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ع�صري الرمان عالج للتهاب امل�صالك البولية
والإح�سا�س  ومزعج،  �سديد  اأمل  اإىل  البولية،  امل�سالك  التهاب  ي��وؤدي 
املتكرر،  للتبول  واحلاجة  الكريهة،  والرائحة  التبول،  عند  باحلرقة 

وميكن اأن يوؤدي اإىل م�ساعفات اأخرى، مثل التهاب الكليتني. 
امل�سالك  التهاب  لعالج  مهمة  الطبية  الأدوي���ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
يومياً،  ال��رم��ان  ع�سري  ب�سرب  ين�سحون  اخل���راء  اأن  اإل  ال��ب��ول��ي��ة، 
للتخل�س من هذه التجربة املزعجة.  ويتميز ع�سري الرمان بفوائدة 
ال�سحية الكثرية ب�سبب احتوائه على جميع اأنواع م�سادات الأك�سدة 
وف��ي��ت��ام��ني C. وت��ع��م��ل م�����س��ادات الأك�����س��دة ع��ل��ى م��ن��ع ال��ب��ك��ري��ا من 
اللت�ساق بجدران املثانة، بينما ي�ساعد فيتامني C يف تعزيز اجلهاز 
الأمريكية،  ال�سحة  جملة  وبح�سب  اللتهابات.   ومكافحة  املناعي 
ال�����س��رط��ان، ويبعد  اأن����واع  ال��رم��ان ق��د يحمي م��ن بع�س  ف���اإن ع�سري 
باأمرا�س القلب.  كما يو�سي اخلراء بتناول الكثري  خطر الإ�سابة 
من  والتقليل  ال��ب��ول،  كثافة  تخفيف  على  تعمل  التي  ال�سوائل  م��ن 
اأنه يخرج البكريا من  اإىل  اإ�سافة  الإح�سا�س باحلرقة عند التبول، 
اجلهاز البويل.  يذكر باأن هنالك عالجات طبيعية اأخرى ت�ساعد يف 
الري،  التوت  ع�سري  ت�سمل  البولية،  امل�سالك  التهاب  من  التخل�س 
والثمار الغنية بفيتامني C مثل الرتقال والكريب فروت والكيوي، 

وفق ما نقلت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا.  

الزبادي يقلل الإ�صابة ب�صرطان القولون
على  ح�ستني  يتناولون  الذين  الرجال  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  ت�سري 
اإ�سابتهم  م��ن خطر  يقللون  رمب��ا  الأ���س��ب��وع  ال��زب��ادي يف  م��ن  الأق���ل 

ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
وفح�س الباحثون بيانات حول 32606 من الذكور و55743 من 
 1986 باملنظار بني عامي  القولون  الذين خ�سعوا لفح�س  الإن��اث 
و2012. وقدم امل�ساركون يف الدرا�سة معلومات مف�سلة عن عاداتهم 
ال�سحية ومنط احلياة والطعام والتمارين الريا�سية كل اأربع �سنوات. 
باأورام  الرجال  لدى  اإ�سابة   5811 هناك  كان  الفرة  تلك  وخ��الل 
ت�سبح  اأن  ميكن  طبيعية  غري  اأن�سجة  ظهور  اأو  وامل�ستقيم  القولون 
باأورام  اإ�سابة  و8116  ال��رج��ال،  عند  الأح��ي��ان  بع�س  يف  �سرطانية 

الغدد لدى الن�ساء.
ومقارنة بالرجال الذين مل يتناولوا اأي كميات من الزبادي كان اأولئك 
 19 بن�سبة  اأق��ل عر�سة  اأ�سبوعيا  الأق��ل ح�ستني  تناولوا على  الذين 
% لالإ�سابة بالأورام الغدية التقليدية وهو النوع الأكرث �سيوعاً من 
الورام احلميدة املوجودة يف القولون وامل�ستقيم. وكان من يتناولون 
الزبادي اأي�سا اأقل عر�سة بن�سبة 26 % لالإ�سابة باأورام الغدد التي 

تزيد احتمالت حتولها اإىل اأورام �سرطانية.
وقال الدكتور ين ت�ساو الذي �سارك يف اإعداد الدرا�سة وهو من كلية 
الطب بجامعة وا�سنطن “توفر بياناتنا اأدلة جديدة على دور الزبادي 
وتابع  وامل�ستقيم«.  القولون  ب�سرطان  الإ�سابة  املبكرة من  املرحلة  يف 
درا�سات  اأيدتها  اإذا  النتائج،  “ت�سري  الإل��ك��روين  بالريد  ر�سالة  يف 

م�ستقبلية، اإىل اأن الزبادي قد... يقلل خطر الإ�سابة باأورام الغدد«.

طرق عالج توّرم القدم ملري�ض ال�صكري
امل�ساعفات  من  جمموعة  مراقبة  تنبغي  ال�سكري  ت�سخي�س  مبجرد 
القدم. من م�ساعفات  ت��وّرم  والآث��ار اجلانبية للمر�س جيداً، ومنها 
وتعد  والعيون.  والقلب  الكلى  اأمرا�س  زي��ادة خماطر  اأي�ساً  ال�سكري 
�سواء كانت  م�ساكل القدم من الأم��ور التي ينبغي احلذر منها جيداً 
القدمني  ت���وّرم  اأو قطع. يحدث  ج��رح  وج��ود  اأو  ال��ت��وّرم  ه��ي  امل�سكلة 
نتيجة زيادة تراكم ال�سوائل الناجم عن �سعف تدفق الدورة الدموية، 

فاإذا لحظ املري�س توّرم القدم عليه ا�ست�سارة الطبيب دون تاأخري.
طرق احلماية والعالج:

على  يومياً  دقيقة   30 مل��دة  البدين  والن�ساط  التمارين  ممار�سة   *
الأقل.

* رفع القدمني لأعلى يومياً ملدة 10 اإىل 15 دقيقة.
* ارتداء حذاء مرن، وغري �سيق لي�سمح بتدفق الدم.

* تقليل اأكل امللح.
* �سرب املزيد من املاء لرطيب اجل�سم “6 اإىل 8 اأكواب من ال�سوائل 

اخلالية من الكافيني«.
لتح�سني  “الأنكل”الكعب  مف�سل  على  �ساغط  ج��ورب  ا�ستخدام   *

تدفق الدم، والتي ُتعرف يف ال�سيدليات بجوارب ال�سكري.
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ن�صائح حلماية الأذنني من 
اأ�صوات الألعاب النارية

ميكن اأن ت�سل قوة �سوت الألعاب النارية اإىل 150 دي�سيبل، وهي اأعلى من 
�سوت اآلت ثقب ال�سخور اأو الإقالع بالطائرة النفاثة. وتعتر م�ستويات 
ازدادت  وكلما  اآم��ن��ة،  دي�سيبل   80 اإىل   75 ب��ني  ت���راوح  التي  ال�سو�ساء 

ال�سو�ساء، يزداد احتمال حدوث تلف يف ال�سمع. 
وللوقاية من الأ�سرار املحتملة من اأ�سوات الألعاب النارية، اأورد موقع “يو 

بي اآي” الإلكروين الن�سائح التالية: 
الأذنني واقيات  ا�ستخدام   1-

وال�سيدليات،  الأدوي���ة  متاجر  من  الأذن���ني  واق��ي��ات  على  احل�سول  ميكن 
الأ�سوات  الناجمة عن  الأ�سرار  الأذن��ني من  وهي طريقة مثالية حلماية 

املرتفعة. 
الأمان م�سافة   2-

ال�سو�ساء  م�سادر  م��ن  الأق���ل  على  م��ر   500 بعد  على  بالبقاء  ُين�سح 
العالية، مثل م�سخمات ال�سوت، اأو امل�سرح اأو مواقع اإطالق الألعاب النارية، 

فكلما اقربت من م�سادر ال�سوت، كلما ازداد اخلطر على اأذنيك. 
املكان مغادرة   3-

اإن �سعرت بوجود رنني اأو اأي اأمل اآخر يف اأذنيك، ل بد من مغادرة املكان على 
ال�سمع،  اأو كنت تعاين من �سعوبة يف  الرنني،  اأو  الأمل  ا�ستمر  واإذا  الفور. 

