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احتيال عابر للقارات بني دولتني بكب�سوالت قهوة
بتهمة  نببوفببمببر  يف  فببرنبب�ببسببا  يف  للمحاكمة  �أ�ببسببخببا�ببص  �أرببببعبببة  يخ�سع 
�الحتيال، بعدما طلبو� بطريقة �حتيالية ما يقرب من �ثنتي ع�سرة 
ما  على  �لعاج،  �ساحل  �إىل  "ن�سري�سو" الإر�سالها  قهوة  كب�سولة  �ألف 
�أعلنت �لنيابة �لعامة يف منطقة كريتاي ب�ساحية باري�ص �أم�ص �الأول 

�ل�سبت لوكالة فر�ن�ص بر�ص.
يف  ب�سكوى  �ل�سحايا  عببدد من  "تقدم   ،2022 ويوليو  يونيو   فبني 
للقهوة عر ح�سابهم  �حتيالية  بطريقة  �إثر طلبيات  �حتيال  ق�سايا 

�الإلكرتوين على موقع "ن�سري�سو".
وتعّرفت �ل�سرطة �إىل 35 �سحية لهذه �لعمليات يف �ملجموع.

وُي�ستبه يف �أن �ملتهمني �الأربعة قر�سنو� ح�سابات لعمالء "ن�سري�سو" 
وغبببببّ�و� �ملببعببلببومببات �ملببرتبببببطببة بببهببم، خبب�ببسببو�ببسببا مبببا يببتببعببلببق بعناوين 
�ساحل  �إىل  وير�سلونها  �لطلبيات  ي�ستلمون  هببوؤالء  وكببان  �لتو�سيل. 
�لعاج، وفق �لنيابة �لعامة �لتي لفتت �إىل �أن "�لدفع كان يح�سل عند 
��ستالم �لفاتورة، ما يعني �أن �ل�سرر يلحق ب�سركة ن�سري�سو"، بقيمة 
�لهاتفية  �لبيانات  على  �ل�سرطة  و�عتمدت  يببورو.  بب8600  مقدرة 
لك�سف هوية �مل�ستبه بهم �ملولودين بني 1967 و1987، وجميعهم 

غ� معروفني �سابقاً لديها.
و�أوقف �مل�ستبه بهم �الأربعة يف منازلهم ب�ساحية باري�ص، و�سيخ�سعون 

للمحاكمة يف 24 نوفمر �أمام حمكمة �جلنايات يف كريتاي.

تفل القهوة ل�سنع ورق املرحا�ض
�أملانية مكتوبا يف تفل �لقهوة؟ فمع �الرتفاع  هل يكون م�س� �سركة 
هذه  تببدويببر  �إعبببادة  "هاكله" على  تببعببّول  �الإنببتبباج،  تكاليف  يف  �لهائل 

�لنفايات �لغذ�ئية يف �إنتاجه ورق �ملرحا�ص لتفادي �الإفال�ص.
و�سهدت �أعمال �سركة "هاكله"، وهي من �ل�سركات �ملتو�سطة و�ل�سغ�ة 

تاأ�س�ست قبل حو�ىل مئة عام، م�سار� متقلبا يف �الآونة �الأخ�ة.
�الأملانية  �لعالمات  من  تعتر  �لتي  �ل�سركة  ��ستفادت   ،2020 ففي 
�لكرى لورق �حلّمام، من تهافت �مل�ستهلكني على �إنتاجها يف ظل �أول 

حجر منزيل فر�ص ملكافحة تف�سي وباء كورونا.
لكن يف بد�ية �سبتمر -�أيلول، با�سرت �آلية �إع�سار ب�سبب "ت�ساعف" 

فاتورة �لطاقة، بح�سب ما �أو�سحت كارن يونغ مديرة مبيعاتها.
وبببالببرغببم مببن حببجببم �لبب�ببسببدمببة �لببتببي حلببقببت بببالبب�ببسببركببة ومبوظفيها 
�لبالغ عددهم حو�يل 220 �سخ�ساً، قاومت يونغ �ل�سعوبات ر�ف�سة 
�آخر  هو  �حلّمام  ورق  الإنتاج  �لقهوة  تفل  تدوير  و�إعبببادة  �ال�ست�سالم. 
�أملانيا،  بغرب  دو�سلدورف  يف  �ملتمركزة  �ل�سركة  �إليه  تو�سلت  �بتكار 

خلف�ص تكاليفها ويف �لوقت نف�سه �لقيام مببادرة من �أجل �لبيئة.
�الأ�سبوع  �لببطببريببقببة  بببهببذه  �ملبب�ببسببنببوعببة  �لببلببفببائببف  �أوىل  �مل�سنع  و�أنببتببج 
 20" بدل  �لقهوة  تفل  ��ستخد�م  �إىل  �لو�سول  هو  و�لهدف  �ملا�سي. 
�ألياف �خل�سب، وهي  �مل�ستمّد من  �ل�سيلولوز  %25" من كمية  �إىل 
�أكر  �ل�سني،  ب�سبب طلب  حبباد�  �رتفاعا  �أ�سعارها  �سجلت  �أولية  مببادة 

م�ستهلك لها يف �لعامل.

ق�سر بكنغهام ين�سر �سورة املثوى االأخري للملكة 
�مللكة  مثوى  من  �سورة  �ل�سبت  �الأول  �أم�ص  يببوم  بكنغهام  ق�سر  ن�سر 
حجر  فيها  يظهر  وند�سور،  يف  �مللكية  �لكني�سة  يف  �الأخبب�  �إليز�بيث 

يحمل ��سمها و�أ�سماء و�لديها وزوجها �الأم� فيليب.
كني�سة  يف  مو�سوع  �الأ�ببسببود،  �لبلجيكي  �لرخام  من  �مل�سنوع  �حلجر، 
�مللك جورج �ل�ساد�ص �لتذكارية �لتي �أمرت �مللكة �إليز�بيث عام 1962 

بجعلها مدفنا لو�لدها جورج �ل�ساد�ص.
وُدفنت �مللكة هناك يوم �الثنني بعد جنازة ر�سمية يف كني�سة و�ستمن�سرت 
-1895 �ل�ساد�ص  "جورج  �آبي. وُكتب على �حلجر بحروف نحا�سية 
�لعلويني،  �ل�سطرين  يف   "2002-1900 �إلببيببز�بببيببث   "  1952
-1926 �لثانية  "�إليز�بيث  ثم  رفيعا  و�ساما  تخ�ص  بنجمة  متبوعا 

�ل�سفليني. �ل�سطرين  1921-2021" يف  " فيليب   2022
�لكني�سة  �إليز�بيث، �الأم�ة مارغريت، يف  �مللكة  �أي�سا �سقيقة  وُدفنت 

�ل�سغ�ة بقلعة وند�سور غربي لندن.
باملور�ل،  قلعة  يف  �سبتمر  مببن  �لثامن  يف  �إليز�بيث  �مللكة  وُتببوفببيببت 
منزلها �ل�سيفي يف �ملرتفعات �ال�سكتلندية بعد جلو�سها على �لعر�ص 

بعدها. من  �لعر�ص  ت�سارلز  �بنها  وتوىل  عاما،   70
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لهذا ال�سبب يجب و�سع اأكيا�ض ماء يف الثالجة
تعتر �أجهزة �ملطبخ من �أكر م�ستهلكي �لطاقة يف �ملنزل، وخا�سة �لثالجة 
�أحد �خلر�ء كيفية �لتوف� يف ��ستهالك �لطاقة عند  و�لفريزر. و�أو�سح 

ت�سغيل �لثالجة.
ويقول �سام ويليان�ص "�إن طريقة �لتخزين يف �لفريزر ميكن �أن توفر �ملال 
��ستهالك  مببن  يقلل  وم�سغوطة  ممتلئة  �لفريزر  �إبببقبباء  الأن  طببرق،  بعدة 

�لطاقة".
بكفاءة  يعمل  �أن يجعله  �لفريزر ممتلئة ميكن  �إبقاء  �أن  ويليان�ص  و�أ�ساف 
ميالأ  �أن  �لبب�ببسببروري  مببن  لذلك  �لببفببو�تبب�،  �نخفا�ص  على  ويحافظ  �أكببر 

�لنا�ص �لفريزر، وال يحتاجون �إىل طعام لهذ� �لغر�ص".
نحو  تذهب  �لفريزر  ت�ستخدمها  �لتي  �لطاقة  "معظم  ويليان�ص  و�أو�ببسببح 
لببذلببك، عندما تكون  �لببفببريببزر،  ببباب  �لببذي يدخل عند فتح  �لببهببو�ء  تريد 
�لببهببو�ء �الأكبببر دفئاً،  لببدخببول  �أقبببل  يببكببون هببنبباك م�ساحة  �لببفببريببز ممتلئة، 
و�ست�ساعد �لعنا�سر �ملوجودة بد�خله على تريد �أي هو�ء �أكر دفئاً يت�سلل 

�إىل �لد�خل".
�إ�سايف  طعام  �ببسببر�ء  �إىل  بال�سرورة  يحتاجون  ال  �لنا�ص  �إن  �خلب�  وقببال 
مثل  �أخبببرى،  عنا�سر  ��ستخد�م  ميكنهم  ولكن  ممتلئة  ثالجاتهم  الإبببقبباء 
قو�لب �لثلج �أو �الأكيا�ص �لتي حتتوي على �ملاء، بح�سب �سحيفة �إك�سري�ص 

�لريطانية.
الإبقائها  �لفريزر  د�خببل  �لطعام  يكفي من  ما  لديك  يكن  "�إذ� مل  و�أ�ساف 
ممتلئة، فاإن ��ستخد�م �أ�سياء مثل �أكيا�ص �لنايلون �ململوءة باملاء �أو مكعبات 
�لهو�ء  دخببول  منع  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن  فقط  �لثلج  �أكيا�ص  حتى  �أو  �لثلج 

�الأكر دفئاً. فهذه �لعنا�سر رخي�سة �لثمن وفعالة".

خطاأ ب�سيط قد يدمر 
بطارية اآيفون

خطاأ  �لنا�ص  يرتكب  قببد  ب�سيطة،  بحركة 
"�آيفون"  جببهبباز  �إبببطبباء  �إىل  يببببوؤدي  فببادحببا 
�لبطارية،  �لت�سبب يف م�ساكل بعمر  وحتى 
يف  �ملفتوحة  �لتطبيقات  �إغبببالق  يف  تتمثل 
�إغالق  �أن  كث�ون  يعتقد  �لهاتف.  خلفية 
�أو يعزز  �لتطبيقات �سيوفر عمر �لبطارية 
�الأف�سل  مببن  �أنببه  �إال  "�آيفون"،  جهاز  �أد�ء 
�إذ� كنت تريد  �أال تقوم باإغالق �لتطبيقات 
�أن  ب�سكل �سحيح. ميكن  يعمل جهازك  �أن 
يوؤدي �إغالق �لتطبيقات �إىل ��ستغر�ق وقت 
هذ�  ويف  �ملقبلة.  �ملبببرة  يف  للتحميل  �أطبببول 
�مل�سنعة  "�أبل"  �سركة  �أو�ببسببحببت  �لبب�ببسببدد، 
�لتطبيقات  تببظببهببر  "عندما  الآيبببببفبببببون: 
�مل�ستخدمة موؤخر�، يف خلفية �لهاتف، فاإنها 
و�سع  يف  لكنها  تعمل"،  "ال  مفتوحة  غبب� 
و�لقيام  �لتنقل  على  مل�ساعدتك  �ال�ستعد�د 
عليك  "يجب  وتببابببعببت:  متعددة".  مبببهببام 
فببر�ببص �إغببببالق �أحببببد �لببتببطبببببيببقببات فببقببط يف 
��ستجابته". و�أو�سحت �سحيفة  حالة عدم 
"�ل�سن" �لريطانية، �أن �لبع�ص يعتقدون 
�أن �لتطبيقات �ملفتوحة تعمل طو�ل �لوقت، 
"�آيفون" يقوم  جببهبباز  فببباإن  �لببو�قببع  لكن يف 
�ملبببو�رد  ت�ستنزف  ال  فببهببي  لبببذ�  بتجميدها، 

�أثناء قيامك باأ�سياء �أخرى.

االإجهاد املزمن اأثناء احلمل يوؤثر على 
قدرة اجلنني على امت�سا�ض احلديد �ص 25

�سرطان واأمرا�ض قلب و�سمنة
�الأطعمة  ��ستهالك  �رتببفبباع  �أن  �لعلمية  �لببدر��ببسببات  �أثبتت 
�أن  كما  �لقلب،  و�أمببر��ببص  بال�سمنة  يرتبط  �ملعاجلة  فائقة 
�لرجال �لذين يتناولون معدالت عالية من �الأطعمة فائقة 
�ملعاجلة، يكونون �أكر عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان �لقولون 

و�مل�ستقيم.

خطر الإ�سابة باخلرف
�الأغذية  ��ستهالك  �أن  فتك�سف  �جلببديببدة  �الكت�سافات  �أمببا 
�لعقلية،  �ل�سحة  على  �سلبي  ب�سكل  تببوؤثببر  �ملعاجلة  فائقة 
�أفادت  ببباخلببرف.  �أنببهببا تزيد مببن خطر �الإ�ببسببابببة  مبببا يعني 
�أن   ،Neurology دوريببة  ن�سرتها  در��سة حديثة،  نتائج 
فريق باحثني يف جامعة تياجنني �ل�سينية تو�سلو� �إىل �أن 
تناول كميات �أكر من �الأطعمة فائقة �ملعاجلة كان مرتبًطا 
ا  �أي�سً �لباحثون  ومتكن  باخلرف.  �الإ�سابة  خطر  بارتفاع 
�ملعاجلة  فائقة  �الأطببعببمببة  بع�ص  ��ستبد�ل  �أن  حتببديببد  مببن 
باأطعمة غ� م�سنعة �أو معاجلة باحلد �الأدنى كان مرتبًطا 

بانخفا�ص خطر �الإ�سابة باخلرف.
%10 يف �ال�ستهالك  زيببادة بن�سبة  �أن كل  �لباحثون  و�أكببد 
�لببيببومببي لببالأطببعببمببة فببائببقببة �ملببعبباجلببة تببرتبببببط بببزيببادة خطر 
��ستبد�ل  �أن  قببررو�  كما   .25% بن�سبة  باخلرف  �الإ�سابة 
باأطعمة غ� م�سنعة  �ملعاجلة  %10 من �الأطعمة فائقة 
خطر  بانخفا�ص  مرتبًطا  كببان  �الأدنبببى  ببباحلببد  معاجلة  �أو 

�الإ�سابة باخلرف بن�سبة 19%.

اأعرا�ض عقلية �سارة
 Public يف در��سة ُن�سرت نتائجها �ل�سهر �ملا�سي يف دورية
Health Nutrition، �أفاد باحثون �أن �أولئك �لذين 
ي�ستهلكون كميات �أكر من �الأطعمة فائقة �ملعاجلة لديهم 

�أعر��ص �سحة نف�سية وعقلية �أكر �سلبية.

وقال بروفي�سور �إريك هي�ست، باحث و�أ�ستاذ يف كلية �سميدت 
�لفائقة  "�ملعاجلة  �إن  �أتالنتيك،  فلوريد�  بجامعة  للطب 
عدد  من  ا  �أي�سً وتزيد  �لغذ�ئية،  قيمته  ت�ستنزف  للطعام 
�ل�سعر�ت �حلر�رية، حيث متيل �الأطعمة فائقة �ملعاجلة �إىل 
و�مللح،  �مل�سبعة  و�لدهون  �مل�ساف  �ل�سكر  عالية يف  تكون  �أن 
بينما تكون منخف�سة يف �لروتني و�الألياف و�لفيتامينات 

و�ملعادن".

�سخامة التعر�ض والتاأثري ال�سلبي
�أكر  تببنبباولببو�  �لببذيببن  �الأفبببببر�د  �أن  �إىل  �لببببباحببثببون  تببو�ببسببل 
�الأطعمة عالية �ملعاجلة لديهم زياد�ت ذ�ت داللة �إح�سائية 
�الكتئاب  �إىل  وميل  �ل�سلبية  �لعقلية  �ل�سحة  �أعببر��ببص  يف 

�خلفيف وبع�ص حاالت �لتوتر و�لقلق.
و�أ�ساف بروفي�سور هي�ست �أنه "مت ت�سنيف �أكر من 70% 
�أطعمة  �أنها  على  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ملعباأة  �الأطعمة  من 
�ل�سعر�ت  %60 من جميع  �ملعاجلة ومتثل حببو�يل  فائقة 
�ملثال،  �سبيل  على  �الأمريكيون"،  ي�ستهلكها  �لتي  �حلر�رية 
و�أنه "نظًر� ل�سخامة �لتعر�ص وتاأث��ت ��ستهالك �الأغذية 
فائقة �ملعاجلة، فاإن نتائج �لدر��سة من �ملرجح �أن يكون لها 

�آثار �سريرية كب�ة على �ل�سحة �لعامة."

حتذير من تناول الطعام وقوًفا
يف  �لوقوف  �أثناء  �لبع�ص  فيها  ياأكل  �لتي  �الأ�سباب  تتعدد 
و�سع م�ستقيم من وقت الآخر، فهناك من يكون جائًعا وعلى 
عجلة من �أمره ومن يحتاج لتناول وجبة �سريعة �أثناء �لتنقل 
�أو بعد �لعودة �إىل �ملنزل من يوم مرهق، ويف نهاية �ملطاف 
يوؤثر �لوقوف �أثناء تناول �لطعام على عملية �له�سم ب�سكل 
لفهم   ،Well+Good موقع  ن�سره  مببا  بح�سب  �سلبي. 
ب�سكل  �له�سم  على  �جللو�ص  مقابل  �لوقوف  تاأث�  كيفية 
�أمر��ص  �خت�سا�سي  ب�وكيم،  بيتون  دكتور  يقول  �أف�سل، 

يف  �له�سمي  �جلببهبباز  �أمببر��ببص  معهد  يف  �له�سمي  �جلببهبباز 
�ساوث كاليفورنيا، �إن �لعديد من �لتغي��ت �لطفيفة ن�سبًيا 
تطر�أ يف عملية �له�سم ويف �أمناط تناول �لطعام، عند تناول 

�لطعام �أثناء �لوقوف على �لقدمني.

اجلاذبية الأر�سية
ي�سرح دكتور ب�وكيم �أنه "�أواًل، من وجهة نظر ف�سيولوجية، 
جتمع  يف  يت�سبب  �أن  ميكن  �لطعام  تببنبباول  �أثببنبباء  �لببوقببوف 
يت�سبب  �أن  ميكن  ممببا  �جلبباذبببيببة،  ب�سبب  �ل�ساقني  يف  �لببدم 
�أمبببر �سروري  �الأمببعبباء، وهببو  �إىل  �لبببدم  تببدفببق  �نخفا�ص  يف 
للح�سول على عملية ه�سم جيدة، وبالتايل فاإن �ل�سخ�ص 

يعاين بع�ص �لغاز�ت وع�سر �له�سم".
�لتاأث��ت  �أن  �إىل  �ل�سياق  هببذ�  يف  ب�وكيم  دكتور  وي�س� 
تناول  بعد  مبا�سرة  �جل�سم  حتريك  على  تنطبق  �ملماثلة 
�لوجبات، ولكنها ميكن �أن تعزز عملية �له�سم ومن ثم يتم 

�مت�سا�ص غ� كاٍف للعنا�سر �لغذ�ئية.

