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يعتقد اخلرباء �أنهم تو�صلوا �أخريا �إىل عالج جديد مل�س�ألة ال�سمنة
التي ت�ؤرق كثريين ،وبطريقة تبدو خارج امل�ألوف.
وذكرت �صحيفة "ال�صن" الربيطانية �أن العلماء يعتربون �أن بو�سعهم
معاجلة ال�سمنة عرب تعديل م�سار �سل�سلة اجلينات املعروفة بـ"فر�س
النهر".
ول��دى الب�شر  4جينات يف ال��دم��اغ ،توجد يف م�سار يطلق عليه ا�سم
"الثدييات املنتفخة" ،وبو�سعها �أن ت�ؤدي �إىل زيادة الوزن.
و�أج���رى باحثون يف جامعة ك��ام�بري��دج درا���س��ة على ذب��اب��ة الفاكهة،
وخل�صوا �إىل �أنه يف حال تعديل جينات هذه احل�شرة ،فيمكن �أن ت�صبح
بوزن �أقل.
ولدى ذباب الفاكهة والب�شر قا�سم م�شرتك هو وجود م�سار "فر�س
النهر" ،وي�شرتك االثنان بن�سبة  75باملئة من تركيبتهم اجلينية.
وي��ع��اين �أك�ثر م��ن  35مليون بريطاين بالغ م��ن زي���ادة ال���وزن ،ويف
الواليات املتحدة يعاين �أكرث من  70مليونا من ال�سمنة.
وقالت الأ�ستاذة املتخ�ص�صة يف علم الأع�صاب التي �أع��دت الدرا�سة،
�أندريا براند� ،إن تعديل اجلينات لدى ذب��اب الفاكهة �أدى �إىل زيادة
�سمنتها ،مم��ا يعطي الأم����ل يف ع�لاج��ات م�ستقبلية .و�أ���ض��اف��ت �أن
العالجات ميكن �أن تكون على �شكل �أدوي���ة تقلل من ه��ذه اجلينات
وتقلل من الدهون.
ويف ال��درا���س��ة ،راج���ع ال��ب��اح��ث��ون ق��اع��دة ب��ي��ان��ات �ضخمة م��ن جينات
�أ�شخا�ص يعانون من ال�سمنة ملعرفة ال�صلة بني اجلينات وهذه امل�شكلة
ال�صحية.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن جينات "فر�س النهر" كانت معطلة لدى
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة مبقارنة بغريهم.

كيف تختار التمارين الريا�ضية
وفق ًا حلالتك املزاجية
ك�شف م��درب لياقة �أ���س�ترايل ع��ن �أف�ضل ال��ط��رق ملمار�سة الريا�ضة
وجتنب الإ�صابة بنا ًء على حالتك املزاجية.
وقال �سام مريزا ،املدير الوطني ملركز "جيني�سي�س هيلث �أند فيتن�س"
ل�صحيفة ديلي ميل �أ�سرتاليا� ،إن كل حالة مزاجية ينا�سبها نوع معني
من التمارين الريا�ضية.
فيما يلي جمموعة من احل��االت املزاجية وم��ا ينا�سبها من متارين
ريا�ضية:
الإره���اق :بعد ي��وم طويل يف العمل ،من املحتمل �أن ت�شعر بالنعا�س
�أو الإره��اق ،وميكن �أن ي���ؤدي الذهاب للرك�ض �أو ممار�سة التمارين
الريا�ضية املكثفة �إىل زيادة ال�ضغط على اجل�سم.
بد ًال من ذلك ،يو�صي �سام مبمار�سة متارين البيالت�س �أو اليوجا �أو
متارين التنف�س �أو الت�أمل �أو امل�شي ال�سريع.
وبح�سب �سام ف�إن التمرينات ال�شاقة ميكن �أن ت�ضع اجل�سم يف و�ضع
يجعله يقلد �أعرا�ض الذعر ،وه��ذا يحفز العقل على ت�سريع وترية
الأف��ك��ار املقلقة .ويف الكثري م��ن الأح��ي��ان ميكن �أن ي����ؤدي ه��ذا �إىل
تعر�ض اجل�سم خلطر الإ�صابة.
الغ�ضب :قال �سام �إنه عندما ن�شعر بالغ�ضب ،ينتج اجل�سم م�ستويات
�أعلى من الأدرينالني ،مما يجعلنا �أكرث يقظة ،لذا ف�إن �أف�ضل دواء
هو ممار�سة الريا�ضة بطريقة ال تتطلب الكثري من االنتباه ،مثل
املالكمة� ،أو اجلري �أو القفز �أو مترين ال�ضغط.
ومبا �أن �أدمغتنا تكون م�شو�شة وتفتقر للرتكيز عندما نكون غا�ضبني،
ف�إن خطر الإ�صابة يزيد �إذا مار�سنا متارين ريا�ضية تتطلب الرتكيز
واالنتباه.
االب��ت��ه��اج :ي��ق��ول ���س��ام" :كلما ���ش��ع��رت ب��ال�����س��ع��ادة وال��ب��ه��ج��ة ،ميكنك
ممار�سة التمارين كيفما ت�شاء� .إذا كنت ت�شعر بالفعل بالر�ضا قبل
التمرين ،افعل �شي ًئا حتبه وا�ستفد منه �إىل �أق�صى حد .تعلم بع�ض
حركات الرق�ص اجلديدة� ،أو ركل كرة القدم مع �صديق� ،أو امل�شي يف
حديقتك املف�ضلة� ،أو جتربة �شيء جديد.

نا�سا يف مهمة لإنقاذ
الأر�ض من كويكب مدمر
ا�ستعر�ضت وكالة الف�ضاء الأمريكية �أول
�أول �أم�س اخلمي�س املركبة الف�ضائية
"دارت" ،التي �ستنفذ �أول مهمة دفاع
ك��وك��ب��ي لـ"نا�سا" .وت��خ��ط��ط "نا�سا"
لإط���ل��اق "دارت" يف وق����ت الح����ق من
ه��ذا ال�شهر ،يف مهمة لتحطيم كويكب
وحت����دي����د م����ا �إذا ك�����ان ت�����أث��ي�ر املركبة
ال��ف�����ض��ائ��ي��ة ���س��ي��غ�ير م�������س���اره .وتعترب
وك���ال���ة ال��ف�����ض��اء الأم�ي�رك���ي���ة �أي ج�سم
ق��ري��ب م��ن الأر�����ض "خطرا حمتمال"،
يف ح���ال ك���ان ي��ق��ع �ضمن  0.05وحدة
فلكية وق��ط��ره �أك�ث�ر م��ن  460قدما.
وذك��ر تقرير لوكالة روي�ت�رز �أن��ه �سيتم
�إط�ل�اق " "DARTيف  24نوفمرب،
و���س��ت�����س��ت��ه��دف ال��ك��وي��ك��ب "ديدميو�س"
وقمره "دميورفو�س".
وق��ال لينديل جون�سون �ضابط الدفاع
ال��ك��وك��ب��ي ،لل�صحفيني" :هذا اختبار.
ال ن��ري��د �أن ن��ك��ون يف م��وق��ف يتجه فيه
ك��وي��ك��ب ن��ح��و الأر������ض ث��م ي��ت��ع�ين علينا
اختبار هذا النوع من القدرة" .و�أ�ضاف:
"نريد �أن ن��ع��رف ك��ي��ف تعمل املركبة
الف�ضائية وكيف �سيكون رد الفعل؟".
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حل �سحري لعالج ال�سمنة
خارج الريا�ضة والطعام

درا�سة :نق�ص يف فيتامني (د) قد
يحمل �أدلة على تطور ال�سرطان!

�إجراء ب�سيط لوقف دائرة
عدوى كورونا يف ال�شتاء

هكذا يغري �شرب القهوة قبل
الفطور م�ستوى ال�سكر يف الدم

هل �أول ما يتبادر �إىل ذهنك بعد اال�ستيقاظ من النوم بعد ليلة غري
هادئة هو �شرب فنجان قهوة ،قبل تناول وجبة الفطور؟ �إذا
كان الأمر كذلك ،فيجب عليك �إعادة النظر يف هذه
العادة التي �أظهرت درا�سة حديثة �أن لها تداعيات
�سلبية .ك�شفت درا���س��ة ���ص��ادرة ع��ن مركز التغذية
والتمرين والتمثيل الغذائي بجامعة باث يف اململكة
املتحدة �أن ل�شرب القهوة قبل تناول وجبة الفطور
تداعيات �سلبية .وتو�صلت الدرا�سة ،التي ن�شرت على موقع
"� ،"cambridge.orgإىل �أن تناول القهوة قبل وجبة الفطور
بهدف رفع م�ستوى اليقظة واالنتباه يرفع م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،ح�سبما نقل موقع "بونته" الأملاين .كما بحثت الدرا�سة
يف ت�أثري النوم املتقطع وقهوة ال�صباح عرب جمموعة من عالمات
التمثيل الغذائي املختلفة.
ت�أثري �سلبي
وفيما اع��ت�بر م��ع��دو ال��درا���س��ة� ،أن ليلة واح���دة م��ن النوم
ال�سيء لها ت�أثري حمدود على التمثيل الغذائي ،ف�إن �شرب
القهوة كو�سيلة لال�ستيقاظ ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي
على التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف ال��دم ،ح�سبما نقلت عنهم
"املجلة الربيطانية للتغذية".
وترجع �أهمية احلفاظ على م�ستويات ال�سكر يف الدم �ضمن
نطاق �آمن ،للحد من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض مثل مر�ض
ال�سكري و�أمرا�ض القلب .ويقول الباحثون �إن هذه النتائج
ميكن �أن تكون لها �آثار �صحية على املدى الطويل ،خا�صة
يف ظل الإقبال الكبري على �شرب القهوة يف خمتلف �أنحاء
العامل .ويف هذه الدرا�سة ،طلب باحثون يف جامعة باث من
نحو  30م�شاركا يتمتعون ب�صحة جيدة ،اخل�ضوع لثالث
جتارب خمتلفة وبرتتيب ع�شوائي.
يف املرة الأوىل ،كان امل�شاركون ينامون لي ً
ال ب�شكل طبيعي،
ويف ال�����ص��ب��اح ط��ل��ب منهم ت��ن��اول م�����ش��روب ال��غ��ل��وك��وز عند
اال���س��ت��ي��ق��اظ .ويف احل��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ،مت تعري�ض امل�شاركني
ال�ضطراب النوم ،حيث مت �إيقاظهم كل �ساعة ملدة خم�س
دق��ائ��ق ،ثم بعد ا�ستيقاظهم ح�صلوا على امل�شروب املحلى
ب��ال�����س��ك��ر ن��ف�����س��ه  .ويف احل���ال���ة ال��ث��ال��ث��ة ،ظ���ل امل�شاركون
م�ستيقظني طيلة الليل ،ويف ال�صباح تناولوا القهوة قبل
 30دقيقة من تناول م�شروب الغلوكوز.
زيادة ا�ستجابة الغلوكوز
ويف جميع االخ��ت��ب��ارات ،مت �أخ���ذ عينات دم م��ن امل�شاركني
بعد تناول م�شروب الغلوكوز الذي يعك�س حمتوى الطاقة
(ال�سعرات احلرارية) التي ميكن تناولها عادة خالل وجبة
الإفطار .وقد �أدى تناول القهوة قبل وجبة الفطور �إىل زيادة

ا�ستجابة ال��غ��ل��وك��وز يف ال���دم بنحو 50
باملئة .وعلى الرغم من �أن الدرا�سات
ال�سابقة ت�شري �إىل �أن القهوة قد يكون
ل��ه��ا ت���أث�ير ج��ي��د ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ،مثل
الدرا�سة التي �أجراها املعهد الأملاين
لأب����ح����اث ال��ت��غ��ذي��ة ع����ام ،2006
على �سبيل امل��ث��ال ،ال��ت��ي �أظهرت
�أن��ه ميكن للقهوة ب�شكل ع��ام �أن
تخف�ض م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،بيد �أن درا�سات �أخرى
�سابقة �أظ��ه��رت �أي�ضا �أن
الكافيني ل��دي��ه القدرة
ع�����ل�����ى ال����ت���������س����ب����ب يف
مقاومة الأن�سولني.
�إليك �أف�ضل الأوقات
ل�شرب القهوة!
ه����ل ت��ع��ل��م �أن ال���ط���ري���ق���ة التي
��ب�ّين ع���دة �أ����س���رار عن
ت�����ش��رب ب��ه��ا ال��ق��ه��وة ت نّ
�شخ�صيتك؟ ه��ذا ما �أك��دت��ه درا���س��ة جلامعة "�إن�سربوك".
لكن للقهوة طقو�س وم��واع��ي��د �إذا جت��اوزت��ه��ا ق��د تت�سبب
ب�ضرر جل�سدك.
الكثري منّا يف�ضلها ���س��وداء ،و�آخ���رون باحلليب ،و�آخرون
يف�ضلونها على �شكل �إ�سربي�سو� ..أنواعها كثرية وتختلف
من ثقافة �إىل ثقافة ،لكن القهوة لي�ست جم�� ّرد م�شروب
للمتعة �أو ل�ل�إف��ط��ار ،فهي ترتبط بطقو�س معينة ولها
�أوقات معينة ،كما قد تكون م�ؤ�شرا على نوع �شخ�صيتك.
وي�شرب الكثري من النا�س القهوة مبا�شرة بعد اال�ستيقاظ،

�إلاّ �أن درا�سات علمية ب ّينت �أنه يجب جتنب ا�ستهالكها
بهذه الطريقة ،ومن الأف�ضل االنتظار لبع�ض الوقت،
حتى ال ترتفع ن�سبة الطاقة يف اجل�سم ب�شكل مفرط.
فالقهوة حتتوي على مادة الكافيني ،واجل�سم يفرز بعد
اال�ستيقاظ هرمون الكورتيزول ،ومن �ش�أن دمج االثنني
�أن ي���ؤدي �إىل رفع الطاقة ب�شكل �سلبي وبالتايل حتفيز
التوتر.
كذلك يجب جتنب �شرب القهوة قبل النوم� ،إذ تعيق مادة
الكافيني عملية ال��ن��وم ،وين�صح اخل�ب�راء �أن ي��ك��ون �آخر
فنجان قبل النوم ب�ست �ساعات على الأقل .فيما يبقى �آخر
ال�صباح �أف�ضل موعد ل�شرب القهوة.
غ�ير �أن ال�����س���ؤال الأك��ث�ر �إث����ارة يكمن يف م���دى عالقة
اختيارنا لنوع القهوة التي ن�شربها ب�شخ�صيتنا .ويف
احلقيقة �أجريت قبل �أربع �سنوات درا�سة حاولت الإجابة
عن هذه النقطة وبالذات .وهذه الدرا�سة �أجراها فريق
من الباحثني يف جامعة "�إن�سربوك" النم�ساوية ،و َن�شر
نتائجها يف ال�صحيفة العلمية "�أبيتيت" عام .2016
�أج��ري��ت ال��درا���س��ة امل��ذك��ورة على �شكل ا�ستطالع م��ن عدة
�أ�سئلة على ع ّينة من  500م�شارك ،وت�ضمن اال�ستطالع
�أ�سئلة حول االختيارات اخلا�صة ل�شرب القهوة و�أخرى حول
�أنواع �شخ�صيات امل�شاركني .وجاءت النتائج لتبني �أن هناك
عدة روابط بني الأذواق وبني �أمناط ال�شخ�صيات.
وخل�صت النتائج املح�صلة عليها �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
يف�ضلون القهوة ال�سوداء قد تكون لديهم �شخ�صية �سوداء
عك�س �أولئك الذين ي�شربونها مع احلليب �أو مع �إ�ضافات
حلوة ،مبعنى �أن ال�صنف الأ ّول الذين مييل ل�شرب القهوة
م ّرة متاما ،لديهم �صفات �سلبية ،وظهر ذلك بعدما وافقوا
بكرثة على معتقدات الثالوث املظلم لل�شخ�صية.

قدمت احلكومة الربيطانية ن�صيحة
ب�سيطة للتقليل من �إمكانية انت�شار
ع��دوى فريو�س ك��ورون��ا ،خا�صة مع
اقرتاب حلول ف�صل ال�شتاء .وذكرت
�صحيفة "غارديان" الربيطانية �أن
احل��ك��وم��ة ب���د�أت حت��ث ال�سكان على
فتح نوافذ منازلهم ملدة  10دقائق
ك��ل �ساعة ،يف حم��اول��ة لقطع حلقة
انت�شار ال��ف�يرو���س .وي��دع��م الأطباء
وال��ع��ل��م��اء ح��م��ل��ة مت��ول��ه��ا احلكومة
ع�ب�ر ج��م��ي��ع امل��ن�����ص��ات الإعالمية
لت�شجيع النا�س على تهوية منازلهم،
الأمر الذي ي�ساهم يف تفرق جزيئات
ال�����ف��ي��رو������س يف ال�������ه�������واء .وي����ق����ول
اخل�ب�راء �إن ف�يرو���س ك��ورون��ا ميكن
"�أن ي�تراك��م يف م��ك��ان مغلق حني
يتحدث ال�شخ�ص امل�صاب �إىل �آخر"،
م�شريين �إىل �أن الفريو�س "يبقى
يف ال���ه���واء ث���م ي��ن��ت��ق��ل �إىل �شخ�ص
�آخر" .و�أو�ضح نائب كبري امل�س�ؤولني
الطبيني يف �إجنلرتا توما�س وايت،
�إن "الإجراءات ال�صغرية لكن املهمة
مي��ك��ن �أن ت�����س��اع��د يف ح��م��اي��ت��ن��ا من
كورونا".
وت��اب��ع" :احل�صول ع��ل��ى اللقاحات
وارت���������داء ال���ك���م���ام���ات يف الأم����اك����ن
امل��غ��ل��ق��ة وف��ح�����ص ك���ورون���ا بانتظام،
كلها عوامل حت��دث فرقا ملحوظا،
لكن من املهم �أي�ضا �أال نغفل قيمة
التهوية" .و�أردف ق����ائ��ل�ا" :مع
اق�تراب ف�صل ال�شتاء ،الذي يق�ضي
فيه النا�س املزيد من الوقت داخل
منازلهم ،م��ن ال�����ض��روري �أن يدرك
اجلميع �أه��م��ي��ة التهوية ،مثل فتح
النوافذ بانتظام  -حتى ولو لب�ضع
دقائق  -للحفاظ على حركة الهواء
ومنع انت�شار العدوى".

