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حل �سحري لعالج ال�سمنة 
خارج الريا�سة والطعام

ال�سمنة  مل�س�ألة  اإىل عالج جديد  اأخريا  اأنهم تو�سلوا  يعتقد اخلرباء 
التي توؤرق كثريين، وبطريقة تبدو خ�رج امل�ألوف.

وذكرت �سحيفة "ال�سن" الربيط�نية اأن العلم�ء يعتربون اأن بو�سعهم 
مع�جلة ال�سمنة عرب تعديل م�س�ر �سل�سلة اجلين�ت املعروفة بـ"فر�س 

النهر".
ا�سم  الــدمــ�غ، توجد يف م�س�ر يطلق عليه  4 جين�ت يف  الب�سر  ولــدى 

الوزن. زي�دة  اإىل  توؤدي  اأن  وبو�سعه�  املنتفخة"،  "الثديي�ت 
الف�كهة،  ذبــ�بــة  على  درا�ــســة  كــ�مــربيــدج  ج�معة  يف  ب�حثون  واأجـــرى 
وخل�سوا اإىل اأنه يف ح�ل تعديل جين�ت هذه احل�سرة، فيمكن اأن ت�سبح 

بوزن اأقل.
"فر�س  ق��سم م�سرتك هو وجود م�س�ر  والب�سر  الف�كهة  ذب�ب  ولدى 

النهر"، وي�سرتك االثن�ن بن�سبة 75 ب�ملئة من تركيبتهم اجلينية.
الـــوزن، ويف  35 مليون بريط�ين ب�لغ مــن زيـــ�دة  اأكــر مــن  ويــعــ�ين 

الوالي�ت املتحدة يع�ين اأكر من 70 مليون� من ال�سمنة.
الدرا�سة،  اأعــدت  التي  االأع�س�ب  علم  يف  املتخ�س�سة  االأ�ست�ذة  وق�لت 
زي�دة  اإىل  اأدى  الف�كهة  ذبــ�ب  تعديل اجلين�ت لدى  اإن  براند،  اأندري� 
اأن  واأ�ــســ�فــت  م�ستقبلية.  عــالجــ�ت  يف  االأمــــل  يعطي  ممــ�  �سمنته�، 
اجلين�ت  هــذه  من  تقلل  اأدويـــة  �سكل  على  تكون  اأن  ميكن  العالج�ت 

وتقلل من الدهون.
بــيــ�نــ�ت �سخمة مــن جين�ت  ويف الــدرا�ــســة، راجـــع الــبــ�حــثــون قــ�عــدة 
اأ�سخ��س يع�نون من ال�سمنة ملعرفة ال�سلة بني اجلين�ت وهذه امل�سكلة 

ال�سحية.
لدى  معطلة  النهر" ك�نت  "فر�س  جين�ت  اأن  اإىل  الب�حثون  وخل�س 

االأ�سخ��س الذين يع�نون من ال�سمنة مبق�رنة بغريهم.

كيف تختار التمارين الريا�سية 
وفقًا حلالتك املزاجية

الري��سة  ملم�ر�سة  الــطــرق  اأف�سل  عــن  اأ�ــســرتايل  لي�قة  مــدرب  ك�سف 
وجتنب االإ�س�بة بن�ًء على ح�لتك املزاجية.

وق�ل �س�م مريزا، املدير الوطني ملركز "جيني�سي�س هيلث اأند فيتن�س" 
ل�سحيفة ديلي ميل اأ�سرتالي�، اإن كل ح�لة مزاجية ين��سبه� نوع معني 

من التم�رين الري��سية.
ين��سبه� من مت�رين  ومــ�  املزاجية  احلــ�الت  يلي جمموعة من  فيم� 

ري��سية:
ب�لنع��س  ت�سعر  اأن  املحتمل  العمل، من  يــوم طويل يف  بعد  االإرهـــ�ق: 
التم�رين  اأو مم�ر�سة  للرك�س  الذه�ب  يــوؤدي  اأن  االإرهــ�ق، وميكن  اأو 

الري��سية املكثفة اإىل زي�دة ال�سغط على اجل�سم.
بداًل من ذلك، يو�سي �س�م مبم�ر�سة مت�رين البيالت�س اأو اليوج� اأو 

مت�رين التنف�س اأو الت�أمل اأو امل�سي ال�سريع.
وبح�سب �س�م ف�إن التمرين�ت ال�س�قة ميكن اأن ت�سع اجل�سم يف و�سع 
وترية  ت�سريع  على  العقل  يحفز  وهــذا  الذعر،  اأعرا�س  يقلد  يجعله 
اإىل  هــذا  يـــوؤدي  اأن  االأحــيــ�ن ميكن  مــن  الكثري  املقلقة. ويف  االأفــكــ�ر 

تعر�س اجل�سم خلطر االإ�س�بة.
الغ�سب: ق�ل �س�م اإنه عندم� ن�سعر ب�لغ�سب، ينتج اجل�سم م�ستوي�ت 
دواء  اأف�سل  ف�إن  لذا  اأكر يقظة،  االأدرين�لني، مم� يجعلن�  اأعلى من 
مثل  االنتب�ه،  من  الكثري  تتطلب  ال  بطريقة  الري��سة  مم�ر�سة  هو 

املالكمة، اأو اجلري اأو القفز اأو مترين ال�سغط.
ومب� اأن اأدمغتن� تكون م�سو�سة وتفتقر للرتكيز عندم� نكون غ��سبني، 
ف�إن خطر االإ�س�بة يزيد اإذا م�ر�سن� مت�رين ري��سية تتطلب الرتكيز 

واالنتب�ه.
"كلم� �ــســعــرت بــ�لــ�ــســعــ�دة والــبــهــجــة، ميكنك  االبــتــهــ�ج: يــقــول �ــســ�م: 
قبل  ب�لر�س�  ب�لفعل  ت�سعر  كنت  اإذا  ت�س�ء.  كيفم�  التم�رين  مم�ر�سة 
اأق�سى حد. تعلم بع�س  اإىل  التمرين، افعل �سيًئ� حتبه وا�ستفد منه 
حرك�ت الرق�س اجلديدة، اأو ركل كرة القدم مع �سديق، اأو امل�سي يف 

حديقتك املف�سلة، اأو جتربة �سيء جديد.
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ممنوع �سماع املو�سيقى قبل 
النوم.. �سحتك يف خطر

اإذا كنت من الذين ي�سمعون للمو�سيقى قبل اخللود اإىل النوم، ف�إن دم�غك 
�سي�ستمر يف مع�جلة تلك االأحل�ن حتى واأنت ن�ئم وهذا ينعك�س �سلب� على 

نوعية نومك، بح�سب درا�سة جديدة.
وتقول الدرا�سة، التي ن�سرت يف جملة علم النف�س، اإن ربع الذين �سملتهم 
الليل  اأثــنــ�ء  ي�ستيقظون  ك�نوا  الــنــوم،  قبل  اأغــ�ن  ي�سمعون  ك�نوا  الدرا�سة 
واأحل�ن هذه االأغ�ين ع�لقة يف روؤو�سهم. وتعرف ظ�هرة التكرار التلق�ئي 
ويكرر  االأغنية"،  "ومتالزمة  االأذن" اأو  بـ"دودة  االإن�س�ن  لدى  للمو�سيقى 
الذين  هــم  الظ�هرة  لهذه  عر�سة  واالأكـــر  بعينه،  حلــن  مــ�  �سخ�س  فيه� 

ي�ستمعون للمو�سيقى اأكر من غريهم.
والحظ الب�حثون يف الدرا�سة اأن ال�سخ�س معر�س لهذه الظ�هرة اأكر من 

غريه، عند �سم�عه املو�سيقى بوترية �سريعة وب�أحل�ن حمددة.
وي�ستمع ال�سب�ن يف الغرب هذه االأي�م، بح�سب الدرا�سة، ب�سورة اأكر من اأي 

وقت م�سى، وحتظى االأغ�ين املبهجة ب�سعبية كبرية بني ال�سب�ن.
ونظرا الأن عددا من االأ�سخ��س ي�ستمعون للمو�سيقى قبل النوم، فقد اأراد 
اإىل  يدفع  النوم  قبل  للمو�سيقى  اال�ستم�ع  كــ�ن  اإذا  م�  التحقق  الب�حثون 

االإ�س�بة بـ"دودة االأذن" اأم ال، وهل �سيوؤثر ذلك على نوعية النوم.
من  ع�نوا  ب�أنهم  منهم   33 اأفــ�د  اأمريكي�،   199 �سملت  اأولية  درا�سة  ويف 
اإىل  ي�أووا  اأن  ح�ولوا  عندم�  اإم�  النوم،  من  قريب  وقت  االأذن" يف  "دودة 
يف  اال�ستيق�ظ  عند  واإمــ�  ليال  النوم  من  اال�ستيق�ظ  اأثن�ء  واإمــ�  فرا�سهم، 

ال�سب�ح.

نا�سا يف مهمة لإنقاذ 
الأر�ض من كويكب مدمر

ا�ستعر�ست وك�لة الف�س�ء االأمريكية اأول 
الف�س�ئية  املركبة  اخلمي�س   اأم�س  اأول 
دف�ع  مهمة  اأول  �ستنفذ  التي  "دارت"، 
"ن��س�"  وتــخــطــط  لـ"ن��س�".  كــوكــبــي 
من  الحــــق  وقــــت  يف  "دارت"  الإطــــــالق 
كويكب  لتحطيم  مهمة  يف  ال�سهر،  هــذا 
املركبة  تــــ�أثــــري  كـــــ�ن  اإذا  مــــ�  وحتــــديــــد 
وتعترب  مـــ�ـــســـ�ره.  �ــســيــغــري  الــفــ�ــســ�ئــيــة 
ج�سم  اأي  االأمـــريكـــيـــة  الــفــ�ــســ�ء  وكـــ�لـــة 
حمتمال"،  "خطرا  االأر�ــــس  مــن  قــريــب 
وحدة   0.05 �سمن  يــقــع  كـــ�ن  حـــ�ل  يف 
قدم�.   460 مــن  اأكـــر  وقــطــره  فلكية 
�سيتم  اأنــه  رويـــرتز  لوك�لة  تقرير  وذكــر 
نوفمرب،   24 يف   "DART" اإطـــالق 
"ديدميو�س"  الــكــويــكــب  و�ــســتــ�ــســتــهــدف 

وقمره "دميورفو�س".
الدف�ع  �س�بط  جون�سون  لينديل  وقــ�ل 
اختب�ر.  "هذا  لل�سحفيني:  الــكــوكــبــي، 
نــكــون يف مــوقــف يتجه فيه  اأن  نــريــد  ال 
كــويــكــب نــحــو االأر�ـــــس ثــم يــتــعــني علين� 
اختب�ر هذا النوع من القدرة". واأ�س�ف: 
املركبة  تعمل  كــيــف  نــعــرف  اأن  "نريد 

الف�س�ئية وكيف �سيكون رد الفعل؟".

درا�سة: نق�ض يف فيتامني )د( قد 
يحمل اأدلة على تطور ال�سرطان! �ص 25

وفيات اأمرا�ض ال�سرطان املرتبطة 
بالتدخني �ستزداد 50 %

ارتف�ع  الطبية  للعلوم  ال�سينية  االأكــ�دميــيــة  يف  الــبــ�حــثــون  يتوقع 
ال�سني  يف  ب�لتدخني  املرتبطة  ال�سرط�ن  اأمــرا�ــس  ب�سبب  الوفي�ت 

بن�سبة %50 خالل االأعوام الـ20 املقبلة.
ون�سرت االأك�دميية تقريرا يف جملة )توب�كو جورن�ل(، والذي يتكهن 
اأمرا�س  �سح�ي�  من  االآ�سيوي  البلد  يف  �سخ�س  مليون   8.6 بوف�ة 
الوفي�ت  ن�سبة  واأن   ،2040 قبل  ب�لتدخني  املرتبطة  الــ�ــســرطــ�ن 

�ستزداد %53 بني الن�س�ء و%44 بني الرج�ل.
اأعداد  مــن  للحد  ال�سينية  ال�سلط�ت  خطط  اإىل  الب�حثون  واأ�ــســ�ر 
لتاليف   ،2030 بحلول   20% اإىل  ح�لي�ً   26.6% من  املدخنني 

وف�ة 1.4 مليون �سخ�س قبل 2040.
ويدخن ن�سف الرج�ل ال�سينيني تقريب�ً و%2 من الن�س�ء، وي�سل 
اإجم�يل املدخنني اإىل 300 مليون �سخ�س. ورغم الرتاجع الطفيف 
"غري  الن�سبة  هــذه  اأن  العلم�ء  يعتقد  ب�ل�سني،  املدخنني  اأعـــداد  يف 

ك�فية" لتحقيق الهدف املحدد.

ت�أثري �سلبي
النوم  مــن  واحـــدة  ليلة  اأن  الــدرا�ــســة،  مــعــدو  اعــتــرب  وفيم� 
ال�سيء له� ت�أثري حمدود على التمثيل الغذائي، ف�إن �سرب 
القهوة كو�سيلة لال�ستيق�ظ ميكن اأن يكون له ت�أثري �سلبي 
نقلت عنهم  الــدم، ح�سبم�  ال�سكر يف  ن�سبة  التحكم يف  على 

للتغذية". الربيط�نية  "املجلة 
وترجع اأهمية احلف�ظ على م�ستوي�ت ال�سكر يف الدم �سمن 
نط�ق اآمن، للحد من خم�طر االإ�س�بة ب�أمرا�س مثل مر�س 
ال�سكري واأمرا�س القلب. ويقول الب�حثون اإن هذه النت�ئج 
ميكن اأن تكون له� اآث�ر �سحية على املدى الطويل، خ��سة 
يف ظل االإقب�ل الكبري على �سرب القهوة يف خمتلف اأنح�ء 
الع�مل. ويف هذه الدرا�سة، طلب ب�حثون يف ج�معة ب�ث من 
30 م�س�رك� يتمتعون ب�سحة جيدة، اخل�سوع لثالث  نحو 

جت�رب خمتلفة وبرتتيب ع�سوائي.
يف املرة االأوىل، ك�ن امل�س�ركون ين�مون لياًل ب�سكل طبيعي، 
ويف الــ�ــســبــ�ح طــلــب منهم تــنــ�ول مــ�ــســروب الــغــلــوكــوز عند 
امل�س�ركني  تعري�س  مت  الــثــ�نــيــة،  احلــ�لــة  ويف  اال�ــســتــيــقــ�ظ. 
خم�س  ملدة  �س�عة  كل  اإيق�ظهم  مت  حيث  النوم،  ال�سطراب 
املحلى  امل�سروب  على  ح�سلوا  ا�ستيق�ظهم  بعد  ثم  دقــ�ئــق، 
امل�س�ركون  ظـــل  الــثــ�لــثــة،  احلـــ�لـــة  ويف   . نــفــ�ــســه  بــ�لــ�ــســكــر 
قبل  القهوة  تن�ولوا  ال�سب�ح  ويف  الليل،  طيلة  م�ستيقظني 

الغلوكوز. م�سروب  تن�ول  من  دقيقة   30

زي�دة ا�ستج�بة الغلوكوز
امل�س�ركني  مــن  دم  عين�ت  اأخـــذ  مت  االخــتــبــ�رات،  جميع  ويف 
بعد تن�ول م�سروب الغلوكوز الذي يعك�س حمتوى الط�قة 
)ال�سعرات احلرارية( التي ميكن تن�وله� ع�دة خالل وجبة 
االإفط�ر. وقد اأدى تن�ول القهوة قبل وجبة الفطور اإىل زي�دة 

 50 بنحو  الـــدم  يف  الــغــلــوكــوز  ا�ستج�بة 
الدرا�س�ت  اأن  من  الرغم  وعلى  ب�ملئة. 
ال�س�بقة ت�سري اإىل اأن القهوة قد يكون 
لــهــ� تــ�أثــري جــيــد عــلــى الــ�ــســحــة، مثل 
الدرا�سة التي اأجراه� املعهد االأمل�ين 

 ،2006 عــــ�م  الــتــغــذيــة  الأبــــحــــ�ث 
اأظهرت  الــتــي  املــثــ�ل،  �سبيل  على 
اأن  عــ�م  ب�سكل  اأنــه ميكن للقهوة 

يف  ال�سكر  م�ستوي�ت  تخف�س 
الدم، بيد اأن درا�س�ت اأخرى 

اأن  اأي�س�  اأظــهــرت  �س�بقة 
القدرة  لــديــه  الك�فيني 

عـــــلـــــى الــــتــــ�ــــســــبــــب يف 
مق�ومة االأن�سولني.

اإليك اأف�سل االأوق�ت 
ل�سرب القهوة!

التي  الـــطـــريـــقـــة  اأن  تــعــلــم  هــــل 
تــ�ــســرب بــهــ� الــقــهــوة تــبــنينّ عـــدة اأ�ـــســـرار عن 

"اإن�سربوك".  جل�معة  درا�ــســة  اأكــدتــه  م�  هــذا  �سخ�سيتك؟ 
تت�سبب  قــد  جتــ�وزتــهــ�  اإذا  ومــواعــيــد  طقو�س  للقهوة  لكن 

ب�سرر جل�سدك.
واآخرون  ب�حلليب،  واآخـــرون  �ــســوداء،  يف�سله�  مننّ�  الكثري 
وتختلف  كثرية  اأنواعه�  اإ�سربي�سو..  �سكل  على  يف�سلونه� 
م�سروب  د  جمــرنّ لي�ست  القهوة  لكن  ثق�فة،  اإىل  ثق�فة  من 
وله�  معينة  بطقو�س  ترتبط  فهي  لــالإفــطــ�ر،  اأو  للمتعة 

اأوق�ت معينة، كم� قد تكون موؤ�سرا على نوع �سخ�سيتك.
وي�سرب الكثري من الن��س القهوة مب��سرة بعد اال�ستيق�ظ، 

ا�ستهالكه�  اأنه يجب جتنب  بينّنت  اأن درا�س�ت علمية  اإالنّ 
الوقت،  لبع�س  االنتظ�ر  االأف�سل  ومن  الطريقة،  بهذه 
مفرط.  ب�سكل  اجل�سم  يف  الط�قة  ن�سبة  ترتفع  ال  حتى 
بعد  الك�فيني، واجل�سم يفرز  ف�لقهوة حتتوي على م�دة 
اال�ستيق�ظ هرمون الكورتيزول، ومن �س�أن دمج االثنني 
حتفيز  وب�لت�يل  �سلبي  ب�سكل  الط�قة  رفع  اإىل  يــوؤدي  اأن 

التوتر.
كذلك يجب جتنب �سرب القهوة قبل النوم، اإذ تعيق م�دة 
اآخر  يــكــون  اأن  اخلـــرباء  وين�سح  الــنــوم،  عملية  الك�فيني 
فنج�ن قبل النوم ب�ست �س�ع�ت على االأقل. فيم� يبقى اآخر 

ال�سب�ح اأف�سل موعد ل�سرب القهوة.
اإثــــ�رة يكمن يف مـــدى عالقة  االأكــــر  الــ�ــســوؤال  اأن  غــري 
ويف  ب�سخ�سيتن�.  ن�سربه�  التي  القهوة  لنوع  اختي�رن� 
احلقيقة اأجريت قبل اأربع �سنوات درا�سة ح�ولت االإج�بة 
عن هذه النقطة وب�لذات. وهذه الدرا�سة اأجراه� فريق 
من الب�حثني يف ج�معة "اإن�سربوك" النم�س�وية، وَن�سر 

نت�ئجه� يف ال�سحيفة العلمية "اأبيتيت" ع�م 2016.
مــن عدة  ا�ستطالع  �سكل  على  املــذكــورة  الــدرا�ــســة  اأجــريــت 
اال�ستطالع  وت�سمن  م�س�رك،   500 من  عينّنة  على  اأ�سئلة 
اأ�سئلة حول االختي�رات اخل��سة ل�سرب القهوة واأخرى حول 
اأنواع �سخ�سي�ت امل�س�ركني. وج�ءت النت�ئج لتبني اأن هن�ك 

عدة روابط بني االأذواق وبني اأمن�ط ال�سخ�سي�ت.
الذين  االأ�سخ��س  اأن  اإىل  عليه�  املح�سلة  النت�ئج  وخل�ست 
يف�سلون القهوة ال�سوداء قد تكون لديهم �سخ�سية �سوداء 
اإ�س�ف�ت  اأو مع  ي�سربونه� مع احلليب  الذين  اأولئك  عك�س 
ل الذين مييل ل�سرب القهوة  حلوة، مبعنى اأن ال�سنف االأونّ
ة مت�م�، لديهم �سف�ت �سلبية، وظهر ذلك بعدم� وافقوا  مرنّ

بكرة على معتقدات الث�لوث املظلم لل�سخ�سية.

اإجراء ب�سيط لوقف دائرة 
عدوى كورونا يف ال�ستاء

قدمت احلكومة الربيط�نية ن�سيحة 
ب�سيطة للتقليل من اإمك�نية انت�س�ر 
كــورونــ�، خ��سة مع  عــدوى فريو�س 
اقرتاب حلول ف�سل ال�ست�ء. وذكرت 
اأن  "غ�ردي�ن" الربيط�نية  �سحيفة 
ال�سك�ن على  بـــداأت حتــث  احلــكــومــة 
10 دق�ئق  نوافذ من�زلهم ملدة  فتح 
لقطع حلقة  �س�عة، يف حمــ�ولــة  كــل 
االأطب�ء  ويــدعــم  الــفــريو�ــس.  انت�س�ر 
والــعــلــمــ�ء حــمــلــة متــولــهــ� احلكومة 
االإعالمية  املــنــ�ــســ�ت  جــمــيــع  عـــرب 
لت�سجيع الن��س على تهوية من�زلهم، 
االأمر الذي ي�س�هم يف تفرق جزيئ�ت 
ويــــقــــول  الـــــــهـــــــواء.  الـــــفـــــريو�ـــــس يف 
اخلـــرباء اإن فــريو�ــس كــورونــ� ميكن 
حني  مغلق  مــكــ�ن  يف  يــرتاكــم  "اأن 
يتحدث ال�سخ�س امل�س�ب اإىل اآخر"، 
"يبقى  الفريو�س  اأن  اإىل  م�سريين 
�سخ�س  اإىل  يــنــتــقــل  ثـــم  الـــهـــواء  يف 
اآخر". واأو�سح ن�ئب كبري امل�سوؤولني 
وايت،  توم��س  اإجنلرتا  يف  الطبيني 
اإن "االإجراءات ال�سغرية لكن املهمة 
تــ�ــســ�عــد يف حــمــ�يــتــنــ� من  اأن  ميــكــن 

كورون�".
اللق�ح�ت  عــلــى  "احل�سول  وتــ�بــع: 
ـــــــــداء الـــكـــمـــ�مـــ�ت يف االأمــــ�كــــن  وارت
ب�نتظ�م،  كـــورونـــ�  وفــحــ�ــس  املــغــلــقــة 
ملحوظ�،  فرق�  حتــدث  عوامل  كله� 
قيمة  نغفل  اأال  اأي�س�  املهم  من  لكن 
"مع  قــــ�ئــــال:  واأردف  التهوية". 
الذي يق�سي  ال�ست�ء،  اقــرتاب ف�سل 
داخل  الوقت  من  املزيد  الن��س  فيه 
يدرك  اأن  الــ�ــســروري  مــن  من�زلهم، 
فتح  مثل  التهوية،  اأهــمــيــة  اجلميع 
لب�سع  ولو  حتى   - ب�نتظ�م  النوافذ 
دق�ئق - للحف�ظ على حركة الهواء 

ومنع انت�س�ر العدوى".