غثيان وغازات
يو�سح دكتور ب�وكيم �أن تناول �لطعام يف و�سعية �لوقوف 
و�لذي  �أكر،  ب�سرعة  بالغثيان  �الإ�سابة  ا ينطوي على  �أي�سً
من  حمببذًر�  �الإ�سافية،  �جلانبية  �الآثبببار  بع�ص  مع  يحدث 
�أنه كلما ز�دت �سرعة �لتهام �لطعام، ز�دت �حتمالية �بتالع 
�ل�سخ�ص للهو�ء، مما قد يوؤدي �إىل زيادة �لغاز�ت يف �ملعدة، 
�لر�حة،  "�سعور" بعدم  �أو  �لبطن  بب"تقل�سات يف  و�الإ�سابة 
�لطعام  لتفتيت  �لببوقببت  مببن  مببزيببًد�  �ملببعببدة  �ستتطلب  حيث 
�جلهاز  م�ساكل  من  يعاين  �ل�سخ�ص  كببان  فبباإذ�  وه�سمه". 
مببن خالل  �لببر�حببة  يجد  �أن  وال ميكنه  �ملببذكببورة  �له�سمي 
�لببتببعببديببالت �لببغببذ�ئببيببة وحبببدهبببا، يببو�ببسببي دكبببتبببور ب�وكيم 
باحلر�ص على تناول �لوجبات جلو�ًسا ومر�قبة ما �إذ� كانت 

�الأعر��ص �ستخف.

كيم كاردا�سيان تتعاون 
مع دولت�سه اأند غابانا 

طغى على �ليوم �لر�بع من �أ�سبوع 
�ملو�سة يف ميالنو عر�ص ملجموعة 
ممت  �سُ غابانا"  �أنببببد  "دولت�سه 

بالتعاون مع كيم كارد��سيان.
تلفزيون  جنببمببة  حمبببببو  وتببهببافببت 
�إىل مقر  كببببب�ة  بببباأعبببد�د  �لبببو�قبببع 
�لد�ر �الإيطالية يف مركز مرتوبول 
�إيطاليا،  �سمال  �لو�قعة  �ملدينة  يف 
�إثر  كبببارد��بببسبببيبببان  روؤيبببببة  �آمبببلبببني يف 
�لتي  �ل�سخمة  �الإعالنية  �حلملة 
مهدت للحدث و�ملن�سور�ت �لكث�ة 

حوله عر �ل�سبكات �الجتماعية.
�أثناء  �ملببنبب�ببسببة  خلفية  يف  وُعبببر�بببص 
و�الأ�سود  ببباالأبببيبب�ببص  فيلم  �حلبببدث 
�الأ�سقر  ب�سعرها  كارد��سيان  لكيم 
�لبالتيني، وهي تتناول طبقاً من 
ت�سمن  كما  �ملطعم.  يف  �ملعكرونة 
بببطببيببئببة ُتظهر  لببقببطببات  �لبب�ببسببريببط 
�لببنببجببمببة �الأمببب�كبببيبببة وهببببي تقوم 
بببحببركببات عببباديبببة كببمبب�ببسببح فببهببمببا �أو 

تناول قطعة من �خلبز.
وم�ست �لعار�سات على �ملن�سة على 
لتقدمي  حما�سية  مو�سيقى  وقبببع 
"ت�ساو  بببعببنببو�ن  �الأزيبببباء  جمموعة 
جنمة  قطعها  �خببتببارت  كيم" �لتي 
�لببو�قببع مببن جمموعات  تببلببفببزيببون 
 1987 بببببني  �الإيبببطبببالبببيبببة  �لبببببببد�ر 
�ملجموعة  وتببب�بببسبببمبببل  و2007. 
تاريخية  قطع  من  جمببددة  ن�سخاً 
بينها بز�ت كاملة وف�ساتني �سيقة 
د�خلية  ومبببالبببب�بببص  وكببور�ببسببيببهببات 
�إ�سافة  �لببد�نببتببيببل،  مببن  �أو  �سفافة 
و�سر�ويل جينز  �أزيبباء مريحة  �إىل 

�أو قم�سان "كروب توب".

�سال ترتقب الدورة 15 
للمهرجان الدويل لفيلم املراأة

�ململكة  يف  �الثببنببني  �لببيببوم  تنطلق 
ع�سرة  �خلام�سة  �لبببدورة  �ملغربية 
�ملبببر�أة  لفيلم  �لببببدويل  لببلببمببهببرجببان 
فيلما   26 نحو  مب�ساركة  ب�سال، 
�إىل  �إ�سافة  م�سابقات  �أربببع  �سمن 
"�سيف  �ل�سنغال  من  �أفببالم  �أربعة 
�سرف" هذ� �لعام. وت�سمل م�سابقة 
�الأفبببببالم �لببرو�ئببيببة �لببطببويببلببة 10 
�أفالم من �ليابان و�إيطاليا وم�سر 
و�لهند و�ملغرب وكو�سوفو وفرن�سا 
و�سلوفينيا،  و�سوي�سر�  و�لببرويببج 
فببيببمببا تبب�ببسببمببل مبب�ببسببابببقببة �الأفببببببالم 
وبلجيكا  م�سر  مببن  �أفبببالم  خم�سة 

و�أملانيا وكينيا و�إثيوبيا.
وتر�أ�ص جلنة حتكيم هذه �مل�سابقة 
�ملخرجة و�ملنتجة �مل�سرية ماريان 
�ملمثلة  �لع�سوية  خببوري ومعها يف 
�ملغربية فاطم �لعيا�سي، و�ملخرجة 
�ملبت،  فبببببان  �آمبببيبببلبببي  �لبببببلببجببيببكببيببة 
كارولني  �ل�سوي�سرية  و�ملببخببرجببة 
مديرة  نببديبباي،  ومببارتببني  كوينود، 

مهرجان �أفالم �ملر�أة �الإفريقية.

حتذير.. االأطعمة فائقة املعاجلة تهدد �سحتك العقلية!

على  املعاجلة  فائقة  الأطعمة  ا�ستهالك  زاد 
�سريحة  كل  عرب  املا�سية  عاًما  الع�سرين  مدار 
الأطعمة  اإن  تقريًبا.  الأر�ض  كوكب  �سكان  من 
فييائييقيية املييعيياجليية خييالييييية اإىل حييد كييبييري من 
الأطعمة الكاملة، ويتم اإنتاجها �سناعًيا، وتكون 
عادة جاهزة لالأكل اأو للت�سخني، وتت�سمن مواد 

�سناعية ُم�سافة. ت�سمل الأمثلة 
والوجبات  املييجييمييدة  الييبيييييتييزا 
املعلب  واحليي�ييسيياء  اليي�ييسييريييعيية 
والوجبات  وال�سودا  واحللويات 
اخلفيفة املاحلة ومعظم حبوب 

الإفطار، بح�سب ما ورد يف موقع 
.Psychology Today

قالت در��سة حديثة �إن هناك دلياًل حمتماًل 
خطر  تقلل  �الألبببببان  منتجات  �أن  على  قببويبباً 
و�إن  و�مل�ستقيم.  �لقولون  ب�سرطان  �الإ�سابة 
�حلليب ومنتجاته تلعب دور�ً هاماً �إىل جانب 
يف  و�لكال�سيوم  ببباالألببيبباف  �لغنية  �الأطببعببمببة 

جتّنب �الإ�سابة بهذه �لنوعية من �الأور�م.
الأبحاث  �لعاملي  �ل�سندوق  �لدر��سة  و�أجببرى 
�لببب�بببسبببرطبببان و�ملبببعبببهبببد �الأمببببريببببكببببي الأببببحببباث 
بيانات  مر�جعة  على  و�عتمدت  �ل�سرطان، 
�ألف   22 بيانات  �سمت  �سابقة  در��سة   15

�سخ�ص.
نبب�ببسببرهببا موقع  �لبببتبببي  �لبببنبببتبببائبببج  و�أظبببببهبببببرت 
"هو�سبيتال نيوز"، وجود عالقة عك�سية بني 
ب�سرطان  �الإ�سابة  وخطر  �جلنب  ��ستهالك 
ي�ستهلكون  �لذين  و�أن  و�مل�ستقيم،  �لقولون 
�جلنب بكرة لديهم �نخفا�ص يف خطر تطور 

هذه �لنوعية من �الأور�م بن�سبة 29%.
من  غببر�مبباً   50 تناول  �أن  �لدر��سة  ووجببدت 
�الأجبان يومياً، �أو 200 غر�ماً من منتجات 
خطر  بانخفا�ص  يرتبط  )�لبببزببببادي(  �لببلببنب 
�الإ�سابة ب�سرطان �لقولون و�مل�ستقيم بن�سبة 

.7%
على  يحتوي  �لببذي  �لغذ�ئي  �لنظام  ويعتر 
و�لكال�سيوم،  �حلليب  مببن  منخف�سة  ن�سبة 
�ل�سجائر،  �أو  �لببكببحببول  مببن  عببالببيببة  ونبب�ببسبببببة 
م�ساهم رئي�سي يف �الإ�سابة ب�سرطان �لقولون 

و�مل�ستقيم.
وفيتامني  �لكال�سيوم  �أن  �لباحثون  ويعتقد 
�للنب  يف  �ملوجودة  �ل�سديقة  "د" و�لبكرتيا 
)�لزبادي( هي �لعنا�سر �لتي تقلل من خطر 
منو �أور�م �لقولون و�مل�ستقيم، و�أن �لكال�سيوم 

هو �لعن�سر �لرئي�سي يف هذه �لوقاية.

منتجات االألبان تقلل خطر 
�سرطان القولون وامل�ستقيم
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�ش�ؤون حملية

الحتفاء بالعام الع�سرين ملعر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية

مهرجان تراثي حي ينطلق �سباح اليوم يت�سمن ُم�سابقات للَجمال واملزادات وعرو�ض ال�سقور واخليول واالإبل وال�سلوقي والكالب البولي�سية والرماية التقليدية

ّناع �سيوف ال�ساموراي مُب�ساركة ال�سقارين اليابانيني و�سُ

معر�ض اأبوظبي لل�سيد يحتفي بخم�سني عامًا من عالقات ال�سداقة بني االإمارات واليابان

قطاع »الفنون واحلرف اليدوية« يف معر�ض اأبوظبي لل�سيد ي�ستعد ال�ستقطاب الزوار وال�سياح

•• اأبوظبي- الفجر

نهيان، ممثل  �آل  ز�يببد  �ل�سيخ حمد�ن بن  �سمو  حتت رعاية 
�الإمار�ت،  نادي �سقاري  �لظفرة، رئي�ص  �حلاكم يف منطقة 
19 من  �لببب  �لبببدورة  فعاليات  �الثببنببني  �لببيببوم  �سباح  تنطلق 
 ،"2022 "�أبوظبي  و�لفرو�سية  لل�سيد  �لببدويل  �ملعر�ص 
900 �سركة وعببالمببة جتبباريببة من  عببن  مببا يزيد  مب�ساركة 
وذلك  �الإمبببار�ت،  �سقاري  نببادي  من  وبتنظيم  دولببة،   58

خالل �لفرتة من 26 �سبتمر ولغاية 2 �أكتوبر.
نببوعببه يف �ل�سرق  وبببانببتببظببار جمهور �حلبببدث �الأ�ببسببخببم مببن 
�الأو�سط و�أفريقيا، باقة مميزة من �أجمل �لعرو�ص �حلّية يف 
�ساحة �لعرو�ص مبعر�ص �أبوظبي �لدويل لل�سيد و�لفرو�سية 
2022 حيث �ال�ستعر��سات �ال�ستثنائية للطيور �جلارحة 
و�لعديد  و�الإبببل،  و�خليول  �لبولي�سية  و�لكالب  و�ل�سلوقي 
من �حليو�نات �لتي ال مُيكن ُم�ساهدتها �إال يف �ملعر�ص عر 
�سبعة �أيام من �ملغامرة و�ملرح و�لعرو�ص �لنادرة �لتي مُيكن 

للجميع �ال�ستمتاع بها عن ُقرب، بل و�ملُ�ساركة بها.
 ،"2022 "�أبوظبي  يف  �لعرو�ص  �ساحة  �أن�سطة  وتت�سّدر 
�لدويل  �أبوظبي  ملعر�ص  �لع�سرين  بالعام  �الحتفاء  فعالية 
عام  يف  �الأوىل  �نببطببالقببتببه  ومببنببذ  �إذ  و�لببفببرو�ببسببيببة،  لل�سيد 
لهم  ُمعلناً  لل�سقارين  تفاوؤل  رمز  �ملعر�ص  غد�   ،2003
عن بدء مو�سم �ملقنا�ص �ل�سنوي، وبات مُيّثل لهو�ة �ل�سيد 
ب�سرى  �الأ�سيلة  و�لريا�سات  و�لفرو�سية  �لتخييم  ورحالت 
�لع�سرين، يدعو �ملعر�ص  �ملناخ. ويف عامه  خ� مع �عتد�ل 
زو�ره لال�ستمتاع بعر�ص �خليل �ملو�سيقي �ل�سّيق، وغ�ه من 
�لعرو�ص �ملميزة مُب�ساركة كل من نادي ظبيان للفرو�سية، 
�أكادميية بوذيب، �سرطة �أبوظبي، حديقة �حليو�نات بالعني، 

و�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة �لن�سائية.
�لفعاليات  مببن  �لببعببديببد  كببذلببك  �لببعببرو�ببص  �ساحة  وُتببقببام يف 
�لعربي،  �ل�سلوقي  جببمببال  ُم�سابقة  ُمقّدمتها  يف  �ل�سائقة 
ومبببببز�د�ت �خلببيببول �لببعببربببيببة، �لبب�ببسببقببور، و�لببهببجببن �لعربية، 
وذلك باالإ�سافة لعرو�ص جمال �خليل �لتي ُتقّدمها جمعية 
فُتقّدم  �أبببوظبببببي  �سرطة  �أمبببا  �لببعببربببيببة.  للخيول  �الإمبببببار�ت 
 K9 �لبولي�سية  و�لكالب  �خليالة  لوحدة  مميزة  عرو�ساً 
حيث يتم ��ستعر��ص مهار�تها وُقدر�تها �لفائقة �لتي تقف 
ُتقّدم  ور�ئببهببا خببر�ت وكببفبباء�ت وطنية مميزة. وذلببك فيما 
�ل�سائقة  �لببعببرو�ببص  جديد  مببن  بالعني  �حلببيببو�نببات  حديقة 

و�لن�سور  �ل�سقور  حُتببّلببق  حيث  �جلببارحببة  للطيور  �ملُبببببهببرة 
ومهار�تها  ب�سرعتها  متتاز  و�لتي  �حلببدث،  �سماء  يف  و�لبوم 

وذكاء �أد�ئها.
وُيقّدم نادي ظبيان للفرو�سية فعالية ركوب �ملهر لال�ستمتاع 
بتجربتها، وذلك يف بيئة مثالية �آمنة خالل ح�س�ص تدريب 
�سوف يتم تنظيمها يف منطقة �ساحة �لعرو�ص. وبالتعاون 
�لنادي  ُيببقببّدم  �لببهببمببم،  الأ�ببسببحبباب  �لعليا  ز�يبببد  موؤ�س�سة  مببع 
عرو�ساً تو�سيحية من قبل �ملتخ�س�سني حول فو�ئد �لعالج 
لالأمر��ص  كانت  �سو�ء  �لهمم  الأ�سحاب  �خليول  مب�ساعدة 
�إىل  �لفر�سة لهم باالن�سمام  و�إتاحة  �لعقلية،  �أو  �جل�سدية 
طالب �آخرين ذوي ُقدر�ت ج�سدية لت�سجيع �الندماج بينهم 
كما  لهم.  م�ستقلة  حياة  تعزيز  �أجببل  من  و�لعمل  و�لتعاون 
مببادئ  بعب�ص  الكت�ساب  فر�سة  كذلك  ظبيان  نببادي  وُيقّدم 
�لفرو�سبية و�لتعّرف على مهار�ت �لرتويب�ص و�ال�ستعر��ص 
�لريا�سية  )�جلببيببمببخببانببا(  فعالية  وُتببعببّد  �حلببو�جببز.  وقفبز 
�ملخ�س�سة الأ�سحاب �لهمم، حدثاً �سنوياً يدعو �ملعر�ص من 
و�لتناف�ص  �ملعر�ص  لزيارة  �ملُبدعني  �الأطفال  هوؤالء  خالله 
على ظهور �خليل و�إبر�ز مهار�تهم يف فن �لفرو�سية، وتعزيز 

تعاونهم معاً كفريق و�حد.
ونادي  و�لبب�ببسببببباق  للفرو�سية  �الإمبببببار�ت  �حتببباد  وُيبببقبببّدم  كببمببا 
�لفر�سان  مع  و�لتو��سل  �خليول  حببول  عمل  ور�سة  ظبيان 
خمتلف  يف  بطوالت  على  �حلائزين  �ملميزين  �الإمببار�تببيببني 
�لفئات، وذلك ملُ�ساركة جتارب جناحاتهم يف �ملو�سم �ملا�سي 
�أكببادميببيببة بببوذيببب فببُتببقببّدم عر�ص  �أمببببا  مببع زو�ر �ملببعببر�ببص. 
�لفرو�سية �لرت�ثي و�لرماية و�لتقاط �الأوتاد، حيث تهدف 
لتدريبب �ل�سباب �الإمار�تي على فن �لتعامل مع �خليول و 
ممار�سة �لعديد من �أجمبل �أنبو�ع وفنبون ريا�سبة �لفرو�سبية 

كاأحد �أبرز عنا�سر �الرتبباط بالقيم �لعربية �الأ�سيلة.
�ل�سحر�وي  �جلببمببال  ركبببوب  مببركببز  ُيببقببّدم  �الأوىل،  ولببلببمببّرة 
�لعربي، وهو �أول مركز خم�س�ص لتعليم ركوب �جلمال يف 
و�لرماية  �جلمال  وركببوب  �لهجن  �سباق  عرو�ص  �ملنطقة، 
�أثناء ركوب �جلمال. وُي�سّكل �ملركز حلقة  بالقو�ص و�ل�سهم 
و�سل بني �لطرق �لتقليدية لركوب �لهجن و�أف�سل �الأفكار 
�حلديثة للتاأقلم معها، كما يت�سمن خمتلف جو�نب رعاية 
ويف  �الأ�سيلة.  �لعربية  و�ل�سيافة  ركوبه،  وتعليم  �حليو�ن 
�أبوظبي �لدويل لل�سيد و�لفرو�سية فر�سة فريدة  معر�ص 

وهم  و�ملُببدّربببني  �ملُببتببدّربببني  وُم�ساهدة  �ملببركببز  على  للتعّرف 
�جلمال  وركبببوب  �لهجن  �سباقات  على  حببّيبباً  عر�ساً  يبببوؤدون 

و�لرماية �أثناء �متطائها.
عر�ص  فُيقّدم  و�لبولو،  �خليل  ل�سباقات  غنتوت  نببادي  �أمببا 
�لبببببولببو �لببتببعببلببيببمببي �ملببمببيببز جلببمببهببور �ملببعببر�ببص مبببن خمتلف 
�لثقافات، حيث ُيعّرفهم على كيفية ممار�سة ريا�سبة �مللبوك 
و�الأمبر�ء، ويدعوهم للتمتبع باأجمبل �لعبرو�ص حبول كيفيبة 
�أد�ئهبا بثقبة ومتّيز ومعرفبة قو�عدها �لتبي لطاملا مّت �تباعها 