عليك ا�ست�سارة اأخ�سائي لإجراء تقييم حلالتك. 

اليون�صكو تدرج بابل 
�صمن الرتاث العاملي

للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  اأدرج���ت 
مدينة  “اليون�سكو”  والثقافة  وال��ع��ل��م 
ب���اب���ل الأث����ري����ة ال���ع���راق���ي���ة، ال���ت���ي جرت 
ل���وح من  م���رة يف  اإل��ي��ه��ا لأول  الإ�����س����ارة 
امليالد،  ق��ب��ل   23 ل��ل��ق��رن  ي��ع��ود  ال��ط��ني 
�سمن قائمة الراث العاملي وذلك عقب 
ت�سويت جاء بعد عقود من ال�سغط من 

جانب العراق.
ويجعل الت�سويت، الذي جرى يف اجتماع 
للمنظمة  التابعة  العاملي  ال��راث  جلنة 
املدينة  اأذربيجان،  عا�سمة  باكو  مبدينة 
الفرات  ن��ه��ر  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة  ال���ق���دمي���ة 
���س��اد���س م��وق��ع ل��ل��راث ال��ع��امل��ي يف البلد 

الذي يعرف باأنه مهد احل�سارة.
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ب��ره��م �سالح 
التي  “مكانتها  اإىل  ع����ادت  امل��دي��ن��ة  اإن 
من  �سنوات  بعد  التاريخ  يف  ت�ستحقها” 

الإهمال من قبل الزعماء ال�سابقني.
ال��وزراء عادل عبد املهدي  ورحب رئي�س 

بالإعالن.
“تذكري  الختيار  اإن  املهدي  عبد  وق��ال 
ال��راف��دي��ن ه��ي بالفعل عماد  اأر����س  ب���اأن 
احل�سارة  انبثاق  واأ�سل  الب�سرية،  ذاكرة 

منذ بداأ الإن�سان التدوين«.

كيف حت�صل على �صلطة �صحية؟
رغ�����م ك���ون���ه���ا م��ل��ي��ئ��ة ب���امل���غ���ذي���ات فهي 
اإنها  احل����راري����ة.  ال�����س��ع��رات  منخف�سة 
�سحية.  الأك��������رث  ال���ط���ع���ام  ال�������س���ل���ط���ة 
املمزوجة  ال�سلطة  امل�ساء،  يف  خ�سو�سا 
ال��ط��ري��ق الأمثل  ب��ط��ري��ق��ة ج��ي��دة ه���ي 

لإنهاء يومك، بح�سب اخلراء.
ال�سعرات  م��ن��خ��ف�����س��ة  ال�����س��ل��ط��ة  اأوراق 
ن���ظ���را لأنها  ك���ب���ري،  ب�����س��ك��ل  احل����راري����ة 
حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ك��ب��رية م���ن املياه، 
ب��ح�����س��ب م��رك��ز ال��ت��غ��ذي��ة الأمل������اين. اإىل 
جانب اأن مظهرها وحجمها فقط �سوف 
ي���رك ل��دي��ك ���س��ع��ورا ب��الم��ت��الء، فهي 

مثالية لأي �سخ�س يراقب وزنه.
احل�����س��ول على  امل���رء  اأراد  م��ا  اإذا  ول��ك��ن 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����س��ل��ط��ة  يف  م����ا  اأف�������س���ل 
بالقيمة الغذائية، هناك قاعدة اأ�سا�سية 

وهي كلما كانت ملونة كانت اأف�سل.
و�سبب ذلك هو اأن الفواكه واخل�سروات 
ذات الألوان املختلفة حتتوي على عنا�سر 
على  يحتوي  فبع�سها  متنوعة.  غذائية 
الوقاية  ت�ساعد مثال يف  اأن  م��واد ميكن 
من الأمرا�س الوعائية القلبية، واأخرى 
حتتوي على فيتامينات متنوعة وحم�س 
البوتا�سيوم  م��ث��ل  وامل����ع����ادن  ال��ف��ول��ي��ك 

واملاغن�سيوم.
عائلة  م��ن  اخل�����س��روات  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
والفجل  ال�������س���ي���ك���وري���ا  ال�������س���ي���ك���وري���ا- 
وال���ه���ن���دب���اء- غ��ن��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و خا�س 
ب��ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة. وم���ذاق���ه���ا لذع 
يتح�سن  ولكنه  مبفردها  ت��وؤك��ل  عندما 
من  م�سنوع  جيد  �سو�س  اإ���س��اف��ة  عند 

الزبادي اأو الزيت واخلل.

الدرا�سة  باحثي  كبري  ت�ساجن”   “األيك�س  الدكتور  وق��ال 
“الوزن الزائد خا�سة حول منطقة البطن ي�سبب العديد 

من التاأثريات الأي�سية ال�سلبية التي توؤثر على الكلى«.
وقال ت�ساجن عر الريد الإلكروين اإن هذا الوزن الزائد 
الع�سبي  اجلهاز  اأو  ال�سمبثاوى  اجلهاز  ين�سط  اأن  ميكن 
من  تزيد  اأن  ميكن  التي  الهرمونات  يفرز  ال��ذي  ال���ودى 
اأن هذا يجعل  احتبا�س ال�سوديوم ورفع �سغط الدم. كما 
من ال�سعب على اجل�سم التخل�س من ال�سكريات الإ�سافية 

يف الدم مما يوؤدي اإىل الإ�سابة بال�سكري.
واأ�ساف ت�ساجن اأن كل هذه الأمور �سيئة بالن�سبة للكلى كما 
املفرطة  البطن  وده��ون  بالبدانة  املرتبطة  اللتهابات  اأن 

ت�سعف اأي�سا وظائف الكلى.
وتابع “اأول، زيادة الوزن تزيد من ن�ساط اجلهاز الع�سبي 
احتبا�س  زي�����ادة  اإىل  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  وال���ه���رم���ون���ات  ال�����ودي 
الوزن  ي�سعف  وثانيا،  ال��دم...  �سغط  وارتفاع  ال�سوديوم 
اإىل  ال���دم  ق���درة اجل�سم على نقل اجل��ل��وك��وز م��ن  ال��زائ��د 

اخلاليا وميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�سابة بال�سكري«.
وهناك 1.9 مليار بالغ يعانون من زيادة الوزن اأو البدانة 
على م�ستوى العامل وفقا لبيانات منظمة ال�سحة العاملية. 
اأربعة من كل ع�سرة بالغني من زيادة الوزن  ويعاين نحو 
فيما يعاين نحو واحد من كل ع�سرة بالغني من البدانة 
اأن تزيد من خماطر الإ�سابة باأمرا�س  وهي حالة ميكن 
القلب وال�سكري وم�ساكل املفا�سل وبع�س اأنواع ال�سرطان 

بالإ�سافة اإىل متاعب الكلى.
جمعها  مت  بيانات  الباحثون  فح�س  ال��درا���س��ة،  ولإج����راء 

2017 ملا يزيد  اإىل ع��ام   1970 خ��الل الفرة من ع��ام 
اآ�سيا  دول���ة خمتلفة يف   40 م��ن  ب��ال��غ  م��ل��ي��ون   5.4 ع��ل��ى 
وفح�سوا  ال�سمالية.  واأمريكا  الأو���س��ط  وال�سرق  واأوروب���ا 
األ��ف �سخ�س يواجهون خطر   84 اأك��رث من  بيانات  اأي�سا 
الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية واأكرث من 19 

األف بالغ يعانون من اأمرا�س مزمنة يف الكلى.