طائرة تهبط ا�سطراريًا 
والركاب يفّرون 

اأعــلــنــت الــ�ــســلــطــ�ت االإ�ــســبــ�نــيــة اأننّ 
اأرخبيل  ب�مل� دي م�يورك� يف  مط�ر 
الب�لي�ر، اأحد اأكر مط�رات البالد 
�س�ع�ت  اأربع  قرابة  اأُغلق  ازدح�م�ً، 
اأم�س االأول اجلمعة بعد اأن ا�ستغلنّ 
ـــــ�ب طـــ�ئـــرة هبوطه�  عـــدد مـــن ركنّ
ـــطـــراريـــ�ً فـــيـــه الإنــــــــزال راكــــب  ا�ـــس
املر�س فنزلوا  االأرجــح  ادنّعــى على 
وا. وقــ�ل احلر�س  على املــدرج وفـــرنّ
املـــدين االإ�ــســبــ�ين لــوكــ�لــة فران�س 
اإننّ الط�ئرة التي ك�نت تقوم  بر�س 
برحلة بني املغرب وتركي� �ُسمح له� 
دي  بــ�ملــ�  يف  ا�ــســطــراريــ�ً  ب�لهبوط 
�سعور  اإثــر ورود بالغ عن  م�يورك� 
ــ�بــهــ� بــ�إعــيــ�ء. واأ�ــســ�ف اأننّه  اأحـــد ركنّ
اأثن�ء اإخالء املري�س املفرت�س من 
راكب�ً   20 حــوايل  انتهز  الط�ئرة، 
مــنــهــ�، فنزلوا  لــلــهــروب  الــفــر�ــســة 
اأن  ب�لفرار قبل  املدرج والذوا  على 

تعتقل ال�سلط�ت اثنني منهم.

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

هل اأول م� يتب�در اإىل ذهنك بعد اال�ستيق�ظ من النوم بعد ليلة غري 
ه�دئة هو �سرب فنج�ن قهوة، قبل تن�ول وجبة الفطور؟ اإذا 

هذه  يف  النظر  اإع�دة  عليك  فيجب  كذلك،  االأمر  ك�ن 
تداعي�ت  له�  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت  التي  الع�دة 

التغذية  مركز  ع��ن  ���س���درة  درا���س��ة  ك�سفت  �سلبية. 
اململكة  يف  ب�ث  بج�معة  الغذائي  والتمثيل  والتمرين 

الفطور  وجبة  تن�ول  قبل  القهوة  ل�سرب  اأن  املتحدة 
تداعي�ت �سلبية. وتو�سلت الدرا�سة، التي ن�سرت على موقع 

"cambridge.org"، اإىل اأن تن�ول القهوة قبل وجبة الفطور 
يف  ال�سكر  م�ستوي�ت  يرفع  واالنتب�ه  اليقظة  م�ستوى  رفع  بهدف 
الدرا�سة  بحثت  كم�  "بونته" االأمل�ين.  موقع  نقل  ح�سبم�  الدم، 

يف ت�أثري النوم املتقطع وقهوة ال�سب�ح عرب جمموعة من عالم�ت 
التمثيل الغذائي املختلفة.
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�ش�ؤون حملية

توقع ا�ستقط�ب املزيد من اال�ستثم�رات االإم�راتية لبالده

الرئي�ض الكولومبي: بالدنا كانت يف مقدمة داعمي ملف تر�سيح دبي لتنظيم اإك�سبو 2020

يوا�سل جت�سيد مو�سوع اال�ستدامة الفرعي يف اإك�سبو 2020 دبي

الطاقة وكفاءة  امل�ستدامة  املباين  ت�ساميم  يف  للريادة  »لييد«  �سهادة  على  حت�سل  املوقع  مباين  من   121
مباٍن حتظى بال�سهادة البالتينية العليا، و103 مباٍن حتظى بال�سهادة الذهبية، وت�سعة مباٍن حتظى بال�سهادة الف�سية • �سبعة 

•• دبي - الفجر 

الوطني لكولومبي�، عرب  ب�ليوم  2020 دبي  اإك�سبو  احتفل 
اإيف�ن دوكي  الكولومبي  الرئي�س  بتنظيم احتف�لية ح�سره� 
من  جمموعة  وتــقــدمي  العلم،  رفــع  مرا�سم  �سملت  م�ركيز، 
خالب  وب�سري  �سمعي  وعر�س  والفنية،  الثق�فية  العرو�س 
مت عر�سه م�س�ء على قبة الو�سل، �سمم ال�ستعرا�س التنوع 
احليوي الغني لهذه الدولة التي ترتبط بعالق�ت مميزة مع 

دولة االإم�رات العربية املتحدة.
ورحــــب مــعــ�يل الــ�ــســيــخ نــهــيــ�ن بــن مــبــ�رك اآل نــهــيــ�ن، وزير 
دبي،   2020 الإك�سبو  الــعــ�م  �ــس  املــفــوَّ والتع�ي�س  الت�س�مح 
جمهورية  رئي�س  مــ�ركــيــز،  دوكـــي  اإيــفــ�ن  الرئي�س  بـفخ�مة 
كولومبي�. فيم� اأكد الرئي�س الكولومبي اإيف�ن دوكي م�ركيز، 
تر�سيح  دعمت ملف  التي  الــدول  ك�نت يف مقدمة  بــالده  اأن 
دولة االإم�رات العربية املتحدة، لتنظيم اإك�سبو 2020 على 

اأرا�سيه�، وذلك مل� متلكه من قدرات وبنية حتتية متطورة.
التي عقدت يف  االإعالمية  االإحــ�طــة  واأ�ــســ�ف م�ركيز خــالل 
ت�ريخ  ف�رقة يف  دبــي، عالمة   2020 "اإك�سبو  بــالده:  جن�ح 
وانتع��س  االقــتــ�ــســ�دي  للنمو  جــديــدة  فر�سة  وهــو  الــعــ�مل، 
به� خالل  التي مر  الركود  بعد فرتة  الع�ملي  التج�رة  قط�ع 
حلل  فر�سة  �سيكون  دبــي،   2020 اإك�سبو  اأن  كم�  اجل�ئحة، 

العديد من امل�س�كل التي يواجهه� الع�مل."
ويف رده على �سوؤال وجهه له فريق خدم�ت اإك�سبو االإخب�رية، 
الطويلة  العالقة  لن� بحكم  "دبي مهمة جداً  ق�ل م�ركيز:  
لدى  الكبرية  اال�ستثم�رية  للفر�س  واأي�س�ً  بينن�،  واملمتدة 
من  كبرياً  دعم�ً  كولومبي�  تلقت  ذلك  اجل�نبني، ف�ساًل عن 

دبي ومن دولة االإم�رات يف عدة قط�ع�ت، مثل ري�دة االأعم�ل 
وتنمية ال�سب�ب."

فر�سة  يعد  دبـــي،   2020 اإك�سبو  اأن  على  مــ�ركــيــز،  و�ــســدد 
لــالرتــقــ�ء بــعــالقــ�ت بـــالده مــع دولـــة االإمــــ�رات اإىل م�ستوى 
يحمل   الـــذي  امل�ستقبل  بــ�ــســ�أن  متف�ئل   اأنـــ�  مت�بع�ً  جــديــد،  

الكثري من الفر�س الواعدة لتع�ون مثمر بني الطرفني.
وعرب م�ركيز، عن تطلع بالده اإىل توفري العديد من املنتج�ت 
الزراعة  قــطــ�عــي  يف  خــ��ــســًة  املــحــلــيــة،  لل�سوق  الــكــولــومــبــيــة 
املقبلة مع  لق�ءاته  اأن  اإىل  اللحوم، م�سرياً  والغذاء و�سن�عة 

القي�دات االإم�راتية �ستتن�ول توطيد العالق�ت بني الدولتني 
واالرتق�ء به� مل�ستوي�ت ا�سرتاتيجية يف امل�ستقبل.

 ،2020 اإك�سبو  يف  �س�ركت  كولومبي�  اأن  مــ�ركــيــز،  واأو�ــســح 
"نريد خــالل احلدث  وقـــ�ل:  اال�ــســتــثــمــ�رات،  تو�سعة  بــهــدف 
الدويل تعميق العالق�ت الكولومبية مع العديد من الدول 
امل�س�ركة، كم� �سنعمل خالل م�س�ركتن� على الرتويج لبالدن� 
اأم�م الزوار االأج�نب، فكولومبي� بلد منفتح ال�ستقب�ل الزوار 
املميزات  اإىل  مــ�ركــيــز،  الع�مل." وتــطــرق  اأنــحــ�ء  كــ�فــة  مــن 
التي تتمتع به� بالده ومنه� البيئة النظيفة كون كولومبي� 

ذات  بغ�ب�ت  تتمتع  فهي  اخ�سراراً،  الع�مل  من�طق  اأكــر  من 
الكبري  لالنت�س�ر  بــ�الإ�ــســ�فــة  وممــطــرة،  �س��سعة  مــ�ــســ�حــ�ت 
للتكنولوجي� والتقني�ت اجلديدة التي ت�سهم يف حتقيق ن�سب 
االجتم�عية  االأو�ــســ�ع  حت�سني  يف  ت�سهم  كم�  مرتفعة،  منــو 

واالقت�س�دية للمواطنني الكولومبيني.
وحول برن�مج االحتف�ل اخل��س ب�ليوم الوطني الكولومبي 
يف �س�حة الو�سل، اأكد فخ�مته، على اأن احلدث ثري ب�الأن�سطة 
اأن�سطة  اأن  اإىل  والفنية وغريه�، الفت�ً  االقت�س�دية  املختلفة 
يربط  الــذي  " االإيق�ع  �سع�ر  املق�م حتت  الكولومبي  اجلن�ح 
امل�ستقبل"،  ال تقت�سر على اليوم الوطني فقط بل �ست�ستمر 

طوال فرتة انعق�د احلدث الدويل.
والن��سئة   اجلديدة  القط�ع�ت  جميع  عر�س  "نريد  وت�بع: 
التي تتيح الكثري من الفر�س اال�ستثم�رية على امل�ستثمرين، 
حيث و�سلت ن�سبة اال�ستثم�ر خ�رج قط�عي النفط والتعدين، 

خالل ال�سنوات الثالث امل��سية اإىل نحو 192 يف املئة."
وتوقع فخ�مته، توقيع مذكرة تف�هم جلذب امل�ستثمرين اإىل 
الدولة،  يف  اال�ستثم�رية  ال�سن�ديق  من  عــدد  مع  كولومبي� 
م�سرياً اإىل عقد حم�دث�ت مع بور�سة ال�سلع الت�بعة ملركز دبي 
لل�سلع املتعددة، حول توريد املزيد من القهوة الكولومبية اإىل 
دبي واملنطقة، ب�الإ�س�فة اإىل حم�دث�ت حول قط�ع التعدين 

خ��سة الزمرد الذي ت�ستهر به كولومبي�.
نهي�ن:  اآل  مــبــ�رك  بــن  نهي�ن  ال�سيخ  مع�يل  قــ�ل  جهته  مــن 
اإىل  ونظراً  لالبتك�ر،  االإقليمية  بري�دته�  االإم�رات  "تفخر  
اأن كولومبي� تعد مركزا لالبتك�ر يف اأمريك� الالتينية، وتربز 
االقت�س�د  على  الق�ئمة  للتنمية  احلديثة  روؤيته�  خالل  من 
االإبداعي، نتطلع اإىل العمل عن كثب مع كولومبي� يف �ستى 

وال�سي�حة،  التج�رة،  مثل  امل�سرتك،  االهتم�م  ذات  املج�الت 
والتنمية، ودعم املوؤ�س�س�ت ال�سغرية واملتو�سطة".

بني  املتب�دلة  الــتــجــ�رة   اأن  ب�لقول  "اأعتز  مع�ليه:  واأ�ــســ�ف 
مدار  على   21% بن�سبة  منــت  االإمــــ�رات  ودولـــة  كولومبي� 
الــ�ــســنــوات االأربـــــع املــ��ــســيــة، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــــ�أن عالقتن� 
اإك�سبو  كــولــومــبــيــ� يف  مــ�ــســ�ركــة  عـــرب  االزدهـــــــ�ر  �ــســتــوا�ــســل 
العمل  �سبل  تعزيز  على  مع�ً  العمل  وموا�سلة  دبي،   2020

امل�سرتك." 
اأبرزه�  واأقيمت �سمن االحتف�لية فع�لي�ت ثق�فية، ك�ن من 
"�س�ل�س�"  الــــ  لــرقــ�ــســة  اأداء  وهـــو  �س�تي"،  "اإن�س�ل  عــر�ــس 
الكولومبية ال�سهرية، والعر�س املو�سيقي اخلالب امل�س�حب 

له والذي عر�س يف غ�لبية دول الع�مل. 
ت�س�"،  ت�س�  "الت�س�  لرق�سة  اأداء  كــذلــك  الــعــر�ــس  وت�سمن 
ورق�سة  "البوغ�لو"،  ــة  ورقــ�ــس "الب�ت�س�نغ�"،  ــة  ورقــ�ــس
امل�سرح  على  قدمه�  التي  الرق�س�ت  من  وغريه�  "امل�مبو"، 

زي.   100 حوايل  ا�ستبدال  خالله�  ومت  فن�ن�،   14
ومع حلول الظالم، ا�ستط�ع الزوار التجمع يف �س�حة الو�سل 
ُت�سمى  رائعة  وب�سرية  �سمعية  جتربة  بح�سور  لال�ستمت�ع 
على  ال�سوء  الإلق�ء  ت�سميمه�  الطيور"، مت  بلد  "كولومبي�، 
التنوع احليوي الذي تتمتع به كولومبي� ف�سال عن اأغ�نيه� 
التقليدية وثرائه� الثق�يف، مع وجود ر�سوم متحركة ومق�طع 
فيديو ت�س�حبه� اأن��سيد �س�م�نية اأم�زونية.  ومن ثم انتقلت 
املغني  اأدنّى  كولومبي�، حيث  اإىل جن�ح  ذلك  بعد  االحتف�الت 
الكولومبية  املو�سيقى  من  غن�ئية  فقرة  النديرو�س  يي�سون 
الــتــقــلــيــديــة، مـــزج خــاللــهــ� االأ�ـــســـوات الــتــقــلــيــديــة ملو�سيقى 

الف�لين�تو وكومربي� مع االإيق�ع�ت الع�سرية.

•• دبي - الفجر 

املنت�سرة  الدائمة  املب�ين  من  مبنى   120 من  اأكــر  ح�سل 
"لييد"  �سه�دات  على  دبــي،   2020 اإك�سبو  موقع  اأنح�ء  يف 
ي�سكل  مــ�  االأمــريــكــي لالأبنية اخلــ�ــســراء، وهــو  املجل�س  مــن 
اإجنــ�زا ب�رزا على م�ستوى اال�ستدامة لي�س للحدث الدويل 
 ،"2020 "د�سرِتكت  فح�سب، بل مل�سروع االإرث اخل��س به 
الذي ميثل مدينة ذكية وم�ستدامة متمحورة حول االإن�س�ن 
املوقع  املتواجدة يف  املب�ين  املئة من  80 يف  �ستعيد توظيف 

احل�يل.
الع�ملي  ب�ليوم  االحتف�ل  مــع  ب�لتزامن  االإعـــالن  هــذا  يــ�أتــي 
اإك�سبو  موقع  اأنــحــ�ء  يف  مــبــ�ٍن  �سبعة  ح�سلت  حيث  للمدن، 
2020 الذي تبلغ م�س�حته 4.38 كم مربع، مب� فيه� جن�ح 
– جن�ح اال�ستدامة،  ا  دولة االإمــ�رات العربية املتحدة، وترينّ
وحمطة اخلدمة امل�ستقبلية من اإينوك، على �سه�دة "لييد" 
وكف�ءة  امل�ستدامة  املــبــ�ين  ت�س�ميم  يف  للري�دة  البالتينية 
الط�قة للمب�ين اخل�سراء، وهي اأعلى �سه�دة اعتم�د مت�حة 
املــ�ــســتــدامــة وكف�ءة  املــبــ�ين  الـــريـــ�دة يف تــ�ــســ�مــيــم  يف نــظــ�م 
الط�قة، الذي ي�سكل اأكر النظم ا�ستخدام� لت�سنيف املب�ين 
امتي�ز  عالمة  ي�سكل  كم�  الــعــ�مل،  م�ستوى  على  اخل�سراء 
والفع�لة من  الكف�ءة  الع�لية  امل�ستدامة  املعم�رية  للهند�سة 
�سه�دات  على  ح�ئزا  مبنى   121 اأ�سل  ومــن  الكلفة.  حيث 
وكف�ءة  امل�ستدامة  املــبــ�ين  ت�س�ميم  يف  لــلــريــ�دة  "لييد" 
الط�قة، يف موقع اإك�سبو 2020، ح�سلت 103 مب�ٍن منه� 
الف�سية،  ال�سه�دة  على  مب�ن  و9  "الذهبية"،  ال�سه�دة  على 

اإىل ج�نب اثنتني ح�سلت� على ال�سه�دة.
وكف�ءة  امل�ستدامة  املــبــ�ين  ت�س�ميم  يف  الــريــ�دة  نظ�م  يهتم 
اأنواع املب�ين تقريب�، ويغطي جميع مراحل  الط�قة بجميع 
ا�ستهالك  من  حتد  التي  للمب�ين  �سه�دات  مينح  اإذ  البن�ء، 
الط�قة واملي�ه اإجم�ال على مدى فرتة وجوده�، وتلك التي 
وتلك  اأقـــل،  كربونية  وب�سم�ت  ت�سغيلية  كلف�ت  عنه�  تنتج 
الــتــي ترتك  ــدت مــن مـــواد مراعية للبيئة، وتــلــك  �ــُســيِّ الــتــي 
ت�أثريات اأقل خالل فرتة البن�ء، اإ�س�فة للمب�ين التي تتمتع 

بجودة اأف�سل على م�ستوى الهواء يف االأم�كن املغلقة، وتلك 
التي ت�س�هم يف  املب�ين  اأي  اأف�سل،  املرتبطة ب�ملجتمع ب�سكل 

حتقيق بيئة ح�سرية اأكر ا�ستدامة.
وق�ل اأحمد اخلطيب، الرئي�س التنفيذي للتطوير والت�سليم 
"توؤثر اال�ستدامة يف االأبع�د  2020 دبي:  اإك�سبو  العق�ري، 
نعي�س  التي  لالأم�كن  واالجتم�عية  واالقت�س�دية،  البيئية، 
فيه�، ومتثل اال�ستدامة يف اإك�سبو 2020 التزامن� برتك اأثر 
اإيج�بي ملمو�س على امل�ستوي�ت املحلية، واالإقليمة، والع�ملية 
على مدى اأي�من� الـ 182 وم� بعده�، وذلك جت�سيدا للقي�دة 
احلكيمة ل�س�حب ال�سمونّ ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
ن�ئب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي -رع�ه 
يف  رائـــدة  ب�سفته�  االإمــــ�رات  دولــة  مك�نة  تر�سخ  التي  اهلل- 

التطوير امل�ستدام ومركزا لالقت�س�د االأخ�سر".
اال�ستدامة  عمل  لــفــرق  الــــدوؤوب  العمل  واأ�س�ف:"نتيجة 
�سه�دات  جت�سد  وتف�نيه�،  لدين�  للموقع  العق�ري  والت�سليم 

اأجل  من  فقط  لي�س  جهودن�،  عليه�  ح�سلن�  التي  ’لييد‘ 
يف  ا�ستدامة  االأكــر  الــدويل  اإك�سبو  ن�سخ  اإحــدى  ا�ست�س�فة 
د�سرِتكت  املــ�دي،  اإرثن�  ميثل  اأن  ل�سم�ن  اأي�س�  بل  الت�ريخ، 

وامل�ستدامة".  الذكية  امل�ستقبل  ملدن  منوذج�   ،2020
 ،2022 31 م�ر�س  2020 يف  اإك�سبو  بعد انته�ء فع�لي�ت 
يف  للري�دة  )لييد(  �سه�دات  على  احل��سلة  مب�نيه  �ستبقى 
د�سرتكت  يف  الــطــ�قــة  وكــفــ�ءة  املــ�ــســتــدامــة  املــبــ�ين  ت�س�ميم 
2020، املدينة الذكية امل�ستدامة واملتمحورة حول االإن�س�ن، 
الدائمة  املــبــ�ين  مــن  املــئــة  يف   80 ا�ــســتــخــدام  �ستعيد  الــتــي 

للحدث الدويل ال�سخم. 
وق�ل غوب�الكري�سن�ن ب�دم�ن�به�ن، املدير الع�م جلنوب �سرق 
اآ�سي� وال�سرق االأو�سط، موؤ�س�سة �سه�دات االأعم�ل اخل�سراء 
اأكر  LEED هو  "اإن احل�سول على �سه�دة   :)GBCI(
التزام�  ميثل  وهــو  م�ستدامة.  مم�ر�س�ت  تنفيذ  جمــرد  من 
االآخرين  على  ب�لت�أثري  والقي�م  اأف�سل  مك�ن�  الع�مل  بجعل 

حلم�ية  اال�ستثن�ئية  لالأهمية  نظرا  اأف�سل.  بعمل  للقي�م 
املن�خ يف ال�سرق االأو�سط، والدور املحوري الذي تلعبه املب�ين 
يف هذا اجلهد، ي�سع اإك�سبو 2020 دبي االأ�س�س لهذا االأمر 
للمنطقة ب�أ�سره�، وهو ميهد طريق�ً نحو امل�ستقبل امل�ستدام 
 LEED �سه�دة  اختي�ر  ي�سرفني  الــعــ�مل.  ي�ستحقه  الــذي 

لاللتزام بهذا الهدف اجلدير ب�الحرتام". 
ت�ستند �سه�دات )لييد( للري�دة يف ت�س�ميم املب�ين امل�ستدامة 
فئة  مــن  الثم�نية  »�سيكوال«  �ــســهــ�دات  اإىل  الط�قة  وكــفــ�ءة 
"ممت�ز"، التي ح�سل عليه� اإك�سبو يف وقت �س�بق هذا الع�م، 
�سملت  التي  التحتية،  البنية  م�س�ريع  مــن  العديد  بف�سل 
التي  ال�سخمة  والــقــبــة  ــلــب  الــ�ــسُ واأعـــمـــ�ل  الــو�ــســل،  �ــســ�حــة 
تعلوه�، والتي تعد اأكرب �س��سة عر�س بنط�ق 360 درجة يف 
الع�مل. تقينّم الت�سنيف�ت التي تندرج حتت نظ�م "�سيكوال" 
جمموعة من مع�يري اال�ستدامة، ت�سمل ا�ستخدام االأرا�سي، 
والبيئة، والنقل، واملرونة، والتلوث، وهو اأول نظ�م للتقييم، 

الع�مل، ومينح الأف�سل  اال�ستدامة يف  و�سه�دات  والت�سنيف، 
املم�ر�س�ت يف م�س�ريع البنية التحتية. 