قبل مئات �ل�سنني لدى �لعديد من �حل�سار�ت.
من جهته، ُيقّدم نادي تر�ث �الإمار�ت لزو�ر �ملعر�ص فر�سة 
بع�ص  �كت�ساف  متعة  منحهم  بهدف  �لهجن  ركببوب  جتربة 
مالمح �حلياة قدمياً يف دولة �الإمار�ت، وذلك عر �لتعّرف 
عن ُقرب على �أحد �أهم �لكائنات �لتي �سكلت ركيزة يف حياة 

�الإمار�تيني يف �ملا�سي، وهي �الإبل.
كذلك ُي�سارك نادي تر�ث �الإمار�ت بتقدمي عرو�ص ممتعة 
�لتي  وم�سطاع"  �لببقبببببة  "لعبة  وهبببي  �لبب�ببسببعبببببيببة،  لببالألببعبباب 
4-6 العبني  مببن  منهم  كببل  يببتببكببون  عببلببى  فببريببقببان  يلعبها 
بحيث ُي�سرتط �أال يقل عمر �لالعب عن 15 �سنة، وُتلعب 
 75-60 بامل�سطاع وهو م�سرب خ�سبي يرت�وح طوله بني 
"لعبة  �أو �خلببيبب�ببص. وكببذلببك  �ببسببم، وكبببرة ت�سنع مببن �جلببلببد 
�لقلعة  يحمي  �أحدهما  �أي�ساً،  فريقان  ويلعبها  �لكر�بي" 
ويريد �حل�سول على �ملاء، و�لفريق �لثاين يحمي �ملاء ويريد 
ع�سالت  قببوة  على  �للعبة  وتعتمد  �لقلعة،  على  �ال�ستيالء 
�ل�ساعد، وقدرة �لتو�زن على �ساق و�حدة للدفاع عن �لقلعة 
�لفار�سة  ُم�ساركة  �لعرو�ص  �ساحة  يف  ترز  وكذلك  �أو�ملبباء. 
�الإمار�تية �آمنة �جل�سمي، �لتي ��ستطاعت �أن ُتقّدم منوذجاً 
لبنت �الإمببار�ت، خا�سة مع دورهببا �لريادي يف ن�سر  م�سرفاً 
هذه �لريا�سة �ملتو�رثة من �الأجد�د بني �الأجيال �جلديدة، 
وتقوم بتقدمي عرو�ص للرماية بالقو�ص و�ل�سهم على ظهر 
�خليل  ظهر  على  من  بال�سيف  �ملبارزة  فن  وكذلك  �خليل، 
كابر، وهي  �إ�سطبالت  �لعام عر فريق  �ملعر�ص هذ�  �سمن 
ريا�سة �ملبارزة �لتاريخية و�إحدى فنون �لدفاع عن �لنف�ص 
�لقتالية  �لفنون  هذه  معظم  خو�ص  يتم  حيث  �لتاريخية، 
�ملُ�ستقيم،  و�ل�سيف  �ملُقّو�ص،  �ل�سيف  منها  قدمية  باأ�سلحة 
وغ�ها من �الأ�سلحة �ملماثلة. و�ليوم يتم �إعادة ت�سنيع تلك 
�الأ�سلحة �لبي�ساء بعناية كب�ة من مو�د ُمبتكرة خ�سي�ساً 

بهدف �سمان �سالمة �لالعبني.

وباالإ�سافة لذلك، ُتقّدم �إ�سطبالت كابر عر�ساً مميز�ً حول 
يتطلب  و�لبببذي  �لتقليدي  و�ل�سهم  بالقو�ص  �لببرمببايببة  فببن 
�لببتببمببكببن مببن مبببهبببار�ت �لببتببنبباغببم و�لببتببنببا�ببسببق مببا بببني �لعقل 
ومنا�سبة  �سليمة  و�سعية  يف  �لببوقببوف  يتم  حيث  و�جل�سد، 
للج�سبم ومن ثّم �إطالق �ل�سهم لُي�سيبب �لهدف. ويف فعالية 
وفق  �لتقليدي"  و�ل�سهم  بالقو�ص  "�لرماية  حببول  مميزة 
وهو  كانيكببو  �إينوبببو  �لفببار�ص  ُي�سارك  �ليابانية،  �لطريقة 
ظهبور  على  مببن  للرماية  "تاكيبد�"  مدر�سة  رئيب�ص  نائب 

�خليل.
ل  �ملُف�سّ وبهدف حتقيق تو��سل فاعل وهببادف مع �حليو�ن 
وتعّلم �ملزيد عن طرق �لرعاية باحليو�نات، ُتقّدم كالود 9 
للعناية باحليو�نات �الأليفة م�سابقة تزيني �لكالب و�لعناية 
الإظهار  وتببهببدف  فقط  للمحرتفني  خم�س�سة  وهببي  بببهببا، 
�لطاعة  م�سابقة حتّدي  و�أي�ساً  بالكالب.  �لعناية  �ملهارة يف 
حيث ُيظهر �ملُت�سابقون للحكام كيبف يتجباوب كلببهم معهم 

ويتببع �أو�مرهم، وذلك �سمن ثالثة م�سبتويات للتحّدي.
�أخ��ً، وحول "مهار�ت �لبقاء على قيد �حلياة يف �ل�سحر�ء"، 
ُيقّدم �خلب� �ملعروف مهدي �الأمني جمموعة من �لن�سائح 
ويرغب  جديدة  �سفاري  برحلة  يحلم  من  لكّل  و�لتعليمات 
بعي�ص جتربة مغامر�ت �ل�سحبر�ء و�لطرق �لوعرة و�حلياة 
�الأ�سا�سية للح�سول  باملهار�ت  �لرية، وذلك عر تعريفهم 
�لهبو�ء  يف  �حلببيبباة  قيد  على  للبقاء  �لببالزمببة  �خلببرة  على 

�لطلبق و�ل�سحر�ء ب�سكل خا�ص.
وُتبببقبببام �لببببببدورة �جلبببديبببدة مبببن مببعببر�ببص �أببببوظبببببببي �لببببدويل 
26 �سبتمر ولغاية  لل�سيد و�لفرو�سية خالل �لفرتة من 
وبرعاية  �الإمببار�ت،  �سقاري  نادي  من  بتنظيم  �أكتوبر،   2
ر�ببسببمببيببة مببن هببيببئببة �لبببببيببئببة- �أبببوظبببببي، �لبب�ببسببنببدوق �لدويل 
للمعار�ص  �لوطني  �أبوظبي  للحفاظ على �حلبارى، مركز 
حيث ُيقام �حلدث، ور�عي �لقطاع �سركة كار�كال �لدولية، 
تعزيز  و�ببسببركبباء  "كيو" لببلببعببقببار�ت،  �سركة  �لف�سي  �لببر�عببي 
جتربة �لزو�ر كل من �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة 
�سة،  �لن�سائية، �سركة بوالري�ص للُمعّد�ت �لريا�سية �ملُتخ�سّ
وجمموعة �لعربة �لفاخرة، ور�عي �لفعاليات كل من �سركة 
"�سمارت ديز�ين" و�سركة "�خليمة �مللكية"، و�سريك �سناعة 
�ل�سيار�ت "�إيه �أر بي �الإمار�ت"، وبدعم من �سرطة �أبوظبي 
ونادي  �أبوظبي  و�سناعة  جتببارة  وغببرفببة  �لد�خلية  ووز�رة 

تر�ث �الإمار�ت، و�سريك �ل�سفر �لر�سمي ط��ن �الحتاد.

•• اأبوظبي- الفجر

�أبوظبي  مببعببر�ببص  يحتفي  �لببعبب�ببسببريببن،  عببامببه  يف 
مبرور   ،2022 و�لببفببرو�ببسببيببة  لببلبب�ببسببيببد  �لبببببدويل 
– �ليابانية  �الإمار�تية  �لعالقات  على  عاماً   50
نوعه  من  �الأ�سخم  �حلببدث  ي�سعى  حيث  �ملميزة، 
�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا، ومن بو�بة �لرت�ث  يف 
و�لببثببقببافببة، لببلببُمبب�ببسبباهببمببة يف تببعببزيببز �لببزخببم �لذي 
يف  �ل�سديقني  �لبببببلببديببن  بببني  �لببعببالقببات  ت�سهده 
عامها �خلم�سني، ومبا يهدف ال�ستمر�رية تنميتها 
وترقيتها �إىل م�ستوى �لطموحات �ملُ�سرتكة عر 

حو�ر �لثقافات و�حل�سار�ت.
وُتببقببام �لببببدورة �جلببديببدة خببالل �لببفببرتة مببن 26 
نادي  مببن  بتنظيم  �أكببتببوبببر،   2 ولببغببايببة  �سبتمر 
مببن هيئة  ر�سمية  وبببرعببايببة  �الإمببببببار�ت،  �ببسببقبباري 
�لبببببيببئببة- �أبببوظبببببي، �لبب�ببسببنببدوق �لببببدويل للحفاظ 
على �حلبارى، مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص 
حيث ُيقام �حلدث، ور�عي �لقطاع �سركة كار�كال 
�لدولية، �لر�عي �لف�سي �سركة "كيو" للعقار�ت، 
�أكادميية  مببن  كببل  �لبببزو�ر  جتربة  تعزيز  و�سركاء 
�سركة  �لن�سائية،  للريا�سة  مبببببارك  بنت  فاطمة 
�سة،  �ملُتخ�سّ �لببريببا�ببسببيببة  لببلببُمببعببّد�ت  ببببوالريببب�بببص 
�لببفبباخببرة، ور�عبببي �لفعاليات  �لببعببربببة  وجمببمببوعببة 
كل من �سركة "�سمارت ديز�ين" و�سركة "�خليمة 

بي  �أر  "�إيه  �ل�سيار�ت  �سناعة  و�سريك  �مللكية"، 
ووز�رة  �أبببوظبببببي  �سرطة  مببن  وبببدعببم  �الإمار�ت"، 
ونادي  �أبوظبي  �لد�خلية وغرفة جتارة و�سناعة 
�لر�سمي ط��ن  �ل�سفر  �الإمببار�ت، و�سريك  تر�ث 
مببن عالقات  عببامبباً  و�حببتببفبباًء بخم�سني  �الحتبببباد. 
�لبب�ببسببد�قببة بببني �الإمبببببار�ت و�لببيببابببان، �ببسببوف ُتقّدم 
�سركة جودوكو – �مبيك�ص جلمهور �ملعر�ص �أبرز 
�ل�سقارة،  عرو�ص  عر  �ليابانية،  �لثقافة  ركائز 
تقاليد فن �ل�ساي �لياباين، �سناعة �أدو�ت �ل�سيد 
�لياباين  لببلببرت�ثببني  فببنببيببة  ر�ببسببومببات  بببالبب�ببسببقببور، 
�ملو�سيقية  �لببعببرو�ببص  و�الإمبببار�تبببي، و�لببعببديببد مببن 
�أيبب�ببسبباً �سانع  و�لببفببنببيببة، و�ببسببيببتببو�جببد يف �ملببعببر�ببص 
�سيوف �ل�سامور�ي مبا يجذب ُع�ّساق �ملعر�ص من 
خمتلف �جلن�سيات و�لثقافات. ولالأطفال يح�سر 
�ل�سقور  باأ�سكال  لهم  �حلببلببوى  �سانع  خ�سي�ساً 
�أثناء  �ل�سهام  رمببي  فعالية  عن  ف�ساًل  و�خلببيببول، 
ركوب �خليل، �لتي ت�ستقطب جمهور �ملعر�ص. ويف 
و�ل�سهم  بالقو�ص  "�لرماية  حببول  مميزة  فعالية 
ُي�سارك  �لببيببابببانببيببة،  �لببطببريببقببة  وفبببق  �لتقليدي" 
�لفببار�ص �إينوبببو كانيكببو وهو نائب رئيب�ص مدر�سة 

تاكيببد� للرماية من على ظهبور �خليل.
وبهذه �ملنا�سبة، �أكد معايل ماجد علي �ملن�سوري 
�لعام لنادي  �لعليا �ملنظمة �الأمني  �للجنة  رئي�ص 
�سّقاري �الإمار�ت، �أّن �ل�سقارة ريا�سة ال مُيكن �أن 

�سحرها وجمالها!  وهببذ� جزء من  تبقى جامدة، 
ومل تكن عو�ئق �للغة و�لثقافة مانعاً يف يوم من 
�أينما  �ل�سقارين  �سائر  مع  �لتو��سل  من  �الأيبببام 
�لتي  �جلميلة  �الأحببا�ببسببيبب�ببص  "تلك  �أّن  �إذ  كببانببو�، 
تتدفق يف �أعماقنا ونحن مُنار�ص �ل�سيد بال�سقور، 
هي و�حدة بكل تاأكيد، لدينا �لكث� من �لرو�بط 
جميلة  ذكريات  �إّن  وقببال  بيننا."  فيما  �ملُ�سرتكة 
�أثناء  ع�سناها  �أبببد�ً،  خُميلتنا  ولن ترح  منتلكها، 

قبل  من  ��ستقبالنا  حفاوة  �ليابان،  �إىل  رحالتنا 
�ل�سقارين هناك كانت غامرة، وقّلما جند مثياًل 
لها يف �أماكن �أخرى، بد�أ ذلك قبل نحو ربع قرن، 
لكّن �لعالقات �ملميزة بني دولتينا و�سعبينا بد�أت 

قبل ذلك بكث�، حتديد�ً منذ ن�سف قرن."
و�أو�سح معاليه �أّن �ل�سقارة �ليابانية، تنحدر من 
تخلو  وهي ال  و�أ�سالته،  بح�سارته  عرق معروف 
خالل  مببن  �لتقاليد  تنعك�ص  حيث  �لببتببفببّرد،  مببن 

لل�سقارة  �أّن  كما  �الأدو�ت،  مببن  ر�ئببعببة  جمموعة 
�ملميزة،  و�الأ�ساليب  �ملببد�ر�ببص  من  عببدد�ً  �ليابانية 
�لفعاليات،  مببن  �لكث�  يف  عليها  تعّرفنا  و�لببتببي 
�لثقايف  �لببرت�ث  �أكببر يف  لتعّمقنا  وكانت مدخاًل 
�لببعببريببق لببلببيببابببان. ووّجببببه رئببيبب�ببص �لببلببجببنببة �لعليا 
�ملُنّظمة ملعر�ص �أبوظبي لل�سيد، �لدعوة للجالية 
�ليابانية �لتي يفوق عددها ما يزيد عن 5000 
�ليابانيني  �لبب�ببسببيبباح  �آالف  عبببن  فبب�ببسبباًل  �ببسببخبب�ببص، 

�لقادمة  �ملببعببر�ببص يف دورتببببه  لبببزيبببارة  �ملُببتببوقببعببني، 
باأجمل عرو�سه  و�ال�ستمتاع   ،"2002 "�أبوظبي 

وفعالياته، مرحباً بهم جميعاً يف د�ر ز�يد.
�أّن عببالقببات �لبب�ببسببد�قببة بببني �الإمببببار�ت  ُيبب�ببسببار �إىل 
عببامبباً، وهي   50 مببنببذ  قببائببمببة ومتينة  و�لببيببابببان، 
�ل�سر�كة  �إىل  �لبببتبببعببباون  مببرحببلببة  �لبببيبببوم  تببتببعببدى 
�ال�ببسببرت�تببيببجببيببة �لببتببي دخببلببت مببرحببلببة جببديببدة يف 

�ل�سنو�ت �الأخ�ة.

•• اأبوظبي- الفجر

و�لفرو�سية  لل�سيد  �أبوظبي  معر�ص  يحر�ص 

"��ستد�مة  �سعار  حتببت  ُيببقببام  �لبببذي   ،2022
رو�ئع  تكون  �أن  ُمتجّددة" على  بببروح  وتبببر�ث.. 
�لعريق  �لتاريخ  جُت�ّسد  �لتي  �ليدوية  �حلببرف 

و�لببببببرت�ث �الأ�ببسببيببل و�لبببببيببئببة �لببقببدميببة بدولة 
�الإمار�ت، حا�سرة بقوة يف فعالياته �لتي حتتفي 
ببببالبببرت�ث �لببثببقببايف و�حلبب�ببسببارة �الإنبب�ببسببانببيببة من 

خمتلف �لقار�ت.
�ليدوية"  و�حلبببرف  "�لفنون  قببطبباع  يف  وتبببرز 
ببباملببعببر�ببص، جببمببالببيببات �لبببببرت�ث �لببثببقببايف لدولة 
�الإمببار�ت، وتتعّزز جهود �لتوعية باأهمية �سون 
�ل�سناعات  و��ستد�مة  �لرت�ثية  و�حلببرف  �ملهن 

�لتقليدية.
وُيتيح �ملعر�ص لالآالف من �لزو�ر و�ل�سياح من 
ثقافة  على  �لتعّرف  فر�سة  �جلن�سيات  خمتلف 
دولببة �الإمببببار�ت ومببوروثببهببا �الأ�ببسببيببل مببن خالل 
لهم،  ُيقّدمها  �لتي  و�ملبتكرة  �ملتنوعة  �الأن�سطة 
و�لتي تعمل على رفع �لوعي لديهم حول �أهمية 
�حلفاظ على �لبيئة و�حلياة �لرية �إ�سافة �إىل 
�ل�سديقة  �لريا�سات  ممار�سة  على  ت�سجيعهم 

للبيئة بنحٍو ُم�ستد�م.
�ليدوية"  و�حلببببرف  "�لفنون  قببطبباع  وُيبب�ببسببّكببل 
نخبة  نتاج  لعر�ص  �الأهمية  بالغة  فّنية  ة  من�سّ

وموؤ�س�سات،  �أفبببر�د�ً  �الإمببار�تببيببني،  �ملُبدعني  من 
مبا ُيعتر فر�سة حقيقية للتو��سل بينهم وبني 
�جلمهور �لذي يع�سق �لفنون �ملرتبطة بالرت�ث 

�لثقايف.
للمعر�ص  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ص  و�أكبببد 
معايل ماجد علي �ملن�سوري �الأمني �لعام لنادي 
لل�سيد  �أبوظبي  �أّن معر�ص  �الإمببار�ت،  �سقاري 
ال يقت�سر على كونه ملتقى دولياً ملُنتجي �أدو�ت 
�لرية  بالرحالت  و�ملهتمني  و�أ�سلحتها  �ل�سيد 
و�لفرو�سية،  بال�سقارة  و�ملببولببعببني  و�لبببببحببريببة 
و�إمنا ي�ست�سيف �لعديد من ُم�ساركات �حلرفيني 
وم�سمونه،  �حلبببببدث  جبببوهبببر  مبببع  �ملُببنبب�ببسببجببمببة 
�لبيئة  وحُتاكي  و�لببرت�ث  �لتاريخ  جُت�ّسد  و�لتي 
و�لتقاليد  �لبببعببباد�ت  مببن  وُمبب�ببسببتببمببدة  �لببقببدميببة، 
�الأ�سيلة يف دولة �الإمار�ت، مبا ُي�ساهم يف �سمان 

��ستد�مة �ل�سناعات �ليدوية و�لرتويج لها.
كببمببا ويبب�ببسببتببقببطببب مببعببر�ببص �أببببوظبببببببي �لببببدويل 
وفنانني  ببببامببببني  ر�ببببسّ و�لببببفببببرو�ببببسببببيببببة،  لببلبب�ببسببيببد 
ت�سكيليني وم�سورين فوتوغر�فيني وخطاطني 

د�خل  فنية، من  لدور عر�ص  �إ�سافة  ونّحاتني، 
�إبد�عاتهم  وخببارج �الإمبببار�ت، د�أبببو� على تقدمي 
�ملد�ر�ص  ُتبببعبببّر عبببن خمببتببلببف  بببحببرفببيببة عببالببيببة 
و�لع�سرية،  و�لببتببجببريببديببة  �لببو�قببعببيببة  �لببفببنببيببة، 
وتتمحور مو��سيعها حول �لبيئات �ل�سحر�وية 
�سوؤونه  و�ل�سيد،  �الأ�سيل،  و�لرت�ث  و�لبحرية، 

و�سجونه، ومبختلف �أنو�عه.
"�لفنون  �ملببعببر�ببص مبببن خبببالل قببطبباع  ويبببهبببدف 
غنّياً  قببطبباعبباً   11 �سمن  �ليدوية"  و�حلببببرف 
للفنانني  ات  من�سّ تهيئة  �إىل  �حلبببدث،  ُت�سّكل 
وتوظيف  جتاربهم،  وعر�ص  و�البتكار  لالإبد�ع 
�لببفببنببون مبببا ُيببعببزز مببن �لببتببنببوع �لببثببقببايف ويزيد 
للمعر�ص  و�لفني  �لب�سري  �لُبعد  جمالية  من 

وفعالياته.
خر�ت  مببن  جانباً  �ملُ�ساركة  �الأعببمببال  وجُت�ّسد   
�ملختلفة،  ومببد�ر�ببسببهببم  �ملُببعببا�ببسببريببن  �لببفببنببانببني 
وجتاربهم �لثقافية و�لفنية �لرية �لتي جتعل 
�ملببعببر�ببص لببوحببة فببريببدة مببن نببوعببهببا ت�ستقطب 

ُع�ّساق �لفن و�لزو�ر من خمتلف �الهتمامات.