امل�شروبات الغازية
تو�سلت درا�سة اأمريكية اإىل اأن الأ�سخا�س الذين ي�سربون 
وال�ساي،  والع�سائر،  الغازية  امل�سروبات  كميات كبرية من 
عر�سة  اأك���رث  يكونون  ق��د  بال�سكر،  معظمها  حتلى  ال��ت��ي 
الذين  اأول��ئ��ك  م��ن  الكلى  يف  مزمنة  ب��اأم��را���س  لالإ�سابة 

يتجنبون تناولها. فكيف ذلك؟
ينجذب الإن�سان غالباً اإىل املذاق احللو، لهذا نرى الكثري 
من ال�سعوب تقبل على ا�ستهالك املاأكولت وامل�سروبات ذات 
اأو  لل�ساي  بالن�سبة  ال�ساأن  اأو بع�سها كما هو  امل��ذاق احللو 
احلليب للتمتع باملذاق احللو متجاهاًل الأ�سرار التي قد 
باتت  التي  ال�سكريات،  من  كبرية  كمية  تناول  عن  تنجم 
ُتعتمد يف العديد من ال�سناعات الغذائية. فبالإ�سافة اإىل 
مر�س ال�سكري والبدانة، وجد باحثون اأمريكيون موؤخراً 
امل�����س��روب��ات امل��ح��الة ب��الإ���س��اب��ة باأمرا�س  ارت��ب��اط ت��ن��اول 

الكلى.
اآلف �سخ�س بلغت   3 ذه الدرا�سة عرفت م�ساركة حوايل 
54 عاماً، ومل يكونوا يعانون  اأعمارهم باملتو�سط حوايل 
بيانات  الباحثون  الكلى من قبل. ثم فح�س  اأمرا�س  من 

امل�سح اخلا�سة با�ستهالك امل�سروبات بعد متابعة امل�ساركني 
اأو ما  185 �سخ�ساً،  اأن  10 �سنوات، فوجدوا  اإىل   8 ملدة 
يعادل 6 يف املئة من امل�سركني قد اأ�سيبوا مبر�س مزمن 

يف الكلى.
واأخذ الباحثون بعني العتبار كافة العوامل التي من �ساأنها 
اأن ت�ساهم يف تلف الكلى مثل التدخني، والبدانة، وارتفاع 
�سغط الدم، وال�سكري وعدم الن�ساط.  فوجدوا اأن تناول 
ال�ساي  اأو  املحالة،  الفواكه  وع�سائر  الغازية،  امل�سروبات 
املحلى بال�سكر ترتبط بارتفاع خماطر الإ�سابة باأمرا�س 
الكلى بن�سبة 61 يف املئة، وبالتايل فاإن الأ�سخا�س الذين 
يكرثون من ا�ستهالك تلك امل�سروبات املحالة  قد يكونون 
اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�س مزمنة يف الكلى من اأولئك 

الذين ل يتناولونها، ح�سبما ما جاء يف موقع “ذا �سن«.
وبعد اأن در�س الباحثون امل�سروبات عن كثب، تو�سلوا اإىل اأن 
امل�سروبات الغازية هي “اجلاين” الرئي�س. واأكد الدكتور 
كاي�سي ريبولز من معهد جونز هوبكنز بلومرغ لل�سحة 
على  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  بالتيمور  يف  العامة 
املوؤلفات  جمموعة  اإىل  ت�سيفه  وما  الدرا�سة  هذه  اأهمية 
للم�سروبات  وال�����س��ارة  ال�سحية  الآث����ار  ح���ول  ال�����س��اب��ق��ة  

املحالة والتو�سيات عن الطريقة ال�سليمة ل�ستهالكها.
وا�سع  ن��ط��اق  على  امل��ع��روف  “من  اأن���ه  ريبولز  د.  واأ���س��اف 
����س���رورة جت��ن��ب امل�������س���روب���ات امل���ح���الة ب��ال�����س��ك��ر م���ن اأجل 
ال�سمنة،  مثل  مزمنة  باأمرا�س  الإ�سابة  خطر  من  احل��د 
وارتفاع �سغط الدم، وال�سكري، واأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية”، بح�سب ما ن�سره موقع “توداي«.

»�صام�صونغ« متهمة 
بت�صليل العمالء 

اأ�سرالية  رقابية  موؤ�س�سة  زعمت 
لي�ست  ���س��ام�����س��ون��غ  ه����وات����ف  اأن 
م��ق��اوم��ة ل��ل��م��اء ك��م��ا مت الإع����الن 
م���ا ����س���در عن  اأن  ت  ع��ن��ه��ا، وع������دَّ
ال�سركة الكورية اجلنوبية الرائدة 
“يرقى  يف جمال الهواتف الذكية 

اإىل م�ستوى الإعالن اخلطاأ«.
امل���ن���اف�������س���ة  جل�����ن�����ة  ت����ك����ت����ف  ومل 
وامل�ستهلك الأ�سرالية بهذا الزعم 
بل بداأت مبقا�ساة �سركة �سام�سونغ 
مزاعم  ب�ساأن  املحاكم  اإىل  وجرها 
اأن هواتف “غالك�سي اإ�س” �ستظل 

اآمنة اإذا ما �سقطت يف املياه.
وب��ح�����س��ب ال��ت��ف��ا���س��ي��ل اجل���دي���دة 
اخلا�سة بالق�سية، كانت �سام�سونغ 
هاتف   2016 ال��ع��ام  يف  اأ����س���درت 
اأول  ه  ب��ع��دِّ  ”7 اإ�����س  “غالك�سي 
هاتف متوافق مع عالمة احلماية 
العاملية IP68، وهو املعيار العاملي 
اجلهاز  وح�سا�سية  ج���ودة  لتقييم 

�سد الغبار واملاء.
وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني، حت��م��ل جميع 
لعمالق  ال��������رائ��������دة  ال�����ه�����وات�����ف 
اجلنوبي  ال��ك��وري  الإل��ك��رون��ي��ات 
العاملية  احل��م��اي��ة  ع��الم��ة  ���س��ه��ادة 
على  عنها  الإع��الن  ومت   ،IP68

اأنها هواتف مقاومة للماء.
امل�ستهلك  ووفقا مللف ق�سية جلنة 
�سام�سونغ، هناك  الأ�سرالية �سد 
يتمثل  للق�سية،  رئي�سان  مكونان 
الأول يف اإ�سارة اإعالنات �سام�سونغ 
اأن غ��م��ر ه��ات��ف غ��الك�����س��ي يف  اإىل 
 1.5 كمية من املاء ارتفاعها نحو 
اأق����ل لن  اأو  30 دق��ي��ق��ة  مل���دة  م��ر 
يوؤثر على اجلهاز طوال حياته، اأما 
ال�سركة  اإع��الن  فهو  الثاين  املكون 
اأن هذا الأمر ينطبق على الهواتف 
وامل�سابح،  ال�سواطئ  امل�ستخدمة يف 
 IP68 على الرغم من اأن �سهادة

تنطبق فقط على املياه العذبة.

التكاليف الباه�صة حترم 
ماليني الأملان من ال�صفر 
ماليني  اأن  اإح�������س���ائ���ي���ة  ����س���ف���ت 
ي�ستطيعون  ل  اأملانيا  يف  املواطنني 
لق�ساء  ال�����س��ف��ر  ت��ك��ال��ي��ف  حت��م��ل 
ع��ط��الت. واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات هيئة 
“يورو�ستات”  الأوروبية  الإح�ساء 
اأملان  �سبعة  كل  بني  من  واح��دا  اأن 
املا�سي ق�ساء  العام  ي�ستطيعوا  مل 
اأ����س���ب���وع واح����د ع��ل��ى الأق�����ل خارج 

منزلهم.
ويف املقابل، اأ�سارت الإح�سائية اإىل 
تراجع م�ستمر يف ن�سبة الأملان غري 
القادرين ماديا على ال�سفر لق�ساء 
عطالت. وبح�سب الإح�سائية، فاإن 
الدول  م��ن  كثري  يف  اأ���س��واأ  الو�سع 
فاإن  للبيانات،  ووف��ق��ا  الأوروب���ي���ة. 
العزاب  ه��ى  ت�سررا  الأك���رث  الفئة 

من الآباء والأمهات.

