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كيفية �إ�ضكات ر�ضيع.. 5 حيل لتهدئة طفلك
�أ�سباب، مثل  يعرب �لطفل �لر�سيع بالبكاء عما ي�سعر به نتيجة عدة 
�ملغ�ص، �أو �جلوع، �إل �أنه يف كثري من �لأحيان تو�جه �لأم �سعوبة يف 

�إ�سكات طفلها.
وغالبا ما ت�ساب �لأم بحالة من �لتوتر و�لقلق عندما يبد�أ ر�سيعها يف 

نوبة من �لبكاء �مل�ستمر، فال تعرف �سبب بكائه ول ميكنها منعه.
�لطفل  تهدئة  يف  ت�ساعد  �لتي  �لطرق  بع�ص  يلي  فيما  ون�ستعر�ص 

�لر�سيع، بح�سب موقع "ويب طب".
�لطفل  �سعور  يف  �للهاية  ت�ساعد  �للهاية:  �لر�سيع  �إع��ط��اء   -  1
�إنه ين�سغل بو�سع �سيء  �لت�سنني، حيث  بالر�حة، وخا�سًة يف مرحلة 

يف فمه، وبالتايل ميكن �أن يتوقف عن �لبكاء.
�سو�ء كان �لطفل معتاد� �أو غري معتاد على �للهاية، ميكن �أن تقوم �لأم 
باإعطائها له لي�سعها يف فمه ب�سكٍل موؤقت كاإحدى �لطرق �لفعالة يف 

تهدئة �لر�سيع �أثناء �لبكاء.
تهدئة  ط��رق  �إح��دى  �جل�سم  تدليك  �لر�سيع:  ج�سم  تدليك   -  2
�ل��ر���س��ي��ع �أث���ن���اء �ل��ب��ك��اء، ح��ي��ث ت�����س��اع��د ه���ذه �ل��ط��ري��ق��ة يف تهدئته 

و�سعوره بال�سرتخاء و�لر�حة.
�ل�ساقان،  �أج��ز�ء �جل�سم مبا فيها:  �أن ي�سمل �لتدليك خمتلف  يجب 

و�لذر�عان، و�لظهر، و�ل�سدر، و�لوجه.
�لطبيعية  �ل����زي����وت  �����س���ت���خ���د�م  ب�������س���اأن  �ل��ط��ب��ي��ب  ����س��ت�����س��ارة  مي��ك��ن 

و�مل�ستح�سر�ت �خلا�سة بالطفل يف عملية �لتدليك.
هو  �لطفل  ب��ك��اء  �سبب  ي��ك��ون  �أن  ميكن  �ل��ر���س��ي��ع:  �حت�سان   -  3
ب��ال��ر�ح��ة و�لأم����ان، وي��ك��ون ه��ذ� م��ن خ��الل تو�جده  حاجته لل�سعور 
لب�سع  طفلها  باحت�سان  �لأم  تقوم  �أن  ين�سح  ل��ذ�  �لأم،  �أح�سان  بني 

�لوقت وتهدئته ببع�ص �لكلمات �لب�سيطة و�لهم�سات يف �أذنه.
يعتاد  �حلمل  رحلة  خالل  للر�سيع:  �لأ���س��و�ت  بع�ص  ت�سغيل   -  4
�جل��ن��ني ع��ل��ى ���س��م��اع �أ����س���و�ت م��ن ح��ول��ه، ل���ذ� ع��ن��د �سماعها جمدًد� 
ي�����س��ع��ر ب���الرت���ي���اح، ل���ذ� مت �إي���ج���اد جم��م��وع��ة م���ن �لأ�����س����و�ت �سميت 

بال�سو�ساء �لبي�ساء تريح �لطفل عند �سماعها.
�ل��ب��ح��ث عليها يف  ع��ن ط��ري��ق  �ل��ب��ي�����س��اء  �ل�����س��و���س��اء  ت�سغيل  مي��ك��ن 

�لإنرتنت، و�ختيار �ملنا�سب منها.
�لكثري  على  �لطفل  يعتاد  بال�سيارة:  نزهة  يف  �لر�سيع  �أخ��ذ   -  5
م��ن �حل��رك��ة خ��الل ت��و�ج��ده ب��ال��رح��م، وب��ال��ت��ايل ف���اإن ��سطحابه يف 
و�لتوقف عن  �لنوم  مل�ساعدته يف  بال�سيارة فكرة جيدة  رحلة ق�سرية 

�لبكاء.

مر�ض �ل�ضدفية.. �كت�ضاف جديد على طريق �لعالج
يعاين �ملاليني حول �لعامل من مر�ص �ل�سدفية، وهو مر�ص مناعي 
موؤمل  ج��ل��دي  وط��ف��ح  وملتهبة  ح��م��ر�ء  ب��ق��ع  �سكل  ع��ل��ى  يظهر  ذ�ت���ي 

ومق�سر.
�لعالجات ل  �أن هذه  �إل  للمر�ص،  وج��ود عالجات  �لرغم من  وعلى 

جتد ��ستجابة.
وهذه �لعالجات ل تقلل من �ملر�ص بن�سبة %100، ول تعالج �ملر�ص، 
و�إذ� توقف �ملر�سى عن تناول تلك �لأدوية، فاإن �ملر�ص د�ئًما ما يعود.

ويف �سعيهم نحو �إيجاد عالج فعال ينهي �مل�سكلة من جذورها، �كت�سف 
ف��ري��ق بحثي م��ن م��رك��ز �مل��ن��اع��ة �ل��ذ�ت��ي��ة و�لل��ت��ه��اب �ل��ت��اب��ع ملعهد ل 
ي�سمى  رئي�سًيا  بروتيًنا  �أن  ذلك،  بكاليفورنيا، قبل  �ملناعة  لعلم  جول 
وت�سري  �ل�سدفية،  مر�سى  يف  �جللد  بخاليا  ي�سر   )TWEAK(
�لنتائج �لتي تو�سلو� �إليها على �لفئر�ن وخاليا �جللد �لب�سرية، �إىل 

�أن ��ستهد�ف هذ� �لربوتني قد ي�ساعد يف �ل�سيطرة على �ملر�ص.
�لثاين  ت�سرين  نوفمرب-   19 يف  �ملن�سورة  �جلديدة  �لدر��سة  وتظهر 
بدورية "�ساين�ص �إميونولوجي"، �أن بروتني )TWEAK( ل يعمل 
، �كت�سفو�  �لب�سرية  مبفرده، ومن خالل در��سة �خلاليا �لكري�تينية 
، ي�سمى  �آخرين  �أن �لربوتني )TWEAK( يتعاون مع بروتينني 
لتحفيز   ،)IL-17(  17 و�إنرتلوكني   )TNF( �ل��ورم  نخر  عامل 
�للتهاب، ويبدو �أن هذ� �لثالثي يتحكم يف �إنتاج �جلزيئات �للتهابية 
مر�سى  يف  باللتهاب  �ملرتبطة  �لإ�سافية  �لربوتينات  عن  و�لتعبري 

�ل�سدفية.
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منزل متنقل الجتياز �لت�ضاري�ض �ل�ضعبة
 Encho Enchev ل�سركة  �مل�ستقبلي  �ملتنقل  �مل��ن��زل  مفهوم  يجتاز 
�لت�ساري�ص �لوعرة على �أرجل ميكانيكية تنقل �ملنزل و�سكانه �إىل �لوجهات 

�لربية و�لنائية يف �مل�ستقبل.
يف �ل�سنو�ت �لأخرية، غريت ت�ساميم �ملنازل �ملتنقلة �لطريقة �لتي نتعامل 
و�ل�سفر  �ملنزل  من  �لعمل  قيود  و�ألهمت  و�ل�سفر.  و�ملعي�سة  �لعمل  مع  بها 
على  بالعمل  لهم  �سمح  مما  تنقاًل،  �أك��ر  حياة  �أ�سلوب  لتخاذ  �لكثريين 

�لطريق و�ل�سفر.
للمنازل  �خلا�سة  تف�سري�تهم  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �مل�سممون  و�أ���س��در 
للتنقل،  �أك��ر  م�ستقبلي  مفهوم  �إىل  وبالتطلع  �لعمل.  و�أم��اك��ن  �ملتنقلة 
باأرجل  م��دع��وًم��ا  متنقاًل  م��ن��زًل   Encho Enchev �سركة  �سممت 
�إىل  �ل�����س��ك��ان  لنقل  �ل��ت�����س��اري�����ص  �أن����و�ع  جميع  �ج��ت��ي��از  ميكنه  ميكانيكية 

وجهات بعيدة.
�خليال  ت�سميم  عنا�سر  بني  �ملحمول  �ملنزل  مي��زج  �ملكعب،  �إط���اره  ود�خ��ل 
لل�سكن.  ماألوفة  م�ساحة  لإن�ساء  �مل�ستقبلية  �لنقل  �إم��ك��ان��ات  م��ع  �لعلمي 
�إما  �ملتنقل  للمنزل  ميكن  �مليكانيكية،  �لأرج���ل  من  جمموعة  من  وبدعم 
�أن يظل مرتفًعا، �أو على م�سافة مرتفعة من �لأر�ص، �أو ينزل من �رتفاعه 

�ملرتفع لالندماج مع �لأر�ص.
وتتميز �لأرجل �مليكانيكية باأنها ر�سيقة ومدعومة بطبقة 5 �سم من �ملطاط 
مما  رج��ل،  كل  �أ�سفل  يف  للن�سر  �لقابلة  �مل�سامري  من  و�ثنني  �ل��زل��ق،  غري 
ي�سمن �أن كل خطوة يتخذها �ملنزل �ملتنقل يتم تثبيتها ببع�ص �لحتكاك، 
ومت جتهيز �ملنزل �ملتنقل �أي�ساً باأربعة حر�ب قابلة للن�سر توفر دعًما �إ�سافًيا 

للمنزل �ملتنقل للبقاء يف مكانه حتى يف �لت�ساري�ص �لوعرة.

عالقة خطرية بني 
متحور دلتا و�حلمل

�لأمر��ص  على  �ل�سيطرة  م��ر�ك��ز  ح���ذرت 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  يف  م��ن��ه��ا  و�ل����وق����اي����ة 
�لأم��ريك��ي��ة م��ن خ��ط��ورة م��ت��ح��ّور "دلتا" 
�ل�سيطرة  مر�كز  و�أ���س��ارت  �حلو�مل.  على 
بيان،  منها، يف  و�ل��وق��اي��ة  �لأم��ر����ص  على 
"دلتا"  مب��ت��ح��ّور  �ل��ن�����س��اء  �إ���س��اب��ة  �أن  �إىل 
فرتة  �أثناء  �مل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  من 
�حلمل، يرفع �حتمالت ولدة جنني ميت، 
�إح�سائيات  ووفق  �أ�سعاف.  ثالثة  مبعدل 
�ع��ت��م��دت ع��ل��ي��ه��ا ت��ل��ك �مل���ر�ك���ز، ف���اإن���ه من 
1.25 مليون مولود  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ب��ني 
 2020 ب��ني م��ار���ص  �ل��ولي��ات �ملتحدة  يف 
حو�يل  �سجلت  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  م��ن  و�سبتمرب 
�أقل  مبعدل  ميت،  مولود  حالة   8200
م��ن 1 يف �مل��ئ��ة. وم��ع ذل���ك، ف��اإن��ه م��ن بني 
لأ�سخا�ص  ولدة  ح��ال��ة  �أل���ف   22 ح���و�يل 
م�سابني بكوفيد19- خالل تلك �لفرتة، 
حدثت 273 حالة ولدة لأطفال ميتني، 
�لبيانات  و�أظ��ه��رت  �ملئة.  يف   1.3 مبعدل 
�أنه من يوليو حتى �سبتمرب، بعد �أن �أ�سبح 
على  �لإ�سابات  يف  "دلتا" �ل�سائد  متّحور 
م�ستوى �أمريكا، فقد مت �لإبالغ عما يقرب 
�لأ�سخا�ص  ب��ني  وف���اة  ح��ال��ة   1200 م��ن 

�مل�سابني بالفريو�ص وقت �لولدة.

كيف ميكن لل�ضد�ع �لن�ضفي �أن يحمي
�ص 25 من مر�ض �ل�ضكري من �لنوع �لثاين؟

�أقر��ض ثورية لتنظيف 
�الأ�ضنان دون �حلاجة ملعجون

قر�ساً  ي�ستخدم  �لأ�سنان  لتنظيف  ثورياً  منتجاً  بل�ص  فايتال  �سركة  �أطلقت 
�سغري�ً قاباًل للم�سغ لتن�سيط �لنف�ص وتبيي�ص �لأ�سنان دون �حلاجة �إىل �أي 

معجون �أ�سنان.
و�سهولة  و�ل��ت��وت،  و�لنعناع  بالفحم  �ملنكه  مبذ�قها  فايتال  �أق��ر����ص  وتتميز 

��ستخد�مها، وعدم �حتو�ئها على رغوة مثل معجون �لأ�سنان �لتقليدي.
وبح�سب �سركة فايتال بل�ص، فاإن طريقة ��ستخد�م �لأقر��ص �جلديدة �سهلة 
للغاية، �إذ� ل يتوجب على �مل�ستخدم �سوى م�سغها لثو�ٍن قليلة قبل �أن ينظف 

�أ�سنانه بالفر�ساة، وي�سطفها باملاء بعد ذلك.
ولقيت �لأقر��ص �جلديدة �إقباًل غري م�سبوق من �مل�ستخدمني يف �أ�سرت�ليا، 
حيث �أثنى �لكثري من �مل�ستخدمني على �ملنتج يف تعليقاتهم على موقع �ل�سركة 

�لإلكرتوين.
ويف حني �أن �بتالع �لأقر��ص �آمن ول ي�سبب �أي �سرر، ين�سح �خلرب�ء بب�سق 

�ملادة بعد تنظيف �لأ�سنان بالفر�ساة و�سطفها باملاء.
ويو�سي خرب�ء �سركة فايتال بل�ص، بعدم ��ستخد�م �لأقر��ص من قبل �لأطفال 
دون �سن �لثالثة، خ�سية ت�سببها باختناقهم. وعو�ساً عن ذلك تو�سي �ل�سركة 
ثم  مبللة  �أ�سنان  فر�ساة  على  وو�سعه  م�سحوق  �إىل  وحتويله  �لقر�ص  ب�سحق 

تنظيف �لأ�سنان بها.

ت���ي يف" �لأمل������اين عن  "�أن  ي��ن��ق��ل م��وق��ع  �ل�����س��ي��اق  يف ه���ذ� 
فاإن  �لأح��و�ل  "باأي حال من  قوله:  ريغر  �لدكتور بريند 
�لإجهاد ميكن �أن يكون م�سبباً لت�ساقط �ل�سعر". وي�سيف 
�لأخ�سائي يف �لطب �لباطني و�لعالج �لطبيعي �أنه �إ�سافة 
�إىل �لإجهاد توجد �لعديد من �لأ�سباب �لأخرى لت�ساقط 

�ل�سعر. ولكن متى يجب �أن يثري ت�ساقط �ل�سعر �لقلق؟
كل �إن�سان يومياً ما بني 70 و 100 �سعرة، وفقد�ن هذ� 
�لعدد يعد جزء� من �لدورة �لطبيعية لل�سعر. لكن �لأمر 
و��سح  ب�سكل  �ل�سعر  كثافة  ترت�جع  حني  مزعجاً  ي�سبح 
بقع  ُت��الح��ظ  �أن  �جل��ب��ني  م��ن  �أك���رب  م�ساحة  تظهر  حيث 

د�ئرة خالية من �ل�سعر يف فروة �لر�أ�ص.
�لنظام  �ل�سعر:  ت�ساقط  ل��زي��ادة  �لأخ���رى  �لأ���س��ب��اب  وم��ن 
�لدرقية  �ل��غ��دة  و�خ��ت��الل وظيفة  و�لل��ت��ه��اب��ات  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
و�لإجهاد  �لأدوي�����ة،  لبع�ص  �جل��ان��ب��ي��ة  و�لآث�����ار  و�ل���ور�ث���ة 
�لناجم عن �سغوط �حلياة كذلك. ومن �أجل عالج ت�ساقط 

�ل�سعر، يجب معرفة �أ�سبابه من قبل �لطبيب �ملعالج.
ويو�سح �لدكتور ريغر بالقول: "هناك �لعديد من �لأ�سباب 
فرط  يت�سبب  �إذ  بالإجهاد،  �ملرتبط  �ل�سعر  ت�ساقط  ور�ء 
�أن  �مل��و�د �حليوية يف �جل�سم". وي�سيف  �لإجهاد بتدمري  
�إم��د�د�ت هذه �مل��و�د. ويف ظل  جذور �ل�سعر ُت�ساب بنق�ص 
نق�ص هذه �ملو�د ي�سبح �ل�سعر �سعيفاً �أول �لأمر ومن ثم 
يفقد بريقه ليكون ه�ساً يف نهاية �ملطاف. ويف حال ��ستمر�ر 
نق�ص �ملو�د �حليوية نتيجة لفرط �لإجهاد يزد�د يف �لوقت 

ذ�ته تركيز �لو�سائط �لكيمياوية يف جلد فروة �لر�أ�ص.
ب�سبكة  �لر�أ�ص حماطة  ف��روة  �سعر يف  ب�سيلة  كل  �أن  ومبا 

يطلقها  �ل��ت��ي  �مل���و�د  ف���اإن  �لع�سبية،  �لأل��ي��اف  م��ن  كثيفة 
عادة  يت�سبب  ما  �أي�ساً،  �إليها  ت�سل  �لإج��ه��اد  عند  �جل�سم 
منوه  يف  و��سطر�بات  �ل�سعر  ج��ذور  يف  �لتهابات  بح�سول 
�أو حتى بت�ساقطه. لكن �لأ�سخا�ص �لذين يفقدون �سعرهم 
د�ئ��رة مفرغة ب�سبب  ج��ر�ء �لإجهاد �سرعان ما يقعون يف 
تفكريهم �لد�ئم مب�سكلتهم �جلديدة مع فقد�ن �ل�سعر، �إذ 
ل يزيد �لتفكري بهذه �مل�سكلة و�لقلق �مل�ساحب لها �إل من 

زيادةت�ساقط �ل�سعر.
وتقدم  �لآلية  لهذه  �مل�سنعة  �ل�سركات  من  �لعديد  ت��درك 
�أو  غ�سيل  �سو�ئل  �سكل  على  �لعالجات  خمتلف  لعمالئها 
كب�سولت �أو �ل�سامبو �ملحتوية على �لفيتامينات خ�سي�ساً 
لل�سعر. لكن هذه ل ت�ساعد يف عالج جميع �حلالت وعادة 

ما تكون مكلفة مادياً.
بيد �أن �لعالج �لأف�سل و�لأكر ��ستد�مة و�لأرخ�ص مادياً 
هو خف�ص م�ستوى �لتوتر ب�سكل د�ئم. وهذ� هو �لتحدي 
�إذ  �ل��د�ئ��م.  �لإج��ه��اد  يف  �لعالقني  لالأ�سخا�ص  �حلقيقي 
لهم  تتاح  توترهم. عندئذ فقط  �أ�سباب  �أن يجدو�  عليهم 
م�ستوى  خف�ص  يف  يف�سل  وم��ن  حياتهم.  تغيري  �إمكانية 
�مل�ساعدة من �ملخت�سني  �أن يطلب  �لتوتر يف حياته، عليه 
ينخف�ص  �أن  وم��ا  �لأق���ل.  �سعره على  �أو  �أج��ل �سحته  م��ن 

م�ستوى �لتوتر حتى يبد�أ �ل�سعر بالنمو من جديد.