طائرة تهبط ا�ضطراري ًا
والركاب يفرّون

�أع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات الإ���س��ب��ان��ي��ة �أنّ
مطار باملا دي مايوركا يف �أرخبيل
الباليار� ،أحد �أكرث مطارات البالد
ازدحاماً� ،أُغلق قرابة �أربع �ساعات
�أم�س الأول اجلمعة بعد �أن ا�ستغ ّل
ع���دد م���ن ركّ�����اب ط���ائ���رة هبوطها
ا����ض���ط���راري���اً ف���ي���ه لإن��������زال راك����ب
ا ّدع��ى على الأرج��ح املر�ض فنزلوا
على امل��درج وف��� ّروا .وق��ال احلر�س
امل���دين الإ���س��ب��اين ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س �إنّ الطائرة التي كانت تقوم
برحلة بني املغرب وتركيا ُ�سمح لها
بالهبوط ا���ض��ط��راري��اً يف ب��امل��ا دي
مايوركا �إث��ر ورود بالغ عن �شعور
�أح���د ركّ��اب��ه��ا ب���إع��ي��اء .و�أ���ض��اف �أ ّنه
�أثناء �إخالء املري�ض املفرت�ض من
الطائرة ،انتهز ح��وايل  20راكباً
ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ه��روب م��ن��ه��ا ،فنزلوا
على املدرج والذوا بالفرار قبل �أن
تعتقل ال�سلطات اثنني منهم.

ممنوع �سماع املو�سيقى قبل
وفيات �أمرا�ض ال�سرطان املرتبطة
النوم� ..صحتك يف خطر
بالتدخني �ستزداد % 50
يتوقع ال��ب��اح��ث��ون يف الأك��ادمي��ي��ة ال�صينية للعلوم الطبية ارتفاع
الوفيات ب�سبب �أم��را���ض ال�سرطان املرتبطة بالتدخني يف ال�صني
بن�سبة  50%خالل الأعوام الـ 20املقبلة.
ون�شرت الأكادميية تقريرا يف جملة (توباكو جورنال) ،والذي يتكهن
بوفاة  8.6مليون �شخ�ص يف البلد الآ�سيوي من �ضحايا �أمرا�ض
ال�����س��رط��ان املرتبطة بالتدخني قبل  ،2040و�أن ن�سبة الوفيات
�ستزداد  53%بني الن�ساء و 44%بني الرجال.
و�أ���ش��ار الباحثون �إىل خطط ال�سلطات ال�صينية للحد م��ن �أعداد
املدخنني من  26.6%حالياً �إىل  20%بحلول  ،2030لتاليف
وفاة  1.4مليون �شخ�ص قبل .2040
ويدخن ن�صف الرجال ال�صينيني تقريباً و 2%من الن�ساء ،وي�صل
�إجمايل املدخنني �إىل  300مليون �شخ�ص .ورغم الرتاجع الطفيف
يف �أع���داد املدخنني بال�صني ،يعتقد العلماء �أن ه��ذه الن�سبة "غري
كافية" لتحقيق الهدف املحدد.

�إذا كنت من الذين ي�سمعون للمو�سيقى قبل اخللود �إىل النوم ،ف�إن دماغك
�سي�ستمر يف معاجلة تلك الأحلان حتى و�أنت نائم وهذا ينعك�س �سلبا على
نوعية نومك ،بح�سب درا�سة جديدة.
وتقول الدرا�سة ،التي ن�شرت يف جملة علم النف�س� ،إن ربع الذين �شملتهم
الدرا�سة كانوا ي�سمعون �أغ��ان قبل ال��ن��وم ،كانوا ي�ستيقظون �أث��ن��اء الليل
و�أحلان هذه الأغاين عالقة يف ر�ؤو�سهم .وتعرف ظاهرة التكرار التلقائي
للمو�سيقى لدى الإن�سان بـ"دودة الأذن" �أو "ومتالزمة الأغنية" ،ويكرر
فيها �شخ�ص م��ا حل��ن بعينه ،والأك�ث�ر عر�ضة لهذه الظاهرة ه��م الذين
ي�ستمعون للمو�سيقى �أكرث من غريهم.
والحظ الباحثون يف الدرا�سة �أن ال�شخ�ص معر�ض لهذه الظاهرة �أكرث من
غريه ،عند �سماعه املو�سيقى بوترية �سريعة وب�أحلان حمددة.
وي�ستمع ال�شبان يف الغرب هذه الأيام ،بح�سب الدرا�سة ،ب�صورة �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،وحتظى الأغاين املبهجة ب�شعبية كبرية بني ال�شبان.
ونظرا لأن عددا من الأ�شخا�ص ي�ستمعون للمو�سيقى قبل النوم ،فقد �أراد
الباحثون التحقق ما �إذا ك��ان اال�ستماع للمو�سيقى قبل النوم يدفع �إىل
الإ�صابة بـ"دودة الأذن" �أم ال ،وهل �سي�ؤثر ذلك على نوعية النوم.
ويف درا�سة �أولية �شملت � 199أمريكيا� ،أف��اد  33منهم ب�أنهم عانوا من
"دودة الأذن" يف وقت قريب من النوم� ،إما عندما حاولوا �أن ي�أووا �إىل
فرا�شهم ،و�إم��ا �أثناء اال�ستيقاظ من النوم ليال و�إم��ا عند اال�ستيقاظ يف
ال�صباح.
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توقع ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات الإماراتية لبالده

الرئي�س الكولومبي :بالدنا كانت يف مقدمة داعمي ملف تر�شيح دبي لتنظيم �إك�سبو 2020
•• دبي  -الفجر

احتفل �إك�سبو  2020دبي باليوم الوطني لكولومبيا ،عرب
بتنظيم احتفالية ح�ضرها الرئي�س الكولومبي �إيفان دوكي
ماركيز� ،شملت مرا�سم رف��ع العلم ،وت��ق��دمي جمموعة من
العرو�ض الثقافية والفنية ،وعر�ض �سمعي وب�صري خالب
مت عر�ضه م�ساء على قبة الو�صل� ،صمم ال�ستعرا�ض التنوع
احليوي الغني لهذه الدولة التي ترتبط بعالقات مميزة مع
دولة الإمارات العربية املتحدة.
ورح����ب م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان ،وزير
الت�سامح والتعاي�ش امل��ف��وَّ���ض ال��ع��ام لإك�سبو  2020دبي،
بـفخامة الرئي�س �إي��ف��ان دوك���ي م��ارك��ي��ز ،رئي�س جمهورية
كولومبيا .فيما �أكد الرئي�س الكولومبي �إيفان دوكي ماركيز،
�أن ب�لاده كانت يف مقدمة ال��دول التي دعمت ملف تر�شيح
دولة الإمارات العربية املتحدة ،لتنظيم �إك�سبو  2020على
�أرا�ضيها ،وذلك ملا متلكه من قدرات وبنية حتتية متطورة.
و�أ���ض��اف ماركيز خ�لال الإح��اط��ة الإعالمية التي عقدت يف
جناح ب�لاده�" :إك�سبو  2020دب��ي ،عالمة فارقة يف تاريخ
ال��ع��امل ،وه��و فر�صة ج��دي��دة للنمو االق��ت�����ص��ادي وانتعا�ش
قطاع التجارة العاملي بعد فرتة الركود التي مر بها خالل
اجلائحة ،كما �أن �إك�سبو  2020دب��ي� ،سيكون فر�صة حلل
العديد من امل�شاكل التي يواجهها العامل".
ويف رده على �س�ؤال وجهه له فريق خدمات �إك�سبو الإخبارية،
قال ماركيز" :دبي مهمة جداً لنا بحكم العالقة الطويلة
واملمتدة بيننا ،و�أي�ضاً للفر�ص اال�ستثمارية الكبرية لدى
اجلانبني ،ف�ض ً
ال عن ذلك تلقت كولومبيا دعماً كبرياً من

دبي ومن دولة الإمارات يف عدة قطاعات ،مثل ريادة الأعمال
وتنمية ال�شباب".
و���ش��دد م��ارك��ي��ز ،على �أن �إك�سبو  2020دب���ي ،يعد فر�صة
ل�لارت��ق��اء ب��ع�لاق��ات ب�ل�اده م��ع دول���ة الإم����ارات �إىل م�ستوى
ج��دي��د ،متابعاً �أن���ا متفائل ب�����ش���أن امل�ستقبل ال���ذي يحمل
الكثري من الفر�ص الواعدة لتعاون مثمر بني الطرفني.
وعرب ماركيز ،عن تطلع بالده �إىل توفري العديد من املنتجات
ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة لل�سوق امل��ح��ل��ي��ة ،خ��ا���ص�� ًة يف ق��ط��اع��ي الزراعة
والغذاء و�صناعة اللحوم ،م�شرياً �إىل �أن لقاءاته املقبلة مع

القيادات الإماراتية �ستتناول توطيد العالقات بني الدولتني
واالرتقاء بها مل�ستويات ا�سرتاتيجية يف امل�ستقبل.
و�أو���ض��ح م��ارك��ي��ز� ،أن كولومبيا �شاركت يف �إك�سبو ،2020
ب��ه��دف تو�سعة اال���س��ت��ث��م��ارات ،وق���ال" :نريد خ�لال احلدث
الدويل تعميق العالقات الكولومبية مع العديد من الدول
امل�شاركة ،كما �سنعمل خالل م�شاركتنا على الرتويج لبالدنا
�أمام الزوار الأجانب ،فكولومبيا بلد منفتح ال�ستقبال الزوار
م��ن ك��اف��ة �أن��ح��اء العامل ".وت��ط��رق م��ارك��ي��ز� ،إىل املميزات
التي تتمتع بها بالده ومنها البيئة النظيفة كون كولومبيا

من �أك�ثر مناطق العامل اخ�ضراراً ،فهي تتمتع بغابات ذات
م�����س��اح��ات �شا�سعة ومم��ط��رة ،ب��الإ���ض��اف��ة لالنت�شار الكبري
للتكنولوجيا والتقنيات اجلديدة التي ت�سهم يف حتقيق ن�سب
من��و مرتفعة ،كما ت�سهم يف حت�سني الأو���ض��اع االجتماعية
واالقت�صادية للمواطنني الكولومبيني.
وحول برنامج االحتفال اخلا�ص باليوم الوطني الكولومبي
يف �ساحة الو�صل� ،أكد فخامته ،على �أن احلدث ثري بالأن�شطة
املختلفة االقت�صادية والفنية وغريها ،الفتاً �إىل �أن �أن�شطة
اجلناح الكولومبي املقام حتت �شعار " الإيقاع ال��ذي يربط
امل�ستقبل" ،ال تقت�صر على اليوم الوطني فقط بل �ست�ستمر
طوال فرتة انعقاد احلدث الدويل.
وتابع" :نريد عر�ض جميع القطاعات اجلديدة والنا�شئة
التي تتيح الكثري من الفر�ص اال�ستثمارية على امل�ستثمرين،
حيث و�صلت ن�سبة اال�ستثمار خارج قطاعي النفط والتعدين،
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية �إىل نحو  192يف املئة".
وتوقع فخامته ،توقيع مذكرة تفاهم جلذب امل�ستثمرين �إىل
كولومبيا مع ع��دد من ال�صناديق اال�ستثمارية يف الدولة،
م�شرياً �إىل عقد حمادثات مع بور�صة ال�سلع التابعة ملركز دبي
لل�سلع املتعددة ،حول توريد املزيد من القهوة الكولومبية �إىل
دبي واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل حمادثات حول قطاع التعدين
خا�صة الزمرد الذي ت�شتهر به كولومبيا.
م��ن جهته ق��ال معايل ال�شيخ نهيان ب��ن م��ب��ارك �آل نهيان:
"تفخر الإمارات بريادتها الإقليمية لالبتكار ،ونظراً �إىل
�أن كولومبيا تعد مركزا لالبتكار يف �أمريكا الالتينية ،وتربز
من خالل ر�ؤيتها احلديثة للتنمية القائمة على االقت�صاد
الإبداعي ،نتطلع �إىل العمل عن كثب مع كولومبيا يف �شتى

املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،مثل التجارة ،وال�سياحة،
والتنمية ،ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة".
و�أ���ض��اف معاليه�" :أعتز بالقول �أن ال��ت��ج��ارة املتبادلة بني
كولومبيا ودول���ة الإم����ارات من��ت بن�سبة  21%على مدار
ال�����س��ن��وات الأرب�����ع امل��ا���ض��ي��ة ،ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب�����أن عالقتنا
���س��ت��وا���ص��ل االزده�������ار ع�ب�ر م�����ش��ارك��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا يف �إك�سبو
 2020دبي ،وموا�صلة العمل معاً على تعزيز �سبل العمل
امل�شرتك".
و�أقيمت �ضمن االحتفالية فعاليات ثقافية ،كان من �أبرزها
ع��ر���ض "�إن�سال �ساتي" ،وه���و �أداء ل��رق�����ص��ة ال���ـ "�سال�سا"
الكولومبية ال�شهرية ،والعر�ض املو�سيقي اخلالب امل�صاحب
له والذي عر�ض يف غالبية دول العامل.
وت�ضمن ال��ع��ر���ض ك��ذل��ك �أداء لرق�صة "الت�شا ت�شا ت�شا"،
ورق�����ص��ة "البات�شانغا" ،ورق�����ص��ة "البوغالو" ،ورق�صة
"املامبو" ،وغريها من الرق�صات التي قدمها على امل�سرح
 14فنانا ،ومت خاللها ا�ستبدال حوايل  100زي.
ومع حلول الظالم ،ا�ستطاع الزوار التجمع يف �ساحة الو�صل
لال�ستمتاع بح�ضور جتربة �سمعية وب�صرية رائعة ُت�سمى
"كولومبيا ،بلد الطيور" ،مت ت�صميمها لإلقاء ال�ضوء على
التنوع احليوي الذي تتمتع به كولومبيا ف�ضال عن �أغانيها
التقليدية وثرائها الثقايف ،مع وجود ر�سوم متحركة ومقاطع
فيديو ت�صاحبها �أنا�شيد �شامانية �أمازونية .ومن ثم انتقلت
االحتفاالت بعد ذلك �إىل جناح كولومبيا ،حيث �أدّى املغني
يي�سون النديرو�س فقرة غنائية من املو�سيقى الكولومبية
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،م���زج خ�لال��ه��ا الأ����ص���وات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ملو�سيقى
الفاليناتو وكومربيا مع الإيقاعات الع�صرية.

يوا�صل جت�سيد مو�ضوع اال�ستدامة الفرعي يف �إك�سبو  2020دبي

 121من مباين املوقع حت�صل على �شهادة «لييد» للريادة يف ت�صاميم املباين امل�ستدامة وكفاءة الطاقة
مبان حتظى بال�شهادة الف�ضية
• �سبعة ٍ
مبان حتظى بال�شهادة الذهبية ،وت�سعة ٍ
مبان حتظى بال�شهادة البالتينية العليا ،وٍ 103

•• دبي  -الفجر

ح�صل �أك�ثر من  120مبنى من املباين الدائمة املنت�شرة
يف �أنحاء موقع �إك�سبو  2020دب��ي ،على �شهادات "لييد"
م��ن املجل�س الأم��ري��ك��ي للأبنية اخل�����ض��راء ،وه��و م��ا ي�شكل
�إجن��ازا بارزا على م�ستوى اال�ستدامة لي�س للحدث الدويل
فح�سب ،بل مل�شروع الإرث اخلا�ص به "د�سرتِكت ،"2020
الذي ميثل مدينة ذكية وم�ستدامة متمحورة حول الإن�سان
�ستعيد توظيف  80يف املئة من املباين املتواجدة يف املوقع
احلايل.
ي���أت��ي ه��ذا الإع�ل�ان بالتزامن م��ع االحتفال باليوم العاملي
للمدن ،حيث ح�صلت �سبعة م��ب��انٍ يف �أن��ح��اء موقع �إك�سبو
 2020الذي تبلغ م�ساحته  4.38كم مربع ،مبا فيها جناح
ريا – جناح اال�ستدامة،
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وت ّ
وحمطة اخلدمة امل�ستقبلية من �إينوك ،على �شهادة "لييد"
البالتينية للريادة يف ت�صاميم امل��ب��اين امل�ستدامة وكفاءة
الطاقة للمباين اخل�ضراء ،وهي �أعلى �شهادة اعتماد متاحة
يف ن��ظ��ام ال���ري���ادة يف ت�����ص��ام��ي��م امل��ب��اين امل�����س��ت��دام��ة وكفاءة
الطاقة ،الذي ي�شكل �أكرث النظم ا�ستخداما لت�صنيف املباين
اخل�ضراء على م�ستوى ال��ع��امل ،كما ي�شكل عالمة امتياز
للهند�سة املعمارية امل�ستدامة العالية الكفاءة والفعالة من
حيث الكلفة .وم��ن �أ�صل  121مبنى حائزا على �شهادات
"لييد" ل��ل��ري��ادة يف ت�صاميم امل��ب��اين امل�ستدامة وكفاءة
الطاقة ،يف موقع �إك�سبو  ،2020ح�صلت  103مبانٍ منها
على ال�شهادة "الذهبية" ،و 9مبان على ال�شهادة الف�ضية،
�إىل جانب اثنتني ح�صلتا على ال�شهادة.
يهتم نظام ال��ري��ادة يف ت�صاميم امل��ب��اين امل�ستدامة وكفاءة
الطاقة بجميع �أنواع املباين تقريبا ،ويغطي جميع مراحل
البناء� ،إذ مينح �شهادات للمباين التي حتد من ا�ستهالك
الطاقة واملياه �إجماال على مدى فرتة وجودها ،وتلك التي
تنتج عنها كلفات ت�شغيلية وب�صمات كربونية �أق���ل ،وتلك
ال��ت��ي � ُ��ش�� ِّي��دت م��ن م���واد مراعية للبيئة ،وت��ل��ك ال��ت��ي ترتك
ت�أثريات �أقل خالل فرتة البناء� ،إ�ضافة للمباين التي تتمتع

بجودة �أف�ضل على م�ستوى الهواء يف الأماكن املغلقة ،وتلك
املرتبطة باملجتمع ب�شكل �أف�ضل� ،أي املباين التي ت�ساهم يف
حتقيق بيئة ح�ضرية �أكرث ا�ستدامة.
وقال �أحمد اخلطيب ،الرئي�س التنفيذي للتطوير والت�سليم
العقاري� ،إك�سبو  2020دبي" :ت�ؤثر اال�ستدامة يف الأبعاد
البيئية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية للأماكن التي نعي�ش
فيها ،ومتثل اال�ستدامة يف �إك�سبو  2020التزامنا برتك �أثر
�إيجابي ملمو�س على امل�ستويات املحلية ،والإقليمة ،والعاملية
على مدى �أيامنا الـ  182وما بعدها ،وذلك جت�سيدا للقيادة
احلكيمة ل�صاحب ال�سم ّو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي -رعاه
اهلل -التي تر�سخ مكانة دول��ة الإم����ارات ب�صفتها رائ���دة يف
التطوير امل�ستدام ومركزا لالقت�صاد الأخ�ضر".
و�أ�ضاف":نتيجة العمل ال����د�ؤوب ل��ف��رق عمل اال�ستدامة
والت�سليم العقاري للموقع لدينا وتفانيها ،جت�سد �شهادات