�أبوظبي  معر�ص  من  �جلببببببديدة  �لببدورة  وُتقام 
من  �لفرتة  خببالل  و�لفرو�سية  لل�سيد  �لببدويل 
بتنظيم  �أكببتببوبببر،   2 ولغببببباية  �سبببببببتمر   26
ر�سمية  وبرعاية  �الإمببببار�ت،  �سقاري  نببادي  مببن 
�ل�سنببببببدوق  �أببببببببوظبي،  �لبيئة-  هيئببببببة  مببن 
مركز  �حلببببببببببببببارى،  عببلببى  للحفببببببباظ  �لببببببدويل 
�أبوظبي �لوطني للمعار�ص حيث ُيقام �حلدث، 
ور�عي �لقطاع �سركة كار�كال �لدولية، �لر�عي 
�لف�سي �سركة "كيو" للعقار�ت، و�سركاء تعزيز 
جتببربببة �لببببزو�ر كببل مببن �أكببادميببيببة فبباطببمببة بنت 
بوالري�ص  �سركة  �لن�سائية،  للريا�سة  مبببببارك 
وجمموعة  �سة،  �ملُتخ�سّ �لريا�سية  لببلببُمببعببّد�ت 
�لببعببربببة �لببفبباخببرة، ور�عببببي �لببفببعببالببيببات كببل من 
"�خليمة  و�ببسببركببة  ديز�ين"  "�سمارت  �ببسببركببة 
بي  �أر  "�إيه  �ل�سيار�ت  �سناعة  و�سريك  �مللكية"، 
ووز�رة  �أبوظبي  �سرطة  من  وبدعم  �الإمار�ت"، 
�لد�خلية وغرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي ونادي 
تر�ث �الإمار�ت، و�سريك �ل�سفر �لر�سمي ط��ن 

�الحتاد.
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غالبا ما ُينظر اإىل مقاومة امل�سادات احليوية على اأنها "م�سكلة 
م�ستقبلية"، لكن البيانات املن�سورة حديثا ك�سفت اأنها توؤثر 

على احلياة اأكرث بكثري مما قد تتخيل.
عام  يف  اأنييه  اجلديدة  التقديرات  ُتظهر  الواقع،  ويف 
مرتبطة  وفيياة  حالة  مليون   4.95 هناك  كان   ،2019
مبقاومة البكترييا مل�سادات امليكروبات، ما يجعلها ال�سبب 

الرئي�سي الثالث للوفاة يف جميع اأنحاء العامل.

�أحد  هي  �لبكت�يا  تقتل  �لتي  �لعقاق�  �أن  �سك  وال 
�أعظم �كت�سافات �لب�سرية. ومنذ �أن �كت�سف �ألك�سندر 
�لفطريات  يف  لببلبببببكببتبب�يببا  مبب�ببسبباد�  نبب�ببسبباطببا  فليمنغ 
ب�ساأن  نقلق  نعد  مل   ،1928 عام  يف  �لبن�سليوم 
�ملببببوت مبببن خبببدو�بببص �ببسببجبب�ة �لبببببورد �أو 
�أنقذت  �لتالية،  �لعقود  ويف  �ل�سيالن. 
وماليني  ماليني  �حليوية  �مل�ساد�ت 

�الأرو�ح يف جميع �أنحاء �لعامل.
لبببببكبببببن �لبببببببببببكبببببتببببب�يبببببا طبببببببورت 
مقاومتها للم�ساد�ت �حليوية 
قبببببببل وقبببببت طبببويبببل مببببن بدء 
��ببسببتببخببد�مببهببا، الأنببهببا �سالح 
ب�سكل  متطور  بيولوجي 
لببببلببببحببببرب بني  طبببببببيبببعبببي 
�ملببببببيببببببكببببببروبببببببات. ويببببوفببببر 
لنف�ص  �مل�ستمر  �ال�ستخد�م 
�ملبببب�ببببسبببباد�ت �حلبببيبببويبببة مبببببر�ر� 
فر�سة  لببلبببببكببتبب�يببا  وتببببكببببر�ر� 
ب�سكل  مبببعبببهبببا  لببلببتببكببيببف 
�أ�ببسببرع، مببا يبببوؤدي �إىل 
�الإ�سابات  عدد  زيادة 
�لتي مل تعد ت�ستجيب 
�حليوية  لبببلبببمببب�بببسببباد�ت 

�لتقليدية.
�حلظ،  ولبب�ببسببوء 
ز�د  كبببببببلبببببببمبببببببا 
عببببببدد �الأنبببببببببو�ع 
�لتي  �لبكت�ية 
ت�ستجيب  ال 
للم�ساد�ت 
 ، ية حليو �
�ست�سلم  �
�ملبببببببزيبببببببد 
مببببببببببببببببببببببببن 
�ملبببببر�بببببسبببببى 
لببببببببلببببببببعببببببببدوى 
ويدق   - �ملقاومة 

�لباحثون ناقو�ص �خلطر باأننا �الآن نفقد �سنويا �ملزيد من 
�أكر من  �مليكروبات  ب�سبب مقاومة م�ساد�ت  �الأ�سخا�ص 

ف�و�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية / �الإيدز �أو �ملالريا.
بجامعة  �ل�سحي  �القت�ساد  مببور�ي، خب�  كري�ص  ويقول 
"تك�سف هذه  �لبحث �جلديد:  �سارك يف  �لذي  و��سنطن، 
ملببقبباومببة م�ساد�ت  �حلقيقي  �حلببجببم  �جلببديببدة  �لبببببيببانببات 

�مليكروبات يف جميع �أنحاء �لعامل،
 وهي �إ�سارة و��سحة �إىل �أننا يجب �أن نتحرك �الآن ملكافحة 

�لتهديد.
حالة  ماليني   10 حببدوث  �ل�سابقة  �لتقدير�ت  توقعت   
بحلول  �مليكروبات  م�ساد�ت  مقاومة  ب�سبب  �سنويا  وفبباة 

عام 2050، 
لكننا نعلم �الآن على وجه �ليقني �أننا �أقرب كث�� بالفعل 

�إىل هذ� �لرقم مما كنا نظن.
التخاذ  �لبيانات  هببذه  مببن  �ال�ستفادة  �إىل  بحاجة  نحن   
�أن نبقى يف  �أردنببا  �إذ�  �إجببر�ء ت�سحيح �مل�سار ودفع �البتكار 

�ملقدمة يف �ل�سباق �سد مقاومة م�ساد�ت �مليكروبات".
�لبكت�يا  من  خمتلفا  نوعا   23 بيانات  �لباحثون  وحلل 
 S.و  S. pneumoniaeو  E. coli ذلببك  يف  )مبببا 
من  �مليكروبية  �الأدويبببة  من  توليفة  و88   )aureus

دولة.   204
و�نتهى �الأمر بتغطية 471 مليون �سجل للعدوى، و�لتي 
لتقدير  �إح�سائية  منبباذج  الإن�ساء  ذلببك  بعد  ��ستخدموها 

حجم مقاومة م�ساد�ت �مليكروبات.
�لبد�ية، مت  و�قعيني. يف  �سيناريوهني  �لفريق  و��ستك�سف 
�أي  دون  لالأدوية  �ملقاومة  �لعدوى  �أنببو�ع  جميع  ��ستبد�ل 

عدوى، 
وهبببو مببا �أو�ببسببحببه �لببفببريببق ببباأنببه عبببدد �لببوفببيببات �ملرتبطة 

مبقاومة م�ساد�ت �مليكروبات.
�أنبببو�ع  ويف �لبب�ببسببيببنبباريببو �لبببثببباين، قببامببو� بببا�ببسببتبببببد�ل جميع 
لالأدوية،  �حل�سا�سة  بالعدوى  لالأدوية  �ملقاومة  �لعدوى 
ما �أدى �إىل تقدير �لوفيات �لناجمة مبا�سرة عن مقاومة 

م�ساد�ت �مليكروبات.
 4.95 �رتبطت   ،2019 �أنه يف عام  �إىل  �لفريق  وخل�ص 
لالأدوية،  �ملقاومة  �لبكت�ية  بالعدوى  وفاة  حالة  مليون 
ب�سكل مبا�سر عن  ناجمة  وفبباة  1.27 مليون حالة  منها 
مقاومة م�ساد�ت �مليكروبات - وهو عبء �سخم يف جميع 

مناطق �لعامل، ولكنه يوؤثر ب�سكل خا�ص على ذوي �لدخل 
�ملنخف�ص و�ملتو�سط.

وت�س� هذه �حل�سابات �إىل �أن �ل�سكتة �لدماغية و�أمر��ص 
�لقلب فقط هي �لتي ت�سببت يف وفيات �أكر من مقاومة 

م�ساد�ت �مليكروبات يف ذلك �لعام.
�ملرة  هببي  هببذه  �أن  �لببببباحببثببون، على حببد علمهم،  والحبببظ 
�الأوىل �لتي يتم فيها تنفيذ مثل هذ� �لتقدير �لعاملي على 
بع�ص  من  �لبيانات  يف  فجو�ت  لوجود  ونظر�  �الإطبببالق. 

�أجز�ء �لعامل، 
م�ساد�ت  مقاومة  مر�قبة  �إجبببر�ء  يف  خط�ة  و�سعوبات 
�ملبببيبببكبببروببببات، فببهببنبباك بببعبب�ببص �لببقببيببود عببلببى منببذجببة هذه 
�سحية  م�سكلة  لدينا  و��ببسببح:  �ال�ستنتاج  ولكن  �لنماذج. 
عاملية كرى. وتتمثل �خلطو�ت �لالزمة للت�سدي ملقاومة 
مبب�ببسبباد�ت �ملببيببكببروبببات يف تببعببزيببز �لببوعببي �لببعببام، وحت�سني 

�لر�سيد  و�ال�ببسببتببخببد�م  �لت�سخي�ص،  وحتبب�ببسببني  �ملببر�قبببببة، 
�ملببيبباه �لنظيفة  لببلببمبب�ببسبباد�ت �حلببيببويببة، و�حلبب�ببسببول عببلببى 

و�ل�سرف �ل�سحي.
لكن �الإجر�ء�ت كانت عر�سية وغ� مت�ساوية، ما �أدى �إىل 
تفاوتات عاملية يف مقاومة م�ساد�ت �مليكروبات، كما �أ�ساف 
م�ساحب  �فتتاحي  مببقببال  يف   The Lancet حمبببررو 

للبحث.
ويحث معدو كل من �لدر��سة �الفتتاحية و�الأ�سلية �لقادة 
�أعلى  �إىل م�ستوى  �مليكروبات  على نقل مقاومة م�ساد�ت 

يف جد�ول �أعمالهم.
�إجبببر�ء�ت عاجلة، �سن�سهد  بببدون �تخاذ  �أنببه   وحبببذرو� من 
�أعلى من �لوفيات �لتي ميكن �لوقاية منها يف  م�ستويات 

�ل�سنو�ت �لقادمة.
.Lancet وُن�سر �لبحث يف جملة

مرتبطة مبقاومة البكترييا مل�سادات امليكروبات

درا�سة تك�سف: ال�سبب الرئي�سي 
الثالث للوفاة يف العامل 

كيفية ا�ستهالك القهوة يرتبط بتقليل اأو زيادة خطر االإ�سابة بال�سكري

ويحدث �لنوع �لثاين من �ل�سكري عندما ال ينتج �جل�سم 
خاليا  تتفاعل  ال  عندما  �أو  �الإن�سولني،  من  كافية  كمية 

�جل�سم مع �الإن�سولني
ووفببقببا لببدر��ببسببة مببن جببامببعببة هبببارفبببارد، فاإن 

�الأ�سخا�ص �لذين قللو� من ��ستهالكهم 
على  يببومببيببا  و�حبببد  بفنجان  للقهوة 

مبببببد�ر �أرببببببع �ببسببنببو�ت كبببانبببو� �أكبببر 

عر�سة لالإ�سابة مبر�ص �ل�سكري بن�سبة 17%.
و�أولببببببببئببببببببك �لببببببذيببببببن �أ�ببببببسببببببافببببببو� كبببببوببببببا �إ�بببببسبببببافبببببيبببببا من 

بن�سبة  �ل�سكري  �الإ�سابة مبر�ص  قللو� من خطر  �لقهوة 
.11%

تاأث�  �سبب  يعرفون متاما  �لباحثني ال  �أن  وبالرغم من 
�لقهوة على �جل�سم، 

�إال �أن �إحدى �لنظريات �ملوجودة هي �أن �لقهوة يبدو 
�أنها تعزز م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.

تاأث�  لببهببا  �لببقببهببوة  �أن  يعني  هبببذ�  �أن  حببني  ويف 
�لقهوة  �أنببو�ع  �أن جميع  �إال  �جل�سم،  مفيد على 

لي�ست مت�ساوية.
ومن �ملرجح �أن يكون لالإ�سري�سو �أو �لكافيت� 
فو�ئد �سحية �أعلى بكث� من �لقهوة مع �ل�سكر 

و�لكرمية �ملخفوقة و�ل�سر�ب.
فائدة �سحية  ذلببك، فقد مت حتديد  ومببع 
�أخرى للقهوة، حيث وجدت در��سات 
ميكن  �لببقببهببوة  �أن  �ببسببابببقببة 
تقليل  يف  تبب�ببسبباعببد  �أن 
�الإ�سابة  خمبباطببر 
ببببببببببباأمببببببببببر��ببببببببببص 

�لقلب.
�لبببببوقبببببت  ويف 
هناك  نببفبب�ببسببه، 
�أخرى  عببو�مببل 
توؤثر  �أن  ميكن 
�حتمالية  عببببلببببى 
�ل�سخ�ص  �إ�بببببسببببباببببببة 
�ل�سكري،  مبببببر�ببببص 
��ستخد�م  ذلببك  مببن 
�لذي  �لفم  غ�سول 
قببببببببد يبببببببكبببببببون لبببه 

تاأث� �سلبي.
و�أظبببهبببرت در��ببسببة مببن جببامببعببة �أالببببامبببا �أن �أولببئببك �لذين 
�أكر عر�سة  �ليوم كانو�  �ملادة مرتني يف  ��ستخدمو� هذه 
بن�سبة %50 لالإ�سابة مبر�ص �ل�سكري من �لنوع �لثاين 

من �أولئك �لذين مل ي�ستخدموها.
�أن  �إال  للقلق،  يبدو مث��  قببد  هببذ�  �أن  مببن  �لببرغببم  وعلى 
�لر�بط  هببذ�  لفهم  �لبحث  مببن  مببزيببد  �إىل  حبباجببة  هببنبباك 

ب�سكل كامل.
من  عببدد�  �إن  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل�سكري  منظمة  وتقول 

�لعو�مل ميكن �أن توؤثر على خماطر �الأ�سخا�ص مثل:
• �ل�سن

�لعرقي • �الأ�سل 

�ملرتفع �لدم  • �سغط 
• �لوزن

• �لتدخني
�حلمل • �سكري 

�لكي�سات متعدد  �ملبي�ص  • متالزمة 
�لعقلية �ل�سحة  • حاالت 

ومع مرور كل عام، يعمل �لعلماء على تطوير فهم �أف�سل 
ملر�ص �ل�سكري وكيفية عالجه.

ويف �لبب�ببسببنببو�ت �الأخببببب�ة، وقبببع �خببتبببببار وتببطببويببر عالجات 
للغاية، وهذ� ي�سمل  �إيجابية  نتائج  جديدة، بع�سها حقق 
�لبنكريا�ص  وتببطببويببر  �ل�سوتية  فببوق  �ملببوجببات  ��ستخد�م 

�ال�سطناعي.

ت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن عدد مر�سى ال�سكري يزداد ب�سكل كبري كل عام، وهو ما يتطلب معرفة العوامل املختلفة التي تزيد اأو تقلل من 
خطر الإ�سابة بهذه احلالة املزمنة.

