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�لتمارين �لريا�ضية على معدة خاوية... �أف�ضل
على  �ساعدت  فارغة  معدة  على  الريا�سية  التمارين  اإن  درا�سة  قالت 
حرق %70 من الدهون اأكرث من ممار�ستها بعد �ساعتني من تناول 

الطعام.
الذين  امل�ساركني  اأن  ترنت  نوتنغهام  جامعة  يف  التجربة  واأظ��ه��رت 
مل  م�ساء  الريا�سية  التمارين  ومار�سوا  وت��غ��ذوا  �ساعات،   7 �ساموا 
وقت  يف  تخطوها  التي  احل��راري��ة  ال�سعرات  مفرط  ب�سكل  يعو�سوا 

مبكر من اليوم.
واأ�سارت النتائج التي ن�سرها موقع "مديكال اإك�سربي�س" اإىل اإمكانية 
امل�ساء  التمارين الريا�سية يف ال�سباح املوايل لل�سيام يف  زيادة فوائد 

املبكر والليل.
واأظهرت التجربة اأن التمرين امل�سائي، بني ال� 4 و8، الأكرث �سيوعاً 

للتمارين ب�سبب اللتزامات.
لذلك، �سمم الباحثون الدرا�سة لريكب امل�ساركون دراجة ريا�سية يف 
اإكمال جتربة  30 دقيقة، قبل  6:30 م�ساًء، بكثافة معتدلة ملدة  ال� 

زمنية للدورة بقدر الإمكان يف 15 دقيقة.
7 �ساعات،  اأيام منف�سلة، بعد �سيام  وفعل امل�ساركون ذلك مرتني يف 
الطعام  كمية  الباحثون  وقا�س  وجبة.  تناول  �ساعتني من  بعد  ومرة 

التي تناولها امل�ساركون يف الع�ساء بعد التمرين.
اأنه على غرار التمرين بعد �سيام ليلة كاملة، فاإن  واأظهرت النتائج 
اأثناء  املحروقة  ال��ده��ون  كمية  تزيد  امل�ساء  يف  الريا�سية  التمارين 
 4.5 م��ن   70% ح���وايل  دق��ي��ق��ة   30 يف  الكمية  وزادت  ال��ت��م��ري��ن. 

غرامات اإىل 7.7 غرامات.

�مل�ضي بالع�ضي يحمي �ملفا�ضل
ق����ال ال���دك���ت���ور م���ارت���ن ري��ن��ي��و اإن امل�����س��ي ب��ال��ع�����س��ي ري���ا����س���ة حتمل 
اإ�سكندنافية تدعم امل�سي ال�سريع با�ستخدام زوج من الع�سي يف تناغم 

مع اخلطوات.
واأو�سح طبيب العظام الأملاين اأن لهذا امل�سي املعروف اأي�ساً ب� "امل�سي 
املفا�سل،  ويحمي  ع�سالت  ي��درب  اإذ  ع��دة،  �سحية  ال�سمايل" فوائد 
ويزيد قوة التحمل وتنمية قدرات التوازن الع�سبي الع�سلي، وينا�سب 
الذين  وك��ذل��ك  الريا�سيني،  وغ��ري  ال�سن  كبار  خا�سة  الأع��م��ار،  ك��ل 

يعانون من البدانة اأو ه�سا�سة العظام اأو م�ساكل املفا�سل.
مرتني  مب��ع��دل  ال��ري��ا���س��ة  ه��ذه  مبمار�سة  املبتدئني  رينيو  واأو���س��ى 
اأداء متارين  60 دقيقة، مع  اإىل   45 من  اأ�سبوعياً  م��رات  اإىل ثالث 

الإحماء قبلها املمار�سة، والإطالة بعدها.

هل ي�ضبب �لنيكوتني م�ضاكل ور�ثية للأبناء؟
معظم املدخنني يكّونون هذه العادة قبل �سن ال� 25. وقد �سعت درا�سة 
الآب��اء وخطر  تدخني  الرتباط بني  لفهم  الأع�ساب  علم  جديدة يف 

اإدمان اأطفالهم للنيكوتني.
وق����ال ه��ي��ث ���س��م��ي��دت ال��ب��اح��ث ال��رئ��ي�����س��ي يف ال���درا����س���ة م���ن جامعة 
بن�سلفانيا: "هناك الكثري من البيانات التي ت�سري اإىل اأن ن�سل الآباء 
الذين يدخنون منتجات التبغ �سيكونون اأكرث عر�سة لالإ�سابة باإدمان 

النيكوتني".
اأدل��ة على اأن توريث ه��ذا الإدم���ان ميتد اإىل زيادة  وق��د وج��د البحث 

احتمال اإ�سابة الأبناء، وخا�سة الذكور، مب�ساكل اإدراكية.
�سيكاتري"  "مولكيولري  جم��ل��ة  ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وت��و���س��ل��ت 
املتخ�س�سة يف علم النف�س والدرا�سات الع�سبية، اإىل اأن تدخني الآباء 
اجلزء  وه��ي  ال��دم��اغ،  "احُل�سني" يف  منطقة  على  بتاأثريات  يرتبط 

الذي ينظم التعلم والذاكرة.
احتمال  اإىل  البحث  تو�سل  الدرا�سة،  يف  حيواين  من��وذج  وبا�ستخدام 
ب��ا���س��ط��راب��ات ا�ستخدام  اأب���ن���اء امل��دخ��ن��ني خل��ط��ر الإ����س���اب���ة  ت��ع��ر���س 

النيكوتني باأنف�سهم.
بالعجز  الإ���س��اب��ة  خلطر  معر�سني  يكونوا  اأن  املحتمل  م��ن  وك��ذل��ك 
احلركة  ف��رط  با�سطراب  الإ�سابة  من  عالية  ن�سبة  فهناك  امل��ع��ريف، 

ونق�س النتباه لأبناء الآباء الذين يدخنون منتجات التبغ.
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�إقفال �لفم بالل�ضق ليًل.. 
ملنع ت�ضو�س �لأ�ضنان!

النوم  اأث��ن��اء  ال��ف��م  اإغ���الق  يف  يتمثل  ت��وك  تيك  على  ج��دي��د  اجت���اه  انت�سر 
ال�سحة  وتعزيز  الأ�سنان  ت�سو�س  ملنع  حماولة  يف  الال�سق  بال�سريط  لياًل 

العامة.
اأنفه،  التنف�س من خالل  امل��رء على  الفم يجرب  اأن ل�سق  ويقول اخل��رباء، 
وهو اأمر له فوائد ت�سمل منع ت�سو�س الأ�سنان ووقف ال�سخري وتعزيز النوم 

ب�سكل اأف�سل.
اإن  �سيدين،  اأ�سنان مقيم يف  اأوده��ان دو�سريتي، وهو طبيب  الدكتور  وقال 
هذا الجتاه ميكن اأن يكون له فوائد لبع�س الأ�سخا�س، واأو�سح اأن التنف�س 
الأنفي ميكن اأن يح�سن نومك، واأن فتح الفم لفرتات طويلة ميكن اأن يوؤدي 
يف الواقع اإىل ت�سو�س الأ�سنان لأن التنف�س من الفم يوؤدي اإىل جفاف اللعاب 

الذي يحمي الأ�سنان.
امل��اء، لكنه يف  اأن اللعاب مثل  “ يعتقد النا�س  واأ�ساف الدكتور دو�سريتي: 

الواقع يحتوي على اأكوام من املواد الكميائية ملوازنة الأحما�س يف الفم”
من  العديد  على  ينطوي  الجت��اه  ه��ذا  اأن  على  دو�سريتي،  الدكتور  واأك��د 
ال��ف��وائ��د، ح��ي��ث يح�سل امل���رء ع��ل��ى ن���وم اأف�����س��ل، وت��غ��ري ك��ي��م��ي��اء اجل�سم، 
ال�سخري، لكنه حذر  التخل�س من  الذي ي�ساعد على  الأن��ف  والتنف�س من 
يف نف�س الوقت من اأن بع�س النا�س الذين يعانون من �سعوبات يف التنف�س 

من الأنف يجب عليهم جتنب ا�ستخدام هذه الطريقة.

��ضطد�م طائرتني 
خلل عر�س جوي

ا�سطدمت طائرتان من احلرب العاملية 
ال��ث��ان��ي��ة و���س��ق��ط��ت��ا ع��ل��ى الأر������س خالل 
دال����س، ح�سبما  ال�سبت يف  عر�س ج��وي 
اأعلنت ال�سلطات الأمريكية، من دون اأن 
معلومات  املرحلة  لديها يف هذه  تتوافر 

عن عدد ال�سحايا.
وقالت هيئة تنظيم الطريان يف بيان اإن 
بوينغ بي17- فالينغ  قاذفة من طراز 
بي- بيل  ط��راز  من  ومقاتلة  فورتري�س 
حوايل  ا���س��ط��دم��ت��ا  ك���وب���را  ك��ي��ن��غ   63
بتوقيت   19،20"  13،20 ال�����س��اع��ة 

غرينت�س".
واأ�سافت اإدارة الطريان "يف هذه املرحلة 
كانوا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  ع��دد  نعرف  ل 
فتحت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية  متنهما"،  على 
فيديو  م��ق��اط��ع  ���س��ه��ود  وح��ّم��ل  حتقيقا. 
اإحدى  �سقوط  اأحدها  للواقعة، ظهر يف 

الطائرتني على الأر�س.
التنفيذي" على  "دال�س  وحتّدث مطار 
"حادث" خالل عر�س  تويرت عن وق��وع 
اأربعينيات  اإىل  تعود  ع�سكرّية  لطائرات 
القرن املا�سي، ُنّظم يف اإطار عطلة نهاية 

الأ�سبوع الطويلة.

�لن�ضاط �لبدين يقلل خماطر 
�لإ�ضابة بق�ضور �لقلب �ص 23

ح�سا�سية احلليب
املناعي  ج��ه��ازِك  يبالغ  عندما  ال��ط��ع��ام  ح�سا�سية  حت��دث 
تاأكلني  ب��روت��ني غ��ذائ��ي م��ع��نّي؛ فعندما  يف رد فعله جت��اه 
طعاماً معيناً اأو ت�سربني.. ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل رد فعل 

حت�س�سي.
وُتَعدُّ ح�سا�سية احلليب، من اأكرث اأنواع احل�سا�سية �سيوعاً؛ 
يف  املناعة  جهاز  تفاعل  نتيجة  الأط��ف��ال،  عند  خ�سو�ساً 
جتاوز  قبل  ع��ادًة  تبداأ  وه��ي  احلليب،  بروتني  مع  اجل�سم 
الطفل عامه الأول، لكن يتجاوزها معظم الأطفال يف �سن 

الثالثة، على الرغم من اأن هذا لي�س هو احلال دائماً.
وت�سمل اأعرا�س ح�سا�سية احلليب:

م ال�سفتني. - طفح جلدي اأحمر، وحّكة وتورُّ
- �سعوبة يف التنف�س اأو البلع.

- �سيالن الأنف امل�سحوب بال�سعال.
- الغثيان والقيء.

- الإ�سهال والت�سنجات املعوية.
- رد الفعل التح�س�سي احلاّد، الذي ميكن اأن يكون قاتاًل.

 

ح�سا�سية الالكتوز
والغازات  ال��ت�����س��ن��ج��ات  اإىل:  ال��الك��ت��وز  ح�����س��ا���س��ي��ة  ت�����وؤدي 

والنتفاخ والإ�سهال
الالكتوز ل  فاإن ح�سا�سية   على عك�س ح�سا�سية احلليب؛ 
من  يعانون  ال��ذي��ن  فالأ�سخا�س  امل��ن��اع��ي؛  اجل��ه��از  ت�سمل 
الذي  الالكتيز  اإن���زمي  يفتقدون  ال��الك��ت��وز،  ��ل  حت��مُّ ع��دم 
تبّطن  التي  اخلاليا  بوا�سطة  طبيعي،  ب�سكل  اإنتاجه  يتم 
الأم���ع���اء ال��دق��ي��ق��ة، وامل�����س��وؤول ع��ن تك�سري ال��الك��ت��وز اإىل 
يف  امت�سا�سهما  ي��ت��م  ال��ل��ذي��ن  واجل���الك���ت���وز،  اجل��ل��وك��وز 

الأمعاء الدقيقة.
ل  وعادة ما يكون الأ�سخا�س الذين يعانون من عدم حتمُّ

ال��الك��ت��وز، غ��رَي ق��ادري��ن على ه�سم ه��ذه الأط��ع��م��ة؛ لذا 
الغازات،  الت�سنجات،  الغثيان،  مثل:  اأعرا�س  من  يعانون 

النتفاخ، والإ�سهال.
ل الالكتوز عادًة، من 30 دقيقة  وتظهر اأعرا�س عدم حتمُّ
اإىل �ساعتني بعد تناول املنتجات التي حتتوي على احلليب 

)الألبان(.

الوقاية والعالج
الأ�سماك  مل���غ���ذّي���ات احل��ل��ي��ب:  ال��ب��دي��ل��ة  امل�������س���ادر  ت�����س��م��ل 

والربوكلي واخل�سروات الورقية والربتقال واللوز
 ُتعترب كلٌّ من ح�سا�سية احلليب وح�سا�سية الالكتوز، من 
احلالت التي ميكن التحكم فيها مع تعديالت طفيفة يف 
النظام الغذائي؛ فهناك عدد من البدائل املتاحة لالأفراد 
ت�سمل  الالكتوز،  ومقاومة  احلليب  بح�سا�سية  امل�سابني 
والربوكلي  الأ�سماك  احلليب:  ملغذيات  البديلة  امل�سادر 
واخل�سروات الورقية والربتقال واللوز واجلوز الربازيلي 
ال��ت��ي حتمل  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��ت��وف��و،  املجففة  وال��ف��ا���س��ول��ي��ا 
وكذلك  الكال�سيوم،  على  حت��ت��وي  اأن��ه��ا  تو�سح  مل�سقات 
على  حتتوي  التي  للح�سا�سية،  امل�ساّدة  الرتكيبات  بع�س 
بروتينات متحللة مائياً واآمنة لال�ستهالك، واأقل احتماًل 
للت�سبب يف رد فعل حت�س�سي مثل: الرتكيبات التي حتتوي 

على فول ال�سويا، ومكمالت اإنزمي الالكتيز.

اأ�سباب 
ولهما  ال��الك��ت��وز  حتمل  ع��دم  م��ن  رئي�سيان  ن��وع��ان  هناك 

اأ�سباب خمتلفة:

- عدم حتمل الالكتوز الأ�سا�سي: يعدُّ عدم حتمل الالكتوز 
الأ�سا�سي الأكرث �سيوعاً، ينتج عن انخفا�س اإنتاج الالكتاز 
م���ع ت��ق��دم ال��ع��م��ر، ب��ح��ي��ث ي�����س��ب��ح ام��ت�����س��ا���س الالكتوز 

�سعيفاً.
قد يكون هذا النوع ناجتاً جزئياً عن اجلينات، لأنه اأكرث 

�سيوعاً لدى بع�س ال�سكان عن غريهم.
وقدرت الدرا�سات ال�سكانية اأن عدم حتمل الالكتوز يوؤثر 
%44 من  وح����وايل  الأوروب����ي����ني،  م��ن   17%-5 ع��ل��ى 

الأمريكيني و60-%80 من الأفارقة والآ�سيويني.
- عدم حتمل الالكتوز الثانوي: يعدُّ عدم حتمل الالكتوز 
ن���ادراً. وه��و ن��اجت ع��ن م��ر���س، مثل خلل يف  الثانوي اأم���راً 
ال�سطرابات  مر�س  مثل  خطورة  اأك��رث  م�سكلة  اأو  املعدة 
اأن  اله�سمية، وذلك لأنَّ اللتهاب يف جدار الأمعاء ميكن 

يوؤدي اإىل انخفا�س موؤقت يف اإنتاج الالكتاز.