’لييد‘ التي ح�صلنا عليها جهودنا ،لي�س فقط من �أجل
ا�ست�ضافة �إح��دى ن�سخ �إك�سبو ال��دويل الأك�ثر ا�ستدامة يف
التاريخ ،بل �أي�ضا ل�ضمان �أن ميثل �إرثنا امل��ادي ،د�سرتِكت
 ،2020منوذجا ملدن امل�ستقبل الذكية وامل�ستدامة".
بعد انتهاء فعاليات �إك�سبو  2020يف  31مار�س ،2022
�ستبقى مبانيه احلا�صلة على �شهادات (لييد) للريادة يف
ت�صاميم امل��ب��اين امل�����س��ت��دام��ة وك��ف��اءة ال��ط��اق��ة يف د�سرتكت
 ،2020املدينة الذكية امل�ستدامة واملتمحورة حول الإن�سان،
ال��ت��ي �ستعيد ا���س��ت��خ��دام  80يف امل��ئ��ة م��ن امل��ب��اين الدائمة
للحدث الدويل ال�ضخم.
وقال غوباالكري�شنان بادمانابهان ،املدير العام جلنوب �شرق
�آ�سيا وال�شرق الأو�سط ،م�ؤ�س�سة �شهادات الأعمال اخل�ضراء
(�" :)GBCIإن احل�صول على �شهادة  LEEDهو �أكرث
من جم��رد تنفيذ ممار�سات م�ستدامة .وه��و ميثل التزاما
بجعل العامل مكانا �أف�ضل والقيام بالت�أثري على الآخرين

للقيام بعمل �أف�ضل .نظرا للأهمية اال�ستثنائية حلماية
املناخ يف ال�شرق الأو�سط ،والدور املحوري الذي تلعبه املباين
يف هذا اجلهد ،ي�ضع �إك�سبو  2020دبي الأ�س�س لهذا الأمر
للمنطقة ب�أ�سرها ،وهو ميهد طريقاً نحو امل�ستقبل امل�ستدام
ال��ذي ي�ستحقه ال��ع��امل .ي�شرفني اختيار �شهادة LEED
لاللتزام بهذا الهدف اجلدير باالحرتام".
ت�ستند �شهادات (لييد) للريادة يف ت�صاميم املباين امل�ستدامة
وك��ف��اءة الطاقة �إىل ���ش��ه��ادات «�سيكوال» الثمانية م��ن فئة
"ممتاز" ،التي ح�صل عليها �إك�سبو يف وقت �سابق هذا العام،
بف�ضل العديد م��ن م�شاريع البنية التحتية ،التي �شملت
���س��اح��ة ال��و���ص��ل ،و�أع���م���ال ال���ُ��ص��ل��ب وال��ق��ب��ة ال�ضخمة التي
تعلوها ،والتي تعد �أكرب �شا�شة عر�ض بنطاق  360درجة يف
العامل .تق ّيم الت�صنيفات التي تندرج حتت نظام "�سيكوال"
جمموعة من معايري اال�ستدامة ،ت�شمل ا�ستخدام الأرا�ضي،
والبيئة ،والنقل ،واملرونة ،والتلوث ،وهو �أول نظام للتقييم،

جناح بيالرو�س ي�ست�شرف امل�ستقبل يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

حر�ص جناح بيالرو�س على الرتويج للمزايا
التناف�سية التي تقدمها ال��دول��ة يف خمتلف
امل����ج����االت مب���ا يف ذل����ك ال��ث��ق��اف��ة والطبيعة
وال��ت��ع��ل��ي��م �إ���ض��اف��ة �إىل ت�سليط ال�����ض��وء على
كيف ميكن لال�ستثمارات الذكية �أن ت�ؤدي �إىل
تطور تكنولوجي متقدم يعزز حياة النا�س،
بهذه الكلمات افتتحت فرجينيا امل�س�ؤولة عن
جناح باالرو�س يف �أك�سبو  ٢٠٢٠دبي.
يعترب جناح بيالرو�س من الأجنة القريبة من
بوابة منطقة الفر�ص ويقع بالقرب من دول
�أوروبية وامريكية فهى على امتداد �شارع ي�ضم
كولومبيا وال�سعودية نيا والبحرين والعراق
وغ�يره��ا م��ن ال����دول امل�����ش��ارك��ة� ،أم����ا موقعها

اجلنوب وبولندا من الغرب وليتوانيا والتفيا
من ال�شمال وم�ساحتها الكلية  ٢٠٧.٦٠٠كم .
و�أ�شارت فريجينيا م�س�ؤول اجلناح يف اك�سبو
ع���ن �أه���م���ي���ة وج�����ود ب�ل�اده���ا يف ه����ذا احل���دث
الكبري ال��ذي ي�ضم دول العامل التى تربطها
عالقات قوية مع دول��ة الإم���ارات ،و�أو�ضحت
�أن جناح بيالرو�س يتمتع بخ�صو�صية متميزة
حيث ي�ستعر�ض دور التعليم والتكنولوجيا
وااله��ت��م��ام ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي وال�سياحة
وغريها من املجالن اال�سرتاتيجية.
وا���ش��ادت م�����س���ؤول ج��ن��اح ب��ي�لارو���س ب���دور دبي
يف تنظيم ه��ذا احل��دث الكبري ال��ذي يعد من
اه��م الفعاليات العاملية يف جم��ال االقت�صاد
على خريطة العامل فتقع يف �أوروب��ا ال�شرقية واال����س���ت���ث���م���ار وال���ت���ع���ري���ف ب����ال����دول ويعترب
وحت��ده��ا رو���س��ي��ا م��ن ال�����ش��رق واوك��ران��ي��ا من فر�صة للدول امل�شاركة ان تعر�ض ابداعاتها

واب���ت���ك���ارات���ه���ا وك����ل م���ا ه���و ج���دي���د يف خدمة
الإن�سانية ،ف�ضال عر�ض كل الدول لثقافتها
وتقاليدها و�أه���م الأح����داث الثقافية لديها،
�أمام الزوار الذين يوفدون من انحاء العامل.
وذكرت فريجينيا م�س�ؤول جناح بيالرو�س يف
�أك�سبو  ٢٠٢٠دبي ،ان املعر�ض فر�صة عظيمة
ل��ل�تروي��ج ل��ب��ل��ده��ا يف جم���ال ال��ت��ع��اون وعقد
اال�ستثمارات بني دول العامل امل�شاركة ،وتعزيز
ال��ع�لاق��ات ي��ر ال�����ص��ن��اع��ات وت���ب���ادل اخل�ب�رات
بني ك��وادره��ا الب�شرية وب�ين العامل لتحقيق
الرفاهية لل�شعوب ،خا�صة بعد �أن متكن العامل
من ال�سيطرة على جائحة كورونا ،ودور دولة
الإم����ارات يف تنظيم ه��ذه الفعالية بااللتزام
بالتدابري االحرتازية التى من �ش�أنها توفري
ال�سالمة وال�صحة العامة.

والت�صنيف ،و�شهادات اال�ستدامة يف العامل ،ومينح لأف�ضل
املمار�سات يف م�شاريع البنية التحتية.
ّ
�سنطلع على املزيد من الأخ��ب��ار املتعلقة ب�شهادات (لييد)
للريادة يف ت�صاميم املباين امل�ستدامة وكفاءة الطاقة خالل
اليوم العاملي للمدن ،حيث يطلق �إك�سبو  2020دبي� ،أ�سبوع
التنمية احل�ضرية وال��ري��ف��ي��ة ،ليجمع ال��ق��ادة ،واخل�ب�راء،
وامل��واط��ن�ين م��ع��ا يف ال��ف�ترة ب�ين � 31أك��ت��وب��ر و 6نوفمرب
 ،2021ال�ستك�شاف كيف ميكننا تغيري طريقة تنقلنا،
وبنائنا ،وا�ستهالكنا ،ومعي�شتنا يف موائل امل�ستقبل.
�أ���س��ب��وع التنمية احل�ضرية والريفية ه��و الأ���س��ب��وع الثالث
�ضمن �أ�سابيع املو�ضوعات الع�شر املُقامة يف �إك�سبو ،2020
يف �إطار برنامج الإن�سان وكوكب الأر�ض ،حيث يجري تبادل
وج��ه��ات نظر ج��دي��دة ومُلهمة للت�صدي لأك�بر التحديات
وتناول �أك�بر الفر�ص يف وقتنا احل��ايل ،مبا يف ذلك ق�ضايا
املناخ ،واالت�صال ،وم�ستقبل �صحة الإن�سان وغريها.
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�أجنحة �إك�سبو 2020دبي تعر�ض مواد بناء م�ستدامة و�صديقة للبيئة
التي تنتجها ال�شركة مكونة من بويل �إيثيلني عايل
الكثافة ،فهي تتميز باملقاومة العالية لوقت طويل.
وت�����ص��ن��ع ���ش��رك��ة ك�لاي��ت��ك م���ن ال��ط��ف��ال وال�صل�صال
والقنب وامل���واد الرابطة النباتية م��ادة بناء �صاحلة
 100%للرجوع �إىل دورة الطبيعة ،وتعمل ن�سبة
ال��ط��ف��ال امل���وج���ودة يف م����ادة ال��ب��ن��اء ت��ل��ك ع��ل��ى �ضبط
الرطوبة ب�صورة طبيعية ،وت�ؤثر ب�شكل �إيجابي على
املناخ الداخلي ،وميكن ا�ستخدام املادة يف كافة �أعمال
البناء اجلاف.
و���س��ع��ي��ا م���ن خ�ل�ال م��ن��ت��ج��ات��ه��ا �إىل احل���د م���ن تدفق
امل��خ��ل��ف��ات ال�������ص���ادرة ع���ن ال��ب��ن��اء ت��ق��وم ���ش��رك��ة �ستون
�سايكلينغ ب�صناعة منتجاتها بخلط الطوب احلراري
واخل��ر���س��ان��ة م��ع ال�صل�صال ال���رط���ب ،خ�ل�ال عملية
حرفية ت��ك��ون لبنات ج��دي��دة وجميلة ال�شكل ،تتيح
�إم��ك��ان��ي��ة ت�شكيل ال��واج��ه��ات اخل��ارج��ي��ة والداخلية
للمباين ب�صورة فريدة ومبتكرة ،نظرا لتنوع �ألوانها
وقوامها.

•• دبي  -الفجر

ب����د�أت ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ح���ول ال��ع��امل م��ن اتخاذ
خطوات حقيقية نحو التحول �إىل "البناء الأخ�ضر"،
ملا تت�سبب به م��واد البناء التقليدية من �آث��ار �سلبية،
وخا�صة تلك املتعلقة بالتلوث والتغيري املناخي ،ولهذا
تعر�ض �أجنحة ال��دول يف �إك�سبو 2020دبي خيارات
م��واد البناء ال�صديقة للبيئة ،للو�صول �إىل حتقيق
اال�ستدامة املرجوة يف مدن العامل م�ستقبال.
الفطر يف مواد البناء
ي�أخذ اجلناح الهولندي زم��ام املبادرة يف �إيجاد طرق
مبتكرة لتقليل الب�صمة الكربونية للمباين من خالل
ا�ستبدال م��واد البناء ال�ضارة مب��ورد غري ع��ادي وهو
"الفطر".
ويقوم اجلناح بزراعة الفطر اخلا�ص به والذي ميكن
ا���س��ت��خ��دام��ه يف م����واد ال��ب��ن��اء م��ث��ل ب�ل�اط الأر�ضيات
واجل���دران ،مما يقلل ب�شكل كبري من كمية الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احل����راري ،وال��ت��ي يتم �إطالقها
يوم ًيا ،و�إن�شاء مبان �أكرث ا�ستدامة وفاعلية.
الفوالذ اخلايل من الأحافري:
تتجه ال�سويد لتحقيق ما كان يبدو م�ستحيال ،وهو
�إنتاج الفوالذ وال�صلب اخلايل من الوقود الأحفوري،
يف خطوة �ضرورية للحد من التغيري املناخي الذي
ي�شهده العامل اليوم.
وي��ع��م��ل احت����اد م��ك��ون م���ن ���ش��رك��ة  SSABو�شركة
التعدين  LKABو�شركة الطاقة Vattenfall
على م�شروع "هايربت" والذي يهدف لتطوير �سل�سلة
�إنتاج خالية من الوقود الأحفوري ،بدءا من التنقيب
و�صوال �إىل املنتج النهائي.
ويتمثل ال��ع��م��ل يف ت��ط��وي��ر و�إن���ت���اج ف���والذ �أق����وى من
ال��ف��والذ ال���ع���ادي ،وه���ذا ب����دوره يتيح للعمالء �إنتاج
منتجات �أق��وى و�أخ��ف وزن��ا ،وبالتايل تقليل ت�أثريهم
على البيئة.
وبا�ستخدام الفوالذ عايل القوة والذي ينتج عنه وزن

ال�شم�س مثال.

�أق���ل واق��ت�����ص��اد حم�سن يف ا���س��ت��ه�لاك ال���وق���ود ،ميكن
للعمالء حتقيق وفرة كبرية يف ثاين �أك�سيد الكربون
خالل مرحلة ا�ستخدام منتجاتهم النهائية ،والهدف بناء املنازل القابلة لإعادة التدوير بالكامل:
ه��و �أن���ه بحلول نهاية ع��ام � 2021ست�صل وف���رة يف ويقوم اجلناح الأمل��اين يف �إك�سبو  2020دبي بعر�ض
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ال�سنوية للعمالء �إىل مناذج فريدة من نوعها لعدة طرق �صديقة للبيئة يف
مواد البناء ،حيث �إن  40%من انبعاثات ثاين �أك�سيد
 10ماليني طن.
وتقوم التجارب با�ستبدال فحم الكوك (امل�صنوع من الكربون ت�صدر عامليا عن قطاع الإن�شاء ،عالوة على
الفحم ال�صلب) بالهيدروجني ،وعو�ضاً عن �إطالق ذل��ك ،فاخلر�سانة وامل���واد الال�صقة جتعل من �إعادة
ثاين �أوك�سيد الكربون ،تطلق هذه العملية املياه فقط ،تدوير املباين �أمرا م�ستحيال ،لذا طور فرينر زوبيك
وتقوم �شركة  Vattenfallبتزويد الهيدروجني .ب��ال��ت��ع��اون م��ع دي���رك هيبيل وفيلك�س ه��اي��زل وحدة
ويعترب"غاز الهيدروجني الأخ�ضر" جنم جديد يف �سكنية مكونة بالكامل من مواد معاد تدويرها وقابلة
قطاع الطاقة ،ويجري �إنتاجه عرب الكهرباء التي يتم لإعادة اال�ستخدام .100%
توليدها با�ستخدام امل��وارد املتجددة ،وال ينبعث منه تقوم �شركة �سمايل بال�ستيك�س بت�صنيع املواد اخلا�صة
�شيء �سوى بخار املاء ،ويعترب حال للطاقة م�ستقبال ،ب��ه��ا م��ن ع��ن ط��ري��ق �إع�����ادة ت��دوي��ر خم��ل��ف��ات الإنتاج
وي��ع��ود ذل���ك �إىل ال��ق��درة ع��ل��ى ت��خ��زي��ن الهيدروجني و�أغ��ل��ف��ة التعبئة والب�ضائع اال�ستهالكية امل�صنوعة
ل��ف�ترات ط��وي��ل��ة ،ع��ل��ى العك�س م��ن ط��اق��ة ال��ري��اح �أو من البال�ستيك ،ومبا �أن ال�صفائح ال�سوداء املرق�شة

�إ�سمنت �صديق للبيئة
يت�س ّبب ت�صنيع الإ�سمنت يف انبعاث الغازات الدفيئة
�أك�ث�ر مم��ا تت�سبب ب��ه ح��رك��ة ال��ن��ق��ل اجل����وي ،وميكن
لبع�ض احل��ل��ول ال��ت��ي ت��ق��وم بتطويرها �سوي�سرا �أن
تقود �إىل جعل قطاع البناء �أقل تلويثا و�أكرث مراعاة
للبيئة.
وجنحت �صناعة الإ�سمنت ال�سوي�سرية بتطوير نوع
ج��دي��د م��ن الإ���س��م��ن��ت ي�سمى "( "LC3الإ�سمنت
الطيني املكل�س باحلجر اجل�ي�ري) ،وميكن �أن يقلل
من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون بن�سبة ت�صل �إىل
 ،40%كما يتم ت�صنيعه با�ستخدام احلجر اجلريي
والطني منخف�ض اجلودة املتوفر بكميات وفرية ،وهو
فعال من حيث التكلفة ،والهدف من م�شروع LC3
هو جعله �إ�سمنتا معياريا �سائدا لال�ستخدام العام يف
�سوق الإ�سمنت العاملي ،ومن املمكن وبف�ضل الإ�سمنت
ال��ذي مت تطويره جتنب �إط�لاق كمية من غ��از ثاين
�أك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون يف ال���غ�ل�اف اجل����وي ت���ع���ادل ع�شرة
�أ�ضعاف االنبعاثات ال�سنوية ل�سوي�سرا.