حقن بالزما الدم.. طريقة جديدة لعالج ت�شاقط ال�شعر
ظهرت يف �ل�سنو�ت �لأخرية �لعديد من �حللول �لعالجية 
�لطبية لعالج ت�ساقط �ل�سعر. و�آخر �سيحة يف هذ� �ملجال 

�لدموية.  بال�سفائح  �لغنية  �ل��ب��الزم��ا  حقن  تقنية  ه��ي 
فكيف تعمل؟

�لذين  بالأخ�ص  للعديدين  �لأرق  �ل�سعر  م�ساكل  ُت�سّبب 
يعانون من �ل�سعر �خلفيف �أو ت�ساقطه وحتى �ل�سلع. لكن 
مع �لتطور يف �لطب �لتجميلي بات من �ل�سهل �لتخّل�ص 
من ذلك عن طريق حقن بالزما �لدم، كما ذكر موقع "�إم 

�إ�ص �إن" �لأملاين.
"�سحة �لرجال" �لأمريكية مع  �أجرتها جملة  يف مقابلة 
حول  كا�ستانيد�  خ��ورخ��ي  ه��ام��ب��ورغ  يف  �لتجميل  طبيب 
" �لبالزما  كا�ستانيد�:  ق��ال  �ل��دم،  بالزما  بحقن  �لعالج 
�خلاليا  جت��دي��د  على  وحت��ف��ز  �ل��دم��وي��ة  بال�سفائح  غنية 
وي�سيف:  فقدتها".  �لتي  وحيويتها  مكوناتها  و��ستعادة 
�أي  فقط،  �لبالزما  حقن  يتم  �ل�سعر،  ت�ساقط  عالج  "يف 
�لر�أ�ص  ف���روة  يف  �ل��دم��وي��ة،  بال�سفائح  �لغني  �ل���دم  ج��زء 
�أماكن يكون  �إبر دقيقة وعلى وجه �لتحديد يف  مب�ساعدة 

فيها �ل�سعر قليال".
فعند حقن فروة �لر�أ�ص بالبالزما تقوم بتجديد �خلاليا 
�لدموية  ل��الأوع��ي��ة  مكثف  ب�سكل  �لنمو  ع��و�م��ل  وحتفيز 
�لدقيقة حول جذور �ل�سعر، بحيث يتم �إمد�دها باملغذيات 
ويو�سح  �ل�سعر.  منو  حتفيز  يتم  وبالتايل  �أف�سل  ب�سكل 
�حلقن  بطريقة  ي��ق��وم  �أن���ه  كا�ستانيد�  �لتجميل  طبيب 
غري  ط��ب��ي  جتميل  ع���الج  �أي  "�مليزوثري�بي"،  �ل��دق��ي��ق��ة 
�لطبقة  �إىل  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  فيها  ينقل  ج��ر�ح��ي، 
�سعر  �إنبات  على  مقدرة  لها  لت�سبح  �جللد  من  �لو�سطى 

جديد وتغذيته بال�سكل �ل�سليم.

�لتبول �لليلي �ملتكرر.. 
عالمة على مر�ض خطري

حذر خرب�ء طبيون من �أن �حلاجة 
�ملفاجئة �أو �لرغبة �ملتز�يدة للتبول 
طو�ل �لليل قد تكون عالمة على 

�لإ�سابة ب�سرطان �لربو�ستاتا.
�حلاد"،  �لليلي  ب�"�لتبول  ويق�سد 
ح�سب عيادة كليفالند �لأمريكية، 
ت�ستيقظ  جت��ع��ل��ك  �ل���ت���ي  �حل���ال���ة 

مر�ر� �أثناء �لليل للتبول.
�لليلي  �لتبول  �إن  در����س��ات  وتقول 
�حل�����اد ي���ح���دث ع��ن��د ح�����و�يل 25 
�مل�سابني  �لأ���س��خ��ا���ص  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
ب�سرطان �لربو�ستاتا، كاأثر جانبي 

للعالج �لإ�سعاعي.
"كوفنرتي  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك���������رت 
تيليغر�ف" �لربيطانية �أن �لتبول 
يف  "عادة  ي���ح���دث  �حل�����اد  �ل��ل��ي��ل��ي 
�مل��ر���ص، مما  �ملتاأخرة من  �مل��ر�ح��ل 

ي�ستدعي عالجات فورية".
�ل�سحية  �خل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
�لوطنية يف بريطانيا �إن "�سرطان 
�أي  ي�����س��ب��ب ع�����ادة  �ل��ربو���س��ت��ات��ا ل 
�ل�سرطان  ي��ك��رب  ح��ت��ى  �أع����ر������ص 
ل��ل�����س��غ��ط على  ك���اف���ي���ة  ب�����درج�����ة 
�لأن���ب���وب �ل����ذي ي��ن��ق��ل �ل���ب���ول من 
و�أ�سافت:  �خلارج".  �إىل  �مل��ث��ان��ة 
�أن ت�سمل �أعر��ص �سرطان  "ميكن 
�لتبول  �إىل  �حل��اج��ة  �ل��ربو���س��ت��ات��ا 

ب�سكل متكرر، غالبا �أثناء �لليل".

تطعيم بدون حقنة.. لقاح 
كورونا يف رقعة ثالثية �الأبعاد

�بتكر علماء يف جامعتي �ستانفورد 
ون����ورث ك��ارول��ي��ن��ا ب��اأم��ري��ك��ا، رقعة 
لقاح مطبوعة ثالثية �لأبعاد توفر 
حماية �أكرب من �للقاح �لنموذجي، 
على  م��ب��ا���س��رة  و���س��ع��ه��ا  �أن  ح��ي��ث 
�ملناعية  ب��اخل��الي��ا  �مل���ل���يء  �جل��ل��د 
�ل��ت��ي ي�����س��ت��ه��دف��ه��ا �ل��ل��ق��اح، يحقق 

فائدة �أكرب.
ن�سرت  �ل���ت���ي  �ل����در������س����ة،  وخ�����الل 
يف �ل�����ع�����دد �لأخ���������ري م�����ن دوري������ة 
نا�سونال  �أوف  "برو�سيدجن 
وت�سمنت  �ساين�ص"،  �أوف  �أكادميي 
على  �أجريت  �لتي  �لتجارب  نتائج 
�لفريق  وج��د  �ل��ت��ج��ارب،  حيو�نات 
�ملناعية  �ل���س��ت��ج��اب��ة  �أن  �ل��ب��ح��ث��ي 
�ل��ن��اجت��ة م���ن رق��ع��ة �ل��ل��ق��اح �أكرب 
ب�10 م���ر�ت م��ن �ل��ل��ق��اح �ل���ذي مت 
ب�سربة  �ل���ذر�ع  ع�سلة  يف  �إدخ��ال��ه 

�إبرة.
�مل��ج��ه��ري��ة ثالثية  �لإب�����ر  وت��ع��ت��رب 
�لأبعاد �مل�سطفة على رقعة بوليمر، 
وبالكاد طويلة مبا يكفي للو�سول 
�إىل �جللد لإي�سال �للقاح، مبثابة 
�خرت�ق، حيث يتم تقدمي لقاحات 
غري موؤملة و�أقل تغلغاًل من حقنة 

باإبرة وميكن �إعطاوؤها ذ�تًيا.

�لتوتر �لنف�ضي و�الإرهاق.. عو�مل رئي�ضية لت�ضاقط �ل�ضعر!

التوتر والإجهاد من اأهم العوامل التي ترتك 
اإهمال  الإن�شان.  �شحة  على  ب�شماتها 

اإىل عواقب  ي���وؤدي  ق��د  الأم���ر  ه��ذا 
ال�شعر  ت�شاقط  زيادة  اأقلها  وخيمة 
لدى الرجال والن�شاء. وقد ل تنفع 

اإيقافه.  يف  ال�شعر  ت�شاقط  عالجات 
فما احلل؟

حني تزداد �شغوط احلياة وتطول 
ق��وائ��م امل��ه��ام وامل��واع��ي��د، ف��اإن 

�شحتنا  على  ينعك�س  ل  ذل��ك 
يتعداه  بل  وح�شب،  النف�شية 
الذي  اأي�شًا  اجل�شد  �شحة  اإىل 

يبدي خمتلف العوار�س كال�شداع واآلم املعدة 
ارتفاع  وحتى  ال��ن��وم  وا�شطرابات  والظهر 
ياأتي  لكن هل  الدم يف بع�س احل��الت.  �شغط 
وفرط  للتوتر  نتيجة  اأي�شًا  ال�شعر  ت�شاقط 

الإجهاد ب�شبب العمل؟
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�ش�ؤون حملية

لطيفة بنت حممد تزور جناحي �ليابان و�ل�ضني يف �إك�ضبو 2020 دبي

اإك�شبو 2020 دبي يحتفل باليوم العاملي للطفل

عرو�ض ومناق�ضات مب�ضاركة �الأطفال و�ل�ضبان، �إىل جانب �أع�ضاء �أورك�ضرت� �الإمار�ت �ل�ضيمفونية لل�ضباب، وجنمة �لكمان �إيلي ت�ضوي

بيوت �الأطفال �خل�ضبية حتاكي �لزو�ر يف جناح �ل�ضويد يف �أك�ضبو 2020 

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

حممد معني الدين

ز�رت �سمو �ل�سيخة لطيفة بنت حممد بن ر��سد 

�آل مكتوم، رئي�سة هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي، 
بدري،  ه��ال��ة  ���س��ع��ادة  برفقة  دب���ي،  جمل�ص  ع�سو 
يف  و�ل�سني  �ليابان  جناحي  للهيئة،  �لعام  �ملدير 
�سموها  و�طلعت  دب���ي،   2020 �إك�سبو  معر�ص 
�لأجنحة  ه����ذه  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى  زي���ارت���ه���ا  خ����الل 

�إب��د�ع��ات و�ب��ت��ك��ار�ت يف جو�نب  وم��ا تقدمه م��ن 
وتكنولوجية  وب��ي��ئ��ي��ة،  وث��ق��اف��ي��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة، 

خمتلفة.
�سموها  قابلت  �لياباين  للجناح  زيارتها  وخ��الل 
�لياباين،  �ل�سفري  ن��اك��اج��م��ا،  �أكيهيكو  م��ن:  ك��ل 

ونوبورو �سيكيجوت�سي، �لقن�سل �لعام، وتوماي�سو 
�آن���دو، مدير  �ل��ع��ام، و�إ���س��اه��و  ن��اك��ام��ور�، �ملفو�ص 
�لذي  �جل��ن��اح  ع��ل��ى م�سمون  و�ط��ل��ع��ت  �جل��ن��اح. 
ي�سور جانًبا فريًد� مرتبًطا بكل ز�ئر، وياأخذهم 
وثقافتها  �ل��ي��اب��ان  ت��اري��خ  �إىل  خ��ا���س��ة  رح��ل��ة  يف 

وتطلعاتها �مل�ستقبلية با�ستخد�م تقنيات متقدمة 
ومبتكرة لت�سرد ق�سة مميزة ي�سارك بها �لزو�ر.

 ويف زيارتها للجناح �ل�سيني، �لتقت �سموها مع 
يل زوهاجن، �لقن�سل �لعام �ل�سيني، وت�سانغ �سني 
�مل�سوؤولني  م��ن  وجمموعة  �ل��ع��ام،  �ملفو�ص  فنغ، 

�ل�سينيني، وناق�ست معهم �سبل �لتعاون �مل�سرتكة 
كما  و�لإب����د�ع.  و�لت�سميم  �لثقافة،  جم��الت  يف 
يف  �ل�سني  �إجن���از�ت  على  جولتها  خ��الل  �طلعت 
و�لذكاء  �حلديث،  و�لنقل  �ملعلومات،  تكنولوجيا 
�ل�سطناعي، و�لبتكار�ت �لتكنولوجية �ملتنوعة. 

•• دبي-الفجر:

نظم �إك�سبو 2020 دبي �حتفاًل كبري�ً مبنا�سبة 
مع  بال�سر�كة  وذل��ك  للطفل"،  �لعاملي  "�ليوم 
ومنظمة  �ل����دول����ة،  يف  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة 
حيث  )�ليوني�سف(،  للطفولة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
باملنا�سبة،  متعلقة  مل��و���س��وع��ات  نقا�سات  �سمل 
وح���ف���اًل �أح��ي��ت��ه جم��م��وع��ة م���ن �ل�����س��ب��ان، فيما 
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �ليوني�سف  �سفرية  �أطلقت 
�أغنية  ي��ار�،  �للبنانية  �ملغنية  �أفريقيا،  و�سمال 

نعي�ص". "بدنا 
يف  �ساعتني  لنحو  ��ستمر  �ل��ذي  �حلفل،  وتخلل 
مب�ساركة  ومناق�سات  ع��رو���ص  �ل��و���س��ل،  �ساحة 
�لأطفال و�ل�سبان، �إىل جانب �أع�ساء �أورك�سرت� 
�لكمان  لل�سباب، وجنمة  �ل�سيمفونية  �لإم��ار�ت 
13 عاما،  �إي��ل��ي ت�����س��وي، �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 
ور�ق�سون من �سريك ز�مبيا، وعرو�ص للمغنية 
�لتنز�نية �بنة �ل� 18 عاماً، �أبيغيل ت�سامونغو�نا 
»فا�سكيز  �ليوني�سف  و�سفريي  ت�سامز(،  )�آب���ي 
�ساوندز«، وجيتاجنايل ر�و، �ساحبة لقب طفل 

�لعام من جملة »تامي«.
ب��ن��ت عي�سى  ح�����س��رت �حل���ف���ل م���ع���ايل ح�����س��ة 

قالت:  �ل��ت��ي  �ملجتمع،  تنمية  وزي���رة  بوحميد، 
�لحتفال  هذ�  يف  �إليكم  �أحتدث  �أن  "ي�سرفني 
وهو حدث ذو �أهمية كبرية لو�سع روؤية مل�ستقبلنا 
و�أجيالنا �لقادمة و�أطفال �لعامل. من على هذ� 
�مل�سرح، نوؤكد يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
على تزويد جميع �لأطفال باحتياجاتهم وتلبية 
لت�سميم م�ستقبل  �أننا هنا معاً  تطلعاتهم، كما 
جميل للعامل �لذي نتوقع باأن يحمل م�ستقبال 

م�سرقا و�سامال للجميع".
و�سارك ريا�سيون �إمار�تيون، م�ساركون يف دورة 
�خلا�سة  �لحتياجات  لذوي  �لآ�سيوية  �لألعاب 
من  �ملقبل،  �ل�سهر  بالبحرين   2021 لل�سباب 
ماجد  يتقدمهم  وت�سجيع،  �أم��ل  ر�سائل  خ��الل 
�لآ�سيوية،  �لبار�ملبية  �للجنة  رئي�ص  �لع�سيمي، 
�لنظر  �أنه بغ�ص  "ر�سالتي للجميع  �لذي قال: 
عن �لتحديات �لتي تو�جهها كل يوم هناك �أمل، 
��ستمر يف  �إ�سر�ر، فقط  �سجاعة ولديك  لديك 

طريقك وحقق �أهد�فك".
�لإقليمي  �مل��دي��ر  ���س��ي��ب��ان،  ت��ي��د  كلمة  يف  وج���اء 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  لليوني�سف 
�أفريقيا: "بالنيابة عن �أ�سرة �ليوني�سف باأكملها 
��سمحو� يل �أن �أقول كم نحن فخورين بارتباطنا 

باأن نكون يف  2020 دبي، نحن نفخر  باإك�سبو 
�لأط��ف��ال، حيث نرى  حُت��رتم فيه حقوق  مكان 
بحرية،  �أنف�سهم  يقدمون  �ل�سباب  من  �لكثري 
عن  ويتحدثون  حقوقهم  �أج��ل  من  وينا�سلون 

جتاربهم".
وق����د ق���دم���ت �ل��ف��ن��ان��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ي�����ار�، خالل 

�حلفل، جمموعة من �أ�سهر �أغانيها بعد �إطالق 
�أغنيتها �جلديدة بالتعاون مع �ليوني�سف "بدنا 

نعي�ص".
��ست�سافة  على  دب��ي   2020 �إك�سبو  رك��ز  فيما 
�سل�سلة من �لنقا�سات �لتي جمعت �سناع �لقر�ر 
�ملوهوبني  و�لأط��ف��ال  و�ملفكرين  �ل��ق��ادة  ب�سغار 

حول �لعامل، ملناق�سة ق�سايا حا�سمة، كالتعليم، 
�ل�سباب  وق���ي���ادة  و�مل���ن���اخ،  �ل��ع��ق��ل��ي��ة،  و�ل�����س��ح��ة 
ل�ستك�ساف �لتحديات �لتي تو�جه �أطفال �ليوم 
حول �لعامل، و�لعمل معا لتحديد حلول جريئة 

قابلة للتنفيذ.
باليوم  دب���ي   2020 �إك�����س��ب��و  �ح��ت��ف��ال  وت��خ��ل��ل 

ع���دد من  فيها  ���س��ارك  ن����دو�ت  للطفل  �ل��ع��امل��ي 
و�لأجانب،  و�لعرب،  �ملحليني،  �ل�سغار  �ل�سبان 
بالنجاح  معنية  ق�سايا  ع��دة  خاللها  وناق�سو� 
�مل�ساركون  ح��ث  فيما  �لأف���ك���ار،  ومن���و  و�جل�����ر�أة 
�لأط��ف��ال على ع��دم �خل���وف م��ن ط��رح �لأفكار 

و�مل�سروعات �لتي يوؤمنون بها.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

نوبل  �لفريد  ونغفل  �ل�سويد  مملكة  نذكر  �أن  ميكن  ل 
�ل���ذي �و���س��ى ب��اق��ام��ة ج��ائ��زة دول��ي��ة ب��ا���س��م��ه  وذل���ك يف 
و��ستمرت  م،   1895 ن��وف��م��رب   27 يف  م��وث��ق��ة  و���س��ي��ة 
�لوقت  نف�ص  يف  ع���ام  ك��ل  لتعلن  للحني  �جل���ائ���زة  ه���ذه 
 2020 �أك�سبو  معر�ص  يف  ت�سارك  �لتى  �ل�سويد،  م��ن 
بينما  �لو�سل،  قبة  من  بالقرب  �لأ�ستد�مة  منطقة  يف 
�لرنويج  �ل��غ��رب  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �خل��ري��ط��ة  على  موقعها 
وف��ن��ل��ن��د� م��ن �ل�����س��م��ال �ل�����س��رق��ي، وح���دوده���ا �لبحرية 
و��ستو�نيا  �جلنوب  �إىل  وبولند�  و�ملانيا  �ل��دمن��ارك  مع 
ولتقيا وليتو�نيا ورو�سيا من �ل�سرق كما يربط �ل�سويد 
ج�سر مع �لدمنارك، وتعترب �ل�سويد من ثالث �أكرب دول 
�لحتاد �لأوروبي، مب�ساحة 450295 كيلو مرت مربع 

تقريباً، وعدد �ل�سكان 10 مليون تقريباً.
وحتت �سعار �لإبد�ع �مل�سرتك من �أجل �لإبتكار �سممت 

غابة  �سكل  ع��ل��ى   2020 �أك�����س��ب��و  يف  جناحها  �ل�����س��وي��د 
بجذوع  �ملحاطة  �مل�سار�ت  عرب  �لتنزة  للز�ئر  تتيح  لكي 
خ�سبية كما متنح �جلمهور فر�سة للتعرف على كيفية 
بناء �ل�سويد �ملدن �لذكية وتطوير �لجيال من تقنيات 
�حليوية،  �ل��دورة  �قت�ساد  وتطور  �حلياة  وعلوم  حديثة 
ب��ن��اء جمتمعات مفتوحة  �لت��ق��ان يف  ع��ل��ى  دل��ي��ل  وه���ذ� 
�لقهوة  لتذوق  وقت  �جلمهور  ومتنح  و�سفافة  ومبتكرة 

�ل�سويدية �ملتميزة.
ويف ت�سريح �سابق لو�سائل �لإعالم �أفاد ميكائيل د�مربيغ 
وزير �لأعمال و�لبتكار و�ملفو�ص �لعام جلناح �ل�سويد يف 
و�ت�ساع  تنوع  فكرة  على  يعتمد  �لت�سميم  �إن  »�إك�سبو«: 
م�ساحات  تت�سمن  حيث  �ل�سويد،  يف  �لغابات  م�ساحات 
و�له�ساب  �لغابات  ت�سكيالت  يحاكي  مبا  ت�سميمها  مت 
مع  خ�سبية  �أع��م��دة  على  �جل��ن��اح  يرتكز  كما  و�ل�����س��ج��ر، 
حممولة  علوية  �أدو�ر  �إىل  �إ�سافة  مفتوحة،  م�ساحات 
�لتي  �خل�سبية  �لأطفال  بيوت  ي�سبه  مبا  �لأعمدة،  على 

�إىل  �جلناح  م�ساحة  وت�سل  �لأ���س��ج��ار،  ف��وق  بناوؤها  يتم 
مربع. مرت   3000