ويقول باحثون اإن كمية القهوة التي ي�ستهلكها �سخ�ض ما ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة خطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين، والعك�ض �سحيح.
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اإعييييييييييالن
للمقاوالت  :فولدر  �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN 4047449:و�ل�سيانة �لعامة رخ�سة رقم
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة عثمان �لريح �دم حممد �حمد  %100

تعديل مدير / �إ�سافة عثمان �لريح �دم حممد �حمد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �بر�هيم ح�سن �بر�هيم حممد �ل�سحى
تعديل �سكل قانوين /

من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 
�لد�ئرة غ� م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اإعييييييييييالن
للوجبات  :دور�بيلتي  �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�خلفيفة رخ�سة رقم:CN 3950879 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 �إ�سافة فاطمه �سعيد حممد م�سلم �ملحرمى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فرج �سامل يحيى �سامل �ملحرمى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 150.000

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 

�لد�ئرة غ� م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اإعييييييييييالن
لل�سيانة  حممد  خلفان  :موؤ�س�سة  �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لعامة  رخ�سة رقم:CN 1017073 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة حممد خليفه ميزر خليفه �مله�ى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف خلفان حممد ر��سد حممد �ملن�سورى
تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة خلفان حممد لل�سيانة �لعامة

KHALFAN MOHAMMED GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�إىل/ كتو�يل لل�سيانة �لعامة
KOTWALI GENERAL MAINTENANCE 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غ� 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :موؤ�س�سة جنم �لعرب للمفرو�سات

رخ�سة رقم:CN 1027279 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة بار�مبيل حممد على

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة بار�مبيل حممد على %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل ر��سد مطر �لقبي�سى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة جنم �لعرب للمفرو�سات
ARAB STAR FURNISHINGS ESTABLISHMENT

�إىل/ موؤ�س�سة جنم �لعرب للمفرو�سات - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
ARAB STAR .FURNISHINGS ESTABLISHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�سويلم  �سعيد  عو�ص  بناية   - �لظفرة  �سارع   - ظبي  �أبو  �أبوظبي  من   / عنو�ن  تعديل 
RCS  -1650365  -  1601  2  - �لكتبي �إىل �أبوظبي �لد�نة �سرق 18 

RCS من�ه عجالن على   -1650365  -  1601 
فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غ� م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :و�ست�ن �سوبر باك للمنظفات و�ملنتجات 

�لبال�ستيكية  رخ�سة رقم:CN 2863446 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة فروز مون كوناتودى حممد كوتى %100

تعديل مدير / �إ�سافة فروز مون كوناتودى حممد كوتى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل قر�ن �لنوبى مزينه �لعامرى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 100000
 تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ و�ست�ن �سوبر باك للمنظفات و�ملنتجات �لبال�ستيكية
WESTERN SUPER PACK FOR DETERGENTS AND PLASTIC PRODUCTS

�إىل/ و�ست�ن �سوبر باك للمنظفات و�ملنتجات �لبال�ستيكية - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
WESTERN SUPER PACK FOR DETERGENTS AND PLASTIC PRODUCTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غ� م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�بارنا لتجارة �ملياة �لنقية

رخ�سة رقم:CN 3819185 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�سافة عبد�لوهاب �سيتارى باريكاد يو�سف موز�

 تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة نا�سر على غلوم مو�سى �لعبيدىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف جمعه �سالح خلفان �سويلم �لكا�سبى

تعديل ر�أ�ص �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من/ �بارنا لتجارة �ملياة �لنقية
AABARNA PURE WATER TRADE

�إىل/ �أوزون خلدمات �لقوى �لعاملة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م
OZONE MANPOWER SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ن�ساط / �إ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية  0910018
 تعديل ن�ساط / حذف جتارة �ملياه �لنقية �لطبيعية - باجلملة  4630205

فعلى كل من له حق �أو �عرت��ص على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غ� م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:دي�سرتيبوتيد الب لنظم �لكمبيوتر ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:مبنى �ل�سيخة لطيفة بنت ز�يد بن �سلطان C6 - جزيرة 

�بوظبي �سرق 7
CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي: 3950456 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

2 - تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،  كم�سفي قانوين 
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/20  لل�سركة 

�لعمومية غ� �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205038766 
تاريخ �لتعديل:2022/09/24

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي �ملعني 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:�ساير يونت ميدل �ي�ست �ند �فريكا لنظم �لكمبيوتر ذ.م.م
بنت  لطيفة  �ل�سيخة  مبنى   0.7 �سرق   - �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 

ز�يد بن �سلطان
CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي: 3953322 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية �ل�سركة

2 - تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،  كم�سفي قانوين 
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/20  لل�سركة 

�لعمومية غ� �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205038764 
تاريخ �لتعديل:2022/09/24

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة �مل�سفي �ملعني 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

ال�سالمي(  ابوظبي  )م�سرف  عن  �سادرة  ا�سهم  �سهادات  فقدت 
بال�سماء التالية:

القبي�سي  �سند  علي  عتيق   -  1
 رقم ال�سهادة ADIB1079349 بعدد 2983 �سهما

القبي�سي  �سند  علي  عتيق  اليازي   -  2
 رقم ال�سهادة ADIB1079351 بعدد 2740 �سهما

القبي�سي �سند  علي  عتيق  عبيد   -  3
 رقم ال�سهادة ADIB1079352 بعدد 2755 �سهما

القبي�سي  �سند  علي  عتيق  حمد   -  4
 رقم ال�سهادة ADIB1079353 بعدد 2755 �سهما

القبي�سي  �سند  علي  عتيق  فاطمة   -  5
 رقم ال�سهادة ADIB1079354 بعدد 2755 �سهما

القبي�سي  �سند  علي  عتيق  عائ�سة   -  6
 رقم ال�سهادة ADIB1079355 بعدد 2740 �سهما

القبي�سي  �سند  علي  عتيق  علي   -  7
 رقم ال�سهادة ADIB1079356 بعدد 2755 �سهما

الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لأقرب فرع من فروع م�سرف ابوظبي 
الإ�سالمي. او الت�سال على تلفون رقم 0504444863 م�سكورا

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
رقم الرخ�شة : 102002

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

�ال�سم �لتجاري : �يه لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - ذ م م 
نعلن للجميع بان �ل�سركة �ملذكورة �عاله هي : �يه لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ م م 
�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�سركات 
�لتنمية  د�ئببببرة  يف  مرخ�سة  وتببعببديببالتببه   )1984( ل�سنة   )8( رقبببم  �الحتببببادي 
قرر  وقد   )102002( رقم  �القت�سادية  حتت  بالتنمية  و�سجلته   �القت�سادية 

�ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
 موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ص �لتقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر �العببالن وعلى  �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة �ل�سارقة ،  هاتف : 065687272 ، �ص.ب : 5628

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   1 - اإقبال فدا ح�شني غالم ح�شني 
كوثاواال 2-الفخامة لتجارة عدد وادوات الور�ض )ذ م م(  

)كلي(   جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001348/ 
�إىل �ملحكوم عليه : 1 - �إقبال فد� ح�سني غالم ح�سني كوثاو�ال

م(   م  )ذ  �لور�ص  و�دو�ت  عدد  لتجارة  -�لفخامة   2
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �لبنك �لعربي �ملتحد - �ص م ع  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 1333568.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ع�شيف حممد   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004172/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ع�سيف حممد - �لعنو�ن: �بوظبي �سارع �لكرت� بالقرب من �سوبر ماركت نور �لهاتف 
�ملتحرك 0557211222 - 0566090626 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حماد حممد فهد عبد�لرحمن �لدحيم ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 21886.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 000349/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �سوبرماركت ذ� بي�ست ذ م م ومن ميثلها قانونا  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �لنجم �ل�ساطع لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

�ملحدد  �لر�سم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 
�أعاله  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك    11159.0  :
خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1466/2022/208 تنفيذ مدين
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2022/461 مدين جزئي ، و�ملعدل باالإ�ستئناف 
رقم 2022/468 �إ�ستئناف مدين ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )555598 درهم( )خم�سمائة وخم�سة 
فائدة  من  ي�ستجد  وما  و�مل�ساريف  للر�سوم  �سامال   ، درهببم(  وت�سعون  وثمانية  وخم�سمائة  �لفا  وخم�سون 

حتى تاريخ �ل�سد�د �لتام 
طالب �لتنفيذ : بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع - فرع  

 عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �لكر�مة - بردبي - �سارع �م هرير - مبنى �م هرير - �سقة �خلام�ص - زمرده
�ملطلوب �إعالنه : 1 - هر�ص يوجي�ص بارمار يوجي�ص موهن الل يارمار  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكببب �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�الجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   555598.00

�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اعالن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 1056/2022/465 نزاع جتاري  

�ملنظورة يف : �لت�سوية �لودية للمنازعات �لثانية رقم 751  
�لف  وو�حببد  )مائة  درهببم   101،900 مبلغ  للمتنازع  يببوؤدي  بببان  �سده  �ملتنازع  بببالببز�م  نببز�ع  : الئحة  �ملنازعة  مو�سوع 

وت�سعمائة درهم( باالإ�سافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د
�ملتنازع : مازى للمقاوالت - �ص ذ م م  - عنو�نه : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة دبي - �لق�سي�ص �ل�سناعية - مبنى 

ورثة �سيف حممد �ل�سعايل - مكاين رقم 3680297146  
�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�ز� �سيخ وقار - �سفته : متنازع �سده 

مبلغ  للمتنازع  يبببوؤدي  بببان  �سده  �ملتنازع  بببالببز�م  نببز�ع  الئحة  ومو�سوعها  �لببدعببوى  عليكببب  �أقبببام  قببد   : �الإعبببالن  مو�سوع 
�ملطالبة  تاريخ  5% من  �لقانونية  �لفو�ئد  �ىل  باالإ�سافة  درهم(  وت�سعمائة  �لف  وو�حد  )مائة  درهم   101،900
وحتى متام �ل�سد�د. قررت �ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقا لن�ص �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون 
�الإجر�ء�ت �ملدنية ، وقررت مبثابة �حل�سوري  بالز�م �ملتنازع �سده بان يوؤدي مبلغ 101،900 درهم و�لفائدة 5% من 

تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 500 درهم �تعاب �ملحاماة. 
رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 773/2022/460 نزاع مدين   
�ملنظورة يف : �لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 763  

80،000 درهببم تعوي�ص عن �حلببادث �لناجت  ببباد�ء مبلغ وقببدره  �لببز�م �ملتنازع �سدهما  نببز�ع  مو�سوع �ملنازعة : الئحة 
رقم  �لببتبباأمببني  وثيقة  مبببوجببب  �الوىل  عليها  �ملببدعببي  لببدى  و�ملببوؤمببنببة   )0 دبببي  خ�سو�سي   90116( رقببم  �ل�سيارة  عببن 

)32213018852( �سارية �ملفعول وقت �حلادث
�ملتنازع : بولو �سيتار�م ديفادو�ص في�سنو كومار )هندي �جلن�سية(  

عنو�نه : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة �ل�سارقة - �خلالدية - �سارع �خلان 2- برج �لهند - مكتب رقم 1211 - بريد 
�إلكرتوين : INFO@NYK.AE وميثله / نا�سر يو�سف علي نا�سر �خلمي�ص 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سركة �لفج�ة �لوطنية للتاأمني - �سفته : متنازع �سده 
�سده  متنازع   : �سفته  �جلن�سية(  )باك�ستاين  جالل  �سيد  ميان  ��سماعيل   -2

مو�سوع �الإعالن : قررت �ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقا لن�ص �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون 
�الإجر�ء�ت �ملدنية ، وقررت ح�سوريا لالوىل ومبثابة �حل�سوري للثاين : بالز�م �ملتنازع �سدهما بالت�سامن بان يوؤديا 
�ل�سد�د  متببام  وحتى  �لقر�ر  هببذ�  �س�ورة  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهببم   30،000 مبلغ  للمتنازع 

و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اعالن بالن�شر 
     يف  املنازعة رقم 1323/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

�ملنظورة يف : �لت�سوية �لودية للمنازعات �ل�سابعة رقم 756  
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهببم(   45793.20( وقببدره  مببلغ  مت�سامنني  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �ملنازعة  مو�سوع 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
�ملتنازع : �ل�سد لتاأج� �ل�سيار�ت ونقل �لركاب - �ص ذ م م  - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �خلليج �لتجاري - منطقة 
�أمل  042594391 - وميثله :  32 - هاتف رقم  3202 - ��سبكتتاور - بجو�ر باي �فينيو - �لطابق  1 - مكتب رقم 

خمي�ص دروي�ص حممد �لبلو�سي  
�ملطلوب �إعالنهما : 1- د�ر �الأن�ساف للتجارة - �ص ذ م م 2- �ساهينور ح�سن �سيد �بو ح�سنات �بولها�سنات�سايد - �سفتهما: 

متنازع �سدهما
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكببب �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره )45793.20 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2022/9/29 �ل�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مببذكببر�ت  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  �أو  باحل�سور  مكلف  فبباأنببت  لببذ�  بعد 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اعالن بالن�شر 

 1691/2022/208 تنفيذ مدين  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- عمر كانيميل ثامبا الكود�ن - جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/مو�سى لتاأج� �ل�سيار�ت - ذ م م  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )25851.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   وعليه فان 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الجببر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 12410/2022/253 تنفيذ �شيكات

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 
مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )402611 ، 402614 ، 402613 ، 
402612، 000299 ، 000296( و�ل�سادر عن / �ملنفذ �سدها بقيمة )91200 درهم(  
طالب �لتنفيذ : طبا�سكو للمقاوالت �لفنية - ذ م م - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بور�سعيد 

- ديرة -دبي - �سارع �آل مكتوم - مبنى �مل�سعود 2 - �سقة 702  
�ملطلوب �إعالنه : 1- جماه� للمقاوالت )�ص ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكببب �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  �لتنفيذ  93889 درهم �ىل طالب  به وقببدره 
15 يوما من تاريخ  �الجببر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اإخطار عديل بالن�شر

رقم )2022/150743(
�ملنذرة : م�سنع مينوتي در�ي مك�ص ذ.م.م - �جلن�سية �الإمار�ت

بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�سي
�لثاين : كارتيك �سارجونام �سارجونام - هندي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  �إليه  �ملنذر 
�الأوىل  �إليها  �ملنذر  ح�ساب  من  �ل�سيكات  على  �ملوقع  ب�سفته   784-1989-2861965-9

)جمهول حمل �القامة(
فاإننا ننذركما ب�سرعة �سد�د �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم �لبالغ قدرها 237،332.00 درهم يف 
موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �الإنذ�ر، ويف حال طو�ف �إنهاء �ملهلة وعدم �ل�سد�د 
خاللها. فاإن �ملنذرة �ست�سطر �إىل رفع عري�سة �أمر �أد�ء �سدكما الإلز�مكما على �سبيل �لت�سامن 
فيما بينكم باملبلغ �ملطالب به مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك 

وحتى متام �ل�سد�د، ف�سال عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماه
مع حفظ كافة حقوق �ملعطر �الأخرى ...

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/150737(
�ملنذر : كري�ستال �المار�ت لل�سيانة �لعامة 

�ملنذر �إليهم : باور �ند فولتاج للمقاوالت ذ.م.م
�لف  100،000 درهم )مائة  ببباأد�ء مبلغ  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  بهذ� يكلف 
درهم( خالل مدة �ق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ هذ� �الإنببذ�ر و�ال فاأنه 
�سي�سطر �ملنذر لل�س� يف �إجر�ء�ت ��ست�سد�ر �مر �أد�ء باملبلغ �ملذكور مع 
ببباأي م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلببك. هذ�  حفظ حقه يف مطالبتكم 

للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتو�ه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13656 بتاريخ 2022/9/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 4212/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230 

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم )000047،000046( و�ل�سادر عن 
�ملنفذ �سده بقيمة )400000 درهم( 

طالب �لتنفيذ : مهند عبد�ملعني ماندو  
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - مبنى بناية �لفهد  

�ملطلوب �إعالنه :1 - �جمد حممد ز�هر �لرئي�ص  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكببب �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره 405585 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533
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جملة  يف  ُنبببب�ببببسببببرت  �لبببببتبببببي  �لببببببدر��ببببببسببببببة،  ويف 
Scientific Reports، وجد علماء من 
ديوك،  وجامعة  ميدي�سن،  و��سنطن  جامعة 
و�الأرجنتني،  �أملانيا  يف  جامعات  مببن  و�آخبببرون 
�أن متطلبات �حلديد يف �لثلث �لثاين و�لثالث 
لببدى �لن�ساء �حلببو�مببل قببد تزد�د  مببن �حلببمببل 
يف  �حلديد  �مت�سا�ص  لكن  �أ�سعاف،  بثمانية 
�الأجنة ميكن �أن يت�ساءل بقدر ما %15 لدى 
�لن�ساء �للو�تي يعانني من �إجهاد مزمن. و�أفاد 
�لفريق �أن تاأث��ت نق�ص �حلديد تكون �أكر 
و�سوحا يف �الأجنة �لذكور. وبالنظر �إىل ذلك، 
يجب على �لن�ساء �حلو�مل مر�قبة م�ستويات 
�لببتببوتببر لببديببهببن وحمبباولببة تقليل �لببتببوتببر من 

خالل تقنيات �ال�سرتخاء.
�العتماد  فيمكن  �ملزمن،  �الإجهاد  ��ستمر  و�إذ� 
ومبببر�قبببببببة م�ستوى  مببكببمببالت �حلبببديبببد  عببلببى 
�لوالدة،  عند  �لر�سع  �الأطببفببال  لببدى  �حلديد 
�أحد �ملوؤلفني  كما قال �لدكتور مارتن فر��ص، 
�لتوليد  يف  �ملبب�ببسبباعببد  و�الأ�بببسبببتببباذ  �لببرئببيبب�ببسببيببني 
�لببطببب بجامعة  كببلببيببة  �لببنبب�ببسبباء يف  و�أمببببر��ببببص 

و��سنطن.
وقال فر��ص: "لقد �أن�ساأنا �ل�سلة بني �الإجهاد 
�ملزمن �أثناء �حلمل و�لتو�زن �حلديدي للوليد. 

يتو�سط �لتاأث� �سن �الأم و�حلالة �الجتماعية 
و�القت�سادية �أو �لتعليم يف كث� من �حلاالت، 
�أهمية رعاية �سحية  لكنه ي�سلط �ل�سوء على 
�أكببببر �إنبب�ببسببافببا �أثبببنببباء �حلببمببل كببو�ببسببيببلببة قوية 

لتح�سني منو �لدماغ قبل �لوالدة وبعدها".
و�أ�ساف �أن تناول فيتامينات ما قبل �لوالدة قد 

ال ي�ساعد يف تعوي�ص �لعجز.
تكون قوية  �الأجنة عادة ما  �أن  و�أو�سح فر��ص 
�الأمومي.  �حلديد  يف  �ملعتدلة  �لتغ��ت  �سد 
وقال: "ما نالحظه هنا هو �أنه يف ظل ظروف 
�لذكور  �الأجنة  يكون  �ملزمن،  �الأمببهببات  �إجهاد 
�حلديد  مببن  �سحتهم  تنظيم  على  قببدرة  �أقببل 
قد  هببذ�  �أن  ونعلم   - �الإنببباث  ببباالأجببنببة  مقارنة 
لببه عببو�قببب عببلببى منببوهببم �لع�سبي بعد  يببكببون 
�لوالدة".وتتبعت �لدر��سة 164 �مر�أة حامال 
جمهد�ت  �أنهن  على  حتديدهن  وقع  �أملانيا  يف 
�أو غبب� جمببهببد�ت. ومتببت مببقببارنببة �مت�سا�ص 
جمموعة  مببع  �لن�ساء  لببدى  للحديد  �جلببنببني 
�سابطة.وحتتاج �ملر�أة �حلامل يف �ملتو�سط �إىل 
نحو 30 مغ من عن�سر �حلديد يوميا لتلبية 
�الإ�سايف  �لبببببدم  �جلبببديبببدة حلببجببم  �ملببتببطببلبببببات 

و�مل�سيمة �لنامية و�جلنني �ملتنامي.
وحتببتببوي معظم �ملببكببمببالت �لببغببذ�ئببيببة مببا قبل 

�لببوالدة على هببذ� �لقدر من �حلديد، وهببو ما 
يقارب �سعف �لكمية �لتي حتتاجها �ملر�أة غ� 
ي�سل  ما  �أن  �سابقا  �لدر��سات  �حلامل.وذكرت 
�إىل ن�سف �لن�ساء �حلو�مل يف �لبلد�ن �ملتقدمة 
يعانني من نق�ص �حلديد، و�لذي بدوره ميكن 
�أن يببوؤدي �إىل �نخفا�ص �لببوزن عند �لببوالدة �أو 

�لتاأث� على �لنمو �لع�سبي للجنني.
وقبببببال فبببر��بببص �إنبببببه مبببن �ملببببعببببروف مببنببذ فرتة 
طببويببلببة �أن �الإجببببهبببباد يبببوؤثبببر عببلببى منبببو دمببباغ 

�جلببنببني. و�أ�ببسبباف �أن �إجببهبباد �جلببنببني مرتبط 
بحاالت نف�سية ع�سبية الحقة مثل ��سطر�ب 
و�لتوحد  �النبببتببببببباه  ونببقبب�ببص  �حلبببركبببة  فببببرط 
و�ال�بببسبببطبببر�ببببات �لببتببنببكبب�ببسببيببة �لببعبب�ببسبببببيببة مثل 
در��سة  يف  فر��ص  و�لزهامير.و�أفاد  باركن�سون 
�الإجهاد  تتبع  بببباأن  يببنببايببر،  ُنبب�ببسببرت يف  �ببسببابببقببة، 
�لببببذي تببعبباين مببنببه �ملبببببر�أة �حلببامببل عببر جهاز 
ميكن �رتد�وؤه �أو فحو�سات منتظمة ميكن �أن 

مينع تاأخر منو �لطفل بعد �لوالدة.