تنظيم �أ�سبوع منطقة منغوليا الداخلية بجناح ال�صني ب�إك�سبو دبي 2020
•• دبي  -الفجر

�أقيمت "ن�شاطات �أ�سبوع منطقة منغوليا الداخلية"
بجناح ال�صني ب�إك�سبو دبي  2020حتت �شعار "تكاتف
الأيدي واالبتكار ،التنمية املربحة للجانبني" .و�أقيم
احلدث يف امليدان الرئي�سي يف مكتب اللجنة املنظمة
مل�����ش��ارك��ة منغوليا ال��داخ��ل��ي��ة يف م��ع��ر���ض �إك�����س��ب��و دبي
( 2020جمل�س منطقة منغوليا الداخلية ذاتية
احلكم لتعزيز ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة غرفة امل�ؤمترات).
ومت ا�ستخدام طريقة البث عرب الإنرتنت واحل�ضور
امل���ي���داين وال��ب��ث ع�بر الإن�ت�رن���ت للتفاعل م��ع جناح
ال�صني يف �إك�سبو دبي  2020يف الوقت الفعلي وكان
ع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص مت�صلني بالإنرتنت
و�شاهدوا احلدث عرب البث مبا�شر.
ويف اليوم الأول من احلدث �أقيم حفل افتتاح "�أ�سبوع
منغوليا الداخلية" ،وقد �ألقى كل من ت�شن جيان �آن
نائب رئي�س املجل�س ال�صيني لتعزيز التجارة الدولية،
وت�شي باتو نائب رئي�س منطقة منغوليا الداخلية ذاتية
احل��ك��م ،وعلي الظاهري �سفري الإم����ارات يف ال�صني،
وجنيب العلي املدير التنفيذي ملكتب �إك�سبو 2020
دب��ي� ،أل��ق��وا كلمات عرب االت�صال ال�سحابي ثم �أعلن
نائب رئي�س منطقة منغوليا الداخلية ذاتية احلكم
ت�شي باتو افتتاح �أ�سبوع منطقة منغوليا الداخلية.
ويف كلمته بهذه املنا�سبة قال ت�شن جيان �آن �إن الإك�سبو
ال���دويل ه��و �أع��ل��ى معر�ض يف ال��ع��امل ومن�صة مهمة
لعر�ض �إجن���ازات التنمية االقت�صادية واالجتماعية
العاملية وتعزيز التفاهم املتبادل وتو�سيع التبادالت
وتعزيز التعلم املتبادل واالزدهار امل�شرتك للح�ضارات.
م�ضيفا �أن �أ���س��ب��وع الن�شاطات اخل��ا���ص��ة باملقاطعات
واملناطق وامل��دن من�صة مهمة بجناح ال�صني لعر�ض
احل�����ض��ارة ال�صينية ع��ل��ى ال��ع��امل وت��ع��زي��ز التبادالت
والتعلم املتبادل .وقال �أن منطقة منغوليا الداخلية
ذات احلكم الذاتي تعترب ج�س ًرا النفتاح ال�صني على

ال�شمال وحم��و ًرا مه ًما يربط طريق احلرير الربي
وتتمتع مبزايا جغرافية كبرية و�أهمية ا�سرتاتيجية
م��ه��م��ة .وم���ن امل����أم���ول �أن ت�ستفيد منطقة منغوليا
الداخلية ذاتية احلكم ب�شكل جيد من من�صة �إك�سبو
دب���ي  ،2020و�أن ت��ت��ب��ادل اخل��ب��رات ال��ت��ن��م��وي��ة مع
ال��ب��ل��دان وامل��ن��اط��ق يف ال��ع��امل مب��ا يف ذل���ك الإم�����ارات
العربية املتحدة ،وتعزز التبادالت والتعاون وتعر�ض
منغوليا الداخلية اجلميلة.
�أما ت�شي باتو نائب رئي�س منطقة منغوليا الداخلية
ذاتية احلكم فقال �إن منغوليا الداخلية لديها الآن
�أ���س��ا���س �أك��ث�ر ���ص�لاب��ة للتنمية و�آف�����اق تنمية �أو�سع
وم��ف��اه��ي��م تنمية �أك��ث�ر ت��ق��دمً��ا� .آم����ل يف ���س��رد ق�صة
منغوليا الداخلية م��ن خ�لال �سل�سلة م��ن الأن�شطة
ع�بر الإن�ت�رن���ت م��ث��ل االق��ت�����ص��اد وال��ت��ج��ارة والثقافة
وال�����س��ي��اح��ة وغ�ي�ره���ا ،و�إق���ام���ة امل��زي��د م��ن ال�شركات
الدولية وا�ستك�شاف فر�ص التعاون العاملي ،وامل�ساهمة
ب�شكل م�شرتك يف بناء جمتمع مع م�ستقبل م�شرتك
للب�شرية .م�ضيفا �أن��ه يتطلع �إىل التعاون مع جميع
ال���ب���ل���دان وامل���ن���اط���ق يف ال���ع���امل ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من
التبادالت والتعاون الأك�ثر �شمو ًال والعميق وتقا�سم
ف���ر����ص ال��ت��ن��م��ي��ة ،وو����ض���ع خم��ط��ط ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وخلق
م�ستقبل �أف�ضل.
كما �شهد حفل االفتتاح عر�ض الفيلم دعائي ملنغوليا
ال��داخ��ل��ي��ة حت��ت ع��ن��وان "م�شهد جميل م��ن ال�صني
ومنغوليا الداخلية" وعرو�ضا ثقافية رائعة �أخرى
من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية احلكم الواقعة
ب�شمال ال�صني .بالإ�ضافة �إىل جولة عرب الإنرتنت
يف ج��ن��اح ال�����ص�ين يف �إك�����س��ب��و دب���ي  ،2020وج���والت
ع�بر الإن�ت�رن���ت يف �أج��ن��ح��ة �أمل��ان��ي��ا وال��ي��اب��ان وغريها
من الأجنحة بالإ�ضافة �إىل تفاعل مع جناح ال�صني
عرب الإن�ترن��ت و�أن�شطة �أخ��رى ثرية .وه��و ما �أظهر
احلما�س واالزده��ار يف منغوليا الداخلية للأ�صدقاء
من جميع �أنحاء العامل امل�شاركني يف ن�شاطات �أ�سبوع

منغوليا الداخلية بجناح ال�صني.
م�ؤمتر الرتويج االقت�صادي والتجاري
ك��م��ا ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام�����ش "ن�شاطات �أ���س��ب��وع منغوليا
الداخلية" م�ؤمتر ال�تروي��ج االقت�صادي والتجاري،
ق���دم ف��ي��ه م�����س���ؤول��ون م��ن جل��ن��ة التنمية والإ�صالح
يف منطقة منغوليا الداخلية ذات��ي��ة احلكم ومدينة
�أوردو�س ومدينة هولونبوير على التوايل عرو�ضا عن
ظروف املنطقة ومدنها ،بالإ�ضافة � ً
أي�ضا �إىل م�شاركة
ممثلني من غرف التجارة وال�صناعة بالإمارات وكذا
ترويجا لل�شركات ،ومتيز باملحتوى الغني للرتويج
بالإ�ضافة �إىل مقاطع الفيديو الرتويجية للمنتجات
الرئي�سية ل�شركات منغوليا الداخلية ،وهو ما ي�ساعد
ك�لا الطرفني يف البحث ع��ن فر�ص ال��ت��ع��اون ومت يف
االجتماع الرتويجي �إطالق عمود منغوليا الداخلية
ال��ذي مت افتتاحه على من�صة جلنة تعزيز التجارة

ال�شبكية لتنظيم ح���وارات بني �أك�ثر من � 50شركة
�صينية و�إم��ارات��ي��ة يف �أرب��ع��ة جم���االت ذات �صلة من
خالل حمادثات اقت�صادية جتارية.
هذا وقد مت ا�ستخدام ال�شا�شة الكبرية جلناح ال�صني
يف "�إك�سبو بارك" لعر�ض مقاطع فيديو ترويجية
ملنغوليا الداخلية ومقاطع فيديو لعرو�ض خا�صة،
و�أفالم ترويجية لل�صناعة يف منغوليا الداخلية .وهو
ما يقدم للجمهور العاملي منغوليا الداخلية اجلميلة
وال��غ��ن��ي��ة يف جميع االجت���اه���ات .وق���د ع���ززت "ن�شاط
�أ���س��ب��وع م��ن��غ��ول��ي��ا الداخلية" ه���ذه ومب�����س��اع��دة من
الأن�شطة املبهجة وامل��ث�يرة وبف�ضل الإك�سبو العاملي،
ع���ززت ال�تروي��ج ال�شامل ملنغوليا الداخلية الواقعة
ب�شمال ال�صني ،و�شجعتها بطريقة �شاملة وعززت من
ت�أثريها ،وخلقت من�صة وا�سعة للتبادالت والتعاون
بني ال�شركات ال�صينية والإماراتية.

�إيليا فيفياين جنم ركوب الدراجات الهوائية

ده�شت لر�ؤية � 33ألف م�شارك يتناف�سون يف حتدي دبي للدراجات الهوائية
•• دبي  -الفجر

و���ص��ف جن���م رك����وب ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة ،والفائز
بالقمي�ص البنف�سجي يف ترتيب النقاط يف الن�سخة
الأخرية من كور�سا روزا واملتوج بجوائز ت�سع �سباقات
ك��ب�رى� ،إي��ل��ي��ا ف��ي��ف��ي��اين ،جت��رب��ة م�����ش��ارك��ة � 33ألف
راك��ب دراج��ات هوائية خالل "حتدي دبي للدراجات
الهوائية" الذي امتد مل�سافة  14كيلومرتا على �شارع
ال�شيخ زاي���د ،باعتبارها واح���دة م��ن �أك�ث�ر التجارب
املده�شة يف حياته املهنية
و�أ�ضاف" :كنا نتوقع م�شاركة � 15ألف �شخ�ص ،كحد
�أق�صى ،ولكننا حتما مل نتوقع ر�ؤية �أكرث من � 30ألف
م�شارك يخو�ضون التحدي معا ،وعندما ر�أينا ذلك،
ك��ان �شيئا رائ��ع��ا حقا ،ك��ان هناك ه��واة وحمرتفون،
كبارا و�صغارا ،جمتمعني معا على نف�س الطريق ،يف
�صورة تعك�س مدى وعي املجتمع ب�أهمية تبني �أ�سلوب
احلياة ال�صحي عن طريق ممار�سة الريا�ضة
وك����ان ���ص��ب��اح ي���وم اجل��م��ع��ة مب��ث��اب��ة رف���ع ال�����س��ت��ار عن
انطالق �سباق "جريو دي �إيطاليا" ال��ذي �سيقام يف
دبي يوم ال�سبت  6نوفمرب ،الذي �سيخو�ض الدراجون
خالله �سباقا مل�سافة ق�صرية يف موقع �إك�سبو 2020
دبي
وي��ن��ظ��م ه����ذا احل����دث ب��دع��م م���ن ع�لام��ة "�صنع يف
�إيطاليا" ،وجمل�س دب��ي الريا�ضي و�إك�سبو 2020
دبي و"�آر �سي �إ���س �سبورت" ،وذل��ك �ضمن الفعاليات

الرئي�سة ملبادرة حتدي دبي للياقة التي ت�ستمر حتى
 27نوفمرب اجلاري ،حيث يعترب "طواف �إيطاليا"،
�أول م�سابقة ريا�ضية احرتافية يف �إك�سبو ،2020
و�سي�شهد ال�سباق ال��ذي �سينطلق من جناح �إيطاليا،
قيام الدراجني امل�شاركني ،ب�إكمال  30لفة على حلبة

بطول  2.1كيلومرتا حول موقع احلدث الدويل
وقال �سعيد حارب� ،أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي" :
�إنني �أرى اليوم عمل �سنوات طويلة ي�صبح �أمرا واقعا
ملمو�سا ،حيث يعترب �سباق "كرايتريوم" من طواف
�إيطاليا الدويل "جريو دي �إيطاليا" �إ�ضافة جديدة

لإجنازات دبي ،خ�صو�صا �أنه يقام يف �إك�سبو ،2020
هذا احلدث الدويل الكبري ،وي�ضم ال�سباق �أبرز جنوم
الدراجات الهوائية ،كما �أ�شكر �شركاءنا (�آر �سي �إ�س)
لتقدمي هذا احلدث لع�شاق الدراجات الهوائية هنا يف
دبي"
و�أك��د املفو�ض العام جلناح �إيطاليا يف �إك�سبو2020
دبي ،باولو جلي�سينتي ":تعترب الريا�ضة لغة عاملية،
وال��ي��وم نحن ف��خ��ورون ب��ان��ط�لاق "طواف �إيطاليا"
يف دب��ي ،فمنذ بداية "جريو دي �إيطاليا" ا�ستطعنا
عك�س جمال �إيطاليا مبدنها وطبيعتها ،واليوم نحن
ن�شهد جت��رب��ة خمتلفة ،واك��ت�����ش��اف �أم��اك��ن جديدة،
و�أف�ضل مكان نكت�شفه هو �أجنحة �إك�سبو ،وخ�صو�صا
اجل��ن��اح الإي��ط��ايل مل��ا ميثله م��ن ع�لام��ة ف��ارق��ة ،كما
�سيتم بث ه��ذا احل��دث العاملي ب�شكل حي ملئتي دولة
ح���ول العامل" وي�����ش��ه��د ال�����س��ب��اق م�����ش��ارك��ة ع���دد من
�أبرز الدراجني يف العامل ،منهم بطل طواف �إيطاليا
«ج�يرو دي �إيطاليا» لعام  2021وحامل القمي�ص
الأ�صفر يف طواف فرن�سا عام � ،2019إيغان برينال،
وبطل العامل ل�سباق الطرق ( )UCIثالث مرات،
بيرت �ساجان ،والفائز بالقمي�ص البنف�سجي يف ترتيب
النقاط يف الن�سخة الأخ�يرة من كور�سا روزا واملتوج
بت�سع �سباقات ك�برى� ،إيليا فيفياين ،وبطل العامل
للدراجات الهوائية مرتني ،فيليبو جانا ،وهو الذي
�سبق �أن حقق الفوز يف �ست مراحل من طواف �إيطاليا
�أي�ضا.
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برنامج �إك�سبو اليف ينظم حلقة نقا�شية حول

احللول املبتكرة ملعاجلة الفجوات
احلقيقية يف �صناعة الإ�سكان

•• دبي – الفجر

�أق��ي��م��ت يف ق��اع��ة "�إك�سبو اليف" يف �إك�سبو  2020دب���ي ،حلقة نقا�شية
�سلطت ال�ضوء على احل��ل��ول املبتكرة القائمة على التكنولوجيا ،والتي
تعالج الفجوات احلقيقية يف بناء ومتويل وامتالك املنازل يف جميع �أنحاء
العامل.
ركزت احللقة التي حملت عنوان " كيف تعمل املن�صات الرقمية التكنولوجية
على �سد الفجوة يف �صناعة الإ�سكان" ،على احللول التي ميكن �أن تقدمها
التكنولوجيا للم�ساعدة يف حل �أزمة الإ�سكان ،بدءا من م�شاكل امل�ستندات
وال��ط��رق امل��ع��ق��دة وال��ط��وي��ل��ة للح�صول عليها ،م���رورا مب�س�ألة التمويل،
وو���ص��وال �إىل م�شاكل البناء التي ت�أخذ يف كثري من الأح��ي��ان وقتا �أطول
وميزانية �أعلى مما كان خمططا.
ق��ال ماثيو �ألك�سندر م�ؤ�س�س " "Suyuمن كولومبيا" :قمنا بتطوير
جمموعة من الأدوات التكنولوجية التي ت�ساعد يف عملية �إ�ضفاء الطابع
الر�سمي على املمتلكات ،حيث ن�ساعد الأ�سر يف حتديد امل�شكلة التي تواجهها
مع وثائق ممتلكاتها ،ثم نريهم كيف ميكنهم حل هذه امل�شكلة� ،إذا ملاذا يجب
علينا ا�ستخدام التكنولوجيا؟ لأن العملية نف�سها معقدة للغاية ،ومثال
على ذلك يف كولومبيا ،هناك ما يزيد عن الـ � 2000شكل قانوين وفني
خمتلف ،و�أكرث من  100مكتب حكومي ،والبد من مقارنة بيانات الأ�سرة
وبيانات ممتلكاتها مع ما ي�صل �إىل  13وكالة حكومية خمتلفة ،وبالتايل
مع كمية ه��ذه البيانات ،ال ميكن الو�صول �إىل غالبية ال�سكان من دون
ا�ستخدام درجة معينة من التكنولوجيا".
�أما رونالد ويجايا ،م�ؤ�س�س  Ethis Crowdمن �إندوني�سيا فقال" :نحن
نقدم من�صة متويل جماعي ملطابقة م�شاريع التنمية مع امل�ستثمرين الذين
يرغبون يف دعم تطوير الإ�سكان االجتماعي والإ�سكان املي�سور التكلفة يف
�إندوني�سيا ،على وجه التحديد ،فلدينا جمموعة كبرية جدًا من امل�ساكن
العامة والأعداد تتزايد ب�سبب ارتفاع ن�سبة الفقر .نحن منظمون للغاية،
وما نقوم به لي�س فقط جلب امل�ستثمرين املحليني بل امل�ستثمرين الدوليني
كذلك ،وبالطبع هذا يتطلب ا�ستخدام املزيد من التكنولوجيا".
�أما روان علوي ،م� ِّؤ�س�سة م�شروع «�أمل وورك» من فل�سطني ،ف�شرحت كيف
تعمل امل�ؤ�س�سة على ربط الأط��راف املعنية بعملية البناء وجمع املعلومات
وحتليلها و�إ�ضافة ال�شفافية من خالل ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية
احل��دي��ث��ة ،ت��ق��ول�" :إذا ذه��ب��ت �إىل م��واق��ع ال��ب��ن��اء ف�ستجد امل��ئ��ات والآالف
من العمال يعملون م ًعا ،ويعملون بجد حقا ،لكنهم يت�أخرون ويتخطون
التوقيت املحدد للعمل ،وكذلك امليزانية ،و�أح��د الأ�سباب يف الواقع �أنهم
يقومون فقط بالعمل الذي تطلب منهم الإدارة القيام به ويلتزمون مبا
على ال���ورق ،ل��ذا فعملية رب��ط الأط����راف املعنية وتوا�صلهم ب�شكل �أ�سرع
ميكنها �أن ت�ساعد بالت�أكيد".