�أن  �سيكت�سف   2020 �أك�سبو  يف  �ل�سويدي  �جلناح  ز�ئ��ر 
�ل�سويد تولد �لطاقة �لكهربائية من �للو�ح �ل�سم�سية 
بن�سة عالية جد�ً، مما يدل على �أنها دولة تهتم بالطاقة 
كما   ، �مل�ستد�مة  �لتنمية  على  جاهدة  وتعمل  �لنظيفة 
توحي حمتويات �جلناح باأن �لغبتكار و�لإب��د�ع من �أهم 
�أك�سبو جاءت لرتوج  و�أن م�ساركتها يف  �ل�سويد  مميز�ت 
ومل�ساعدة  �مل�ستد�مة  �حل��ل��ول  عر�ص  بهدف  �سادر�تها 
و�جلدير  �ملجتمع،  لف��ر�د  عمل  فر�ص  وليجاد  �لبيئة 
من  م��ك��ع��ب  م��رت   2500 "�لغابة" ت�����س��م  �أن  ب��ال��ذك��ر 
�سوديربارك�ص  منطقة  غ��اب��ات  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �لأخ�����س��اب 
وهذه �لأخ�ساب تعمل على تقليل �مبعاث ثاين لأك�سيد 
�لكربون مما يجعل هناك تو�زن يف �ملناخ وما يعود على 
�لبيئة �لنظيفة، حيث �أن �ل�سيويد تقوم بزر�عة �لأ�سجار 
�لدول  منه مما يجعلها يف م�ساق  ج��د�ً  �لقليل  وتقطع 

�لد�عمة للبيئة �خل�سر�ء.
ومع ��ستمتاع �لز�ئر بجناح �ل�سويد يف �أك�سبو 2020 �إل 
�أنه يكت�سف لأن �جلناح م�ستوحى من �لغابات و�له�ساب 
�أك�سبو  �إىل  ج��اءت  ما  �ل�سويد  و�أن  و�ل�سا�سعة  �لو��سعة 
يف  ودوره���ا  �حلديثة  وتقنياتها  لثقافتها  للرتويج  �إل 
وتنقل �جلمهور  بل  �لتلوث،  �لكوكب من  على  �حلفاظ 
�إىل �ل�سويد ومتنحه �لروح �حلقيقية كما لو كان بالفعل 
ي�سري يف �ل�سو�رع و�لغابات �ل�سويدية، و�ملنظر يف �لليل 
مهم للغاية ور�ئع وجذ�ب، خا�سة يف �ملور بني �لأعمدة 

�خل�سبية و�نعكا�ص �لإ�ساءة.
منحوتات   2020 �أك�����س��ب��و  يف  �ل�����س��وي��د  ج��ن��اح  وي�����س��م 
�إبد�عية  ب�سورة  تدويرها  �إع��ادة  مت  �لتى  �لأخ�ساب  من 
ومبتكرة من ثالثي �لأبعاد، وتدخل يف نحتها �لروبوت 
مما �أبهر �لزو�ر وجعلهم يحر�سون على �لتقاط �ل�سور 
�أك�سبو ليكون ذك��رى طيبة يف  وختم ج��و�ز �سفرهم من 

نفو�سهم. 

عر�س لرق�شات الفالمنكو يف اإك�شبو 2020 دبي

خي�ضو�ض كارمونا، يقدم عر�ضًا فنيًا على م�ضرح ميلينيوم �ضمل لوحات جمعت �لرق�ض و�لغناء و�لتمثيل و�لعزف
•• دبي - الفجر

�لإ�سباين،  �لفالمنكو  رق�سات  وم�سمم  �مل���وؤدي  ك��ارم��ون��ا،  خي�سو�ص  �أح��ي��ا 
لوحات  �سمل   ،2020 �إك�سبو  يف  دب��ي  ميلينيوم  م�سرح  على  فنياً  عر�ساً 

جمعت �لرق�ص و�لغناء و�لتمثيل و�لعزف، 
ب�سربات قدميه �لقوية وحركات �ليدين �لتي تنم عن �لعنفو�ن، ��ستطاع 
�لتي  �لفنية  �للوحات  م��ن  مبجموعة  �حل�سور  �نتباه  يثري  �أن  خي�سو�ص 
فرتة  طو�ل  حو��سهم  على  ��ستحوذ  م�سرحي  م�سهد  يف  �أحد�ثها  ت�سل�سلت 

�لعر�ص، ليثبت قدرة �لرجال على �أد�ء �لإيقاعات �ل�سريعة ب�سكل لفت.
ويعد خي�سو�ص كارمونا �أحد �أكر �لر�ق�سني متيز�ً يف عرو�ص �لفالمنكو 
على  و�حلفاظ  �لباليه  فن  مع  و�لدمج  بالبتكار  عرو�سه  وتت�سم  حالياً، 

�لتقاليد �لأ�سيلة.
وي��ع��رف ع��ن رق�����ص �ل��ف��الم��ن��ك��و �أن����ه ي��ح��ت��اج �إىل �خل����ربة و�حل�����ص �لفني 
�لعايل، و�أن له خ�سو�سية كونه يتطلب �ن�سجاماً كبري�ً بني حركة �جل�سد 

و�لإيقاعات �ملو�سيقية �ملر�فقة.
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�جلناح �الإيطايل يف �إك�ضبو 2020 دبي يقدم عر�ضًا للدمى �ملتحركة باليوم �لعاملي للطفل

واحد يوٍم  خالل  للجناح  زائر  10اآلف 

جناح موري�ضيو�ض ي�ضهد �إقبااًل غري م�ضبوق خالل �إك�ضبو 2020 دبي

جنم �لكرة �لهولندية كالرن�ض �ضيدورف يح�ضر فعالية لالأطفال من �أ�ضحاب �لهمم يف �إك�ضبو 2020 دبي

جّد �إك�ضبو يرفع عدد مر�ت زيار�ته للحدث �لدويل �إىل 16 بو�ضوله دبي

•• دبي– الفجر

باليوم   ،2020 �إك�سبو  يف  �لإي��ط��ايل  �جلناح  �حتفل   
�لعاملي للطفل من خالل عر�ص دمى متحركة قدمته 
�سركة فيجلي د�رت كوت�سيو يف مركز دبي للمعار�ص، 
"روجريو وبر�د�مانتي" من ملحمة  ج�سد ق�سة حب 
"�أورلندو �إنامور�تو" )�أورلندو عا�سقا(، وهي و�حدة 

من �أ�سهر �ملالحم �لأدبية �لإيطالية.
بر�د�مانتي  ب��ح��ث  ق�سة  لي�سور  �لأول  �مل�سهد  ج���اء 
�أغ���م���ي ع��ل��ي��ه��ا، لتظهر  �ل��ك��ه��ف ح��ي��ث  ووق���وع���ه���ا يف 
�ل�ساحرة ميلي�سا وت�ساعدها على �لتعايف، ثم تخربها 
�أنها بالقرب من قرب �ل�ساحر مريلني، و�أنه باإمكانها 
وحبيبها،  �إن��ه��ا،  لها  ليقول  ت��ري��د.  م��ا  منه  تطلب  �أن 

وروجريو �سيلتقيان مرة �أخرى.
ت��خ��و���ص ب��ر�د�م��ان��ت��ي ب��ع��ده��ا ق��ت��اًل م��ن �أج���ل حترير 
�لذي  �ل�سحري  حبيبها روج��ريو، م�ستخدمة خامتها 
ليتمكن  �مل�سعوذ،  �أت��ال���ص  �سد  برونيلو،  م��ن  �سرقته 

�حلبيبان من �لجتماع معا جمدد�.
وت��ع��د ملحمة �أورلن�����دو ف��وري��و���س��و و�ح���دة م��ن �أكر 
�لأع��م��ال �لأدب��ي��ة ت��اأث��ري� يف �لأدب �لأوروب���ي. وه��ي ما 
�ل��ك��ت��اب حتى وقتنا  �ل��ع��دي��د م��ن  �إل��ه��ام  ت���ز�ل م�سدر 

�ملعا�سر.

•• دبي- الفجر

مع  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يف  موري�سيو�ص  جناح  يحتفل 
بت�سجيل  �لعاملي،  �حل��دث  ي�سهده  �ل��ذي  �لهائل  �لإق��ب��ال 

زيارة �أكر من 10 �آلف ز�ئر يف يوم و�حد للجناح.
 2020 �إك�سبو  يف  موري�سيو�ص  جزيرة  جناح  ي�ستقطب 
من  �ل�ساحرة  و�لطبيعة  و�ل�سياحة  �ل�سفر  حمبي  دب��ي 
�لآ�سرة  �ل�سياحية  �لوجهات  �إح��دى  كونها  �لعامل  ح��ول 
من  �لكثري  ��ستعر��ص  �إىل  �إ�سافة  �لهندي،  �ملحيط  يف 
�سركات  ومنها  �جل��زي��رة،  يف  �ل�ستثمارية  م��ن  �لفر�ص 

�لتكنولوجيا �لنا�سئة وقطاع �لعقار�ت �ملتنامي.
ت�سهد  دب����ي،   2020 �إك�����س��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات  �ن���ط���الق  وم����ع 
م��وري�����س��ي��و���ص زي����ادة يف �أع�����د�د �ل��و�ف��دي��ن �إل��ي��ه��ا بف�سل 
يرغبون  ملن  �جل��زي��رة  حكومة  توفرها  �لتي  �لتاأ�سري�ت 
بدء  �أو  ف��ر���ص عمل  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  �جل��زي��رة  بالعي�ص يف 
�أعمالهم �لتجارية �خلا�سة، �إىل جانب �لز�ئرين بغر�ص 
�ل�سياحة. ويف هذ� �ل�ساأن، حتدث كني بونو�سامي، �ملفو�ص 
�لعام جلناح موري�سيو�ص يف �إك�سبو 2020 دبي و�لرئي�ص 
ملوري�سيو�ص،  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  ملجل�ص  �لتنفيذي 
قائاًل: "�سهدت موري�سيو�ص منذ �نطالق فعاليات �إك�سبو 
2020 دبي تاأثري�ً �إيجابيا ملحوظاً ظهر �أثره يف �زدياد 

�ل��ع��ام م��ن خمتلف �لأ���س��خ��ا���ص ح���ول �لعامل  �له��ت��م��ام 
قيا�سي  رق��م  بلوغنا  عن  نعلن  �أن  وي�سعدين  باجلزيرة. 
جديد باأعد�د زو�ر �جلناح يف يوٍم و�حد، كما نتوقع �ملزيد 
من �لزيار�ت �ليومية مع بدء �لفعاليات و�لأن�سطة �لتي 

�سن�ست�سيفها خالل فرتة �ملعر�ص". و�أ�ساف: "ن�ست�سيف 
9 دي�سمرب،  �إىل   4 يف جناح �جلزيرة، خالل �لفرتة من 
نناق�ص جمموعة من  و�ل�ستثمار، حيث  �لتمويل  �أ�سبوع 
�أهمية موري�سيو�ص  �ل�سوء على  �لتي ت�سلط  �ملو�سوعات 

�لأعمال  وممار�سة  لال�ستثمار  عاملية  وجهة  باعتبارها 
�خلدمات  على  �لنقا�سات  ه��ذه  �سرتكز  كما  �ل��ت��ج��اري��ة. 
�خلا�سة  و�لأ���س��ه��م  �ل���رو�ت  و�إد�رة  �خلا�سة  �مل�سرفية 
و�إد�رة �لأمو�ل، و�أهمية �لتكنولوجيا �ملالية". يوفر جناح 
موري�سيو�ص يف �إك�سبو 2020 دبي جلميع ز�ئريه فر�سة 
�ل�ستمتاع بتجربة لتن�سى، حيث ميكن للز�ئرين �سمن 
�لطبيعة  جمال  ��ستك�ساف  �لرئي�سية،  �لأرب��ع��ة  �أق�سامه 
�لعريق،  و�ل��رت�ث  �لفريد  �لبيولوجي  و�لتنوع  �خلالبة 
يف  �ملختلفة  �ل�ستثمارية  �لفر�ص  ��ستك�ساف  جانب  �إىل 
�جلزيرة. و�أ�ساف بونو�سامي: "يتيح لنا �إك�سبو 2020 
دبي ��ستعر��ص جميع �جلو�نب �ملختلفة �لتي متيز جزيرة 
و�لعمل،  للعي�ص  م��ث��ال��ي��اً  م��ك��ان��اً  وجتعلها  موري�سيو�ص 
ونتطلع ل�ستقبال �جلميع �سمن خمتلف �لفعاليات �لتي 
ي�ست�سيفها جناحنا على مد�ر �لأ�سهر �ملقبلة". ويت�سمن 
جدول �لفعاليات �لتي تقام يف جناح موري�سيو�ص: �أ�سبوع 
2022(، ومنتدى �أعمال �لبتكار  �ل�سياحة )11 يناير 
يناير   11-10( و�لت�����س��الت  �مل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
2022(، و�أ�سبوع �خلدمات �للوج�ستية و�لتجارة �حلرة 
�لعيد  �حتفالت  و�أ�سبوع   ،)2022 فرب�ير   23-20(
�لوطني ملوري�سيو�ص )15-19 مار�ص 2022(، و�أ�سبوع 

�ملياه )20-26 مار�ص 2022(.

•• دبي  – الفجر

�أظهر �أ�سطورة كرة �لقدم �لالعب كالرن�ص �سيدورف �أنه ل يز�ل 
يتمتع باملهار�ت �لكروية �لتي جعلته لعبا متفرد�ً على �لدو�م، 
حيث قاد جل�سة "بالي فور غود"، يف �إك�سبو 2020 دبي �ليوم، 
ومبار�ة  �لظهرية،  بعد  ما  ف��رتة  يف  مقامة  تدريب  جل�سة  وه��ي 
مركز  د�خ��ل  �لهمم  �أ�سحاب  م��ن  لالأطفال  �ل��ق��دم  لكرة  ف��ري��دة 

�لريا�سة و�للياقة �لبدنية يف �إك�سبو 2020 دبي.
���س��ري��ك �لذكاء   ،42 ك���ٌل م��ن ج��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��َة  وق���د نظمت ه���ذه 
�ل���س��ط��ن��اع��ي �ل��ر���س��م��ي لإك�����س��ب��و 2020 دب���ي، و�مل��ن��ظ��م��ة غري 
�أجل  من  مرييف  هويل  �أ�س�ستها  �لتي  �لأمل"،  "�أبطال  �لربحية 
تطوير �ملهار�ت �لريا�سية، و�لجتماعية، و�ل�سخ�سية لأ�سحاب 

�لهمم.
و�أجرى �أي�سا �لالعب �لهولندي �لعاملي �ل�سابق �سيدورف، �لبالغ 
تخللها   ،2020 �إك�سبو  موقع  يف  جولة  ع��ام��ا،   45 �لعمر  م��ن 

وجناح  ولدت���ه(،  )مكان  و�سورينام  هولند�،  �أجنحة  �إىل  زي��ار�ت 
دولة �لإمار�ت.

�أوروبا  �أب��ط��ال  ب��دوري  ف��از  �ل��ذي  �لوحيد  �لالعب  �سيدورف هو 
�أياك�ص،  م��ع  للغاية  ناجحة  م�سرية  خ��الل  خمتلفة،  �أن��دي��ة  م��ع 
�أعقبتها فرت�ت  وري��ال مدريد، و�إن��رت ميالن، و�إي��ه �سي ميالن، 
و�إ�سبانيا  �ل�سني  �سي ميالن(، وكذلك يف  )�إي��ه  �إد�ري��ة مع  عمل 
و�لكامريون. و�سارك يف عدد من �مل�سروعات �لإن�سانية و�خلريية 
�أجل  �ل��ق��دم م��ن  ق��وة �لريا�سة وك���رة  �ل��ع��امل، موظفا  �أن��ح��اء  يف 

�خلري.
�سورينام،  �أجنحة  منها  �لأجنحة،  بع�ص  زرُت  �سيدريوف  وق��ال 
وهولند�، و�إيطاليا، ودولة �لإمار�ت بالطبع. �إنها ن�سخة جميلة 
من �إك�سبو �لدويل. وكانت �للحظة �لأكر �أهمية هي �للعب مع 
�لأطفال هنا من �أجل �خلري يف جل�سة "بالي فور غود"، وهو ما 

بث �لبهجة يف نفو�ص �جلميع. لذلك، كان ختام �ليوم جميال.
و�أ�ساف لطاملا روجُت للتغيري يف لعبة كرة �لقدم و�لريا�سة ب�سكل 

مانديال،  نيل�سون  �أمثال  عظماء  لقادة  هائلة  �أمثلة  لدينا  عام. 
�لذي غرّي م�سري بالده جنوب �أفريقيا م�ستغال �لريا�سة، مثل 
نع �لتغيري وترك �لأثر.   �لرجبي، يف تلك �للحظة �خلا�سة، ل�سُ
�إنها بب�ساطة �لطريقة �ملُثلى للم�سي قدماً: �لريا�سة و�لتعليم، 
بهذه �لطريقة �سيكون لدينا عامل �أكر �أمانا وبالتاأكيد �سيحظى 
�لأطفال مب�ستقبل �أكر �إ�سر�قا �إذ� تاأكدنا من ح�سولهم جميعا 
ه��و مو��سلة دعمه  ن��ري��ده  م��ا  ل���ذ�،  �إل��ي��ه.  �ل��و���س��ول  �سبل  على 
و�لعمل عليه. ما �لذي يحمله �مل�ستقبل لك يف عامل كرة �لقدم؟ 

هل ميكننا �أن نتوقع روؤيتك جمدد� يف مهمة �إد�رية قريبا؟
وقال ل تتمحور حياتي حول كرة �لقدم فح�سب، بل كرة �لقدم 
�إد�رة  �آجال، �ساأتوىل  �أم  جزء منها. هذ� لن يتغري. �لآن، عاجال 
�لكثري من  �أع��م��ل على  �أخ����رى.  م��ه��ام  ت��اأدي��ة  �أو  �لأن��دي��ة  بع�ص 
بال�سباب  و�ملتعلقة  �ل��ت��اأث��ري  ذ�ت  ف��الأع��م��ال  �ملهمة،  �مل�سروعات 
ذلك  على  �لرتكيز  مو��سلة  �أع��ت��زم  ل���ذ�،  يل.  بالن�سبة  �أول��وي��ة 

و�ل�ستمتاع برحلة �حلياة و�لعطاء.
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 74 �ل��ع��م��ر  م��ن  وي��ب��ل��غ  �إك�سبو"،  "جّد  ب��ا���س��م  ُي��ع��رف 
عاماً، وهو مل يح�سل على هذ� �للقب ب�سبب �أحفاده، 
�لزو�ر  �أح���د  �سكايلز  رون��ال��د  �لأم��ريك��ي  يعترب  حيث 
 2020 �إك�سبو  وياأتي  �ل��دويل،  لإك�سبو  �ملخ�سرمني 

دبي ليكون �حلدث �ل�ساد�ص ع�سر �لذي يزوره.
يقيمها  �لتي  �ملنا�سبات  ح�سور  على  �سكايلز  يحر�ص 
بانتظام،  �لعامل  �أن��ح��اء  يف  للمعار�ص  �ل��دويل  �ملكتب 
وق���د ب���د�أ ه���ذ� �لأم����ر يف ع���ام 1962 ع��ن��دم��ا ح�سر 
�لرجل، �لذي ينحدر من ولية كاليفورنيا يف �لوليات 
�ملتحدة، �إك�سبو �لدويل �لأول له �ملقام يف ذلك �حلني 

بولية �سياتل �لأمريكية.
وي��ق��ول: "كنت يف �ل��ر�ب��ع��ة ع�����س��رة م��ن ع��م��ري، وكل 
�سياتل. وقلت  �إك�سبو  تن�سر عن  �لأخبار  كانت  �سباح، 
�ستكون  �لتعليمية  �لأ���س��ي��اء  ه���ذه  ك��ل  ر�ئ����ع،  ه���ذ�  �إن 
للمعلومات..  جامعا  د�ئ��م��ا  كنت  لأن��ن��ي  م��ت��و�ف��رة؟، 
وك��ن��ت دوم����ا م��ه��ت��م��ا ب���اخل���ر�ئ���ط.. ث���م �أق����ام����و� هذ� 
�ملعر�ص يف �سياتل حيث توجد كل هذه �لبلد�ن وقلت 
لذلك  �ل�سيف.  ه��ذ�  هناك  �إىل  �ستاأخذ�ين  ل��و�ل��دّي 