اأعرا�ض 
 وفقاً للمعهد الوطني لل�سكري واأمرا�س اجلهاز اله�سمي 
العامل يعانون  باملائة من �سكان   68 ف��اإنَّ ح��وايل  والكلى، 
م��ن درج��ة معينة م��ن ع��دم حتمل ال��الك��ت��وز. ق��د ل ينتج 
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن يعانون م��ن ع��دم حتمل ال��الك��ت��وز ما 
يكفي من اإنزمي الالكتاز الالزم له�سم الالكتوز؛ وهو نوع 
من ال�سكر املوجود يف احلليب. ميكن اأن تبداأ الأعرا�س يف 
غ�سون �ساعات قليلة من تناول منتجات الألبان، وت�سمل 
النتفاخ والغازات والإ�سهال والغثيان واآلم البطن وقرقرة 

املعدة والقيء.
الالكتوز  هذا وتختلف ح�سا�سية احلليب عن عدم حتمل 
واحدة  اأي�ساً  خطورة؛  اأك��رث  عواقب  لها  يكون  اأن  وميكن 
الر�سع والأطفال  عند  �سيوعاً  اأن��واع احل�سا�سية  اأكرث  من 
ال�سغار. يف حالة ح�سا�سية احلليب، يدرك اجلهاز املناعي 
الربوتني املوجود يف احلليب على اأنه غازي، فيتم اإطالق 
اأعرا�س  ت�سبب  التي  اله�ستامني  ت�سمى  كيميائية  م��واد 
التنف�س، واحل�سا�سية  ال�سفري، وم�ساكل  احل�سا�سية، مثل 

املفرطة، والتقيوؤ، وال�سرى، وتورم ال�سفاه.

�ضورة مذهلة يف �ملجرة 
مثل كائن �أ�ضطوري

الف�ساء  ر����س���د  ت��ل�����س��ك��وب  مت��ك��ن 
�سورة  ال���ت���ق���اط  م����ن  الأوروب�����������ي 
النجوم  فيها  ت�سناأ  ملنطقة  مذهلة 
داخل جمرة درب التبانة على بعد 
كوكب  من  �سوئية  �سنة   2500
"ديلي  �سحيفة  وبح�سب  الأر����س. 
ال�سورة  ف���اإن  الربيطانية،  ميل" 
�سابق  باملر�سد، ويف وقت  امللتقطة 
املنطقة  تظهر  اجل��اري،  العام  من 
وهي  الكوز"  ب�"�سدمي  امل��ع��روف��ة 
حالة  يف  اأ���س��ط��وري  بكائن  �سبيهة 
املعروفة  امل��ن��ط��ق��ة  وه����ذه  وق����وف. 
من  م��وؤل��ف��ة  الكوز"،؛  ب�"�سدمي 
ال����ه����ي����دروج����ني، وه������ي ج������زء من 
 ،"NGC 2264 منطقة ت�سمى
قبل  م��ن  م��ر  لأول  اك��ت�����س��اف��ه��ا  مت 
ع���امل ال��ف��ل��ك ول���ي���ام ه��ري���س��ي��ل يف 

اأواخر القرن الثامن ع�سر.
وحت�سل عملية الن�سوء الكربى يف 
جنوم  تقوم  عندما  النقطة،  ه��ذه 
الت�سكل،  وح��دي��ث��ة  لم��ع��ة  زرق�����اء 
باإر�سال رياح �سم�سية واإ�ساعات فوق 
بنف�سجية قوية، الأمر الذي يوؤدي 
بها.  املحيطة  م��واد يف  اإىل تفجري 
يتخذ  ال�سدمي  اأن  املر�سد  وي�سرح 
�سكله الطويل، عندما يندفع الغاز 
والغبار بعيدا عن النجوم الوليدة، 
وه���ذه العملية ه��ي ال��ت��ي ت��ف��رز ما 

ي�سمى �سدمي الكوز.
عر�سوا  اأن  الفلك  لعلماء  و�سبق 
ب�ساأن  امل���ع���ل���وم���ات  م����ن  ال���ك���ث���ري 
ال�����س��ورة احلديثة  ل��ك��ن  ال�����س��دمي، 

قدمت �سورة مذهلة.

طيور �ل�ضود�ن تو�جه 
خطر تعرية �لغابات 

خماطر  م�����ن  خم���ت�������س���ون  ح�������ذر 
ك���ب���رية ت���ه���دد اأن����واع����ا ن������ادرة من 
الطيور يف ال�سودان ب�سبب ال�سيد 
الغابات  ل��ه  تتعر�س  وم���ا  اجل��ائ��ر 
يوجد  حيث  م�ستمرة،  تعرية  من 
600 ن��وع م��ن الطيور  اأك���رث م��ن 
ب�سكل  م�ستوطن  تقريبا  ن�سفها 
دائم والن�سف الآخر ياأتي مهاجرا 
املاأكل  عن  بحثا  واآ�سيا  اأوروب���ا  من 

والدفء.
والبيئي  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��ن��وع  وي���وف���ر 
الكبري يف ال�سودان ظروفا منا�سبة 
للعي�س للكثري من �ساللت واأنواع 
احلباك  م���ث���ل  ال�����ن�����ادرة  ال���ط���ي���ور 
القريف واحلمامة احلزينة والطري 
امل���ائ���ي الإف���ري���ق���ي وغ�����راب البني 
اخل�سب  ونقار  الإفريقية  واليقنة 
طيور  اإىل  اإ�سافة  والنعام،  النوبي 
ال��ت��ي تتواجد  ال��ه��ده��د وال�����زرزور 

باإعداد كبرية.

�لفرق بني ح�ضا�ضية �حلليب وح�ضا�ضية �للكتوز.. وطرق �لوقاية

ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى منتجات  ُت��ع��ت��ر الأط��ع��م��ة 
الألبان، جزءًا من النظام الغذائي ال�سحي؛ لأنها 
 ،D دي  وفيتامني  للكال�سيوم  جيدة  م�سادَر  توّفر 

الغذائية  والعنا�سر  الروتني  اإىل  بالإ�سافة 
بني  اخللط  ولكن  الأخ���رى،  الأ�سا�سية 

ح�سا�سية احلليب، وح�سا�سية الالكتوز، 
غ��ذائ��ي��ة غري  ق��ي��ود  اإىل  ي����وؤدي  ق��د 

بها. �سرورية، اأو ردود فعل ميكن جتنُّ
بني  ال��ف��رق  على  التعرف  وميكنك 

وح�سا�سية  احلليب،  ح�سا�سية 
الالكتوز:

ق���ال ط��ب��ي��ب الأم����را�����س امل��ع��دي��ة يف ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك، الدكتور 
ت�سرتك  الإنفلونزا  فريو�س  �ساللت  اإن  م�سعد،  بنيامني  �سريف 
يف الأعرا�س التي ت�سببها، م�سرياً اإىل احلمى، وال�سداع، وال�سعال 

وهي الأعرا�س الأ�سا�سية الثالثة يف جميع هذه الفريو�سات.
ون�سح الطبيب باتباع اأف�سل ممار�سات الوقاية، والتطعيم، للبقاء 

ب�سحة جيدة يف مو�سم الإنفلونزا.
اليدين وغ�سلهما باملاء وال�سابون. واإذا مل يكن  · العناية بنظافة 

ال�سابون متاحاً مبعقم اليدين الكحويل.
الإعياء، خا�سة  اآثار  تبدو عليهم  اأ�سخا�س  · جتنب القرتاب من 

اإذا كانوا يعانون احُلمى.
املر�سى. من  القرتاب  · جتنب 

والفم. والأنف  العينني  مل�س  · جتنب 
اأق�ساط  على  واحل�سول  الريا�سة،  وممار�سة   ، مغذٍّ طعام  · تناُول 

كافية من الراحة.
مثل  املكملة،  امل��ت��ع��ّددة  الفيتامينات  ت��ن��اول  يف  التفكري  ميكن   ·

فيتامني D املكمل، دعماً للمناعة.

ن�ضائح للحماية من 
�لإنفلونز�
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�ش�ؤون حملية

برعاية نهيان بن مبارك

�ضندوق �لوطن يعلن �لفائزين مب�ضابقة �خلطابة »هويتي« بالتعاون مع مد�ر�س �لدولة

»تراث الإمارات« يختتم م�ساركته يف »ال�سارقة للكتاب«

مديرة مركز ز�يد للدر��ضات و�لبحوث... �مل�ضاركة يف معر�س �ل�ضارقة �لدويل للكتاب فر�ضة جيدة للتبادل �ملعريف

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلن  الوطنية،  الهوية  قيم  لتعزيز  ج��ه��وده  اإط���ار  يف 
�سندوق الوطن عن النتائج النهائية للدورة الأوىل من 
م�سابقة الإلقاء واخلطابة حتت �سعار "هويتي" والتي 
ال�سيخ  معايل  م��ن  كرمية  برعاية  ال�سندوق  اأطلقها 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
كبري  ع��دد  وبح�سور  ال�سندوق،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
من الكتاب واملفكرين ومدراء املدار�س، وبالتعاون مع 

اأكرث من 85 مدر�سة.
 و�سملت امل�ساركات طالب املدر�س والإداريني وال�سباب 
واملدر�سني، �سمن الفئة ال�سنية التي مت حتديدها وهي 
الأولية  الت�سفيات  مت��ت  حيث  �سنة،   35_15 م��ن 
اأكرث  ت�سعيد  مت  ثم  وم��ن  امل�ساركة،  امل��دار���س  مبعرفة 
اأ�سرفت  النهائية والتي  املرحلة  اإىل  19 متناف�سا  من 
عليها جلنة حتكيم تتميز باخلربة واملعرفة واحليادية، 
تتكون من في�سل الدرمكي، عبداهلل بن حيدر، اميان 
3 فائزين لهذه الدورة وفق  احلمادي، والتي اختارت 
املعايري التي حددها �سندوق الوطن منذ اليوم الأول 
لإطالق امل�سابقة، وفاز باملركز الأول: فاطمة احلمادي، 
وح�سلت تهاين عادل على املركز الثاين، وجاء باملركز 

الثالث زياد املو�سى.
العام ل�سندوق  املدير  القرقاوي  يا�سر  �سعادة  وق��ال     
الوطن اإن اإطالق الدورة الويل من م�سابقة اخلطابة 

حتت �سعار " هويتي" جاء بناء على توجيهات مبا�سرة 
من معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان باأن يتم 
وكذلك  امل��دار���س،  ل��ط��الب  واأن�سطة  فعاليات  تنظيم 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  قيم  تعزيز  على  ت��رك��ز  للمدر�سني، 
ان  م��وؤك��دا  امل�ستقبل،  ج��ي��ل  ب��اع��ت��ب��اره��م  نفو�سهم،  يف 
الهوية  تعزيز  على  احل��ر���س  ك��ل  يحر�س  ال�سندوق 
امل��دار���س واإمن��ا لدى  الوطنية لي�س فقط عند ط��الب 
اخلطابة  م�سابقة  ان  اإىل  م�سريا  املجتمع،  فئات  كافة 

ه��ي جم���رد خ��ط��وة ع��ل��ى ط��ري��ق ط��وي��ل ���س��م��ن جهود 
امل��وؤ���س�����س��ات لتعزيز  ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف  ال�����س��ن��دوق 

هويتنا الوطنية.
   وعرب القرقاوي عن �سكره وتقديره لكافة املدار�س 
املت�سابقني  وكافة  التحكيم  جلنة  ولأع�ساء  امل�ساركة 
جميعا  وطنيتهم  على  توؤكد  طيبة  جهود  من  بذله  ملا 
واع��ت��زازه��م بالنتماء ل��رتاب ه��ذا ال��وط��ن، م��وؤك��دا اأن 
الكل فائز يف هذه امل�سابقة نظرا ل�سمو هدفها واأهمية 

حجم  اأن  م��وؤك��دا  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  وه���و  مو�سوعها 
اإطالق  امل�ساركة يف الدورة الأوىل ي�سجعنا كثريا على 
اأو����س���ع، ودع����وة ك��اف��ة الفئات  دورة ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق 

للم�ساركة بها.
���س��روط امل�سابقة رك���زت على  اأن  ال��ق��رق��اوي    واأو���س��ح 
املقيمني  اأو  الإم���ارات  دول��ة  اأبناء  املتقدم من  يكون  اأن 
تزيد  واأل  اخلطابة،  مهارات  ميتلك  واأن  اأر�سها،  على 
واأن ت�سمل  ك��ل��م��ة،    300 ك��ل��م��ات اخل��ط��ب��ة ع��ن  ع���دد 
املر�سح  بلغة  اخلطبة  تكون  وخامتة  وعر�س  مقدمة 
اللهجة  اأو  الإجنليزية  اللغة  اأو  العربية  باللغة  �سواء 
املحلية. واأل تزيد مدة العر�س على ثالثة دقائق مع 
باحلركات  الكلمات  ونطق  احل���روف،  خم��ارج  م��راع��اة 
ال�����س��ح��ي��ح��ة، و ال�����س��ال���س��ة يف الإل���ق���اء، وال���ق���درة على 
التعبري عن الفكرة املراد اإي�سالها للجمهور، موؤكدا ان 
مو�سوع اخلطابة، كان حمددا يف التعبري عن مفهوم 
املر�سح،  نظر  وجهة  من  الإم��ارات��ي��ة،  الوطنية  الهوية 
حتمل كلماتها معاين حب الوطن والنتماء له والولء 

لقيادتنا الر�سيدة.
الدورة  بنجاح  �سعادة  عن  بالتعبري  القرقاوي  واختتم 
واخل��ط��اب��ة يف حتقيق  الإل���ق���اء  م�����س��اب��ق��ة  م��ن  الأوىل 
ل�سباب  داع��م��ا  �سيظل  ال�سندوق  اأن  م��وؤك��دا  اأه��داف��ه��ا، 
الإمارات يف جمالت الإبداع والبتكار، و�سيعمل دائما 
على متكني �سباب الوطن من القطاع اخلا�س، اإ�سافة 

اإىل دعمنا الدائم وامل�ستمر للهوية الوطنية.