معر�ض تكنوغيمز ت�شيلي  21يف �إك�سبو  2020دبي

ي�سلط ال�ضوء على تطور �صناعة
�ألعاب الفيديو يف ت�شيلي

•• دبي  -الفجر

ت�سلط الن�سخة اخلام�سة من معر�ض �ألعاب الفيديو والتكنولوجيا الت�شيلي
ال�شهري "تكنوغيمز ت�شيلي  ،"21التي تقام للمرة الأوىل خارج ت�شيلي ،يف
�إك�سبو  2020دبي ،ال�ضوء على تطور �صناعة �ألعاب الفيديو يف ت�شيلي،
حيث �سيتمكن ال���زوار م��ن ح�ضور فعاليات امل��ع��ر���ض ،وامل�����ش��ارك��ة باللعب
والتفاعل مع م�سابقات الألعاب املثرية واملمتعة التي جتري حالياً �ضمن
الأن�شطة التي �سيقدمها اجلناح الت�شيلي يف موقع احلدث الدويل.
يقدم ه��ذا احل��دث املتميز الت�سلية والرتفيه ل��زوار اجلناح الت�شيلي من
حمبي �ألعاب الفيديو من كافة الأعمار ،كما يقدم عر�ضاً مثرياً ملطوري
�أل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و امل�����ص��ن��وع��ة يف ت�����ش��ي��ل��ي ،ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���أع��م��ال��ه��م وجتربتها
�أم��ام اجلمهور العا�شق لأل��ع��اب الفيديو ،وذل��ك بح�سب �شركة "�أوريغون
بروداك�شني" الت�شيلية امل�س�ؤولة عن الرتويج للحدث.
وبهذه املنا�سبة ،ا�ست�ضاف جناح ت�شيلي يف �إك�سبو  2020دبي ،بف�ضل دعوة
من �شركة "برو ت�شيلي" املعروفة ،عدداً من املواهب والقوى العاملة من
وكاالت �ألعاب الفيديو الوطنية الرائدة لي�شاركوا هذا احلدث مع جمهور
�إك�سبو  ،2020بدعم من م�ؤثرين ت�شيليني بارزين و�صانعي حمتوى؛ هما
جاميي ليزانا ،وفن�سنت تراومتان ،اللذان �سي�شاركان خالل احلدث ،باللعب
والتفاعل مع العبني من دولة الإمارات العربية املتحدة.
وق���ال ج��امي��ي ل��ي��زان��ا ( ،)Wingzال�لاع��ب الت�شيلي امل��ح�ترف و�صانع
املحتوى" :يف كثري من الأحيان ،ال يعرف النا�س �أن اللعبة التي يلعبونها
هي يف الواقع لعبة ت�شيلية ،رغم �أن �أدوات �صنع �ألعاب الفيديو متوفرة
جماناً ،وكذلك املعلومات متوفرة جماناً ،ب�سبب الإنرتنت والتكنولوجيا
املتقدمة ،الت�شيليون لديهم الآن الأدوات نف�سها مثل الآخرين".
و�أ�ضاف فن�سنت تراومتان ( ،)Rakyzالالعب الت�شيلي املحرتف و�صانع
املحتوى �أي�ضاً�" :إن �صناعة �ألعاب الفيديو تنمو يف ت�شيلي ،ونحن نحاول
�أن نكون مثل �أم��ري��ك��ا ال�شمالية و�أوروب����ا وك��وري��ا ،حيث تعترب الريا�ضة
الإلكرتونية مثل الريا�ضات الأخرى وهم يحرتمونها ،لدينا عقلية خا�صة
يف ثقافتنا عندما يتعلق الأمر بالألعاب ،ونحاول �أن نعك�س ذلك من خالل
عر�ض الإمكانات التي تتمتع بها �صناعة الألعاب يف ت�شيلي".
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العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ماجي�ستيك �إت�ش �آر كون�سلتن�سي ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :منى عبداهلل حممد علي ال�شحي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة الآتي:اوال:قيد
النزاع وحتديد اقرب جل�سة لنظره واعالن املدعي عليه بالئحة الدعوى وموعد اجلل�سة رقم
النزاع املدين  - 2021/3144ثانيا:الزام املدعي عليه برد مبلغ ( )8000درهم ثماين االف درهم
مع التعوي�ض  1000درهم الف درهم لالخالل ببنود العقد مع الفوائد التاخريية ن�سبة  %9من
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/11ال�ساعة � 09:00صباحا يف مكتب
ادارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5854/2021/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :جازز للمقاوالت �ش.ذ.م.م (�سابقا) مدينة اللولو للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م (حاليا)
 جمهول حمل الإقامةمبا ان املدعي �:شركة اك�سيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اجلن�سية االمارات
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره ()37.323
درهم �سبعة وثالثون الف وثالثمائة ثالثة وع�شرون درهما  -مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  -احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )5000درهم
خم�سة االف درهم كتعوي�ض جابر لكافة اال�ضرار التي ا�صابت املدعية من جراء قيام املدعي عليها االمتناع
عن �سداد م�ستحقاتها املطالب بها يف الدعوى وحب�سها وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ
ا�ستحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/7ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن � :ستالورات لتجارة املعدات امليكانيكية والهند�سية �ش.ذ.م.م � -صفته
بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :اربيا جروب انف�ستمنت ليمتد � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )85260درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7990/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4418أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )52470درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :أميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا)
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع �شارع الفلك  -مبنى فندق ميديا ون برج املكاتب � -شقة
الطابق  - 27مكتب رقم  2701و .2702
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ر�ضا حممد مدين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )52470درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/5095:امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )434993درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ديزاين ورلدوايد بارترن�شيب م.د.م�.س  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري � -شارع االبراج  -باي �أ�سكوير  - 12الطابق  - 3مكتب
 - 303مكاين.2687286633:
املطلوب �إعالنه  -1 :بن حيدر لل�ضيافة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة
مبنطقة الرب�شاء جنوب  - 2رقم ار���ض  - 1354والكائنة مبنطقة احلبيبه الثانية  -رقم ار�ض
 141-85والكائنة مبنطقة النهدة االوىل  88/0-5/0و الكائنة مبنطقة نخلة جمريا  - 2278وفاء
للمبلغ املطالب به قدره ( )434993درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/11/3:
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 3589/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )166.374.75درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12ت�سري من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ بال
كفالة عمال باحكام الفقرة ( )1من املادة ( )229اجراءات مدنية.
املدعي:عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -را���س اخل��ور ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شقة مكتب رقم  - 8بالقرب من
دوار العبار
املطلوب �إعالنه  -1 :اوف�سيت لالن�شاءات �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/17:مبثابة احل�ضوري
بالزام املدعي عليها بان ت���ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )166.374.75مائة و�ستة و�ستون الفا وثالثمائة
واربعة و�سبعون درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا  ,والفائدة القانونية وبواقع � %5سنويا من  2021/9/20وحتى
متام ال�سداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  100/2021/240تنفيذ احكام املركزي املايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ حكم التحكيم ال�صادر يف الدعوى رقم. ARB -022 -2021:
طالب التنفيذ  :ا�شوك جاجدي�شواروب جاجلوتيا  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع االبراج  -باي �سكوير -
بناية رقم  - 12الطابق الثالث  -مكتب رقم  - 304 , 303رقم مكاين.2687286633:
املطلوب �إعالنهما  -1 :ا�س كيه ايه اي زايا للتطوير العقاري ���ش.ذ.م.م � -2أ�سا�س انف�ستمنت�س
ليمتد � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )7517477.78درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أق��رب جل�سة واع�لان املدعي عليها بها واحلكم بعد
الثبوت بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )92.643درهم اثنان وت�سعون الفا و�ستمائة وثالثة واربعون
درهما  ,والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .مع الت�صريح ب�ضم ملف النزاع رقم 2562/2021:جتاري
املدعي:حممد عبداهلل حاجي يو�سف خوري و�شركاه �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع �صالح الدين  -مقابل حمطة مرتو ابوهيل  -بناية حممد عبداهلل حاجي يو�سف
خوري  -هاتف رقم - 042666300:فاك�س رقم - 042661642:وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :اك�س �سيل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أقرب جل�سة واعالن
املدعي عليها بها واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )92.643درهم اثنان وت�سعون
الفا و�ستمائة وثالثة واربعون درهما  ,والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .مع الت�صريح ب�ضم ملف النزاع رقم 2562/2021:جتاري  -وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2021/12/7ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6517/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )204.233.90درهم مائتان واربعة الف
ومائتان ثالثة وثالثون درهما و  90فل�سا  ,والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ  2021/4/25حتى
ال�سداد بواقع � %9سنويا حتى ال�سداد  -ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماة.
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:دبي  -ديره � -شارع بور�سعيد  -نف�س بناية البنك بجوار ديره �سيتي �سنرت  -تليفون044393733:
 فاك�س� - 044393687:ص.ب - 2668:متحرك0504324042:وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  -1 :عزمي بن الهادي االطر�ش � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب��ت��اري��خ- 2021/10/7:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )204.233.90درهم مائتان واربعة الف ومائتني وثالثة
وثالثني درهم و تع�سني فل�س  ,والفائدة  %5من تاريخ اال�ستحقاق يف 2021/4/25:وحتى متام ال�سداد
والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف
االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3964/2021/16:جتاري جزئي

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

مو�ضوع الدعوى :
طالب الإعالن  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :كول اند اوي��ل كومبني م.د.م����.س � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده-
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/10/28:خماطبتكم ال�ستالم املنقوالت الكائنة
يف العقار  -نوع العقار �شقة �سكنية  -املنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 872ا�سم املبنى
�سيلفر تاور  -رقم العقار  - B1/34/07امل�ساحة  84.17مرت مربع  -خالل خم�سة ع�شر
يوما واال �سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها.

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  213/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  84/2020/250بيع عقار مرهون

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1261/2019/20:جتاري كلي

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره ( )176.820.516درهم
والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة يف 2019/8/19:وحتى ال�سداد التام ومبلغ وق��دره ()367.500
درهم مقابل اتعاب املحاماة والزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة.
املدعي:بنك ملي ايران
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -خور دبي  -قرب بنك االمارات دبي الوطني  -بوكالة الدكتور
ريا�ض الكبان و�سيف املطوع وا�سامة ال�ساملى
املطلوب �إعالنهم  -1 :فايناىل بيزن�س للتجارة العامة م.م.ح � -2سليكتور للتجارة م.م.ح � -3شب دو�ست تيمور
ماالمريى  -4فاطمة �شب دو�ست ماالمريى � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/29:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /بنك ملي ايران بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ (مائة وخم�سة و�ستون مليون
وثالثمائة واثنان وثمانون الف وثالثة و�ستون درهم واربعة وثمانون فل�س  ,والفوائد القانونية بواقع � %5سنويا
من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2019/8/19حتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ ع�شرين الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5383/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب االمر �ضدهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا لطالبة االمر مبلغا
قدره ( )205928.00درهم مائتني وخم�سة االف وت�سعمائة وثمانية وع�شرون درهما  ,وال��زام املطلوب �ضدها
االوىل بان ت���ؤدي للطالبة مبلغا وق��دره ( )183.63درهم مائة وثالثة وثمانون درهما وثالثة و�ستون فل�سا ,
والفائدة الت�أخريية بواقع � %9سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام.
املدعي:ديال بيلدينج ماتريبال تريدرز
عنوانه:امارة دبي  -املنطقة احلرة اجلنوبية  -بجبل علي  -مكاين 0927659964
وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنهما  -1 :توما�س ماتيو ماتاتيل  -2ملتى لينك للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/8/29:بالزام بالزام
كل من �شركة /ملتى لينك للمقاوالت �ش.ذ.م.م و /توما�س ماتيو ماتاتيل بان ي�سدد اىل �شركة /ديال بيلدينج
ماتريبال تريدرز مت�ضامنني مبلغ ( )205.928.00درهم مائتني وخم�سة االف وت�سعمائة وثمانية وع�شرون
درهما قيمة ال�شيكات ارقام  3968 , 3967 , 3972حمل هذا الطلب والفائدة القانونية  %5من تاريخ 2021/8/4
وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض مازاد على
ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

العدد  13385بتاريخ 2021/11/7

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001804جتاري جزئي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0006460عمايل جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCILABMIN2021 /0000714عمايل جزئي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0000747عمايل جزئي

�إىل املدعي عليه :يعقوب ح�سني جمعة الهوتى البلو�شي  -اماراتي اجلن�سية � ,شريفة
حممد ح�سني ح�سن  ,اماراتية/اجلن�سية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  -قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
اعاله ل�صالح املدعي/م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع  ,قررت املحكمة الزام املدعي
عليهما بان ي�ؤديا للم�صرف املدعي مبلغا وقدره مليون و�ستمائة وت�سع وخم�سون الفا
ومائة وع�شرون درهما ف�ضال عن فائدة قانونية قدرها  %5على هذا املبلغ بدءا
من تاريخ ايداع تقرير اخلبري يف الدعوى وحتى متام الوفاء والزمت املدعي عليهما
بامل�صاريف والر�سوم ومببلغ خم�سة االف درهما مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات  ,حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل
ال�ستالمك هذا التبليغ.

اىل املدعي عليه:عبيد عي�سى غلوم عبداهلل روباري االمارات
العربية املتحدة/اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي/م�ست اجنونا بيجوم حممد  ,بنجالدي�شي/
اجلن�سية  -قد اقام الدعوى املذكورة اعاله حكمت املحكمة
بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )4666درهم اربعة
االف درهم و�ستمائة و�ستة و�ستون درهم  ,وت�سليمها جواز ال�سفر
وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها ورف�ضت مازاد على ذلك من
طلبات والزمت املدعي عليه بامل�صاريف.

�إىل املحكوم عليه :ت�سهيل االبداع خلدمات رجال االعمال
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ-:مهند عبد العظيم حممد احل�سن حممد خري  -اجلن�سية �سوداين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف .74014.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

اىل املدعي عليه:ايتيك خلدمات تقنية املعلومات م.م.ح
نعلمكم بان املدعي�/شاكو نافني نيالمبيالليل فيليبو�س جوهن فيليبو�س ,
هندي/اجلن�سية  -قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة و�صدر بحقكم
احلكم االتي:حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ
(اثني ع�شر الف وثماين مائة وع�شرون درهما) رواتب متاخره ومائة واربع
وثالثون و�ستمائة وع�شر درهما باجمايل مائة و�سبع واربعون الف واربعمائة
وثالثون درهما وتذكرة عودة اىل موطنه عند االلغاء او املغادرة والر�سوم
وامل�صروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما
زاد على ذلك من طلبات.

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2151/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( )206.364.37درهم مائتي و�ستة االف وثالثمائة
واربعة و�ستون و�سبعة وثالثون فل�س  ,والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:الن�سر املتميز لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع  - 57مبنى بو�شقر ب � -شقة  - 57بجوار حمطة مرتو
جيجيكو  -وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنهما  -1 :جولدن اوي�سرت لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م  -2باربودا لالعمال الكهروميكانيكية
�ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/28:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /الن�سر املتميز لالعمال الفنية ���ش.ذ.م.م بالزام ال�شركة املدعي عليها االوىل /جولدن اوي�سرت لالعمال
الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م ان ت���ؤدي للمدعية مبلغا وق��دره ( )206.364.37درهم مائتان و�ستة االف وثالثمائة
واربعة و�ستون و�سبعة وثالثون فل�س  ,م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا اعتبارا من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2021/5/31وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها االوىل بامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13385بتاريخ 2021/11/7
رقم املعاملة MOJAU_2021- 29900
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:ابراهيم حممد عبداهلل احلمادي  -اماراتي اجلن�سية
�أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة  %100اىل ال�سيد/عبداهلل �سينامادو عبدالقادر
 هندي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته  %100يف الرخ�صة با�سم:م�ؤ�س�سة ال�شاكي التجارية ,والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم , 531537:تنازل �صاحب الرخ�صة
الخر  ,تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008115مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008247مدين (جزئي)

مذكرة اعالن حكم بالن�شر

�إىل املدعي عليه  :بدار منري حممد اكرم
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن
�سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف0529025139:
املطالبة تلتم�س ادارة ق�ضايا الدولة بوزارة العدل وبالنيابة عن املدعية (اجرة ال�شارقة) من املحكمة
املوقرة بناء على ما تقدم وملا تراه عدالتكم احلكم لها باالتي:اوال:قيد الدعوى وحتديد موعد
لنظرها واعالن املدعي عليه  -ثانيا:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )12276.79اثنا ع�شر الفا
ومئتان و�ستة و�سبعون درهم و  79فل�س والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى تاريخ ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/10امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد -
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/3م

�إىل املدعي عليه  :اكا�ش كومار جاناك راج
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن
�سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف0581773003:
" -1الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )23075.49ثالثة وع�شرون الفا وخم�سة و�سبعون درهم و 49فل�س
" -2الزام املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام
 -3الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/10امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد -
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/3م

�إىل املحكوم عليه:حممد فاروق متويل ر�ضوان  ,العنوان9401251:
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم اعاله ل�صالح:نادر حممد احمد حممد �سليمان
بالتايل:ن�ص احلكم انه بتاريخ 2021/10/20:بعد االطالع على االوراق ن�أمر
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ (مائة وخم�سون الف درهم  ,والزمته
بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام
ال�سداد والزمته بامل�صروفات  ,حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية  ,املحكمة االبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0008182أمر �أداء

حماكم دبي

املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  559/2021/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/544مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )233801درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ملك ا�سيا للنقل العام �ش.ذ.م.م وميثلها مديرها حممد ار�شاد دين حممد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية اجميت � -شقة - 111
بجوار مرتو اخلليج التجاري
املطلوب �إعالنهم  -1 :حبيب اور رحمن �سعيد �أكرب  -2رفيع اهلل غالم جيالنى � -3سلطان بن �سيد -
�صفتهم :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )233801درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  963/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  12/2020مدين كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )3.050.015درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :روبريتو �سيوريلي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى اجميت � -شقة امليزنني
 ام  - 04حمطة مرتو اخلليج التجاري بوكالة حماميه/خديجه �سهيلوميثله:خديجة �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدي.
املطلوب �إعالنهم  -1 :بريندان �سميث � -2شركة ديلز اون ويلز لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م -3
حممد ر�ضا �أن�صار علي قا�سم علي عبداهلل � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )3050015.00دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7951/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4310أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )108.630.9درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ذيب خلف �سامل الربي
عنوانه:االمارات امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -مبنى ا�سا�س
 �شقة .504املطلوب �إعالنه � -1 :سامر عبدالعزيز قباقيبي � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )108630.90دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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�أودى ال�سرطان بحياة ما يقدر بنحو  9.6مليون
�شخ�ص على م�ستوى العامل يف عام  ،2018ما
يجعله ثاين �أكرب قاتل يف العامل.
وعلى الرغم من التطورات الطبية ،ما تزال
عالجات املر�ض حمدودة وقا�سية .ومع ذلك،
�أو�ضحت الدرا�سات �أن النق�ص يف فيتامني واحد
ميكن �أن يحمل �أدلة على تطور املر�ض.
ميكن �أن يت�سبب �أي�ضا يف تلف احلم�ض النووي

Sunday
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درا�سة :نق�ص يف فيتامني (د) قد يحمل �أدلة على تطور ال�سرطان!
وه��ن��اك ع��دد م��ن ع��وام��ل من��ط احل��ي��اة امل�س�ؤولة ع��ن تطور
ال�����س��رط��ان .ويف ح�ين �أن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال�سيئ ه��و �أحد
املذنبني الرئي�سيني ،ت�شري الدالئل �إىل �أن نق�ص الفيتامينات
وامل��ع��ادن احليوية ميكن �أن يت�سبب �أي�ضا يف تلف احلم�ض
ال��ن��ووي .وعلى الرغم من �أن معظم الفيتامينات تمُ ت�ص
من خالل النظام الغذائي ،ميكن احل�صول على بع�ضها  -ال
�سيما فيتامني (د)  -من خالل التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س.
و�أظهرت الدرا�سات �أن فيتامني (د) ميكن �أن يحمي �أي�ضا
من ال�سرطان ب�سبب ت�أثريه على دورة حياة اخلاليا.
وقامت موريلو ريناتو ماتو�س مات�شادو ،من ق�سم �أمرا�ض
الن�ساء والتوليد يف كلية بوتوكاتو الطبية بجامعة والية
�ساو باولو ،بتحليل بيانات من  209ن�ساء بعد �سن الي�أ�س
م�صابات ب�سرطان الثدي ،امل�شخ�صات حديثا.
وقي�ست م�ستويات فيتامني (د) لدى جميع الن�ساء امل�صابات
وحددت م�ستويات امل�صل التي
بال�سرطان بعد الت�شخي�ص ُ -
ال تقل عن  30نانوغراما/مل على �أنها كافية.
ومل يب ّلغ �أي م�شارك عن تناول مكمالت فيتامني (د) يف
بداية الدرا�سة.
والحظ الباحثون ارتفاع معدالت نق�ص فيتامني (د) ونق�صه

بني الن�ساء امل�صابات ب�سرطان الثدي.
وك�شفت النتائج �أن  55.6%من مر�ضى �سرطان الثدي،
يعانني م��ن نق�ص فيتامني (د) م��ق��ارن��ة ب��ـ  49.3%من
امل��ج��م��وع��ة ال�����ض��اب��ط��ة ،و 26.2%م��ن م��ر���ض��ى ال�سرطان
ي��ع��ان��ون م���ن ن��ق�����ص ف��ي��ت��ام�ين (د) ،م��ق��ارن��ة بال�ضوابط
ال�صحية.
ُ
و�أ���ش��ار الباحثون �إىل �أن��ه "ك�شف عن تركيزات غري كافية
�أو ناق�صة م��ن فيتامني (د) ل��دى  81.8%م��ن الن�ساء
امل�صابات بال�سرطان ،و 69.6%من الن�ساء غري امل�صابات
بال�سرطان.
وه��ذه النتائج تتفق م��ع ال��درا���س��ات ال�سابقة التي �أظهرت
ارت��ف��اع م��ع��دل نق�ص فيتامني (د) ب�ين ال��ن�����س��اء امل�صابات
ب�سرطان الثدي.
وق���د ي��ك��ون لل�شكل الن�شط م��ن فيتامني (د) وم�شتقاته
ت�أثريات م�ضادة للورم من خالل التنظيم ال�سلبي لإ�شارات
عامل النمو ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريه على االنت�شار والتمايز
وتكوين الأوعية.
و�أ���ض��اف��ت م��ات�����ش��ادو�" :إن ت���أث�يرات م�ستقلب فيتامني (د)
الن�شط على الثدي تتو�سطها م�ستقبالت فيتامني (د) ،التي

تتحكم يف التعبري عن اجلينات التي تنظم تكاثر اخلاليا
والتمايز .وقد يقلل الفيتامني من خطر الإ�صابة بال�سرطان
عن طريق منع تكاثر اخلاليا ،واحلث على التمايز ،وتثبيط
تكوين الأوعية يف كل من الثدي الطبيعي واخلبيث .و�أ�شارت
العديد من الدرا�سات غري املن�ضبطة �إىل ارتفاع معدل نق�ص
فيتامني (د) لدى الن�ساء امل�صابات ب�سرطان الثدي".
وت�ضيف الدرا�سة �إىل جمموعة متزايدة من الأبحاث التي
تظهر ارت��ب��اط��ا عك�سيا ب�ين نق�ص فيتامني (د) والإ�صابة
بالعديد من �أنواع ال�سرطان ،مبا يف ذلك �سرطان القولون
وامل�ستقيم والكلى والرئة والبنكريا�س.
ووج���دت درا���س��ات �سابقة �أن مكمالت فيتامني (د) ميكن
�أن تقلل م��ن خطر الإ���ص��اب��ة بال�سرطان بن�سبة ت�صل �إىل
.38%
وك��ان يعتقد �سابقا �أن الفيتامني ميكن �أن يقلل فقط من
خ��ط��ر ال��وف��اة م��ن ال�����س��رط��ان ،ع��ل��ى عك�س م��ع��دل الإ�صابة
باملر�ض ب�شكل عام.
وي�ؤثر نق�ص فيتامني (د) على مليار �شخ�ص يف جميع �أنحاء
العامل ،مع �أعرا�ض ت�شمل االكتئاب و�آالم العظام والظهر
والتعب.