على الن�ساء احلوامل مراقبة م�ستويات التوتر لديهن وحماولة تقليلها

االإجهاد املزمن اأثناء احلمل يوؤثر على قدرة اجلنني على امت�سا�ض احلديد

قام باحثون معهد كارولين�سكا، وجامعة �أو�سلو ، وم�ست�سفى 
وم�ست�سفى   ، )�ل�سويد(  �ستوكهومل  يف  كارولين�سكا  جامعة 
بفح�ص  )�لببرويببج(،  �أو�ستفولد  وم�ست�سفى  �أو�سلو  جامعة 

خطر �الإ�سابة بح�سا�سية �لطعام يف �سن �لثالثة.
مت  �إذ�  �حل�سا�س�سية  تخفيف  ميكن  �أنبببه  �خلبببر�ء  و�كت�سف 
�لذي  �لطعام  من  منتظمة  �سغ�ة  �أجببز�ء  �الأطفال  �إعطاء 
�سن  من  و�لبي�ص  و�حلليب  �ل�سود�ين  �لفول  على  يحتوي 

ثالثة �أ�سهر.
و�أظهرت �لنتائج �أن �الأطفال �لذين تذوقو� ب�سكل مبكر كان 
�أحد  لديهم خطر %1.1 لالإ�سابة برد فعل حت�س�سي جتاه 
بن�سبة  مقارنة   ، �لثالثة  �سن  يف  �إدخالها  مت  �لتي  �الأطعمة 
مبكر�  �لطعام  تقدمي  يتم  مل  �لذين  �الأطفال  بني   2.6%
لهم، وهذ� يعني �أن 63 طفال بحاجة �إىل �لتعر�ص لالإدخال 
�ملبكر لالأطعمة �مل�سببة للح�سا�سية ملنع �حل�سا�سية �لغذ�ئية 

لدى طفل و�حد.

تقليل خماطر الإ�سابة بح�سا�سية الفول ال�سوداين
�الإ�سابة  خطر  �نخفا�ص  هو  �مل�ساهم  �لرئي�سي  �لعامل  كان 
بح�سا�سية �لفول �ل�سود�ين، وهي �حل�سا�سية �الأكر �سيوعا 
يف �لدر��سة، و�لتي كانت 0.7 يف �ملائة يف جمموعة �لتدخل 

مقارنة بب 2.0 يف �ملائة يف �ملجموعة �ل�سابطة.
يقول رئي�ص جمموعة �لبحث يف ق�سم �سحة �ملر�أة و�لطفل 
تاأث� وقائي  "هذ�  يف معهد كارولين�سكا بيورن نوردلوند،: 
مهم نظر� الأنه يت�سمن عالجا ب�سيطا، �لتقدمي �ملبكر قلل 
بو�سوح من خطر �الإ�سابة بح�سا�سية �لفول �ل�سود�ين، وهي 
فعل  ردود  ت�سبب  �أن  وميكن  �حلياة  مدى  ت�ستمر  ح�سا�سية 

خط�ة وقلقا، غالبا ما يوؤثر على نوعية �حلياة".
��ستملت �لدر��سة على 2397 طفاًل من �لرويج و�ل�سويد، 
مت تببوزيببعببهببم عبب�ببسببو�ئببيببا عببلببى و�حببببدة مببن �أربببببع جمموعات 
�لدر��سة،  مبببن  �ببسببابببقببا  عببنببه  �الإببببببالغ  عببالجببيببة، يف جبببزء مت 
عمر  من  �ملنتظمة  �ملطريات  تاأث�  بفح�ص  �لباحثون  قببام 

�لتاأتبية،  �الأكببزميببا  على  �ملبكر  �لببغببذ�ء  �إدخبببال  �أو  �أ�سبوعني 
و�لتي تعد عامل خطر حل�سا�سية �لطعام يف وقت الحق.

�أجز�ء  �سكل  على  غذ�ئية  مقدمة  �ملجموعات  �إحببدى  تلقت 
�أو �حلليب  �لبب�ببسببود�ين  �لببفببول  زببببدة  مببن  �ببسببغبب�ة منتظمة 
تلقت  �أ�سهر،  ثالثة  عمر  من  �ملطبوخ  �لبي�ص  �أو  �لقمح  �أو 
�إىل  ببباالإ�ببسببافببة  �لب�سرة  مببرطبببببات  نف�ص  �لثانية  �ملجموعة 
ترطيبها، مت �إعطاء �لثلث فقط �ملطريات �جللدية ،و�لر�بع 
�تباع  �الآبببباء على  �أي عببالج حمببدد، مت حببث جميع  مل يتلق 

�الإر�ساد�ت �لوطنية الإدخال �لغذ�ء.
مت �إدخال �لفول �ل�سود�ين �أواًل، تبعه بعد �أ�سبوع حليب �لبقر، 
لل�سماح  �لو�لدين  توجيه  مت  و�لبي�ص،  �لقمح  ع�سيدة  ثم 
�الأ�سبوع  �الأقل يف  �أيام على  �أربعة  �لطعام  بتذوق  الأطفالهم 
جنبا �إىل جنب مع تغذيته �ملنتظمة، ثم مت ت�سجيعهم على 
�لنظام  مببن  كجزء  �الأربببعببة  �الأطببعببمببة  تقدمي  يف  �ال�ستمر�ر 

�لغذ�ئي �ملعتاد للطفل بعد �سن �ستة �أ�سهر.
يو�سح �لدكتور نوردلوند:"نحن نتحدث عن كميات �سغ�ة 
على  �لبب�ببسببود�ين،  �لببفببول  بببزبببدة  �إ�سبعه مغطى  طفل مي�ص 

�سبيل �ملثال �أو يتذوق من ملعقة �سغ�ة".
حبب�ببسببر �أكببببر مببن 80 ببباملببائببة مببن �الأطبببفبببال �ملببتببابببعببة حتى 
�أحد  وجببود ح�سا�سية جتاه  وعندها مت فح�ص  �لثالثة،  �سن 
�الأطعمة �الأربعة، مت ت�سخي�ص ح�سا�سية �لطعام يف 44 من 
�لر�سع: 32 يعانون من ح�سا�سية �لفول �ل�سود�ين، و 12 
ح�سا�سية  مببن  يعانون   4 و  �لبي�ص،  ح�سا�سية  مببن  يعانون 

�حلليب.
من  باملائة(   2.3(  14 يف  �لطعام  ح�سا�سية  ت�سخي�ص  مت 
596 ر�سيعا يف جمموعة عدم �لتدخل  و 17 )3.0 باملائة( 
من 574 ر�سيعا يف جمموعة �لتدخل �جللدي، و�ستة )0.9 
�لغذ�ئي،  �لتدخل  جمموعة  يف  ر�سيعا   641 مببن  ببباملببائببة( 
و�سبعة )1.2 باملائة( من 583 ر�سيعا يف جمموعة �لتدخل 

�مل�سرتكة.
 نظر� الأن �نت�سار �حل�سا�سية �الأخرى غ� �لفول �ل�سود�ين 
كان منخف�سا يف ثالث �سنو�ت، فاإن �لدر��سة غ� قادرة على 
�لتاأكد من �لتاأث� على خماطر �حل�سا�سية �ملرتبطة بجميع 

�الأطعمة �لفردية.
تقرتح وكالة �لغذ�ء �لوطنية �ل�سويدية ب�ساأن تغذية �لر�سع 

�ل�سماح لالأطفال بتذوق �لطعام �ملنتظم يف موعد ال يتجاوز 
يكفي  �لكميات �سغ�ة مبببا  كببانببت  طبباملببا  �أ�ببسببهببر،  �أربببعببة  �سن 
�أن �ملقدمة  لعدم �لتناف�ص مع �لر�ساعة �لطبيعية. ال يبدو 

 - �لطبيعية  �لر�ساعة  على  �أثببرت  قد  �لدر��سة  يف  �ل�سابقة 
حو�يل 90 باملائة من �الأطفال يف جميع �ملجموعات كانو� ال 

يز�لون ير�سعون من �لثدي حتى �سن �ستة �أ�سهر.

درا�سة: اإطعام الر�سع املبكر يقلل من خطر اإ�سابتهم م�ستقبال بح�سا�سية الغذاء

اإجهاد  من  تعاين  املييراأة  كانت  اإذا 
احلمل،  من  متاأخر  وقييت  يف  مزمن 
جنينها  قدرة  على  ذلك  يوؤثر  فقد 
على امت�سا�ض احلديد بن�سبة ت�سل 
اأجراها  لدرا�سة  وفقا   ،%15 اإىل 
باحثو جامعة وا�سنطن ميدي�سن يف 

�سياتل.

امل�سببة  بالأغذية  املبكر  الر�سع  اإطعام  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�ض  اأ�سارت 
اإ�سابتهم  خطر  من  يقلل  قد  والبي�ض،  ال�سوداين  الفول  مثل  للح�سا�سية، 

باحل�سا�سية الغذائية م�ستقبال.

مـــــــــــــر�أة
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•• ابوظبي-الفجر:

ي�سارك �الأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية يف �جتماعات 
�لبببدويل  للمجل�ص  �لببتببا�ببسببع  �لبب�ببسببنببوي  �ملبببوؤمتبببر 
لببالأر�ببسببيببف �لبببببذي تببنببعببقببد دورتببببببه �حلببالببيببة يف 
�أوىل  ومتثلت  “روما”،  �الإيببطببالببيببة  �لعا�سمة 
تببقببدميببي عبببن حت�س��ت  بببعببر�ببص  �ملبب�ببسبباركببات 
كببوجنببر�ببص �ملببجببلبب�ببص �لببببدويل لببالأر�ببسببيببف �لذي 
�ست�ست�سيفه �أبوظبي يف �أكتوبر 2023م، وعن 
يقدمه  ومببا  �لوطنية،  و�ملكتبة  �الأر�سيف  رحلة 
من خدمات �أر�سيفية وتوثيقية يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، ف�ساًل عن دوره يف حفظ ذ�كرة 
�لببوطببن و�إتبباحببتببهببا، وتببزويببد �لببببباحببثببني وعامة 

�لنا�ص باملعلومات �ملوثقة عن تاريخ وتر�ث دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنطقة �خلليج.

�الأر�سيف  ن�ساأة  يف  �لتقدميي  �لعر�ص  ركز  وقد 
�لتجارب  من  كو�حدة  �لعربي  للخليج  �لرقمي 
كيف  مو�سحاً  �الأر�سيفيني؛  تهم  �لتي  �ملميزة 
ما  �ملتحدة  �لعربية  �الإمببببار�ت  دولببة  ��ستثمرت 
�أر�سيفية  كببنببوز  مببن  �لببوطببنببي  �أر�سيفها  يحويه 
�لثقافة  تعزيز  يف  ت�سهم  �أن  ميكنها  ومعرفية 
�الأر�سيف  و�أهمية  �لوطني،  و�النببتببمبباء  �ملحلية 
�لرقمي للخليج �لعربي AGDA وما يقدمه 

من معلومات �أر�سيفية.
�أمام  لوطنية   � و�ملكتبة  �الأر�ببسببيببف  و��ستعر�ص 
�لببوفببود �لببتببي �لببتببقببت يف رومبببا – تبباريببخببه منذ 

�ملوؤ�س�ص  مببن  بببتببوجببيببه   1968 عبببام  تبباأ�ببسببيبب�ببسببه 
و�لباين �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان -طيب 
�هلل ثببببر�ه- لببكببي يببببدّون تبباريببخ �الإمببببببار�ت �لتي 
كانت حينذ�ك مقبلة على مرحلة من �لنه�سة 
و�لببتببطببور و�الزدهبببببار، ثببم تببطببرق الأهبببم �ملر�حل 
للوثائق  مكتباً  ن�ساأته:  من  بببدء�ً  بها  مر  �لتي 
و�لدر��سات،  �لببوثببائببق  مببركببز  �إىل  و�لببدر��ببسببات، 
�لوطني  �ملركز  ثم  و�لبحوث،  �لوثائق  فمركز 
�لوطني،  و�لبحوث، و�سواًل لالأر�سيف  للوثائق 
�ملر�سوم  عببلببى  وبببنبباء   2021 عبببام  �أو�خبببببر  ويف 
��بببسبببمبببه �حلبببببايل  13 حبببمبببل  �الحتببببببببببادي رقببببببم 

“�الأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية«.
ثم حتول �لعر�ص �إىل �الأر�سيف �لرقمي للخليج 

عام  �الإنببرتنببت  �سبكة  على  �أُن�سئ  �لببذي  �لعربي 
2019 لعر�ص �ملو�د �لتاريخية و�لثقافية �لتي 
و�ملببثبب� لالهتمام  �ملببوثببق  �لببتبباريببخ  ق�سة  حتكي 
للخليج �لعربي، وهو يوفر مو�د رقمية باللغتني 
من  قرنني  حقبة  ت�سمل  و�الإجنليزية  �لعربية 
�لتاريخية،  �الأحببببببد�ث  فببيببهببا  بببق  وُتبببوثَّ �لبببزمبببان، 
وتر�جم �ل�سخ�سيات، و�ملذكر�ت، و�ملخطوطات، 
و�ل�سور، و�ملر��سالت �لر�سمية، وقد �سهد �ملوقع 
تقنيات  �إ�سافة  �لثانية  �الإلكرتوين يف مرحلته 
�ل�سور،  بجانب  �ملبببو�د  بيانات  لببقببر�ءة  متقدمة 
تعتر  �لببتببي  �لببعببامل  خريطة  خا�سية  و�إ�ببسببافببة 
مببكببّمببلببة لببعببمببلببيببة �لبببببحببث، و�لبببتبببي تبب�ببسببّهببل -عن 
طريق �لبحث �ملرئي- معرفة �لوثائق و�ل�سور 

يف  �ملببهببمببة  و�لببقببيبباد�ت  �لببتبباريببخببيببة  لل�سخ�سيات 
و�ملكتبة  �الأر�سيف  ويو��سل  �لعامل،  دول  جميع 
�لوطنية �لعمل على تطوير �ملوقع �الإلكرتوين 
ت�ساعد  متقدمة  تقنيات  على  �لعربي  للخليج 
و�لكلمات  �حلبببروف  على  �ل�سوئي  �لتعرف  يف 
�ملببفببتبباحببيببة لببكببل مبببلبببف، وميبببكبببن لببببببزو�ر �سبكة 
�ملوقع  هذ�  �إىل  �لو�سول  كانو�  �أينما  �الإنرتنت 

عر �لر�بط �لتايل: 
https://www.agda.ae   

�الأر�سيف  �إنبب�ببسبباء  �أ�ببسببببباب  �إىل  �لببعببر�ببص  و�أ�بببسبببار 
ثقافية،  ج�سور  كبناء  �لعربي،  للخليج  �لرقمي 
�ملوقع  دعببم  �إىل  تطرق  كما  �مل�سافات،  وتقريب 
وباملعار�ص  �ملبببتبببطبببورة،  �لببرقببمببيببة  بببالببتببقببنببيببات 

تظهر  �لتي  وباخلريطة  �لرقمية،  �الإلكرتونية 
جهود �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان – طيب 

�هلل ثر�ه- يف بناء �لعالقات مع �سعوب �لعامل.
م�ستقبل  �آفببباق  �إىل  ببباالإ�ببسببارة  �لعر�ص  و�ختتم 
مت  �أن  بعد  �لعربي  للخليج  �لرقمي  �الأر�ببسببيببف 
�إلببكببرتونببيببة و��ببسببعببة �ملببحببتببوى، وما  بببنبباء من�سة 
تطوير  من  و�لثالثة  �لثانية  �ملرحلة  �ستحمله 
هذ�  يقدمها  �لببتببي  �جلبببادة  و�لببثببقببافببة  للموقع، 

�ملوقع لزو�ره.
و�أكد �لعر�ص �هتمام �الأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية 
�لذي  لببالأر�ببسببيببف  �لببببدويل  �ملجل�ص  بببكببوجنببر�ببص 
 2023 عببام  �أكببتببوبببر  يف  �أبببوظبببببي  �ست�ست�سيفه 

مظهر�ً �أهمية �حلدث حملياً وعربياً وعاملياً.

AGDA ا�ستعر�ض اأمام الوفود اأبرز املحطات يف تاريخه، وقدم عر�سًا تف�سيليًا عن

االأر�سيف واملكتبة الوطنية ي�سارك يف اجتماعات املوؤمتر ال�سنوي 
للمجل�ض الدويل لالأر�سيف يف روما

حتفل مذكر�ت هو�رد كارتر �ملوجودة فى معر�ص �أك�سفورد 
�ملقام حاليا مبنا�سبة مرور مائة عام على ك�سف مقرة توت 
�أبرزها فى �لر�بعة  �آمببون بالكث� من �الأحببد�ث لكن  عنخ 

كارتر  نظر  عندما   ،1922 نوفمر   26 يببوم  ع�سر  مببن 
ور�عيه �للورد كارنارفون �إىل �لقر الأول مرة، وك�سر� ختًما 
3000 عام وبببد�أ �لتنقيب عن �لقدمي  ��ستمر الأكر من 

�مل�سرى فى  �مللكى  �لدفن  �لببذى مل مي�ص، موقع  �لوحيد 
و�دى �مللوك توت عنخ �آمون.

�إ�سارة مكتوبة لكارتر لالكت�ساف فى  �أول  �ملعر�ص  يعر�ص 
�إحدى دفاتر �جليب �خلا�سة �أو “�لنوتة” �لتى ��ستخدمها 
لت�سجيل �أن�سطته خالل �الأ�سهر �لثمانية �لتى ق�ساها كل 
عام فى م�سر و�لتى قال فيها “مت �لعثور على �خلطو�ت 
�الأوىل للقر” عر قلم ر�سا�ص نقل حما�ًسا ال ميكن كبته 

وهو ما �سجله يوم �ل�سبت 4 نوفمر 1922.
يببظببهببر �ملبب�ببسببريببون، مببببا فبببى ذلبببك �لببعببديببد مبببن �الأطفال 
يتم  �أن  دون  �حلببفببريببات  �ببسببور  مببن  �لعديد  فببى  �لعاملني، 
من  �لتقليل  ومت  ذكببرهببم،  مت  مببا  ونبببادر�  عليهم،  �لتعرف 
�أهمية دورهم فى �لتقارير �لر�سمية لكن �لبحث �الأر�سيفى 
“يجعل من �ملمكن ��ستعادة دور �مل�سريني فى �حلفريات ،” 

و “معاجلة �خلطاأ” وفقا ل�سحيفة �لبايي�ص �الإ�سبانية.
�ملببهببمببل للن�ساء  �لببببدور  �لبب�ببسببوء عببلببى  �ملببعببر�ببص  كببمببا ي�سلط 
�ملبب�ببسبباركببات فببى �ملبب�ببسببروع، مثل مينى زوجبببة �ملبب�ببسببور هارى 
ب�تون، �ساحبة �ل�سور �ل�سه�ة للتنقيب، و�لتى �ساعدت 
�أحد  وفببى  قيمة،  �سخ�سية  مبببذكببر�ت  و�حتفظت  زوجببهببا 
�ملقاطع، تتذكر �الإثارة �مل�ساحبة لزيارة �لقر وكيف �أر�سل 
ا  �سخ�سً �أن  لببو  كما  منزلها  �إىل  الإح�سارها  حببمبباًر�  كببارتببر 

ير�سل �سيارة �أجرة.