للتقاط  ر�ك�سا  ممتعا  وقتا  وق�سيت  ��سطحباين، 
�سور�ً يل، وقر�ءة وم�ساهدة كل ما هو معرو�ص. لقد 

ق�سيت وقتاً ر�ئعاً".
�ملعار�ص  ب��ع�����ص  ح�����س��ور  م���ن  ���س��ك��اي��ل��ز  ي��ت��م��ك��ن  مل 
12 �سنة �أخرى  �لالحقة ب�سبب �لقيود �ملالية. مرت 
1974 يف مدينة  قبل زيارته �لتالية، هذه �ملرة عام 
�أخ���رى، ك��ان نق�ص  �سبوكان �لأم��ري��ك��ي��ة. ول��ك��ن م��رة 
�لتمويل �سبب ��سطر�ره �إىل �لغياب عن �إك�سبو �لتايل 
�أحد  مع  �لتو��سل  من  ذل��ك  مينعه  ومل  تيني�سي.  يف 

�لعاملني هناك ليجمع له تذكار�ت للحدث.
ولكن بعد نيو �أورليانز يف عام 1984، �نطلق �سكايلز 
بالفعل وبد�أ بال�سفر دوليا، وز�ر 14 �إك�سبو. �إنه رقم 
كبري لدرجة �أن �سكايلز ميزح قائال �إن عليه �أن ينظر 
عمل،  بطاقة  على  �ملطبوعة  �خل��ا���س��ة،  قائمته  �إىل 

ليتذكرها جميعا.
لي�ص �سكايلز يف عجلة لزيارة جميع �أجنحة �لدول، بل 
ياأخذ وقته، وغالبا ما مي�سي �أ�سابيع عدة ل�ستك�ساف 
يجمع  ل  �ل��دول��ي��ة.  �إك�سبو  م��ع��ار���ص  م��ن  ن�سخة  ك��ل 
ذك��ري��ات م��ن م��ع��ار���ص �إك�����س��ب��و �ل��دول��ي��ة فح�سب، بل 
ك��ل ن�سخة منها.  ت��ذك��ار�ت مم��ي��زة م��ن  �أي�����س��ا  يجمع 

ويعر�ص بكل فخر دبابي�ص متعددة على قبعته، �إذ حاز 
�ل�سنو�ت.  مر  على  تقريبا  دبو�ص   1000

و�سل "جّد �إك�سبو" �إىل موقع �حلدث �لدويل، �إك�سبو 
�أذهله بالفعل  �أيام، لكن ما  2020 دبي، منذ ب�سعة 
"كان ذلك ر�ئعا.  هو جناح دول��ة �لإم���ار�ت.. ويقول: 
�ل��رم��ال جميلة جد�.  �أن  �أع���رف  �أك���ن  �ل���رم���ال... مل 
باألو�ن  تتحلى  �ل�سحر�ء  يف  �لرمال  �إن  يل  قالو�  ثم 
خمتلفة". و�أجنذب �أي�سا �إىل ت�سميم �إك�سبو 2020، 
و�سكله �لفني �لذي ي�سبه زهرة �إىل حد ما، مع جت�سيد 

�ملناطق �ملختلفة "بتالت". 
وهي  �ملوقع،  ل�ستك�ساف  ��سرت�تيجية  �سكايلز  ولدى 
��سرت�تيجية تتيح ملن يريد زيارة �إك�سبو 2020 مر�ت 
عدة �تباعها: "جتري �لأمور كاملعتاد. �أحتاج �إىل زيارة 
�لآتي.  �لق�سم  �إىل  �ل��ذه��اب  قبل  و�إنهائه  و�ح��د  ق�سم 
ب�منطقة  ب���د�أُت  �لأخ����رى...  تلو  و�ح���دة  )بتلة(  �أزور 
�ل�سغرية  �خل�سر�ء  �لبتلة  �إىل  �ساأنتقل  ثم  �لفر�ص، 
�لآتية )�لتنقل(. �أفرت�ص �أن كل بتلة ت�ستغرق ب�سعة 
�إذ �سيبقى حتى  �أنه لي�ص يف عجلة،  �أيام". لكنه يوؤكد 

�أو�خر �سهر دي�سمرب.
و�سنع  �لعقول  "تو��سل   2020 �إك�سبو  �سعار  جذب 

�أبرزت  �مل�ستقبل" �نتباه �سكايلز، كذلك �ل�سورة �لتي 
ما،  "بطريقة  فيقول:  �ملو�سوع،  هذ�  دبي  مدينة  بها 
�ل�سارع  م�ستحيل..  ل  ح��ي��ث  ب��ال��ف��ع��ل،  دب���ي  �أجن��زت��ه 
�إك�سبو"  "جد  �أن  كما  �لعامل".  ح��ول  ج��ول��ة  ي�سبح 
�لبيئي،  �ل��وع��ي  �ل���دويل على  �حل���دث  م��ول��ع برتكيز 
�مل�ساركني  بتطبيق  للغاية  متاأثر  "�إنني  يقول:  حيث 
ع  �ملَُجمِّ �ملو�سوع".  رغم ذلك فاإن �سكايلز لي�ص  لهذ� 
"جّدة  ب�  كبري  معجب  وه��و  �إك�سبو،  ملعار�ص  �لوحيد 
�إك�سبو" و��سمها توميو ياماد� من �ليابان. فقد �سمع 
�أثناء �ملعر�ص قبل �لأخ��ري، فهي �لأخ��رى ز�رت  عنها 
عنها  لي�ساأل  �سورتها  �سكايلز  ويحمل  معار�ص.  عدة 
رفيق،  على  �ل��ع��ث��ور  حم���اوًل  يق�سده  معر�ص  ك��ل  يف 
فيقول: "�أريد فقط �أن �أقابلها، يجب �أن �أجدها، فاأنا 

�سديد �لإعجاب مبا تقوم فيه".
قريب،  وق��ت  �أي  يف  رح��الت��ه  وق��ف  �سكايلز  ينتوي  ل 
على �لرغم من �أنه ز�ر بالفعل 76 دولة و 16 دورة 
�أخ��ط��ط لزيارة  "�إنني  �لأومل��ب��ي��ة، وي��و���س��ح:  ل��الأل��ع��اب 
�ل���ع���امل، ول��ك��ن يف غ�����س��ون ذل����ك، �سوف  ج��م��ي��ع دول 
من  �أب��ل��غ  حتى  بذلك  مقيد  و�أن���ا  �إك�سبو،  يف  �أزوره����م 

�لعمر 103 عاما".

مو�ضيقى م�ضروع مبوكا.. 
مزيج ثقايف بنكهة �إفريقية
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لفرقة  مو�سيقيني  دب��ي، عر�سني   2020 �إك�سبو  ل��زو�ر  �ملغرب  قدم جناح 
و�ساحل  و�ل�سنغال  ومايل  �ملغرب  من  فنانني  ت�سم  مبوكا" �لتي  "م�سروع 

�لعاج.
ملزيج  ل��وح��ة  �سكلت  �لإف��ري��ق��ي��ة،  �مل��و���س��ي��ق��ى  ملتقى  تعترب  �ل��ت��ي  �ل��ف��رق��ة، 
لغات  ب��اأرب��ع  قدمتها  �لتي  �أغانيها  خ��الل  من  �لثقافات،  متعدد  مو�سيقي 
و�للغة  �لبمربية من مايل،  و  �ل�سنغال،  و�لَوَلفية من  �لعربية،   خمتلفة؛ 
�لتي  �ملختلفة  �لثقافات  �لعر�ص  ليعك�ص  �لعاج،  �ساحل  من  بوليه  �ملحلية 

تزخر بها �أفريقيا.
وتعني كلمة مبوكا "�لر�بط" �أو "�لقر�بة" بلغة �لولوف، وهو ما كان جلياً 
ليعطي  و�ح��دة  ب��روح  مو�سيقاهم  �لفرقة  �أع�ساء  ق��دم  حيث  �مل�سرح،  على 

�لعر�ص �سعور�ً بالدفء و�لر�حة.
م�سروع مبوكا هو ثمرة جهود موؤ�س�سة �أفريكاينا �لتي تعنى بالتبادل �لثقايف 
�لأفريقي  �ملكون  �نعكا�ساته  �إفريقيا. لي�سع يف قلب  و�لتعاون يف  و�لتنمية 
�إفريقيا من خالل  و�لثقافات يف  �لفنون  تعزيز  وبالتايل  �ملغربية،  للهوية 

�لتدريب و�لإبد�ع و�لإنتاج و�لتوزيع �مل�سرتك.

�ليوني�ضف تعنّي �إمار�تيًا و�أمريكية ملنا�ضرة 
�ل�ضباب خالل حفل �أقيم يف �إك�ضبو 2020 دبي
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�إك�سبو  ��ست�سافه  �لعاملي للطفل، و�لذي  �ليوم   خالل حفل فني مبنا�سبة 
�ملنا�سرين  م���ن  �ث��ن��ني  ت��ع��ي��ني  ع���ن  �ل��ي��ون��ي�����س��ف  �أع��ل��ن��ت  دب����ي،   2020
�لأطفال  ب��رمل��ان  ع�سو  �ملطيوعي،  �سعيد  تعيني  مت  حيث  لديها،  لل�سباب 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ر�و، خمرتعة من  �لإم��ار�ت، وجيتاجنايل  يف 
و�حلائزة على لقب "طفلة عام 2020" من ِقبل جملة "تامي" �لأمريكية، 
لين�سما �إىل جمموعة من قادة �لفكر �ل�سباب يف عام 2021 من �أ�سحاب 
خلفيات خمتلفة مثل �لرتفيه و�لتعليم وريادة �لأعمال و�لبتكار و�لعد�لة 

�لجتماعية و�لإعالم.
قامت �ثنتان من جمموعة 2020 من منا�سري �ل�سباب لدى �ليوني�سف 
�لإقليمي  �مل��دي��ر  �سيبان،  تيد  �ل�سيد  بح�سور  �لتعيني،  مر��سم  ب��رتوؤ���ص 
�لفال�سي،  �هلل  عبد  رمي  و�سعادة  و�إفريقيا،  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  لليوني�سف 
�لأمني �لعام للمجل�ص �لأعلى لالأمومة و�لطفولة بدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
ترينيد�د  �لأط��ف��ال من  �سابة يف جم��ال حقوق  نا�سطة  بريانكا لل،  قالت 
وتوباغو، جليتاجنايل ر�و: "�إنك تن�سمني �إىل �سفوف منا�سرين لل�سباب 
يف جميع �أنحاء �لعامل توحدهم مهمة لإحقاق كل حق لكل طفل. تفانيك 
عامل  تخيل  يف  �ليوني�سف  مهمة  �سي�ساعد�ن  �ل��الم��ع  وعقلك  عملك  يف 

منا�سب لكل طفل".
وعّينت �أبيجيل �سامونغو�نا )�آبي �سم�ص(، مغنية وكاتبة �أغاين ومو�سيقية 
عن  "بالنيابة  قائلة:  �ملطيوعي  �سعيد  �جل��و�ئ��ز،  من  �لعديد  على  حائزة 
من  �لأول  �أن��ت  لل�سباب.  كمنا�سر  تعيينك  �أعلن  �أن  ي�سعدين  �ليوني�سف، 
�ل�سرق �لأو�سط وبلدكم ي�ست�سيفنا �ليوم ويعطينا، �أطفال و�سبابا، منرًب� 

للدعوة �إىل �لتغيري".
�ليوني�سف  ل��دى  �جل��دي��دي��ن  �ل�سباب  منا�سري  ���س��ارك  �حل���دث،  ه��ذ�  ويف 

روؤ�هما للم�ستقبل.
قالت جيتاجنايل ر�و: "تتمثل روؤيتي يف م�ستقبل يتمتع فيه كل طالب علم 
وليمكنه  وج��وده،  مكان  عن  �لنظر  بغ�ص  �لتعليم،  �إىل  �لو�سول  باإمكانية 
�إذ� كان  �أنه  �أعتقد  ا �لو�سول �إىل مو�رد �لتعلم �لقائمة على �لبتكار.  �أي�سً
باإمكان كل طالب علم �مل�ساركة يف ذلك، ف�سوف نحل م�ساكل �لعامل خطوة 

بخطوة ".
و�أ�ساف �سعيد �ملطيوعي: "�إنها حلظة تاريخية لنا جميعاً و�أود �أن �أعرب عن 

�سكري. �ليوم نبد�أ حقبة جديدة من �لتنمية".
�سارك يف �حلفل �ملو�سيقي �لر�ئد، �لذي مت تنظيمه بال�سرت�ك مع �إك�سبو 
خم�سة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  يف  �ملجتمع  تنمية  ووز�رة  دبي   2020
�سفر�ء من �ليوني�سف، وباحت�ساب جيننجايل و�سعيد، �أربعة من �ملنا�سرين 
لل�سباب لدى �ليوني�سف. �سهد �حلفل �لذي ��ستمر �ساعتني عرو�ساً وكلمات 
�إي��ج��اب��ي��ة بو��سطة �لفنون  �أط��ف��ال و���س��ب��اب وق���ادة لإح����د�ث ت��غ��ي��ري�ت  م��ن 

و�لبتكار.
ومن �مل�ساركني �أي�ساً �لثالثي �ملو�سيقي و�سفر�ء �ليوني�سف فازكيز �ساوندز، 
و�ملغنية و�ملو�سيقية و�ملنا�سرة لل�سباب لدى �ليوني�سف �أبيجيل �سامونغو�نا 
�لكمان  وعازفة  للنا�سئة،  �ل�سيمفونية  �لإم��ار�ت  و�أورك�سرت�  �سم�ص(  )�آب��ي 
�سريك  وفرقة  �لعامري،  مازنة  �ل�سابة  �لإمار�تية  و�ل�ساعرة  ت�سوي،  �إيلي 

ز�مبيا و�أع�ساء فريق �أوملبياد �لإمار�ت للنا�سئة �أ�سحاب �لهمم.
�ختتمت �حلفل �ملغنية �للبنانية �ل�سهرية و�سفرية �ليوني�سف �لإقليمية يار� 

باأد�ء مو�سيقي ملهم - و�إ�سد�ر �أغنية جديدة لليوني�سف ولالأطفال.
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العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : خمتارات ال�شرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م  
نا�سر.  �سبيب - عيال  ر��سد بن  : مكتب رقم 117 ملك عبد�لو�حد �حمد  �لعنو�ن 
�ل�سكل �لقانون:ذ�ت م�سئولية حمدودة رقم �لرخ�سة: 555390  رقم �لقيد بال�سجل 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري : 66852 مبوجب هذ� تعلن 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/8/8  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2021/7/26 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني مركز 
اخلليج للمحا�شبة والتدقيق �لعنو�ن :  مكتب 104 ملك حممد خليفة �لكندي - 
ديرة - �خلبي�سي - �لهاتف:042684700 - �لفاك�ص:042688846،م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/مركز اخلليج للمحا�شبة والتدقيق 
�ل���ع���ن���و�ن :  م��ك��ت��ب 104 م��ل��ك حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة �ل��ك��ن��دي - دي�����رة - �خل��ب��ي�����س��ي - 

�لهاتف:042684700 - �لفاك�ص:042688846
 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور 
خمتارات ال�شرق للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  وذل��ك مبوجب  �أع��اله لت�سفية  
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/8/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ص  2021/7/26 وعلى من لديه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن بالن�شر 

 7421/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهم/1-  �إم �أو جي �يه �أ�ص �نرتنا�سيونال ليمتد 2- ماي�سرتو �ويل & غاز 

�سوليو�سنز )�إم �أو جي �إيه �إ�ص( م.د.م.�ص 3- رو�كانا جيفري روغازور� 
  جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/جي بي جلوبال ماج �ص.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)938726( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن بالن�شر 

 7427/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  حليمه دروي�ص جنكل ح�سن عبد�هلل 

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عبد�لرحمن مري بلو�ص فقري بخ�ص 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)22820( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ساملة لر�سوم �ملحكمة

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 

اعالن بالن�شر 
 6893/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  ويل جي �ند بي �لوطنية �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة جيو للتجارة و�ملقاولت �لكهربائية ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)571374( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن بالن�شر 

 6776/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة �ومي�ص للمقاولت و�سيانة �ملباين ذ.م.م 

  جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ملطوع لتاأجري �ملعد�ت �ص.ذ.م.م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)146650.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن بالن�شر 

 8389/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد �بر�هيم �بر�هيم بنى ��سدي 

  جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني �ص.م.ع 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)650106.12( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 

اعالن بالن�شر 
 8295/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �ك�سلن�ص �ند �نو في�سن للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م 
  جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة رينبو �نرتنا�سيونال كون�سلتي�سن ليمتد 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1455076.78( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8502/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/523 ��ستئناف جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )11384744( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �سركة دبي �لإ�سالمية للتاأمني و�إعادة �لتاأمني )�أمان( �ص.م.ع
 prism tower عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �ل�سعادة - مبنى

- �سقة 1901
منفذ   : �سفتهما   - ����ص.ذ.م.م  كابيتال  ليدر   -2 �مليزة  حممد  �سامل  حممد  ح�سني   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

�سدهما
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)11384744( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1066/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

ب�سد�د   ، ��ستئناف عقاري  �لدعوى رقم 2021/837  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )968.516( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي �ص.م.ع
هاتف   - �لثالث  �لطابق   -  16 رق��م  مبنى   - �لطبية  دب��ي  مدينة   - بردبي   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 

رقم:042227008 - موبايل رقم:0557016552 - مكاين:3135291835
�ملطلوب �إعالنهما : 1- رند� حممود علي فهمي 2- فاب�سن لال�ستري�د و�لت�سدير �ملحدودة  - 

�سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )968516.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن بالن�شر        

 3718/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ر�سو�ن �حمد تاج حممد  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�سركة جمموعة �لمار�ت لالت�سالت )جمموعة �ت�سالت( �ص.م.ع 

وميثله : علي حممد حمد�ن �سامل �ملهري 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه/ ر�سو�ن �حمد تاج حممد  قد 
مببلغ وقدره )20987.29( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 

�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2021/11/28 �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  بعد  ع��ن 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:970/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �لثالثة رقم 87

مو�سوع �ل�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر من حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/8/5 يف 
�أمر �لأد�ء رقم 1439 ل�سنة 2019. 