العد�سة الأف�ضل لعالج
�إعتام عد�سة العني
يعاين ماليني الب�شر يف العامل من �إعتام عد�سة العني ،ال��ذي ي�سبب �إعاقات
ب�صرية خمتلفة مب��ا فيها ف��ق��دان الب�صر ب�صورة ت��ام��ة ،والطريقة الوحيدة
لعالج هذه احلالة هي ا�ستبدال عد�سة العني جراحيا.وي�شري الدكتور دميرتي
دميينتيف� ،أخ�صائي طب وجراحة العيون ،يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن �أوىل
العد�سات اال�صطناعية كانت م�صنوعة من الزجاج الع�ضوي ،ولكن يف بداية
القرن احلادي والع�شرين� ،صارت هذه العد�سات ت�صنع من مواد ناعمة مرنة
من البوليمرات اال�صطناعية ،ونظ ًرا ملرونتها  ،ميكن زراعتها من خالل ثقب
قطره �أقل من  3ملم .وهذه العد�سات احلديثة تتوافق بيولوج ًيا مع �أن�سجة
العني ،وال ت�سبب �أي التهاب وال يرف�ضها اجل�سم.وي�ضيف ،كلما ك��ان منوذج
العد�سة ع��ايل اجل���ودة ،تق�صر ف�ترة التعايف ،م���ؤك��دا على �أن التهاب القرنية
والتهاب امللتحمة والتهاب اجلفون متنع �إجراء عملية ا�ستبدال عد�سة العني.
وي�شري الأخ�صائي� ،إىل وجود خم�سة �أنواع من العد�سات اال�صطناعية ت�ستخدم
حاليا يف ا�ستبدال عد�سة العني الطبيعية� - 1.أحادية الب�ؤرة -هذه العد�سات
تقليديا مرنة ،وت�سمح بالر�ؤية اجليدة على م�سافات معينة .وارتباطا بالغر�ض

منها ت�ضمن ر�ؤية مثالية على م�سافة بعيدة �أو قريبة .ف�إذا كانت للر�ؤية البعيدة
فعلى ال�شخ�ص ا�ستخدام النظارات عند العمل على الكمبيوتر �أو القراءة.
� - 2أحادية الب�ؤرة كروية ال�شكل .ت�ضمن هذه العد�سات احل�صول على ر�ؤية
وا���ض��ح��ة وع��ال��ي��ة اجل����ودة مل�سافة ب��ع��ي��دة وم��ت��و���س��ط��ة .ل��ذل��ك ل��ل��ر�ؤي��ة القريبة
يحتاج ال�شخ�ص �إىل نظارات موجبة �أو عد�سات ال�صقة.
 - 3عد�سات حلقية .هذه العد�سات ،بالإ�ضافة �إىل �أنها حتل حمل العد�سات
الطبيعية ل��ل��ع�ين ،ت�صحح ط���ول وق�����ص��ر ال��ن��ظ��ر �أي�����ض��ا ،وك��ذل��ك الالب�ؤرية
(اال�ستغماتيزم) - 4.عد�سات متعددة الب�ؤر .هذه العد�سات تن�سب �إىل الدرجة
املمتازة .وميزتها الأ�سا�سية يف بنتيها الفريدة ،فهي حتل حمل النظارات ،وت�سمح
بالر�ؤية اجليدة والوا�ضحة على خمتلف امل�سافات القريبة والبعيدة.
 - 5عد�سات �شخ�صية� .أي عد�سات م�صنوعة ح�سب الطلب ،التي بف�ضلها
مي��ك��ن لل�شخ�ص التخل�ص نهائيا م��ن ط���ول وق�����ص��ر ال��ن��ظ��ر وم���ن الالب�ؤرية
مت��ام��ا ،وب����دء ح��ي��اة ج��دي��دة م��ن دون ن���ظ���ارات ،ور�ؤي�����ة مم��ت��ازة ع��ل��ى خمتلف
امل�سافات.

�أحا�سي�س يف ج�سمك قد تدل
متنام!
على ورم �سرطاين
ٍ

غالبا ما تكون اخلاليا ال�سرطانية املرتاكمة داخ��ل املعدة �أو بطانتها� ،أكرث
�شيوعا مبجرد بلوغ ال�شخ�ص �سنا معينة.
ويعد ع�سر البلع �أحد �أكرث الأحا�سي�س �شيوعا ل�سرطان املعدة ،حيث جتد �صعوبة
�أو عدم الراحة يف البلع .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يكون هناك �إح�سا�س حارق
يف كل مرة تبتلع فيها طعاما� ،أو قد ت�شعر بالأمل.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذه الأع��را���ض يف ح��د ذات��ه��ا ميكن �أن ت�شري �إىل حاالت
�صحية �أخرى ،ف�إن مركز �أبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة يحث �أي �شخ�ص
يعاين من هذه الأعرا�ض على �أن "يفح�صه الطبيب".
وهناك �إح�سا�س �آخر حمتمل قد ت�شعر به �إذا كنت م�صابا ب�سرطان املعدة ،وهو
ع�سر اله�ضم امل�ستمر ملدة ثالثة �أ�سابيع �أو �أكرث.
و�أ�شارت � NHSإىل �أن الأعرا�ض التالية تظهر بعد الأكل �أو ال�شرب:
• احلمو�ضة املعوية � -شعور باحلرقان امل���ؤمل يف ال�صدر ،غالبا بعد تناول
الطعام.
• ال�شعور باالمتالء واالنتفاخ.
• ال�شعور باملر�ض.

• التج�ش�ؤ.
ويعاين معظم النا�س من ع�سر اله�ضم يف مرحلة ما .وعادة ما يختفي من تلقاء
نف�سه.و�إذا كان لديك ورم ينمو يف املعدة ،فقد ت�شعر حقا بال�شبع بعد تناول كمية
�صغرية فقط من الطعام.وقال مركز �أبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة "هذا
غالبا ما يكون عر�ضا مبكرا وميكن �أن ي�سبب فقدان الوزن".
وق��د ي����ؤدي ���س��رط��ان امل��ع��دة �أي�����ض��ا �إىل ال�شعور بالغثيان ،وق��د مي��ر���ض بع�ض
الأ�شخا�ص ج�سديا.وميكن �أن يحدث ه��ذا عندما يت�سبب ال���ورم املتنامي يف
حدوث ان�سداد يف املعدة ،ما مينع الطعام من املرور عرب اجلهاز اله�ضمي.
ويتمثل �أح��د امل���ؤ���ش��رات الأخ���رى املحتملة ل�سرطان املعدة يف ال�شعور بالتعب
و�ضيق التنف�س.
وقد ت�شمل الأعرا�ض الأخرى ل�سرطان املعدة ما يلي:
• فقدان الوزن.
• �آالم يف املعدة.
• �أمل خلف عظم الق�ص.
• براز داكن اللون و�شبه �أ�سود.
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•• العني-الفجر

يف رحلة ع�بر ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر من�سوجة بعامل
الأل��وان والأف��ك��ار ب�أحالم فنان خلد �أحالمه خملوطة
بلم�سات ري�شته على �صفحة لوحاته ناق�ش جمل�س �شما
حممد للفكر واملعرفة �ضمن من�شط ندوة الكتاب بح�ضور
ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان كتاب
“يوميات رامربانت” للكاتب �آلن با�سز ترجمة يا�سني طه
حافظ .

26

بح�ضور �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

جمل�س الفكر واملعرفة يناق�ش يوميات رامربانت
ا�ستهلت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن
خالد �آل نهيان الندوة بتحليل م�ستفي�ض حول
ح��ي��اة ال��ر���س��ام ال��ه��ول��ن��دي رام�بران��ت م��ن خالل
ك��ت��اب ي��وم��ي��ات رام�ب�ران���ت وم���ن زي��ارت��ه��ا خالل
�شهر �أكتوبر  2021ملتحف لوحاته يف �أم�سرتدام
والتي �أ�شارت �إىل �أنها تبلغ حوايل  300لوحة
تتميز بطبيعة فريدة يف تاريخ الفن.
وقالت :رامربانت من �أهم الفنانني الذين �شغفوا
بت�صوير �أنف�سهم خالل مراحل حياتهم املختلفة،
مما حول جانباً كبرياً من �أعمالهم الفنية� ،إىل
وثيقة ت�ؤرخ م�سرية حياته ،و�شبابه و�شيخوخته،
بكثري من الدقة را�صداً بذلك حركة الزمن فوق
مالمح وجهه وانعكا�ساتها على داخله ،وهذا ما

ميزه عن غريه من الفنانني ،عرب ما قدمه من
الفن الت�شكيلي فا�ستطاع �أن يخلق عاملا خمتلفا
يف ذل���ك ال��زم��ن وت���رك �أث����را ك��ب�يرا ح��ت��ى يومنا
هذا.
ويف �إ�شارة ملا �شاهدته خالل زي��ارة متحفه فقد
�أب��ه��ره��ا ق��درت��ه ع��ل��ى ت�صوير ال�����ض��وء والظالم
مبهارة فائقة عرب لوحاته ومهارته يف تطويع
الأل�����وان بري�شته ب��ه��ذه ال�براع��ة ح��ي��ث تختزل
اللوحات رمزية عالية للنور والتال�شي والعدم
وال��ظ�لام بحبكة حمكمة ك��م��ا ج���اء يف يوميات
رام�بران��ت مل��ا تخيله (�آل���ن ب��ا���س��ز) وا�ستطاعته
ت�صوير كل العوامل الداخلية للفنان وامل�ؤرخة
لتفا�صيل ح��ي��ات��ه وفل�سفته ور�ؤي���ت���ه للحقيقة

و�سريته الذاتية من خالل الكتاب بهذا الرباعة
م�شرية �أن ه��ذا لي�س م��ن ال�سهل �أن تكتب عن
�شخ�ص من خالل ر�سوماته وفنه.
ك��م��ا �سلطت ال�����ض��وء ع��ل��ى م��ا ا���س��ت��وق��ف �سموها
يف الكتاب ع�بر الأح���داث املتداخلة ب�ين الواقع
واحللم م�شرية �إىل الرجل املجنح ال��ذي يغيب
ويعود مظهرا الإلهام على حافة اليقظة واحللم
متحركا بينهما ،كما �أعطى الكتاب ت�شويقا لنوع
الفن وو�ضح �صورة املجتمع الهولندي يف القرن
ال�����س��اد���س ع�شر م��ن خ�ل�ال عينه ك��ف��ن��ان و�أبعاد
العالقة بني الإن�سان والفنان وم��ا �أده�شها يف
م�شهد �سوق ال�سمك وعبارته “ حتى الر�سامني
ي��ج��ب �أن ي�أكلوا” ف��ال��ف��ن��ان �إن�����س��ان ف��ي��ه اخلري

عقدت اجتماع ًا يف بيت احلكمة لبحث �سبل التعاون واحلوار

•• ال�شارقة-الفجر:

بح�ضور ال�شيخة ب��دور بنت �سلطان
ال��ق��ا���س��م��ي ،رئي�سة االحت����اد الدويل
للنا�شرين ،ا�ست�ضافت �إمارة ال�شارقة؛
حاملة لقب العا�صمة العاملية للكتاب
ل��ل��ع��ام  ،2019ع�����دداً م���ن ممثلي
م��دن ال��ع��امل احل��ام��ل��ة للقب ،الذي
مت��ن��ح��ه منظمة ال��ي��ون�����س��ك��و �سنوياً
لواحدة من عوا�صم �إنتاج املعرفة يف
ال��ع��امل ،وذل��ك يف اجتماع ي�ستهدف
تبادل اخل�برات بني امل��دن احلا�صلة
على اللقب والدول املر�شحة لنيله يف
الأعوام املقبلة.
وح�ضر االجتماع الذي عقد يف “بيت
احلكمة” ،ال�صرح الثقايف الذي �أن�شئ
احتفا ًء بنيل ال�شارقة لقب العا�صمة
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب ،ف��ري��ق م��ن خرباء
�شبكة عوا�صم الكتاب العاملية ،و16
�شخ�صية م��ن امل�����س���ؤول�ين املمثلني
ل��ل��ع��وا���ص��م احل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى اللقب،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ممثلني ع��ن مدينة
غ��واداالخ��ارا املك�سيك ّية ،التي �أُعلن
عن اختيارها حلمل اللقب يف العام
.2022
و�شهد االج��ت��م��اع نقا�شاً ح��ول املهام
التي تتوالها �شبكة عوا�صم الكتاب
ال��ع��امل��ي��ة ،والأه��������داف ال��ت��ي تنطلق
منها ،وبحث امل�شاركون �سبل تعزيز
التعاون وتبادل التجارب واخلربات
ب��ي�ن الأع���������ض����اء ،و�آل�����ي�����ات تر�سيخ
ال���ت���زام امل����دن ب��دع��م ال��ك��ت��اب ون�شر
ثقافة ال��ق��راءة ،خا�صة بعد جائحة
كورونا ،وما �شهده قطاع الن�شر من
حتديات.
ورح���ب���ت ال�����ش��ي��خ��ة ب����دور القا�سمي
ب��ال�����ض��ي��وف و�أو����ض���ح���ت �أن ح�صول
ال�شارقة على لقب العا�صمة العاملية
للكتاب يف عام  2019عزز مكانتها
كمركز ثقايف على امل�ستوى العاملي،

وال�����ش��ر ال كما يظن البع�ض ب����أن �شخ�صياتهم
مالئكية بل يعي�شون حياة عادية كباقي الب�شر.
و �أ����ش���ارت �إىل �أن ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ت��ق��دم �سري
امل��ب��دع�ين ب�����ص��ورة م��ب��ال��غ��ة �أك��ث�ر م���ن الثقافة
الغربية �إذ ت�ضيف هالة غري طبيعية بو�صفهم
بطريقة غري واقعية على �أنهم ب�شر غري عاديني
ب��خ��ي��ال م���ف���رط ن��ا���س�ين �أن���ه���م ب�����ش��ر يخطئون
وي�صيبون م���ؤك��دة �أن الكتاب ك�شف ال�ستار عن
الكثري من احلقائق و�أن��ه اق�ترب ليكون رواية
�أو كتاب �سرية ذاتية ال يحتاج جهدا ذهنيا كبريا
و�أن تقدميه جاء بطريقة خمتلفة وعمق تهيئة
للمو�سم الثقايف اجلديد.
وقد طرحت على الع�ضوات �أ�سئلة ليتم تناولهما

من خالل حتليل ما جاء يف الكتاب.
هل ت�شعرن ب�أن هذه الر�سومات لها دور وقيمة
خ�لال ق��راءة �أي كتاب ؟ وه��ل تتوقفن وتدققن
فيها كر�سومات بعمق �أم يتم املرور عليها فقط ؟
وهل تعر�ضنت ملفاج�أة �أو �صدمة ما بني ال�صورة
الذهنية ملبدع من خ�لال �إب��داع��ه وب�ين �صورته
ك�إن�سان ؟ وهل وجدت اختالفا بني ما قر�أت عنه
وبني �صورته احلقيقة؟ وهل حدثت �صدمة حني
مقابلته واختلفت معه؟
و�أو�ضحت ال�شيخة �شما �أنها ممن حتب قراءة
الكتب املحتوية على الر�سومات التي ت�شد القارئ
و�أن ذل��ك يلفت انتباهها  ،ويف بع�ض الأحيان
حتمل �صورة للكاتب خمتلفة عن الواقع وحني

تقابله يبهرها يف فكره وعمق ثقافته
واختتمت بقولها خالل زيارتي ملتحف رامربانت
وق��رب��ي م��ن بع�ض ال�شخ�صيات زاد احرتامي
وت���ق���دي���ري ل���ه���م ول��ل��ف��ن��ان�ين ال����ذي����ن يعطون
للجماهري من حياتهم ووقتهم ونحتاج دائما �أن
نتعرف على هذه ال�شخ�صيات ونكت�شف جوانب
حياتها.
وق��د �شاركت الع�ضوات بفعالية و�أب��دي��ن ر�أيهن
ح���ول ال��ر���س��وم��ات وح����ول ح��ي��اة ال��ف��ن��ان وعمق
جتربته وتناولن مراحل من �سريته من خالل
لوحاته كما �أب���دت ك��ل منها ع�بر الإج��اب��ات عن
الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا ر�أي���ه���ن ال�شخ�صي
ب�شفافية من خالل قراءة الكتاب ونقده.