ب�صبب البدانة.. قد تتدهور وظائف الكلى عندك

الكلى تتدهور  اأن وظائف  ك�شفت درا�شة حديثة 
اأ�شارت  ال��درا���ش��ة  ال�شخ�ص.  ب��دان��ة  زي���ادة  م��ع 
عر�شة  اأكرث  تكون  اأن  ميكنها  عمرية  فئات  اإىل 
للإ�شابة ب�شعف وظائف الكلى. فمن هذه الفئة؟

اأن  الأرج���ح  م��ن  اأن��ه  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  ت�شري 
ال�شخ�ص  زيادة بدانة  الكلي مع  تتدهور وظائف 
بغ�ص النظر عن معاناته من م�شكلت يف الكلى اأو 

الذين  البالغني  اأن  الدرا�شة  ووج��دت  ل. 
املفرطة  ال�شمنة  من  يعانون 

مرتني  ع��ر���ش��ة  اأك����رث 
ب�شعف  للإ�شابة 

الكلى  وظ���ائ���ف 
م�����ق�����ارن�����ة م��ع 

الذين  ال��ب��ال��غ��ني 
ي��ع��ان��ون م��ن جمرد 

الزيادة يف الوزن.
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�ش�ؤون حملية

بح�شور مدير عام بلدية مدينة العني والقيادات التنفيذية

ملتقى العني ال�صكاين العا�صر بالقطاع ال�صرقي  يناق�ض احتياجات القطاع من اخلدمات املختلفة

م�صلم بن حم  يكرم الرحالة من اأبناء العوامر امل�صاركني يف قافلة ركايب القاطعة ل�صحراء الربع اخلايل

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير- حممد معني:

ان�ساء  ت�����س��م��ي��م  يف  ال�����ب�����دء  ع�����ن  اأع�����ل�����ن 
ط��ري��ق م����زدوج ب��ث��الث ح����ارات ل��ك��ل اجتاه 
واملنطقة  ال��ع��ني  ال�������س���اروج مب��دي��ن��ة  ب���ني 
174 مليون  اإىل  ت�سل  بتكلفة  ال�سناعية 
ب���ط���ول خم�سة  ج�������س���را  ي��ت�����س��م��ن  دره������م 
وع�سرين مراً لعبور الوادي ونفق بطول 
النقفة  يعر جبل  مئة و�سبعة ع�سر مراً 
البدء  يتم  ال��ذي  امل�سروع  يت�سمن  اأن  على 
يف تنفيذه يف الربع الأول من العام القادم 
وي�����س��ت��غ��رق ث��م��ان��ي��ة ع�����س��ر ���س��ه��راً حتويل 
تقاطع نهيان الأول من ثالثة اأ�سالع اإىل 
تقاطع نهيان الأول من ثالثة اأ�سالع اإىل 
، كما  اأ�سالع  باأربعة  اإ�سارة �سوئية  تقاطع 
والبنية  ال��ط��رق  م�سروع  تنفيذ  ع��ن  اأع��ل��ن 
– العني لي�سمل  التحية مبنطقة اخلرير 
مب�سارات  وال��داخ��ل��ي��ة  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ط���رق 
خمتلفة وع���دد م��ن ال����دورات ت���راوح بني 
م�سار لثالثة اإ�سافة اإىل مواقف لل�سيارات 
لإنارة  و�سبكة  للم�ساة  ومم��رات  والأر�سفة 
الطرق و�سبكة لل�سرف ال�سحي اإىل جانب 
مياه  و�سبكة  الأمطار  مياه  ل�سرف  �سبكة 
لل�سرب واأعمال الري والزراعة التجميلية 
حيث  الت�سالت  ل�سبكة  املدنية  والأعمال 
م��ن امل��ق��رر اأن ي��خ��دم ه��ذا امل�����س��روع ثالثة 
منها  �سكينة  ق�سيمة  ع�سرة  و�سبع  األف 
األف ق�سيمة للمرحلة الأوىل واألفان و�سبع 
،ومن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة  ق�سيمة  ع�����س��رة 
من  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يتم  اأن  املتوقع 
امل�سروع التي تقوم عليه �سركة م�ساندة يف 

الربع الأول من العام القادم .
العا�سر  ال�سكاين  امللتقى  ذل��ك  ع��ن  اأع��ل��ن 
اأفراح  بقاعة  عقد  ال��ذي  ال�سرقي  للقطاع 
مدينة  بلدية  عام  مدير  بح�سور  الظاهر 
ال��ن��ع��ي��م��ي واملدير  ال��دك��ت��ور م��ط��ر  ال��ع��ني 
للقطاع  املناطق  لقطاع خدمات  التنفيذي 
ال�سرقي اإ�سافة اإىل قطاع الطرق والبنية 
البلدية وقطاع  خدمات  واأ�سول  التحتية 
وامل�ساحة  امل��دن  تخطيط  وق��ط��اع  البلدية 
اإىل ج��ان��ب م�����س��ارك��ة اأرب����ع وع�����س��رون من 

اجلهات اخلارجية.
اأعلن يف امللتقى و�سمن املعر�س املقام  كما 
الطرق  م�سروع  ع��ن  للفعاليات  امل�ساحب 
العني  متفرقة مبدينة  الداخلية مبناطق 
بقيمة مئة واثنني وخم�سني مليون درهم 
�سهرا،  وع�سرين  اأربعة  خالل  تنفيذه  يتم 
ال��ب��دء ب��ه يف الربع  اأن ي��ت��م  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

الأول من العام القادم.
اإن�������س���اء واإجن�������از حديقة  اأع���ل���ن ع���ن  ك��م��ا 
اأن  على  ال�سمايل  بالقطاع   )3( ال��ظ��اه��ر 
تت�سمن احلديقة التي ُبدئ العمل بها يف 
منت�سف  حتى  وت��ت��وا���س��ل  امل��ا���س��ي،  يونيو 
ي��ون��ي��و م��ن ال��ع��ام امل��ق��ب��ل: اإن�����س��اء م�سمار 

ا�سراحة  وم��ن��اط��ق  خ�����س��راء  وم�����س��اح��ات 
مظللة ومبان خدمية ومالعب لالأطفال 
ومناطق ترفيهية واأعلن كذلك عن اإن�ساء 
اأربعة خزانات مياه وحمطات �سخ بالقطاع 
ال�سرقي اإ�سافة اإىل اإن�ساء م�سارات للرك�س 
ومعدات  جتميلية  واأع���م���ال  ول���ل���دراج���ات 
تكلفتها  ت�����س��ل  اإن������ارة  واأع���م���دة  ل��الأل��ع��اب 
درهم  مليون  وخم�سني  ثمان  اإىل  جميعها 
ح��ي��ث م��ن امل��ت��وق��ع الن��ت��ه��اء م��ن ك��ل هذا 
اأن  ،على  ال��ق��ادم  العام  من  الأول  الربع  يف 
 – توزيع اخلزانات يف مناطق: مزيد  يتم 
والظاهر- واأم غافة – واخلرير. كما يتم 
والظاهر  مزيد  مناطق  يف   مما�س  اإن�ساء 

واأم غافة.
واأعلن �سمن امللتقى عن النتهاء من تنفيذ 
زراعة م�سدات رياح يف ال�سبحات واأم غافة 