)لييد(  ب�سه�دات  املتعلقة  االأخــبــ�ر  من  املزيد  على  لع  �سنطنّ
للري�دة يف ت�س�ميم املب�ين امل�ستدامة وكف�ءة الط�قة خالل 
اليوم الع�ملي للمدن، حيث يطلق اإك�سبو 2020 دبي، اأ�سبوع 
واخلـــرباء،  الــقــ�دة،  ليجمع  والــريــفــيــة،  احل�سرية  التنمية 
اأكــتــوبــر و6 نوفمرب   31 الــفــرتة بــني  واملــواطــنــني مــعــ� يف 
تنقلن�،  طريقة  تغيري  ميكنن�  كيف  ال�ستك�س�ف   ،2021

وبن�ئن�، وا�ستهالكن�، ومعي�ستن� يف موائل امل�ستقبل.
الث�لث  االأ�ــســبــوع  هــو  والريفية  احل�سرية  التنمية  اأ�ــســبــوع 
 ،2020 اإك�سبو  اأ�س�بيع املو�سوع�ت الع�سر املُق�مة يف  �سمن 
يف اإط�ر برن�مج االإن�س�ن وكوكب االأر�س، حيث يجري تب�دل 
التحدي�ت  الأكــرب  للت�سدي  وُملهمة  جــديــدة  نظر  وجــهــ�ت 
اأكــرب الفر�س يف وقتن� احلــ�يل، مب� يف ذلك ق�س�ي�  وتن�ول 

املن�خ، واالت�س�ل، وم�ستقبل �سحة االإن�س�ن وغريه�.

جناح بيالرو�ض ي�ست�سرف امل�ستقبل يف اأك�سبو 2020
•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

حر�س جن�ح بيالرو�س على الرتويج للمزاي� 
خمتلف  يف  الــدولــة  تقدمه�  التي  التن�ف�سية 
والطبيعة  الــثــقــ�فــة  ذلــــك  يف  مبـــ�  املــــجــــ�الت 
على  الــ�ــســوء  ت�سليط  اإىل  اإ�ــســ�فــة  والــتــعــلــيــم 
كيف ميكن لال�ستثم�رات الذكية اأن توؤدي اإىل 
الن��س،  حي�ة  يعزز  متقدم  تكنولوجي  تطور 
بهذه الكلم�ت افتتحت فرجيني� امل�سوؤولة عن 

جن�ح ب�الرو�س يف اأك�سبو ٢٠٢٠ دبي.
يعترب جن�ح بيالرو�س من االأجنة القريبة من 
بوابة منطقة الفر�س ويقع ب�لقرب من دول 
اأوروبية وامريكية فهى على امتداد �س�رع ي�سم 
والعراق  والبحرين  ني�  وال�سعودية  كولومبي� 
وغــريهــ� مــن الــــدول املــ�ــســ�ركــة، اأمــــ� موقعه� 

على خريطة الع�مل فتقع يف اأوروبــ� ال�سرقية 
وحتــدهــ� رو�ــســيــ� مــن الــ�ــســرق  واوكــرانــيــ� من 

اجلنوب وبولندا من الغرب وليتواني� والتفي� 
الكلية ٢٠٧.٦٠٠ كم .  ال�سم�ل وم�س�حته�  من 
اك�سبو  يف  اجلن�ح  م�سوؤول  فريجيني�  واأ�س�رت 
عـــن اأهـــمـــيـــة وجـــــود بـــالدهـــ� يف هــــذا احلـــدث 
تربطه�  التى  الع�مل  دول  ي�سم  الــذي  الكبري 
واأو�سحت  االإمـــ�رات،  دولــة  مع  قوية  عالق�ت 
اأن جن�ح بيالرو�س يتمتع بخ�سو�سية متميزة 
والتكنولوجي�  التعليم  دور  ي�ستعر�س  حيث 
وال�سي�حة  اال�سطن�عي  بــ�لــذكــ�ء  واالهــتــمــ�م 

وغريه� من املجالن اال�سرتاتيجية.
وا�ــســ�دت مــ�ــســوؤول جــنــ�ح بــيــالرو�ــس بـــدور دبي 
يف تنظيم هــذا احلــدث الكبري الــذي يعد من 
االقت�س�د  جمــ�ل  يف  الع�ملية  الفع�لي�ت  اهــم 
ويعترب  بــــ�لــــدول  والـــتـــعـــريـــف  واال�ـــســـتـــثـــمـــ�ر 
ابداع�ته�  تعر�س  ان  امل�س�ركة  للدول  فر�سة 

وابـــتـــكـــ�راتـــهـــ� وكــــل مـــ� هـــو جـــديـــد يف خدمة 
االإن�س�نية، ف�سال  عر�س كل الدول لثق�فته� 
لديه�،  الثق�فية  االأحــــداث  واأهـــم  وتق�ليده� 
اأم�م الزوار الذين يوفدون من انح�ء الع�مل.  
وذكرت فريجيني� م�سوؤول جن�ح بيالرو�س يف 
املعر�س فر�سة عظيمة   ان  دبي،  اأك�سبو ٢٠٢٠ 
لــلــرتويــج لــبــلــدهــ� يف جمـــ�ل الــتــعــ�ون وعقد 
اال�ستثم�رات بني دول الع�مل امل�س�ركة، وتعزيز 
الــعــالقــ�ت يــر الــ�ــســنــ�عــ�ت وتـــبـــ�دل اخلـــربات 
لتحقيق  الع�مل  وبــني  الب�سرية  كــوادرهــ�  بني 
الرف�هية لل�سعوب، خ��سة بعد اأن متكن الع�مل 
من ال�سيطرة على ج�ئحة كورون�، ودور دولة 
ب�اللتزام  الفع�لية  هــذه  تنظيم  يف  االإمــــ�رات 
�س�أنه� توفري  التى من  ب�لتدابري االحرتازية 

ال�سالمة وال�سحة الع�مة. 
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برن�مج اإك�سبو اليف ينظم حلقة نق��سية حول
احللول املبتكرة ملعاجلة الفجوات 

احلقيقية يف �سناعة الإ�سكان
•• دبي  –  الفجر

نق��سية  حلقة  دبـــي،   2020 اإك�سبو  يف  اليف"  "اإك�سبو  قــ�عــة  يف  اأقــيــمــت 
والتي  التكنولوجي�،  على  الق�ئمة  املبتكرة  احلــلــول  على  ال�سوء  �سلطت 
تع�لج الفجوات احلقيقية يف بن�ء ومتويل وامتالك املن�زل يف جميع اأنح�ء 

الع�مل.
ركزت احللقة التي حملت عنوان " كيف تعمل املن�س�ت الرقمية التكنولوجية 
على �سد الفجوة يف �سن�عة االإ�سك�ن"، على احللول التي ميكن اأن تقدمه� 
امل�ستندات  االإ�سك�ن، بدءا من م�س�كل  اأزمة  التكنولوجي� للم�س�عدة يف حل 
التمويل،  مب�س�ألة  مـــرورا  عليه�،  للح�سول  والــطــويــلــة  املــعــقــدة  والــطــرق 
اأطول  وقت�  االأحــيــ�ن  كثري من  ت�أخذ يف  التي  البن�ء  م�س�كل  اإىل  وو�ــســوال 

وميزانية اأعلى مم� ك�ن خمطط�.  
بتطوير  "قمن�  كولومبي�:  من   "Suyu" موؤ�س�س  األك�سندر  م�ثيو  قــ�ل 
اإ�سف�ء الط�بع  التي ت�س�عد يف عملية  التكنولوجية  جمموعة من االأدوات 
الر�سمي على املمتلك�ت، حيث ن�س�عد االأ�سر يف حتديد امل�سكلة التي تواجهه� 
مع وث�ئق ممتلك�ته�، ثم نريهم كيف ميكنهم حل هذه امل�سكلة، اإذا مل�ذا يجب 
ومث�ل  للغ�ية،  معقدة  نف�سه�  العملية  الأن  التكنولوجي�؟  ا�ستخدام  علين� 
2000 �سكل ق�نوين وفني  على ذلك يف كولومبي�، هن�ك م� يزيد عن الـ 
خمتلف، واأكر من 100 مكتب حكومي، والبد من مق�رنة بي�ن�ت االأ�سرة 
وبي�ن�ت ممتلك�ته� مع م� ي�سل اإىل 13 وك�لة حكومية خمتلفة، وب�لت�يل 
دون  من  ال�سك�ن  غ�لبية  اإىل  الو�سول  ميكن  ال  البي�ن�ت،  هــذه  كمية  مع 

ا�ستخدام درجة معينة من التكنولوجي�".
اأم� رون�لد ويج�ي�، موؤ�س�س Ethis Crowd من اإندوني�سي� فق�ل: "نحن 
نقدم من�سة متويل جم�عي ملط�بقة م�س�ريع التنمية مع امل�ستثمرين الذين 
يرغبون يف دعم تطوير االإ�سك�ن االجتم�عي واالإ�سك�ن املي�سور التكلفة يف 
امل�س�كن  التحديد، فلدين� جمموعة كبرية جًدا من  اإندوني�سي�، على وجه 
الع�مة واالأعداد تتزايد ب�سبب ارتف�ع ن�سبة الفقر. نحن منظمون للغ�ية، 
وم� نقوم به لي�س فقط جلب امل�ستثمرين املحليني بل امل�ستثمرين الدوليني 

كذلك، وب�لطبع هذا يتطلب ا�ستخدام املزيد من التكنولوجي�."
�سة م�سروع »اأمل وورك« من فل�سطني، ف�سرحت كيف  اأم� روان علوي، موؤ�ِسنّ
تعمل املوؤ�س�سة على ربط االأطــراف املعنية بعملية  البن�ء وجمع املعلوم�ت 
االإلكرتونية  التطبيق�ت  ا�ستخدام  ال�سف�فية من خالل  واإ�س�فة  وحتليله� 
املــئــ�ت واالآالف  الــبــنــ�ء ف�ستجد  مــواقــع  اإىل  ذهــبــت  "اإذا  تــقــول:  احلــديــثــة، 
ويتخطون  يت�أخرون  لكنهم  ويعملون بجد حق�،  مًع�،  يعملون  العم�ل  من 
اأنهم  الواقع  يف  االأ�سب�ب  واأحــد  امليزانية،  وكذلك  للعمل،  املحدد  التوقيت 
يقومون فقط ب�لعمل الذي تطلب منهم االإدارة القي�م به ويلتزمون مب� 
اأ�سرع  ب�سكل  وتوا�سلهم  املعنية  االأطــــراف  ربــط  فعملية  لــذا  الـــورق،  على 

ميكنه� اأن ت�س�عد ب�لت�أكيد."

معر�ض تكنوغيمز ت�سيلي 21 يف اإك�سبو 2020 دبي 
ي�سلط ال�سوء على تطور �سناعة 

األعاب الفيديو يف ت�سيلي
•• دبي - الفجر 

ت�سلط الن�سخة اخل�م�سة من معر�س األع�ب الفيديو والتكنولوجي� الت�سيلي 
ال�سهري "تكنوغيمز ت�سيلي 21"، التي تق�م للمرة االأوىل خ�رج ت�سيلي، يف 
األع�ب الفيديو يف ت�سيلي،  2020 دبي، ال�سوء على تطور �سن�عة  اإك�سبو 
ب�للعب  واملــ�ــســ�ركــة  املــعــر�ــس،  فع�لي�ت  ح�سور  مــن  الـــزوار  �سيتمكن  حيث 
�سمن  ح�لي�ً  جتري  التي  واملمتعة  املثرية  االألع�ب  م�س�بق�ت  مع  والتف�عل 

االأن�سطة التي �سيقدمه� اجلن�ح الت�سيلي يف موقع احلدث الدويل.
الت�سيلي من  اجلن�ح  لــزوار  والرتفيه  الت�سلية  املتميز   احلــدث  هــذا  يقدم 
ملطوري  مثرياً  يقدم عر�س�ً  كم�  االأعم�ر،  ك�فة  الفيديو من  األع�ب  حمبي 
األـــعـــ�ب الــفــيــديــو املــ�ــســنــوعــة يف تــ�ــســيــلــي، لــلــتــعــريــف بــ�أعــمــ�لــهــم وجتربته� 
"اأوريغون  �سركة  بح�سب  وذلــك  الفيديو،  الألــعــ�ب  الع��سق  اجلمهور  اأمــ�م 

بروداك�سني" الت�سيلية امل�سوؤولة عن الرتويج للحدث.
وبهذه املن��سبة، ا�ست�س�ف جن�ح ت�سيلي يف اإك�سبو 2020 دبي، بف�سل دعوة 
"برو ت�سيلي" املعروفة، عدداً من املواهب والقوى الع�ملة من  من �سركة 
وك�الت األع�ب الفيديو الوطنية الرائدة لي�س�ركوا هذا احلدث مع جمهور 
اإك�سبو 2020، بدعم من موؤثرين ت�سيليني ب�رزين و�س�نعي حمتوى؛ هم� 
ج�ميي ليزان�، وفن�سنت تراومت�ن، اللذان �سي�س�رك�ن خالل احلدث، ب�للعب 

والتف�عل مع العبني من دولة االإم�رات العربية املتحدة.
و�س�نع  املــحــرتف  الت�سيلي  الــالعــب   ،)Wingz( لــيــزانــ�  جــ�ميــي  وقـــ�ل 
املحتوى: "يف كثري من االأحي�ن، ال يعرف الن��س اأن اللعبة التي يلعبونه� 
متوفرة  الفيديو  األع�ب  �سنع  اأدوات  اأن  رغم  ت�سيلية،  لعبة  الواقع  يف  هي 
والتكنولوجي�  االإنرتنت  ب�سبب  جم�ن�ً،  متوفرة  املعلوم�ت  وكذلك  جم�ن�ً، 

املتقدمة، الت�سيليون لديهم االآن االأدوات نف�سه� مثل االآخرين".
واأ�س�ف فن�سنت تراومت�ن )Rakyz(، الالعب الت�سيلي املحرتف و�س�نع 
املحتوى اأي�س�ً: "اإن �سن�عة األع�ب الفيديو تنمو يف ت�سيلي، ونحن نح�ول 
الري��سة  تعترب  حيث  وكــوريــ�،  واأوروبــــ�  ال�سم�لية  اأمــريــكــ�  مثل  نكون  اأن 
االإلكرتونية مثل الري��س�ت االأخرى وهم يحرتمونه�، لدين� عقلية خ��سة 
يف ثق�فتن� عندم� يتعلق االأمر ب�الألع�ب، ونح�ول اأن نعك�س ذلك من خالل 

عر�س االإمك�ن�ت التي تتمتع به� �سن�عة االألع�ب يف ت�سيلي."

اأجنحة اإك�سبو2020 دبي تعر�ض مواد بناء م�ستدامة و�سديقة للبيئة

تنظيم اأ�سبوع منطقة منغوليا الداخلية بجناح ال�سني باإك�سبو دبي 2020 

اإيلي� فيفي�ين جنم ركوب الدراج�ت الهوائية

ده�ست لروؤية 33 األف م�سارك يتناف�سون يف حتدي دبي للدراجات الهوائية

•• دبي - الفجر

ــــداأت الــعــديــد مــن الــــدول حـــول الــعــ�مل مــن اتخ�ذ   ب
خطوات حقيقية  نحو التحول اإىل "البن�ء االأخ�سر"، 
�سلبية،  اآثــ�ر  التقليدية من  البن�ء  مــواد  به  تت�سبب  مل� 
وخ��سة تلك املتعلقة ب�لتلوث والتغيري املن�خي، ولهذا 
دبي خي�رات  اإك�سبو2020  الــدول يف  اأجنحة  تعر�س 
حتقيق  اإىل  للو�سول  للبيئة،  ال�سديقة  البن�ء  مــواد 

اال�ستدامة املرجوة يف مدن الع�مل م�ستقبال.

الفطر يف مواد البن�ء
طرق  اإيج�د  يف  املب�درة  زمــ�م  الهولندي  اجلن�ح  ي�أخذ 
مبتكرة لتقليل الب�سمة الكربونية للمب�ين من خالل 
عــ�دي وهو  ال�س�رة مبــورد غري  البن�ء  مــواد  ا�ستبدال 

"الفطر".
ويقوم اجلن�ح بزراعة الفطر اخل��س به والذي ميكن 
االأر�سي�ت  بـــالط  مــثــل  الــبــنــ�ء  مــــواد  ا�ــســتــخــدامــه يف 
الغ�زات  كمية  من  كبري  ب�سكل  يقلل  مم�  واجلـــدران، 
اإطالقه�  يتم  والــتــي  احلــــراري،  لالحتب��س  امل�سببة 

يومًي�، واإن�س�ء مب�ن اأكر ا�ستدامة وف�علية.

الفوالذ اخل�يل من االأح�فري:
وهو  م�ستحيال،  يبدو  ك�ن  م�  لتحقيق  ال�سويد  تتجه 
اإنت�ج الفوالذ وال�سلب اخل�يل من الوقود االأحفوري، 
الذي  املن�خي  التغيري  من  للحد  �سرورية  خطوة  يف 

ي�سهده الع�مل اليوم.
و�سركة   SSAB �ــســركــة  مـــن  مــكــون  احتــــ�د  ويــعــمــل 
 Vattenfall الط�قة  و�سركة   LKAB التعدين 
على م�سروع "ه�يربت" والذي يهدف لتطوير �سل�سلة 
اإنت�ج خ�لية من الوقود االأحفوري، بدءا من التنقيب 

و�سوال اإىل املنتج النه�ئي.
اأقــــوى من  الــعــمــل يف تــطــويــر واإنـــتـــ�ج فـــوالذ  ويتمثل 
اإنت�ج  للعمالء  يتيح  بــــدوره  وهـــذا  الـــعـــ�دي،  الــفــوالذ 
اأقــوى واأخــف وزنــ�، وب�لت�يل تقليل ت�أثريهم  منتج�ت 

على البيئة.
وب��ستخدام الفوالذ ع�يل القوة والذي ينتج عنه وزن 

الـــوقـــود، ميكن  ا�ــســتــهــالك  اأقـــل واقــتــ�ــســ�د حم�سن يف 
اأك�سيد الكربون  للعمالء حتقيق وفرة كبرية يف ث�ين 
خالل مرحلة ا�ستخدام منتج�تهم النه�ئية، والهدف 
يف  وفـــرة  �ست�سل   2021 عــ�م  نه�ية  بحلول  اأنـــه  هــو 
اإىل  للعمالء  ال�سنوية  الكربون  اأك�سيد  ث�ين  انبع�ث�ت 

طن. ماليني   10
الكوك )امل�سنوع من  ب��ستبدال فحم  التج�رب  وتقوم 
اإطالق  عن  وعو�س�ً  ب�لهيدروجني،  ال�سلب(  الفحم 
ث�ين اأوك�سيد الكربون، تطلق هذه العملية املي�ه فقط، 

وتقوم �سركة Vattenfall بتزويد الهيدروجني.
يف  جديد  جنم  االأخ�سر"  الهيدروجني  ويعترب"غ�ز 
قط�ع الط�قة، ويجري اإنت�جه عرب الكهرب�ء التي يتم 
منه  ينبعث  وال  املتجددة،  املــوارد  ب��ستخدام  توليده� 
�سيء �سوى بخ�ر امل�ء، ويعترب حال للط�قة م�ستقبال، 
الهيدروجني  تــخــزيــن  عــلــى  الــقــدرة  اإىل  ذلـــك  ويــعــود 
لــفــرتات طــويــلــة، عــلــى العك�س مــن طــ�قــة الــريــ�ح اأو 

ال�سم�س مثال.

بن�ء املن�زل الق�بلة الإع�دة التدوير ب�لك�مل:
2020 دبي بعر�س  اإك�سبو  ويقوم اجلن�ح االأملــ�ين يف 
من�ذج فريدة من نوعه� لعدة طرق �سديقة للبيئة يف 
مواد البن�ء، حيث اإن %40 من انبع�ث�ت ث�ين اأك�سيد 
االإن�س�ء، عالوة على  ع�ملي� عن قط�ع  ت�سدر  الكربون 
اإع�دة  من  جتعل  الال�سقة  واملـــواد  ف�خلر�س�نة  ذلــك، 
تدوير املب�ين اأمرا م�ستحيال، لذا طور فرينر زوبيك 
وحدة  هــ�يــزل  وفيلك�س  هيبيل  ديـــرك  مــع  بــ�لــتــعــ�ون 
�سكنية مكونة ب�لك�مل من مواد مع�د تدويره� وق�بلة 

الإع�دة اال�ستخدام 100%.
تقوم �سركة �سم�يل بال�ستيك�س بت�سنيع املواد اخل��سة 
بــهــ� مــن عــن طــريــق اإعـــــ�دة تــدويــر خمــلــفــ�ت االإنت�ج 
امل�سنوعة  اال�ستهالكية  والب�س�ئع  التعبئة  واأغــلــفــة 
املرق�سة  ال�سوداء  ال�سف�ئح  اأن  ومب�  البال�ستيك،  من 

ع�يل  اإيثيلني  بويل  من  مكونة  ال�سركة  تنتجه�  التي 
الكث�فة، فهي تتميز ب�ملق�ومة الع�لية لوقت طويل.

وال�سل�س�ل  الــطــفــ�ل  مـــن  كــاليــتــك  �ــســركــة  وتــ�ــســنــع 
�س�حلة  بن�ء  مــ�دة  النب�تية  الرابطة  واملـــواد  والقنب 
ن�سبة  وتعمل  الطبيعة،  دورة  اإىل  للرجوع   100%
الــطــفــ�ل املـــوجـــودة يف مــــ�دة الــبــنــ�ء تــلــك عــلــى �سبط 
على  اإيج�بي  ب�سكل  وتوؤثر  طبيعية،  ب�سورة  الرطوبة 
اأعم�ل  امل�دة يف ك�فة  ا�ستخدام  الداخلي، وميكن  املن�خ 

البن�ء اجل�ف.
و�ــســعــيــ� مـــن خـــالل مــنــتــجــ�تــهــ� اإىل احلـــد مـــن تدفق 
املــخــلــفــ�ت الـــ�ـــســـ�درة عـــن الــبــنــ�ء تــقــوم �ــســركــة �ستون 
�س�يكلينغ ب�سن�عة منتج�ته� بخلط الطوب احلراري 
عملية  خـــالل  الـــرطـــب،  ال�سل�س�ل  مــع  واخلــر�ــســ�نــة 
تتيح  ال�سكل،  وجميلة  جــديــدة  لبن�ت  تــكــون  حرفية 
والداخلية  اخلــ�رجــيــة  الــواجــهــ�ت  ت�سكيل  اإمــكــ�نــيــة 
األوانه�  للمب�ين ب�سورة فريدة ومبتكرة، نظرا لتنوع 

وقوامه�.