ال�شارقة ت�ست�ضيف  16مدينة حا�صلة على لقب العا�صمة العاملية للكتاب

وك������ان ل����ه دور �إي���ج���اب���ي يف تنمية
�صناعة ال��ك��ت��اب وث��ق��اف��ة ال��ق��راءة يف
الإم���ارة ويف دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة من خ�لال �سل�سلة املبادرات
التي �شهدتها فعاليات اللقب.
و�أك��������دت رئ��ي�����س��ة االحت�������اد ال�����دويل
ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن ع��ل��ى م���زاي���ا احل�صول
على اللقب و�أثره الإيجابي امل�ستدام
الذي يبقى لأعوام مقبلة ،والفر�صة
ال���ت���ي ي���وف���ره���ا ل��ت��ع��زي��ز التما�سك
االج���ت���م���اع���ي م����ن خ���ل��ال الكتب،
بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ احلوار الثقايف
بني الأمم وال�شعوب.

و�أع���رب���ت ال�����ش��ي��خ��ة ب����دور القا�سمي
ع��ن �سعادتها با�ست�ضافة االجتماع
الأول ل�����ش��ب��ك��ة ع����وا�����ص����م الكتاب
ال��ع��امل��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة ،داع��ي��ة جميع
امل������دن ال���ت���ي ح�����ص��ل��ت ع���ل���ى اللقب
للتعاون والتوا�صل ،وتعزيز الفوائد
والت�أثريات الإيجابية التي يرتكها
ع��ل��ى �صناعة ال��ن�����ش��ر ،وق��ال��ت�“ :إن
�شبكة عوا�صم الكتاب العاملية �ستمكن
امل��دن والأج��ي��ال القادمة م��ن تبادل
ال��ر�ؤى والأفكار حول الإرث الثقايف
لهذا اللقب».
من جانبه� ،أكد �إين ديني�سون ،من�سق

ب��رن��ام��ج ع��وا���ص��م ال��ك��ت��اب العاملية،
على دور امل��دن الأع�ضاء يف ال�شبكة،
و�أولوياتها ،وم�شاريعها التنموية يف
امل�ستقبل ،وق��ال“ :ت�شرتك عوا�صم
الكتاب العاملية بدافع قوي للت�ضامن
مع املدن التي ت�سعى للح�صول على
اللقب ،وي�سهم التعاون داخل ال�شبكة
اجل��دي��دة مب�����س��اع��دة امل���دن الأخ���رى
على ال��و���ص��ول �إىل امل��ع��ارف و�أف�ضل
املمار�سات يف هذا املجال».
وا�ست�ضاف “بيت احلكمة” ،بالتزامن
م���ع االج���ت���م���اع ،م��ع��ر���ض��اً لت�سليط
ال�����ض��وء على الأث���ر ال��ث��ق��ايف والإرث

الأدب�����ي ل��ل��ع��وا���ص��م ال��ع��امل��ي��ة للكتاب
ال��ب��ال��غ ع��دده��ا  22عا�صمة ،وجاء
ت�صميم املعر�ض على �شكل �سحابة
من ال�صفحات بلغات خمتلفة� ،إىل
جانب لوحات ت�صوّر �إجن��ازات املدن
التي حملت اللقب ومنها ال�شارقة،
لي�شكل ال��ت�����ص��م��ي��م رم�����زاً للمعرفة
وال���ف���ك���ر ودور ال��ك��ل��م��ة امل��ك��ت��وب��ة يف
ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط ال��ث��ق��اف��ي��ة .وعلى
هام�ش االجتماع واملعر�ض امل�صاحب،
احتفى االحت���اد ال���دويل للنا�شرين
بالذكرى الـ  125لت�أ�سي�سه.
ومنذ ع��ام  ،2001ت�شرف اللجنة

اال�ست�شارية للعوا�صم العاملية للكتاب
التابعة لليون�سكو ،والتي ت�ضم ك ً
ال
م���ن م��ن��ت��دى امل����ؤل���ف�ي�ن الدوليني،
واالحت����������������اد ال�������������دويل جل���م���ع���ي���ات
وم�ؤ�س�سات املكتبات ،واالحتاد الدويل
ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن� ،إىل ج��ان��ب اليون�سكو،
على اختيار عا�صمة عاملية للكتاب يف
كل عام ،حيث مينح اللقب للمدينة
ا�ستناداً �إىل متيزها بتوفري الأن�شطة
وال�ب�رام���ج الثقافية املتكاملة على
م����دار ال���ع���ام ل��ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة القراءة
ودع����م ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ع��زز التفاعل
املجتمعي.

ال�شارقة الدويل للكتاب ..اطالق ق�ص�ص م�صورة
املكتب الثقايف والإعالمي بالأعلى للأ�سرة
ينظم �أوىل الندوات ال�شعرية مبعر�ض الكتاب لتوعية الأطفال بطرق تر�شيد �إ�ستهالك الطاقة واملياه

•• ال�شارقة  :الفجر:

•• ال�شارقة-وام:

ن��ظ��م امل��ك��ت��ب ال��ث��ق��ايف والإع�ل�ام���ي
باملجل�س الأعلى للأ�سرة بال�شارقة،
ام���������س����ي����ة �����ش����ع����ري����ة لل�شاعرتني
الإماراتيتني جناة الظاهري و�أمل
ال�سهالوي ،و�أدارتها ال�شاعرة �شيخة
اجلابري ،وذلك يف معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب يف دورته الـ ،40
و�أكدت �شيخة اجلابري �إن الندوات
وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال�����ش��ع��ري��ة ت�����س��ع��ى �إىل
�إب���راز التقاليد ال�شعرية الن�سائية
يف ال�����دول�����ة م�����ن خ���ل��ال ت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى الإط������ار االجتماعي
ال���ث���ق���ايف والأ����ش���ك���ال واملو�ضوعات
وال��ق�����ض��اي��ا اجل��م��ال��ي��ة والأخالقية
وتطورات الإنتاج ال�شعري الن�سوي
يف الإم���ارات .و�أو�ضحت �أن �أب��رز ما
مي��ي��ز امل��ع��ر���ض ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة هو ال�شكر للقائمني على املعر�ض ،فيما الكال�سيكية ثم التفعيلة ،كما �أنها
احل�����ض��ور وامل�����ش��ارك��ات والربنامج ع��ب�رت ال�����ش��اع��رة جن����اة الظاهري نوعت يف الأغ��را���ض ال�شعرية التي
امل�صاحبة ال��ت��ي تلقي ال�����ض��وء على عن �سعادتها بهذا احل�ضور الكبري ط��رق��ه��ا ���ش��ع��ره��ا وم��ن��ه��ا ق�����ص��ائ��د يف
دور ال�شاعرة الإماراتية وم�سريتها للجمهور داخ��ل القاعة لال�ستماع ال���ك���ون واحل����ب وال��ف��ك��ر والإن�سان
م��ن��ذ ال���ق���دم ح��ت��ى الآن ودوره�����ا يف لل�شعر ،وهو مامل تكن تتوقعه على وال���و����ص���ف واحل�����واري�����ات ،وو�صلت
ال�ساحة ال�شعرية ،لكن ال��رائ��ع هو الإط�ل�اق ،لكن تبني لها �أن ال�شعر ب���ب���ع�������ض ق�������ص���ائ���ده���ا �إىل ح�����دود
ال����ت����ج����ري����د ،ك����م����ا مت����ي����زت بع�ض
احل�����ض��ور امل��ك��ث��ف يف ت��ل��ك الأم�سية مازال هو غذاء العقول والقلوب.
ال�شعرية ال��ت��ي تعد �أوىل الندوات وا�ستهلت ال�شاعرة جناة الظاهري ق�صائدها بالطول وبع�ضها مقاطع
ال�شعرية يف املعر�ض.
الأم�سية ال�شعرية بق�صائد متعددة ق�����ص�يرة وم��ت��و���س��ط��ة ،ح��ي��ث ق����ر�أت
من جهتهما وجه احل�ضور بالندوة يف القوالب ال�شعرية حيث الق�صائد ق�صائد” �صباح ع�شقك”“ ،روعة

�أط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه وغ����از ال�شارقة
بالتعاون مع املركز الثقايف والإعالمي باملجل�س
الأع��ل��ى ل�����ش���ؤون الأ���س��رة ودار �صديقات للن�شر
�ضمن فعاليات معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
املقام حاليا يف مركز �أك�سبو ال�شارقة  ..الن�سخة
الأوىل م��ن �سل�سلة الق�ص�ص امل�����ص��ورة باللغة
العربية لتوعية الأطفال ب�أ�ساليب وطرق تر�شيد
�إ�ستهالك الطاقة وامل��ي��اه والإ���س��ت��خ��دام الأمثل
ل��ه��م��ا واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة يف �إط����ار اجلهود
الرامية �إىل التوعية بتحقيق التنمية امل�ستدامة
موجهة للأطفال.
و�أو���ض��ح��ت املهند�سة غ���ادة جمعة ���س��امل مديرة
�إدارة ال�تر���ش��ي��د ب��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه وغ���از
ال�شارقة �أن فكرة هذا الإ�صدار املوجه للأطفال
جاءت يف �إطار جهود الهيئة يف جمال توعية كافة
�شرائح املجتمع لتكون و�سيلة فعالة يف �إي�صال
ر�سائل التوعية والإر����ش���اد ب�أهمية الإ�ستخدام
الأمثل للطاقة واملياه وال��دور الإيجابي الكبري
يف تو�صيل ر�سائل ومفاهيم �صحيحة وتنمية
الإجتاهات الإيجابية نحو ق�ضايا املجتمع.
و�أكدت �أن الهيئة تتطلع بدعم من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حم��م��د القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �إىل حتقيق
التنمية امل�ستدامة وتقدمي اخلدمات مب�ستويات
ع��امل��ي��ة م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة وا�ضحة
و�أفكار مبتكرة لتحقيق التميز والريادة بحيث

الآالم” وغريها.
و�أل��ق��ت �أم���ل ال�����س��ه�لاوي �أك�ث�ر من
ق�����ص��ي��دة م��ن��ه��ا ق�����ص��ي��دة “�أحاول
تف�سريك».
�أح����اول تف�سريك ّ
بالطريقة التي
ربر بها ال�شاعر ق�صيد َت ُه
ي ّ
يو�صم ب�أحزانها،
حتى ال َ
املحيط فمي..
فيملأ ما ُء
ِ
و�أعرف �أنني �أفو ُز يف معاركي
ُ
خ�سرت احلرب..
لك ّنني

ت�صبح من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف جم���ال التوعية
ب��الإ���س��ت��خ��دام الأم���ث���ل ل��ل��ط��اق��ة وامل���ي���اه وحتمل
امل�س�ؤولية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
يف املوارد الطبيعية.
وقالت �إن �إدارة الرت�شيد بالهيئة تطور فن �آليات
التوا�صل م��ع خمتلف الفئات العمرية لتعزيز
م�شاركتهم يف ق�ضايا حماية البيئة وغر�س ثقافة
تر�شيد �إ�ستهالك ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه خا�صة لدى
الأطفال وط�لاب املدار�س لغر�س القيم النبيلة
لديهم منذ ال�صغر ب�إعتبارهم �أجيال امل�ستقبل
الذين يعتمد عليهم املجتمع يف �إ�ستمرار م�سرية
النه�ضة والإزده�����ار حيث حر�صت الهيئة على
�إع���داد ع��دد م��ن ال�برام��ج املتخ�ص�صة التي يتم
تقدميها عن بعد وتنا�سب ه��ذه الفئة العمرية
ب��ح��ي��ث ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إك�����س��اب��ه��م م���ه���ارات جديدة
يف �أج�����واء جت��م��ع ب�ي�ن امل��ت��ع��ة وال���ف���ائ���دة وغر�س
�سلوكيات ال�تر���ش��ي��د ال�صحيحة ل��دي��ه��م ون�شر
روح ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى تطبيق �أف�����ض��ل املمار�سات
م��ن خ�لال الق�ص�ص واحل��ك��اي��ات و�إع���داد برامج
متخ�ص�صة و�إبتكار تطبيقات و�ألعاب الكرتونية
ت�ساعد الأط��ف��ال على تعلم �أ�ساليب و�سلوكيات
الرت�شيد بطريقة ج��ذاب��ة وتنظيم حما�ضرات
ت��وع��ي��ة وف���ع���ال���ي���ات وم�����س��اب��ق��ات ب���ال���ت���ع���اون مع
امل�ؤلفني والأدباء وال�شعراء وامل�ؤ�س�سات الثقافية
يف املجتمع لت�أليف ق�ص�ص ق�صرية و�إنتاج �أفالم
ك��رت��ون��ي��ة وم�����س��رح��ي��ات تنا�سب ال��ف��ئ��ة العمرية
امل�ستهدفة.
من جانبها �أو�ضحت �صاحلة غاب�ش املديرة العامة

للمكتب ال��ث��ق��ايف والإع�ل�ام���ي ال��ت��اب��ع للمجل�س
الأع���ل���ى ل�����ش���ؤون الأ����س���رة رئ��ي�����س دار �صديقات
للن�شر� ..أن �أوىل �سل�سلة �إ����ص���دارات الق�ص�ص
امل�صورة للأطفال والتي حتمل عنوان “بيكمان
�صديقي” ن����روي م���ن خ�لال��ه��ا ق�����ص��ة ق�صرية
ع��ن �شخ�صيات خيالية ب�شكل يتنا�سب وعقلية
ال��ط��ف��ل ت�����س��اع��دن��ا يف احل�����ص��ول ع��ل��ى املعلومات
ال�ضرورية عن �أهمية تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
وخ��ا���ص��ة �أوق�����ات ال�����ذروة م��ا ي�سهم يف احلفاظ
ع��ل��ى البيئة ح��ي��ث اع��ت��م��دت ال��ف��ك��رة ع��ل��ى ق�صة
م�صورة للأطفال والطالب والنا�شئة تت�ضمن
ر�سالة للمجتمع باحلفاظ على املوارد الطبيعية
وت�أتي الق�صة على �شكل حوار بني عبيد ووالدته
و�صديقه �سيف وال�شخ�صية اخليالية بطل �ساعة
ال�تر���ش��ي��د بيكمان ال���ذي ي��و���ض��ح ب���أ���س��ل��وب �شيق
وب�����س��ي��ط �أه��م��ي��ة ال�تر���ش��ي��د م��ن خ�ل�ال قريتني
�صغريتني �أحداهما تتمتع بالكهرباء والأخرى
ف��ق��دت م�����ص��ادر ال��ك��ه��رب��اء وي�����ش��رح ل��ه��م �صعوبة
احلياه اليومية بدون الكهرباء.
و�أ����ش���ارت �إىل ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي ال��وا���ض��ح مع
الق�صة من خالل تعلم �أ�ساليب الرت�شيد خا�صة
خالل �أوقات الذروة والتعرف على مبادرة �ساعة
الرت�شيد التي تنظمها هيئة كهرباء و مياه و غاز
ال�شارقة �سنوياً يف الأول من يوليو من ال�ساعة
� 2.30إىل  3.30ع�صرا كما تفاعل كثري من
زوار معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب من خالل
احل�صول على ن�سخ منها وقراءتها واال�ستفادة
منها وتطبيق حمتواها.
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ت�ستعدّ املمثلة اللبنانية فرح بيطار لت�صوير م�سل�سل جديد من بطولتها ،من املفرت�ض �أن يكون جاهز ًا للعر�ض يف املو�سم الرم�ضاين
.2022
امل�سل�سل الذي مل يتقرر ا�سمه النهائي حتى الآن ،تلعب فيه بيطار ثاين �أدوار البطولة بعد م�سل�سل (غربة) ،وهو من ت�أليف و�إخراج
ليليان ب�ستاين و�إنتاج �شركة (�أفكار) ،وي�شاركها يف بطولته املمثل و�سام حنا.
وبالرغم من ت�شديدها على �أهمية الدراما امل�شرتكة يف هذه املرحلة� ،إال �أن بيطار اعتذرت عن عملني من نوع الدراما امل�شرتكة،
الأول مع �شركة (ال�صباح) والثاين مع �شركة (�إيغل فيلمز) ،مو�ضحة �أنها وجدت �أنهما ال ي�ضيفان �إىل ر�صيدها الفني و�إىل ما
حقق ْته خالل الفرتة ال�سابقة يف كل الأعمال التي �شاركتْ فيها.

� ّ
أقدم الأدوار التي ت�ضيف �إىل م�سريتي �أو ًال
أف�ضل �أن � ّ

فرح بيطارُ :يفرت�ض باملمثل �أن
يتقدم ،ال �أن يعود �إىل الوراء
ّ
• ه��ل ميكن ال��ق��ول �إن���ك ال تكرتثني للم�شاركة يف
�أع��م��ال درام��ي��ة رغ��م كثافة الإن��ت��اج ال��ذي ُيقدم يف هذا
النوع ،بدليل عدم وجودك يف �أي عمل جديد منها؟
 ال �أعرف �إذا كان االكرتاث لوجودي درامياً يف �أي عمليقع على عاتقي �أم على عاتق �شركات الإنتاج.
مبدئياً� ،شاركتُ يف �أعمال جميع �شركات الإنتاج ومن
دون ا�ستثناء ،ويفرت�ض �أن تبادر هي �إىل االت�صال بي
عند التح�ضري لأعمال جديدة.
يف مرحلة البدايات ،ميكن للفنان �أن يبادر �إىل طرق
الأب���واب من �أج��ل امل�شاركة يف (الكا�ستينغ) ،ولكن
يف مرحلة الحقة عندما ي�صبح يف ر�صيده
العديد من الأعمال اخلا�صة وميلك ما
يكفي من اخل�برة ،فيفرت�ض �أن تبادر
�شركات الإن��ت��اج �إىل االت�صال ب��ه ،و�أن
تعر�ض عليه امل�����ش��ارك��ة يف �أعمالها.
ول��ك��ن عندما ال يح�صل مثل هذا
االت�����ص��ال� ،أ���ش��ع��ر ب���أن��ن��ي ُم َق َّيدة،
وب����أن���ه ال مي��ك��ن��ن��ي �أن �أف���ع���ل �أي
�شيء.
يف امل��ق��اب��ل� ،أ�شعر ب��ح��زن �شديد
لأن������ه ال ت���وج���د يف ل���ب���ن���ان �إال
����ش���رك���ت���ا �إن���ت���اج

فقط تعمالن ب�شكل م�ستمر.
ول�ل�أ���س��ف ،تتحكم (الكليكات) بعمل �شركات الإنتاج،
وهذا �أمر يبدو وا�ضحاً من خالل التعامل مع الوجوه
والأ�سماء ذاتها يف كل �إنتاجاتها.
• وهل كالمك يعني �أنه مل ت�صلك عرو�ض للم�شاركة
��ت�ْيا ال��ل��ت�ين �أ�شرتِ
يف �أع���م���ال �أي م���ن ه��ات�ين ال�����ش��رك نْ
�إليهما؟
 ب��ل و�صلني ع��ر���ض��ان ،ول��ك��ن ال���دور يف ك�لا العملنيمل يعجبني .و�أن����ا ال �أحت����دث ع��ن م�ساحة ال����دور ،بل
ع���ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال���ت���ي كان
ي��ف�تر���ض �أن �أق���دم���ه���ا يف
هذين العملني.
• وهل العر�ضان من
�شركتي (ال�صباح)
و(�إيغل فيلمز)؟
 نعم.• وه�����������ل
مي��ك��ن �أن
ت�����ك�����ون

عبادي اجلوهر:
يهمني اختيار
الكلمات املنا�سبة
�أكد الفنان عبادي اجلوهر �أنه يحر�ص عند انتقاء �أغنياته على االهتمام
ب�أدق تفا�صيل العمل اجلديد ،م�ؤكدا �أن �أكرث ما يهمني قبل اختيار �أي عمل
فني جديد ،هو اختيار الكلمات املنا�سبة ،ف�أنا ح�سا�س جدا جتاه الكلمة.
ج��اء ذل��ك يف ت�صريح �صحايف للجوهر على هام�ش احلفل
الغنائي ال��ذي �أح��ي��اه يف م�صر ،م���ؤخ��را� ،ضمن فعاليات
ال��دورة الـ 30من مهرجان املو�سيقى العربية ،يف �أول
م�شاركة له يف هذا املهرجان.
وحول املعايري التي يختار وفقها �أغانيه ،قال« :دائما
ما �أح��اول اختيار ن�ص غنائي مفهوم ووا�ضح لكل
اجلمهور بجميع �أنحاء الوطن العربي� ،أي �أنه
ي��ك��ون م��ن ال��ل��ه��ج��ات البي�ضاء امل��ف��ه��وم��ة لدى
ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ك��اف��ة ،و�أال ي��ح��ت��وي على
�ألفاظ غريبة� ،أو خا�صة ب�شعب حمدد دون
�سواه ،حتى يت�سنى للجميع �سماع الأغنية
وفهمها».
و�أ���ض��اف �أن �سهولة الأغنية ال�سعودية
وب�������س���اط���ت���ه���ا وق���رب���ه���ا م����ن اجلمهور
كانت �سببا من �أ�سباب انت�شار الأغنية
اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال�����س��ع��ودي��ة يف ك���ل مكان
بالوطن العربي ،يف ظل �إ�صرار مطربي
اململكة على �إي�����ص��ال �أغنياتهم �إىل العامل
العربي ك��ل��ه ،حيث �سلكوا �أ�صعب ال��ط��رق م��ن �أجل
ذلك.