مت  ،وكذلك  ومزيد  واجلنوبية   ال�سمالية 
الذي  ال��ب��وادي  مم�سى  اإن�ساء  من  النتهاء 
ميتد من البوادي مول وحتى دوار الدفاع 
مع  مزيد  مم�سى  رب��ط  تنفيذ  حاليا  ويتم 
النتهاء  ج��ان��ب  اإىل  م��زي��د  م�ستل  مم�سى 
دوارات  وث��الث��ة  م��زي��د  دوار  جت��م��ي��ل  م��ن 
على طريق خطم ال�سكلة ،وكذلك جتميل 
اأف����راح ال��ظ��اه��ر اإىل جانب  واج��ه��ة ���س��ال��ة 
القطاع  مناطق  يف  ال��غ��اف  اأ���س��ج��ار  زراع���ة 

�سمن مبادرة عام الت�سامح.
ع�سرة  اإح��دى  تاأهيل  اإع���ادة  عن  اأعلن  كما 
م�سغرة  ح��دائ��ق  واأرب����ع  م�سغرة  ح��دي��ق��ة 
جديدة يف مناطق القطاع ال�سرقي واأعلن 
اإن�ساء وزيادة مواقف لل�سيارات  كذلك عن 
جديدة مبنطقة م�سجد زايد بن �سلطان، 
���س��ع��ي��د را�سد  ال�����س��ه��ي��د  وك���ذل���ك م�����س��ج��د 

وكذلك  �سابقا،  رفيعة  م�سجد   ، ال��ن��ي��ادي 
الهيلتون وتو�سعة  بتقاطع  الطرق  تطوير 
وزيادة  غ��اف��ة،  اأم  جمعية  وخم���رج  م��دخ��ل 
م��واق��ف امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة وامل�����س��ج��د يف 

الظاهر.
ال���ط���رق والبنية  ت��ط��وي��ر  اأع���ل���ن ع���ن  ك��م��ا 
ي�سمل  حيث  القدمية  لل�سعبيات  التحتية 
الإ�سفلت  و���س��ي��ان��ة  ت���اأه���ي���ل  اإع�������ادة  ه����ذا 
ب��ال��ط��رق ال��ق��ائ��م��ة واإن�����س��اء اأر���س��ف��ة م�ساة 
ال��ه��وائ��ي��ة ومداخل  ل��ل��دراج��ات  وم�����س��ارات 
ومهدئات  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق  وخم�����ارج 

لل�سرعة ،مطبات.
للجزيرة  حديدية  حواجز  تركيب  وح��ول 
اإ�سارة  وح��ت��ى  ال��دف��اع  دوار  م��ن  الو�سطية 
بوادي مول اأعلن عن تنفيذ هذا وفق خطة 

�سيانة ال�سوارع للعام احلايل.

ك��م��ا اأع��ل��ن اأن���ه م��ن امل��ق��رح اإن�����س��اء طريق 
اإ�سفلتي جديد مواٍز ل�سارع ال�سيخ زايد بن 
مبدينة  ال�سرقي  بالقطاع  لي�سل  �سلطان 
،وحتى  مزيد  احل���دودي  املنفذ  م��ن  العني 
�سرق دوار دانات العني هو حاليا  يف مرحلة 

التخطيط.
ال���ع���ي���ادات يف م���رك���ز مزيد  وح�����ول زي�����ادة 
�ستقوم  ال�سحة  دائ��رة  اأن  اأعلن   ، ال�سحي 
لدرا�سة  ���س��ح��ة  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��وا���س��ل 
احتياجات القطاع من اخلدمات ال�سحية 
اإن�ساء  ،وح�������ول  الإ����س���اف���ي���ة  وال����ع����ي����ادات 
ال�سحة  دائ��رة  اأ�سارت  متكامل:  م�ست�سفى 
اخلا�س؛  ال���ق���ط���اع  ت�����س��ج��ي��ع  اأه���م���ي���ة  اإىل 
حلول  ق��ب��ل  ب��ال��ق��ط��اع  م�ست�سفى  ل��ت��وف��ري 
ال�سحة  هيئة  اأك����دت  ك��م��ا   .  2030 ع���ام 
اأبوظبي على اأنه �سيتم اإن�ساء عيادة �سحية 
اأم غافة من قبل �سركة م�ساندة وذلك  يف 
املجل�س  ق��رار  على  م��وؤخ��را  احل�سول  بعد 

التنفيذي.
وح����ول م��ع��اجل��ة الزدح������ام امل������روري على 
اأك���د امللتقى على  اإ���س��ارات ال��ب��وادي م���ول؛ 
اأنه: مت تكليف ا�ست�ساري لدرا�سة الزدحام 
يتم  اأن  على  التنفيذ  قيد  حاليا  وامل�سروع 
الن��ت��ه��اء م��ن��ه م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل����ايل . 
وحول ازدواجية طريق اأم غافة – مالقط 
حت�سني  م�سروع  م��ع  الطريق  ت�سمني  مت 
النتهاء  يتم  اأن  على  العني  مدينة  منافذ 

من الدرا�سة مع نهاية العام احلايل.
املدر�سة  عند  للم�ساة  ج�سر  اإن�ساء  وح��ول 
امللتقى  اأك���د  الهيلتون  دوار  بعد  ال��دول��ي��ة 
:على اأن اجل�سر حاليا يف مرحلة الت�سميم 
به  اخلا�سة  الأعمال  من  النتهاء  ويتوقع 

مع نهاية العام احلايل.
للبنات  احلديثة  املدار�س  ا�ستغالل  وح��ول 
والبنني كمراكز ثقافية وترفيهية يف فرة 
اأنه  على  امللتقى  اأك��د  ال�سيفية،  الإج���ازات 
واحل�سون  غ��اف��ة  اأم  مدر�ستي  ت�سغيل  مت 
عنوان  حت��ت  وت��رف��ي��ه��ي��ة  ثقافية  ك��م��راك��ز 

املدار�س املجتمعية .
هذا وقد دعا امللتقى احل�سور اإىل ال�ستفادة 
من املن�سة الذكية والتي تعد نافذة رقمية 
خلدمات البلدية ، حيث ميكن عر املوقع 
احل�سول  الذكي  التطبيق  اأو  اللكروين 
على اخلدمات دون احلاجة لزيادة مراكز 

خدمة املتعاملني.
على  التقدمي  اإمكانية  على  امللتقى  واأك���د 
على  واحل�سول  ر�سومها  ودف��ع  اخل��دم��ات 
اأمكن �سمن  ، حيث  ف��وري  ب�سكل  اخلدمة 
ال��ذك��ي��ة حت��وي��ل واح����د و�سبعني  امل��ن�����س��ة 
خدمات  م���ن  ب��امل��ئ��ة   74 ت�����س��ك��ل  خ���دم���ة 

الأرا�سي والعقارات.
من جانبه دعا م�سوؤول اإدارة النفايات اإىل 
التوا�سل مع املوظف املخت�س يف حال عدم 
لتقوم اجلهة  وج��ود م�ساحة يف احل��اوي��ات 

املخت�سة برفع النفايات ب�سكل فوري.