اإ�سمنت �سديق للبيئة
الدفيئة  الغ�زات  انبع�ث  يف  االإ�سمنت  ت�سنيع  يت�سبنّب 
اأكـــر ممــ� تت�سبب بــه حــركــة الــنــقــل اجلــــوي، وميكن 
اأن  �سوي�سرا  بتطويره�  تــقــوم  الــتــي  احلــلــول  لبع�س 
تقود اإىل جعل قط�ع البن�ء اأقل تلويث� واأكر مراع�ة 

للبيئة.
نوع  بتطوير  ال�سوي�سرية  االإ�سمنت  �سن�عة  وجنحت 
)االإ�سمنت   "LC3" ي�سمى  االإ�ــســمــنــت  مــن  جــديــد 
يقلل  اأن  وميكن  اجلـــريي(،  ب�حلجر  املكل�س  الطيني 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  الكربون  اأك�سيد  ث�ين  انبع�ث�ت  من 
%40، كم� يتم ت�سنيعه ب��ستخدام احلجر اجلريي 
والطني منخف�س اجلودة املتوفر بكمي�ت وفرية، وهو 
 LC3 فع�ل من حيث التكلفة، والهدف من م�سروع 
الع�م يف  اإ�سمنت� معي�ري� �س�ئدا لال�ستخدام  هو جعله 
�سوق االإ�سمنت الع�ملي، ومن املمكن وبف�سل االإ�سمنت 
اإطــالق كمية من غــ�ز ث�ين  الــذي مت تطويره جتنب 
اأكــ�ــســيــد الــكــربــون يف الـــغـــالف اجلــــوي تـــعـــ�دل ع�سرة 

اأ�سع�ف االنبع�ث�ت ال�سنوية ل�سوي�سرا.
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الداخلية"  اأ�سبوع منطقة منغولي�  "ن�س�ط�ت  اأقيمت  
بجن�ح ال�سني ب�إك�سبو دبي 2020 حتت �سع�ر "تك�تف 
االأيدي واالبتك�ر، التنمية املربحة للج�نبني". واأقيم 
املنظمة  اللجنة  الرئي�سي يف مكتب  امليدان  احلدث يف 
اإكــ�ــســبــو دبي  مــعــر�ــس  الــداخــلــيــة يف  ملــ�ــســ�ركــة منغولي� 
ذاتية  الداخلية  منغولي�  منطقة  )جمل�س   2020
املوؤمترات(.  غرفة  الــدولــيــة  الــتــجــ�رة  لتعزيز  احلكم 
االإنرتنت واحل�سور  البث عرب  ا�ستخدام طريقة  ومت 
مــع جن�ح  للتف�عل  االإنـــرتنـــت  عــرب  والــبــث  املـــيـــداين 
ال�سني يف اإك�سبو دبي 2020 يف الوقت الفعلي وك�ن 
ب�الإنرتنت  مت�سلني  االأ�سخ��س  من  االآالف  ع�سرات 

و�س�هدوا احلدث عرب البث مب��سر.
ويف اليوم االأول من احلدث اأقيم حفل افتت�ح "اأ�سبوع 
منغولي� الداخلية"، وقد األقى كل من ت�سن جي�ن اآن 
ن�ئب رئي�س املجل�س ال�سيني لتعزيز التج�رة الدولية، 
وت�سي ب�تو ن�ئب رئي�س منطقة منغولي� الداخلية ذاتية 
ال�سني،  يف  االإمــــ�رات  �سفري  الظ�هري  وعلي  احلــكــم، 
 2020 اإك�سبو  ملكتب  التنفيذي  املدير  العلي  وجنيب 
اأعلن  ثم  ال�سح�بي  االت�س�ل  عرب  كلم�ت  األــقــوا  دبــي، 
احلكم  ذاتية  الداخلية  منغولي�  منطقة  رئي�س  ن�ئب 

ت�سي ب�تو افتت�ح اأ�سبوع منطقة منغولي� الداخلية.
ويف كلمته بهذه املن��سبة ق�ل ت�سن جي�ن اآن اإن االإك�سبو 
ومن�سة مهمة  الــعــ�مل  يف  اأعــلــى معر�س  هــو  الـــدويل 
واالجتم�عية  االقت�س�دية  التنمية  اإجنـــ�زات  لعر�س 
التب�دالت  وتو�سيع  املتب�دل  التف�هم  وتعزيز  الع�ملية 
وتعزيز التعلم املتب�دل واالزده�ر امل�سرتك للح�س�رات. 
ب�ملق�طع�ت  اخلــ��ــســة  الن�س�ط�ت  اأ�ــســبــوع  اأن  م�سيف� 
لعر�س  ال�سني  بجن�ح  مهمة  من�سة  واملــدن  واملن�طق 
التب�دالت  وتــعــزيــز  الــعــ�مل  عــلــى  ال�سينية  احلــ�ــســ�رة 
الداخلية  منغولي�  منطقة  اأن  وق�ل  املتب�دل.  والتعلم 
ال�سني على  تعترب ج�سًرا النفت�ح  الذاتي  ذات احلكم 

الربي  احلرير  طريق  يربط  مهًم�  وحمــوًرا  ال�سم�ل 
ا�سرتاتيجية  واأهمية  كبرية  جغرافية  مبزاي�  وتتمتع 
منغولي�  منطقة  ت�ستفيد  اأن  املـــ�أمـــول  ومـــن  مــهــمــة. 
اإك�سبو  من�سة  ب�سكل جيد من  احلكم  ذاتية  الداخلية 
مع  الــتــنــمــويــة  اخلـــــربات  تــتــبــ�دل  واأن   ،2020 دبـــي 
الــبــلــدان واملــنــ�طــق يف الــعــ�مل مبــ� يف ذلـــك االإمـــــ�رات 
وتعر�س  والتع�ون  التب�دالت  وتعزز  املتحدة،  العربية 

منغولي� الداخلية اجلميلة.
الداخلية  رئي�س منطقة منغولي�  ن�ئب  ب�تو  ت�سي  اأم� 
االآن  لديه�  الداخلية  منغولي�  اإن  فق�ل  احلكم  ذاتية 
اأو�سع  تنمية  واآفـــــ�ق  للتنمية  �ــســالبــة  اأكــــر  اأ�ــســ��ــس 
�ــســرد ق�سة  اآمــــل يف  تــقــدًمــ�.  اأكــــر  ومــفــ�هــيــم تنمية 
االأن�سطة  مــن  �سل�سلة  خــالل  مــن  الداخلية  منغولي� 
عــرب االإنـــرتنـــت مــثــل االقــتــ�ــســ�د والــتــجــ�رة والثق�فة 
ال�سرك�ت  املــزيــد مــن  واإقـــ�مـــة  والــ�ــســيــ�حــة وغـــريهـــ�، 
الدولية وا�ستك�س�ف فر�س التع�ون الع�ملي، وامل�س�همة 
ب�سكل م�سرتك يف بن�ء جمتمع مع م�ستقبل م�سرتك 
جميع  مع  التع�ون  اإىل  يتطلع  اأنــه  م�سيف�  للب�سرية. 
الـــبـــلـــدان واملـــنـــ�طـــق يف الـــعـــ�مل لــتــحــقــيــق املـــزيـــد من 
وتق��سم  والعميق  �سمواًل  االأكــر  والتع�ون  التب�دالت 
فـــر�ـــس الــتــنــمــيــة، وو�ـــســـع خمــطــط لــلــتــنــمــيــة وخلق 

م�ستقبل اأف�سل.
كم� �سهد حفل االفتت�ح عر�س الفيلم دع�ئي ملنغولي� 
ال�سني  مــن  جميل  "م�سهد  عــنــوان  حتــت  الــداخــلــيــة 
اأخرى  رائعة  ثق�فية  وعرو�س�  الداخلية"  ومنغولي� 
الواقعة  احلكم  ذاتية  الداخلية  منغولي�  منطقة  من 
االإنرتنت  عرب  جولة  اإىل  ب�الإ�س�فة  ال�سني.  ب�سم�ل 
2020، وجـــوالت  اإكــ�ــســبــو دبـــي  الــ�ــســني يف  يف جــنــ�ح 
عــرب االإنـــرتنـــت يف اأجــنــحــة اأملــ�نــيــ� والــيــ�بــ�ن وغريه� 
ال�سني  جن�ح  مع  تف�عل  اإىل  ب�الإ�س�فة  االأجنحة  من 
اأظهر  اأخــرى ثرية. وهــو م�  واأن�سطة  االإنــرتنــت  عرب 
لالأ�سدق�ء  الداخلية  منغولي�  يف  واالزدهــ�ر  احلم��س 
اأ�سبوع  اأنح�ء الع�مل امل�س�ركني يف ن�س�ط�ت  من جميع 

منغولي� الداخلية بجن�ح ال�سني.
موؤمتر الرتويج االقت�س�دي والتج�ري

منغولي�  ــبــوع  اأ�ــس "ن�س�ط�ت  هــ�مــ�ــس  عــلــى  عــقــد  كــمــ� 
والتج�ري،  االقت�س�دي  الــرتويــج  موؤمتر  الداخلية" 
واالإ�سالح  التنمية  جلــنــة  مــن  مــ�ــســوؤولــون  فــيــه  قـــدم 
ومدينة  احلكم  ذاتــيــة  الداخلية  منغولي�  منطقة  يف 
اأوردو�س ومدينة هولونبوير على التوايل عرو�س� عن 
� اإىل م�س�ركة  ظروف املنطقة ومدنه�، ب�الإ�س�فة اأي�سً
ممثلني من غرف التج�رة وال�سن�عة ب�الإم�رات وكذا 
للرتويج  الغني  ب�ملحتوى  ومتيز  لل�سرك�ت،  ترويج� 
ب�الإ�س�فة اإىل مق�طع الفيديو الرتويجية للمنتج�ت 
الرئي�سية ل�سرك�ت منغولي� الداخلية، وهو م� ي�س�عد 
الــتــعــ�ون ومت يف  عــن فر�س  البحث  الطرفني يف  كــال 
الداخلية  اإطالق عمود منغولي�  الرتويجي  االجتم�ع 
التج�رة  تعزيز  جلنة  من�سة  على  افتت�حه  مت  الــذي 

�سركة   50 اأكــر من  بني  حـــوارات  لتنظيم   ال�سبكية 
من  �سلة  ذات  جمـــ�الت  اأربــعــة  يف  واإمــ�راتــيــة  �سينية 

خالل حم�دث�ت اقت�س�دية جت�رية. 
هذا وقد مت ا�ستخدام ال�س��سة الكبرية جلن�ح ال�سني 
ترويجية  فيديو  مق�طع  لعر�س  ب�رك"  "اإك�سبو  يف 
خ��سة،  لعرو�س  فيديو  ومق�طع  الداخلية  ملنغولي� 
واأفالم ترويجية لل�سن�عة يف منغولي� الداخلية. وهو 
م� يقدم للجمهور الع�ملي منغولي� الداخلية اجلميلة 
"ن�س�ط  عـــززت  وقـــد  والــغــنــيــة يف جميع االجتـــ�هـــ�ت. 
من  ومبــ�ــســ�عــدة  الداخلية" هـــذه  مــنــغــولــيــ�  اأ�ــســبــوع 
الع�ملي،  االإك�سبو  وبف�سل  واملــثــرية  املبهجة  االأن�سطة 
الواقعة  الداخلية  ملنغولي�  ال�س�مل  الــرتويــج  عـــززت 
ب�سم�ل ال�سني، و�سجعته� بطريقة �س�ملة وعززت من 
والتع�ون  للتب�دالت  وا�سعة  من�سة  وخلقت  ت�أثريه�، 

بني ال�سرك�ت ال�سينية واالإم�راتية.
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الــهــوائــيــة، والف�ئز  الــــدراجــــ�ت  و�ــســف جنـــم ركــــوب 
الن�سخة  يف  النق�ط  ترتيب  يف  البنف�سجي  ب�لقمي�س 
االأخرية من كور�س� روزا واملتوج بجوائز ت�سع �سب�ق�ت 
اإيــلــيــ� فــيــفــيــ�ين، جتــربــة مــ�ــســ�ركــة 33 األف  كــــربى، 
"حتدي دبي للدراج�ت  راكــب دراجــ�ت هوائية خالل 
الهوائية" الذي امتد مل�س�فة 14 كيلومرتا على �س�رع 
التج�رب  اأكـــر  مــن  واحـــدة  ب�عتب�ره�  زايـــد،  ال�سيخ 

املده�سة يف حي�ته املهنية 
واأ�س�ف: "كن� نتوقع م�س�ركة 15 األف �سخ�س، كحد 
اأق�سى، ولكنن� حتم� مل نتوقع روؤية اأكر من 30 األف 
ذلك،  راأين�  التحدي مع�، وعندم�  م�س�رك يخو�سون 
هــواة وحمرتفون،  هن�ك  كــ�ن  رائــعــ� حق�،  �سيئ�  كــ�ن 
كب�را و�سغ�را، جمتمعني مع� على نف�س الطريق، يف 
�سورة تعك�س مدى وعي املجتمع ب�أهمية تبني اأ�سلوب 

احلي�ة ال�سحي عن طريق مم�ر�سة الري��سة
وكــــ�ن �ــســبــ�ح يـــوم اجلــمــعــة مبــثــ�بــة رفـــع الــ�ــســتــ�ر عن 
يف  �سيق�م  اإيط�لي�" الــذي  دي  "جريو  �سب�ق  انطالق 
دبي يوم ال�سبت 6 نوفمرب، الذي �سيخو�س الدراجون 
خالله �سب�ق� مل�س�فة ق�سرية يف موقع اإك�سبو 2020 

دبي
ويــنــظــم هــــذا احلــــدث بــدعــم مـــن عــالمــة "�سنع يف 
 2020 واإك�سبو  الري��سي  دبــي  وجمل�س  اإيط�لي�"، 
الفع�لي�ت  وذلــك �سمن  �سبورت"،  اإ�ــس  �سي  و"اآر  دبي 

الرئي�سة ملب�درة حتدي دبي للي�قة التي ت�ستمر حتى 
27 نوفمرب اجل�ري، حيث يعترب "طواف اإيط�لي�"، 
 ،2020 اإك�سبو  يف  احرتافية  ري��سية  م�س�بقة  اأول 
اإيط�لي�،  جن�ح  من  �سينطلق  الــذي  ال�سب�ق  و�سي�سهد 
قي�م الدراجني امل�س�ركني، ب�إكم�ل 30 لفة على حلبة 

بطول 2.1 كيلومرتا حول موقع احلدث الدويل
وق�ل �سعيد ح�رب، اأمني ع�م جمل�س دبي الري��سي: " 
اإنني اأرى اليوم عمل �سنوات طويلة ي�سبح اأمرا واقع� 
"كرايتريوم" من طواف  ملمو�س�، حيث يعترب �سب�ق 
اإيط�لي�" اإ�س�فة جديدة  "جريو دي  اإيط�لي� الدويل 

 ،2020 اإك�سبو  اأنه يق�م يف  الإجن�زات دبي، خ�سو�س� 
هذا احلدث الدويل الكبري، وي�سم ال�سب�ق اأبرز جنوم 
الدراج�ت الهوائية، كم� اأ�سكر �سرك�ءن� )اآر �سي اإ�س( 
لتقدمي هذا احلدث لع�س�ق الدراج�ت الهوائية هن� يف 

دبي"
اإك�سبو2020  اإيط�لي� يف  الع�م جلن�ح  املفو�س  واأكــد 
الري��سة لغة ع�ملية،  ب�ولو جلي�سينتي:" تعترب  دبي، 
اإيط�لي�"  "طواف  بــ�نــطــالق  فــخــورون  نحن  والــيــوم 
اإيط�لي�" ا�ستطعن�  دي  "جريو  بداية  فمنذ  دبــي،  يف 
عك�س جم�ل اإيط�لي� مبدنه� وطبيعته�، واليوم نحن 
جديدة،  اأمــ�كــن  واكــتــ�ــســ�ف  خمتلفة،  جتــربــة  ن�سهد 
اإك�سبو، وخ�سو�س�  اأجنحة  نكت�سفه هو  واأف�سل مك�ن 
اجلــنــ�ح االإيــطــ�يل ملــ� ميثله مــن عــالمــة فــ�رقــة، كم� 
دولة  ملئتي  ب�سكل حي  الع�ملي  احلــدث  هــذا  بث  �سيتم 
حـــول الع�مل"  ويــ�ــســهــد الــ�ــســبــ�ق مــ�ــســ�ركــة عـــدد من 
اأبرز الدراجني يف الع�مل، منهم بطل طواف اإيط�لي� 
القمي�س  وح�مل   2021 لع�م  اإيط�لي�«  دي  »جــريو 
االأ�سفر يف طواف فرن�س� ع�م 2019، اإيغ�ن برين�ل، 
مرات،  ثالث   )UCI( الطرق  ل�سب�ق  الع�مل  وبطل 
بيرت �س�ج�ن، والف�ئز ب�لقمي�س البنف�سجي يف ترتيب 
واملتوج  روزا  كور�س�  االأخــرية من  الن�سخة  النق�ط يف 
الع�مل  وبطل  فيفي�ين،  اإيلي�  كــربى،  �سب�ق�ت  بت�سع 
الذي  وهو  ج�ن�،  فيليبو  مرتني،  الهوائية  للدراج�ت 
�سبق اأن حقق الفوز يف �ست مراحل من طواف اإيط�لي� 

اأي�س�.
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العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7990/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 18٦

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم ٢٠٢1/4418 
وقدره )5٢4٧٠( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف .

ط�لب التنفيذ : اأميك�س )ال�سرق االو�سط( �س.م.ب )م( االم�رات )امريك�ن اك�سرب�س �س�بق�(
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - بردبي - �س�رع �س�رع الفلك - مبنى فندق ميدي� ون برج املك�تب - �سقة 

الط�بق ٢٧ - مكتب رقم ٢٧٠1 و ٢٧٠٢.
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ر�س� حممد مدين - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5٢4٧٠( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                              يف التنفيذ رقم  100/2021/240 تنفيذ احكام املركزي املايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184
. ARB -022 -2021:مو�سوع التنفيذ : تنفيذ حكم التحكيم ال�س�در يف الدعوى رقم

ط�لب التنفيذ : ا�سوك ج�جدي�سواروب ج�جلوتي� - واخرون
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التج�ري - �س�رع االبراج - ب�ي �سكوير - 

بن�ية رقم 1٢ - الط�بق الث�لث - مكتب رقم 3٠3 ، 3٠4 - رقم مك�ين:٢٦8٧٢8٦٦33.
انف�ستمنت�س  اأ�س��س   -٢ �ــس.ذ.م.م  العق�ري  للتطوير  زاي�  اي  ايه  كيه  ا�س   -1 : اإعالنهم�  املطلوب 

ليمتد - �سفتهم� : منفذ �سدهم�
مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٧51٧4٧٧.٧8( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                    يف التنفيذ رقم  213/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم:٢٠٢٠/5٠95 امر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )434993( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف .

ط�لب التنفيذ : ديزاين ورلدوايد ب�رترن�سيب م.د.م.�س - واخرون
عنوانه:ام�رة دبي - بردبي - اخلليج التج�ري - �س�رع االبراج - ب�ي اأ�سكوير 1٢ - الط�بق 3 - مكتب 

3٠3 - مك�ين:٢٦8٧٢8٦٦33.
املطلوب اإعالنه : 1- بن حيدر لل�سي�فة �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��سة وهي عب�رة عن الوحدات الك�ئنة 
ار�س  رقم   - الث�نية  والك�ئنة مبنطقة احلبيبه   - ار�ــس 1354  رقم   -  ٢ الرب�س�ء جنوب  مبنطقة 
85-141 والك�ئنة مبنطقة النهدة االوىل 5/٠-88/٠ و الك�ئنة مبنطقة نخلة جمريا ٢٢٧8 - وف�ء 
للمبلغ املط�لب به قدره )434993( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله ق�نون� 

بن�ءا على قرار املحكمة ال�س�در بت�ريخ:٢٠٢1/11/3.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3964/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية احل�دية ع�سر رقم 15٦

بعد  واحلكم  به�  عليه�  املدعي  واعــالن  اأقــرب جل�سة  املوقرة حتديد  املحكمة  :نلتم�س من عدالة  الدعوى  مو�سوع 
الثبوت ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ )9٢.٦43( درهم اثن�ن وت�سعون الف� و�ستم�ئة وثالثة واربعون 
اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  الر�سوم  مع  الت�م  ال�سداد  وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من  �سنوي�   %9 بواقع  والف�ئدة   ، درهم� 

املح�م�ة. مع الت�سريح ب�سم ملف النزاع رقم:٢5٦٢/٢٠٢1 جت�ري
املدعي:حممد عبداهلل ح�جي يو�سف خوري و�سرك�ه �س.ذ.م.م

عنوانه:ام�رة دبي - ديرة - �س�رع �سالح الدين - مق�بل حمطة مرتو ابوهيل - بن�ية حممد عبداهلل ح�جي يو�سف 
خوري - ه�تف رقم:٠4٢٦٦٦3٠٠ - ف�ك�س رقم:٠4٢٦٦1٦4٢  - وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ه��سم احلم�دي 

املطلوب اإعالنه :  1- اك�س �سيل للخدم�ت الفنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واعالن 
املدعي عليه� به� واحلكم بعد الثبوت ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ )9٢.٦43( درهم اثن�ن وت�سعون 
الف� و�ستم�ئة وثالثة واربعون درهم� ، والف�ئدة بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م مع الر�سوم 
وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. مع الت�سريح ب�سم ملف النزاع رقم:٢5٦٢/٢٠٢1 جت�ري - وحددت له� جل�سة يوم 
الثالث�ء  املوافق  ٢٠٢1/1٢/٧  ال�س�عة ٠8.3٠ �س يف ق�عة التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك 

ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

جزئي عمايل   AJCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000714/ 
اإىل املحكوم عليه :ت�سهيل االبداع خلدم�ت رج�ل االعم�ل

حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 
املنفذ:-مهند عبد العظيم حممد احل�سن حممد خري - اجلن�سية �سوداين 

يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله  ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   تنفيذه ك�الآتي : املجموع 

الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 74014.0.
 لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( 
ف�إن  االإخط�ر.  ويف ح�لة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  ت�ريخ  يوم� من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

جزئي جتاري   AJCFICIPOR2021 يف الدعوى  رقم 0001804/ 
اإىل املدعي عليه :يعقوب ح�سني جمعة الهوتى البلو�سي - ام�راتي اجلن�سية ، �سريفة 

حممد ح�سني ح�سن ، ام�راتية/اجلن�سية
نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ - قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة ب�لرقم 
اعاله ل�س�لح املدعي/م�سرف االم�رات اال�سالمي �س.م.ع ، قررت املحكمة الزام املدعي 
عليهم� ب�ن يوؤدي� للم�سرف املدعي مبلغ� وقدره مليون و�ستم�ئة وت�سع وخم�سون الف� 
بدءا  املبلغ  هذا  على   %5 قدره�  ق�نونية  ف�ئدة  عن  ف�سال  درهم�  وع�سرون  وم�ئة 
من ت�ريخ ايداع تقرير اخلبري يف الدعوى وحتى مت�م الوف�ء والزمت املدعي عليهم� 
ب�مل�س�ريف والر�سوم ومببلغ خم�سة االف درهم� مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م�عدا 
الت�يل  اليوم  اعتب�را من  15 يوم�  ، حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل  ذلك من طلب�ت 

ال�ستالمك هذا التبليغ.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن مدعي عليه بالن�شر

جزئي عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0000747 يف  الدعوى رقم
اىل املدعي عليه:ايتيك خلدم�ت تقنية املعلوم�ت م.م.ح

 ، فيليبو�س  جوهن  فيليبو�س  نيالمبيالليل  ن�فني  املدعي/�س�كو  ب�ن  نعلمكم 
املذكورة اعاله للمط�لبة و�سدر بحقكم  اق�م الدعوى  هندي/اجلن�سية - قد 
مبلغ  للمدعي  توؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام  املحكمة  االتي:حكمت  احلكم 
)اثني ع�سر الف وثم�ين م�ئة وع�سرون درهم�( رواتب مت�خره وم�ئة واربع 
وثالثون و�ستم�ئة وع�سر درهم� ب�جم�يل م�ئة و�سبع واربعون الف واربعم�ئة 
والر�سوم  املغ�درة  او  االلغ�ء  عند  موطنه  اىل  عودة  وتذكرة  درهم�  وثالثون 
فيم�  الدعوى  ورف�س  الر�سوم  ب�قي  من  املدعي  واعف�ء  املن��سبة  وامل�سروف�ت 

زاد على ذلك من طلب�ت.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن مدعي عليه بالن�شر

جزئي عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0006460 يف  الدعوى رقم

االم�رات  روب�ري  عبداهلل  غلوم  عي�سى  عليه:عبيد  املدعي  اىل 
العربية املتحدة/اجلن�سية

بنجالدي�سي/  ، حممد  بيجوم  اجنون�  املدعي/م�ست  ب�ن  نعلمكم 
املحكمة  حكمت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  قد   - اجلن�سية 
اربعة  درهم   )4٦٦٦( مبلغ  للمدعية  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  ب�لزام 
االف درهم و�ستم�ئة و�ستة و�ستون درهم ، وت�سليمه� جواز ال�سفر 
وتذكرة العودة اىل موطنه� او قيمته� ورف�ست م�زاد على ذلك من 

طلب�ت والزمت املدعي عليه ب�مل�س�ريف.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  84/2020/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الدعوى :  

ط�لب االإعالن : بنك االم�رات دبي الوطني �س.م.ع -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 
وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ه��سم احلم�دي - �سفته ب�لق�سية : وكيل

ب�لق�سية : منفذ �سده-  اويــل كومبني م.د.م.�ـــس - �سفته  اند  : 1- كول  اإعالنه  املطلوب 
جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن :
قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:٢٠٢1/1٠/٢8 خم�طبتكم ال�ستالم املنقوالت الك�ئنة 
يف العق�ر - نوع العق�ر �سقة �سكنية - املنطقة الثنية اخل�م�سة - رقم االر�س 8٧٢ - ا�سم املبنى 
�سيلفر ت�ور - رقم العق�ر B1/34/07 - امل�س�حة 84.1٧ مرت مربع - خالل خم�سة ع�سر 

يوم� واال �سيتم ت�سليمه� للمزايد بعد �سداد قيمته�.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

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

مو�سوع التنفيذ :  
ط�لب االإعالن : �ست�لورات لتج�رة املعدات امليك�نيكية والهند�سية �س.ذ.م.م -  �سفته 

ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- اربي� جروب انف�ستمنت ليمتد - �سفته ب�لق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل االإق�مة 
مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )85٢٦٠( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن 
املذكور  ب�لقرار  التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام  �ستب��سر االجــراءات  املحكمة 

خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

اعالن بالن�شر        
 3988/2021/16 جتاري جزئي 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ج�زز للمق�والت �س.ذ.م.م )�س�بق�( مدينة اللولو للخدم�ت الفنية �س.ذ.م.م )ح�لي�(  

- جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :�سركة اك�سيد برمييم للخلط�ت اجل�فة اجل�هزة �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

 اجلن�سية االم�رات 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� احلكم ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )3٢3.3٧( 
درهم �سبعة وثالثون الف وثالثم�ئة ثالثة وع�سرون درهم� - مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 1٢% من ت�ريخ 
رفع الدعوى وحتى مت�م ال�سداد - احلكم ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )5٠٠٠( درهم 
خم�سة االف درهم كتعوي�س ج�بر لك�فة اال�سرار التي ا�س�بت املدعية من جراء قي�م املدعي عليه� االمتن�ع 
عن �سداد م�ستحق�ته� املط�لب به� يف الدعوى وحب�سه� وحرم�نه� من االنتف�ع به� بدون وجه حق من ت�ريخ 

ا�ستحق�قه� وحتى ت�ريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليه� الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة 
وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء املوافق ٢٠٢1/1٢/٧ ال�س�عة ٠8:3٠ �سب�ح� يف ق�عة التق��سي عن بعد لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

اعالن بالن�شر        
 2568/2021/11 مدين جزئي 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- م�جي�ستيك اإت�س اآر كون�سلتن�سي ذ.م.م  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :منى عبداهلل حممد علي ال�سحي 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة االآتي:اوال:قيد  قد 
النزاع وحتديد اقرب جل�سة لنظره واعالن املدعي عليه بالئحة الدعوى وموعد اجلل�سة رقم 
النزاع املدين ٢٠٢1/3144 - ث�ني�:الزام املدعي عليه برد مبلغ )8٠٠٠( درهم ثم�ين االف درهم 
مع التعوي�س 1٠٠٠ درهم الف درهم لالخالل ببنود العقد مع الفوائد الت�خريية ن�سبة 9% من 
ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الت�م - ث�لث�:الزام املدعي عليه� ب�لر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب 
املح�م�ة.  وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠٢1/11/11 ال�س�عة ٠9:٠٠ �سب�ح� يف مكتب 
بتقدمي م� لديك من  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ف�أنت مكلف ب�حل�سور  لذا  الدعوى  ادارة 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:6517/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم ٢٠3

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ )٢٠4.٢33.9٠( درهم م�ئت�ن واربعة الف 
وم�ئت�ن ثالثة وثالثون درهم� و 9٠ فل�س� ، والفوائد الق�نونية امل�ستحقة من ت�ريخ ٢٠٢1/4/٢5 حتى 
اتع�ب  ومق�بل  وامل�سروف�ت  ب�لر�سوم  عليه  املدعي  ث�ني�:الزام   - ال�سداد  حتى  �سنوي�   %9 بواقع  ال�سداد 

املح�م�ة. 
املدعي:بنك دبي التج�ري �س.م.ع

عنوانه:دبي - ديره - �س�رع بور�سعيد - نف�س بن�ية البنك بجوار ديره �سيتي �سنرت - تليفون:٠44393٧33 
- ف�ك�س:٠44393٦8٧ - �س.ب:٢٦٦8 - متحرك:٠5٠43٢4٠4٢

وميثله:علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب اإعالنه :  1- عزمي بن اله�دي االطر�س  -  �سفته : مدعي عليه

بــتــ�ريــخ:٢٠٢1/1٠/٧ -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  مو�سوع االإعــالن :طلب 
ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ )٢٠4.٢33.9٠( درهم م�ئت�ن واربعة الف وم�ئتني وثالثة 
وثالثني درهم و تع�سني فل�س ، والف�ئدة 5% من ت�ريخ اال�ستحق�ق يف:٢٠٢1/4/٢5 وحتى مت�م ال�سداد 
والزمت املدعي عليه ب�مل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة .ولكم احلق يف ا�ستئن�ف 

رئي�س الق�شماالمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:5383/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم ٢٠3

مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املطلوب االمر �سدهم� ب�لت�س�من والتك�فل ب�ن يوؤدي� لط�لبة االمر مبلغ� 
�سده�  املطلوب  والــزام   ، درهم�  وع�سرون  وثم�نية  وت�سعم�ئة  االف  وخم�سة  م�ئتني  درهم   )٢٠59٢8.٠٠( قدره 
 ، فل�س�  و�ستون  للط�لبة مبلغ� وقــدره )183.٦3( درهم م�ئة وثالثة وثم�نون درهم� وثالثة  تــوؤدي  ب�ن  االوىل 

والف�ئدة الت�أخريية بواقع 9% �سنوي� اعتب�را من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية ولغ�ية ال�سداد الت�م. 
املدعي:دي�ل بيلدينج م�تريب�ل تريدرز

عنوانه:ام�رة دبي - املنطقة احلرة اجلنوبية - بجبل علي - مك�ين ٠9٢٧٦599٦4
وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل

املطلوب اإعالنهم� :  1- توم��س م�تيو م�ت�تيل ٢- ملتى لينك للمق�والت �س.ذ.م.م  -  �سفتهم� : مدعي عليهم�
مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:٢٠٢1/8/٢9 - ب�لزام ب�لزام 
كل من �سركة/ ملتى لينك للمق�والت �س.ذ.م.م و/ توم��س م�تيو م�ت�تيل ب�ن ي�سدد اىل �سركة/ دي�ل بيلدينج 
وع�سرون  وثم�نية  وت�سعم�ئة  االف  وخم�سة  م�ئتني  درهم   )٢٠5.9٢8.٠٠( مبلغ  مت�س�منني  تريدرز  م�تريب�ل 
درهم� قيمة ال�سيك�ت ارق�م 39٧٢ ، 39٦٧ ، 39٦8 حمل هذا الطلب والف�ئدة الق�نونية 5% من ت�ريخ ٢٠٢1/8/4 
وحتى مت�م ال�سداد والزمتهم� ب�لر�سوم وامل�سروف�ت وخم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�س م�زاد على 

ذلك من طلب�ت .ولكم احلق يف ا�ستئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1261/2019/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التج�رية االوىل رقم 31
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم ب�لت�س�من والتك�فل ب�ن يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )1٧٦.8٢٠.51٦( درهم 
 )3٦٧.5٠٠( وقــدره  ومبلغ  الت�م  ال�سداد  وحتى  يف:٢٠19/8/19  املط�لبة  ت�ريخ  من   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة 
املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�سمول  املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  الر�سوم  والزامهم  املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  درهم 

بال كف�لة. 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - ديرة - �س�رع بني ي��س - خور دبي - قرب بنك االم�رات دبي الوطني - بوك�لة الدكتور 
ري��س الكب�ن و�سيف املطوع وا�س�مة ال�س�ملى

تيمور  دو�ست  �سب   -3 م.م.ح  للتج�رة  �سليكتور   -٢ م.م.ح  الع�مة  للتج�رة  بيزن�س  ف�ين�ىل   -1   : اإعالنهم  املطلوب 
م�المريى 4- ف�طمة �سب دو�ست م�المريى  -  �سفتهم : مدعي عليهم

املذكورة اعاله  املنعقدة بت�ريخ:٢٠٢1/9/٢9 يف الدعوى  :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته�  مو�سوع االإعالن 
ل�س�لح/ بنك ملي ايران ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�س�من ب�ن يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )م�ئة وخم�سة و�ستون مليون 
وثالثم�ئة واثن�ن وثم�نون الف وثالثة و�ستون درهم واربعة وثم�نون فل�س ، والفوائد الق�نونية بواقع 5% �سنوي� 
من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية احل��سل يف ٢٠19/8/19 حتى ال�سداد الت�م والزمت املدعي عليهم الر�سوم وامل�س�ريف 
ومبلغ ع�سرين الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ، حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3589/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية احل�دية ع�سر رقم 15٦
وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم   )1٦٦.3٧4.٧5( وقــدره  عليه� مببلغ  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 1٢% ت�سري من ت�ريخ اال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ بال 

كف�لة عمال ب�حك�م الفقرة )1( من امل�دة )٢٢9( اجراءات مدنية. 
املدعي:عبدالغفور وع�مل خ�ن للنقل ب�ل�س�حن�ت الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م

ب�لقرب من   -  8 �سقة مكتب رقم   - - دبي  الث�لثة  ال�سن�عية  را�ــس اخلــور   - امــ�رة دبي   - عنوانه:االم�رات 
دوار العب�ر

املطلوب اإعالنه :  1- اوف�سيت لالن�س�ءات �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
املنعقدة بت�ريخ:٢٠٢1/1٠/1٧ مبث�بة احل�سوري  :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته�  مو�سوع االإعالن 
وثالثم�ئة  الف�  و�ستون  و�ستة  م�ئة   )1٦٦.3٧4.٧5( وقــدره  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام 
واربعة و�سبعون درهم� وخم�سة و�سبعون فل�س� ، والف�ئدة الق�نونية وبواقع 5% �سنوي� من ٢٠٢1/9/٢٠ وحتى 
من  ذلك  م�عدا  ورف�ست  املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  درهم  خم�سم�ئة  ومبلغ  ب�مل�س�ريف  والزمته�  ال�سداد  مت�م 
طلب�ت ، حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا 

االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية ، املحكمة االبتدائية املدنية
اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 يف الدعوى  رقم 0008182/ 
اإىل املحكوم عليه:حممد ف�روق متويل ر�سوان ، العنوان:9401251

نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
ب�لرقم اعاله ل�س�لح:ن�در حممد احمد حممد �سليم�ن

ن�أمر  االوراق  على  االطالع  بعد  بت�ريخ:2021/10/20  انه  احلكم  ب�لت�يل:ن�س 
والزمته   ، درهم  الف  وخم�سون  )م�ئة  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  ب�ن  عليه  املدعي  ب�لزام 
مت�م  وحتى  الدعوى  قيد  ت�ريخ  من  اعتب�را  �سنوي�   %5 بواقع  الق�نونية  ب�لف�ئدة 
اعتب�را  الق�نونية  املدة  ، حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل  ب�مل�سروف�ت  ال�سداد والزمته 

من اليوم الت�يل لن�سره.  
املحكمة االبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008247 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اك��س كوم�ر ج�ن�ك راج 
جمهول حمل االإق�مة  : ال�س�رقة - منطقة العزرة �س�رع ال�سيخ �س�مل بن �سلط�ن الق��سمي بن�ية �سكن 

�س�ئقي اجرة ال�س�رقة رقم اله�تف:0581773003
"1- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )23075.49( ثالثة وع�سرون الف� وخم�سة و�سبعون درهم و49 فل�س
"2- الزام املدعي عليه ب�لف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية وحتى ت�ريخ ال�سداد الت�م

املح�م�ة اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليه  املدعي  الزام   -3
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2021/11/10 ام�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة املحكمة 
6( �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد -  االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 

اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ 2021/11/3م 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008115 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بدار منري حممد اكرم 
جمهول حمل االإق�مة  : ال�س�رقة - منطقة العزرة �س�رع ال�سيخ �س�مل بن �سلط�ن الق��سمي بن�ية �سكن 

�س�ئقي اجرة ال�س�رقة رقم اله�تف:٠5٢9٠٢5139
املط�لبة تلتم�س ادارة ق�س�ي� الدولة بوزارة العدل وب�لني�بة عن املدعية )اجرة ال�س�رقة( من املحكمة 
موعد  وحتديد  الدعوى  ب�التي:اوال:قيد  له�  احلكم  عدالتكم  تراه  ومل�  تقدم  م�  على  بن�ء  املوقرة 
لنظره� واعالن املدعي عليه - ث�ني�:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )1٢٢٧٦.٧9( اثن� ع�سر الف� 
ومئت�ن و�ستة و�سبعون درهم و ٧9 فل�س والف�ئدة الق�نونية بواقع 1٢% من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية 

وحتى ت�ريخ ال�سداد الت�م - ث�لث�:الزام املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
املحكمة  ال�س�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام�م   ٢٠٢1/11/1٠ بجل�سة  ب�حل�سور  مكلف  انت 
او بوا�سطة وكيل معتمد -  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٦( �سخ�سي�  االإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 

اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ ٢٠٢1/11/3م 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2151/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية االوىل رقم 11

مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� مببلغ وقدره )٢٠٦.3٦4.3٧( درهم م�ئتي و�ستة االف وثالثم�ئة 
واربعة و�ستون و�سبعة وثالثون فل�س ، والف�ئدة الق�نونية بواقع 1٢% �سنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م 

مع الزامهم� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
املدعي:الن�سر املتميز لالعم�ل الفنية �س.ذ.م.م

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - القرهود - ديره - دبي - �س�رع 5٧ - مبنى بو�سقر ب - �سقة 5٧ - بجوار حمطة مرتو 
جيجيكو - وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد

املطلوب اإعالنهم� :  1- جولدن اوي�سرت لالعم�ل الكهروميك�نيكية �س.ذ.م.م ٢- ب�ربودا لالعم�ل الكهروميك�نيكية 
�س.ذ.م.م  -  �سفتهم� : مدعي عليهم�

املذكورة اعاله  املنعقدة بت�ريخ:٢٠٢1/9/٢8 يف الدعوى  :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته�  مو�سوع االإعالن 
ال�سركة املدعي عليه� االوىل/ جولدن اوي�سرت لالعم�ل  املتميز لالعم�ل الفنية �ــس.ذ.م.م ب�لزام  الن�سر  ل�س�لح/ 
و�ستة االف وثالثم�ئة  وقــدره )٢٠٦.3٦4.3٧( درهم م�ئت�ن  للمدعية مبلغ�  تــوؤدي  ان  �ــس.ذ.م.م  الكهروميك�نيكية 
ت�ريخ  من  اعتب�را  �سنوي�   %5 قدره�  ب�سيطة  ق�نونية  ف�ئدة  اليه  م�س�ف�   ، فل�س  وثالثون  و�سبعة  و�ستون  واربعة 
درهم  وخم�سم�ئة  ب�مل�س�ريف  االوىل  عليه�  املدعي  والزمت  ال�سداد  مت�م  وحتى   ٢٠٢1/5/31 يف  احل��سل  املط�لبة 
مق�بل اتع�ب املح�م�ة ، حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر 

هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7951/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم ٢٠٢1/431٠ اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1٠8.٦3٠.9( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف .

ط�لب التنفيذ : ذيب خلف �س�مل الربي
عنوانه:االم�رات ام�رة ال�س�رقة - اخل�ن - ال�س�رقة - �س�رع كورني�س اخل�ن - مبنى ا�س��س 

- �سقة 5٠4.
املطلوب اإعالنه : 1- �س�مر عبدالعزيز قب�قيبي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهــم   )1٠8٦3٠.9٠( وقــدره  به  املنفذ 
املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�س�د�سة رقم ٢٢٧
املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ال�س�در يف الدعوى رقم 1٢/٢٠٢٠ مدين كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 

وقدره )3.٠5٠.٠15( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف .
ط�لب التنفيذ : روبريتو �سيوريلي

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - الو�سل - بردبي - دبي - �س�رع ال�سيخ زايد - مبنى اجميت - �سقة امليزنني 
- ام ٠4 - حمطة مرتو اخلليج التج�ري بوك�لة حم�ميه/خديجه �سهيل

وميثله:خديجة �سهيل ح�سن خلف�ن ا�سعدي.
 -3 ذ.م.م  امل�ستعملة  ال�سي�رات  لتج�رة  ويلز  اون  ديلز  �سركة   -٢ �سميث  بريندان   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

حممد ر�س� اأن�س�ر علي ق��سم علي عبداهلل - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهــم   )3٠5٠٠15.٠٠(
التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  559/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�س�د�سة رقم ٢٢٧
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/544 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )٢338٠1( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف .
ط�لب التنفيذ : ملك ا�سي� للنقل الع�م �س.ذ.م.م وميثله� مديره� حممد ار�س�د دين حممد

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - الو�سل - بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد - مبنى بن�ية اجميت - �سقة 111 - 
بجوار مرتو اخلليج التج�ري

املطلوب اإعالنهم : 1- حبيب اور رحمن �سعيد اأكرب ٢- رفيع اهلل غالم جيالنى 3- �سلط�ن بن �سيد - 
�سفتهم: منفذ �سدهم

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقــ�م عليكم  قد   : االإعــالن  مو�سوع 
وقدره )٢338٠1( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13385 بتاريخ 2021/11/7 

MOJAU_2021- 29900 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوم� لدى اجلميع ب�ن ال�سيد:ابراهيم حممد عبداهلل احلم�دي - ام�راتي اجلن�سية 
اأرغب يف التن�زل عن ك�مل ح�ستي الب�لغة 100% اىل ال�سيد/عبداهلل �سين�م�دو عبدالق�در 
 ، التج�رية  ال�س�كي  ب��سم:موؤ�س�سة  الرخ�سة  100% يف  ن�سبته  لت�سبح  اجلن�سية  هندي   -
والتي ت�أ�س�ست ب�م�رة ال�س�رقة مبوجب الرخ�سة رقم:531537 ، تن�زل �س�حب الرخ�سة 

الخر ، تغيري ال�سكل الق�نوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدم�ت.
 2013 وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  
يف �س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكور التب�ع االجراءات الق�نونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  



�شحة وتغذية
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اأودى ال�سرط�ن بحي�ة م� يقدر بنحو 9.6 مليون 
م�   ،2018 ع�م  يف  الع�مل  م�ستوى  على  �سخ�ض 

يجعله ث�ين اأكرب ق�تل يف الع�مل.
تزال  م�  الطبية،  التطورات  من  الرغم  وعلى 
ذلك،  ومع  وق��سية.  حمدودة  املر�ض  عالج�ت 
اأو�سحت الدرا�س�ت اأن النق�ض يف فيت�مني واحد 

ميكن اأن يحمل اأدلة على تطور املر�ض.