�أي�سا خريطة ر�سمها كارتر مع �حلفريات بني عامى  هنا 
1917 و 1922، قبل حتديد موقع �لقر ظلت خمباأة 
حتت بقايا �أكو�خ �لعمال �لقدمية بالقرب من قر رم�سي�ص 

�ل�ساد�ص �ملجاور.
للحظة  ت�سجيال  كبببارتبببر  مبببذكبببر�ت  مبببن  �ببسببفببحببة  حتببتببوى 
�لعظيمة بخط يده، وهى حلظة فتح �ملقرة مبا فى ذلك 
حتى  �إدخالها،  مت  �لتى  و�ل�سمعة  �لباب،  فى  فتحة  �إن�ساء 
وكانت  �سيء؟”  �أى  روؤيببة  “هل ميكنك  كببارنببارفببون:  �ساأل 

�الإجابة من هو�رد كارتر: “نعم، �إنها ر�ئعة”.

كانت بد�ية مغامرة علمية مذهلة ��ستمرت حتى دي�سمر 
تفريغ  ��ستغرقها  �لببتببى  �لع�سر  �لبب�ببسببنببو�ت  وهببى   ،1932
1923، دون  �أبريل   5 �لقر، بينما توفى كارنارفون فى 
روؤيببببة حمببتببويببات �لببتببابببوت �حلببجببرى ومببومببيبباء تبببوت عنخ 
 ،1925 11 نوفمر  �آمببون، و�لتى مل يتم فح�سها حتى 
وت�سف ر�سالة من كارتر �إىل عامل �مل�سريات �آالن جاردير 
و�أ�سّرة  عربات  قال:  حيث  �لرمزية  �الأثرية  �لقطع  بع�ص 
�لطبيعى  باحلجم  و�سخ�سيتان  غريبة  حيو�نية  باأ�سكال 

لالأو�سياء”.

خريطة و�سمعة فى القرب..

 مذكرات هوارد كارتر عن 
كنوز توت عنخ اآمون

•• دبي-الفجر:

رئي�ص  �لب�ستكي  عي�سى  �لببدكببتببور  �ببسببعببادة  �فببتببتببح 
جامعة دبي بح�سور �سعادة خالد �لزهر�ين نائب 
�لقن�سل �ل�سعودي يف دبي فعاليات يوم �جلاليات 
�سئون  �إد�رة  تنظمه  �لبببذي  �لببطببالبببيببة  و�الأنبببديبببة 
�لطلبة بالتعاون مع جمل�ص �حتاد طلبة �جلامعة 

و�الأندية �لطالبية يف �جلامعة.
�لطالبية  �الأنبببديبببة  ��ببسببتببعببر��ببص  �لببيببوم  ت�سمن   
�ملعرفية  بببعبب�ببص �جلبببو�نبببب  وتبببقبببدمي  الأنبب�ببسببطببتببهببا 
�إ�سافة  بببلببد  كبببل  و�لببثببقببافببيببة و�الجببتببمبباعببيببة عبببن 
و�لفلكلور  و�لفنية  �لثقافية  �لعرو�ص  من  لعدد 

�ل�سعبي.
نائب  �الأحببمببد  ح�سني  �لببدكببتببور  �الفببتببتبباح  ح�سر 

كب�  وعببدد  �الأكادميية  لل�سوؤون  �جلامعة  رئي�ص 
مبببن �أعببب�بببسببباء �لببهببيببئببتببني �لببتببدريبب�ببسببيببة و�الإد�ريبببببببة 

و�لطلبة.
و�أكد �لب�ستكي خالل �فتتاح �لفعاليات �أن �حتفال 
�ململكة  �حتفال  مع  يتز�من  �ليوم  بهذ�  �جلامعة 
 92 �لوطني  باليوم  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية 
و�أن  �ل�سعبني،  �لوثيقة بني  �لعالقات  ويعر عن 

هذ� �ليوم يكر�ص �أ�سمى معاين �لت�سامح و�لتعاي�ص 
�أر�ص �الإمببار�ت �لتي  بني �جلاليات �ملختلفة على 
خمتلفة،  جن�سية   192 �أر�ببسببهببا  عببلببى  حتت�سن 
 42 �أكببر من  �لببذي ي�سم  و�أن جمتمع �جلامعة 
�جلن�سيات،  بببني  �لتنوع  لهذ�  منببوذج  هببو  جن�سية 
وتببر�ببسببل �جلببامببعببة مببن خبباللببه ر�ببسببالببة للعامل �أن 
دولة �الإمار�ت �أ�سبحت عا�سمة وملتقى لثقافات 

�ل�سعوب و�الأعر�ق و�الأديان.
ورحب �لب�ستكي ب�سعادة نائب �لقن�سل �ل�سعودي 
�فتتاح  حببب�بببسبببرو�  �لبببذيبببن  وبببالبب�ببسببيببوف  دبببببي  يف 
يتما�سى  �جلاليات  يوم  �أن  �إىل  م�س��  �لفعاليات 
�المار�ت  دولببة  جلعل  �لر�سيدة  �لقيادة  روؤيببة  مع 

دولة عاملية تت�سم بالت�سامح و�الحرت�م �ملتبادل.
�لعملية  هبببم حمبببور  �جلببامببعببة  طببلبببببة  �إن  وقببببال   

�لتعليمية و�لرتبوية، 
�أهمية �الأن�سطة �لطالبية و�أثرها يف  �إىل  م�س�� 
�سقل �سخ�سية ومهار�ت ومد�رك �لطلبة، و�أهمية 
�لطالبية كونها حلقة و�سل مهمة جد�  �الأندية 
بني �إد�رة �جلامعة و�ملجتمع �لطالبي، ودورها  يف 
تنفيذ �لعديد من �الأن�سطة و�لفعاليات �لثقافية 

و�لعلمية و�الجتماعية �ملختلفة.
ولفت هيثم �ملعيني مدير �سئون �لطلبة باالإنابة 
يوفر  �لطالبية  و�الأنببديببة  �جلاليات  يببوم  �أن  �إىل 
للطلبة �لفر�سة لعر�ص ثقافة وح�سارة وتقاليد 
�ل�سعوب  بببني  بببالدهببم ويك�سر �حلببو�جببز  وعببباد�ت 
�إ�سافة الأنه يحقق �لتفاعل بني �لطلبة من خالل 

�أن�سطة متعددة باعتبارهم قادة �مل�ستقبل.

يف يوم اجلاليات والأندية الطالبية بجامعة دبي

تقدمي عرو�ض فنية وثقافية واحتفال باليوم الوطني ال�سعودي 
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مي�سال موناغان توؤدي دور التواأم

االأ�سرية احلياة  تعقيدات  يتناول    Echoes

�سقيقة  ليني،  �ختفاء  مع  �حلكاية  معامل  تبد�أ 
موناغان  مي�سال  �ملمثلة  )تبببوؤدي  �لببتببو�أم،  جينا 
�أجنلي�ص،  لببو�ببص  تببغببادر جيني  �لبببدوريبببن(.  كببال 
�إي�ستون،  مقاطعة  يف  �إيببكببو  مبباونببت  �إىل  لتعود 
رحلة  �ستبد�أ  هناك،  من  ر�أ�سها.  م�سقط  حيث 

جينا يف �لبحث عن �سقيقتها �ملفقودة.
خببببالل �خلببببط �لبببعبببام لبب�ببسببيببنبباريببو �الأحبببببببد�ث يف 
�سائكة  تركيبة  يف  �سننخرط  �الأوىل،  �حللقات 
مدعومة  و�إ�ببسببار�ت  دالالت  فر�ستها  ومببعببقببدة، 
�ببسببمببن مبب�ببسبباهببد فببال�ببص ببببباك، ولببقببطببات عابرة 
ملبببا�بببصٍ و�أحبببببببد�ٍث عببا�ببسببتببهببا �الأخببببتببببان. مبببع ف�سح 
�ل�سخ�سيات  عبببالقبببة  عببببن  لببلببتببعببريببف  جمبببببال 
بال�سقيقتني،  �رتباطها  وحجم  ببع�ص،  بع�سها 
�الأمبببببر �لببببذي �ببسببيببزيببد مبببن حببجببم �الرتببببببباك يف 
فهم جمريات �الأمببور، من دون �أن يفقد �لعمل 
جلياً  كببان  �الرتببببباك  هببذ�  �لت�ساعدي.  �إيببقبباعببه 
حل  ت�ستطع  مل  �لببتببي  نف�سها،  جينا  على  حتى 
لغز �ختفاء �سقيقتها، وهو ما دفعها �إىل تقم�ص 
�سخ�سيتها، لفهم وحّل جميع �الألغاز �لعالقة يف 

�ختفاء ليني.
ركائز  �إحبببدى  �ل�سقيقتني  بببني  �لت�سابه  درجبببة 
�حلبكة �ل�سائكة �لتي �ست�ساعف حالة �الرتباك 
و�لببتبب�ببسببويبب�ببص ببب�ببسببكببل لبببن يبب�ببسببعببف �ملبب�ببسبباهببد على 
تببكببر�ر م�ساهدة  �إال مببن خبببالل  فببهببم �حلببكببايببة، 
�ل�سخ�سيتني  بببني  ليميز  �أخببببرى،  مببرة  �لعمل 
مهمة  نقطة  وهببي  وحا�سريهما.  وما�سيهما 

وربببطببه يف  �لببدر�مببي،  �الأثبببر  ت�سويغ  �إىل  تهدف 
خميلة �ملبب�ببسبباهببد، وحتببفببيببزه عببلببى �لببتببمبباهببي مع 
�حلكاية و�لتقاط خيوطها ومللمتها. وقد نعتقد 
ظهور  بعد  �أكبببر  �ستت�سع  �لتعقيد  م�ساحة  �أن 
ليني �ل�سقيقة �ملفقودة، وال �سيما بعد �أن �أخذت 
جينا دور ليني، وبالتايل �ستغدو �الأوىل مفقودة 
هذ�  �ل�سغ�ة.  و�أ�سرتها  �لكب�ة  عائلتها  �أمببام 
حدث  بببني  �الأدو�ر  تقم�ص  �إىل  �سيدفعها  كله، 
و�آخبببر، وهببو �الأمبببر �لببذي ي�ساهم يف رفببع حالة 
تكوين  على  وحافظ  �مل�ساهدة،  فعل  يف  �لتوتر 
�لن�ص ومتا�سكه، من دون �لوقوع يف �أي �سطط 

�أو رتابة.
مبلغاً  �ستبلغ  و�لتعقيد  �لت�سوي�ص  ذروة  لكن 
�حلكاية.  مببعببامل  لدينا  تت�سح  �أن  بعد  كببببب��ً، 
�لثغر�ت  جميع  �خلام�سة،  �حللقة  بببد�يببة  فمع 
�ببسببتببطببمبب�ببص، و�بببسببب�فبببع �لبب�ببسببتببار عبببن �حلبببببو�دث 
�لببغببامبب�ببسببة. كبببحبببادثبببة وقبببببوع كبببلبببوديبببا، �الأخببببت 
فتيات  كببّن  عندما  �ل�سطح،  �أعببلببى  مببن  �لثالثة، 
�ل�س�  على  قدرتها  كلوديا  وفقد�ن  �سغ��ت، 
�إىل  �أكببر  نتعّرف  هببذ� �حلببادث. كذلك،  نتيجة 
�أحد  ومببوت  �لكني�سة،  �حببرت�ق  حادثة  تفا�سيل 
�ملببتبب�ببسببرديببن �لببببذي كبببان نببائببمبباً يف �أثبببنببباء ن�سوب 

�ل�سقيقتني  �أن  �سنكت�سف  ذلك �حلريق. الحقاً، 
�عتادتا تبادل �سخ�سيتيهما يف كل عام يحل فيه 
�الأكر.  �لببعببقببدة  كببانببت  وهببنببا  ميالديهما.  عيد 
و�أزو�جهما  حياَتيهما  تت�ساركان  �الأختني  فكلتا 
لو�ص  يف  كببانببت  �لببتببي  جببيببنببا  �إذ�ً،  و�أ�ببسببغببالببهببمببا. 
�أجنلي�ص، كانت هي نف�سها ليني، وعندما عادت 
عادت  �إمنبببا  �سقيقتها،  عببن  للبحث  بلدتها  �إىل 
�الأختان،  �حلببقببيببقببيببة.�ببسببرعببت  �سخ�سيتها  �إىل 
يف  وذلبببك  �الأدو�ر،  بتبادل  طفلتني،  كانتا  منذ 
�أن  و�الأ�ببسببح  لببالأخببرى.  �إحد�هما  حماية  �سبيل 
�لتبادل،  هبببذ�  عببلببى  ت�سر  كببانببت  مببن  هببي  ليني 
قد  �ببسببرر  �أي  مببن  �سقيقتها  حببمببايببة  �أجببببل  مببن 
ليني منذ  ر�فقت  نف�سية  وهببذه حالة  ي�سيبها. 
فيها  �ساهدت  �لتي  �للحظة  منذ  �أي  طفولتها، 
و�لدها يقتل و�لدتها �مل�سابة بال�سرطان د�خل 
�أن تعلم �أن معاناة  حو�ص �ال�ستحمام، من دون 
�إىل م�ستوًى  �أو�سالها  �ملر�ص  �الأم و�آالمها من 
تكن  ومل  عذ�بها.  �إنهاء  زوجها  من  فيه  طلبت 
و�سعتها  خطة  هببو  �إمنببا  جينا  �ختفاء  �أن  تعلم 
و�لهروب  �لببتببو�أم،  حياة  من  للتخل�ص  �الأخببب�ة 
ديالن  ع�سيقها  برفقة  وعبباملببهببا  �سقيقتها  مببن 
جيم�ص، من �أجل بدء حياة جديدة، �أقل تعقيد�ً 
من تلك �حلياة �لتي ق�ستها برفقة ليني.ي�سّور 
يرتّتب  ومببا  �الأ�ببسببريببة،  �حلياة  تعقيد�ت  �لعمل 
قد  نف�سية،  �آثبببار  مببن  طفولتنا  يف  ن�سهده  عّما 

تتطّور وتكر معنا، وتزيد حيو�تنا �رتباكاً.

�لذي  �ملنزل  1998 وي�سم هذ�  Montecito يف عام  بناء عقار  مت 
تبلغ م�ساحته 1.03 فد�ن 4 غرف نوم و 3 حمامات. جعلت هذه �الأخبار 

معجبيها ي�ستك�سفون �ملزيد عن �سايف ثروة جينيفر �أني�ستون.
�أجنلو�ص الأبوين جون  1969 يف لو�ص  11 فر�ير  ولدت جينيفر يف 
مدينة  �إىل  عائلتها  و�نتقلت  �سقيقان،  ولديها  د�و،  ونان�سي  �أني�ستون 
ممثاًل  كببان  و�لببدهببا  �أن  من  �لرغم  على  طفلة.  كانت  عندما  نيويورك 
�لتليفزيون،  م�ساهدة  على  ت�سجع  مل  �أني�ستون  �أن  �إال  �ملولد،  يوناين 

�نف�سل و�لد� جينيفر عندما كانت يف �لتا�سعة من عمرها فقط.
و�سجلت  عبباًمببا،   11 �لعمر  مببن  تبلغ  كانت  عندما  �لتمثيل  �كت�سفت 
للمو�سيقى  �لثانوية    Fiorello H.LaGuardia مدر�سة  يف 

و�لفنون �مل�سرحية، و�ن�سمت �إىل جمعية �لدر�ما.
�لوقت  نف�ص  يف  وعملت  �الأدو�ر  بع�ص  متثيل  يف  �لعمل  �أني�ستون  بببد�أت 
1988، ح�سلت  عام  هاتف. يف  وم�سوق  كنادلة  بببدو�م جزئي  بوظائف 

.Mac and Me على دور ثانوي يف فيلم �خليال �لعلمي
يف عام 1990، ح�سلت على �أول دور تلفزيوين، ولكن مت �إلغاء �لعر�ص 
يف وقت الحق. ��ستمرت يف �لبطولة يف �الأفالم و�لر�مج �لتلفزيونية 
تلفزيونية  بر�مج  �أربعة  �لرغم من وجود  كبً��.على  دوًر�  و�نتظرت 
وخ�سعت  �الأمببل  تفقد  مل  �أنها  �إال  �لذ�تية،  �س�تها  يف  ناجحة  غ� 
تقوم  �أن  �أر�د  �ملنتج  �لبببببد�يببة  يف   ،Friends م�سل�سل  الخببتبببببار�ت 

جينيفر بتجربة �أد�ء دور مونيكا جيلر، ومع ذلك،
 يف وقت الحق، بدت كورتني كوك�ص مثالية لدور مونيكا �للطيفة، 

ومت �ختيار جينيفر يف دور ر��سيل جرين.
�ملهنية حيث  �نطلقت فيه م�س�تها  �لببذي  �لببوقببت  هببو  هببذ�  كببان   

�أحبها �جلميع يف �لعر�ص، وحققت �ل�سل�سلة جناًحا هائاًل.
رمبا �نتهى �الأ�سدقاء منذ 18 عاًما، لكن كانت جينيفر من�سغلة 
يف جني �الأمببو�ل من �لعر�ص و�لعائد�ت منذ ذلك �حلني، فكلما 
�إىل  �ملببال  دفببع مبلغ من  يتم  �مل�سل�سل،  بث  ببباإعببادة  �سبكة  قامت 
�أعيد  بالتحديد  �مل�سل�سل  وهببذ�  �أد�ئببهببم،  مقابل  �ملمثلني  فريق 

عر�سه ملر�ت كث�ة.
باالإ�سافة �إىل Friends،  ظهرت جينيفر يف �لعديد 

ذلك  يف  مبببا  �لتلفزيونية  و�لبببر�مبببج  �الأفبببببالم  مببن 
 Just go With و   Bruce Almighty
 Horrible و Murder Mystery و It

ذلك. �إىل  وما   Dirt و   Bosses
جينيفر  متتلك    pinkvilla ملببوقببع  ووفببقببا 
�أبببرز �مل�ساه�  عالمة جتارية، فهي و�حببدة من 
�سفقة  �أول  كانت  �لزبائن،  من  �لكث�  ولديها 

كرى لها مع Microsoft، حيث قامت هي 
 ،Friends فيلم  يف  �سريكها  بببب�ي،  ومبباثببيببو 

ببطولة فيديو مدته دقيقة و�حدة.
�ملرموقة  �لتجارية  �لببعببالمببات  مببن  �لببعببديببد  لديها 

�الأخببرى يف ملفها �ل�سخ�سي، وهي تعمل يف �سناعة 
 Vital ا. حيث تعمل كرئي�سة �إبد�عية يف �لتجميل �أي�سً

لل�سحة. مكملة  جتارية  عالمة  وهي   ،Proteins
عالمتها  �إطببالق  عن  ر�سمًيا  �أعلنت   ،2021 �سبتمر  يف 

�لتجارية للعناية بال�سعر .
�لتجارية  و�لعالمات  �لفنية  �الأعمال  كل هذه  وبعد 

ميببكببن �لببتببعببرف عببلببي قببببدر ثبببببروة جببيببنببيببفببر عن 
�لقيمة  تقدر   pinkvilla لب  وفقا  قرب 

�أني�ستون  جينيفر  لبببروة  �ل�سافية 
ومبا  دوالر،  مليون   320 بحو�يل 
�سنوًيا  �ملببال  �لكث� من  �أنها جتني 
من �سفقات �إعادة عر�ص �مل�سل�سل، 

و�أعمالها، 
و�لتمثيل، فاإن هذ� �لرقم �سي�ستمر 

يف �لنمو.