اخ��ت��ت��م ن����ادي ت����راث الإم������ارات ال���ي���وم، م�����س��ارك��ت��ه يف 
للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  من   41 الن�سخة 
ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه يف ال���ث���اين م���ن نوفمرب 

اجلاري مبركز اإك�سبو ال�سارقة.
وق����ال����ت ف���اط���م���ة امل���ن�������س���وري م����دي����رة م���رك���ز زاي����د 
يف  امل�ساركة  اإن  للنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات 
جيدة  فر�سة  تعد  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س 
واقع م�سوؤولية  اأي�ساً من  تاأتي  املعريف، كما  للتبادل 
ال��وط��ن��ي، وتعزيز  ال��ف��ك��ر  اإث������راء  ���س��ي��اق  ال���ن���ادي يف 
خالل  من  املعر�س  جمهور  ل��دى  الرتاثية  الثقافة 
الغني  ب��ال��رتاث الإم��ارات��ي  التي تعرف  الإ���س��دارات 
وترية  اإب��ق��اء  يف  ت�سهم  التي  واملحا�سرات  وال��ن��دوات 
التبادل الفكري حية وجاذبة، ل�سيما اأن املعر�س هو 
من  واملثقفني  للكتاب  وملتقى  ثقايف  حمفل  مبثابة 
خمتلف البلدان، م�سددة على اأن هذا هو الدور الذي 
ن��ادي ت��راث الإم���ارات منذ تاأ�سي�سه  ظل ي�سطلع به 

قبل ثالثة عقود.
واأط���ل���ق ج���ن���اح ال���ن���ادي خ����الل امل��ع��ر���س ع������دداً من 

والتاريخية  وال�����س��ع��ري��ة  ال���رتاث���ي���ة  الإ�������س������دارات 
التوقيعات  رك��ن  �سهد  حيث  اجل��دي��دة،  الإم��ارات��ي��ة 
ح��ف��الت ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م����دار اأي����ام امل��ع��ر���س ل��ك��ل من 
واإعداد  جمع  العميمي،  ح��ارب  حمد  ال�ساعر  دي��وان 
م���وزة م��ط��ر ح���ارب ال��ع��م��ي��م��ي، وك��ت��اب »ع��و���س��ة بنت 
خليفة ال�سويدي: معجزة ال�سعر ال�سعبي الإماراتي« 
اإع��داد ومراجعة �سعاد  تاأليف حممد جنيب ق��دورة، 
ال��ع��ذب: ق�سائد  اأح��م��د، ودي����وان »ال�����س��ح��اب  حممد 
بن  ال�سيخ خليفة  ل��ه  املغفور  ال��وط��ن  فقيد  رث��اء  يف 
زايد اآل نهيان« جمع واإعداد ال�ساعرة مرمي النقبي 
وفكرة واإ�سراف ال�ساعر �سعيد بن غما�س الرا�سدي، 
الإماراتي«  املجتمع  وع���ادات  قيم  »ال�����س��ن��ع..  وك��ت��اب 
والأ�ستاذة فاطمة  الدكتور حممد فاحت زغل  تاأليف 
املن�سوري، وديوان ال�ساعرة موزة بنت جمعة املهريي 

من اإعداد �سيخة حممد اجلابري.
الأول  اأم�س  الكتب  توقيع  فعاليات  ال��ن��ادي  واختتم 
التخطيط  »ت���ط���ور  ك���ت���اب  ت��وق��ي��ع  ب��ح��ف��ل  ال�����س��ب��ت 
تاأليف  التجربة«  واق��ع  من  العني  ملدينة  العمراين 

امل��ه��ن��د���س ط���الل ال�����س��ل��م��اين، وك��ت��اب »���س��ردي��ات من 
الرتاث ال�سفاهي الإماراتي« تاأليف الفا�سل يو�سف 

اأبوعاقلة.
كما حفلت م�ساركة النادي يف املعر�س بعدة جل�سات 
فيها  وحت���دث  ال��ث��ق��ايف  امل��ق��ه��ى  ا�ست�سافها  ح��واري��ة 
نخبة من املثقفني والكتاب والباحثني الذين تناولوا 
موا�سيع تهم امل�سهد الثقايف يف الإمارات، حيث اختتم 
ال�سبت  الأول  اأم�����س   امل�����س��اح��ب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج 
بجل�سة حوارية حملت عنوان »دور الثقافة يف تعزيز 
ال�سالم.. ر�سالة الإم��ارات اإىل العامل« حتدثت فيها 
التدري�س  هيئة  ع�سو  الدهماين  فاطمة  الدكتورة 
بجامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية، وحاورها 
والن�سر  املحتوى  اإدارة  بونعامة مدير  الدكتور مني 
الدهماين  وت��ن��اول��ت  ل���ل���رتاث،  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ه��د  يف 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الت�سامح يف  ج��ذور 
التجارية  للعالقات  اأ�سا�س  حجر  بو�سفه  واأهميته 
العربي  ال��رتاث  �سواهد من  ا�ستعر�ست  قدمياً، كما 
دولة  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��ت�����س��ام��ح،  ع��ن  والإ����س���الم���ي 

الإم��ارات وجمتمعها هو امتداد طبيعي لهذا الإرث 
اليوم  الدولة  بجهود  نوهت  كما  لالآخرين،  املتقبل 
يف تر�سيخ ثقافة الت�سامح عرب الكثري من املبادرات 

الثقافية والجتماعية.
بعنوان  املا�سية جل�سة  الأي���ام  ال��ن��ادي نظم يف  وك��ان 
التكنولوجي«، حتدثت  التطور  الن�سر يف ظل  »واقع 
الإماراتية،  والنا�سرة  الكاتبة  حممود  عفراء  فيها 
الإماراتية،  وال�����س��اع��رة  الكاتبة  ال��زرع��وين  وم���رمي 
وح��ود، وجل�سة »جتارب  فتيحة  الإعالمية  واأدارت��ه��ا 
اأ�سحاب املكتبات ال�سخ�سية يف الإمارات« حتدث فيها 
ال�سركال،  ونا�سر  املن�سوري،  جكة  حممد  م��ن  ك��ل 
والتاريخ«   الأدب  »جدلية  وجل�سة  املطريي،  و�سيخة 
حتدثت فيها الروائية والباحثة رمي الكمايل واأدارها 
د.علي فتحي ال�سريف، واأخرى بعنوان »�سورة املراأة 
يف الدراما الرتاثية بني الواقع والنمطية« حتدثت 
فيها الفنانة عائ�سة عبدالرحمن، والباحثة يف الرتاث 
الدكتورة ناجية الكتبي، واأدارها بدر الأمريي املدير 

الإداري مبركز زايد للدرا�سات والبحوث.

�ضرطة �أبوظبي ت�ضارك يف فعاليات 
مبادرة »حلظات �أبوظبي 2022«

••  اأبوظبي-الفجر:

"حلظات  مبادرة  فعاليات  من  الثانية  ال��دورة  يف  اأبوظبي  �سرطة  �ساركت 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ج��ت��م��ع   تنمية  دائ����رة  تنظمها  2022" وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي 
2022 ولغاية  11 نوفمرب  ال�سركاء ال�سرتاتيجيني  خالل الفرتة من 
25 دي�سمرب 2022، و تت�سمن العديد من الأن�سطة والفعاليات املتنوعة 

يف "�ساحة مدينة خليفة" ويف مواقع عدة يف اأبوظبي والعني والظفرة.
التوعوية  العمل  وال��دوري��ات  جمموعة من ور���س  امل��رور  وعقدت مديرية 
املرور  واأنظمة  الل��ت��زام بقوانني  باأهمية   ال��وع��ي  رف��ع   رك��زت على  وال��ت��ي 
وتعزيز ال�سالمة املرورية تخللها  تنظيم م�سابقات  توعوية  هادفة  وتوزيع 
توعوية  بجولة  القيام  جانب  اإىل  لالأطفال  حر  مر�سم  واإق��ام��ة   الهدايا  
للجمهور �سهدت تفاعاًل مع اجلمهور حول اأ�سئلة التوعية املرورية وعر�س 
افالم التوعية  الرقمية املرورية  على �سا�سات امل�سرح  الرئي�سي وا�ستخدام  

تقنية الواقع املعزز عرب اأجهزة  الآيباد.  
التثقيفية جهود التوعية  اأن�سطتها  اإدارة ال�سرطة املجتمعية  عرب  وعززت 
لالأ�سر واجلمهور عموماً  و�سارك اأع�ساء  كلنا �سرطة    بدورهم يف حتقيق 
باإ�سعاد املجتمع والأفراد واإيجاد بيئة تطوعية متطورة  ا�ستمرارية العمل 
التي  املجتمعية  وامل�ساورات  التكاملية  ال�سراكة  على  قائمة  وحمفزة  اآمنة 
واحلفاظ  امل�ستدام  الأم���ن  حتقيق  و   الأم��ن��ي  بالعمل  الرت��ق��اء  يف  ت�سهم  
اأبوظبي،  ل�سرطة  والتناف�سي  ال��ري��ادي  امل��وق��ع  وت��ع��زي��ز  املكت�سبات   على 
و�ساركت فرقة مو�سيقى ال�سرطة  باإدارة املرا�سم والعالقات العامة بتقدمي  
  ، وال��زوار  امل�ساركني  اعجاب  و�سط   وتراثية  وطنية  مو�سيقية  مقطوعات 
اأدائها املتميز  بعرو�س مبهرة من     K9 اإدارة  التفتي�س المني  وقدمت 

الكالب البولي�سية .
امل��ب��ادرات  املجتمعية  امل�ساركة يف   اأب��وظ��ب��ي  احل��ر���س على  واأك���دت �سرطة 
للتعريف بجهودها وحر�سها امل�ستمر على تعزيز التوعية الأمنية واملرورية 
اإىل جانب الإ�سهام بدور ريادي يف  واملجتمعية باأ�ساليب معا�سرة  وهادفة 
تعزيز  قيم التالحم املجتمعي والندماج بني كل �سرائح واأطياف جمتمع 

اإمارة اأبوظبي .
وتت�سمن  مبادرة حلظات اأبوظبي   اأكرث من 60 ن�ساطا وجتمع  اجلاليات  
والثقافات املتعددة لي�سبحوا عائلة واحدة متالحمة  للتعاي�س ال�سلمي  يف 
اإمارة اأبوظبي وخلق بيئة داعمة لتكوين ال�سداقات والروابط الجتماعية 
بغ�س النظر عن كل الختالفات الثقافية واحل�سارية والعمرية والدينية، 
وبناء جمتمعات متالحمة ي�ستمتع اأفرادها معاً بلحظات ل تن�سى وذكريات 

تدوم مدى احلياة.

طالبات �أكادميية �لأندل�س ي�ضاركن جمعية 
�لإمار�ت لل�ضرطان يف حتقيق �أهد�فها

 •• العني - الفجر

لل�سرطان  الإم�������ارات  م���ن ج��م��ع��ي��ة  وف���د  ق���ام 
وحممد  اجلمعية  ع�سو  الكعبي  �سمية  �سم 
من  وع��دد  الإداري،  امل�����س��وؤول  �سليمان  عو�س 
يف  الأندل�س  اأكادميية  اإىل  بزيارة  املتطوعني 
مدينة العني لتقدمي ال�سكر لإدارة الأكادميية 
اأكتوبر  �سهر  خ���الل  ال��ط��ال��ب��ات  م��ب��ادرة  ع��ل��ى 
وجهودهن  الثدي  ب�سرطان  للتوعية  ال��وردي 

الإن�سانية واخلريية يف دعم وت�سجيع م�سرية 
مدير   ت�سليم  مت  حيث  واأه��داف��ه��ا،  اجلمعية 
ن�سخة  ال�سمور  يحيى  ال��دك��ت��ور  الأك��ادمي��ي��ة 
من كتاب "�سركاء التكافل الإن�ساين" ال�سادر 
عن جمعية الإمارات لل�سرطان و�سهادة تكرمي 
عربون "تقدير وعرفان" من رئي�س واأع�ساء 
جمل�س اإدارة اجلمعية، وذلك بح�سور املعلمة 
�سبا حممد عادل اإ�سافة اإىل الطالبات الالتي 

عملن يف  اإجناح املبادرة.
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اأظهر بحث جديد ن�سرته جمعية القلب الأمريكية، 
من  يقلل  قد  القوي  اأو  املعتدل  البدين  الن�ساط  اأن 

خطر الإ�سابة بق�سور القلب.
وا�ستمرت الدرا�سة ملدة �ست �سنوات �سارك فيها اأكرث 
من 94000 بالغ يف اململكة املتحدة، مل يكن لديهم 

تاريخ من ق�سور القلب عند الت�سجيل.

الدرا�سات  اأوىل  واح��دة من  الدرا�سة  وتعد هذه 
قيا�سها  ن�ساط مت  ا�ستخدمت م�ستويات  التي 
ق�سور  خم��اط��ر  ل��ت��ق��دي��ر  م��و���س��وع��ي  ب�سكل 
الدرا�سات  م���ع  ال��ن��ت��ائ��ج  وت��ت��واف��ق  ال��ق��ل��ب. 
 300-150 اأداء  اأن  وجدت  التي  ال�سابقة 
-75 اأو  امل��ع��ت��دل��ة  ال��ت��م��اري��ن  دق��ي��ق��ة م���ن 

القوية  التمارين  من  دقيقة   150
كل اأ�سبوع قد يقلل من حدوث 
وال�سكتات  القلبية  ال��ن��وب��ات 

الدماغية.
وق�سور القلب هو حالة 
ومتفاقمة  م����زم����ن����ة 
يكون  عندما  حت��دث 
ال���ق���ل���ب غ����ري ق����ادر 
ع���ل���ى ����س���خ ال����دم 
ملواكبة  ال����ك����ايف 
اح�����ت�����ي�����اج�����ات 
اجل�������������������س���������م 
م���������ن ال���������دم 
والأك�سجني، 
اأن  ومي������ك������ن 
اإىل  ي������������������وؤدي 
ال����ت����ع����ب و����س���ع���وب���ة 

التنف�س.
وي����وؤث����ر ق�����س��ور ال��ق��ل��ب على 
بالغ  م����الي����ني   6 م����ن  اأك�������رث 
وفقا  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات  يف 
الأمريكية،  ال��ق��ل��ب  جل��م��ع��ي��ة 
 86000 م�����ن  اأك��������رث  وت��������ويف 
يف  القلب  ق�سور  ب�سبب  اأم��ري��ك��ي 
اجلمعية  وت��و���س��ي   ،2019 ع���ام 
الن��خ��راط يف  ب�����س��رورة  البالغني 
اأ�سبوعيا  الأقل  دقيقة على   150
75 دقيقة  اأو  من ال�سدة املعتدلة 
البدين  الن�ساط  م��ن  الأ���س��ب��وع  يف 

الهوائي �سديد ال�سدة.
قال املوؤلف الرئي�سي امل�سارك للدرا�سة 
وحما�سر يف ال�سحة العامة يف جامعة 
"هناك  فريدريك ك.ه��و:  جال�سكو 
التي  املحتملة  الطرق  من  العديد 
ق��د ي����وؤدي ب��ه��ا ال��ن�����س��اط البدين 
خماطر  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  امل���ن���ت���ظ���م 
على  ال��ق��ل��ب،  بق�سور  الإ���س��اب��ة 
الن�ساط  ي�����س��اع��د  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل 
البدين على منع زيادة الوزن وما 
ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن اأم���را����س القلب 
ارتفاع  م��ث��ل  ال��دم��وي��ة،  والأوع���ي���ة 
من  ال�سكري  ومر�س  ال��دم  �سغط 
ع���وام���ل خطر  وك��ل��ه��ا   ،2 ال���ن���وع 

البدنية  ال��ت��م��اري��ن  ت�����وؤدي  ال��ق��ل��ب، وق����د  ل��ف�����س��ل 
والتي  القلب،  ع�سلة  تقوية  اإىل  اأي�سا  املنتظمة 

بدورها، قد مينع تطور ق�سور القلب".
ل�  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����س��ج��الت  بتحليل  امل��ح��ق��ق��ون  ق���ام 
و   37 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  بالغا   94،739
،وهي   Biobank املتحدة  اململكة  يف  عاما   73
املتحدة  اململكة  يف  ك��ب��رية  بحثية  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
ق��ام��ت ب��ت�����س��ج��ي��ل وج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ���س��ح��ي��ة عن 
500000 بالغ تلقوا الرعاية من خالل خدمة 
ال�سحة الوطنية. مت ت�سجيل امل�ساركني يف البنك 
احليوي يف اململكة املتحدة يف قاعدة البيانات بني 
عامي 2006 و 2010 عرب ا�سكتلندا واإجنلرتا 