وهــنــ�ك عــدد مــن عــوامــل منــط احلــيــ�ة امل�سوؤولة عــن تطور 
اأحد  ال�سيئ هــو  الــغــذائــي  الــنــظــ�م  اأن  الــ�ــســرطــ�ن. ويف حــني 
املذنبني الرئي�سيني، ت�سري الدالئل اإىل اأن نق�س الفيت�مين�ت 
احلم�س  تلف  يف  اأي�س�  يت�سبب  اأن  ميكن  احليوية  واملــعــ�دن 
مُتت�س  الفيت�مين�ت  معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  الــنــووي. 
من خالل النظ�م الغذائي، ميكن احل�سول على بع�سه� - ال 
ال�سم�س.  الأ�سعة  التعر�س  خالل  من   - )د(  فيت�مني  �سيم� 
اأي�س�  اأن يحمي  )د( ميكن  فيت�مني  اأن  الدرا�س�ت  واأظهرت 

من ال�سرط�ن ب�سبب ت�أثريه على دورة حي�ة اخلالي�.
اأمرا�س  ق�سم  م�ت�س�دو، من  م�تو�س  رين�تو  وق�مت موريلو 
والية  بج�معة  الطبية  بوتوك�تو  كلية  يف  والتوليد  الن�س�ء 
الي�أ�س  209 ن�س�ء بعد �سن  �س�و ب�ولو، بتحليل بي�ن�ت من 

م�س�ب�ت ب�سرط�ن الثدي، امل�سخ�س�ت حديث�.
وقي�ست م�ستوي�ت فيت�مني )د( لدى جميع الن�س�ء امل�س�ب�ت 
ب�ل�سرط�ن بعد الت�سخي�س - وُحددت م�ستوي�ت امل�سل التي 

ال تقل عن 30 ن�نوغرام�/مل على اأنه� ك�فية.
يف  )د(  فيت�مني  مكمالت  تن�ول  عن  م�س�رك  اأي  يبلنّغ  ومل 

بداية الدرا�سة.
والحظ الب�حثون ارتف�ع معدالت نق�س فيت�مني )د( ونق�سه 

بني الن�س�ء امل�س�ب�ت ب�سرط�ن الثدي.
الثدي،  �سرط�ن  مر�سى  من   55.6% اأن  النت�ئج  وك�سفت 
من   49.3% بـــ  مــقــ�رنــة  )د(  فيت�مني  نق�س  مــن  يع�نني 
ال�سرط�ن  مــر�ــســى  مــن  و26.2%  الــ�ــســ�بــطــة،  املــجــمــوعــة 
ب�ل�سوابط  مــقــ�رنــة  )د(،  فــيــتــ�مــني  نــقــ�ــس  مـــن  يــعــ�نــون 

ال�سحية.
ك�فية  غري  تركيزات  عن  "ُك�سف  اأنــه  اإىل  الب�حثون  واأ�ــســ�ر 
الن�س�ء  مــن   81.8% لــدى  )د(  فيت�مني  مــن  ن�ق�سة  اأو 
امل�س�ب�ت  الن�س�ء غري  و%69.6 من  ب�ل�سرط�ن،  امل�س�ب�ت 

ب�ل�سرط�ن.
اأظهرت  التي  ال�س�بقة  الــدرا�ــســ�ت  مــع  تتفق  النت�ئج  وهــذه 
امل�س�ب�ت  الــنــ�ــســ�ء  بــني  )د(  فيت�مني  نق�س  مــعــدل  ارتــفــ�ع 

ب�سرط�ن الثدي.
وم�ستق�ته  )د(  فيت�مني  مــن  الن�سط  لل�سكل  يــكــون  وقـــد 
ت�أثريات م�س�دة للورم من خالل التنظيم ال�سلبي الإ�س�رات 
والتم�يز  االنت�س�ر  على  ت�أثريه  اإىل  ب�الإ�س�فة  النمو،  ع�مل 

وتكوين االأوعية.
)د(  فيت�مني  م�ستقلب  تــ�أثــريات  "اإن  مــ�تــ�ــســ�دو:  واأ�ــســ�فــت 
الن�سط على الثدي تتو�سطه� م�ستقبالت فيت�مني )د(، التي 

اخلالي�  تك�ثر  تنظم  التي  اجلين�ت  عن  التعبري  يف  تتحكم 
والتم�يز. وقد يقلل الفيت�مني من خطر االإ�س�بة ب�ل�سرط�ن 
عن طريق منع تك�ثر اخلالي�، واحلث على التم�يز، وتثبيط 
تكوين االأوعية يف كل من الثدي الطبيعي واخلبيث. واأ�س�رت 
العديد من الدرا�س�ت غري املن�سبطة اإىل ارتف�ع معدل نق�س 

فيت�مني )د( لدى الن�س�ء امل�س�ب�ت ب�سرط�ن الثدي".
وت�سيف الدرا�سة اإىل جمموعة متزايدة من االأبح�ث التي 
واالإ�س�بة  )د(  فيت�مني  نق�س  بــني  عك�سي�  ارتــبــ�طــ�  تظهر 
اأنواع ال�سرط�ن، مب� يف ذلك �سرط�ن القولون  ب�لعديد من 

وامل�ستقيم والكلى والرئة والبنكري��س.
ميكن  )د(  فيت�مني  مكمالت  اأن  �س�بقة  درا�ــســ�ت  ووجـــدت 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  ب�ل�سرط�ن  االإ�ــســ�بــة  خطر  مــن  تقلل  اأن 

.38%
من  فقط  يقلل  اأن  الفيت�مني ميكن  اأن  �س�بق�  يعتقد  وكــ�ن 
الــ�ــســرطــ�ن، عــلــى عك�س مــعــدل االإ�س�بة  الــوفــ�ة مــن  خــطــر 

ب�ملر�س ب�سكل ع�م.
ويوؤثر نق�س فيت�مني )د( على ملي�ر �سخ�س يف جميع اأنح�ء 
والظهر  العظ�م  واآالم  االكتئ�ب  ت�سمل  اأعرا�س  مع  الع�مل، 

والتعب.

ميكن اأن يت�سبب اأي�س� يف تلف احلم�ض النووي

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

اإع�ق�ت  ي�سبب  الــذي  العني،  عد�سة  اإعت�م  من  الع�مل  يف  الب�سر  ماليني  يع�ين 
الوحيدة  والطريقة  تــ�مــة،  ب�سورة  الب�سر  فــقــدان  فيه�  مبــ�  خمتلفة  ب�سرية 
لعالج هذه احل�لة هي ا�ستبدال عد�سة العني جراحي�.وي�سري الدكتور دميرتي 
اأوىل  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  العيون،  وجراحة  طب  اأخ�س�ئي  دميينتيف، 
بداية  يف  ولكن  الع�سوي،  الزج�ج  من  م�سنوعة  ك�نت  اال�سطن�عية  العد�س�ت 
ن�عمة مرنة  العد�س�ت ت�سنع من مواد  والع�سرين، �س�رت هذه  القرن احل�دي 
من البوليمرات اال�سطن�عية، ونظًرا ملرونته� ، ميكن زراعته� من خالل ثقب 
اأن�سجة  3 ملم. وهذه العد�س�ت احلديثة تتوافق بيولوجًي� مع  اأقل من  قطره 
منوذج  كــ�ن  كلم�  اجل�سم.وي�سيف،  يرف�سه�  وال  الته�ب  اأي  ت�سبب  وال  العني، 
القرنية  الته�ب  اأن  على  مــوؤكــدا  التع�يف،  فــرتة  تق�سر  اجلـــودة،  عــ�يل  العد�سة 
العني. ا�ستبدال عد�سة  اإجراء عملية  والته�ب اجلفون متنع  امللتحمة  والته�ب 

وي�سري االأخ�س�ئي، اإىل وجود خم�سة اأنواع من العد�س�ت اال�سطن�عية ت�ستخدم 
العد�س�ت  هذه  البوؤرة-  اأح�دية   - الطبيعية.1  العني  عد�سة  ا�ستبدال  يف  ح�لي� 
تقليدي� مرنة، وت�سمح ب�لروؤية اجليدة على م�س�ف�ت معينة. وارتب�ط� ب�لغر�س 

منه� ت�سمن روؤية مث�لية على م�س�فة بعيدة اأو قريبة. ف�إذا ك�نت للروؤية البعيدة 
فعلى ال�سخ�س ا�ستخدام النظ�رات عند العمل على الكمبيوتر اأو القراءة.

روؤية  على  احل�سول  العد�س�ت  هذه  ت�سمن  ال�سكل.  كروية  البوؤرة  اأح�دية   -  2
لــلــروؤيــة القريبة  بــعــيــدة ومــتــو�ــســطــة. لــذلــك  وا�ــســحــة وعــ�لــيــة اجلــــودة مل�س�فة 

يحت�ج ال�سخ�س اإىل نظ�رات موجبة اأو عد�س�ت ال�سقة.
العد�س�ت  حمل  حتل  اأنه�  اإىل  ب�الإ�س�فة  العد�س�ت،  هذه  حلقية.  عد�س�ت   -  3
الالبوؤرية  وكــذلــك  اأيــ�ــســ�،  الــنــظــر  وقــ�ــســر  طـــول  ت�سحح  لــلــعــني،  الطبيعية 
)اال�ستغم�تيزم(.4 - عد�س�ت متعددة البوؤر. هذه العد�س�ت تن�سب اإىل الدرجة 
املمت�زة. وميزته� االأ�س��سية يف بنتيه� الفريدة، فهي حتل حمل النظ�رات، وت�سمح 

ب�لروؤية اجليدة والوا�سحة على خمتلف امل�س�ف�ت القريبة والبعيدة.
بف�سله�  التي  الطلب،  ح�سب  م�سنوعة  عد�س�ت  اأي  �سخ�سية.  عد�س�ت   -  5
الالبوؤرية  ومـــن  الــنــظــر  وقــ�ــســر  طـــول  مــن  نه�ئي�  التخل�س  لل�سخ�س  ميــكــن 
متــ�مــ�، وبــــدء حــيــ�ة جــديــدة مــن دون نـــظـــ�رات، وروؤيـــــة ممــتــ�زة عــلــى خمتلف 

امل�س�ف�ت.

اأكر  بط�نته�،  اأو  املعدة  داخــل  املرتاكمة  ال�سرط�نية  اخلالي�  تكون  م�  غ�لب� 
�سيوع� مبجرد بلوغ ال�سخ�س �سن� معينة.

ويعد ع�سر البلع اأحد اأكر االأح��سي�س �سيوع� ل�سرط�ن املعدة، حيث جتد �سعوبة 
اأو عدم الراحة يف البلع. وعلى �سبيل املث�ل، ميكن اأن يكون هن�ك اإح�س��س ح�رق 

يف كل مرة تبتلع فيه� طع�م�، اأو قد ت�سعر ب�الأمل.
اأن ت�سري اإىل ح�الت  اأن هــذه االأعــرا�ــس يف حــد ذاتــهــ� ميكن  وعلى الــرغــم مــن 
�سحية اأخرى، ف�إن مركز اأبح�ث ال�سرط�ن يف اململكة املتحدة يحث اأي �سخ�س 

يع�ين من هذه االأعرا�س على اأن "يفح�سه الطبيب".
وهن�ك اإح�س��س اآخر حمتمل قد ت�سعر به اإذا كنت م�س�ب� ب�سرط�ن املعدة، وهو 

ع�سر اله�سم امل�ستمر ملدة ثالثة اأ�س�بيع اأو اأكر.
واأ�س�رت NHS اإىل اأن االأعرا�س الت�لية تظهر بعد االأكل اأو ال�سرب:

تن�ول  بعد  غ�لب�  ال�سدر،  يف  املــوؤمل  ب�حلرق�ن  �سعور   - املعوية  احلمو�سة   •
الطع�م.

واالنتف�خ. ب�المتالء  • ال�سعور 
ب�ملر�س. • ال�سعور 

• التج�سوؤ.
ويع�ين معظم الن��س من ع�سر اله�سم يف مرحلة م�. وع�دة م� يختفي من تلق�ء 
نف�سه.واإذا ك�ن لديك ورم ينمو يف املعدة، فقد ت�سعر حق� ب�ل�سبع بعد تن�ول كمية 
�سغرية فقط من الطع�م.وق�ل مركز اأبح�ث ال�سرط�ن يف اململكة املتحدة "هذا 

غ�لب� م� يكون عر�س� مبكرا وميكن اأن ي�سبب فقدان الوزن".
بع�س  وقــد ميــر�ــس  ب�لغثي�ن،  ال�سعور  اإىل  اأيــ�ــســ�  املــعــدة  �ــســرطــ�ن  يـــوؤدي  وقــد 
يف  املتن�مي  الـــورم  يت�سبب  عندم�  هــذا  يحدث  اأن  ج�سدي�.وميكن  االأ�سخ��س 

حدوث ان�سداد يف املعدة، م� مينع الطع�م من املرور عرب اجله�ز اله�سمي.
ب�لتعب  ال�سعور  يف  املعدة  ل�سرط�ن  املحتملة  االأخـــرى  املــوؤ�ــســرات  اأحــد  ويتمثل 

و�سيق التنف�س.
وقد ت�سمل االأعرا�س االأخرى ل�سرط�ن املعدة م� يلي:

الوزن. • فقدان 

املعدة. يف  • اآالم 
الق�س. عظم  خلف  • اأمل 

اأ�سود. و�سبه  اللون  داكن  • براز 

العد�سة الأف�سل لعالج
 اإعتام عد�سة العني

اأحا�سي�ض يف ج�سمك قد تدل 
على ورم �سرطاين متناٍم!
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بن  بنت حممد  �سم�  الدكتورة  ال�سيخة  ا�ستهلت 
الندوة بتحليل م�ستفي�س حول  اآل نهي�ن  خ�لد 
حــيــ�ة الــر�ــســ�م الــهــولــنــدي رامــربانــت مــن خالل 
كــتــ�ب يــومــيــ�ت رامـــربانـــت ومـــن زيــ�رتــهــ� خالل 
�سهر اأكتوبر 2021 ملتحف لوح�ته يف اأم�سرتدام 
300 لوحة  تبلغ حوايل  اأنه�  اإىل  اأ�س�رت  والتي 

تتميز بطبيعة فريدة يف ت�ريخ الفن.
وق�لت: رامربانت من اأهم الفن�نني الذين �سغفوا 
بت�سوير اأنف�سهم خالل مراحل حي�تهم املختلفة، 
مم� حول ج�نب�ً كبرياً من اأعم�لهم الفنية، اإىل 
وثيقة توؤرخ م�سرية حي�ته، و�سب�به و�سيخوخته، 
بكثري من الدقة را�سداً بذلك حركة الزمن فوق 
مالمح وجهه وانعك��س�ته� على داخله، وهذا م� 

ميزه عن غريه من الفن�نني، عرب م� قدمه من 
الفن الت�سكيلي ف��ستط�ع اأن يخلق ع�مل� خمتلف� 
يف ذلـــك الــزمــن وتـــرك اأثــــرا كــبــريا حــتــى يومن� 

هذا.
اإ�س�رة مل� �س�هدته خالل زيــ�رة متحفه فقد   ويف 
والظالم  الــ�ــســوء  ت�سوير  عــلــى  قــدرتــه  اأبــهــرهــ� 
تطويع  يف  ومه�رته  لوح�ته  عرب  ف�ئقة  مبه�رة 
تختزل  حــيــث  الــرباعــة  بــهــذه  بري�سته  االألـــــوان 
والعدم  والتال�سي  للنور  ع�لية  رمزية  اللوح�ت 
يومي�ت  يف  جـــ�ء  كــمــ�  حمكمة  بحبكة  والــظــالم 
وا�ستط�عته  بــ��ــســز(  )اآلـــن  تخيله  ملــ�  رامــربانــت 
واملوؤرخة  للفن�ن  الداخلية  العوامل  كل  ت�سوير 
للحقيقة  وروؤيـــتـــه  وفل�سفته  حــيــ�تــه  لتف��سيل 

و�سريته الذاتية من خالل الكت�ب بهذا الرباعة 
عن  تكتب  اأن  ال�سهل  مــن  لي�س  هــذا  اأن  م�سرية 

�سخ�س من خالل ر�سوم�ته وفنه.
ا�ــســتــوقــف �سموه�  الــ�ــســوء عــلــى مــ�  كــمــ� �سلطت 
الواقع  بــني  املتداخلة  االأحـــداث  عــرب  الكت�ب  يف 
يغيب  الــذي  املجنح  الرجل  اإىل  م�سرية  واحللم 
ويعود مظهرا االإله�م على ح�فة اليقظة واحللم 
متحرك� بينهم�، كم� اأعطى الكت�ب ت�سويق� لنوع 
الفن وو�سح �سورة املجتمع الهولندي يف القرن 
واأبع�د  كــفــنــ�ن  عينه  خـــالل  مــن  ع�سر  الــ�ــســ�د�ــس 
يف  اأده�سه�  ومــ�  والفن�ن   االإن�س�ن  بني  العالقة 
م�سهد �سوق ال�سمك وعب�رته “ حتى الر�س�مني 
فــيــه اخلري  اإنــ�ــســ�ن  ي�أكلوا” فــ�لــفــنــ�ن  اأن  يــجــب 

�سخ�سي�تهم  بـــ�أن  البع�س  يظن  كم�  ال  والــ�ــســر 
مالئكية بل يعي�سون حي�ة ع�دية كب�قي الب�سر. 

تــقــدم �سري  الــعــربــيــة  الــثــقــ�فــة  اأن  اإىل  اأ�ـــســـ�رت  و 
الثق�فة  اأكــــر مـــن  بــ�ــســورة مــبــ�لــغــة  املــبــدعــني 
بو�سفهم  طبيعية  غري  ه�لة  ت�سيف  اإذ  الغربية 
بطريقة غري واقعية على اأنهم ب�سر غري ع�ديني 
بــ�ــســر يخطئون  اأنـــهـــم  نــ��ــســني  بــخــيــ�ل مـــفـــرط 
عن  ال�ست�ر  ك�سف  الكت�ب  اأن  مــوؤكــدة  وي�سيبون 
رواية  ليكون  اقــرتب  واأنــه  احلق�ئق  من  الكثري 
اأو كت�ب �سرية ذاتية ال يحت�ج جهدا ذهني� كبريا 
واأن تقدميه ج�ء بطريقة خمتلفة وعمق تهيئة 

للمو�سم الثق�يف اجلديد.
وقد طرحت على الع�سوات اأ�سئلة ليتم تن�ولهم� 

من خالل حتليل م� ج�ء يف الكت�ب.
 هل ت�سعرن ب�أن هذه الر�سوم�ت له� دور وقيمة 
خــالل قــراءة اأي كت�ب ؟ وهــل تتوقفن وتدققن 
فيه� كر�سوم�ت بعمق اأم يتم املرور عليه� فقط ؟ 
وهل تعر�سنت ملف�ج�أة اأو �سدمة م� بني ال�سورة 
وبــني �سورته  اإبــداعــه  ملبدع من خــالل  الذهنية 
ك�إن�س�ن ؟ وهل وجدت اختالف� بني م� قراأت عنه 
وبني �سورته احلقيقة؟ وهل حدثت �سدمة حني 

مق�بلته واختلفت معه؟ 
قراءة  حتب  ممن  اأنه�  �سم�  ال�سيخة  واأو�سحت   
الكتب املحتوية على الر�سوم�ت التي ت�سد الق�رئ 
االأحي�ن  بع�س  ويف   ، انتب�هه�  يلفت  ذلــك  واأن 
حتمل �سورة للك�تب خمتلفة عن الواقع وحني 

تق�بله يبهره� يف فكره وعمق ثق�فته 
 واختتمت بقوله� خالل زي�رتي ملتحف رامربانت 
احرتامي  زاد  ال�سخ�سي�ت  بع�س  مــن  وقــربــي 
الــــذيــــن يعطون  ولــلــفــنــ�نــني  لـــهـــم  وتـــقـــديـــري 
للجم�هري من حي�تهم ووقتهم ونحت�ج دائم� اأن 
جوانب  ونكت�سف  ال�سخ�سي�ت  هذه  على  نتعرف 

حي�ته�.
راأيهن  واأبــديــن  بفع�لية  الع�سوات  �س�ركت  وقــد 
حـــول الــر�ــســومــ�ت وحــــول حــيــ�ة الــفــنــ�ن وعمق 
جتربته وتن�ولن مراحل من �سريته من خالل 
اأبـــدت كــل منه� عــرب االإجــ�بــ�ت عن  لوح�ته كم� 
ال�سخ�سي  راأيـــهـــن  طــرحــهــ�  مت  الــتــي  االأ�ــســئــلــة 

ب�سف�فية من خالل قراءة الكت�ب ونقده.

•• ال�صارقة-الفجر:

�سلط�ن  بنت  بــدور  ال�سيخة  بح�سور 
الدويل  االحتــــ�د  رئي�سة  الــقــ��ــســمــي، 
للن��سرين، ا�ست�س�فت اإم�رة ال�س�رقة؛ 
ح�ملة لقب الع��سمة الع�ملية للكت�ب 
ممثلي  مـــن  عـــــدداً   ،2019 لــلــعــ�م 
الذي  للقب،  الــعــ�مل احلــ�مــلــة  مــدن 
�سنوي�ً  الــيــونــ�ــســكــو  منظمة  متــنــحــه 
لواحدة من عوا�سم اإنت�ج املعرفة يف 
ي�ستهدف  اجتم�ع  يف  وذلــك  الــعــ�مل، 
املــدن احل��سلة  تب�دل اخلــربات بني 
على اللقب والدول املر�سحة لنيله يف 

االأعوام املقبلة.
وح�سر االجتم�ع الذي عقد يف “بيت 
احلكمة”، ال�سرح الثق�يف الذي اأن�سئ 
احتف�ًء بنيل ال�س�رقة لقب الع��سمة 
الــعــ�ملــيــة لــلــكــتــ�ب، فــريــق مــن خرباء 
الع�ملية، و16  الكت�ب  �سبكة عوا�سم 
املمثلني  املــ�ــســوؤولــني  مــن  �سخ�سية 
اللقب،  عــلــى  احلــ��ــســلــة  لــلــعــوا�ــســم 
مدينة  عــن  ممثلني  اإىل  بــ�الإ�ــســ�فــة 
اأُعلن  التي  املك�سيكينّة،  غــواداالخــ�را 
الع�م  يف  اللقب  حلمل  اختي�ره�  عن 

.2022
امله�م  حــول  نق��س�ً  االجــتــمــ�ع  و�سهد 
الكت�ب  عوا�سم  �سبكة  تتواله�  التي 
الــتــي تنطلق  واالأهــــــــداف  الــعــ�ملــيــة، 
تعزيز  �سبل  امل�س�ركون  وبحث  منه�، 
واخلربات  التج�رب  وتب�دل  التع�ون 
تر�سيخ  واآلـــــيـــــ�ت  االأعــــ�ــــســــ�ء،  بــــني 
الـــتـــزام املــــدن بــدعــم الــكــتــ�ب ون�سر 
ج�ئحة  بعد  خ��سة  الــقــراءة،  ثق�فة 
كورون�، وم� �سهده قط�ع الن�سر من 

حتدي�ت.
الق��سمي  بــــدور  الــ�ــســيــخــة  ورحـــبـــت 
ح�سول  اأن  واأو�ـــســـحـــت  بــ�لــ�ــســيــوف 
ال�س�رقة على لقب الع��سمة الع�ملية 
2019 عزز مك�نته�  للكت�ب يف ع�م 
الع�ملي،  امل�ستوى  على  ثق�يف  كمركز 

تنمية  يف  اإيـــجـــ�بـــي  دور  لــــه  وكــــــ�ن 
�سن�عة الــكــتــ�ب وثــقــ�فــة الــقــراءة يف 
االإمـــ�رة ويف دولــة االإمـــ�رات العربية 
املب�درات  �سل�سلة  خــالل  من  املتحدة 

التي �سهدته� فع�لي�ت اللقب.
واأكــــــــدت رئــيــ�ــســة االحتـــــــ�د الـــــدويل 
احل�سول  مـــزايـــ�  عــلــى  لــلــنــ��ــســريــن 
على اللقب واأثره االإيج�بي امل�ستدام 
الذي يبقى الأعوام مقبلة، والفر�سة 
التم��سك  لــتــعــزيــز  يـــوفـــرهـــ�  الـــتـــي 
الكتب،  خــــــالل  مــــن  االجـــتـــمـــ�عـــي 
ب�الإ�س�فة اإىل تر�سيخ احلوار الثق�يف 

بني االأمم وال�سعوب.