•• العني - الفجر

ك���رم ال�����س��ي��خ م�����س��ل��م ب���ن ح���م ال��ع��ام��ري ع�����س��و املجل�س 
اإدارة  اأب���وظ���ب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال���س��ت�����س��اري لإم������ارة 
قبيلة  اأب��ن��اء  م��ن  الرحالة  امل�ساركني  ح��م  ب��ن  جمموعة 
ل�سحراء  القاطعة  ركايب  قافلة  يف  امل�ساركني  العوامر 

الربع اخلايل. وهم الرحالة ح�سن بن �سالمة العامري،  
، وذل��ك مبجل�سه  ال��ع��ام��ري  ب��ن �سامل  وال��رح��ال��ة ي�سلم 
بح�سور   ، العني  مدينة  يف  املرخانية  مبنطقة  العامر 
ح�سد كبري من اأعيان القبائل واأبناء قبيلة العوامر وتعد 
قافلة ركايب هي : اأول قافلة عاملية تعر �سحراء الربع 
 ”80“ اأك���رث م��ن  اخل���ايل على ظ��ه��ور الإب���ل مب�ساركة 

واحة  م��ن  انطلقوا  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  م�سركا 
اأوبار اإىل واحة وبرين خالل “22” يوماَ مب�سافة تقدر 
ب�”600” كيلو مر. واأثنى بن حم على جهود الرحالة 
يف قطع �سحراء الربع اخلايل داعيا املوىل عز وجل اأن 
جانبهما  ومن  النبيلة.  م�ساعيهم  يف  ويبارك  يحفظهم 
والحتفاء  اللقاء  بهذا  �سعادتهما  ع��ن  املكرمان  اأع���رب 

من قبل ال�سيخ م�سلم بن حم موؤكدين اأن دعم ورعاية 
املتميزين، ي�سهم يف توفري مناخ حمفز للعطاء، و دافع 
تعلمنا  لقد  الرحالة  واأو���س��ح  اأف�سل.   لإجن��از  حقيقي 
ال�سر،  تعلمنا  اخل��ايل،  الربع  الكثري عن طريق قطع 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سحراء،  و�سحر  الأج��داد  ب�ساطة حياة 

العادات والتقاليد اجلميلة لقبائلنا البدوية .

فهم فل�شفي جديد للريا�شة 
م�صروع كلمة للرتجمة ي�صدر فل�صفة 

الريا�صة للكاتب �صتيفن كونور
•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف  للرجمة  “كلمة”  م�سروع  اأ�سدر 
كتاباً جديداً بعنوان: “فل�سفة الريا�سة” للكاتب �ستيفن كونور، نقله اإىل 

العربية الباحث واملرجم ال�سحفي طارق را�سد عليان.
اإن اأي كتاب للفل�سفة يجب اأن يفتح الباب على م�سراعيه للنقا�س والتاأمل، 
وهذا بال�سبط ما يفعله كتاب “فل�سفة الريا�سة”. فكونر ل يلقي باأفكاره 
�سيء حم��وري جًدا  تدبُّر  اإىل  القارئ  اأن ي�سطر  بل ي�سمن  ج��زاًف��ا،  هكذا 
فيه  وي�������س���ّك���ك  ث���ق���اف���ت���ن���ا  يف 
ال��ري��ا���س��ة ل  اإن  ومي��ح�����س��ه. 
�سناعة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ت��ه��ي��م��ن 
ب���ل وعلى  ل���دي���ن���ا،  ال���رف���ي���ه 
و�����س����ائ����ل اإع����الم����ن����ا ك����اف����ًة. 
اأن  ل��ن��ا  يتجلى  م��ا  و���س��رع��ان 
الريا�سة جمال وا�سع �سا�سع، 
مذاقاً  ل��ل��ك��ت��اب  ف����اإن  وع��ل��ي��ه 

رائعاً.
يف ال���وق���ت ال����ذي م��ال��ت فيه 
بفل�سفة  امل��ع��ن��ي��ة  ال���ك���ت���اب���ات 
الريا�سة اإىل اعتبار الريا�سة 
������س�����رب�����اً م�������ن امل�����خ�����ت�����رات 
املُبتكرة  الفل�سفية  للنظريات 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع األ������وان اأخ����رى 
كامل�سكالت   – امل�سكالت  م��ن 
الأخالقية اأو اجلمالية اأو م�سكالت الت�سنيف املنطقي – يقدم لنا �ستيفن 

كونر يف هذا الكتاب فهماً فل�سفياً جديداً للريا�سة ب�سروطها اخلا�سة. 
ولتعريف ماهية الريا�سة، يقدم كونر هيكاًل كاماًل لها، وا�سفاً عنا�سرها 
زمن  وطبيعة  الريا�سة،  ملمار�سة  املميزة  الأماكن  ذلك  يف  مبا  اجلوهرية، 
الريا�سة، واأهمية الأدوات الريا�سية، كامل�سارب والكرات، وطرائق احلركة 
دفة، واملعنى احلقيقي للغ�س  اأثناء ممار�سة الريا�سة، ودور القواعد وال�سُ

والفوز.
ه لوحاً لالأ�سكال  يتاأمل كونر ب�سكل مثري لالهتمام ملعب كرة القدم بعدِّ
زمانياً،  تفوقه  يعني  ال�سدارة  يف  امل��رء  كون  اأن  علة  ويتفّكر يف  الهند�سية، 
التي  امل�ساق اجل�سيمة  ويتدّبر  الأمام”،  اإىل  ال�ساعة  َك عقارب  َح��رَّ و”كاأنه 
يتحملها املعلق الريا�سي الذي كثرياً ما يكون مثاَر �سخرية، ويتاأمل اجلري 
اجل�سم”،  كتلة  جاذبية  من  للفرار  البهيجة  “املحاولة  باعتباره  ال�سريع 
ويتفكر يف كيفية تالعب  “تعقب” امل�سرب،  ال�سحري يف  التفكري  وفائدة 

املرء بالكرات.
واإرهاق  بدين  جمهود  على  تنطوي  التي  الألعاب  باأنها  الريا�سات  ُتعرف   
ج�سماين، ومن ثم فاإنها تتطلب يف الوقت عينه تقييداً وقدرة على جتاوز 
الإن�سان  �سمات  من  اأ�سا�سية  �سمة  الريا�سة  اإن  كونر  يقول  التقييد.  ه��ذا 
. فقد ثبت اأنها واحدة من اأقوى الطرائق التي ميكننا من خاللها  احلداثيِّ

اإقامة عالقة بني الإن�سان والعوامل الطبيعية.
الريا�سات  الذي ي�سم جمموعة كبرية من  الريا�سة”،  “فل�سفة  اإن كتاب 
وفيتغن�ستاين  وفرويد  اأمثال هيجل  اأجالء  بفال�سفة  وي�ست�سهد  املختلفة، 
وهايدغر واأدورنو و�سارتر واأير ودولوز و�سريي�س، ُيعدُّ م�سدًرا رائًعا وممتعاً 

ومذهاًل للريا�سيني املتاأملني ولفال�سفة الريا�سة على حد �سواء.
املوؤلف �ستيفن كونر، اأ�ستاذ الأدب احلديث ونظريته بق�سم الآداب والعلوم 
“كتاب اجِللد«  اأعماله  اأهم  الإن�سانية، كلية بريكبيك، جامعة لندن. ومن 
 The( »و”مادة الهواء )Fly( »و”احل�سرة )The Book of Skin(

ن�سر رياأك�سن. دار  اإ�سدار  من  وجميعها   ،)Matter of Air
م��رج��م ال��ك��ت��اب ه��و ط���ارق را���س��د ع��ل��ي��ان، ب��اح��ث وُم��ع��د يف م��رك��ز الأخبار 
للدرا�سات  الإم����ارات  مبركز  ومرجماً  حم���رراً  عمل  اأب��وظ��ب��ي.  بتلفزيون 
وجملة  العربي  جملة  يف  ومرجم  كاتب  وه��و  ال�سراتيجية،  والبحوث 
“كلمة”  م�سروع  يف  الكتب  م��ن  العديد  وراج���ع  ت��رج��م  العاملية.  الثقافة 
ب��اأب��وظ��ب��ي، وامل��رك��ز ال��ق��وم��ي ل��ل��رج��م��ة، وع���امل امل��ع��رف��ة م��ن��ه��ا: )اأم����ة من 
)عندما  الطريق(،  العلم  ي�سل  )عندما  املناخي(،  )ال�سطراب  العباقرة( 
الأمريكي”  العهد  لنهاية  اقت�سادية  طريق  خريطة  العمالقة:  ي�سقط 
كما عمل �سحفياً ومرجماً لدى العديد من ال�سحف العربية والدولية 

واملواقع الإلكرونية.