وويلز.
-2013 ب��ي��ان��ات ه����ذه ال���درا����س���ة ب���ني  مت ج��م��ع 
2015، وخالل تلك الفرتة الزمنية، متت دعوة 
94739 م�ساركا  املكونة من  الفرعية  املجموعة 
الدرا�سة عرب عنوان  للت�سجيل يف  ب�سكل ع�سوائي 
البنك  اإىل  ق���دم���وه  ال����ذي  الإل����ك����رتوين  ال���ربي���د 

احليوي يف اململكة املتحدة.
امل�ساركني  ع��م��ر  م��ت��و���س��ط  وك�����ان 

كان  الت�سجيل،  عند  عاما   56
 96.6% %57 من الإناث و 
من البالغني البي�س، يف الوقت 

الذي متت فيه دعوة كل م�سارك 
قد  يكن  مل  وحتليله،  وت�سجيله 

ب���ق�������س���ور يف  مت ت�����س��خ��ي�����س��ه 
و ال������ق������ل������ب  اأ

ن�������وب�������ة 
 . قلبية
ارت�����دى 

م�سارك  كل 
م���ق���ي���ا����س ت�������س���ارع 

م��ع�����س��م مل�����دة ���س��ب��ع��ة اأي�����ام 
اليوم،  �ساعة يف   24 متتالية، 
الن�ساط  وم��دة  �سدة  لقيا�س 
مت  الت�سجيل،  بعد  ال��ب��دين. 
ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات م��ن خالل 
والوفاة  امل�ست�سفى  �سجالت 

املرتبطة.
متو�سطها  م��ت��اب��ع��ة  خ���الل 
اإج���راء  ب��ع��د  ���س��ن��وات   6.1
البدين،  ال��ن�����س��اط  ق��ي��ا���س 

وجد التحليل:
ك������ان ال����ب����ال����غ����ون ال���ذي���ن 
بدنًيا  ن�������س���اًط���ا  م���ار����س���وا 
 300-150 مل��دة  معتدًل 
واحد  اأ����س���ب���وع  يف  دق��ي��ق��ة 

لالإ�سابة  عر�سة  اأق���ل 
بن�سبة  القلب  بف�سل 

ر اأن اأولئك الذين اأجروا 150-75  %63. وُقِدّ
دقيقة من الن�ساط البدين القوي يف اأ�سبوع واحد 
بف�سل  لالإ�سابة   66% بن�سبة  اأق��ل  لديهم خطر 
القلب مقارنة بامل�ساركني الذين ميار�سون ن�ساطا 

بدنيا �سئيال اأو معدوما اأو قويا.
للمخاطر ح�سب  املقدرة  التخفي�سات  تعديل  ومت 
والظروف  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال���ع���رق  واجل��ن�����س  ال��ع��م��ر 
وتناول  وال��ت��دخ��ني  والق��ت�����س��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الكحول والعوامل الغذائية.
النتائج  هذه  :"ت�سري  فريدريك  الدكتور  ويقول 
امل�سي على مهل  اأن كل حركة بدنية مهمة،  اإىل 
اأف�����س��ل م���ن اجل��ل��و���س وعدم  10 دق���ائ���ق  مل����دة 
حاول  اأم��ك��ن  واإذا  ال��ب��دين.  الن�ساط  مم��ار���س��ة 
امل�سي ب�سكل اأ�سرع قليال، مما يزيد من كثافة 

التمارين الريا�سية والفوائد املحتملة لها".
بني  �سلة  وج��ود  ُيثبت  ل  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
ال�سبب والنتيجة بني مقدار الن�ساط البدين 
ب��ق�����س��ور القلب،  و���س��دت��ه وخ��ط��ر الإ���س��اب��ة 
البنك احل��ي��وي يف  امل�����س��ارك��ني يف  ن��ظ��را لأن 
ال��ب��ي�����س باأغلبية  امل��ت��ح��دة ه��م م��ن  امل��م��ل��ك��ة 
�ساحقة  ف�ستكون هناك حاجة اإىل مزيد من 
تنطبق  النتائج  ه��ذه  اأن  لتاأكيد  ال��درا���س��ات 
على الأ�سخا�س من خلفيات متنوعة الذين 
قد يعانون من حمددات اجتماعية 

�سلبية لل�سحة.
وقال كبري موؤلفي الدرا�سة  
"النتائج  ���س��ت��ار:  ن��اف��ي��د 
اإليها  ت��و���س��ل��ن��ا  ال���ت���ي 
ت�سيف اإىل املجموعة 
الأدلة  م��ن  الهائلة 
مما  الأخ������������������رى، 
اأن  اإىل  ي���������س����ري 
حتى  احل�����ف�����اظ 
ع������ل������ى ق������در 

م�����ت�����وا������س�����ع 
الن�ساط  م����ن 
املنتظم  البدين 
منع  يف  ي�������س���اع���د  اأن  مي���ك���ن 
جم����م����وع����ة م������ن احل�������الت 
املزمنة من التطور، مبا يف 

ذلك ق�سور القلب".
وب���ح�������س���ب ال����ب����اح����ث����ني  ف�����اإن 
ت�سمل  ال����ذي����ن  الأ�����س����خ����ا�����س 
بف�سل  الإ���س��اب��ة  خطر  ع��وام��ل 
كتلة  م���وؤ����س���ر  ل���دي���ه���م  ال���ق���ل���ب 
مبعايري  ي���ف���ي  ال�������ذي  اجل�������س���م 
وارتفاع  ال�سمنة،  اأو  ال��وزن  زي��ادة 
اجللوكوز  وارت���ف���اع  ال���دم  �سغط 

اأو الكولي�سرتول، قد ي�ستفيدون 

ب�������س���ك���ل خ����ا�����س من 
ن�ساطهم  زي�������������ادة 

البدين.

التمارين املنتظمة تقوي ع�سلة القلب

�لن�ضاط �لبدين يقلل خماطر �لإ�ضابة بق�ضور �لقلب

در��ضة تك�ضف �رتباط �أطعمة فائقة �ملعاجلة بخطر �إ�ضابة �لرجال ب�ضرطان فتاك
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ماأخوذة  بيانات  اأمريكيون  اأكادمييون  وفح�س 
�سملت  الأم��د  درا�سات �سحية طويلة  من ثالث 
اأكرث من 46 األف رجل ونحو 160 األف امراأة.

 28 اإىل   24 مل��دة  امل�����س��ارك��ني  ال��ب��اح��ث��ون  وتتبع 
 3216 الوقت، وقع حتديد  عاما، وخالل هذا 

حالة اإ�سابة ب�سرطان الأمعاء.
واأج�������رى ال���ب���اح���ث���ون، م���ن ج��ام��ع��ة ت��اف��ت�����س يف 
خالل  م��ن  ال��غ��ذائ��ي  للنظام  تقييما  ب��و���س��ط��ن، 
كل  اإكمالها  يتم  ك��ان  والتي  الطعام،  ا�ستبيانات 

اأربع �سنوات من قبل امل�ساركني.
وكان الرجال الذين تناولوا اأكرث الأطعمة فائقة 
لالإ�سابة   29% بن�سبة  عر�سة  اأك��رث  املعاجلة 
ب�سرطان الأمعاء )�سرطان القولون وامل�ستقيم(، 
اأقل كمية، ولكن  تناولوا  الذين  باأولئك  مقارنة 
مل ي��ت��م ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذا الرت���ب���اط بني 

الن�ساء.
املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة وزميل  وقال لو وانغ، 
م���ا ب��ع��د ال���دك���ت���وراه يف ك��ل��ي��ة ف��ري��دم��ان لعلوم 

يف  "بداأنا  تافت�س:  بجامعة  التغذية  و�سيا�سة 
التفكري يف اأن �سرطان القولون وامل�ستقيم ميكن 
اأن يكون ال�سرطان الأكرث تاأثرا بالنظام الغذائي 
ال�����س��رط��ان الأخ�����رى. واللحوم  ب���اأن���واع  م��ق��ارن��ة 
الأطعمة  فئة  يف  معظمها  يندرج  التي  امل�سنعة، 
املعاجلة، هي عامل خطر قوي لالإ�سابة  فائقة 
الأطعمة  اأن  كما  وامل�ستقيم.  القولون  ب�سرطان 
ف��ائ��ق��ة امل��ع��اجل��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة من 
ي�ساهم  ما  الأل��ي��اف،  وقليلة  امل�سافة  ال�سكريات 

يف زيادة الوزن وال�سمنة، و ال�سمنة عامل خطر 
موؤكد لالإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم".

املجلة  يف  ُن�سرت  التي  البحثية  الورقة  وبح�سب 
نظر  ع��ن��دم��ا   ،)BMJ( ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
الأطعمة  م��ن  فرعية  جم��م��وع��ات  يف  ال��ب��اح��ث��ون 
فائقة املعاجلة، وجدوا اأن الن�ساء الالئي تناولن 
ال��وج��ب��ات اجل��اه��زة معر�سات  اأع��ل��ى كميات م��ن 
خلطر الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء بن�سبة 17% 

مقارنة مع اأولئك يف اأدنى جمموعة ا�ستهالك.

تو�سلت درا�سة اإىل اأن الرجال الذين يتناولون معدلت عالية من الأطعمة فائقة املعاجلة، كانوا اأكرث عر�سة 
لالإ�سابة ب�سرطان الأمعاء، اأحد اأكرث اأنواع ال�سرطان فتكا.وقال باحثون اإن الأطعمة فائقة املعاجلة، والتي 
الغازية والنقانق، واأي�سا احل�ساء الفوري واملعكرونة والوجبات  الب�سكويت واحللويات وامل�سروبات  ت�سمل 

اخلفيفة املعباأة احللوة اأو املاحلة، ارتبطت مبعدلت اأعلى من خطر اإ�سابة الرجال ب�سرطان الأمعاء.
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العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
طلب اإعالن يف الق�صية التنفيذية بالن�صر 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    

مدين   SHCEXCICIV-S2011/ M0002844 اإخطار دفع يف الق�صية رقم
اإىل املحكوم عليه : ورثة �سلطان ح�سني احمد احلمادي - ح�سني �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي 

مرمي �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي   عبداهلل �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي
�سالح �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي   امينه �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي

ماجد �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي   حممد �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي
هند �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي   هبه �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي

خديجة �سلطان ح�سني اأحمد احلمادي  ورثة فاطمة ابراهيم حمد وزوجة �سلطان ح�سني احمد احلمادي 
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ احمد حممد حممد عبده ال�سريف - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك  والأمالك.   الرا�سي  التنفيذي على  توقيع احلجز   : كالآتي  تنفيذه 
التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( 

عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد اي�صا حممد حممد يون�س   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004468/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد اي�سا حممد حممد يون�س 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�سالمي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 16678.0 درهم

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ميكل راجا ماريا�صافارى �صو�صاى   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0006582/ 

اإىل املحكوم عليه : ميكل راجا ماريا�سافارى �سو�ساى 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�سالمي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 

، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 142956.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة الذيد الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
املرجتعة  ال�صيكات   ADCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000171/ 

اإىل املحكوم عليه : اجلبال العربية ملقاولت الأ�سباغ والتك�سية - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة القرق فو�سروك )ذ م م( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12216.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ماجد عبدالقادر حاجي البلو�صي   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004311/ 

اإىل املحكوم عليه : ماجد عبدالقادر حاجي البلو�سي - العنوان : العنوان الإمارات ، اإمارة ال�سارقة ، �سارع 
3399 هاتف  بريد  2.161 �سندوق  رقم  - فيال  - منطقة اخلان  المريكية  املدر�سة  بجانب   ، الرمثي 

 MAJED.ARAB@HOTMAIL.COM اإلكرتوين  بريد   0505599001
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�سالمي  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 56764.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004641/ 

اإىل املحكوم عليه : راجنان ابريوان برييرا ديهيتياوال جيدارا 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�سالمي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 119400.0  

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صري زمان لقطع غيار ال�صيارات 
امل�صتعملة �س ذ م م حممد عادل �صراج اأكرب   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004813/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد عادل �سراج اأكرب 

العنوان : يعلن على وكيله القانوين املحامي را�سد عبا�س ال�سارقة املجاز الكورني�س مركز الفردان الطابق الرابع 
مكتب 407 خلف مركز �سرطة البحرية هاتف رقم 065466816 موبايل رقم 0543749310 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عزيز اهلل افريدي ، اجلن�سية باك�ستاين - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 63738.0 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد قا�صم �صياد   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002818/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد قا�سم �سياد - العنوان : اإمارة ال�سارقة ، منطقة الرولة ، �سارع الرولة ، بناية 
�سركة ابوظبي الوطنية للتاأمني ، �سقة رقم 135 بالقرب من حمطة حافالت الرولة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك دبي ال�سالمي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 47865.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية ازهاكي�صان كولجنيناتان كولجنيناتان   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004637/ 

اإىل املحكوم عليه : ازهاكي�سان كولجنيناتان كولجنيناتان - العنوان : العنوان الإمارات - اإمارة ال�سارقة - منطقة 
 -  0561136911 هاتف    26901 بريد  �سندوق   109 رقم  �سقة   - ناديك  بناية   - نا�سونال  دوار  مويلح 

AZHAKESAN@ICLOUD.COM  : اإلكرتوين  بريد   0553382463
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�سالمي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 94311.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املها لتجارة مواد البناء   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005595/ 

اإىل املحكوم عليه : املها لتجارة مواد البناء 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 58273.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فار�س ابراهيم عو�س حممد   
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004310/ 

اإىل املحكوم عليه : فار�س ابراهيم عو�س حممد  - العنوان : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - �سارع 70 - 
منطقة القا�سمية - جممع �سيوا 1 - فيال رقم 420 - �سندوق بريد 135

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك دبي ال�سالمي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 49376.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004639/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساندانا كاهاواتا هريات موديان�سيالجي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�سالمي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 130556.0  

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
عني ال�صيوح ملقاولت التك�صية والر�صيات   

املرجتعة  ال�صيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003372/ 
اإىل املحكوم عليه : عني ال�سيوح ملقاولت التك�سية والر�سيات   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد جميل مو�سى خان ، اجلن�سية باك�ستاين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10850 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
MOJAU_2022- 0100793 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بني  التجارية  الرخ�سه  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  كاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
الطراف املذكوره من ال�سيد : را�سد حممد را�سد النقبي اجلن�سية : المارات العربية املتحدة 
عن ح�سته البالغه 100% اىل ال�سيد : عثمان ادكانيارات كونه عبداهلل اجلن�سية : الهند عن 
الرخ�سة التجارية )كافترييا الوادي الخ�سر( )فرديه( ن�ساط الرخ�سه )بيع الوجبات اخلفيفة 
24 �ساعة( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�ساديه يف خورفكان - ال�سارقة  / كافترييا، ن�ساط 
رخ�سة مهنية رقم : 240781 ال�سادرة بتاريخ 1987/07/05 يف دائرة التنمية القت�سادية 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  بخورفكان 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق    2013
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2022/1/372808
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : جايا�سرى جيبيل راغافان  - ) جمهول حمل القامة (  
�سيغة العالن بالن�سر 

) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 17474 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء 