ال�����ش��رك��ت��ان ق��د ات��خ��ذت��ا م��وق��ف��اً م��ن��ك ب�سبب رف�ضك
لهذين العر�ضني؟
علي امل�شاركة
ع
��ه
ن
�
أ
أعرفه
�
ما
 ال �أع��رف .وك��لُر�ضتْ
ّ
يف هذين العملني اعتذرتُ عنهما .وبعدها مل ي�صلني
�أي ع��ر���ض م��ن ه��ات�ين ال�شركتني .ب�����ص��راح��ة ،مل يكن
ب�إمكاين القبول بهذين الدورين بعد كل الأعمال التي
�شاركتُ فيها ،ولي�س بعد م�سل�سل (غربة) فح�سب.
ع��ادةُ ،يفرت�ض باملمثل �أن يتقدّم ،ولي�س �أن يعود �إىل
الوراء ،وهذان العر�ضان كان من �ش�أنهما لو َق ِب ْلتُ بهما
�أن يعيداين �إىل الوراء.
• وهل تنتظرين دور البطولة ،خ�صو�صاً �أن��ك كنت
بطلة م�سل�سل (غربة)؟
 �أب��داً ،ولي�س هذا ما ق�صد ُته بكالمي على الإطالق.م ً
���ث�ل�ا ،مل �أل���ع���ب دور ال��ب��ط��ول��ة يف م�����س��ل�����س��ل (ث����ورة
الفالحني) ،ولكن دوري كان م�ؤ ّثراً يف الق�صة ،والأمر
ذاته ينطبق على م�شاركتي يف م�سل�سل (تانغو).
مل �أكن �أنتظر دور البطولة ،مع �أنه حل ٌم بالن�سبة �إىل
ك��ل مم��ث��ل��ة .ورفْ�����ض��ي امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذي��ن ال��ع��م��ل�ين ،ال
عالقة له بكون ما ُعر�ض هو دور بطولة �أم ال.
�أن��ا �أف�ضّ ل �أن �أق��دّم الأدوار التي ت�ضيف �إىل م�سريتي
�أو ًال ،وثانياً �أن يكون الدور م�ؤثراً يف الق�صة ،مبعنى �أن
يت�أثر النا�س بال�شخ�صية التي �أج�سدها عند م�شاهدة
العمل ،وحتى لو اقت�صرت م�شاركتي يف امل�سل�سل على
حلقة �أو حلقتني.
ه��ديف لي�س �أدوار البطولة �أو م�ساحتها ،بل �أحر�ص
على اختيار الدور الذي ي�ضيف �إىل جتربتي ويرتك
�أ َثراً عند النا�س ،وهذا الأمر مل يكن متوافراً يف كال
علي �شركتا (�إيغل فيلمز)
العملني اللذين عر�ضتْهما ّ
و(ال�صباح).
نف�سه
ويف النهاية ،اعتذا ُر املمثل عن �أي دو ٍر ال يحقق َ
فيه ويجد �أن��ه غري ُمنا�سِ ب له هو �شيء عادي
وطبيعي وميكن �أن يح�صل يف عالقة �أي
ممثل مع �أي �شركة �إنتاج.
• وه��ل �أن��ت متفائلة بالن�سبة
�إىل الفرتة املقبلة؟
 ن��ع��م .لقد وقّ��ع��تُ على عملجديد مع ال�شركة ذاتها التي
�أن���ت���ج���ت م�����س��ل�����س��ل (غ���رب���ة)،
ول��ك��ن مل ي��ت��م حت��دي��د ا�سمه
�أو م���وع���د ال��ت�����ص��وي��ر حتى
الآن .ومبدئياً ،هو من �إخراج
وكتابة ليليان ب�ستاين ،ومن
بطولتي وو�سام حنا.

رانيا فريد
�شوقي بطلة
(زي القمر)
بد�أت الفنانة رانيا فريد �شوقي ت�صوير حكاية جديدة
من حكايات م�سل�سل زي القمر ،التي ت��ذاع حاليا عرب
ق��ن��وات �سي ب��ي �سي ،يف  5حكايات لكل حكاية ،والتي
عر�ض منها  8حكايات حتى الآن.
وت��ق��دم ران��ي��ا حكاية با�سم "�أم العيال" ،وه��ي �أم لعدد
كبري من الأب��ن��اء ،وتعاين الفقر والعمل للإنفاق على
ه�����ؤالء الأط���ف���ال ،وه���ي ب��ط��ول��ة مطلقة تعترب الأوىل
لها يف الدراما التلفزيونية ،وقاربت على االنتهاء من
الت�صوير� ،إذ �إن��ه��ا ت�صور �ساعات مكثفة ط���وال اليوم
رفقة فريق العمل ،ومن املقرر �أن تخرج خالل احلكاية
اجلديدة يف �شكل خمتلف متاما ب�صورة �شعبية وجديدة
عليها.
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درا�سة تك�شف ارتباط ال�صداع الن�صفي
ب�أمرا�ض اخلرف و�ألزهامير
و�أج��رى الدكتور لونغ وان��غ ،من م�ست�شفى The Second
 People's Hospital of Hefeiيف ال�صني ،وزمال�ؤه
حتليال تلويا لفح�ص االرتباط املحتمل بني ال�صداع الن�صفي
واخل���رف .ومت ت�ضمني البيانات من خم�س درا���س��ات من�شورة،
مع  249303فردا .ويعرف حتليل تلوي ب�أنه حتليل يف علم
الإِح�صاء يت�ضمن تطبيق ا ّلطرق الإح�صائية على نتائج عدة
درا�سات قد تكون متوافقة �أو مت�ضادة.
ووجد الباحثون �أن ال�صداع الن�صفي كان مرتبطا بزيادة خطر
الإ�صابة باخلرف جلميع الأ�سباب ومر�ض �ألزهامير.

م�شكلة �شائعة يف الفم تزيد من خطر
الإ�صابة ب�سرطانات فتاكة بن�سبة % 50

ع�صري اجلزر
ال ت��ق��ت�����ص��ر فوائد
اجل��زر على تقوية
وت��ع��زي��ز الإب�صار؛
ول������ك������ن������ه ي���ح���م���ل
العديد من الفوائد
ال�������ص���ح���ي���ة ال���ت���ي
جت���ع���ل���ه م�����ن �أه�����م
العنا�صر الغذائية
التي الغنى عنها،
وم���ن ب�ين فوائده
قدرته على خف�ض الوزن الزائد ولهذا يعترب م�شرو ًبا جيدًا ملن يتبع نظامًا
للتخ�سي�س .وين�صح دك��ت��ور حممد حلمي ا�ست�شاري التغذية العالجية
وال�سمنة والنحافة بتناول ع�صري اجلزر كجزء من نظام التخ�سي�س قائلاً
�إنه ي�سهم يف رفع معدل احلرق وخف�ض الوزن.
كما �أ�شار ا�ست�شاري التغذية �إىل الفوائد املتعددة التي يتمتع بها ع�صري
اجلزر قائلاً �إنه مفيد جدًا يف عالج الأنيميا خا�صة لدى الأطفال.
و�أ�ضاف� ،أن ع�صري اجلزر عند �إ�ضافة الرمان �إليه ي�ساعد يف زيادة خ�صوبة
الرجال وزي��ادة الرغبة اجلن�سية لديهم ،كما توفر تركيبة اجل��زر وقاية
وعالجا ملر�ض االن�سداد الرئوي املزمن .و�أ���ش��ار �إىل �أن ك��وب ع�صري من
ً
اجل���زر يحتوي على � 94سعرة ح��راري��ة ،و 2.24ج���رام م��ن الربوتني،
و 0.35ج��رام من الدهون ،و 21.9ج��رام من الكربوهيدرات .وبح�سب
درا���س��ات ع��دي��دة ،يحمي ت��ن��اول ع�صري اجل���زر بانتظام م��ن � 3أن����واع من
ال�سرطان ت�صيب الدم (اللوكيميا) ،واملعدة ،والثدي.

• كم �ضلع ًا يف ج�سم الإن�سان العادي؟
� 24 -ضلعاً

• ما امل�صطلح الطبي الذي يعني فقدان الذاكرة؟
� -أميبيا

• ما هي �أكرب ثالث حميطات يف العامل من حيث االت�ساع؟
 -املحيط الهادي  -املحيط الأطل�سي  -املحيط الهندي

• ما الكوكب الذي يقارب الأر�ض يف احلجم والكتلة؟
 -الزهرة

• كم دولة يف قارة �أمريكا ال�شمالية؟
 -دولتان

• ما هي �أ�صلب مادة يف ج�سم الإن�سان؟
 -املينا بالأ�سنان

ومل يُالحظ �أي ارتباط بني ال�صداع الن�صفي وخطر الإ�صابة
باخلرف الوعائي ،وهو نوع من اخلرف يت�سبب يف نحو 17%
من �أمرا�ض اخلرف.
وكتب الباحثون" :ي�شري حتليلنا التلوي �إىل �أن ال�صداع الن�صفي
ه��و م���ؤ���ش��ر حمتمل خلطر الإ���ص��اب��ة ب��اخل��رف .وه��ن��اك حاجة
�إىل مزيد من البحث لت�أكيد ه��ذه النتيجة وتو�ضيح الآليات
الفيزيولوجية املر�ضية املحتملة ،والأه���م م��ن ذل��ك ،التحقق
مما �إذا كان عالج ال�صداع الن�صفي قد ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على
خطر الإ�صابة باخلرف".

املغنية الأمريكية لورين دايجل تغني خالل جولتها العاملية يف مركز فرانك �إروين يف �أو�سنت  ،تك�سا�س .ا ف ب

�أك��د فريق من الباحثني �أن �إح��دى العالمات يف الفم ميكن �أن ت�شري �إىل
خطر كبري للإ�صابة مبر�ض ال�سرطان ،ما ي�ستدعي عالجا فوريا.
ووفقا للباحثني يف كلية تي �إت�ش ت�شان لل�صحة العامة بجامعة هارفارد،
ف�إن الأ�شخا�ص الذين لديهم تاريخ من �أمرا�ض اللثة لديهم �أي�ضا خماطر
�أعلى للإ�صابة ب�سرطان املعدة واملريء.
وباالعتماد على درا�ستني كبريتني ،وجد الباحثون �أن الذين يعانون من
�أمرا�ض اللثة لديهم خطر �أعلى بن�سبة  43%للإ�صابة ب�سرطان املريء،
و 52%فر�صة �أكرب للإ�صابة ب�سرطان املعدة.
وفح�ص الباحثون العالقة بني �أمرا�ض اللثة وخطر الإ�صابة بال�سرطانني
لدى ما يقارب � 150ألف �شخ�ص من درا�ستني منف�صلتني.
ووق��ع تقييم مقايي�س طب الأ�سنان والرتكيبة ال�سكانية و�أمن��اط احلياة
والوجبات الغذائية من خالل جمموعة من اال�ستبيانات.
وبعد مراجعة ال�سجالت الطبية ،وجد الفريق  199حالة �إ�صابة ب�سرطان
املريء و 238حالة �إ�صابة ب�سرطان املعدة خالل فرتة متابعة الدرا�سة.
ومن بني �أولئك الذين لديهم تاريخ من �أمرا�ض اللثة ،ارتبط فقدان �سن
واحدة �أو �أكرث بزيادة خطر الإ�صابة ب�سرطان املريء بن�سبة  ،59%مقارن ًة
ب�أولئك الذين لي�س لديهم تاريخ للإ�صابة باملر�ض.
وافرت�ض الباحثون �أن التعر�ض لبكترييا الفم وامل��واد امل�شتقة من تلك
البكترييا قد يكون م�س�ؤوال عن زيادة املخاطر.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن "هذه البيانات جمتمعة تدعم �أهمية امليكروبيوم
الفموي يف �سرطان املريء واملعدة.
وهناك ما يربر �إجراء مزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية التي تقيم امليكروبيوم
الفموي ب�شكل مبا�شر لتحديد بكترييا فموية معينة م�س�ؤولة عن هذه
العالقة.
وق��د تكون النتائج الإ�ضافية مبثابة م�ؤ�شرات حيوية غري غازية ي�سهل
الو�صول �إليها وت�ساعد يف حتديد الأفراد املعر�ضني خلطر الإ�صابة بهذه
ال�سرطانات.
وت�ضاف الدرا�سة �إىل جمموعة من الأدل��ة التي ت�شري �إىل �أن البكترييا
امل�سببة اللتهاب دواعم ال�سن مرتبطة بخطر الإ�صابة بالأمرا�ض.
ولكن بالنظر �إىل �أن الدرا�سة كانت قائمة على املالحظة ،ف�إنه ال ميكن
حتديد �أي ت�أثري �سببي.
ومع ذل��ك ،ت�شري الدرا�سة �إىل �أن��ه ميكن للأطباء ت�ضمني فح�ص �صحة
الفم عند تقييم خطر �إ�صابة املري�ض بال�سرطان يف امل�ستقبل.
ويعرف مر�ض اللثة� ،أو التهاب دواع��م ال�سن ،ب�أنه عدوى �شديدة ت�صيب
اللثة ،وتتميز ب���أع��را���ض م���ؤمل��ة ميكن �أن جتعل م��ن ال�صعب التحدث ،يف
احلاالت الق�صوى.
وعادة ما تتطور احلالة التقدمية ،والتي تبد�أ مع التهاب اللثة� ،إىل مراحل
�أكرث خطورة �إذا ُتركت دون عالج.

• هل تعلم �أن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة
• هل تعلم �أن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا
• هل تعلم �أن �أن �أ�شعة الليزر �أقوى من �أ�شعة ال�شم�س ب�أربع مرات
• هل تعلم �أن اللغة املالطية هي �أكرث اللغات ت�أثراً باللغة العربية
• هل تعلم �أن العنرب ي�ستخرج من �أمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور
• هل تعلم �أن زرقاء اليمامة كانت تب�صر ال�شيء من م�سرية ثالثة �أيام
• هل تعلم �أن �أول من �أ�شاروا �إىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب
• هل تعلم �أن  -الر�أر�أة  -تعني حتريك العينني و �إدارتهما لت�سديد النظر على الهدف
• هل تعلم �أن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على الأر�ض
• هل تعلم �أن الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط
• هل تعلم �أن عدد بحور ال�شعر هو � :سـتة ع�شر بحـراً
• هل تعلم �أن الة اال�سطرالب الة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب
• هل تعلم �أن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور

املرياث
ابا �صالح رجل عجوز عا�ش حياته ي�شقى ويتعب حتي ا�صبح من اغنياء قريته ،يف احد االيام جل�س يف داره ينظر
البنه �صالح وهو حزين ..مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت االمور على
عك�س ما متنى االب فلم يكن �صالح اال فتى مدلال وحيدا ال ي�أبه ب�شيء ،ال يعمل ،وال يفكر يف العمل ،لذلك قال
ابو �صالح لزوجته ام ابنه :عندما اموت لن يعرف �صالح قيمة املال بل �سي�صرفه على هواه وملذاته و�سينتهي
املال يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�شون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�شون فيه فكيف ن�صلح حاله؟..
فكرت ام �صالح كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�ستطعت ان افعل معه �شيئا ..ذهبت االم بطيبتها وحنانها
�إىل ابنها وقد احنت ر�أ�سها وظهر عليها احلزن وعندما اقرتب منها �صالح و�س�ألها ماذا بك يا امي ..بكت بحرارة
من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �سببه ال يهمه ..فقال بل يهمني كل
ما يجري هنا احكي يل ارجوك ..فقالت وتق�سم ان ال تقول البيك فقال اق�سم فقالت االم ان اباك مير بظروف
مالية �سيئة جدا وقد خ�سر معظم ماله يف احدى ال�صفقات واالن نحن على و�شك ان ال جند قوت يومنا وهو ال
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم باالمر وتعي�ش
على امل ان ترث ما �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �صالح ب�سب ما ا�صاب والده واي�ضا حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلال ..فنام ليلته قلقا ويف ال�صباح كان
قد عزم على امر ما ،فخرج مبكرا يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه ما ي�سد احتياجاته واحتياجات ابيه وامه
 ..وبالفعل مع �سعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�صباح �إىل امل�ساء ويف نهاية اال�سبوع االول
منحه �صاحب العمل اجرته فاخذها وهو �سعيد ويكاد قلبه ان يقفز فرحا وحمل املال لوالده وك�أنه يحمل كنزا،
وقال له يا ابي هذا املال ك�سبته من عملي ..فام�سك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �صالح وا�سرع
وام�سك الدنانري وكاد ان يحرق ا�صابعه وقال ملاذا ..انا تعبت يف هذا املال لآتي به ..وملاذا تفعل ذلك.
ابت�سم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف
هو غايل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.