�مل�ستاأنف:برميي جيت للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى مالك �ل�سقر - �لطابق 15 - مكتب 1502 - �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة - وميثله:�ساره �ساه بيك حممد �لبلو�سي 
ذ�ت  )�سركة  �لعامة  للتجارة  �لعاملية  فيتا  عرفان   -2 ر�سائي  فر�ساد   -1   : �إعالنهما  �ملطلوب 

م�سوؤولية حمدودة(  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع �لإعالن :  نبلغكم بقيد �مل�ستاأنف بقيد �لق�سية �ملذكورة �أعاله ل�ستئناف �حلكم �ل�سادر 
�أمر �لأد�ء �ملقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/12/15  �ل�ساعة  يف 
10.00 �ص بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:5961/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة با�سد�ر �لمر  بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )197.684.24( درهم و�لفائدة 

�لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
�ملدعي:�سركة �لفري

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - مبنى �لقرهود - �ستار - �سقة 216
 وميثله:�ميان ح�سن علي حممد �آل علي

�ملطلوب �إعالنه :  1- دو فريز �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2021/9/14 -  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  �أمر  ��ست�سد�ر  �لإع��الن :طلب  مو�سوع 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  ثانيا:بالز�م   - �لطرفني  بني  �مل��ربم  �لتجاري  �لعقد  �نفاذ  �ول 
)45.340.42( يورو �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ:2021/9/8 
وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق 

يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن بالن�شر        

 915/2021 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- عبد�هلل مبارك غالم �سالم 2- حممد مبارك غامن �سامل كن�سام  - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :��سماء مبارك غامن �سامل كن�سام 

وميثله : �سعاد حممد عبد�لعزيز عبد�لغني 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ عقد �لبيع �ملوؤرخ 2008/6/8 فيما يتعلق بح�سة �ملدعية يف �لعقار مو�سوع 
ذلك �لعقد للغنب �لفاح�ص �لق�ساء ببطالن عقد �لهبة �ملوؤرخ 2013/9/11 فيما يتعلق بح�سة �ملدعية يف �لعقار مو�سوع ذلك 
�لعقد ل�سدوره من غري ذي �سفة وبوكالة لتبيح له �لت�سرف بطريق �لهبة ، �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم 
بتعوي�ص �ملدعية مببلغ وقدره )5.000.000( درهم فقط خم�سة مليون درهم ، عما حلق بها من �أ�سر�ر مادية ومعنوية 4- 
وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع ندب �خلبري �لهند�سي �ملخت�ص �ساحب �لدور باجلدول تكون مهمته �لطالع على �ور�ق �لدعوى 
وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدم �ليه من م�ستند�ت و�لطالع على عقد �لبيع �مل��وؤرخ:2008/6/8 و�لعقد �ملوؤرخ 2007/8/23 
- ثانيا:�حتياطيا:1- �حالة �لدعوى للتحقيق 2- �سم ملف تركة �ملرحوم - مبارك غامن �سامل كن�سام ، مورث طريف �لنز�ع 
مبوجب �لأعالم �ل�سرعي رقم:693/2005 م�سلمني و�ل�سادر عن حماكم دبي بتاريخ:2005/11/20 و�ملقيد برقم 154/2006 
تعجيلها  �لدعوى مت  بان  �ملحاماة )علما  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  �ملدعي عليهم  ثالثا:�لز�م   - �حو�ل م�سلمني 
لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  �ل�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة  �ملو�فق 2021/11/28  لها جل�سة يوم �لح��د  �لوقف(.  وح��ددت  من 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8281/2021/209 تنفيذ عمايل 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 7891/2020 عمايل جزئي ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )118926( درهم ل�سالح �لعامل وفائدة قانونية 9% وتذكرة طري�ن.
طالب �لتنفيذ : ��سيل عدنان �حمد �زريق

عنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - بناية �أ�سبيكت - بجو�ر باي 
�أفينيو مول - مكتب رقم 3202 - مكاين:2527587343

وميثله:�أمل خمي�ص دروي�ص حممد �لبلو�سي
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ورينتال بريلز للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )118926( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
هذ�  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( خ��الل  �مل��ذك��ور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية 

�لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن حكم بالن�شر        
18/2020/572 عقاري جزئي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- عبد�لنا�سر �حمد �سيخ  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : موؤ�س�سة عقار�ت عجمان )عقار(
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2020/9/1  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
للمدعية مبلغ مقد�ره )129.093(  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  موؤ�س�سة عقار�ت عجمان )عقار( 
و�لزمته  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2020/7/19 �حلا�سل  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 و�لفائدة  دره��م 
م��ن ط��ل��ب��ات.  حكما مبثابة  ذل��ك  م��اع��د�  �مل��ح��ام��اة ورف�ست  �ت��ع��اب  دره���م مقابل  و�ل���ف  بامل�ساريف 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1456/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�سة رقم 200
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )220.615( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملدعي:موؤ�س�سة عقار

 -  9 رق��م  مكتب   - �مليز�نني   - �لعمال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  �ملطار  �سارع   - دب��ي  عنو�نه:�مارة 
 -  3244594826 مكاين   -  INFO3@OMALCE.AE:لكرتوين� بريد   - ه����ات����ف:0506767616 

IBAN:AE090500000000020106942
�ملطلوب �إعالنه :  1- �نا �سيفكوفا  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )220.615( 
لها  وح��ددت   - �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
ل��ذ� فاأنت مكلف  �لتقا�سي عن بعد  �ل�ساعة 08.30 �ص يف قاعة  �مل��و�ف��ق  2021/11/28   ي��وم �لح��د   جل�سة 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:280/2021/20 جتاري كلي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم 137
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بحل وت�سفية �ل�سركة �ملدعي عليها �لثالثة وتعيني م�سفي �ساحب �لدور للقيام 

باجر�ء�ت �لت�سفية قانونا بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:جابر م�سطفى رجا خ�سر - ب�سفته �سريك باخلط �ملتقدم للمقاولت �ص.ذ.م.م

ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - ب��ردب��ي - ���س��ارع زع��ب��ي��ل - ب��ن��اي��ة م��ون��ت��ان��ا - �ل��ط��اب��ق �خل��ام�����ص - مكتب رق���م 503 - 
mousaasdv@eim.ae:هاتف:043963739 - بريد �لكرتوين

�ملتقدم للمقاولت �ص.ذ.م.م  �بر�هيم هللو - ب�سفته �سريك �خلط  �بر�هيم خليل   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
2- �خلط �ملتقدم للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بحل وت�سفية �ل�سركة �ملدعي عليها �لثالثة 
وتعيني م�سفي �ساحب �لدور للقيام باجر�ء�ت �لت�سفية قانونا بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل 
�تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2021/11/29  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8588/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �أمر �أد�ء رقم 4556/2021 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )130653.95( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : دبي لال�ستثمار �لعقاري ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع جبل علي - مبنى جممع دبي لال�ستثمار 

�لول - �سقة جممع دبي لال�ستثمار - حديقة دبي لال�ستثمار
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف �ل�سركال

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �ملال لالعمال �لفنية ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )130653.95( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  754/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/621 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )1.186.270( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع

ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب���ي - دي���رة - ���س��ارع ب��ن��ي ي��ا���ص - ب��ج��و�ر غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي - هاتف 
رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794

وميثله:حممد عبد�مللك م�سطفى �هلي
�ملطلوب �إعالنه : 1- ند� علي ��سغر �سري�زي �ول  - �سفته : منفذ �سده

�لوحد�ت  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   : �لإع���الن  مو�سوع 
�ملبنى �ساوث ري��دج 5 - وفاء  ��سم  �ر���ص 201 - رقم �لوحدة 1304  مبنطقة برج خليفة - برقم 

للمبلغ �ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13398 بتاريخ 2021/11/22 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  1740/2019/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/2017 جتاري كلي و�ملعدل بال�ستئناف رقم 2018/861 ��ستئناف جتاري 
ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2421316( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

 - 20 610 - فيال رق��م  3 - �سارع رق��م  �مل��رزوق��ي - و�خ���رون  عنو�نه :�م��ارة دب��ي - �لرب�ساء  �لتنفيذ:عبد�لعزيز جا�سم عبد�هلل حممد  طالب 
�ص.ب:7944 دبي - متحرك:0505533531 وميثله:�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم 

�ملطلوب �إعالنه : م�ست�سفى ليف لين �ص.ذ.م.م 
عنو�نه :�مارة دبي - جبل علي - منطقة �ملنتزه - خمرج 25 من �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناء ملك دبي �لعاملية للعقار�ت - بجو�ر كني�سة جبل علي بوكالة 

info@lifeline.ae - 0506247400 - ملحاميني �ل�ساتذة/حممد عبد�هلل �لعبيديل ، �سعود �لزرعوين ، عمر �لعو�سي�
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2021/12/8 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  �أن��ه يف   : �لإع��الن  مو�سوع 
http://www. �لإلكرتوين  للمز�د�ت وعلى موقعها  �لإم��ار�ت  �لبيع )�سركة  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص 
�لإجر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة  �لتقدم  �لبيع  على 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد 
باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص  �أن يقوم  �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على  على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار حق منفعة ينتهي بتاريخ:2062/7/11 - �ملنطقة �لورقاء �لوىل - 

رقم �لر�ص 247 - �مل�ساحة 4693.27 مرت مربع - �لتقييم:9758000 درهم يباع لعلى عطاء  
 مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 22/ 11/ 2021  Issue No : 13398
Notification of Judgement by Publication

Issued from Al Madam Federal District Court- Federal Civil Court of First 
Instance In Lawsuit No. AMCFICILABMIN2021/0000016 Labor (Partial)

To Judgement Debtor: Muhammad Zaman Khan Muhammad Javeed Khan
Residence unknown: Dubai - Bur Dubai - Bur Dubai Road.
We inform you that on the date: 14/11/2020 the court issued a judgement 
obligating you in the abovementioned lawsuit of the Judgement Creditor as 
following: The court ruled in presence: Obligating the Judgement Debtor/ 
Muhammad Zaman Khan Muhammad Javeed Khan to pay the Judgement 
Creditor/ AL IZDHAR TENTS TR an amount of (AED 10570) (AED Ten 
Thousand Five Hundred and Seventy), which is the fine due to the violation and 
the impounding of the vehicle and the loan that received from the Judgement 
Creditor and obligated him to pay the appropriate expenses, and all other 
requests were rejected. Judgment subject to appeal within the legal period of 
(30) days from the day following its publication.
Issued on 21-11-2021

Alyaa Salem AIKaidy

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 22/ 11/ 2021  Issue No : 13398
Appeal Court 

Public Notice (Appeal)
In Appeal No. 970/2021/361 - Repayment Order Appeal

Before the court Third Commercial Appeals Circuit No. 87
subject of appeal Appeal on the ruling of Dubai Court of First Instance on 05/08/2019 
in Repayment Order No. 1439 of 2019
The Appellant PRIME GATE GENERAL TRADING L.L.C
Address Dubai Emirate - Sheikh Zayed Road - Malik Al Saqr Building – Floor No. 
15th - Office 1502 – UAE
Represented by Sarah Shah Bek Mohammed Al Balushi
Parties to be Notified
1- FARSHAD REZAEI - as the Appellee, 2- ERFAN VITA INTERNATIONAL 
GENERAL TRADING (LLC) - as the Appellee
Subject of Notice : We notify you to record the appellant under the aforementioned 
case to appeal on the issued ruling of Repayment Order. A session was set on 
Wednesday corresponding to 15-12-2021 at 10:00 AM in Remote Litigation Chamber. 
Therefore, you are required to attend or your legal representative. The ruling shall be 
in absentia in case you fail to appear.
Prepared by : Azari Abdul Rahman Ahli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 11/ 2021  Issue No : 13398
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No.18/2021/1456-Real Estate Summary 
Heard in Fifth Real Estate Summary Tribunal No. 200
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 220,615), 
the charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Anna Sivkova Capacity: Defendant
Service Subject Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 220,615), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment. 
The hearing of Sunday 28-11-2021 at 08:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your 
legal attorney and you have to submit the memos or documents you have to the 
court at least three days prior to the hearing.
Prepared By / Abdullah Mohammed Alhammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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يبدو اأن امل�شابني بال�شداع الن�شفي اأقل عر�شة لالإ�شابة مبر�س ال�شكري من النوع 
الثاين، بينما ي�شبح بع�س امل�شابني بداء ال�شكري اأقل عر�شة لالإ�شابة بال�شداع 

الن�شفي.
�لعالقة بني هذه  يدر�سون  �لذين  �لعلماء  و�أف��اد 
�آلم  ت�سبب  �لتي  للببتيد�ت  كيف ميكن  �حل��الت 
�ل�سد�ع �لن�سفي �أن توؤثر على �إنتاج �لإن�سولني يف 
�لفئر�ن، رمبا عن طريق تنظيم كمية �لإن�سولني 
�ملفرز �أو عن طريق زيادة عدد خاليا �لبنكريا�ص 
�لتي تنتجها. وميكن �أن حت�سن هذه �لنتائج طرق 

�لوقاية من مر�ص �ل�سكري �أو عالجه.
"يحدث  و��سحة:  لي�ست  �ملر�سني  بني  و�لعالقة 
�ل�سد�ع �لن�سفي يف �لدماغ، بينما يرتبط مر�ص 
�ل�����س��ك��ري ب��ال��ب��ن��ك��ري��ا���ص، وه���ذه �لأع�����س��اء بعيدة 
�لباحث  دو،  ثانه  وي��ق��ول  �لبع�ص".  بع�سها  ع��ن 
مهتما  �أ�سبح  فريقه  �أن  �ل��در����س��ة،  يف  �لرئي�سي 
باملو�سوع بعد �أن و�سفت عدة �أور�ق بحثية عالقة 

عك�سية بني �حلالتني.
�ث��ن��ني من  �أن  ي��ع��رف��ون بالفعل  �ل��ب��اح��ث��ون  وك���ان 
�ملرتبط  �لببتيد  �لع�سبي،  �جلهاز  يف  �لببتيد�ت 
وعديد   )CGRP( �ل��ك��ال�����س��ي��ت��ون��ني  ب���ج���ني 
�لنخامية  �ل���غ���دة  لأدي���ن���ي���الت  �مل��ن�����س��ط  �ل��ب��ب��ت��ي��د 
�لت�سبب  يف  رئي�سيا  دور�  يلعبان   ،)PACAP(
يف �أمل �ل�سد�ع �لن�سفي. وهذه �لببتيد�ت نف�سها، 
توجد  �ل�سلة،  ذي  �لأميلني  �لببتيد  جانب  �إىل 

�إفر�ز  توؤثر على  �لبنكريا�ص. وهناك،  �أي�سا يف 
�لإن�سولني من خاليا بيتا.

وينظم �لإن�سولني م�ستويات �ل�سكر يف �لدم 
م��ن خ���الل م�����س��اع��دة �خل��الي��ا �لأخ����رى يف 
�جل�سم على �مت�سا�ص �جللوكوز وتخزينه 

�لطاقة.  على  للح�سول  ��ستخد�مه  �أو 
ويف مر�ص �ل�سكري من �لنوع �لثاين، 

ت�����س��ب��ح ه������ذه �خل����الي����ا �لأخ�������رى 
قدرة  و�أق��ل  لالإن�سولني  مقاومة 

ما  �جللوكوز،  �مت�سا�ص  على 
�رت��ف��اع م�ستويات  �إىل  ي��وؤدي 

�ل�سكر يف �لدم.
وت��ع��و���ص خ��الي��ا ب��ي��ت��ا يف 

طريق  ع�����ن  �ل����ب����د�ي����ة 
زيادة �إنتاج �لإن�سولني، 
�لنهاية  يف  ول��ك��ن��ه��ا 

ت����������ب����������ل����������ى 

ومتوت، ما يوؤدي �إىل تفاقم �مل�سكلة.
و�ل�سكري،  �لن�سفي  �ل�سد�ع  يف  ل��دوره��ا  ون��ظ��ر� 
�لكال�سيتونني  ب��ج��ني  �مل��رت��ب��ط  �ل��ب��ب��ت��ي��د  ي��ق��دم 
�لغدة  لأدي����ن����ي����الت  �مل��ن�����س��ط  �ل��ب��ب��ت��ي��د  وع����دي����د 
�لنخامية �أهد�فا للعالجات �لتي ميكن �أن تعالج 

�أيا من هذه �حلالت.
تتد�خل  �لتي  �لن�سفي  �ل�سد�ع  �أدوي��ة  ط��رح  ومت 
�لكال�سيتونني  ب���ج���ني  �مل���رت���ب���ط  �ل��ب��ب��ت��ي��د  م����ع 
بينما  موؤخر�،  �لأ�سو�ق  يف  �خللوية  وم�ستقبالته 

جتري در��سة عالجات �أخرى.
وم��ع ذل���ك، ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل م��زي��د م��ن �لبحث 
دو  �ل��دك��ت��ور  وي��ح��اول  �لببتيد�ت.  �آث���ار  لتو�سيح 
على  ت��اأث��ريه��ا  ح��ول  �ملتناق�سة  �لنتائج  تو�سيح 

�لإن�سولني.
�بتكر  �لفئر�ن،  �لببتيد�ت يف  ن�ساط  ول�ستك�ساف 
ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ولي����ة ت��ي��ن��ي�����س��ي، ط��ري��ق��ة جلمع 
فقط.  بيتا  خاليا  من  مئات  ب�سع  من  �لبيانات 
و�أف�������ادو� م���وؤخ���ر� �أن ه���ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ة �أظ���ه���رت �أن 

لببتيد  بجني � �ملرتبط 

م�ستويات  يخف�ص   )CGRP( �لكال�سيتونني 
�لإن�سولني  �لفئر�ن، وهو نظري  2 يف  �لإن�سولني 
ي��ق��اوم مقاومة  ق��د  �إن ه��ذ�  �ل��ب�����س��ري.وي��ق��ول دو 
�ل�سكري  م���ر����ص  يف  ت��ت��ط��ور  �ل���ت���ي  �لإن�������س���ول���ني 
�مل��رت��ب��ط بجني  �لببتيد  �ل��ث��اين. لكن  �ل��ن��وع  م��ن 
�لكال�سيتونني كان �أقل فعالية يف تنظيم �إن�سولني 
�لفاأر 1، وهو ما يتفق مع �لدر��سات �ملبكرة �لتي 
�أظهرت �أن �لفئر�ن �لتي حتتوي على �لإن�سولني 
1 فقط هي عر�سة لالإ�سابة مبر�ص �ل�سكري.
�لدر��سات  طالبة  �أنتيف�سكا،  �ألك�ساندر�  وتقول 
�أي�سا  �ملر�ص مرتبط  �إن  دو،  �لعليا يف خمترب 
بتجمع �لأميلني. وقد ت�ساهم هذه �لرت�سبات 
يف تلف خاليا بيتا �لتي ت�ساعد يف �لت�سبب يف 
�لإ�سابة مبر�ص �ل�سكري من �لنوع �لثاين، 

وفقا ملالحظات دو.
يتم  و�لإن�سولني  �لأميلني  لأن  ون��ظ��ر� 
�إف��ر�زه��م��ا م��ع��ا ب��و����س��ط��ة خ��الي��ا بيتا، 
�ملرتبط بجني  �لببتيد  ��ستخد�م  فاإن 
للحد   )CGRP( �لكال�سيتونني 
م���ن �إن����ت����اج �لإن�������س���ول���ني مي��ك��ن �أن 
�إنتاج �لأميلني، كما  �أي�سا من  يحد 
يقول دو. وميكن �أن يحمي �خلاليا 

وي�ساعد على تطبيع وظيفتها.
�لببتيد  ع��دي��د  �أن  �أي�سا  وُيعتقد 
�مل���ن�������س���ط لأدي������ن������ي������الت �ل����غ����دة 
وقائيا  دور�  ي��ل��ع��ب  �ل��ن��خ��ام��ي��ة 
�سد مر�ص �ل�سكري من �لنوع 
�لثاين. وهذ� حمري لأن عديد 
لأدينيالت  �ملن�سط  �لببتيد 
�ل��غ��دة �ل��ن��خ��ام��ي��ة ث��ب��ت �أنه 
�لإن�سولني،  �إف����ر�ز  يحفز 
مقاومة  �إىل  ي������وؤدي  م���ا 

�لإن�سولني، كما يقول دو.
�ل��ل��غ��ز. وتظهر  ه���ذ�  �لآن ح���ل  ف��ري��ق��ه  وي���ح���اول 
عديد  �إج����ر�ء�ت  �أن  للمجموعة  �لأول��ي��ة  �لنتائج 
�لببتيد �ملن�سط لأدينيالت �لغدة �لنخامية ميكن 

�أن تعتمد على م�ستويات �جللوكوز.
ووجد �لفريق دليال �أوليا على �أن عديد �لببتيد 
�مل��ن�����س��ط لأدي���ن���ي���الت �ل���غ���دة �ل��ن��خ��ام��ي��ة ينظم 
�لإن�سولني بطريقة تعتمد على �جللوكوز ويعزز 
ت��ك��اث��ر خ��الي��ا ب��ي��ت��ا، ب����دل م���ن ح���ث خ��الي��ا بيتا 
�ملوجودة على �لعمل بجدية �أكرب، وبالتايل جتنب 

خطر تلف �خلاليا �ملوجودة.
�لنتائج  ه����ذه  م���ن  �ل���رغ���م  "على  دو:  وي���ق���ول 
�ملرتبط  �ل��ب��ب��ت��ي��د  ح��ق��ن  ل مي��ك��ن  �لإي���ج���اب���ي���ة، 
وعديد   )CGRP( �ل��ك��ال�����س��ي��ت��ون��ني  ب���ج���ني 
�لنخامية  �ل���غ���دة  لأدي���ن���ي���الت  �مل��ن�����س��ط  �ل��ب��ب��ت��ي��د 
كا�سرت�تيجيات  �جل�������س���م  يف   )PACAP(
عالجية ملر�ص �ل�سكري لأن هذه �لببتيد�ت ت�سبب 
نفهم  �أن  مب��ج��رد  ول��ك��ن  �لن�سفي.  �ل�����س��د�ع  �آلم 
ميكننا  �لإن�����س��ول��ني،  �إف����ر�ز  على  ت��اأث��ريه��ا  كيفية 
ت�سميم نظائر �لببتيد �لتي من �ساأنها �لتحكم يف 
�لأمل". ترتبط مب�ستقبالت  ولكن ل  �لإن�سولني 
�لكال�سيتونني  �ملرتبط بجني  �لببتيد  ونظر� لأن 
لأدينيالت  �ملن�سط  �لببتيد  وعديد   )CGRP(
على  ميكنهما   )PACAP( �لنخامية  �ل��غ��دة 
م��ا ي��ب��دو �حل��م��اي��ة م��ن م��ر���ص �ل�سكري، ف���اإن دو 
و�آخرين قلقون من �أن �لعالجات �مل�سادة للببتيد 
�ملرتبط بجني �لكال�سيتونني )CGRP( وعديد 
�لنخامية  �ل���غ���دة  لأدي���ن���ي���الت  �مل��ن�����س��ط  �ل��ب��ب��ت��ي��د 
)PACAP(، قيد �لتطوير �أو �ملوجودة بالفعل 
لها  يكون  �أن  ميكن  �لن�سفي  لل�سد�ع  �ل�سوق  يف 
�لإ�سابة  ل���زي���ادة خ��ط��ر  م��ق�����س��ودة  ن��ت��ي��ج��ة غ���ري 

مبر�ص �ل�سكري.