اىل املحكمة املخت�سة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى
  – – اللون ف�سي  W– اإم��ارة دبي  – كود  11368  - خ�سو�سي  – لوحة رقم  رينو دا�سرت 
موديل ال�سنع 2017  -  وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 17474 درهم 
تكون  ق��د  �سخ�سية  ممتلكات  اأي���ة  جت��اه  م�سوؤولية  اأي  م��ن  املخطر  البنك  ط��رف  اإخ���الء  م��ع   ،

موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 2022/1/372783
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �س م ع (

املنذر اليه : طارق عبداملطلب ح�سن عبدالعزيز  - ) جمهول حمل القامة (  
�سيغة العالن بالن�سر 

) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 36394 درهم يف 
خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء 
اىل املحكمة املخت�سة لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى -  ليكز�س جي 
ا�س 350 – لوحة رقم 66412  - خ�سو�سي – كود T– اإمارة دبي – اللون ا�سود –  موديل 
، مع  36394 دره��م  اليه والبالغ قيمته  املنذر  امل�ستحق علي  2014  -  وف��اء للدين  ال�سنع 
تكون موجودة  قد  �سخ�سية  اأي��ة ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  اأي  املخطر من  البنك  اإخ��الء طرف 

داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  253/2022/6182 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- بال بارفاثيناثان موروجي�سان  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )198.543( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 70021

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  ال�صتئناف رقم:2863/2021/305 ا�صتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�سوع ال�ستئناف : ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2472/2021 امر اداء والر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 

امل�ستاأنف:�سعد القحطاين لتجارة وتاأجري املعدات
عنوانه:امارة دبي - منطقة الرب�ساء مكتب رقم 202 ملك امنه ح�سن عبداهلل الزرعوين - الرب�ساء الوىل رقم مكاين 

18934478226 - وميثله:نوال �سامل �سعيد �سامل باطويح
املطلوب اإعالنه :  1- تيجان للتجارة واملقاولت �س.م.م - اأبوظبي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده  

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/8/24 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
امل�ستاأنف  احلكم  بالغاء  ال�ستئناف  مو�سوع  يف  املحكمة  بحكمت  املعدات  وتاأجري  لتجارة  القحطاين  �سعد  ل�سالح/ 
امل�ستاأنف �سدها )تيجان للتجارة واملقاولت �س.م.م - ابوظبي( بان توؤدي للم�ستاأنفة )�سعد  والق�ساء جمددا بالزام 
القحطاين لتجارة وتاأجري املعدات( مبلغ وقدره )237.570.8( درهم مئتان و�سبعة وثالثون الفا وخم�سمائة و�سبعون 
درهما وثمانية فلو�س - والفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/8/29 وحتى متام ال�سداد والزمت 
امل�ستاأنف �سدها بالر�سوم وامل�ساريف عن درجتي التقا�سي ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وم�سادرة التاأمني ، 
حكما مبثابة احل�سوري قابال للطعن خالل �ستني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6743/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2022/1089 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2592680( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : حممد عظيم ر�سول داد

امارة  يف  الكائن  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الم��ريي  احمد  ال�ستاذ  مكتب  املختار  عنوانه:حمله 
دبي - �سارع املطار بجانب معر�س تويوتا مقابل معر�س هندا بناية مركز التداوي الطبي )برج امل�سعود( 

الطابق 10 مكتب
���س.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ  لل�سياحة وال�سفر  املحمد 2- فال  الغياث عبد  : 1- عبد  اإعالنهما  املطلوب 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2592680( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5119/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2353/2021 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)11120275( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سعيد حممد الكندي واولده
عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�سي - ديره - �سارع الحتاد - مبنى معر�س الكندي لل�سيارات - بجوار 

وكالة قرقا�س للمر�سيد�س مقابل املطار - مكاين:3267495431
املطلوب اإعالنه : 1- اأمارد انرتنا�سيونال للمواد الغذائية �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)11120275( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6010/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1243 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )7.835.522.58( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد

ا�سبكت  ابراج رجال العمال - مبنى  ال�سعادة -  عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع 
تاور - الطابق 34 - مكتب رقم 3401 - الرقم املكاين:2527587343

املطلوب اإعالنهما : 1- الكرتو لل�سناعات )دبي( �س.ذ.م.م 2- �سركة الكرتو لل�سناعات )اململكة العربية 
ال�سعودية( - �سفتهما: منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7835522.58(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 

اعالن بالن�صر        
 1903/2022/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة الهالل للتكافل �س.م.ع  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حممد فهد اجلبا�سيني 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة يف ال�سكل قبول الطعن �سكال لقيده خالل املهلة  قد 
القانونية �سندا للمادة رقم 110 الفقرة رقم 4 من القانون الحتادي رقم 6 للعام 2007 وتعديالته 
يف املو�سوع قبول الطعن مو�سوعا واحلكم بالغاء القرار املطعون �سده والزام املطعون �سدها 
التاأمني مببلغ وق��دره )500000( درهم وال��زام املطعون �سدها  املركبة وفقا لعقد  ب�سداد قيمة 

بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/11/15 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70608

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  14160/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

قيمة  امل�سرق  بنك  ع��ن  وال�����س��ادر   )1( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
.  )25.000(

طالب التنفيذ : بنك امل�سرق
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع ال مكتوم - مبنى الرمي - �سقة 1304 - مقابل 

ات�سالت
املطلوب اإعالنه : 1- راجا نارا�سيمهان نارا�سيمهان - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )25910( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13697 بتاريخ 2022/11/14 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف الدعوى رقم  318/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي .
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع 

عنوانه :المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - ا�سبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 
وميثله :نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 

املطلوب اإعالنه : �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م 
عنوانه :المارات - امارة دبي - الرفاعه - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى مكتب ملك فاطمة حممد بن �سليمان الطابق الول - 

aaa@yahoo.com - 0400000000 - 0506456494 - مقابل جمارك دبي
مو�سوع الإعالن : ا�سم املنفذ �سده:�سعادة جمال حممد مطر م�سبح احلاي

العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/11/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
http://www. الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���س��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول  ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
�سخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  وامل�ساريف خالل ع�سرة  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :ار�س وما عليها من بناء - املنطقة جبل علي ال�سناعية 
الوىل - رقم الر�س 567 - رقم البلدية 1853-599 - امل�ساحة:1858.06 مرت مربع - التقييم:50.000.000 درهم -  مالحظات 

:1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496



ي�سري اخلراء اإىل اأهمية احلفاظ على الب�سرة من خالل اتباع روتني حماية يومي وتناول الأغذية املفيدة ل�سحة الب�سرة.  
وي�سري الأ�ستاذ امل�سارك يف طب الأمرا�ض اجللدية يف م�ست�سفى ماونت �سيناي يف مدينة نيويورك، الدكتور جو�سوا زي�سرن اإىل 
اأهمية �سحة اجللد اجليدة وجتنب العادات ال�سيئة التي ميكن اأن تتداخل مع عمل خاليا اجللد. وبح�سب زي�سرن ميكن لالأن�سطة 
التي ن�سارك فيها على اأ�سا�ض يومي اأن توؤثر على ال�سحة العامة للب�سرة واإما اأن ت�ساعد اأو ت�سر الب�سرة ومن العادات ال�سيئة 

التي قد نقوم بها :

الهرمونات  اإي�سال  طريق  عن  احلمل  الأدوي���ة  ه��ذه  ومتنع 
ال�سطناعية اإىل جمرى الدم. ومتنع هرمونات اجل�سم من 
حتفيز الإبا�سة، لذلك ل يتم اإطالق البوي�سات، ول ميكن 

حدوث اإخ�ساب، ومينع احلمل.
واأظهرت الأبحاث اأن الهرمونات التي حتدث ب�سكل طبيعي 
ل��ه��ا ت��اأث��ري ق���وي ع��ل��ى ال�����س��ل��وك ل���دى ال��ب�����س��ر واحليوانات 
ال�سلوكية  ال��ت��اأث��ريات  الكثري ع��ن  ُي��ع��رف  الأخ��رى.ول��ك��ن ل 
للهرمونات ال�سطناعية - مثل تلك املوجودة يف حبوب منع 
منع  بحبوب  تتاأثر  التي  الهرمونات  بع�س  احلمل.وترتبط 
اآرثر، مر�سحة  احلمل بال�سلوك التناف�سي. واأرادت ليند�سي 
النف�سية،  للعلوم  م��ل��ب��ورن  كلية  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  لنيل 
وكاثلني كا�ستو، اأ�ستاذة م�ساعدة يف علم النف�س، نيو كوليدج 
ب��ل��ي��ك، حم��ا���س��ر يف ع��ل��م النف�س  اآر  ب��ف��ل��وري��دا، وخ��ان��دي�����س 
موانع  تغيري  كيفية  ح��ول  املزيد  معرفة  ملبورن،  بجامعة 
مبراجعة  ق��ام��وا  لذلك  ال�سلوك،  لهذا  الهرمونية  احلمل 
اإي��ج��اده��ا ح��ول م��وان��ع احلمل  جميع الأب��ح��اث ال��ت��ي ميكن 

الهرمونية وال�سلوك التناف�سي.

الهرمونات واملناف�سة
جمموعة  على  نتناف�س  ونحن  احل��ي��اة.  م��ن  ج��زء  املناف�سة 

متنوعة من املوارد، مثل املال والطعام والأ�سحاب واحللفاء، 
لتلبية احتياجاتنا وحت�سني فر�سنا يف البقاء والزدهار.

وقد تكون هذه املوارد اأي�سا اأ�سياء غري ملمو�سة، مثل الو�سع 
ال�سلع  من  املزيد  اإىل  الو�سول  لنا  يتيح  ال��ذي  الجتماعي، 
املبا�سرة. وقد يتمتع الفرد ذو املكانة العالية بفر�س اأف�سل 

للتعليم والوظائف، على �سبيل املثال.
ثالثة  على  مبا�سر  ب�سكل  الهرمونية  احلمل  موانع  وتوؤثر 
الت�ستو�ستريون،  التناف�سي:  بال�سلوك  ربطها  مت  هرمونات 
وال��ربوج�����س��رتون، ون���وع م��ن ه��رم��ون ال���س��رتوج��ني ي�سمى 
ا�سرتاديول.ولفهم دور موانع احلمل الهرمونية يف املناف�سة، 
 16290 ب��اإج��م��ايل  درا���س��ة،   46 مبراجعة  الباحثون  ق��ام 
م�����س��ارك��ة. وك���ان ه��ذا ك��ل الأب��ح��اث امل��ن�����س��ورة امل��ت��اح��ة والتي 

ت�سمنت مقيا�سا للمناف�سة.
وكانت اإحدى النتائج اأن موانع احلمل الهرمونية قد يكون 
لها تاأثري على دافع املراأة وقدرتها على حتقيق مكانة اأعلى.

داف���ع الإجن���از.  انخفا�س  ت��اأث��ري  ال��درا���س��ات  اإح���دى  وتظهر 
واأظهرت درا�سة اأخرى انخفا�س الأداء يف املهام التي تتطلب 
مكانة  يحققون  م��ا  غالبا  النا�س  لأن  مقلق  وه��ذا  امل��ث��اب��رة. 

اأعلى من خالل اإظهار املهارة اأو الإتقان.
الهرمونية  احلمل  موانع  تاأثري  اأن  لالهتمام،  املثري  وم��ن 

على التزاوج والقدرة التناف�سية القائمة على احلالة يعتمد 
امل��ث��ال، ك�سفت  امل�����س��ارك��ني. وع��ل��ى �سبيل  على ح��ال��ة ع��الق��ة 
اإحدى الدرا�سات اأن ا�ستخدام موانع احلمل الهرمونية قلل 
من القدرة التناف�سية املبلغ عنها ذاتيا للن�ساء يف العالقات 
ولكن لي�س الن�ساء العازبات.وقد يعني هذا تاأثري الهرمونات 
ال�سطناعية على الن�ساء غري املتزوجات وال�سريكات ب�سكل 
خمتلف. ومن ناحية اأخرى، قد يعني ذلك اأي�سا اأن الن�ساء 
على  توؤثر  اأخ��رى  اختالفات  لديهن  وال�سريكات  العازبات 

هذه ال�سلوكيات.

اأحجام التاأثري ال�سغرية والقيود املنهجية
اأولئك  ب��ني  ال�سلوكية  الخ��ت��الف��ات  اأن  مالحظة  املهم  م��ن 
ل  وال��الت��ي  الهرمونية  احلمل  م��وان��ع  ي�ستخدمن  ال��الت��ي 

ي�ستخدمنها كانت �سغرية ب�سكل عام.
وت���ع���اين الأب����ح����اث احل���ال���ي���ة ح����ول ت���اأث���ري م���وان���ع احلمل 

الهرمونية من قيود منهجية مهمة.
وا���س��ت��خ��دم��ت واح�����دة ف��ق��ط م���ن ال���درا����س���ات ال��ت��ي راجعها 
الذهبي  املعيار  �سواهد، وهي  ذات  الباحثون، جتارب مع�ساة 
لتحديد تاأثري دواء اأو عالج معني. والعديد من الدرا�سات 
اأي�����س��ا مل ت���اأخ���ذ يف احل�����س��ب��ان الخ���ت���الف���ات الأخ������رى بني 
امل�ستخدمات،  وغري  الهرمونية  احلمل  موانع  م�ستخدمات 
الختالفات  تف�سر  اأن  مي��ك��ن  ع��وام��ل  وه���ذه  ال��ع��م��ر.  م��ث��ل 
احلمل  وم��وان��ع  ال��ه��رم��ون��ات  ع��ن  م�ستقل  ب�سكل  ال�سلوكية 
من  كثري  يف  ال�سغرية  العينات  اأحجام  الهرمونية.وجتعل 
اأو�سع.  �سكانية  جمموعة  على  التعميم  ال�سعب  من  البحث 
وكانت الن�ساء غري البي�س على وجه اخل�سو�س غري ممثلة 

متثيال ناق�سا اإىل حد كبري يف هذا البحث.
اأن��واع موانع احلمل  اأي�سا  الدرا�سات  العديد من  ومل تذكر 
من  ي��ج��ع��ل  وه����ذا  ال��ن��ا���س.  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ه��رم��ون��ي��ة 
احلمل  م��وان��ع  اأن���واع  جميع  كانت  اإذا  م��ا  حتديد  امل�ستحيل 
النتائج  ف��اإن  القيود،  ه��ذه  مماثلة.وب�سبب  بنتائج  مرتبطة 
يف املراجعة هي اأولية فقط.وعلى الرغم من 60 عاما من 
الهرمونية  اآث��ار موانع احلمل  ت��زال  ل  الوا�سع،  ال�ستخدام 
لأغرا�س  اأي�����س��ا  ت�ستخدم  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ج��ي��دا.  مفهومة  غ��ري 
اأعرا�س ما قبل  الن�سل، مثل تقليل  عديدة بخالف حتديد 
اأعرا�س  تقليل  اأو  الهرمونية،  الختاللت  حل  اأو  احلي�س، 
الن�ساء  ق��درة  الرحم.ول�سمان  بطانة  وانتباذ  ال�سباب  حب 
اإىل  نحتاج  اأج�سادهن،  ب�ساأن  م�ستنرية  ق��رارات  اتخاذ  على 
منع  لو�سائل  الكاملة  التاأثريات  حول  وقوية  موثوقة  اأدل��ة 

احلمل الهرمونية.

قد يكون لها تاأثري على دافع املراأة وقدرتها على حتقيق مكانة اأعلى!