الق��سمي  بــــدور  الــ�ــســيــخــة  واأعـــربـــت 
االجتم�ع  ب��ست�س�فة  �سع�دته�  عــن 
الكت�ب  عــــوا�ــــســــم  ــبــكــة  لــ�ــس االأول 
الــعــ�ملــيــة يف الــ�ــســ�رقــة، داعــيــة جميع 
اللقب  عـــلـــى  الـــتـــي حــ�ــســلــت  املــــــدن 
الفوائد  وتعزيز  والتوا�سل،  للتع�ون 
يرتكه�  التي  االإيج�بية  والت�أثريات 
“اإن  وقــ�لــت:  الــنــ�ــســر،  �سن�عة  عــلــى 
�سبكة عوا�سم الكت�ب الع�ملية �ستمكن 
تب�دل  مــن  الق�دمة  واالأجــيــ�ل  املــدن 
الثق�يف  الــروؤى واالأفك�ر حول االإرث 

لهذا اللقب«.
من ج�نبه، اأكد اإين ديني�سون، من�سق 

الع�ملية،  الــكــتــ�ب  عــوا�ــســم  بــرنــ�مــج 
ال�سبكة،  االأع�س�ء يف  املــدن  دور  على 
يف  التنموية  وم�س�ريعه�  واأولوي�ته�، 
عوا�سم  “ت�سرتك  وقــ�ل:  امل�ستقبل، 
الكت�ب الع�ملية بدافع قوي للت�س�من 
مع املدن التي ت�سعى للح�سول على 
اللقب، وي�سهم التع�ون داخل ال�سبكة 
اجلــديــدة مبــ�ــســ�عــدة املـــدن االأخـــرى 
واأف�سل  املــعــ�رف  اإىل  الــو�ــســول  على 

املم�ر�س�ت يف هذا املج�ل«.
وا�ست�س�ف “بيت احلكمة”، ب�لتزامن 
لت�سليط  مــعــر�ــســ�ً  االجـــتـــمـــ�ع،  مـــع 
واالإرث  الــثــقــ�يف  االأثـــر  الــ�ــســوء على 

للكت�ب  الــعــ�ملــيــة  لــلــعــوا�ــســم  االأدبـــــي 
وج�ء  ع��سمة،   22 عــددهــ�  الــبــ�لــغ 
�سح�بة  �سكل  على  املعر�س  ت�سميم 
اإىل  خمتلفة،  بلغ�ت  ال�سفح�ت  من 
املدن  اإجنــ�زات  ر  ت�سونّ لوح�ت  ج�نب 
ال�س�رقة،  ومنه�  اللقب  حملت  التي 
للمعرفة  رمـــــزاً  الــتــ�ــســمــيــم  لي�سكل 
املــكــتــوبــة يف  الــكــلــمــة  ودور  والـــفـــكـــر 
تــعــزيــز الـــروابـــط الــثــقــ�فــيــة. وعلى 
ه�م�س االجتم�ع واملعر�س امل�س�حب، 
للن��سرين  الـــدويل  االحتـــ�د  احتفى 

ب�لذكرى الـ 125 لت�أ�سي�سه.
اللجنة  ت�سرف   ،2001 عــ�م  ومنذ 

اال�ست�س�رية للعوا�سم الع�ملية للكت�ب 
كاًل  ت�سم  والتي  لليون�سكو،  الت�بعة 
الدوليني،  املـــوؤلـــفـــني  مــنــتــدى  مـــن 
واالحتــــــــــــــــ�د الـــــــــــــدويل جلـــمـــعـــيـــ�ت 
وموؤ�س�س�ت املكتب�ت، واالحت�د الدويل 
اليون�سكو،  جــ�نــب  اإىل  لــلــنــ��ــســريــن، 
على اختي�ر ع��سمة ع�ملية للكت�ب يف 
للمدينة  اللقب  كل ع�م، حيث مينح 
ا�ستن�داً اإىل متيزه� بتوفري االأن�سطة 
على  املتك�ملة  الثق�فية  والـــربامـــج 
القراءة  ثــقــ�فــة  لــنــ�ــســر  الـــعـــ�م  مــــدار 
التف�عل  تــعــزز  الــتــي  الــكــتــب  ودعــــم 

املجتمعي.

بح�سور �سم� بنت حممد بن خ�لد اآل نهي�ن

جمل�ض الفكر واملعرفة يناق�ض يوميات رامربانت

•• ال�صارقة-وام:

ال�س�رقة  وغــــ�ز  ومـــيـــ�ه  كــهــربــ�ء  هــيــئــة  اأطــلــقــت 
ب�لتع�ون مع املركز الثق�يف واالإعالمي ب�ملجل�س 
للن�سر  �سديق�ت  ودار  االأ�ــســرة  لــ�ــســوؤون  االأعــلــى 
للكت�ب  الدويل  ال�س�رقة  �سمن فع�لي�ت معر�س 
اأك�سبو ال�س�رقة .. الن�سخة  املق�م ح�لي� يف مركز 
ب�للغة  املــ�ــســورة  الق�س�س  �سل�سلة  مــن  االأوىل 
العربية لتوعية االأطف�ل ب�أ�س�ليب وطرق تر�سيد 
االأمثل  واالإ�ــســتــخــدام  واملــيــ�ه  الط�قة  اإ�ستهالك 
لــهــمــ� واحلـــفـــ�ظ عــلــى الــبــيــئــة يف اإطــــ�ر اجلهود 
الرامية اإىل التوعية بتحقيق التنمية امل�ستدامة 

موجهة لالأطف�ل.
مديرة  �ــســ�مل  جمعة  غـــ�دة  املهند�سة  واأو�ــســحــت 
وغـــ�ز  ومـــيـــ�ه  كـــهـــربـــ�ء  بــهــيــئــة  الــرت�ــســيــد  اإدارة 
ال�س�رقة اأن فكرة هذا االإ�سدار املوجه لالأطف�ل 
ج�ءت يف اإط�ر جهود الهيئة يف جم�ل توعية ك�فة 
اإي�س�ل  يف  فع�لة  و�سيلة  لتكون  املجتمع  �سرائح 
االإ�ستخدام  ب�أهمية  واالإر�ـــســـ�د  التوعية  ر�س�ئل 
الكبري  االإيج�بي  والــدور  واملي�ه  للط�قة  االأمثل 
وتنمية  �سحيحة  ومف�هيم  ر�س�ئل  تو�سيل  يف 

االإجت�ه�ت االإيج�بية نحو ق�س�ي� املجتمع.
واأكدت اأن الهيئة تتطلع بدعم من �س�حب ال�سمو 
الق��سمي  حمــمــد  بــن  �سلط�ن  الــدكــتــور  ال�سيخ 
ع�سو املجل�س االأعلى ح�كم ال�س�رقة اإىل حتقيق 
التنمية امل�ستدامة وتقدمي اخلدم�ت مب�ستوي�ت 
وا�سحة  اإ�ــســرتاتــيــجــيــة  عــلــى  مــعــتــمــدة  عــ�ملــيــة 
بحيث  والري�دة  التميز  لتحقيق  مبتكرة  واأفك�ر 

التوعية  بــه يف جمـــ�ل  يــحــتــذى  ت�سبح منــوذجــ� 
بــ�الإ�ــســتــخــدام االأمـــثـــل لــلــطــ�قــة واملـــيـــ�ه وحتمل 
امل�سوؤولية للحف�ظ على حقوق االأجي�ل الق�دمة 

يف املوارد الطبيعية.
وق�لت اإن اإدارة الرت�سيد ب�لهيئة تطور فن اآلي�ت 
لتعزيز  العمرية  الفئ�ت  خمتلف  مــع  التوا�سل 
م�س�ركتهم يف ق�س�ي� حم�ية البيئة وغر�س ثق�فة 
لدى  خ��سة  واملــيــ�ه  الــطــ�قــة  اإ�ستهالك  تر�سيد 
النبيلة  القيم  لغر�س  املدار�س  وطــالب  االأطف�ل 
امل�ستقبل  اأجي�ل  ب�إعتب�رهم  ال�سغر  منذ  لديهم 
الذين يعتمد عليهم املجتمع يف اإ�ستمرار م�سرية 
على  الهيئة  حر�ست  حيث  واالإزدهـــــ�ر  النه�سة 
يتم  التي  املتخ�س�سة  الــربامــج  مــن  عــدد  اإعـــداد 
العمرية  الفئة  هــذه  وتن��سب  بعد  عن  تقدميه� 
بــحــيــث تــعــمــل عــلــى اإكــ�ــســ�بــهــم مـــهـــ�رات جديدة 
يف اأجـــــواء جتــمــع بـــني املــتــعــة والـــفـــ�ئـــدة وغر�س 
ون�سر  لــديــهــم  ال�سحيحة  الــرت�ــســيــد  �سلوكي�ت 
املم�ر�س�ت  اأفــ�ــســل  تطبيق  عــلــى  الــتــنــ�فــ�ــس  روح 
مــن خــالل الق�س�س واحلــكــ�يــ�ت واإعـــداد برامج 
الكرتونية  واألع�ب  تطبيق�ت  واإبتك�ر  متخ�س�سة 
و�سلوكي�ت  اأ�س�ليب  تعلم  على  االأطــفــ�ل  ت�س�عد 
حم��سرات  وتنظيم  جــذابــة  بطريقة  الرت�سيد 
ــ�بــقــ�ت بـــ�لـــتـــعـــ�ون مع  تــوعــيــة وفـــعـــ�لـــيـــ�ت ومــ�ــس
الثق�فية  واملوؤ�س�س�ت  وال�سعراء  واالأدب�ء  املوؤلفني 
يف املجتمع لت�أليف ق�س�س ق�سرية واإنت�ج اأفالم 
العمرية  الــفــئــة  تن��سب  ومــ�ــســرحــيــ�ت  كــرتــونــيــة 

امل�ستهدفة.
من ج�نبه� اأو�سحت �س�حلة غ�ب�س املديرة الع�مة 

للمجل�س  الــتــ�بــع  واالإعـــالمـــي  الــثــقــ�يف  للمكتب 
�سديق�ت  دار  رئــيــ�ــس  االأ�ـــســـرة  لــ�ــســوؤون  االأعـــلـــى 
الق�س�س  اإ�ـــســـدارات  �سل�سلة  اأوىل  اأن  للن�سر.. 
“بيكم�ن  والتي حتمل عنوان  امل�سورة لالأطف�ل 
ق�سرية  قــ�ــســة  خــاللــهــ�  مـــن  نــــروي  �سديقي” 
وعقلية  يتن��سب  ب�سكل  خي�لية  �سخ�سي�ت  عــن 
املعلوم�ت  عــلــى  تــ�ــســ�عــدنــ� يف احلــ�ــســول  الــطــفــل 
ا�ستهالك الط�قة  اأهمية تر�سيد  ال�سرورية عن 
احلف�ظ  يف  ي�سهم  مــ�  الـــــذروة  اأوقـــــ�ت  وخــ��ــســة 
الــفــكــرة عــلــى ق�سة  اعــتــمــدت  عــلــى البيئة حــيــث 
تت�سمن  والن��سئة  والطالب  لالأطف�ل  م�سورة 
ر�س�لة للمجتمع ب�حلف�ظ على املوارد الطبيعية 
وت�أتي الق�سة على �سكل حوار بني عبيد ووالدته 
و�سديقه �سيف وال�سخ�سية اخلي�لية بطل �س�عة 
�سيق  بــ�أ�ــســلــوب  يــو�ــســح  الـــذي  بيكم�ن  الــرت�ــســيــد 
وبــ�ــســيــط اأهــمــيــة الــرت�ــســيــد مــن خـــالل قريتني 
واالأخرى  ب�لكهرب�ء  تتمتع  اأحداهم�  �سغريتني 
فــقــدت مــ�ــســ�در الــكــهــربــ�ء ويــ�ــســرح لــهــم �سعوبة 

احلي�ه اليومية بدون الكهرب�ء.
واأ�ـــســـ�رت اإىل الــتــفــ�عــل االإيــجــ�بــي الــوا�ــســح مع 
الق�سة من خالل تعلم اأ�س�ليب الرت�سيد خ��سة 
خالل اأوق�ت الذروة والتعرف على مب�درة �س�عة 
الرت�سيد التي تنظمه� هيئة كهرب�ء و مي�ه و غ�ز 
ال�س�عة  يوليو من  االأول من  يف  �سنوي�ً  ال�س�رقة 
تف�عل كثري من  كم�  ع�سرا   3.30 اإىل   2.30
زوار معر�س ال�س�رقة الدويل للكت�ب من خالل 
واال�ستف�دة  وقراءته�  منه�  ن�سخ  على  احل�سول 

منه� وتطبيق حمتواه�.

•• ال�صارقة : الفجر: 

نــظــم املــكــتــب الــثــقــ�يف واالإعـــالمـــي 
ب�ل�س�رقة،  االأعلى لالأ�سرة  ب�ملجل�س 
لل�س�عرتني  �ــــســــعــــريــــة  امــــ�ــــســــيــــة 
واأمل  الظ�هري  جن�ة  االإم�راتيتني 
ال�سهالوي، واأدارته� ال�س�عرة �سيخة 
اجل�بري، وذلك يف معر�س ال�س�رقة 

الدويل للكت�ب يف دورته الـ 40، 
الندوات  اإن  واأكدت �سيخة اجل�بري 
واملــلــتــقــيــ�ت الــ�ــســعــريــة تــ�ــســعــى اإىل 
الن�س�ئية  ال�سعرية  التق�ليد  اإبـــراز 
ت�سليط  خــــــالل  مـــــن  الـــــدولـــــة  يف 
االجتم�عي  االإطــــــ�ر  عــلــى  الــ�ــســوء 
واملو�سوع�ت  واالأ�ـــســـكـــ�ل  الـــثـــقـــ�يف 
واالأخالقية  اجلــمــ�لــيــة  والــقــ�ــســ�يــ� 
الن�سوي  ال�سعري  االإنت�ج  وتطورات 
اأبــرز م�  اأن  يف االإمـــ�رات. واأو�سحت 
ميــيــز املــعــر�ــس بــعــد اجلــ�ئــحــة هو 
والربن�مج   واملــ�ــســ�ركــ�ت  احلــ�ــســور 
على  الــ�ــســوء  تلقي  الــتــي  امل�س�حبة 
وم�سريته�  االإم�راتية  ال�س�عرة  دور 
مــنــذ الـــقـــدم حــتــى االآن ودورهـــــ� يف 
هو  الــرائــع  لكن  ال�سعرية،  ال�س�حة 
االأم�سية  تــلــك  املــكــثــف يف  احلــ�ــســور 
الندوات  اأوىل  تعد  الــتــي  ال�سعرية 

ال�سعرية يف املعر�س.
من جهتهم� وجه احل�سور ب�لندوة 

ال�سكر للق�ئمني على املعر�س، فيم� 
الظ�هري  جنــــ�ة  الــ�ــســ�عــرة  عــــربت 
الكبري  احل�سور  بهذا  �سع�دته�  عن 
لال�ستم�ع  الق�عة  داخــل  للجمهور 
لل�سعر، وهو م�مل تكن تتوقعه على 
ال�سعر  اأن  له�  تبني  لكن  االإطـــالق، 

م�زال هو غذاء العقول والقلوب.
الظ�هري  ال�س�عرة جن�ة  وا�ستهلت   
االأم�سية ال�سعرية  بق�س�ئد متعددة 
يف القوالب ال�سعرية حيث الق�س�ئد 

اأنه�  كم�  التفعيلة،  ثم  الكال�سيكية 
التي  ال�سعرية  االأغــرا�ــس  يف  نوعت 
طــرقــهــ� �ــســعــرهــ� ومــنــهــ� قــ�ــســ�ئــد يف 
واالإن�س�ن  والــفــكــر  واحلــــب  الـــكـــون 
وو�سلت  واحلـــــواريـــــ�ت،  والـــو�ـــســـف 
حـــــدود  اإىل  قـــ�ـــســـ�ئـــدهـــ�  بـــبـــعـــ�ـــس 
بع�س  متــــيــــزت  كــــمــــ�  الــــتــــجــــريــــد، 
ق�س�ئده� ب�لطول وبع�سه� مق�طع 
قــ�ــســرية ومــتــو�ــســطــة، حــيــث قــــراأت 
“روعة  ع�سقك”،  �سب�ح  ق�س�ئد” 

االآالم” وغريه�.
 واألــقــت اأمـــل الــ�ــســهــالوي اأكـــر من 
“اأح�ول  قــ�ــســيــدة  مــنــهــ�  قــ�ــســيــدة 

تف�سريك«.
التي  ريقة  ب�لطنّ تف�سريك  اأحــــ�ول   

ر به� ال�س�عر ق�سيدَتُه يربنّ
م ب�أحزانه�، حتى ال يو�سَ

فيمالأ م�ُء املحيِط فمي..
واأعرف اأنني اأفوُز يف مع�ركي

لكننّني خ�سرُت احلرب..

املكتب الثقايف والإعالمي بالأعلى لالأ�سرة 
ينظم اأوىل الندوات ال�سعرية مبعر�ض الكتاب

ال�سارقة الدويل للكتاب.. اطالق ق�س�ض م�سورة 
لتوعية الأطفال بطرق تر�سيد اإ�ستهالك الطاقة واملياه

عقدت اجتم�عً� يف بيت احلكمة لبحث �سبل التع�ون واحلوار

ال�سارقة ت�ست�سيف 16 مدينة حا�سلة على لقب العا�سمة العاملية للكتاب 

•• العني-الفجر

بع�مل  من�سوجة  ع�سر  ال�س�د�ض  ال��ق��رن  ع��رب  رحلة  يف 
خملوطة  اأحالمه  خلد  فن�ن  ب�أحالم  واالأف��ك���ر  االأل��وان 
�سم�  جمل�ض  ن�ق�ض  لوح�ته  �سفحة  على  ري�سته  بلم�س�ت 
حممد للفكر واملعرفة �سمن من�سط ندوة الكت�ب بح�سور 
كت�ب  نهي�ن  اآل  خ�لد  بن  حممد  بنت  �سم�  د.  ال�سيخة 
“يومي�ت رامربانت” للك�تب اآلن ب��سز ترجمة ي��سني طه 

ح�فظ .
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ل اأن اأقّدم االأدوار التي ت�سيف اإىل م�سريتي اأواًل اأف�سّ

فرح بيطار:  ُيفرت�ض باملمثل اأن 
يتقّدم، ل اأن يعود اإىل الوراء

يف  للم�س�ركة  تكرتثني  ال  اإنـــك  الــقــول  ميكن  هــل   •
اأعــمــ�ل درامــيــة رغــم كث�فة االإنــتــ�ج الــذي ُيقدم يف هذا 

النوع، بدليل عدم وجودك يف اأي عمل جديد منه�؟
- ال اأعرف اإذا ك�ن االكرتاث لوجودي درامي�ً يف اأي عمل 

يقع على ع�تقي اأم على ع�تق �سرك�ت االإنت�ج.
ومن  االإنت�ج  �سرك�ت  جميع  اأعم�ل  يف  �س�ركُت  مبدئي�ً، 
بي  االت�س�ل  اإىل  تب�در هي  اأن  ا�ستثن�ء، ويفرت�س  دون 

عند التح�سري الأعم�ل جديدة.
طرق  اإىل  يب�در  اأن  للفن�ن  ميكن  البداي�ت،  مرحلة  يف 

ولكن  )الك��ستينغ(،  يف  امل�س�ركة  اأجــل  من  االأبـــواب 
ر�سيده  يف  ي�سبح  عندم�  الحقة  مرحلة  يف 

العديد من االأعم�ل اخل��سة وميلك م� 
تب�در  اأن  فيفرت�س  اخلــربة،  من  يكفي 

واأن  بــه،  االت�س�ل  اإىل  االإنــتــ�ج  �سرك�ت 
اأعم�له�.  يف  املــ�ــســ�ركــة  عليه  تعر�س 

هذا  مثل  يح�سل  ال  عندم�  ولــكــن 
ُمَقيَّدة،  بــ�أنــنــي  اأ�ــســعــر  االتــ�ــســ�ل، 
اأي  اأفـــعـــل  اأن  ميــكــنــنــي  ال  وبـــ�أنـــه 

�سيء.
�سديد  بــحــزن  اأ�سعر  املــقــ�بــل،  يف 
اإال  لـــبـــنـــ�ن  يف  تـــوجـــد  ال  الأنــــــه 

�ـــســـركـــتـــ� اإنـــتـــ�ج 

فقط تعمالن ب�سكل م�ستمر.
االإنت�ج،  �سرك�ت  بعمل  )الكليك�ت(  تتحكم  ولــالأ�ــســف، 
وهذا اأمر يبدو وا�سح�ً من خالل التع�مل مع الوجوه 

واالأ�سم�ء ذاته� يف كل اإنت�ج�ته�.
• وهل كالمك يعني اأنه مل ت�سلك عرو�س للم�س�ركة 
اأ�سرِت  الــلــتــني  الــ�ــســركــتــنينْ  هــ�تــني  مـــن  اأي  اأعـــمـــ�ل  يف 

اإليهم�؟
العملني  الـــدور يف كــال  بــل و�سلني عــر�ــســ�ن، ولــكــن   -
بل  الــــدور،  م�س�حة  عــن  اأحتــــدث  ال  واأنــــ�  يعجبني.  مل 
عـــن الــ�ــســخــ�ــســيــة الـــتـــي ك�ن 
اأقـــدمـــهـــ� يف  اأن  يــفــرت�ــس 

هذين العملني.
• وهل العر�س�ن من 
)ال�سب�ح(  �سركتي 

و)اإيغل فيلمز(؟
- نعم.