كيف ميكن لل�ضد�ع �لن�ضفي �أن يحمي
 من مر�ض �ل�ضكري من �لنوع �لثاين؟

�لإ�سابة  خ��ط��ر  زي����ادة  �إىل  �لليلية  �ل��ع��م��ل  ن��وب��ات  �أدت  ك��م��ا 
باأمر��ص �لقلب �لتاجية )CHD(، وفقا للورقة �ملن�سورة 

.European Heart Journal يف جملة
على  �لليلية  �ل��ن��وب��ات  ت��وؤث��ر  كيف  �سابقا  �لباحثون  ودر����ص 
2018 وجدت  ع��ام  �أج��ري��ت  در����س��ة  ذل��ك  �ل�سحة، مب��ا يف 
خ��ط��ر� م��ت��ز�ي��د� ل��الإ���س��اب��ة ب��اأم��ر����ص �ل��ق��ل��ب �ل��ت��اج��ي��ة من 
يف  �لليلية  �لنوبات  تعمل  حيث  �ملتناوبة،  �ل��وردي��ات  �أمن��اط 

بع�ص �لوقت.
و�أظهرت �لدر��سات �ل�سابقة �أي�سا �أن ��سطر�بات �لنوم ميكن 
�إيقاعات  على  تاأثريها  ب�سبب  �سحية  م�ساكل  �إىل  ت��وؤدي  �أن 

�ل�ساعة �لبيولوجية، �ل�ساعة �لد�خلية للج�سم.
�إنهم  �لأخ��رية  �لدر��سة  ور�ء  يقفون  �لذين  �لباحثون  وق��ال 

يعتقدون �أنها �لأوىل من نوعها لختبار �لعالقة بني �لعمل 
�لأذيني )AF(، وهي حالة قلبية ت�سبب  �لليلي و�لرجفان 
�سريعا  ي��ك��ون  م��ا  وغالبا  منتظم  غ��ري  قلب  �سربات  م��ع��دل 

ب�سكل غري طبيعي.
وقالت �لدر��سة، �لتي ��ستخدمت معلومات من 283657 
�ململكة �ملتحدة،  �لبنك �حليوي يف  �سخ�سا يف قاعدة بيانات 
�إنها وجدت �أن "�لعمل بالنوبات �لليلية حاليا ومدى �حلياة 
�لأذيني  بالرجفان  �لإ�سابة  ب�سكل كبري" بخطر  مرتبطان 

بغ�ص �لنظر عن �جلينات.
كما �أن �لعمل بنوبة ليلية يزيد من خطر �لإ�سابة باأمر��ص 
ق�سور  �أو  �ل��دم��اغ��ي��ة  �ل�سكتة  لي�ص  ول��ك��ن  �لتاجية  �لقلب 

�لقلب.

وقالت �ملجلة �إن تقليل وترية �لعمل يف �لنوبات �لليلية ومدته 
�أثناء �حلياة  �لقلب  �أخرى لتح�سني �سحة  قد ميثل و�سيلة 

�لعملية وما بعدها، �أمر ي�ستدعي مزيد� من �لدر��سة.
�أن  ميكن  �لتي  للعو�مل  وفقا  تعديلها  مت  �لتي  و�ل��در����س��ة، 
توؤثر على �لنتائج، مثل �لعمر و�جلن�ص و�حلالة �لجتماعية 
�لذين  �أن  وج��دت  �ل��ن��وم،  وم��دة  �ل��دم  و�سغط  و�لقت�سادية 
يعملون حاليا يف نوبات ليلية على �أ�سا�ص عادي �أو د�ئم لديهم 
�لأذيني  و�لرجفان  لالإ�سابة.   12% بن�سبة  متز�يد  خطر 

مقارنة بالأ�سخا�ص �لذين عملو� خالل �لنهار فقط.
�ملتو�سط بني  �لذين عملو� يف  �أن��ه بني  �إىل  �لنتائج  و�أ�سارت 
�أو  �سنو�ت   10 مل��دة  �ل�سهر  ليلية يف  ن��وب��ات  وث��م��اين  ث��الث 

�أكر، ز�د �خلطر �إىل %22 مقارنة بالعاملني يف �لنهار.
�أن  �إىل  ت�سري  �لنتائج  �إن  �لرئي�سيني  �لباحثني  �أح��د  وق��ال 
�أق�سر قد  �أقل تو�تر� ولفرت�ت زمنية  �لليلية  �لعمل  نوبات 

تكون مفيدة ل�سحة �لقلب.
�سنغهاي  م�ست�سفى  م��ن  ل��و  ينغلي  �ل��ربوف��ي�����س��ور  و�أو����س���ح 
�لتا�سع �ل�سعبي يف كلية �لطب بجامعة �سنغهاي جياو تونغ 
ه��ذه ل ميكن  مثل  در��سة  �أن  �لرغم من  "على  �ل�سني:  يف 
و�لرجفان  �لليلية  �لتحولت  بني  �سببيا  �رتباطا  تظهر  �أن 
�لعمل  �أن  �إىل  ت�سري  نتائجنا  فاإن  �لقلب،  و�أمر��ص  �لأذيني 
يف �لنوبات �لليلية حاليا ومدى �حلياة قد يزيد من خماطر 
�آثار �سحية  �إليها لها  هذه �حل��الت. و�لنتائج �لتي تو�سلنا 
تقليل  �أن  �لأذيني. ويقرتحون  �لرجفان  للوقاية من  عامة 
�لقلب  ل�سحة  مفيد�  يكون  قد  �لليلي  �لعمل  وم��دة  وت��رية 

و�لأوعية �لدموية".
وقال باحث �آخر، وهو �لربوفي�سور لو ت�سي من كلية �ل�سحة 
�لعامة وطب �ملناطق �حلارة بجامعة تولني يف نيو �أورلينز، 

�إن �جلن�ص و�لتمارين �لريا�سية يلعبان دور� على ما يبدو.
عر�سة  �أك��ر  �لن�ساء  �أن  "وجدنا  ت�سي:  �لربوفي�سور  و�أ�سار 
ل��الإ���س��اب��ة ب��ال��رج��ف��ان �لأذي��ن��ي م��ن �ل��رج��ال عند �لعمل يف 
نوبات ليلية لأكر من 10 �سنو�ت. وز�دت خماطرهن ب�سكل 

ملحوظ بن�سبة %64 مقارنة بالعامالت باليومية".

�لعمل يف �لنوبات �لليلية يرتبط بزيادة خماطر �الإ�ضابة باأمر��ض �لقلب
اأظهرت درا�شة جديدة اأن الورديات الليلية "مرتبطة ب�شكل كبري" بامل�شكالت ال�شحية املتعلقة بالقلب.
ووجدت الدرا�شة اأن العمل ل�شاعات متاأخرة كان مرتبطا مبعدل �شربات قلب غري منتظم و�شريع، مع 

احتمال تعر�س الن�شاء خلطر اأكرب.
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•• الفجرية-هانوفر-الفجر

�لإمار�تية  خ  �ل����رُّ م��وؤ���س�����س��ة  نظمت 
�ملثقفني  م��ل��ت��ق��ى  �أم���������ص،  ل��ل��ن�����س��ر، 
“�لثقافة  ����س���ع���ار  حت����ت  �ل�����ع�����رب، 

�سناعة  د�ر  يف  وذل�����ك  جتمعنا”، 
�لأملانية،  ه��ان��وف��ر  مبدينة  �ل��ِك��ت��اب 
خالد  �لإم���ار�ت���ي  �لأدي����ب  بح�سور 
�ل��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����ص �مل��وؤ���س�����س��ة وعدد 
و�ملثقفني  و�ل��ف��ن��ان��ني  �ل��ك��ّت��اب  م��ن 

�لعرب.
و�سارك يف �مللتقى، �لفنان �أزل يحيى 
للمعار�ص  �لتنفيذي  �ملدير  �إدري�ص 
و�مل������وؤمت������ر�ت يف م���وؤ����س�������س���ة �ل�����رخ، 
�ل����ور�د،  ع��ل��ي  و�ل�سحفي  و�ل��ك��ات��ب 

�جليولوجي  و�ل����ع����امل  و�ل���ق���ا����ص 
حافظ �لأعرجي، و�ملخرج �مل�سرحي 
و�ملعالج  و�ل����ع����ازف  �ل���غ���ب���ان،  ���س��ه��م 

�ملو�سيقي عبد�لرحيم �جلوجة.
ون����اق���������ص �مل���������س����ارك����ون ع���������دد�ً من 

�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �لثقافية  �مل��ح��اور 
وتعزيز  �لثقايف  باحلر�ك  �لنهو�ص 
��ستد�مة  يف  �ل��ع��رب  �مل��ب��دع��ني  دور 
تاآزر  خ��الل  م��ن  �لثقافية  �لينابيع 
�لذين  �لغ���رت�ب  دول  يف  جهودهم 
ي��ع��ي�����س��ون وي��ن��ت��ج��ون ب��ه��ا م���ن علم 
وثقافة وخا�سة يف �أملانيا �لحتادية، 
لبلد�نهم  ���س��ف��ر�ء  ي��ك��ون��و�  ب��ح��ي��ث 
�ل��ع��رب��ي��ة، لن�سر ك��ل م��ا حت��م��ل من 
ت��دل��ل على تاريخ  و�أي��ق��ون��ات  رم���وز 
�أكد  كما  باحل�سارة.  وعريق  �أ�سيل 
طريق  ��ستكمال  �أهمية  �مل�ساركون 
�ل��ث��ق��اف��ة وت��ع��زي��ز �ل��ه��وي��ة يف عامل 
�إثبات  ع��ل��ى  �ل�������س���ر�ع  ف��ي��ه  ي�����س��ت��د 
كما  �لأمم،  جلميع  �لثقايف  �لوجود 
تعي�ص  �أن  �لثقافات  لهذه  ميكن  ل 
�ختلفت  �لأخ��رى مهما  مبعزل عن 
�أ�سبح  �ل��ث��ق��ايف  وت��ن��وع��ت. ف��ال��و�ق��ع 
�ل��ت��ن��وع يف جميع  ه���ذ�  �إىل  ب��ح��اج��ة 

�ملجالت.
�ل��ك��ات��ب و�لإع����الم����ي خالد  وق�����ال 
�إىل  ي��ه��دف  �مللتقى  �أن  �ل��ظ��ن��ح��اين 

لدولة  �حل�������س���اري  �ل���وج���ه  �إب�������ر�ز 
بو�قعها  و�ل���ت���ع���ري���ف  �لإم������������ار�ت، 
�لثقايف �ملزدهر، ون�سره على �سعوب 
�لعامل. �إ�سافة �إىل تعزيز �لتو��سل 
مع نخبة �ملثقفني �لعرب يف �ملهجر 
للم�ساهمة �لفاعلة يف �لتعريف بهم 
وكذلك  �لثقافية  نتاجاتهم  ون�سر 
تطوير �سناعة �ملحتوى، وفتح �آفاق 
عربياً  �لإم���ار�ت���ي���ة  للثقافة  رح��ب��ة 

وعاملياً لت�سق طريقها نحو �لعاملية.
�لثمار  �أه���م���ي���ة  �ل��ظ��ن��ح��اين  و�أك������د 
�لثقافة  جت��ن��ي��ه��ا  �أن  مي��ك��ن  �ل���ت���ي 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��رم��ت��ه��ا م���ن خ���الل هذه 
جت�سيد  على  تعمل  �لتي  �مللتقيات 
�مل��ودة و�إع���الء �ساأن �ملعرفة  �أو����س��ر 
بني  �لثقايف  �لتو��سل  ج�سور  وم��د 
�نتماء�تهم  ك���اف���ة  م����ن  �مل��ث��ق��ف��ني 
�لوطن  يف  وت��ي��ار�ت��ه��م  وث��ق��اف��ت��ه��م 

و�ملهجر. 
و�أو�سح �أن “�لرخ” تعمل كموؤ�س�سة 
ثقافية  خارطة  ر�سم  على  �إمار�تية 
تتميز باجلدية و�لتميز و�لإيجابية 
�مليادين مبا  �لكتب يف جميع  ون�سر 
�لإم���ار�ت  يف  �لثقايف  �ل��و�ق��ع  يخدم 
يف  �إنتاجه  يتم  مم��ا  قريًبا  ويجعله 
�حلديثة  �لتقنيات  ع�سر  يف  �لعامل 

وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي.

•• ال�سارقة-وام:

للفنون  �ل�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ظ��م 
��سطنبول  م��ت��ح��ف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لن�سخة  ���س��م��ن  �حل����دي����ث،  ل��ل��ف��ن 
�ل�سارقة  م���ن�������س���ة  م�����ن  �ل����ر�ب����ع����ة 
“رحلتها” �لذي  برنامج  ل��الأف��الم، 
تركيات  ملخرجات  �أف��الم   10 يقدم 
�لتفكك  تعك�ص  مو�سوعات  تتناول 
و�لتغري  و�ل��ت��ن��اق�����ص  و�ل���ت���ع���ددي���ة 

�مل�ستمر يف �ملجتمع �لن�سوي.
لتعاون  ب��د�ي��ة  �لربنامج  ه��ذ�  ويعد 
�ملوؤ�س�سة  ب��ني  ���س��ن��و�ت  ع��دة  ي�ستمر 
�ملوؤ�س�ستني  �لتز�م  ويعك�ص  و�ملتحف، 
ب��ت��ق��دمي ب���ر�م���ج ل����الأف����الم، ودع���م 
�ل�سناعة �ل�سينمائية و�لنهو�ص بها 

على �ل�سعيد �لإقليمي.
وي�ستك�سف برنامج “رحلتها” �لذي 
برنامج  رئي�سة  ت���ور�ن  م��وج  تقّيمه 

للفن  ��سطنبول  متحف  يف  �لأف��الم 
�لتمثيالت �ملختلفة للذ�ت  �حلديث 
�لأن���ث���وي���ة، حم�����اوًل �ق�����رت�ح مناذج 
�ل�سينمائية،  للمقاومة  حتفيزية 
�إذ ت��دور ق�س�ص ه��ذه �لأف��الم حول 
وتقاطعها من خالل  �لهويات  تنوع 
�لن�سائية  �ل�سخ�سيات  �لرتكيز على 
ب�سورة موؤثرة ومفعمة  �لتي تظهر 
و�سوح  رغ����م  و�ل���ع���اط���ف���ة  ب���احل���ي���اة 
و�لثقافية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل�����س��غ��وط 
عرو�ص  ق��ائ��م��ة  وتت�سمن  عليهن. 
�ل���ربن���ام���ج ث���الث���ة �أف�������الم رو�ئ���ي���ة 
�إخ�����ر�ج  “�أ�سباح”  ه�����ي..  ط���وي���ل���ة، 
ي�سور  �ل�����ذي  �أوك����ي����اي،  دن���ي���ز  �أزر� 
�لتحول  م���ث���ل  م���ع���ا����س���رة  ق�����س��اي��ا 
بالإ�سافة  �لن�ساء،  وقتل  �حل�سري، 
��سطنبول  يف  و�لتمرد  �حل�سار  �إىل 
باأ�سلوب ب�سري تطغى عليه �لألو�ن، 
و”�سيبل” �إخ��ر�ج جاغال زجنرجي 

يحكي  �ل��ذي  جيوفانيتي،  وغيومي 
من  �سنة   25 �لبالغة  �سيبل  ق�سة 
و�أختها يف  �أبيها  وتعي�ص مع  عمرها 
�لرتكية  �جل��ب��ال  يف  منعزلة  ق��ري��ة 
�لتي تطل على �لبحر �لأ�سود، ورغم 
تتو��سل  لكنها  تتكلم،  ل  �سيبل  �أن 
بلغة تعتمد على �ل�سفري ��ستخدمها 
تدور  فيما  �لقدماء،  �ملنطقة  �سكان 
“�سيء مفيد” �إخر�ج  فيلم  �أح��د�ث 
ل��ق��اء غريبتني  ح��ول  �إ���س��م��ر،  بيلني 
يف �لقطار خالل رحلة ليلية، وهما: 
�لتي  ل��ي��ل��ى  و�مل���ح���ام���ي���ة  �ل�������س���اع���رة 
من  �سديقاتها  ل��ق��اء  لأج���ل  ت�سافر 
�لتي  وكانان  �لثانوية،  �ملدر�سة  �أي��ام 

ت�سعى ملز�ولة مهنة �لتمري�ص.
ويقدم �لربنامج �أربعة �أفالم رو�ئية 
يف  �ل��ك��ب��ري  “�لك�ساد  ه���ي  ق�����س��رية، 
ديالن  زي��ن��ب  �إخ������ر�ج  ��سطنبول” 
�سوَرن، و�لذي ي�سور كفاح �سديقتني 

رغ��م مرور  �إي��ج��اد وظيفة  �سبيل  يف 
ف���رتة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى ت��خ��رج��ه��م��ا من 
�إخر�ج   »#21xoxo”و �جلامعة، 
�أوزبيلجي  �أوزبيلجي و�سينه  �إميجي 
�ل���ذي ي��ت��ن��اول ح��ي��اة ف��ت��اة يف �ل�21 
من عمرها يف عامل رقمي مو�ٍز مع 
�ملو�سة  ثقافة  على  �ل�سوء  ت�سليط 
�حلديثة و�ملو�قف �ملرتبطة باحلياة 
�إخ�����ر�ج  و”�أختي”  �لف���رت�����س���ي���ة، 
ب��ورج��و �أي��ك��ار، �ل���ذي ت���دور �أحد�ثه 
يف ���س��ي��ف ����س��ط��ن��ب��ويل ح����ار خالل 
�أليف  ت�����س��ك��ن  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ح��ي��ث 
�لكربى  و�أخ��ت��ه��ا  �سنو�ت”   10“
�ملنزل نف�سه،  “13 �سنة” يف  عي�سه 
خمتلفة  ح���ي���اة  ت��ع��ي�����س��ان  ل��ك��ن��ه��م��ا 
متاماً. ت�ساهد �أليف �أختها باإعجاب 
بخيالها  �سارحة  عي�سه  تبدو  بينما 
ب��ع��ي��د�ً يف ع���امل خم��ت��ل��ف، �أم���ا فيلم 
جيالن  �إخ���ر�ج  �ساحرة”  “ثالثية 

�أوزغ������ون �أوزت�����س��ل��ي��ك ف��ي��ج��م��ع بني 
�ل��رع��ب و�ل��ك��وم��ي��دي��ا �ل�����س��ود�ء من 
�لعمر  م��ن  تبلغ  ف��ت��اة  ق�سة  خ���الل 
يف  عنكبوت  مع  تتو��سل  عاماً   14
بالزمان  م��ع��رف��ة  دون  م��ظ��ل��م  ق��ب��و 

و�ملكان.
�أي�������س���اً ثالثة  �ل���ع���رو����ص  وت�����س��م��ل 
“جميلة  ه������ي:  وث���ائ���ق���ي���ة  �أف��������الم 
كوريل  �أي����ل����ني  �إخ��������ر�ج  �سزغني” 
ور��سيل مي�سريي، و”�أمينة” �إخر�ج 
�لن�ساء”  و”بلد  �أك�����اي،  كيفيلجم 
�إخ����ر�ج ���س��ريي��ن ب��ه��ار دمي��ريي��ل، �إذ 
ت���ق���دم ه����ذه �لأف�������الم ق�����س�����س��اً عن 
�لوطن،  معنى  ع��ن  و�لبحث  �حل��ب 
و�لتحديات �لتي يو�جهها �ملهاجرون 

خارج �أوطانهم �لأ�سلية.
ب���رن���ام���ج عرو�ص  م���ع  وب���ال���ت���ز�م���ن 
حو�رية  جل�سة  ت��ق��ام  “رحلتها”، 
�لرتكية  “�ل�سينما  ع���ن���و�ن  حت���ت 

ن�سائية”  ع��د���س��ة  ع���رب  �مل���ع���ا����س���رة 
�سينمائيات  خم��رج��ات  �أرب���ع  جتمع 
�مل�سهد  يف  ج��دي��دة  م��وج��ات  �سنعن 
�ل�سينمائي �لرتكي، هن: كيفيلجيم 

�أكاي، �سريين بهار دميرييل، بيلني 
و�ساغال  �وك��ي��اي،  دنيز  �آزر�  �إ���س��م��ر، 
�أ�سئلة  ي��ط��رح��ن  ح��ي��ث  زجن���رج���ي، 
�لن�ساء  ح��ي��اة  ت��ق��دمي  كيفية  ح���ول 

وكفاحهن و�أحالمهن و�نت�سار�تهن 
ع��ل��ى �ل�����س��ا���س��ة �ل���ك���ب���رية؟ وم����ا هي 
�إىل  كمخرجات  �لفريدة  م�سار�تهن 

�لظهور و�لنجاح �ل�سينمائي؟.