هل تغيرّ �أقر��س منع �حلمل من �ضلوك �ملر�أة؟ 

عدم ا�ستخدام الواقي ال�سم�ض
بح�سب اخلرباء فاإن التعر�س لالأ�سعة فوق البنف�سجية هو 
و�سرطان  �سيخوخة اجللد  ي�ساهم يف  الذي  الوحيد  العامل 

اجللد،
ويعد و�سع كرمي الوقاية من ال�سم�س يوميا هو خط الدفاع 
ال�سم�س  م��ن  واق  اخ��ت��ي��ار  ي��ج��ب  اخل����رباء  وبح�سب  الأول، 

بدرجة حماية SPF 30 على الأقل.

ال�سغط على البثور
التي  �سيوعا  اجللدية  ال�سطرابات  اأك��رث  هو  ال�سباب  حب 
اأمرا  احلبوب  هذه  على  ال�سغط  ويعد  النا�س،  منها  يعاين 
ا�ستخدام عالجات حب  يعد  للغاية وبح�سب اخلرباء  �سارا 
ال�سباب التي ل حتتاج اإىل و�سفة طبية والتي حتتوي على 
مكونات مثل بنزيل بريوك�سيد اأو حم�س ال�سالي�سيليك، حال 

جيدا بدل من ال�سغط على البثور وتلويثها.

خد�ض خاليا الب�سرة
وهما  اخللية  لعالج  طريقتان  هناك  اأن��ه  اإىل  زي�سرن  ي�سري 
اأو فرك مكعب  تغطية املنطقة امل�سابة بقطعة قما�س باردة 
املدى  على  راح���ة  ي��وف��ر  اأن  ميكن  دق��ائ��ق  لب�سع  عليها  ثلج 
ال��ق�����س��ري ومي��ن��ع اخل���د����س اأو ا���س��ت��خ��دام ع���الج ف��ع��ال مثل 
 Allegra من  جديد  منتج  وهو   ،Allegra Hives
الطفح  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  احل��ك��ة  لتخفيف  ال���داخ���ل  م��ن  يعمل 

اجللدي وتقليل الطفح ملدة 24 �ساعة دون نعا�س.

عدم غ�سل الوجه
على  وي�ساعد  بالب�سرة،  العناية  روت��ني  اأ�سا�س  هو  التطهري 
الأو�ساخ والزيوت واملكياج والتلوث الذي يرتاكم على  اإزالة 
�سطح الب�سرة و بح�سب اخلرباء عدم غ�سل الوجع يوميا قد 
ي�سبب تهيجا والتهابا وظهور حب ال�سباب وحتى امل�ساهمة 

يف ال�سيخوخة املبكرة.

ال�ستحمام يف املاء ال�ساخن ملدة طويلة
اإل  اأذهاننا،  يريح  قد  ال�ساخن  باملاء  ال�ستحمام  اأن  حني  يف 
اأنه يف الواقع ميكن اأن يجرد اجللد من الزيوت الأ�سا�سية، 
ال�ستحمام ق�سرية  تكون فرتة  اأن  يجب  اخل��رباء  وبح�سب 

ملدة 10 دقائق اأواأقل باملاء الفاتر.

عاد�ت يومية �ضيئة قد ت�ضر ب�ضحة �لب�ضرة

هرمونية  حمل  م��وان��ع  اأول  على  امل��واف��ق��ة  مت��ت 
)"قر�ض"( من قبل اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية 
الهرمونية  احلمل  موانع  1960.واأ�سبحت  عام  يف 
منذ ذلك احلني واحدة من اأكرث الأدوية املو�سوفة 
يف العامل، وت�ستخدم يوميا من قبل اأكرث من 100 

مليون �سخ�ض يف جميع اأنحاء العامل.

مــــــر�أة
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••  دبي - د.حممود علياء

فعاليات  �سمن  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ن���دوة  ع��ق��دت 
معر�س ال�سارقة للكتاب ندوة بعنوان “املعاجلة 
فيها  ���س��ارك  الروائية”  لالأعمال  ال�سينمائية 
امل��خ��رج��ة ن��ه��ل��ة ال��ف��ه��د وال�����س��ي��ن��اري�����س��ت حممد 
اأح��م��د ح�سن واأدارت��ه��ا جن��وم ال��غ��امن. بح�سور 
عائ�سة �سلطان رئي�س اللجنة الثقافية بالندوة، 
وعلي ال�سريف رئي�س جلنة ال�سباب ونخبة من 

جمهور املعر�س.
ت�ساءلت جنوم الغامن َمن منا ل يتذكر “ذهب 
جيفاغو،  والدكتور  “البوؤ�ساء”  و  الريح”  مع 

و�سايكو ، والعّراب،
والإح�سا�س  اآير”   “جني  و  كارنينا”  “اآّنا  و   
فور�ست غومب”  و  ال��رباءة  وزمن  واحل�سا�سية 
واأودي�����س��ة ال��ف�����س��اء وج��ريا���س��ك ب���ارك و�سمت 
بوتر   اأف��الم هاري  و�سل�سلة  احلمالن واحلجرة 
الكثري  وغ��ريه��ا  جميعها   ... اخل����وامت  و���س��ي��د 

تنتمي يف الأ�سا�س اإىل اأعمال روائية.
واأكدت الغامن اأن العالقة بني الرواية وال�سينما 
تاريخية ومتجذرة ويزيد عمرها عن مائة �سنة 
ال�سينما ملو�سوعات  ب�سبب حاجة  ازده��رت  وقد 
املا�سي  ال��ق��رن  ب��داي��ة  ففي  وخمتلفة.  اأ�سيلة 
يف  لأزم���ة  فرن�سا  يف  ال�سينما  ���س��الت  تعر�ست 
املو�سوع وقلة يف الفالم ال�سينمائية، ولهذا مت 
ورجال  )املوؤلفني  �سركة  �ُسمَيت  �سركة  تاأ�سي�س 

التعاقد  مت  ال�سركة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  الدب( 
لإمداد  روائ��ي  وموؤلف  وكاتب  ادي��ب   300 مع 
والن�سو�س  والق�س�س  باملو�سوعات  ال�سينما 
الروائية، ل�ستمرارية عجلة هذا الفن، وهذا ما 
بداأ باإدخال الأدب والرواية بالتحديد اىل عامل 
الإبداعية  ال��ع��الق��ة  ا�ستمرت  وه��ك��ذا  ال�سينما 

بينهما«.
واأ�سارت اإىل ظهور اأول جتربة اقتبا�س يف العامل 
العربي من عمل روائي لل�سينما يف العام 1930 
“زينب”، املاأخوذ عن رواية زينب ملحمد  بفيلم 

ح�سني هيكل يف م�سر. 
عدد  يف  املت�سدرة  هي  م�سر  جمهورية  وبقيت 
اأن  وب��ع��د  لل�سينما  اقتبا�سها  مت  ال��ت��ي  الأف����الم 
كانت ال�سينما امل�سرية قبل اخلم�سينيات تعتمد 
وم�سرحيات  رواي���ات  من  القتبا�س  على  كثريا 
الروايات  رواج  وم���ع  اأن��ه��ا  اإل  ع��امل��ي��ة  وق�س�س 
امل�سرية وبروز اأ�سماء روائية مهمة مثل جنيب 
حمفوظ واإح�سان عبد القدو�س وعبد الرحمن 
مت  حقي.  ويحيى  اإدري�����س  ويو�سف  ال�سرقاوي 
العتماد على منجِزهم يف تقدمي حمتوًى اآخر 
النا�س  اأكرث واقعية واقرتاباً من هموم وُهوية 
وامل��ج��ت��م��ع واأي�����س��اً م��ن ب���اب الح��ت��ف��اء ب����الأدب 

الوطني. 
ونوهت الغامن اإىل اأنه ح�سب كتاب “القتبا�س 
من الأدب اإىل ال�سينما يف تاريخ م�سرتك” لكل 
من �سلمى مبارك ووليد اخل�ّساب وال�سادر عن 

)دار امل��راي��ا ل��الإن��ت��اج ال��ث��ق��ايف( ف��ق��د ظ��ه��رت يف 
من  اأج��ي��ال  والثمانينيات  ال�سبعينيات  مرحلة 
تقاليد  على  الثائرين  وال�سينمائيني  الأدب����اء 

الكتابة وقيود ال�سوق، 
الأج����واء  ه���ذه  ال��ت��ج��ري��ب. يف  ع��ل��ى  واملنفتحني 
م��ع ظهور  ب��ال��ت��وازي  الكتابة اجل��دي��دة  ب��زغ��ت 
�سينما املوؤلف التي اأولت ظهرها لالأدب، و�سعت 

لتدعيم مفهوم ال�سينما كفن م�ستقل. 
وذكرت اأن اأهمية الأدب تبقى فوق كل العتبارات 
زالت  ل  ال�سينما  اأن  جن��د  ال�سبب  ل��ه��ذا  ورمب���ا 

لال�ستفادة  م�ستمرة  حاجة  يف  وه��ي  منه  تنهل 
لالأعمال  املبكر  للتقدير  ونظراً  منجزاته،  من 
�سرورته  ورمب��ا  القتبا�س  ولأه��م��ي��ة  ال��روائ��ي��ة 
اأ���س�����س��ت الأو����س���ك���ار ج��ائ��زت��ني ل��ل�����س��ي��ن��اري��و ذات 
�سقني: اأف�سل �سيناريو اأ�سيل اأو اأ�سلي واأف�سل 

�سيناريو مقتب�س عن عمل اأدبي. 
اإىل  ال�سينما  و�سلت  بالتحديد  الوقت  ه��ذا  يف 
خمتلف  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  وق����وة  �سعبيتها  ذروة 
الفئات العمرية ويف هذا الوقت اأي�ساً ا�ستطاعت 
بني  متفردة  مكانة  لنف�سها  توؤ�س�س  اأن  الرواية 

التحديات  كل  رغ��م  املختلفة  الأدب��ي��ة  الأجنا�س 
التي تعاين منها جميع ال�سعوب ورغم ال�سكوى 
يتواجدان  اأنهما  اإل  ال��ق��راءة  برتاجع  الدائمة 

معاً.
وكاتبة  ومنتجة  )خم��رج��ة  الفهد  نهلة  وت��رى 
مع  ب���داأت  ال��روائ��ي��ة  القتبا�سات  اأن  �سيناريو( 

�سناعة ال�سينما، 
الواقعية  ال����رواي����ات  ت��ع��ال��ج  ال�����س��ي��ن��م��ا  وك���ان���ت 

باعتبارها ما يبحث عنه اجلمهور،
من  م�سريتها  ب���داأت  العربية  ال�سينما  وح��ت��ى   
امل�سكالت  ت��ع��ال��ج  ال���ت���ي  ال���واق���ع���ي���ة  ال�����رواي�����ات 
غري  للجمهور  اأت��اح��ت  وال�سينما  املجتمعية، 

القارئ م�ساهدة اجلانب الآخر من الرواية،
 ويتم معاجلة الرواية عند حتويلها �سينمائية 
ال�سورة  كتابة  منها  خ��ط��وات  ع��دة  خ��الل  م��ن 
كتابة  ثم  ال�سينائي،  العمل  عليها  �سيكون  التي 

ال�سيناريو ثم الإخراج.
اأن القارئ املرتبط بالرواية يرتبك عن  وتوؤكد 
يف  مثبتة  ال�����س��خ��و���س  لأن  �سينمائياً  عر�سها 
الن�س  حتويل  عند  �سواء  خمتلفة  بروؤية  ذهنه 
م�سل�سل  عر�س  مثال  تلفزيونياً  اأو  �سينمائياً 
حلقات  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه  ع��ن��د  البامبو”  “�ساق 
بني  الخ��ت��الف  م��ن  ال��ك��ث��ري  واأث����ار  تلفزيونية 

اجلمهور القارئ وامل�ساهد.
واأ�سارت نهلة الفهد اأن م�سر �سباقة يف القتبا�س 
القتبا�س  ه��ذا  واأن  ال�سينما،  اإىل  ال��رواي��ة  م��ن 

ي��واج��ه��ه حت���دي���ات ع���دة م��ن��ه��ا م��ك��ان العر�س، 
واجلمهور، واأن الثقة يف الفيلم اخلليجي لزالت 
يف طور الت�سكل رغم جناح بع�س التجارب مما 

يب�سر مب�ستقبل لل�سينما اخلليجية.
واأكد ال�سيناري�ست والكاتب حممد ح�سن اأحمد 
اأن الرواية لها م�ساحة من احل�سور يف منطقة 
جمهور  فهناك  ال�سينما،  �سناعة  قبل  اخلليج 
قارئ حمب لل�سرد واحلكاية. واأنه عندما بداأت 
عن  البحث  ت��رك��ز  املنطقة  يف  الأف���الم  �سناعة 

الفكرة والق�سة،
اأنها  اأن  اأدب����ي  ال���رواي���ة ك��ع��م��ل   ورغ����م ح�����س��ور 

�سينمائياً طور الت�سكل يف املنطقة.
لل�سناعة  وغ���ي���اب  ن�����س  م�����س��ك��ل��ة  ه���ن���اك  واأن 
ال�سينمائية اأو قلتها، واأن القتبا�س من احلياة 
اأو  املتلقي  وح�سوراً لن  انت�ساراً  اأكرث  اليومية 

امل�ساهد يتفاعل معها. 
امل��ك��ت��وب��ة والعمل  ال����رواي����ة  ب���ني  ال���ف���رق  وع����ن 
ال�سينمائي يوؤكد حممد اأحمد ح�سن اأن القارئ 
يحب النت�سار ملخيلته املفتوحة و�سانع الأفالم 
يذهب لإطار ثابت ويجرب القارئ على الدخول 
مل�ساحات حمدودة، لذلك يجد بع�س القراء اأن 
الرواية عند قراءتها اأهم من الفيلم الذي يقدم 
الرواية بروؤية منقو�سة ومثال على ذلك اللغط 
الذي حدث عن عر�س فيلم العطر املاأخوذ من 
رواية بنف�س ال�سم، واأن الكاتب قد يتخلى عن 

بع�س اأفكاره انت�ساراً للفيلم..

ندوة �لثقافة و�لعلوم تناق�س �ملعاجلة �ل�ضينمائية للأعمال �لرو�ئية

•• ال�شارقة-الفجر:

قدمت املدربة الإيطالية وعازفة البيانو الكال�سيكي الكاتبة 
كارل باربرا كوبي لالأطفال من فئات عمرية خمتلفة ور�سة 

عمل على �سكل عر�س تفاعلي ت�سمن بث معزوفات متنوعة 
عرب  الإي��ط��ال��ي��ة  الفلكلورية  املو�سيقى  األ����وان  خمتلف  م��ن 
ملحة  بتقدمي  املقاطع  املدربة  و�ساحبت  اإلكرتونية،  �سا�سة 
والرق�سات  وبتاريخه  ب��ه  للتعريف  مو�سيقي  ل��ون  ك��ل  ع��ن 

امل�ساحبة له.
وت��واف��د الأط���ف���ال ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل اإىل القاعة 
معر�س  من  ال�41  ال��دورة  يف  التفاعلية  للور�س  املخ�س�سة 
ال�����س��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ح��ي��ث ت��ع��رف��وا يف ال��ور���س��ة على 

اإيقاعات ونغمات خمتلفة من املو�سيقى الإيطالية، اإذ �سجعت 
مو�سيقي  لون  كل  مع  التفاعل  على  فيها  امل�ساركني  املدربة 
املتنوعة يف  الإيقاعات  يتالءم مع  الذي  الرق�س  من خالل 

املقاطع التي ا�ستخدمتها اأثناء التدريب.