�صرطة اأبوظبي تكرم وادي اأدفنت�صر
•• العني - الفجر

اأدفنت�سر”  “وادي  املائية  املغامرات  حديقة  اإدارة  اأبوظبي  �سرطة  كرمت 
لفريق  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  يف  جلهودها  تقديراً  العني  مبدينة  حفيت  جبل  يف 
العمليات  بقطاع  العامة  وال�سالمة  الطوارئ  مبديرية  املائية  امل�سطحات 

املركزية لإجراء الدورات التدريبية يف الوديان ال�سناعية باحلديقة.
اأدفن�سر درع��اً من املديرية  وت�سلم كارل �سميدت  مدير العمليات يف وادي 
جمال  يف  التدريبات  بتنفيذ  اأبوظبي  �سرطة  مع  التعاون  ملبادرة  ،تقديراً 

الإنقاذ من امل�سطحات املائية للحديقة .
بطول  الأم���واج  ورك��وب  للتجديف  عاملية  م�سارات  ثالثة  احلديقة  وت�سم 
اإجمايل ي�سل اإىل 1133 مراً، وحو�ساً مائياً �سخماً يولد اأمواجاً بارتفاع 

ثانية.  90 كل  اأمتار   3

درهم مليون  الإعالن عن اإن�صاء طريق مزدوج بني ال�صاروج واملنطقة ال�صناعية بتكلفة 174 
ج�صر بطول 25 مرتًا لعبور الوادي ونفق بطول 117 مرتا لعبور جبل النقفة

دعوة ل�صتخدام املن�صة الذكية لإنهاء خدمات البلدية
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ال�شحة  الطعام على  تناول  الإفراط يف  يوؤثر  ل 
اجل�شدية فح�شب، بل على ال�شحة النف�شية اأي�شا، 
مكافحة  على  ت�شاعد  ن�شائح  ع�شر  هنا  ونقدم 

الإفراط يف الأكل:

اأفادت درا�سة اإيطالية حديثة باأن م�سروب الكاكاو -الذي 
قد  ب��ي��ول��وج��ي��ا-  ن�سطة  طبيعية  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
املرتبط  واجل�سدي  النف�سي  التعب  من  احل��د  يف  ي�ساعد 
اأملانية  املتعدد. بينما حذرت درا�سة  الت�سلب  عادة مبر�س 
امل�سروبات  الغازية وغريها من  امل�سروبات  اأن  حديثة من 

املحالة بال�سكر تفاقم اأعرا�س مر�س الت�سلب املتعدد.
بالريمو  ب��ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��ون  اأج����راه����ا  الأوىل  ال���درا����س���ة 
الأخري من جملة  العدد  نتائجها، يف  ون�سروا  الإيطالية، 
 Journal( ال��ن��ف�����س��ي وال��ط��ب  وج��راح��ت��ه��ا  الأع�����س��اب 

 of Neurology Neurosurgery
العلمية.  )Psychiatry

ولك�سف العالقة بني الكاكاو واحلد من تداعيات الت�سلب 
���س��خ�����س��ا مت ت�سخي�س  اأرب���ع���ني  ال��ف��ري��ق  راق����ب  امل��ت��ع��دد، 
كوبا  �سربوا  الع�سبي،  الت�سلب  مبر�س  موؤخرا  اإ�سابتهم 
�ستة  ملدة  يوميا  الفالفونويد  عايل  الكاكاو  م�سحوق  من 
اأ�سابيع، وقارنوهم بحالة جمموعة اأخرى مل تتناول هذا 

امل�سروب.
التعب  من  احل��د  يف  ي�ساعد  الكاكاو  اأن  الباحثون  ووج��د 

الت�سلب  م��ر���س��ى  م��ن��ه  ي��ع��اين  ال��ت��ي  واجل�����س��دي  النف�سي 
املتعدد بن�سبة %45، مقارنة باملجموعة الأخرى، وذلك 
ترتبط  التي  الفالفونويدات  م��ادة  على  الكاكاو  لحتواء 

بخ�سائ�س م�سادة لاللتهاب.
وت�ستخرج بذور الكاكاو اخلام من �سجرة الكاكاو، ثم جتفف 
ال�سوكولتة  اأن����واع  اإن��ت��اج  يف  ا�ستخدامها  قبل  وحتم�س 

املختلفة، وتتميز حبيبات الكاكاو مبذاق مر.
عندما  ي��ح��دث  ال��ل��وي��ح��ي(  )الت�سلب  امل��ت��ع��دد  والت�سلب 
ت��غ��ط��ي الأع�ساب  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ق��ة  امل��ن��اع��ة  ي��ه��اج��م ج��ه��از 
وحتميها والتي تعرف با�سم الِغمد املياليني، مما يوؤدي اإىل 
حدوث م�ساكل يف التوا�سل بني الدماغ والنخاع ال�سوكي 
دائمة باخلاليا  اأ�سرار  اإىل حدوث  وباقي اجل�سم، ويقود 
الع�سالت  �سعف  مثل  اجل�سم  يف  وم�ساعفات  الع�سبية 

وم�ساكل بالتفكري والذاكرة.
)املحور(  منطقة  -وحت��دي��دا  الع�سبية  باخلاليا  حتيط 
اإحاطة  ت�سبه  ب��ط��ري��ق��ة  امل��ي��ال��ني(  )ِغ��م��د  ط��ب��ق��ة  م��ن��ه��ا- 
الكهربائية  لالإ�سارات  عازلة  طبقة  وهي  بال�سيف،  الِغمد 
املنقولة عر  الع�سبية  الإ�سارات  ت�سرب  وتعمل على منع 
حدوث  وعند  انتقالها،  �سرعة  م��ن  تزيد  كما  الأع�����س��اب، 
�سرر فيها فاإن انتقال الر�سائل الع�سبية قد ي�سبح اأبطاأ 

اأو قد يتوقف متاما.
 Multiple( ال���ل���وي���ح���ي  ال���ت�������س���ل���ب  اأن  وُي���ع���ت���ق���د 
sclerosis( اأحد اأمرا�س املناعة الذاتية، حيث يهاجم 
املناعة  وي��ق��وم ج��ه��از  ذات��ه��ا،  املناعة خ��الي��ا اجل�سم  ج��ه��از 
يوؤثر  مم��ا  ب��ت��دم��ريه،  وي��ب��داأ  املياليني  ال��ِغ��م��د  مبهاجمة 
عر  واجل�سم  ال��دم��اغ  ب��ني  الكهربائية  الإ���س��ارات  نقل  يف 

الأع�ساب.
وعملية ال��ت��دم��ري ه��ذه م��ن قبل ج��ه��از امل��ن��اع��ة ت��ق��ود اإىل 
اأ���س��رار دائ��م��ة، وق��د ت�سل اإىل ع��دم ق��درة ال�سخ�س على 

امل�سي اأو احلديث.

امل�شروبات الغازية
�سانت  مب�ست�سفى  باحثون  فاأجراها  الأملانية  الدرا�سة  اأما 
ال�سنوي  امل���وؤمت���ر  اأم�����ام  وع��ر���س��ت  ب���وخ���وم،  ج���وزي���ف يف 
ل��الأك��ادمي��ي��ة الأم��ريك��ي��ة لعلم الأع�����س��اب ال���ذي يعقد يف 
الفرة من 5-11 مار�س/اآذار اجلاري بولية بن�سلفانيا.