•• اأبوظبي-الفجر:

الإم��ارات  اأم  مهرجان  من  اخلام�شة  ال��دورة  ت�شهد 
والفنية  الثقافية  ب��ال��ت��ج��ارب  ح��اف��اًل  ب��رن��اجم��ًا 
واحلفالت  الألعاب  ومدن  العمل  وور�س  والرتفيهية 
املو�شيقية احلية وعرو�س واأعمال اإبداعية لفنانني 
من الإمارات واملنطقة والعامل، وذلك على مدار 10 
اأيام خالل الفرتة من 9-18 دي�شمرب على كورني�س 

اأبوظبي.

»�لّرخ« �الإمار�تية تنظم ملتقى �ملثقفني �لعرب يف �أملانيا 

�ل�ضارقة للفنون تنظم برنامج رحلتها �ضمن �لن�ضخة �لر�بعة من من�ضة �ل�ضارقة لالأفالم

 وي��ت��ب��ن��ى �مل��ه��رج��ان �ل�����س��ن��وي، �ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه د�ئ�����رة �لثقافة 
�لت�ساميم  تعك�سها  مبتكرة  �إبد�عية  روؤية  و�ل�سياحة-�أبوظبي، 
�سمن  و�ل��ب��ه��ج��ة  ب��امل��رح  �ملفعمة  و�لأل�����و�ن  �لفنية  و�لأ���س��ك��ال 
من�سات �لعرو�ص �حلية لأملع �لفنانني و�ملو�سيقيني، و�لأعمال 
�لألعاب،  و�لعائلية ومناطق  �لرتفيهية  و�لأن�سطة  �لرتكيبية، 
�ل�سيافة  وخدمات  مر�فق  من  �لو��سعة  �خل��ي��ار�ت  جانب  �إىل 
عاملية  ع��الم��ات  منتجات  بيع  ومنافذ  و�مل�سروبات  و�مل��اأك��ولت 

مرموقة. 
 وُيعترب مهرجان �أم �لإم��ار�ت وجهة ترفيهية ��ستثنائية تلبي 
و�لعامل،  و�ملنطقة  �ملحلي  �ملجتمع  من  �ل��زو�ر  جميع  تطلعات 
�لت�سلية  وم��ن��ت��زه  �لإب�����د�ع  ع���امل  رئي�سية:  م��ن��اط��ق   6 وت�����س��م 
وب�ستان  �لت�سوق  وح��ي  �ملو�سيقى  وملتقى  �لت�سويق  ومنطقة 

�لتذوق. 
 ياأخذ )عامل �لإب��د�ع( �ل��زو�ر يف رحلة عرب جتارب جتمع بني 
�لإمار�ت  من  فنانون  �سممها  غ��رف  �سمن  و�لإب���د�ع  �لثقافة 
من  م�ستوحاة  بت�ساميم  ل��ل��دول��ة  �ل��ذه��ب��ي  باليوبيل  حتتفل 
�ملا�سية،  ع��ام��اً  �خلم�سني  خ��الل  م�سريتها  وت���روي  تاريخها 
ُتن�سى  ل  لذكريات  �سور  للتقاط  ر�ئعة  خلفيات  توفر  و�لتي 

وم�ساركتها مع �لعائلة و�لأ�سدقاء على �ن�ستاجر�م. 
وجتارب  �مل��رح،  وبيت  �حللويات،  متحف  �أي�ساً  �ملنطقة  وت�سم 
�أزياء  وع��رو���ص  )�مل��اجن��ا(،  �ليابانية  �مل�سورة  �لق�س�ص  ر�سوم 
وحتديات  )ك��و���س��ب��الي(  �ل��ت��ن��ك��ري��ة  �ل��ك��رت��ون��ي��ة  �ل�سخ�سيات 
�لألعاب �لإلكرتونية، بالتز�من مع تد�سني منفذ مطعم )جلو 
�أبوظبي  ب��ار( للمرة �لأوىل يف  �أن��د  ب��ار( من )بومبا�ص  �سو�سي 

بالتعاون مع )�أكيبا دوري(. 
�خليال  ع��و�مل  يف  و�لكبار  بالأطفال  �لت�سلية(  )منتزه  ُيحلق   
عرب ��ست�سافة )عامل نيكلوديون( للمرة �لأوىل �سمن فعاليات 
�ملتحركة  �ل��ر���س��وم  ل�سخ�سيات  مم��ي��ز  ح�����س��ور  م��ع  �مل��ه��رج��ان، 
�سكوير  ب��وب  و�سبوجن  باترول  وب��و  �لنينجا  �سالحف  �ملحبوبة 
بانت�ص و�مل�ستك�سفة دور� �إىل جانب مناطق �لألعاب و�لأن�سطة 
)ديجريز  �لإن�ساء�ت  منطقة  بينها  ومن  �ملتنوعة،  �لرتفيهية 

لب( ومنتزه )�ألعاب �لأطفال( وجولت )�ألعاب �لكرنفالت(.
وعالمات  جت��ارب  م��ن  منتقاة  قائمة  �ل��ت��ذوق(  )ب�ستان  يقدم 

�ل��ر�ئ��دة من �لإم���ار�ت و�ل��ع��امل، بع�سها  �مل��اأك��ولت و�مل�سروبات 
ُيطلق ح�سوره �لأول يف �لعا�سمة.

وينتظر هو�ة فنون �لطهي خمتار�ت من �أ�سهى �أطباق مطاعم 
تولوم(،  ماما  و(مات�سا  بيوند(  �آن��د  )برجر  مثل  ر�قية  عاملية 
جم�سماً  بوبر  د�ن��ي��ال  �أفريقي  �جل��ن��وب  �لنحات  يعر�ص  فيما 
�حتفاًء  ح�سرياً  �سممه  )نورت�سر(  بعنو�ن  �حلجم  كبري  فنياً 
باملهرجان، ويدعو من خالله لإعادة ��ستك�ساف عالقة �لإن�سان 
�إىل ��ستد�متهما. وي�ستهر  ب�البيئة و�لطبيعة، وحتمية �ملبادرة 
بوبر عاملياً مبنحوتاته �لت�سكيلية وجم�سماته �لفنية �ملعرو�سة 

يف �أماكن عامة. وتكتمل �لتجربة بعرو�ص عدد من �لنجوم من 
بينهم عالء وردي وفرقة )كارل �أند ذ� ر�سا مافيا( و)دي جي 

بلي�ص( و)دي جي كيز�(. 
 ي��ح��ظ��ى زو�ر )ح���ي �ل��ت�����س��وق( ب��ت��ج��رب��ة ف��ري��دة م��ن عالمات 
و�لعالمات  �ل�����س��اط��ئ(  )���س��وق  يف  �ملف�سلة  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 
رول غالييني  ذل���ك  �ل��ب��وت��ي��ك( مب���ا يف  )ج���ن���اح  �ل��ف��اخ��رة يف 
وحقائب �سارة، ور�يوت لالأزياء �مل�ستد�مة �لتي تقدم �أزياء ُمعاد 
فيتون.  ولوي�ص  و�سانيل  ودي���ور  ب��امل��ان  ع��الم��ات  م��ن  تدويرها 
ويحت�سن )حي �لت�سوق( �حل�سور �لأوىل يف �لإمار�ت ل�لمقهى 

�سهرة  �لأك���ر  ل��ن��دن(  �إن  �آن��د  )�إل  �لربيطاين 
على من�سة �إن�ستاجر�م. 

 توفر )منطقة �لت�سويق( حتديات جتمع بني 
�لإثارة و�حلما�ص و�ملغامرة يف غرفة م�سد�سات 
�لليزر )ريك �أند مورتي(، ومتنزهات �لتزلج، 
�لتحطيم،  وغرفة  )�لباركور(،  �حلر  و�لقفز 
وغرفة �لرعب، ومركز �لألعاب �لإلكرتونية، 
ورحالت �ل�سفاري ومنطقة �لألعاب �حلرة.  
من  بالعديد  �ملو�سيقى(  )ملتقى  ُي��رح��ب   
�لغنائية  و�حل���ف���الت  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ع���رو����ص 
من  كوكبة  م��ع  �لرئي�سي  م�سرحه  على 
�أمل���ع �ل��ن��ج��وم �ل��ع��امل��ي��ني و�ل���ع���رب، وتبد�أ 
�حلفالت �حلية يف عطلة نهاية �لأ�سبوع 
�سريين  �مل�سرية  �ملطربة  مع  �لأوىل 
دي�سمرب،   10 ي�����وم  �ل����وه����اب  ع���ب���د 

ي�سبقها حفل فرقة ميامي �لكويتية 
9 دي�سمرب، مب�ساركة �ملطرب  يوم 

�لعر�قي حممد �ل�سامل �مل�سهور 
�لفقرة  باأغنية )قلب قلب( يف 

�لفتتاحية.   • باقة من الفعاليات ال�شتثنائية للمرة الأوىل يف املنطقة 
• حفالت حتييها كوكبة من اأملع الفنانني العرب والعامليني 

ُيقام خالل الفرتة من 9-18 دي�شمرب على كورني�س اأبوظبي

مهرجان �أم �الإمار�ت يك�ضف عن برنامج غري م�ضبوق من �حلفالت 
و�لعرو�ض و�الأعمال �لفنية و�لتجارب �لثقافية و�لرتفيهية 
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�أحمد حلمي يبد�أ 
ت�ضوير فيلم 

)�لعيل(
�ل�سينمائية  �أف��الم��ه  �أح���دث  ت�سوير  حلمي  �أح��م��د  �لفنان  ب���د�أ 
�جلديدة با�سم )�لعيل(، بعد تغيري �ل�سم �أكر من مرة خالل 
ل حلمي بالت�سوير  �لفرتة �ملا�سية، وكان منها ��سم )�إك�ص(. وعجَّ
كان  حيث  �ملا�سية،  �ل��ف��رتة  خ��الل  م��رة  م��ن  �أك���ر  تاأجيله  بعد 
�أغ�سط�ص �ملا�سي، ما �سبَّب م�سكالت مع  مقرر� ت�سويره خالل 
�لفنانة  ومنهم  لديهم،  فنية  �رت��ب��اط��ات  ل��وج��ود  �لعمل،  طاقم 
ل �لكثري من �لأعمال �لأخرى  روبي و�لفنان �سيد رجب، ما عطَّ
�لتي كان مقرر� ت�سويرها خالل �لفرتة �حلالية. وقرر حلمي 
بدء �لت�سوير مع �سغط جدول �لت�سوير وتكثيف �ساعات �لعمل، 
ن�سف  خ��الل  م�سل�سالتهم  ت�سوير  �ل��ف��ري��ق  ب��اق��ي  ي��ب��د�أ  حيث 

دي�سمرب �ملقبل مع عدم تعطيل �أعمالهم مرة �أخرى.

درة تتجه للرعب مب�ضل�ضل وفيلم جديدين

فنانة ا�شتطاعت اأن تتاألق يف م�شر ب�شكل كبري رغم اأ�شولها املغربية، 
التي  وال�شخ�شيات  الأدوار  العديد من  �شنوات قليلة ج�شدت  وخالل 
الربيئة،  مالحمها  رغم  ال�شر  اأعمال  يف  وتاألقت  اجلمهور،  اأبهرت 
وقررت اأن تظهر هذه الفرتة ب�شكل جديد، اإنها الفنانة جيهان خليل، 
حكاية  يف  �شخ�شيتها  ب�شبب  املا�شية  الأي��ام  الرتند  احتلت  والتي 
"علي الهام�س"، من م�شل�شل"اإل انا"، عن م�شاركتها بالعمل، وكوالي�س 

الت�شوير، وغريها الكثري من التفا�شيل يف هذا احلوار...

قررت �لفنانة �لتون�سية درة �لجتاه �إىل عامل �لرعب و�لإثارة يف �أعمالها �لقادمة، من خالل فيلم وم�سل�سل كل منهما ي�سنف �سمن 
�أعمال �لرعب و�لت�سويق.

وبد�أت درة، خالل �لأيام �ملا�سية، ت�سوير م�ساهدها يف فيلم �لرعب "جدر�ن"، �لذي كتب ق�سته يا�سر �سالح، وكتب �ل�سيناريو و�حلو�ر 
وي�ساركها  ب��رك��ة،  �إخ����ر�ج حممد  وم��ن  �ل��ده��ان،  �أح��م��د وهيثم 

�لبطولة نيكول معو�ص، و�أحمد بدير، وفر��ص �سعيد، وهند 
عبد�حلليم.

�أيام على بطولة م�سل�سل جديد  كما تعاقدت درة قبل 
�لإلكرتونية  �ملن�سات  �إح��دى  مل�سلحة  7 حلقات  من 

�لإثارة  �أعمال  فئة  �إىل  وينتمي  "�مل�سرحة"،  با�سم 
ت���و�ج���ه م�ساكل  ف��ي��ه دور ط��ب��ي��ب��ة  وت���ق���دم  �أي�����س��ا، 
�مل���ق���رر ت�سويره  ب�����س��ب��ب ع��م��ل��ه��ا، وم���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
بالتو�زي مع فيلمها �جلديد، كما �ست�سور بع�ص 

�مل�ساهد يف بريوت خالل �لفرتة �لقادمة.

• بد�ية.. من قام برت�سيحك لتج�سيد �سخ�سية 
�لهام�ص"؟  "على  "�إجني" بحكاية 

�أح��م��د �سفيق و�أ���س��ع��دين ذل��ك ب�سكل  - �مل��خ��رج 
كبري وهو �لتعامل �لأول بيننا. 

�لذي  "�إجني"  ب�سخ�سية  �جل���دي���د  م���ا   •
�سجعك للم�ساركة بالعمل؟ 

- عدة عو�مل كثرية منها �لتاأليف فاأبدعت 
هذه  كتابة  يف  �لتون�سي،  �أم���اين  �لأ���س��ت��اذة 
�لق�سة، وعامة جميع حكايات م�سل�سل "�إل 
�أنا" بها ر�سالة هادفة وتعالج مو�سوعات، 
نف�سها  �ل�سخ�سية  �أي�����س��اً،  وج��ذب��ن��ي 
بالإ�سافة  ب��الأح��د�ث،  م��وؤث��رة  فهي 

�إىل طاقم �لعمل. 
�لتي  �لر�سالة  ما  ر�أي��ك  يف   •
تود هذه �حلكاية تو�سيحها 

للجمهور؟ 
- هناك ر�سالة هامة تت�سح 
ل��ل��ج��م��ه��ور و�أه���م���ه���ا �أن�����ه ل 
�أن  ي���ج���ب ع���ل���ي �لإن���������س����ان 
يهم�ص  ول  نف�سه،  ي�ستعبد 
بحياته  ����س���روري���ة  �أ����س���ي���اء 
للغري،  �لت�سحية  �أج��ل  من 
لالإن�سان  ف��ر���س��ة  وه���ن���اك 
ب����اأن ي��ب��د�أ م��ن ج��دي��د لكن 
�ل�����س��ئ �مل��رف��و���ص ه��و قبول 

�لإهانة. 
عمل  �لهام�ص" �أول  • "على 
يجمعك باملخرج �أحمد �سفيق 
كانت  فكيف  �حلكاية  و�أب��ط��ال 

�لكو�لي�ص؟ 
�سفيق خمرج  �أح��م��د  �لأ���س��ت��اذ   -
يف  �ل�سغل  للممثل  وي��وف��ر  مبدع 
جو هادئ، ومريح جد� يف �لتعامل، 
وي��ه��ت��م ج���د� ب��ال��ن��ظ��ام ف��ه��ن��اك وقت 
للعمل وهذ� ما يجعلنا ننجز كم كبري 
وحم�سني  با�ستمتاع،  ق�سري  وق��ت  يف 
�أول  من  ومبوهبتي  بي  �إمي��ان��ه  للعمل 

�أم���ا ع��ن �لفنانة نرمني  ل��ل��دور،  �أج��ت��ه��د  ي��وم وه��و م��ا جعلني 
وفنانة جمتهدة  رقيقة  �إن�سانة  وهي  كثري�ً  �أحبها  فاأنا  �لفقي 
يف �أعمالها و�أ�سعدين �لوقوف �أمامها وكو�لي�ص بع�ص �مل�ساهد 
كانت غاية يف �جلمال ومنها م�سهد �لعرت�ف، و�لفنان �سربي 
ف��رتة طويلة وه��و تعليقه على  م��وق��ف م��ن  ب��ه  ف���و�ز جمعني 
م�سرحية �ساركت بها كانت رو�سية وكنت �قدم دور قوي و�قر�أ 
بها وعلق  و�أُع��ج��ب  �لنت  �مل�سرحية على  ه��ذه  و�أُذي��ع��ت  خطاب 
على متثيلي و�أنني ممثلة موهوبة وعندما �جتمعنا تذكر هذ� 
�ملوقف، وهو من �ل�سخ�سيات �جلميلية وممثل ناجح، وعامة 
طاقم �لعمل من جنوم �سباب و�أبطال �حلكاية خلقنا جو ممتع 

�أثناء �لعمل. 
بني  �مل���و�ج���ه���ة  وه����ي  �ل���رتن���د  �ل��ث��ان��ي��ة  �حل��ل��ق��ة  • �ح��ت��ل��ت 

�ل�سديقتني.. فما �أبرز ردود �أفعال �جلمهور معك؟ 
فيها  �ل��رتن��د  ي��ح��دث  ب���اأن  �أتخيل  �سادمة ومل  ك��ان��ت حلقة   -
لها  �سيتعر�ص  �أق��وي��ه  م�ساهد  فهناك  كثري�  ذل��ك  و�أ���س��ع��دين 
�جلمهور، وكان هناك تفاعل كبري و�لغري متوقع ردود �أفعال 
�لتو��سل كثرية وهناك  �جلمهور فتلقيت ر�سائل علي و�سائل 
�أر�سل يل ما�سدجات خا�سة يعربون عن ��ستيائهم وكيف  من 
تكون �سديقة وبهذه �لدرجة من �خليانة، بالإ�سافة لتفاعل 
بع�ص ��سقائنا من �لدول �لعربية مع �مل�سل�سل �أي�سا، و�أريد �أن 

�أو�سح لهم باأن هذ� �لعمل جمرد متثيل. 
�أم  �ل�سخ�سية  جت�سيد  يف  عليه  �عتمدتي  و�قع  هناك  هل   •

ورق �ملوؤلفة فقط؟ 
علي  و�ع��ت��م��دت  مبا�سر،  "�إجني" ب�سكل  مثل  �أق��اب��ل  مل  ل،   -
ب�سكل كبري علي  و�عتمدت  �ل�سخ�سية كثري�ً،  وذ�ك��رت  �ل��ورق 
�لتي  �ل�سيئة  �ل�سورة  بتلك  لي�ست  فهي  لها  �لنف�سية  �لأب��ع��اد 
ي��ر�ه��ا �جل��م��ه��ور و�ل��ع��م��ل يحمل مفاجئات ك��ث��رية، ه��ي حتب 
توؤذيها  �حل��ب  ولهذ�  كثري�ً  �لفقي  نرمني  �لفنانة  �سديقتها 
مقولة  مثل  لها  لتنتقم  زوج��ه��ا  م��ن  تتقرب  �أو  ق�سد  ب���دون 
مقتب�سة "�لقطة عندما حتب �أولدها تاأكلهم"، هي �سخ�سية 
غري �سوية م�سطربة نف�سياً، وهذ� ما وجدته مربر لأفعالها. 