ي�سار اإىل اأن الور�سة من تنظيم هيئة ال�سارقة للكتاب �سمن 
برنامج �سيف ال�سرف، وت�ستمر يف ا�ستقبال الأطفال خالل 
اأيام معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يف مركز اإك�سبو ال�سارقة 

حتى 13 نوفمرب اجلاري.

قدمتها مدربة اإيطالية �سمن برنامج �سيف ال�سرف

ف �لأطفال على �ألو�ن �ملو�ضيقى �لإيطالية �ل�ضارقة �لدويل للكتاب يعررّ

•• دبي-الفجر:

اأم�س  ي��وم   ، بدبي  وال���رتاث  للثقافة  امل��اج��د  ق��دم مركز جمعة 
ال�سبت املوافق 12 نوفمرب 2022، جل�سة حوارية حول جديد 
 “ ، وهو بعنوان  ال�سارقة الدويل للكتاب  اإ�سداراته يف معر�س 

اإىل  الأول  العبا�سي  الع�سر  من   ( وال�سام  ال��ع��راق  يف  الرتفيه 
القرن  اإىل  الثامن  ال��ق��رن  م��ن  الهجري  ال��راب��ع  ال��ق��رن  نهاية 
العا�سر ميالدي ( مناذج خمتارة .  �سارك يف اجلل�سة احلوارية 
الكتاب  للمعر�س، موؤلفة  التابع  الثقايف  املقهى  اأقيمت يف  التي 
الأ���س��ت��اذة ح��م��دة حممد ح��ي��در ال��زرع��وين ، والأ���س��ت��اذة �سيخة 

ب��اإدارة اجلل�سة من خالل طرح  التي قامت   ، عبداهلل املطريي 
العديد من الأ�سئلة على املوؤلفة حول مو�سوع الكتاب .   وحتدثت 
 : فقالت   ، امل��و���س��وع  ل��ه��ذا  اختيارها  �سبب  ع��ن  الكتاب  موؤلفة 
املجتمعات  من  جمتمع  اأي  يف  لأن   ، الرتفيه  مو�سوع  اخ��رتت 
تنطوي مظاهر الرتفيه على درجة من الأهمية ، لأنها تعك�س 

اإل��ي��ه الأمم  ال���ذي و�سلت  التطور احل�����س��اري وال��ف��ك��ري  م��دى 
قدمياً وحديثاً. وُيعد الع�سر العبا�سي اأمنوذجاً فريداً لدرا�سة 
تلك املظاهر، وذلك ملا ُعرف عنه من تطور فكري وفني وثقايف 
م��ل��ح��وظ.ويف خ��ت��ام اجلل�سة احل��واري��ة ق��ام��ت الأ���س��ت��اذة حمدة 
الذي  بالتوقيع على عدة ن�سخ من كتابها للجمهور  الزرعوين 

ر�سالة  الأ�سل  الكتاب يف  اأن  بالذكر  واجلدير  الفعالية.  ح�سر 
جامعية، ح�سلت فيه موؤلفته على امتياز مع مرتبة ال�سرف من 
جامعة ال�سارقة ، ونظراً لأهمية املو�سوع والذي ي�سلط ال�سوء 
قام  والإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  تاريخ  يف  مهم  جانب  على 

املركز بطباعته هذا العام لين�سم اإىل اإ�سدارته.

مركز جمعة �ملاجد ي�ضلط �ل�ضوء على كتاب �لرتفيه يف �لعر�ق و�ل�ضام يف �لع�ضر �لعبا�ضي
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فيلم يخرج عن منطية الأمني يف اأذهان النا�ض

مظلمة بولي�ضية  حبكة   :Death Note

اأعمال اأمني م�سابهة  بعد �سدور هذا العمل، بحث النا�س عن 
ه���ذا، وك��ان��ت تلك  امل��زي��د م��ن  واأرادوا  ن��وع درام���ا نف�سية،  م��ن 
واحدة من فرتات املجد ل�ستديو Madhouse، الذي راكم 
اأن تبداأ مب�ساهدة الأمني،  اإن كنت تريد  اأخ��رى.  جناحات تلو 
 ،)Death Note( "سين�سحك النا�س عادًة ب�"مذكرة املوت�
ال��ن��وع م��ن الأع��م��ال لي�س م��وّج��ه��اً لالأطفال  اأن ه��ذا  لإث��ب��ات 
فح�سب، ولحتوائه على اأفكار عنيفة و�سادمة، ُمنع الأمني يف 

عّدة دول، مثل رو�سيا وال�سني.
بالطبع، مل ي�ساهد اجلميع Death Note حتى الآن، بعد 
مرور اأكرث من عقد. هناك جيل جديد يبحث عن اأعمال جيدة 
ح�سلت  ج��ي��داً.  ه��ذا  من  ت�ستفيد  البث  ومن�سات  لي�ساهدها، 
اأعمال الأمني التي  اأخ��رياً، على حقوق العديد من  نتفليك�س، 
من  وواح����د   ،Nippon TV م��ن  كال�سيكية  ت��ع��ّد  ب����داأت 
هذه الأعمال هو Death Note الذي كانت نتفليك�س قد 
اأ�سدرت ن�سخة فيلم حية منه، والآن تعمل على م�سل�سل حي 
 .the Duffer brothers مقتب�س اأي�ساً، عنه من اإخراج
ورغم الف�سل الذريع للفيلم، ما زالت "نتفليك�س" تريد الرهان 
Death Note، لي�سل اإىل جمهور اأكرب من جمهور  على 

الأمني.

ل خري ول �سر
يخرج Death Note عن منطية الأمني يف اأذهان النا�س، 
لأنه بب�ساطة ل يقدم بطاًل خرّياً ينقذ العامل، ول يقدم العدالة 
على طبٍق من ذهب، بل يذهب اأبعد من ذلك، ليتداخل اخلري 

وال�سر، لأن اإن�ساناً ح�سل على قوة اإلهية يحقق بها العدالة.

�سقط  غام�ساً  دف���رتاً  يلتقط  ث��ان��وي��ة مميز  ط��ال��ب  ه��و  لي��ت 
ليت�سلى. يقراأ  امل��وت  اآلهة  واح��د من  رم��اه  ال�سماء، بعدما  من 
ليت التعليمات املكتوبة باللغة الإنكليزية على ظهر الدفرت. 
لقتله.  ال��دف��رت  على  �سخ�س  اأي  ا�سم  كتابة  ميكن  باخت�سار، 
اأي �سخ�س باخلطاأ ب�سبب ت�سابه الأ�سماء،  اأن ُيقتل  ول ميكن 
املق�سود  ال�سخ�س  اأن ي�سع يف ذهنه  القاتل  الكاتب/  لأن على 

حتديداً.
يجرب ليت الدفرت اأثناء م�ساهدته بثاً مبا�سراً ملجرم يحتجز 
رهائن. يكتب ليت ا�سم املجرم ليموت على الفور ب�سكتة قلبية. 
اأن يحقق  ي��ق��رر لي��ت  امل���وت،  ت��اأك��ده م��ن فاعلية م��ذك��رة  بعد 
العامل  فيعرف  تباعاً،  املجرمني  اأ�سماء  بكتابة  ويبداأ  العدالة، 
L، املحقق  اأن هناك �سيئاً ما وراء ذلك. وهنا تظهر �سخ�سية 
ال��ذي �سُيتعب لي��ت. بعد هذه الأح���داث، يبداأ ليت  العبقري 
اأو يقرتبون من ذلك، ليتحول  باأمره  بقتل كل من ي�ستبهون 
من �سخ�س يحاول حتقيق العدالة، اإىل قاتل يغدر بالكثري من 

الأبرياء، حتى لو كانوا اأقرب النا�س اإليه.

حبكة بولي�سية ومظلمة
اآخر  �سخ�س  يظهر  امل���وت.  ملفكرة  الوحيد  امل��ال��ك  لي�س  لي��ت 
من  املزيد  واأي�ساً  للتحقيقات،  التعقيدات  من  املزيد  ي�سيف 
اإىل  ال�ستفادة  �سيحاول  ال��ذي  البطل  ل�سخ�سية  النتهازية 
اأق�سى حد من الآخ��ر. على اجلانب الآخ��ر، L لي�س العبقري 
يزداد  اأخ��رى،  بعد  ال�FBI. حلقة  �ست�ستخدمه  الذي  الوحيد 
الأمن���ي ظ��الم��اً ودم��وي��ة، وجن�سية اأي�����س��اً. ول ب��د م��ن ذك��ر اأن 
اجلن�س يف Death Note لي�س خدمة معجبني )اأي لي�س 

مو�سوعاً لالإثارة(، بل جزء من العامل النتهازي، اإذ ت�ست�سهل 
وكما  عار�سة.  لكونها  بالفعل  امل�سّلع  ج�سدها  عر�س  مراهقة 
لي�س  واجلن�س  لالأطفال،  مقدماً  عماًل  لي�س  اإن��ه  عنه،  يقال 

مو�سوعاً مقحماً فيه.
عباقرة، ليت من  اإىل �سراع بني   Death Note يتحول 
جهة، وL واأمثاله من جهة اأخرى، لي�سبح يف حلقاته الأخرية 
باأنها  اإىل مباراة �سطرجن بني عبقريني، ميكن و�سفها  اأق��رب 

تذّكر مبواجهات �سريلوك هوملز وغرميه موريارتي.

ن�سخ حية باهتة
ق�سة Death Note جذابة وم�سوقة بالفعل، لكن الق�سة 
ال��ع��دي��دة من  ال��وح��ي��د. الن�سخ احل��ي��ة  ال��ع��ام��ل  وح��ده��ا لي�ست 
Death Note مل تلق جناحاً بقدر الأمني، اأو ميكن القول 
اإنها ف�سلت و�سارت حمط �سخرية رغم جناح املانغا والأمني. 
اأعمال  عن  احلية  فالإنتاجات  مفاجئاً،  لي�س  هذا  احلقيقة  يف 
 Ghost اأمني مل تلق جناح العمل الأ�سلي، مثل ما حدث يف
in the Shell الذي يعد واحداً من اأفالم الأمني اخلالدة، 

اإل اأن الن�سخة احلية منه مل تكن بتلك اجلودة.
ال�سخ�سيات  ب��ق��ب��ول  والأمن�����ي  امل��ان��غ��ا  يف  ال��ر���س��وم��ات  ت�سمح 
ل�سروطه  يخ�سع  افرتا�سياً  عاملاً  تقدم  فالر�سوم  فيها،  املبالغ 
يف  امل�ساهد  اإدخ����ال  وي�ستطيع  خيالية،  ك��ان��ت  مهما  اخل��ا���س��ة 
ن��وع من اخليال  اأي  اأن  ذل��ك. �سحيح  التجربة والإي��ه��ام رغ��م 
اأمني  واأن  احلية،  وامل�سل�سالت  الأف��الم  يف  الآن  للتقدمي  قابل 
اخليال،  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإىل  ي��ح��ت��اج  ل   Death Note م��ث��ل 
لأن اأحداثه جتري يف عامل واقعي، لكن الأمر ل يقت�سر على 

الب�سريات، ال�سخ�سيات هي املوؤثر الأكرب هنا.
ميكن قبول �سخ�سيات مثل ليت وL يف الأمني مع كل املبالغة 
فيها، لأنها جمرد ر�سوم ولن تبدو �سخيفة، على عك�س الن�سخ 
مقبول  ب�سكل  ال��ظ��ه��ور  ع��ن  ال�سخ�سيات  ه��ذه  تعجز  احل��ي��ة، 
حاول  واإن  و�سخيفاً،  طفولياً  �سيبدو  لأن��ه  ممثل،  با�ستخدام 
ممثل،  م��ع  منطقية  اأك��رث  لتبدو  ال�سخ�سية  تعديل  ال�سّناع 

�ستفقد كثرياً من مميزاتها.
مع ذلك، يبدو اأننا �سن�سهد مزيداً من املحاولت، مثل حماولة 
 Death املقتب�س عن  "نتفليك�س"، لإنتاج م�سل�سلها اجلديد 
عليه،  هو  مما  خ��ل��وداً  اأك��رث  الأمن��ي  �سيجعل  ال��ذي   Note
ويح�سد املزيد من امل�ساهدين يف الغالب. لكن هناك احتماًل 
"نتفليك�س" ت�ستهدف جمهوراً جديداً مل ي�ساهد  اأن  اآخر، هو 
الأمني بعد لرتاهن على فكرة اأن العمل الذي تتم م�ساهدته 
اأوًل يكون البو�سلة لتقييم الن�سخ الأخرى واإن كانت الأ�سلية. 
يبقى هذا الرهان �سعباً حتى يف هذه احلالة، فاجلمهور الذي 
ل يف�سل الأمني لديه بالفعل العديد من الأعمال التي تتناول 
هذه  يف  ينتظره  ال��ذي  اجلديد  فما  وجدلية،  فل�سفية  اأف��ك��اراً 

احلالة؟

 " "  Blood Knot 2015 التي كتبها بوب ريت�س،  اإىل رواي��ة عام  ا�ستناًدا 
اأًبا يدعو ابنه املنف�سل لزيارته يف بورتوريكو للتناف�س يف م�سابقة  يتتبع العمل 
�سيد بني الأب والبن ملحاولة اإ�سالح عالقتهما املحطمة" وفقا مللخ�س العمل.

 Young هوارد دويت�س، املعروف باإخراج حلقات من م�سل�سالت تلفزيونية مثل
،Empire و   Sheldon

 قال يف بيان اإن Blood Knot "فيلم عن الفداء واحلب والت�سامح".
وي�سيف دوت�س، 72 عاًما ، يف البيان ن�سرته عدد من املواقع الأجنبية: " عدة 
والعرتافات  والقتل  الغمو�س  ب�سبب  وتفرقتها  جمعها  مت  العائلة  من  اأجيال 
احلقيقية، مع عمل ي�سارك فيه مايكل وكامريون دوجال�س"، وتابع "ل ميكنني 

".Blood Knot اأن اأ�سعر ب�سعادة غامرة اأكرث لبدء العمل على
ميثل Blood Knot اأول عمل متثيلي ملايكل، 78 عاًما،

 وكامريون، 43 عاًما، �سي�ساركان جنًبا اإىل جنب منذ اإطالق �سراح الأخري من 
ال�سجن يف عام 2016،

ب�سبب ج��رائ��م متعلقة  الق�سبان  ���س��ن��وات خ��ل��ف  ث��م��اين  ي��ق��رب م��ن  م��ا  ب��ع��د   
باملخدرات.

كامريون والد لبنة تدعى لوا ، 4 �سنوات، وابن رايدر، 22 �سهًرا،
 مع �سريكته فيفيان تيب�س.

واأخرب كامريون موقع people يف عام 2019 اأنه كان يعمل على 
مل  عائلته  لأن  عميق  بامتنان  و�سعر  التمثيلية  م�سريته  ا�ستئناف 

اإنه ممنت للطريقة  اأبًدا.اأما بالن�سبة ملايكل، فقد قال  تتخل عنه 
التي �سارت بها الأمور يف النهاية بالن�سبة لبنه الأكرب. 

كامريون هو الطفل الوحيد ملايكل دوجال�س مع زوجته ال�سابقة 
دياندرا لوكر،

كاريز،  وابنته  عاًما،   22 دي��الن،  ابنه  ا  اأي�سً ي�سارك  بينما   
زيتا  كاثرين  الفنانة  زوجته  مع  عاًما،   19

جونز.