وهـــــــــــل   •
اأن  ميــكــن 
تـــــكـــــون 

ب�سبب رف�سك  مــنــك  مــوقــفــ�ً  اتــخــذتــ�  قــد  الــ�ــســركــتــ�ن 
لهذين العر�سني؟

امل�س�ركة  ُعر�ستنْ علينّ  اأنــه  اأعرفه  اأعــرف. وكــل م�  - ال 
ي�سلني  وبعده� مل  عنهم�.  اعتذرُت  العملني  يف هذين 
يكن  بــ�ــســراحــة، مل  ال�سركتني.  هــ�تــني  مــن  عــر�ــس  اأي 
ب�إمك�ين القبول بهذين الدورين بعد كل االأعم�ل التي 

�س�ركُت فيه�، ولي�س بعد م�سل�سل )غربة( فح�سب.
اإىل  يعود  اأن  ولي�س  م،  يتقدنّ اأن  ب�ملمثل  ُيفرت�س  عــ�دة، 
الوراء، وهذان العر�س�ن ك�ن من �س�أنهم� لو َقِبلنُْت بهم� 

اأن يعيداين اإىل الوراء.
كنت  اأنــك  خ�سو�س�ً  البطولة،  دور  تنتظرين  وهل   •

بطلة م�سل�سل )غربة(؟
اأبــداً، ولي�س هذا م� ق�سدُته بكالمي على االإطالق.   -
)ثــــورة  مــ�ــســلــ�ــســل  الــبــطــولــة يف  األـــعـــب دور  مـــثـــاًل، مل 
راً يف الق�سة، واالأمر  الفالحني(، ولكن دوري ك�ن موؤثنّ

ذاته ينطبق على م�س�ركتي يف م�سل�سل )ت�نغو(.
اإىل  اأنه حلٌم ب�لن�سبة  اأنتظر دور البطولة، مع  اأكن  مل 
ــ�ــســي املــ�ــســ�ركــة يف هــذيــن الــعــمــلــني، ال  كــل ممــثــلــة. ورفنْ

عالقة له بكون م� ُعر�س هو دور بطولة اأم ال.
م�سريتي  اإىل  ت�سيف  التي  االأدوار  م  اأقــدنّ اأن  ل  اأف�سنّ اأنــ� 
اأواًل، وث�ني�ً اأن يكون الدور موؤثراً يف الق�سة، مبعنى اأن 
م�س�هدة  عند  اأج�سده�  التي  ب�ل�سخ�سية  الن��س  يت�أثر 
على  امل�سل�سل  يف  م�س�ركتي  اقت�سرت  لو  وحتى  العمل، 

حلقة اأو حلقتني.
اأحر�س  بل  م�س�حته�،  اأو  البطولة  اأدوار  لي�س  هــديف 
على اختي�ر الدور الذي ي�سيف اإىل جتربتي ويرتك 
اأَثراً عند الن��س، وهذا االأمر مل يكن متوافراً يف كال 
العملني اللذين عر�ستنْهم� علينّ �سركت� )اإيغل فيلمز( 

و)ال�سب�ح(.
ويف النه�ية، اعتذاُر املمثل عن اأي دوٍر ال يحقق نف�َسه 
ُمن��ِسب له هو �سيء ع�دي  اأنــه غري  فيه ويجد 
اأي  اأن يح�سل يف عالقة  وطبيعي وميكن 

ممثل مع اأي �سركة اإنت�ج.
ب�لن�سبة  متف�ئلة  اأنــت  وهــل   •

اإىل الفرتة املقبلة؟
ــعــُت على عمل  وقنّ نــعــم. لقد   -
جديد مع ال�سركة ذاته� التي 
اأنـــتـــجـــت مــ�ــســلــ�ــســل )غـــربـــة(، 
ولــكــن مل يــتــم حتــديــد ا�سمه 
حتى  الــتــ�ــســويــر  مـــوعـــد  اأو 
االآن. ومبدئي�ً، هو من اإخراج 
ومن  ب�ست�ين،  ليلي�ن  وكت�بة 

بطولتي وو�س�م حن�.

عبادي اجلوهر: 
يهمني اختيار 

الكلمات املنا�سبة
اأغني�ته على االهتم�م  انتق�ء  اأنه يحر�س عند  الفن�ن عب�دي اجلوهر  اأكد 
ب�أدق تف��سيل العمل اجلديد، موؤكدا اأن اأكر م� يهمني قبل اختي�ر اأي عمل 

فني جديد، هو اختي�ر الكلم�ت املن��سبة، ف�أن� ح�س��س جدا جت�ه الكلمة.
احلفل  ه�م�س  على  للجوهر  �سح�يف  ت�سريح  يف  ذلــك  جــ�ء 

فع�لي�ت  �سمن  مــوؤخــرا،  م�سر،  يف  اأحــيــ�ه  الــذي  الغن�ئي 
اأول  يف  العربية،  املو�سيقى  مهرج�ن  من  الـ30  الــدورة 

م�س�ركة له يف هذا املهرج�ن.
وحول املع�يري التي يخت�ر وفقه� اأغ�نيه، ق�ل: »دائم� 

اأحــ�ول اختي�ر ن�س غن�ئي مفهوم ووا�سح لكل  م� 
اأنه  اأي  العربي،  الوطن  اأنح�ء  بجميع  اجلمهور 

لدى  املــفــهــومــة  البي�س�ء  الــلــهــجــ�ت  مــن  يــكــون 
الــ�ــســعــوب الــعــربــيــة كــ�فــة، واأال يــحــتــوي على 

األف�ظ غريبة، اأو خ��سة ب�سعب حمدد دون 
�سواه، حتى يت�سنى للجميع �سم�ع االأغنية 

وفهمه�«.
ال�سعودية  االأغنية  �سهولة  اأن  واأ�ــســ�ف 
اجلمهور  مــــن  وقـــربـــهـــ�  وبـــ�ـــســـ�طـــتـــهـــ� 
االأغنية  انت�س�ر  اأ�سب�ب  من  �سبب�  ك�نت 
كـــل مك�ن  والــ�ــســعــوديــة يف  اخلــلــيــجــيــة 

ب�لوطن العربي، يف ظل اإ�سرار مطربي 
الع�مل  اإىل  اأغني�تهم  اإيــ�ــســ�ل  على  اململكة 

اأجل  مــن  الــطــرق  اأ�سعب  �سلكوا  حيث  كــلــه،  العربي 
ذلك.

رانيا فريد 
�سوقي بطلة 
)زي القمر(

بداأت الفن�نة راني� فريد �سوقي ت�سوير حك�ية جديدة 
عرب  ح�لي�  تــذاع  التي  القمر،  زي  م�سل�سل  حك�ي�ت  من 
والتي  حك�ية،  لكل  حك�ي�ت   5 يف  �سي،  بــي  �سي  قــنــوات 

عر�س منه� 8 حك�ي�ت حتى االآن.
لعدد  اأم  وهــي  العي�ل"،  "اأم  ب��سم  حك�ية  رانــيــ�  وتــقــدم 
على  لالإنف�ق  والعمل  الفقر  وتع�ين  االأبــنــ�ء،  كبري من 
االأوىل  تعترب  مطلقة  بــطــولــة  وهـــي  االأطـــفـــ�ل،  هــــوؤالء 
من  االنته�ء  على  وق�ربت  التلفزيونية،  الدرام�  يف  له� 
اليوم  طـــوال  مكثفة  �س�ع�ت  ت�سور  اإنــهــ�  اإذ  الت�سوير، 
رفقة فريق العمل، ومن املقرر اأن تخرج خالل احلك�ية 
اجلديدة يف �سكل خمتلف مت�م� ب�سورة �سعبية وجديدة 

عليه�.

ت�ستعّد املمثلة اللبن�نية فرح بيط�ر لت�سوير م�سل�سل جديد من بطولته�، من املفرت�ض اأن يكون ج�هزًا للعر�ض يف املو�سم الرم�س�ين 
.2022

امل�سل�سل الذي مل يتقرر ا�سمه النه�ئي حتى االآن، تلعب فيه بيط�ر ث�ين اأدوار البطولة بعد م�سل�سل )غربة(، وهو من ت�أليف واإخراج 
ليلي�ن ب�ست�ين واإنت�ج �سركة )اأفك�ر(، وي�س�ركه� يف بطولته املمثل و�س�م حن�.

اأن بيط�ر اعتذرت عن عملني من نوع الدرام� امل�سرتكة،  اأهمية الدرام� امل�سرتكة يف هذه املرحلة، اإال  وب�لرغم من ت�سديده� على 
م�  واإىل  الفني  اإىل ر�سيده�  اأنهم� ال ي�سيف�ن  اأنه� وجدت  )اإيغل فيلمز(، مو�سحة  �سركة  والث�ين مع  �سركة )ال�سب�ح(  االأول مع 

حققْته خالل الفرتة ال�س�بقة يف كل االأعم�ل التي �س�ركْت فيه�.
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م�سكلة �سائعة يف الفم تزيد من خطر 
الإ�سابة ب�سرطانات فتاكة بن�سبة 50 %

اإىل  اأن ت�سري  اإحــدى العالم�ت يف الفم ميكن  اأن  اأكــد فريق من الب�حثني 
خطر كبري لالإ�س�بة مبر�س ال�سرط�ن، م� ي�ستدعي عالج� فوري�.

الع�مة بج�معة ه�رف�رد،  ت�س�ن لل�سحة  اإت�س  للب�حثني يف كلية تي  ووفق� 
ف�إن االأ�سخ��س الذين لديهم ت�ريخ من اأمرا�س اللثة لديهم اأي�س� خم�طر 

اأعلى لالإ�س�بة ب�سرط�ن املعدة واملريء.
يع�نون من  الذين  اأن  الب�حثون  درا�ستني كبريتني، وجد  وب�العتم�د على 
اأمرا�س اللثة لديهم خطر اأعلى بن�سبة %43 لالإ�س�بة ب�سرط�ن املريء، 

و%52 فر�سة اأكرب لالإ�س�بة ب�سرط�ن املعدة.
وفح�س الب�حثون العالقة بني اأمرا�س اللثة وخطر االإ�س�بة ب�ل�سرط�نني 

لدى م� يق�رب 150 األف �سخ�س من درا�ستني منف�سلتني.
احلي�ة  واأمنــ�ط  ال�سك�نية  والرتكيبة  االأ�سن�ن  طب  مق�يي�س  تقييم  ووقــع 

والوجب�ت الغذائية من خالل جمموعة من اال�ستبي�ن�ت.
وبعد مراجعة ال�سجالت الطبية، وجد الفريق 199 ح�لة اإ�س�بة ب�سرط�ن 

املريء و238 ح�لة اإ�س�بة ب�سرط�ن املعدة خالل فرتة مت�بعة الدرا�سة.
ومن بني اأولئك الذين لديهم ت�ريخ من اأمرا�س اللثة، ارتبط فقدان �سن 
واحدة اأو اأكر بزي�دة خطر االإ�س�بة ب�سرط�ن املريء بن�سبة %59، مق�رنًة 

ب�أولئك الذين لي�س لديهم ت�ريخ لالإ�س�بة ب�ملر�س.
تلك  من  امل�ستقة  واملــواد  الفم  لبكتريي�  التعر�س  اأن  الب�حثون  وافرت�س 

البكتريي� قد يكون م�سوؤوال عن زي�دة املخ�طر.
وخل�س الب�حثون اإىل اأن "هذه البي�ن�ت جمتمعة تدعم اأهمية امليكروبيوم 

الفموي يف �سرط�ن املريء واملعدة.
وهن�ك م� يربر اإجراء مزيد من الدرا�س�ت امل�ستقبلية التي تقيم امليكروبيوم 
هذه  عن  م�سوؤولة  معينة  فموية  بكتريي�  لتحديد  مب��سر  ب�سكل  الفموي 

العالقة.
ي�سهل  غ�زية  غري  حيوية  موؤ�سرات  مبث�بة  االإ�س�فية  النت�ئج  تكون  وقــد 
الو�سول اإليه� وت�س�عد يف حتديد االأفراد املعر�سني خلطر االإ�س�بة بهذه 

ال�سرط�ن�ت.
البكتريي�  اأن  اإىل  ت�سري  التي  االأدلــة  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  وت�س�ف 

امل�سببة اللته�ب دواعم ال�سن مرتبطة بخطر االإ�س�بة ب�الأمرا�س.
ميكن  ال  ف�إنه  املالحظة،  على  ق�ئمة  ك�نت  الدرا�سة  اأن  اإىل  ب�لنظر  ولكن 

حتديد اأي ت�أثري �سببي.
ت�سمني فح�س �سحة  لالأطب�ء  اأنــه ميكن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري  ذلــك،  ومع 

الفم عند تقييم خطر اإ�س�بة املري�س ب�ل�سرط�ن يف امل�ستقبل.
ت�سيب  �سديدة  ب�أنه عدوى  ال�سن،  دواعــم  الته�ب  اأو  اللثة،  ويعرف مر�س 
يف  التحدث،  ال�سعب  مــن  جتعل  اأن  ميكن  مــوؤملــة  بــ�أعــرا�ــس  وتتميز  اللثة، 

احل�الت الق�سوى.
وع�دة م� تتطور احل�لة التقدمية، والتي تبداأ مع الته�ب اللثة، اإىل مراحل 

اأكر خطورة اإذا ُتركت دون عالج.

الع�دي؟ االإن�س�ن  ج�سم  يف  �سلعً�  • كم 
- 24 �سلع�ً

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�سطلح  • م� 
- اأميبي�

االت�س�ع؟ حيث  من  الع�مل  يف  حميط�ت  ثالث  اأكرب  هي  • م� 
- املحيط اله�دي - املحيط االأطل�سي - املحيط الهندي

والكتلة؟ احلجم  يف  االأر�ض  يق�رب  الذي  الكوكب  • م� 
- الزهرة

ال�سم�لية؟ اأمريك�  ق�رة  يف  دولة  • كم 
- دولت�ن

االإن�س�ن؟ ج�سم  يف  م�دة  اأ�سلب  هي  • م� 
- املين� ب�الأ�سن�ن

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريط�ني�  يف  موجودة  ك�نت  الع�مل  يف  دب�بة  اول  اأن  تعلم  • هل 

مرات ب�أربع  ال�سم�س  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية ب�للغة  ت�أثراً  اللغ�ت  اأكر  هي  امل�لطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سن�عة  يف  قيمة  م�دة  وهو  العنرب  حوت  اأمع�ء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
اأي�م ثالثة  م�سرية  من  ال�سيء  تب�سر  ك�نت  اليم�مة  زرق�ء  اأن  تعلم  • هل 

العرب االأطب�ء  هم  املث�نة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�س�روا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهم�  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

االأر�س على  اجل�ذبية  �سد�س  ت�س�وي  القمر  على  اجل�ذبية  اأن  تعلم  • هل 
ب�لقرياط امل��س  و  ب�جلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بحـراً ع�سر  �سـتة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتف�ع  لقي��س  فلكية  الة  اال�سطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدين��سور هو  الت�ريخ  يف  قدميه  على  �س�ر  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

املرياث
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ع�سري اجلزر
فوائد  تــقــتــ�ــســر  ال 
تقوية  على  اجلــزر 
االإب�س�ر؛  وتــعــزيــز 
ولــــــكــــــنــــــه يـــحـــمـــل 
العديد من الفوائد 
الـــ�ـــســـحـــيـــة الـــتـــي 
جتـــعـــلـــه مـــــن اأهـــــم 
الغذائية  العن��سر 
عنه�،  الغنى  التي 
فوائده  بــني  ومـــن 

قدرته على خف�س الوزن الزائد ولهذا يعترب م�سروًب� جيًدا ملن يتبع نظ�ًم� 
العالجية  التغذية  ا�ست�س�ري  حلمي  حممد  دكــتــور  وين�سح  للتخ�سي�س. 
وال�سمنة والنح�فة بتن�ول ع�سري اجلزر كجزء من نظ�م التخ�سي�س ق�ئاًل 

اإنه ي�سهم يف رفع معدل احلرق وخف�س الوزن.
ع�سري  به�  يتمتع  التي  املتعددة  الفوائد  اإىل  التغذية  ا�ست�س�ري  اأ�س�ر  كم� 

اجلزر ق�ئاًل اإنه مفيد جًدا يف عالج االأنيمي� خ��سة لدى االأطف�ل.
واأ�س�ف، اأن ع�سري اجلزر عند اإ�س�فة الرم�ن اإليه ي�س�عد يف زي�دة خ�سوبة 
وق�ية  اجلــزر  تركيبة  توفر  كم�  لديهم،  اجلن�سية  الرغبة  وزيــ�دة  الرج�ل 
من  ع�سري  كــوب  اأن  اإىل  واأ�ــســ�ر  املزمن.  الرئوي  االن�سداد  ملر�س  وعالًج� 
الربوتني،  مــن  جـــرام  و2.24  حــراريــة،  �سعرة   94 على  يحتوي  اجلـــزر 
وبح�سب  الكربوهيدرات.  من  جــرام  و21.9  الدهون،  من  جــرام  و0.35 
اأنــــواع من   3 ب�نتظ�م مــن  تــنــ�ول ع�سري اجلـــزر  درا�ــســ�ت عــديــدة، يحمي 

ال�سرط�ن ت�سيب الدم )اللوكيمي�(، واملعدة، والثدي. 

اب� �س�لح رجل عجوز ع��س حي�ته ي�سقى ويتعب حتي ا�سبح من اغني�ء قريته، يف احد االي�م جل�س يف داره ينظر 
البنه �س�لح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك ك�ن يوفر له كل م� يتمن�ه ورغم ذلك ج�ءت االمور على 
عك�س م� متنى االب فلم يكن �س�لح اال فتى مدلال وحيدا ال ي�أبه ب�سيء ،ال يعمل، وال يفكر يف العمل، لذلك ق�ل 
ابو �س�لح لزوجته ام ابنه: عندم� اموت لن يعرف �س�لح قيمة امل�ل بل �سي�سرفه على هواه وملذاته و�سينتهي 

امل�ل يف زمن قليل بعده� رمب� تعي�سون يف فقر ورمب� ال جتدون م� تعي�سون فيه فكيف ن�سلح ح�له؟..
فكرت ام �س�لح كثريا ثم ق�لت اترك االمر يل رمب� ا�ستطعت ان افعل معه �سيئ�.. ذهبت االم بطيبته� وحن�نه� 
اإىل ابنه� وقد احنت راأ�سه� وظهر عليه� احلزن وعندم� اقرتب منه� �س�لح و�س�أله� م�ذا بك ي� امي.. بكت بحرارة 
من كل قلبه� وب�لطبع فهي تبكي حلزنه� على ولده� لكنه� ادعت ان حزنه� �سببه ال يهمه.. فق�ل بل يهمني كل 
م� يجري هن� احكي يل ارجوك.. فق�لت وتق�سم ان ال تقول البيك فق�ل اق�سم فق�لت االم ان اب�ك مير بظروف 
م�لية �سيئة جدا وقد خ�سر معظم م�له يف احدى ال�سفق�ت واالن نحن على و�سك ان ال جند قوت يومن� وهو ال 
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم ب�المر وتعي�س 

على امل ان ترث م� �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لن� غري الفقر.
حزن �س�لح ب�سب م� ا�س�ب والده واي�س� حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلال.. فن�م ليلته قلق� ويف ال�سب�ح ك�ن 
قد عزم على امر م�، فخرج مبكرا يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه م� ي�سد احتي�ج�ته واحتي�ج�ت ابيه وامه 
.. وب�لفعل مع �سعيه اجل�د وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�سب�ح اإىل امل�س�ء ويف نه�ية اال�سبوع االول 
منحه �س�حب العمل اجرته ف�خذه� وهو �سعيد ويك�د قلبه ان يقفز فرح� وحمل امل�ل لوالده وك�أنه يحمل كنزا، 
وق�ل له ي� ابي هذا امل�ل ك�سبته من عملي.. ف�م�سك االب الدن�نري والقى فيه� يف املوقد ف�نزعج �س�لح وا�سرع 

وام�سك الدن�نري وك�د ان يحرق ا�س�بعه وق�ل مل�ذا.. ان� تعبت يف هذا امل�ل الآتي به.. ومل�ذا تفعل ذلك.
ابت�سم االب واخد امل�ل من يده وق�ل االن انت ب�لفعل ولدي وهذا امل�ل ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف 

هو غ�يل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا امل�ل.

املغنية االأمريكية لورين دايجل تغني خالل جولته� الع�ملية يف مركز فرانك اإروين يف اأو�سنت ، تك�س��ض .ا ف ب

 The Second واأجــرى الدكتور لونغ وانــغ، من م�ست�سفى 
People's Hospital of Hefei يف ال�سني، وزمالوؤه 
الن�سفي  ال�سداع  املحتمل بني  االرتب�ط  تلوي� لفح�س  حتليال 
من�سورة،  درا�ــســ�ت  خم�س  من  البي�ن�ت  ت�سمني  ومت  واخلـــرف. 
249303 فردا. ويعرف حتليل تلوي ب�أنه حتليل يف علم  مع 
عدة  نت�ئج  على  االإح�س�ئية  النّطرق  تطبيق  يت�سمن  االإِح�س�ء 

درا�س�ت قد تكون متوافقة اأو مت�س�دة.
ووجد الب�حثون اأن ال�سداع الن�سفي ك�ن مرتبط� بزي�دة خطر 

االإ�س�بة ب�خلرف جلميع االأ�سب�ب ومر�س األزه�مير.

ومل ُيالحظ اأي ارتب�ط بني ال�سداع الن�سفي وخطر االإ�س�بة 
ب�خلرف الوع�ئي، وهو نوع من اخلرف يت�سبب يف نحو 17% 

من اأمرا�س اخلرف.
وكتب الب�حثون: "ي�سري حتليلن� التلوي اإىل اأن ال�سداع الن�سفي 
هــو مــوؤ�ــســر حمتمل خلطر االإ�ــســ�بــة بــ�خلــرف. وهــنــ�ك ح�جة 
االآلي�ت  وتو�سيح  النتيجة  هــذه  لت�أكيد  البحث  من  مزيد  اإىل 
التحقق  ذلــك،  مــن  واالأهـــم  املحتملة،  املر�سية  الفيزيولوجية 
مم� اإذا ك�ن عالج ال�سداع الن�سفي قد يوؤثر ب�سكل اإيج�بي على 

خطر االإ�س�بة ب�خلرف".

درا�سة تك�سف ارتباط ال�سداع الن�سفي 
باأمرا�ض اخلرف واألزهامير