يف  �جلمهور  يح�سرك  �أن  تخ�سي  فلم  �ل�سر  �أدو�ر  • �أتقنتي 
هذه �ل�سورة فقط؟ 

تاريخية  باأعمال  �أظهر  و�أن  �لثوب  �خل��روج من هذ�  �أمتني   -
�ساحكة،  و�لقاتلة،  �ل�سريرة  دور  عن  و�بتعد  ورومان�سية 

ر�سالة للمخرجني بعر�ص م�ساريع قوية وبعيدة  و�أوجه 
علّى  عر�ص  وبالفعل  �ل�سينما  يف  �لعمل  و�أود  �ل�سر،  عن 

�لورق  ب�سبب  ورف�ستها  �أع��م��ال 
ومل  يل  م���ن���ا����س���ب  �أج���������ده  مل 

يظهرين ب�سكل موؤثر. 
�لذي  جن��اح��ك  م��ع��ي��ار  • م��ا 
تقييم  يف  ع���ل���ي���ه  ت���ع���ت���م���دي 

�أعمالك؟ 
علي  ك���ب���ري  ب�������س���ك���ل  �ع���ت���م���د  ل   -

هذ�  ك�����ان  �إذ�  م���ي���دي���ا  �ل�����س��و���س��ي��ال 
�ل�سخ�سي  ر�أيي  �عترب  ولكن  �ملغزى، 

هو معيار �لتقييم فاأنا �أ�سعر مبا فعلته 
وهل جيد �أم ل، بطبيعتي �أحب �ل�سينما 

باأن  فاأعلم جيد�ً  و�نا متابعة جيدة  كثري�ً 
ما  وه��ذ�  �أم ل،  وي�سدق  �لتمثيل حقيقي  ه��ذ� 

�تبعه علي نف�سي و�لعامل �لأهم �أي�سا هو حمتوى 
�لعمل �ملعرو�ص.

لالأعمال؟  �ختيارك  معايري  عن  • وماذ� 
- هناك �أربعة �أ�سياء �أبحث عنها د�ئما وهي �ل�سيناريو، و�ملخرج 
فهو من يخرج قدر�ت �ملمثل ويوجد عدد كبري �أمتنى �لعمل 
�أ�سمائهم  �لعمل  ب�سناع  �ملق�سود  ولي�ص  �لعمل  و�سناع  معهم، 
فاأنا �أحب �لعمل مع �أي �سخ�ص جمتهد، و�سركة �لإنتاج وتعد 
م��ن �أه���م ع��و�م��ل جن��اح ف��الإم��ك��ان��ي��ات �مل��ت��وف��رة للعمل مهمة 

و�أدركت قيمتها حني بذلت جمهود يف عمل ولكن مل ينتج 
ب�سكل قوي فلم يظهر ب�سورة جيدة. 

لها؟  ت�ستعدين  جديدة  �أعمال  هناك  • هل 
- نعم، ��ستعد لت�سوير م�سل�سل "�لغرفة 

207"، و�أظهر من خالله ك�سيفة 
���س��رف وه��و بعيد مت��ام��ا عن 

"�إجني"،  ���س��خ�����س��ي��ة 
�آخر  عمل  وهناك 

در�مي. 

ت�شتعد ل�"الغرفة 207"

جيهان خليل: �أمتنى �البتعاد
 عن دور �ل�ضريرة و�لقاتلة
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ملاذ� �لبع�ض �أقل مقاومة ب�ضكل 
طبيعي لـ كوفيد- 19؟

تو�سل فريق من �لباحثني �ملنت�سبني �إىل جمموعة من �ملوؤ�س�سات يف �ململكة 
�أق��ل مقاومة  �لبع�ص  ك��ون  �سبب  لغز  �إىل حل  و�ل��رب�زي��ل، جزئيا،  �ملتحدة 

ب�سكل طبيعي ل�"كوفيد19-" من غريهم.
و�أظهرت در��سة جديدة �أن �لختالفات �ل�سغرية يف �لرتكيب �جليني للفرد 
قد ت�ساعد يف تف�سري �سبب قيام بع�ص �لأ�سخا�ص ببناء دفاع طبيعي قوي 

�سد عدوى كوفيد ، بينما ي�ساب �لبع�ص �لآخر مبر�ص �سديد.
غال�سكو،  جلامعة  �لتابع  �لفريو�سات  �أب��ح��اث  مركز  يف  �لباحثون  وح��دد 
يف  رئي�سيا  دور�  يلعب  �أن��ه  ُيعتقد  و�ل��ذي   ،OAS1 ُي�سمى  معينا  بروتينا 

.Sars-CoV-2 �ت�سكيل �ملر�حل �ملبكرة من ��ستجابة �لفرد ل
�إ�سار�ت  م��ع   OAS1 ب��روت��ني  ي��ت��ف��اع��ل  ب�����س��ري��ة،  خلية  ت�����س��اب  وع��ن��دم��ا 
�لإنرتفريون عن طريق �لدعوة �إىل ��ستجابة مناعية عند �كت�ساف فريو�ص 
SARS-CoV-2، ما ي�سمح للخلية بالبدء يف مهاجمة �ملادة �لور�ثية 

للفريو�ص.
و�أو�سحت �لدر��سات �ل�سابقة �أي�سا �أن هذه �لإ�سار�ت ميكن �أن متنع تكر�ر 

.SARS-CoV-2 فريو�ص
وت�سري �لدر��سة، �لتي ُن�سرت يف جملة Science، �إىل �أن بع�ص �لأ�سخا�ص 
بالأغ�سية  ترتبط  �لتي   OAS1 م��ن  وقائية  �أك��ر  ن�سخة  ع��ن  ي��ع��ربون 
�لإ�سارة،  عملية  م��ن  ك��ج��زء   )prenyl( �ل��ربن��ل��ة  جمموعة  با�ستخد�م 
وهو �إ�سافة جزيء و�حد من �لدهون �إىل �لربوتني �مل�سفر بو��سطة جني 

.OAS1
ونظر� لأن فريو�سات كورونا تختبئ د�خل �خلاليا وتكرر جينوماتها د�خل 
�أك��ر مالءمة  �مل�سبق هو   OAS1 ف��اإن  �ل��ده��ون،  حوي�سالت مكونة من 

للبحث عن Sars-CoV-2 وتوجيه �لأ�سلحة �خللوية ملهاجمته.
ونظر �لباحثون يف ن�سخ 500 مري�ص من "كوفيد19-"، ممن عانو� من 
�أولئك �لذين مل يتعر�سو� ل� �أن  جمموعة و��سعة من �لأعر��ص، ووج��دو� 

OAS1 �مل�سبق عانو� من �أعر��ص �أكر حدة. وما يز�ل �سبب ولدة بع�ص 
�لأ�سخا�ص من دون هذ� �لإنزمي لغز�، لكن عمل �لفريق ميكن �أن ي�ساعد يف 
�لو�سول �إىل �أنو�ع جديدة من �للقاحات �سد "كوفيد19-" و�أنو�ع �أخرى 

من �لعدوى.
حيو�ن  �إىل  �نتباههم  �لباحثون  ح��ّول  �إليها،  تو�سلو�  �لتي  للنتائج  ووفقا 
SARS-�ثديي �آخر، وهو خفا�ص حدوة �حل�سان، �أحد �مل�سادر �ملفرت�سة ل

يحمي  �لذي  �مل�سبق   OAS1 �سكل  ميتلك  ل  �أنه  ووج��دو�   ،CoV-2
�لب�سر من �لفريو�ص. وميكن �أن ي�ساعد هذ� �لكت�ساف يف تف�سري �سبب كون 

�خلفافي�ص م�سيفة غزيرة �لإنتاج ملجموعة متنوعة من �لفريو�سات.
وذلك يعني �أن �لفريو�ص مل يكن بحاجة �أبد� �إىل �لتكيف للتهرب من خط 
�لدفاع هذ�، ولكن �إذ� حتور فريو�ص SARS-CoV-2 و�كت�سب �لقدرة 
فمن   ،OAS1 بروتني  برنلة  عن  �لناجتة  �لدفاعات  على  �لتحايل  على 

�ملحتمل �أن ي�سبح �لفريو�ص �أكر فتكا �أو قابلية لالنتقال.

والنباتات؟  احليوانات  اأعمار  يف  ال�شحيحة  القاعدة  هى  • ما 
�لقاعدة �ل�سحيحة هنا تقول �إنه كلما �أبطاأ �لنبات �أو �حليو�ن يف منوه 
طال عمره فمن �حل�سر�ت ما ل يعي�ص يف طور �لبلوغ �أكر من �ساعات 
بينما يطول عمر �ل�سالحف و�لإن�سان �إىل قرن �أو �أكر وتعي�ص بع�ص 

�لأ�سجار �آلف �ل�سنني. 
؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�س  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ��سم بنغالدي�ص على مكان يعرف �سابقا با�سم )باك�ستان �ل�سرقية 
( ومعناه �لبنغال �حلر . 

؟ املتحدة  الوليات  ا�شتقالل  اأعلن  • متى 
�سهر  م��ن  �ل��ر�ب��ع  يف  �لمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ��ستقالل  �علن   -  
يوليو لعام 1776 وكان �لحتاد من 13 ولية فقط، وكتب توما�ص 
م�ساهري  فيها  عاونه  �لع��الن  وثيقة  من  �لأعظم  �جل��زء  جيفر�سون 

مثل جون �آدمز - بنيامني فر�نكلني 

�ألف   8000 بحو�يل  �أكر  �حلايل  �لوقت  يف  �جلو  يف  �ملوجود  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  غاز  �أن  تعلم  • هل 
مرة من �ل�سنو�ت �ملا�سية.

فقط. �سنة   100 من  و�حليو�نات  �لنبات  به  �أ�سيب  فريو�ص  �أول  على  �لعثور  مت  قد  • �أنه 
تنقل  �أن  ت�ستطيع  لأنها  وذلك  �لأر���ص،  وجه  على  حي  كائن  �أخطر  هي  بها،  ن�ستهني  �لتي  �لذبابة  • �أن 

�لنفايات و�مللوثات من مكان �إىل �آخر، ومن كائن حي �إىل كائن �آخر.
�سطح  على  �لرمال  حبيبات  عدد  �أ�سعاف  ت�ساوي  لأنها  جًد�  كثرية  �ل�سماء  يف  �ملوجودة  �لنجوم  عدد  • �أن 

�لأر�ص.
�لفيل. وزن  ي�ساوي  �أنه  �إذ  جًد�  ثقيل  �حلوت  ل�سان  • وزن 

�لإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  �أن  ميكن  �لباذجنان  و  �خليار  مثل  �خل�سرو�ت  بع�ص  �أن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  م��و�د  نتج عنه  �إىل �ل�سفر�ر  �أن �خليار لو حتول لونه من �لخ�سر�ر  �لبحوث  �أثبتت  حيث 
على �لإن�سان كما �أثبتت �أن �خليارة �ملرة ذ�ت �ل�سكل �ملعوج لها تاأثري �سام على �لإن�سان .. و هذه �ملادة �ل�سامة 

توجد يف قلب �خليارة .. كما �أثبتت �لبحوث �أن �أكل �لباذجنان بكرة يوؤثر على �جلهاز �لع�سبي لالإن�سان. 
ن�سبة  �رتفاع  على  يق�سي  فهو   .. �لقلبية  بالأزمات  �لإ�سابة  مينع  �ملدم�ص  �لفول  تناول  �أن  تعلم  هل   •
�إىل  ت��وؤدي  �مل��و�د �لتي  �لكول�سرتول يف �لدم .. و بذلك يخف�ص تناول �لفول �ملدم�ص ن�سبة و�حد باملئة من 

ت�سلب �ل�سر�يني. 
 • هل تعلم �أن �لأذن �لي�سرى �أ�سعف �سمعاً من �لأذن �ليمنى. 

 • هل تعلم �أن �أقوى ع�سلة يف ج�سم �لإن�سان هي ع�سلة �لفك. 

الطالب املجتهد
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ال�شيكولته
هنادي  �ل���دك���ت���ورة  ق���ال���ت 
�لتغذية  �أخ�سائي  �سيحة، 
�لقومي  باملعهد  �لعالجية 
�إن  ب���ال���ق���اه���رة،  ل��ل��ت��غ��ذي��ة، 
ت�سنيعها  يتم  �ل�سيكولتة 
م������ن ح����ب����ي����ب����ات �ل����ك����اك����او 
على  حت������ت������وي  �خل��������������ام، 
�لكربوهيدر�ت، ون�سبة من 

�لدهون و�لن�سويات، ومادة �لكافيني، �لتي متنحها �للون �لغامق و�لقدرة 
على �لرتكيز. و�أ�سارت �لدكتورة هنادي �سيحة، �أخ�سائي �لتغذية �لعالجية 
�لتي  �ل�سكر  قليلة  �لد�كنة  �ل�سيكولتة  �أن  �إىل  للتغذية،  �لقومي  باملعهد 
حتتوى على �لعنا�سر �لطبيعة هي �لتي متنح قيمة غذ�ئية عالية، عك�ص 
عبئا  متثل  �لتي  بالدهون،  �لغنية  بالأ�سو�ق  �ملنت�سرة  �ل�سيكولتة  �أ�سناف 
على �جلهاز �له�سمي ل�سعوبة ه�سمها، كما ت�ساعد �أي�سا على زيادة �ل�سعور 
باخلمول. و�أ�سافت �لدكتورة هنادي �سيحة، �إن هناك فو�ئد عديدة للتناول 
�لإن�سان �ل�سيكولتة باأنو�عها �ملختلفة �لتي منها، ت�ساهم يف حت�سني �حلالة 
�ملز�جية لالأ�سخا�ص �لذين يعانون من �لكتئاب و�لتوتر و�لقلق، نظر� لأن 
�ل��ذي يطلق عليه هرمون  �ل�سريوتونني  �إف��ر�ز هرمون  يزيد من  تناولها 
�ل�سعادة. تعزز طاقة �لإن�سان نظر� لأنها غنية بالكربوهيدر�ت، ت�ساعد على 

�لرتكيز و�لنتباه لحتو�ئها على مادة �لكافيني.
عدم  ب�سرط  لكن  �ل�سيكولتة،  ب��ت��ن��اول  ه��ن��ادي،  �ل��دك��ت��ورة  تو�سى  ل��ذل��ك 

�لإ�سر�ف يف تناولها حتى ل تتحول فو�ئد�ها �إىل �أ�سر�ر.

كان رمزي ن�سيطاً جد�ً يعمل د�ئماً باجتهاد.. يذ�كر، يلعب �لكرة، ي�سبح، ثم قلياًل من �ل�سطرجن قبل �أن يذ�كر 
�أخو�ته معه، ثم  �لفاكهة ي�سرك  �لطعام �خلفيف، يح�سر طبقاً من  �ل�سالة وبع�ص  �أخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�سم قلياًل، بع�ص �للعب على �لكمبيوتر، تدوين بع�ص �لأفكار و�ملالحظات.. �أ�سياء كثرية يقوم بها 
طو�ل �ليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�سطر�ً ود�ئماً يقول �أمتنى �أن يكون �لنهار 42 �ساعة فيقول و�لده 
منذ �أن جئت من �ملدر�سة و�أنت ل ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون �لنهار 42 �ساعة.. �آه لأ�سمع بع�ص 
�ملو�سيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ل ينام يقوم ويذ�كر مرة �أخرى وهكذ� حتى ي�سرخ عليه و�لده فينام، 
ويف �أحد �لأيام قال رمزي لو�لده ملاذ� ل يكون �لنهار 42 �ساعة �سكت �لأب قلياًل ثم قال ح�سناً لك ما تريد غد�ً 

�سيكون �لنهار 42 �ساعة.
جاء رمزي من �ملدر�سة فجل�ص يتناول طعامه مع و�لده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متو��سل 
وعندما حل �مل�ساء وكان �لأب قد نام يف �لنهار و�رتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل �أبوه معه وبعد �لنتهاء 
طلب منه و�لده �أن يدر�ص قلياًل ثم �أن ي�سلي وير�سم ويدق بع�ص �لأحلان على �لبيانو ويدون بع�ص مالحظات 
�ليوم و... �أعمال كثرية كثرية طلبها �لو�لد لكن رمزي و�سل �إىل مرحلة ل ي�ستطيع �أن يرفع يديه و�أخذ يقاوم 
حتى ل ينام وو�لده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ �لفجر فانهار فوق فر��سه وغط يف نوم عميق.. ��ستيقظ 
بعد �آذ�ن �لظهر متعباً مهدود�ً بعد �أن خ�سر يوماً در��سيا وكان �أبوه قد جاء من �لعمل فنظر �إليه وقال هل ما 
زلت تريد �لنهار 42 �ساعة فهم رمزي �سوؤ�ل و�لده وقال ل يا �أبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للر�حة.. �حلمد هلل �أن منحنا �لليل و�لنهار.

ت�شانغ �شوانغ ، 29 عاًما ، يحاول ت�شجيل رقم قيا�شي جديد يف مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية اأ�شرع وقت 
ل�شحب �شيارة مل�شافة 50 مرًتا �شرًيا على الأقدام  يف مدينة نان ت�شونغ مبقاطعة �شيت�شوان، ال�شني. رويرتز

ت�سجل �سنويا �آلف حالت �حت�ساء ع�سلة �لقلب يف �لعامل، وقد 
تعلم �لكثريون كيفية تقدمي �مل�ساعدة �لالزمة للمر�سى، ولكنهم 

ل يعرفون د�ئما �أعر��ص �حت�ساء ع�سلة �لقلب.
وجر�حة  ط��ب  �أخ�سائي  تريي�سينكو،  فا�سيلي  �ل��دك��ت��ور  وي�سري 
�أعر��ص  �أن  �إىل  تلفزيوين،  حديث  يف  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب 
يف  �أمل��ا  �أو  ب��ال��ر�ح��ة  �ل�سعور  ع��دم  تكون  م��ا  غالبا  �لقلبية  �لنوبة 
�أعر��سا  هناك  ولكن  �ل�سدر.  منطقة  يف  وحرقة  �لقلب  منطقة 

�أخرى �أقل �سيوعا.
ذبحة  �ليدين،  يف  وحرقة  �لتنمل  �لأع��ر����ص  ه��ذه  من  وي�سيف، 
بع�سها.  �لتي تظهر عادة مع  �لكتفني،  و�أمل يف منطقة  �سدرية، 

وقد ير�فقها �خلوف من �ملوت، �لذي يعترب متالزمة تظهر عند 
�ل�سعور بالذعر. كما ي�سعر �ل�سخ�ص بقلق غري موجود يف �لو�قع 

.
ويقول، "هذه �لأعر��ص قد ت�سري �إىل �أن �مل�سكلة يف �جلد�ر �خللفي 

للبطني �لأي�سر. وهذ� �أحد �أعر��ص �لإقفار )نق�ص �لرتوية(.
�لرقبة  م��ن  �لأي�����س��ر  �جل��ان��ب  يف  ب���الأمل  �ل�سعور  وعند  وي�سيف، 
�أو  )ك��دم��ات  ميكانيكي  �سبب  دون  �ل�سفلي،  �لفك  �إىل  و�نتقاله 
�سربة(، يجب مر�جعة �أخ�سائي �أمر��ص �لقلب. �لذي بعد �إجر�ء 
�لذي يجب  �ل�سبب وما  �لقلب يحدد  �لالزم وتخطيط  �لفح�ص 

عمله لحقا.

طبيب يك�ضف �أعر��ض غري �عتيادية الحت�ضاء ع�ضلة �لقلب