بعد 20 عاما.. مايكل دوجل�س وجنله 
كاميون يجتمعان يف عمل جديد

منذ �سدوره عام 2006، احتل اأمني Death Note مكانًا يف العامل لي�ض له وحده فح�سب، بل لعامل الأمني باأكمله. 
العمرية  الفئات  بانفتاح  وت�سبب  الأمني،  اإىل  العامل  حول  املعجبني  جذب  العمل  هذا  اأن  اعتبار  املبالغة  من  لي�ض 
املختلفة على الأمني الياباين. رمبا Death Note لي�ض الأول املوجه للكبار، لكنه جاء يف فرتة انفتاح العامل اأكرث 
فاأكرث على امل�ساهدة عر الإنرتنت، من دون العتماد على القنوات التلفزيونية التي ُتدبلج اأعمال الأمني وتكّيفها 

لتنا�سب الأطفال، مثل قناة �سبي�ستون العربية.

بعد  اأخرى، وذلك  الكبرية مرة  ال�سا�سة  مايكل دوجال�ض وكامريون دوجال�ض على  يتعاون 
ما يقرب من 20 عاًما من الظهور مًعا جنًبا اإىل جنب مع الراحل كريك دوجال�ض يف فيلم 

الدراما It Runs in the Family لعام 2003 .
اأن يلعب الثنائي الواقعي بني الأب والبن دور الأب والبن يف الدراما العائلية  من املقرر 

القادمة Blood Knot  من املخرج هوارد دويت�ض.



�ضاي �لقرفة ميكن �أن يقلل 
من م�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم!

الأول والثاين، و كالهما يوؤديان  النوع  ال�سكري،  هناك نوعان من مر�س 
اإىل ارتفاع �سديد يف م�ستوى الغلوكوز )ال�سكر( يف الدم.

وبالن�سبة للمر�سى من النوع الأول، يحدث هذا عندما ل ي�ستطيع ج�سمك 
وال���ذي يتحكم يف ن�سبة  الأن�����س��ول��ني،  اإن��ت��اج م��ا يكفي م��ن ه��رم��ون ي�سمى 

الغلوكوز يف الدم.
ويعد مر�س ال�سكري من النوع 2 اأكرث �سيوعا، وعادة ما يكون �سبب ارتفاع 
اأو عدم ممار�سة الريا�سة ب�سكل  م�ستويات ال�سكر يف الدم هو زيادة الوزن 
كاف. لذلك، من املهم اأن يحر�س مر�سى ال�سكر على الأطعمة وامل�سروبات 

التي ي�ستهلكونها بانتظام.
الإ�سابة  يقلل من فر�ستك يف  اأن  واح��د ميكن  ذل��ك، هناك م�سروب  ومع 
يف  ال�سكر  م�ستويات  خف�س  طريق  ع��ن  الأول  امل��ق��ام  يف  ال�سكري  مبر�س 

الدم.
وك�سفت درا�سة اأجراها اأكادمييون من لنك�ساير والربتغال، اأن هناك فوائد 

ل�سرب �ساي القرفة.
ويقول التقرير، الذي ن�سرته جملة اأبحاث ال�سكري: "تقدم البيانات من 
هذه الدرا�سة دليال على اأن �ساي القرفة اأدى اإىل انخفا�س كبري يف م�ستوى 
الغلوكوز الأق�سى بعد الأكل م�ستويات ال�سكر يف الدم حتى اأربع �ساعات بعد 

تناول الطعام  لدى البالغني غري امل�سابني مبر�س ال�سكر".
ويو�سح كذلك: "ل ميكن تطبيق اآلية تاأثري القرفة على ن�سبة ال�سكر يف 
الدم، التي تعتمد على اإبطاء امت�سا�س الغلوكوز من خالل تقليل ن�ساط 
اجلليكوزيداز املعوي، على العمل احلايل نظرا ل�ستخدام حملول الغلوكوز. 
وقد تكون اإحدى الآليات املحتملة املقرتحة ل�سرح تاأثري �ساي القرفة على 
ن�سبة ال�سكر يف الدم مرتبطة بعمل الأن�سولني من خالل زيادة م�ستقبالت 
الأن�سولني.  اإ�سارات  الذي يعمل ب�سكل مفيد يف  بيتا  الأن�سولني - بروتني 

ويجب اإجراء مزيد من الدرا�سات للتحقيق يف هذه الآلية".
ب��ال��غ��ا غ���ري م�����س��اب��ني بال�سكري   30 ال���درا����س���ة، مت اخ��ت��ي��ار  وك���ج���زء م���ن 

وتق�سيمهم ع�سوائيا اإىل جمموعتني.
وقي�ست م�ستويات ال�سكر يف الدم لديهم بعد ال�سيام ثم تناولت جمموعة 

واحدة �ساي القرفة.
ول�سنع �ساي من اأعواد القرفة )اإجمايل 60 غراما( تنقع يف لرت واحد من 

املاء ملدة 24 �ساعة. ثم مت ت�سخني هذه املياه قبل ا�ستهالكها.
الدم  يف  ال�����س��ك��ر  م�����س��ت��وي��ات  ف���اإن   ،Diabetes.co.uk مل��وق��ع  ووف��ق��ا 
"الطبيعية" تقع بني 4.0 اإىل 5.4 مليمول لكل لرت عند ال�سيام. وت�سل 

اإىل 7.8 مليمول/لرت بعد �ساعتني من تناول الطعام.
وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�سابني بداء ال�سكري، فاإن اأهداف م�ستوى ال�سكر 

يف الدم هي من اأربعة اإىل �سبعة مليمول/لرت قبل تناول الطعام.
بداء  امل�سابني  لالأ�سخا�س  مليمول/لرت  ت�سعة  من  اأق��ل  تكون  اأن  ويجب 
ال�سكري من النوع الأول، واأقل من 8.5 مليمول/لرت لالأ�سخا�س امل�سابني 

بداء ال�سكري من النوع 2 بعد تناول الطعام.

بالوعد؟  اخلف  يف  املثل  ُي�سرب  • فيمن 
- عرقوب 

اللغة؟  يف  امل�ستحيالت  هي  • ما 
- الغول والعنقاء واخلل الويف 

الفال؟  ببنات  املق�سود  • ما 
- الإبل 

اجلاهلي؟  الع�سر  يف  ال�سعاليك  ال�سعراء  هم  • من 
- عروة بن الورد وال�سنفري وال�سليك بن ال�سلكة وتاأبط �سرا. 

ابط(.  )مفرد  اآباطهم  على  بالو�سم  دمهم  ف�سائل  يطبعون  النازي  احلزب  وقادة  اأع�ساء  • كان 
املوز.  من  يباع  مما  اأكرث  منها  ويباع  العامل  يف  )فاكهة(  اأ�سهر  • الطماطم 

نحو  يبلغ  الذي  �سكانها  عدد  على  يزيد  �سنوياً  فرن�سا  يزورون  الذين  ال�سياح  • عدد 
ن�سمة.  مليون   60

ي�ستخدمون  الأوروبيون  الأطباء  كان  ع�سر  والثامن  ع�سر  وال�سابع  ع�سر  ال�ساد�س  القرون  • طوال 
التبغ ملعاجلة �سل�سلة من امل�ساكل ال�سحية مثل ال�سداع وت�سو�س الأ�سنان والتهاب املفا�سل وحتى رائحة الفم 

الكريهة. 
والأذنان.  الأنف  هما  احلياة  طوال  النمو  عن  يتوقفان  ل  اللذان  الإن�سان  ج�سم  يف  الوحيدان  • الع�سوان 

ه�سمية.  غدة  مليون   35 نحو  على  الإن�سان  معدة  • حتتوى 
 uncopyrightablesهي مرتني  واحد  حرف  تكرار  دون  تكتب  اأن  ميكن  اإجنليزية  كلمة  • اأطول 

وهي تتاألف من 16 حرفا. 
جرمانيا.  اإىل  برلني  مدين��ة  ا�سم  تغيري  ينوي  كان  هتلر  اأدولف  النازي  • الزعيم 

ال�سي�ن.  يف  نهر  األف   50 من  اأكرث  • يوجد 

النهر الغا�ضب
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فوائد الكو�سا 
ت������ق������ول ال������دك������ت������ورة 
����س���ف���ي���ت���الن���ا ف����و�����س، 
خ�������ب�������رية ال����ت����غ����ذي����ة 
الكو�سا  الأوك���ران���ي���ة، 
ل�������ي���������������س�������ت غ�����ن�����ي�����ة 
بالفيتامينات واملعادن، 
وم����������ع ذل����������ك ت�����وؤث�����ر 
اإي���ج���اب���ي���ا يف الأم���ع���اء 
وت��خ��ف�����س م���ن خطر 
ت�سلب ال�سرايني ومن 

تكّون ح�سى بكي�س املرارة.
على  الغذائية،  قيمتها  تقدر  التي مل  الكو�سا، من اخل�سروات  لها،  ووفقا 
الرغم من اأنها غنية بالكاروتينات واللوتني واأيزومري زياك�سانثني )حتتوي 
100 غرام على 35.4باملئة من حاجة اجل�سم اليومية منها(. "هذه املواد 

قادرة على الرتاكم يف اأن�سجة العني وتوفري حماية فعالة للروؤية".
الفوليك  ال�سكوربيك وحم�س  الكو�سا على حم�س  وت�سيف، كما حتتوي 
بن�سبة 17 باملئة و4 - 5 باملئة على التايل وحتتوي على البوتا�سيوم بن�سبة 

الغذائية. الألياف  اإىل  بالإ�سافة  باملئة،   11
وتقول فو�س، "الكو�سا �سرورية ب�سورة خا�سة لالأ�سخا�س قليلي احلركة. 
من  وت��زي��د  الأم��ع��اء  ميكروبيوم  يف  اإيجابيا  ت��وؤث��ر  الغذائية  الأل��ي��اف  لأن 
هذا  اإىل  وبالإ�سافة  ال�سارة.  البكترييا  ن�ساط  وتكبح  املفيدة  البكترييا 
الأمعاء  يف  القاعدية  والأحما�س  الكولي�سرتول  الغذائية  الألياف  تربط 
وتخرجها من اجل�سم. وهي بذلك تقلل من خطر ت�سلب ال�سرايني وتكون 

احل�سى يف كي�س املرارة".
 30-25 على  اليومي  الغذائي  النظام  يحتوي  اأن  يجب  لذلك  وت�سيف، 

غراما من الألياف الغذائية.

كانت مياه النهر جتري وتلعب مرحة فرحه عندما جاء احدهم والقى بداخلها بقايا كثرية ثم ذهب فتوقفت 
املياه عن اجلريان وحزنت كثريا لت�ستكي لوالدها النهر الكبري ماآ�ساتها وكيف تتمنى ان يحافظ عليها النا�س 
فال يرمون فيها ال�سياء القذرة فقالت موجة �سغرية وهي تبكي جرحتني بع�س العلب يوما وانا العب وبكيت 
كثريا وقالت اخرى رمى �سخ�س ما بع�س احلجارة وا�سابني اآه . كم هو قا�س فقالت اختها نعم لقد ا�سابتني 
اي�سا حجارة وب�سبب م�سنع الكيماويات ماتت �سمكاتي اآه كم انا حزينة فقالت الم وانا اي�سا اتاأمل ف�سمكاتي 
متوت وهناك من ترتكنا وتهرب اإىل مكانا اخر متى يح�س النا�س بنا فقال النهر الكبري ح�سنا من الن �سنختفي 
ولن نعود البعد ان يعرف النا�س قيمتنا ،واختفت مياه النهر لي�سرخ النا�س هلعا ماذا �سيفعلون بال مياه وكيف 
�سيعي�سون ف�سرخ رجل وقال كنت اح�س ان النهر �سيغ�سب يوما ما ويختفي فنحن ل نعامله باحرتام انظروا 
ماذا يوجد بقاعه وماذا نلقي بداخله حتى تعرفه ملاذا تركنا النهر الكبري ،وجتمع النا�س نادمني على معاملتهم 
للنهر ولكن احدا منهم قال لن ينفع الكالم هيا لننظف قاع النهر قبل ان تغيب ال�سم�س وبالفعل مل مت�س 
حلظات ال وتدلت احلبال لينزل �سباب القرية اإىل قاع النهر ينظفونه وي�ستخرجون ما فيه من بقايا وحجارة 
واخ�ساب فعلق احدهم وقال كم اخجل من ذلك .. وعندما غربت ال�سم�س ذهب اجلميع للنوم والراحة وهم 
نادمني على مافعلوه �سابقا ،ويف ال�سباح ا�ستيقظ اجلميع على �سوت مياه دافقة تعلن انها جاءت �ساكرة لهم 

جهدهم وانها لن ترتكهم مرة اخرى .

اكت�سف علماء كنديون �ستة جينات ميكن من 
خاللها ا�ستعادة حا�سة ال�سم املفقودة نتيجة 

الإ�سابة مبر�س "كوفيد19-".
وك���م���ا ه���و م����ع����روف، ل ت���وج���د حتى 
فقدان  مل��ك��اف��ح��ة  ط����رق  الآن 
اأ�سبحت  التي  ال�سم،  حا�سة 
الرئي�سية  الأع���را����س  اأح���د 
ل���ت�������س���خ���ي�������س الإ������س�����اب�����ة 
التاجي  الفريو�س  ب��ع��دوى 

امل�ستجد.
ومن اجل اإجراء تعديل على كل 
ج��ني م��ن ه��ذه اجل��ي��ن��ات ال�ستة 

دواء  ابتكار  ب�سرعة  ي�سمح  ما  اأدوي���ة،  هناك 
جديد يعتمد عليها.

ويقول الباحثون، "قد يتطلب اكت�ساف طرق 
واإدخالها  ال�سم  جديدة لعالج فقدان حا�سة 
يف املمار�سة ال�سريرية عقودا. يف حني ميكن 
تقلي�س هذه الفرتة بابتكار دواء يعتمد على 

الأدوية املوجود فعال ".
تول�ستينوفا،  األ��ك�����س��ن��درا  ال��دك��ت��ورة  وت�سري 
اأخ�سائية طب الأع�ساب، اإىل اأن طرق عالج 
فقدان حا�سة ال�سم بعد "كوفيد19-" مهمة 
بالن�سبة للطب. لأن العالج "بتدريب ال�سم" 

والفيتامينات، قد ل يكون كافيا.

وت�سيف، فقدان حا�سة ال�سم، من الأعرا�س 
والزهامير  ب��ارك��ن�����س��ون  مل���ر����س  امل�����س��اح��ب��ة 
الإ�سابات  نتيجة  اأي�سا  وحت�سل  واخل���رف، 
ال��دم��اغ��ي��ة ال��ر���س��ي��ة. ل��ذل��ك ف���اإن الطريقة 
واإمكانيات  وا���س��ع��ا  جم���ال  ت��ف��ت��ح  امل��ق��رتح��ة 

جديدة يف عالج هذه احلالت.
ومن جانبه ي�سري الباحث ميخائيل بولكوف، 
من معهد علم املناعة وعلم وظائف الأع�ساء 
العلوم  لأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��اب��ع  الأورال  ب���ف���رع 
اجلينات  ا�ستخدام  ميكن  اأن��ه  اإىل  الرو�سية، 
امل�����س��ت��ه��دف��ة يف ع���الج اأم���را����س اأخ����رى مثل 

�سرطان املثانة.
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