بعد �سرائها منزل اأوبرا وينفري مقابل 14.8 مليون دولر

 تعرف على �سايف ثروة جينيفر اأني�ستون

قبل فرتة ق�سرية، طرحت من�سة نتفليك�ض الأمريكية، املو�سم الأول من م�سل�سل Echoes )�سدى 
التواأم(. يتاألف العمل من �سبع حلقات، �سمن اإطار درامي ت�سويقي اجتماعي. تنتقل الأحداث، 
منذ بداية احللقة الأوىل، ب�سكل فو�سوي، امتثاًل ل�سياق الق�سة التي تظهر خمتنقة يف غمو�ض 

تفا�سيلها، من دون اأن يعّكر ذلك دور التفاعل الدرامي بني خيوط احلكاية و�سخ�سياتها.

ل اأحد ي�ستطيع اأن ين�سى را�سيل جرين التي لعبت دورها جينيفر اأني�ستون يف امل�سل�سل الهزيل الأمريكي  
.Friends

ل�سراء منزل  ال�سحف موؤخًرا  املحبوبة وقد ت�سدرت عناوين  النجوم  اأكرث  اأن�ستون واحدة من  جينيفر 
اأوبرا وينفري مقابل 14.8 مليون دولر. 

دفعت اأن�ستون مبلًغا �سخًما ملنزل اأوبرا يف بلدة مونتي�سيتو الراقية بكاليفورنيا.

االثنني   26  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13656  
Monday    26    September    2022   -  Issue No   13656



درا�سة �سخمة تظهر اأن فيتامني »د« 
يخفف اأعرا�ض حالة مقلقة و�سائعة!

حتتاج �أج�سامنا �إىل �لكمية �ملنا�سبة من فيتامني )د( لتعمل ب�سكل طبيعي 
تببربببط نق�ص  �لببتببي  - ج�سديا وعقليا - وهببنبباك قببدر مببتببز�يببد مببن �الأدلببببة 

�لفيتامني باالكتئاب.
مكمالت  تببنبباول  �أن  �إىل  �سابقة  در��ببسببة   41 لببب  جديد  حتليل  ي�س�  و�الآن، 
فيتامني )د( ميكن �أن يخفف من �أعر��ص �الكتئاب لدى �الأ�سخا�ص �لذين 

مت ت�سخي�سهم بالفعل باالكتئاب، ما يفتح خيار� بديال حمتمال للعالج.
�جل�سم،  يف  و�لفو�سفات  �لكال�سيوم  م�ستويات  يف  �لتحكم  �إىل  وباالإ�سافة 
�جلهاز  يف  �ملختلفة  �لوظائف  تنظيم  على  ي�ساعد  )د(  فيتامني  �أن  ُيعتقد 
�لع�سبي �ملركزي - وت�س� �الأبحاث �ل�سابقة على �حليو�نات �إىل �أنه ميكن 
�أن ي�ساهم يف �لتحكم يف �لتو�زنات �لكيميائية يف �لدماغ، و�لذي قد يف�سر 

�الرتباط بني فيتامني )د( و�ل�سحة �لعقلية.
�سرق  �لرئي�سي يف جامعة  و�ملعد  �لدكتور�ه  باحث  توما�ص ميكوال،  ويقول 
فنلند�: "�ست�سجع هذه �لنتائج �لتجارب �ل�سريرية �جلديدة عالية �مل�ستوى 
يف �ملر�سى �لذين يعانون من �الكتئاب من �أجل �إلقاء مزيد من �ل�سوء على 

�لدور �ملحتمل ملكمالت فيتامني )د( يف عالج �الكتئاب".
�لدر��سة من  م�ساركا يف   53235 ما جمموعه  �جلديد  �لتحليل  وغطى 
يعانون  و�لذين ال  باالكتئاب  �مل�سابون  �الأ�سخا�ص  فيهم  در��سة، مبن   41
و�الأ�سخا�ص  )د(  فيتامني  مكمالت  يتناولون  �لببذيببن  و�الأ�ببسببخببا�ببص  منه، 
يعانون من جمموعة  �لذين  و�الأفببر�د  �لوهمية،  �الأدويببة  يتناولون  �لذين 

متنوعة من �حلاالت �جل�سدية.
ويف حني تباينت �جلرعات �مل�ستخدمة، كان مكمل فيتامني )د( �لنموذجي 
50-100 ميكروغر�م يف �ليوم. ويف �مل�ساركني �مل�سابني باالكتئاب، تبني 
تخفيف  يف  �لوهمية  �الأدويبببة  من  فعالية  �أكببر  )د(  فيتامني  مكمالت  �أن 

�أعر��ص �الكتئاب.
فرت�ت  يف  فاعلية  �أكببر  تبدو  )د(  فيتامني  مكمالت  �أن  �لباحثون  و�أفببباد 
�أق�سر )�أقل من 12 �أ�سبوعا(. ومع ذلك، يف �الأفر�د �الأ�سحاء، كان لالأدوية 

�لوهمية تاأث�� �أكر قليال على �أعر��ص �الكتئاب.
مكمالت  �أن  �إىل  نتائجنا  "ت�س�  �ملن�سورة:  ورقتهم  يف  �لباحثون  وكتب 
فيتامني )د( لها �آثار مفيدة يف كل من �الأفر�د �مل�سابني با�سطر�ب �كتئابي 
كب� وكذلك يف �الأ�سخا�ص �لذين يعانون من �أعر��ص �كتئاب �أكر �عتد�ال 

وخطورة �سريريا".
ومع �العرت�ف �الآن باالكتئاب باعتباره �ل�سبب �لرئي�سي لالإعاقة يف جميع 
�أنحاء �لعامل - حيث يوؤثر على �أكر من 280 مليون �سخ�ص منا كل عام - 
وم�ساد�ت �الكتئاب غ� فعالة للجميع، يجب ��ستك�ساف �ملزيد من خيار�ت 

�لعالج ب�سكل عاجل.
�أنف�سنا، فاإن �لبيانات �لتي لدينا حتى �الآن  �أن نتقدم على  ومع ذلك، قبل 
لي�ست كافية الإثبات �أن �نخفا�ص م�ستويات فيتامني )د( ي�سبب �الكتئاب، 
�أو �أن �ملكمالت هي عالج فعال. وعلى �لرغم من �أن هذ� �لتحليل �جلديد 

يظهر �رتباطا، �إال �أن �لبحث �ل�سابق مل يكن قاطعا متاما.
ويف حني �أن �لتحليل مثل هذ� مفيد يف مقارنة �لنتائج عر عدد كب� من 
جتعل  فردية  در��سة  كل  يف  �ملختلفة  و�لعو�مل  �الأ�ساليب  فاإن  �الأ�سخا�ص، 
من �ل�سعب ��ستخال�ص ��ستنتاجات عامة - على �لرغم من بذل �لكث� من 

�لعمل لربط �ملعلومات عر �لدر��سات ككل.

الدلتا؟  �سكل  الأنهار  بع�ض  م�سب  ياأخذ  • ملاذا 
 قد يحدث ال جتري بع�ص �الأنهار بخط م�ستقيم �إىل �لبحر بل تنق�سم 
�إىل عدة �نهار �سغ�ة �أو �إىل قنو�ت متعددة تتكون �لدلتا من �لوحل 
�لنهر  م�سب  �إىل  و�لقنو�ت  �ل�سغ�ة  �الأنببهببار  جترفه  �لببذي  و�لطني 

�سميت دلتا الأنها ت�سبه �حلرف �ليوناين �ملعروف دلتا. 
الإن�سان؟ ج�سم  يف  مادة  اأ�سلب  هي  • ما 

�ملينا باالأ�سنان
العادي؟ الإن�سان  ج�سم  يف  �سلعًا  • كم 

�سلعاً  24
؟ النهر  م�سب  هو  • ما 

يلتقي  �لنهر هي حيث  عندها  ينتهي  �لتي  �لنقطة  هو  �لنهر   م�سب 
�لنهر بالبحر وي�سب فيه . ي�سمى �ي�سا فم �لنهر قد يح�سل مد وجزر 

عند م�سب �لنهر مما يجعل م�سب �لنهر موحاًل .

فنهر  �الأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 طوله  و  �لنيل  نهر  هو  �لعامل  يف  �الأنهار  �أطول  �أن  تعلم  • هل 
�مل�سي�سبي 

فيه  عمق  �أكر  و  مياًل  مليون   64 م�ساحته  و  �لهادي  �ملحيط  هو  �لعامل  حميطات  �أكر  �أن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�سخمة جوفية  مياه  خز�نات  حتتها  تخفي  �ل�سحر�ء  رمال  �أن  تعلم  • هل 
 ، �ملتو�سط  �لبحر  حو�ص  بالد  يف  �لزيتون  �سجر  ويكر   ، �ل�سالم  �إىل  يرمز  �لزيتون  غ�سن  �أن  تعلم  • هل 

و�أن �سجر �لزيتون تعمر 200 �سنة
�لذين   ، �لعرب  �لبحارة  �إىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، �لبو�سلة  �خرتعو�  �لذين  هم  �ل�سينيون  �أن  تعلم  • هل 
�لتجارية  �أ�سفارهم  بعد  �لبو�سلة  بجلب  �لبندوقية  �أهببل  قببام  وقببد  �الأطل�سي  �ملحيط  �سمال  يجوبون  كانو� 

�إىل بالد �مل�سرق 
�ملقدوين  �الإ�سكندر  هو  �لعملة  على  �سورة  و�سع  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 
�الألغاز حل  يف  فر�غه  وقت  يق�سي  كان  بونابرت  نابليون  �أن  تعلم  • هل 

�الأزرق. �للون  �إىل  يتحول  لالأك�سجني  تعر�سه  عند  ولكن  �للون  عدمي  �لبحر  جر�د  دم  �أن  تعلم  • هل 
�جلن�ص. نف�ص  من  وكلها  و�حد  وقت  يف  جر�ء   4 تنجب  �أن  ميكن  �ملدرع  حيو�ن  �أنثى  �أن  تعلم  • هل 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�سجيلها  مت  ط��ن  م�سافة  �أطول  �أن  تعلم  • هل 
هل تعلم �أن �لطيور حتتاج للجاذبية �الأر�سية لتتمكن من �بتالع طعامها.

جحا واجلار الغليظ
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خ�سائ�ض الزجنبيل املفيدة
�أولي�سا  �لدكتورة  �أعلنت 
فرولوفا، خب�ة �لتغذية 
للزجنبيل  �أن  �لرو�سية، 
خبببب�ببببسببببائبببب�ببببص مببببهببببدئببببة 

وم�سادة للت�سنج.
وتبب�ببسبب� �الأخبب�ببسببائببيببة يف 
Gazeta. لبببب  حبببديبببث 
�لزجنبيل  �أن  �إىل   ،Ru
خل�سائ�سه  ببباالإ�ببسببافببة 

�ملهدئة و�مل�سادة للت�سنج، يعزز مقاومة �جل�سم لالأمر��ص.
وتقول، "�لزجنبيل- م�ساد ممتاز للت�سنجات. و�إذ� كان �ل�سخ�ص يعاين من 
فور�  ي�سعر  و�سوف  �لزجنبيل،  �ساي  من  كوب  تناول  فعليه  �له�سم،  ع�سر 

بالتح�سن وملدة طويلة".
ووفقا لها، للزجنبيل تاأث� مهدئ �أي�سا، لي�ص فقط يف �جلهاز �له�سمي. 
"للزجنبيل تاأث� مهدئ يف �حللق �لناجم عن �لتو��سل �لطويل، �أو �لتحدث 
يف  �ملف�سل  �لريا�سي  للفريق  ت�سجيعا  �لعايل  �ل�سر�خ  �أو  �جلمهور،  �أمببام 
�مللعب. كما يخفف �ل�سد�ع �لناجت عن �لتوتر �لع�سبي وي�ساعد على �إز�لة 
حم�ص �لالكتيك �لز�ئد من �لع�سالت �لذي تر�كم فيها نتيجة �الإجهاد".

"الأن  �لببببرد.  �أمبببر��بببص  بببا�ببسببتببخببد�م �لببزجنبببببيببل يف عبببالج  وتن�سح �خلببببب�ة 
و�لبكت�يا  �لف�و�سات  على  ويق�سي  �ملناعة  منظومة  يعزز  �لزجنبيل، 
و�لطفيليات، وي�سلح �حلم�ص �لنووي ويزيد من �إنتاج فيتامني B12 يف 

�جل�سم".

كان ي�سكن بجو�ر جحا رجل غليظ �لظل و�لقلب و�سر�ص �لطباع، ود�ئم �لتل�س�ص على بيت جحا وكانت �ذنه 
حادة �ل�سمع لذ� كان جحا يقول لزوجته د�ئما �ن هذ� �لرجل �ستدخله �ذنه جهنم والن جحا كاد يختنق من كرة 
حماولة خفت �سوته وزوجته وكاد ين�سى �لكالم فقد قرر �ن يجعل هذ� �جلار يتوب عن �لتل�س�ص و�لتن�ست 

عليهم فاأتفق وزوجته على �أمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما �ملال�سق للجار وقال لها ب�سوت هادىء يا زوجتي �لعنيدة 
ننام  �ن  ن�ستطيع  و�ي�سا  �أي ل�ص يف وجببود ذهب يف �حلائط  يفكر  �لذهب فلن  لو�سع قطع  �أح�سن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�ستيقظ لل�سفر مع بو�در �لفجر و�ن مل ترغبي يف ذلك �ملكان فعلينا �ن نخبئه د�خل جتويف 

عامود �ل�سرير فاأيهما تف�سلني فقالت دعني �فكر و�ساأخرك بعد �ن ��ستيقظ من �لنوم .
�أخذ �جلار يفكر يف ذلك �لكنز وي�ستعجل �ن ي�سافر جحا وزوجته.. وعند �لفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
�غلقي �لباب جيد�، وجعال �جلار ي�سمع �سوت �غالق �لباب وم�سى جحا ودخلت زوجته �إىل غرفتها بدون �ن 
يدري �جلار ذلك فقد ظن �سفرهما معا..��سرع جحا �إىل �ساحب �ل�سرطة يف �لوقت �لذي جهز فيه �جلار نف�سه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�س�سا يبحث عن �لفتحة يف �حلائط �لتي خباأ فيها جحا �لذهب وقد قام 
بفتح �كر من مكان يف �حلائط معتمد� على عدم وجود �أحد يف �لبيت وملا ياأ�ص قال �ذن �ساأجدها يف جتويف 
عامود �ل�سرير، ودخل �إىل غرفة �لنوم يتح�س�ص عامود �ل�سرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�سر��ستها وتتعارك 
معه عر�كا عنيفا مل يرحمه منه غ� دخول �ساحب �ل�سرطة �لذي كان جحا قد ذهب �ليه ليبلغه نية جارهم 
�إىل  �ل�سرطة يف رحلة  �لقب�ص عليه لي�سحبه �ساحب  �لقي  بالفعل  �ليوم وهذ� ما حتقق  �ل�سطو على منزله 

�ل�سجن يرتاح فيها جحا من ت�سرفاته �ل�سر�سة.

�لز�ئدة يف  �لدهون  �أن  �إىل  �لدر��سات  �إحببدى  خل�ست 
منطقة �لبطن متثل حتذير� من زيادة خطر �الإ�سابة 
بق�سور �لقلب.   وقال باحثون من جامعة �أك�سفورد �إن 
�إ�سافية على �خل�سر ترفع �خلطر بن�سبة  كل بو�سة 
11 يف �ملائة وت�سكل خطر� �أكر على �سحة �لقلب من 

�لوزن �الإجمايل.
بريطاين  �ألببف   430 بيانات عن  �الأكادمييون  وحلل 
تببرت�وح �أعمارهم بني 40 و 70 عاما مت تعقبهم يف 
�إ�سافية  بو�سة  كل  ربببط  مت  عاما،   13 �ملتو�سط   ملدة 
على مقا�ص �خل�سر �ل�سحي بزيادة خماطر �الإ�سابة 
�ل�سكتة  �أو  �لقلبية  �لببنببوبببة  مببثببل  �لببقببلببب،  ببباأمببر��ببص 

�لدماغية �أو عدم �نتظام �سربات �لقلب.

�لذين  �أولئك  ُخم�ص  �أن  �إىل  �لدر��سة  نتائج  و�أ�ببسببارت 
لديهم �أكر خ�سور �أكر عر�سة 3.21 مرة للمعاناة 

من �ل�سخ�ص �لذي لديه خ�سر �أنحف.
وكان هناك 8669 حالة ق�سور يف �لقلب الأول مرة 
على �الإطالق خالل �لدر��سة، و�أ�سفر �لكث� منها عن 

�لوفاة.
 Ayodipupo ون�سح �لباحث �لرئي�سي �لدكتور 
�سنويا  خل�سره  �ل�سخ�ص  بقيا�ص   Oguntade
"كمية �لدهون �لتي يحملها  ملر�قبة �ملخاطر، وقال: 
�الأ�ببسببخببا�ببص حبببول جببذوعببهببم �أكببببر �أهببمببيببة يف تتبع 
�ل�سمنة يف �جل�سم وخماطر �الإ�سابة باأمر��ص �لقلب 

و�الأوعية �لدموية".

حول  �ملبببوجبببودة  �لببدهببون  �أن  نعلم  نببحببن  و�أ�ساف:" 
�الأع�ساء يف �لبطن ن�سطة للغاية وحتتوي على 

�لكث� من �لعو�مل �اللتهابية �لتي ميكن 
و�الأوعية  �لببقببلببب  �أمبببر��بببص  تبب�ببسبببببب  �أن 

كل  مبببن  �ثبببنبببان  �لدموية."يعاين 
ثبببالثبببة بببريببطببانببيببني مبببن زيببببادة 

�لوزن �أو �ل�سمنة بينما تت�سبب 
�أمببببببر��ببببببص �لبببقبببلبببب و�لبببببببببدورة 
�إجببببمببببايل  ربببببببع  �لببببدمببببويببببة يف 

مما  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �لوفيات 
يوؤدي �إىل وفاة ما يقرب من 500 

�سخ�ص يوميا.

بو�سة اإ�سافية على حميط اخل�سر تزيد من خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب

املمثلة الأمريكية ليزا اآن والرت لدى و�سولها حل�سور فيلم »كرة اإليزابيث تايلور لإنهاء الإيدز« يف وي�ست هوليود بارك، كاليفورنيا - ا ف ب