ولك�سف العالقة بني امل�سروبات الغازية والت�سلب املتعدد، 
ا�ستبيانا  واأك��م��ل��وا  باملر�س،  م�سابا   135 الفريق  راق��ب 

حول نظامهم الغذائي.
كما قام الباحثون بقيا�س م�ستوى الإعاقة لدى امل�ساركني 

طريقة  وه��ي  املو�سعة،  الإع��اق��ة  حالة  مقيا�س  با�ستخدام 
الع�سبي  الت�سلب  ع��ن  الناجمة  الإع��اق��ة  لقيا�س  �سائعة 

املتعدد، وكان ثالثون م�ساركا يعانون من اإعاقة �سديدة.
املحالة  وامل�سروبات  الغازية  امل�سروبات  تناول  اأن  وُوج��د 
الت�سلب  مر�س  اأع��را���س  تفاقم  اإىل  اأدى  بكرثة  بال�سكر 

املتعدد.
اأكر  ا�ستهلكوا  -الذين  امل�ساركني  اأن  الباحثون  وجد  كما 
كانوا  بال�سكر-  وامل��ح��الة  الغازية  امل�سروبات  م��ن  كميات 
اأك���رث ع��ر���س��ة ل��الإ���س��اب��ة ب��اإع��اق��ة ���س��دي��دة مب��ع��دل خم�سة 

اأ�سعاف اأقرانهم الذين مل يتناولوا تلك امل�سروبات.
اإن مر�سى  اإل��ي�����س��ا م��اي��ر  ال��ب��ح��ث د.  وق��ال��ت ق��ائ��د ف��ري��ق 
الت�سلب الع�سبي املتعدد غالبا ما يريدون اأن يعرفوا كيف 
على  امل��ح��ددة  والأطعمة  الغذائي  النظام  يوؤثر  اأن  ميكن 

تطور مر�سهم.
اأن نوعية ما ي�سربه مر�سى  اأن الدرا�سة ك�سفت  واأ�سافت 
ال��ت�����س��ل��ب امل��ت��ع��دد ت��وؤث��ر ع��ل��ى ح��ال��ت��ه��م ال�����س��ح��ي��ة ب�سدة، 
وال�ساي  والقهوة  والع�سائر  الغازية  امل�سروبات  وخا�سة 

والتي حتتوي على ن�سب كبرية من ال�سكر.

الكاكاو يحد من تعب الت�صلب وامل�صروبات الغازية تفاقمه

�شارم غذائي  نظام  اتباع  عدم   1-
ه��ن��اك جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م���ن ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة غري 
ال�سحية التي توؤثر �سلبا على ال�سحة. وقد اأثبتت درا�سة 

اأجريت حول م�سكلة الإفراط يف الأكل،
 اأن المتناع ملدة طويلة عن تناول عدد من املنتجات يوؤدي 
اإىل زيادة الرغبة يف تناول الطعام والنهم، وفقا للتقرير 
الذي ن�سره موقع )اآف بي ري( الرو�سي للكاتبة لوكينوفا 

ناتاليا.
ت���ن���اول منتجات  وب�����دل م���ن الن���ق���ط���اع ع���ن 

حمددة، والتقليل يف عدد ال�سعرات احلرارية، 
اأو حذف جمموعة من الأطعمة من النظام 
اإدخال بع�س  الغذائي، يجب الركيز على 
النظام  ع��ل��ى  ت��دري��ج��ي  ب�سكل  ال��ت��غ��ي��ريات 

اإنقا�س  الغذائي، الأمر الذي ي�سهل عملية 
الوزن الزائد.

اإ�سافة احلبوب  باإمكانك  املثال،  �سبيل  فعلى 
جانب  اإىل  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  ال��ك��ام��ل��ة 

تناول  عن  والتخلي  واخل�����س��روات،  الفواكه 
ت��دري��ج��ي، مما  ب�سكل  ال�����س��ك��ري��ات 

جتنب  ع����ل����ى  ي���������س����اع����د 
الإف��������������راط يف 

الطعام وي�ساهم يف تعزيز ال�سحة.

الوجبات حتذف  ل   2-
ذلك  لأن  الوجبات،  تناول  توقيت  حتديد  ال�سروري  من 
الإف��راط يف تناول  اأك��رث الطرق فاعلية لتجنب  يعد من 
الطعام. ويو�سى بتحديد عدد ونوعية الوجبات، وتناول 

ما ل يقل عن ثالث وجبات يف اليوم.
التاأمل  -3 ممار�سة بع�س متارين 

واليوغا
ي��وج��د ع���دد ك��ب��ري م���ن متارين 
ت�������س���اع���د على  ال����ت����ي  ال����ت����اأم����ل 
الأكل.  يف  الإف����راط  مكافحة 
ممار�سة  ت�ساعد  ع��ام،  ب�سكل 
جتنب  ع����ل����ى  ال�����ري�����ا������س�����ة 
الطعام،  تناول  يف  الإف���راط 
ال�سعور  ب��ني  وع���دم اخل��ل��ط 
ب��اجل��وع واأم���ور اأخ���رى. وقد 
اأن ممار�سة  درا�سة  اأثبتت 
مت����������������اري����������������ن 

مبا  الأم��را���س،  ببع�س  الإ�سابة  خطر  من  تقلل  التاأمل 
يف ذلك ا�سطراب نهم الطعام، وت�ساعد على التغلب على 

العديد من امل�ساكل.

اجلفاف جتنب   4-
و�سيلة فعالة  اليوم  املاء على مدار  الكثري من  �سرب  يعد 
للحد من الرغبة ال�سديدة يف الأكل والتوقف عن الإفراط 

يف تناول الطعام. 
وت�سري بع�س الدرا�سات اإىل اأن �سرب كمية كبرية من املياه 

ي�سبع اجل�سم وي�سد ال�سهية.
ومن امل�ستح�سن �سرب حوايل 500 ملليلر من املاء قبل 
ن�سف �ساعة من توقيت الوجبة، الأمر الذي ي�ساعد على 
جتنب تناول حوايل %13 من ال�سعرات احلرارية يوميا. 
كما ي�ساعد �سرب كميات مهمة من املاء على حت�سني عملية 

التمثيل الغذائي واإنقا�س الوزن.
بالألياف الغنية  الأطعمة  من  املزيد  تناول   5-

النظام  اإىل  ب��الأل��ي��اف  ال��غ��ن��ي��ة  الأط��ع��م��ة  اإ���س��اف��ة  ينبغي 
الغذائي لأنها ت�ساعد على خف�س كمية ال�سعرات احلرارية 

امل�ستهلكة، والتحكم يف ال�سعور باجلوع. 
كما يو�سى بتناول احلبوب الكاملة والفواكه واخل�سروات 

ل�سمان التمتع بنظام غذائي �سحي ومتوازن.

البدنية اللياقة  على  احلفاظ   6-
اأظهرت الدرا�سات اأن ممار�سة الريا�سة ب�سكل منتظم 

ت�ساعد يف مكافحة الإفراط يف تناول الطعام. 
ك��م��ا ي�����س��اع��د ال��ق��ي��ام مب��ج��م��وع��ة م���ن متارين 
اللياقة البدنية على تقليل التوتر وحت�سني 
امل�������زاج، وب���ال���ت���ايل ال��ت��خ��ف��ي�����س م���ن خطر 

الإ�سابة با�سطرابات الأكل.

الفطور وجبة  تناول   7-
ف���ط���ور �سحية  ت����ن����اول وج���ب���ة  ي�����س��اع��د 
نهم  ا�سطراب  على احلد من  ومتوازنة 
اإىل ق���درة بع�س  ال��ط��ع��ام، وي��ع��ود ذل���ك 
يف  الطاقة  م�ستوى  تعزيز  على  الأغ��ذي��ة 

اجل�سم طوال اليوم.

النوم من  كاف  ق�شط  على  احل�شول   8-
الذين  النا�س  معظم  ف��اإن  ال��درا���س��ات،  بع�س  ح�سب 
ا�سطرابات  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ن��وم  يف  �سعوبة  ي��واج��ه��ون 
النوم  الأك��ل. وي��وؤدي عدم احل�سول على ق�سط كاف من 

اإىل اإفراز اجل�سم كميات كبرية من هرمون اجلوع.

اإىل  بالربوتينات  الغنية  الأغ��ذي��ة  اإ�شافة   9-  
النظام الغذائي

بالروتينات  ال��غ��ن��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  اإ���س��اف��ة  ال�����س��روري  م��ن 
ال�سحية –

الغذائي،  النظام  اإىل  والتوفو-  والأ���س��م��اك  البقول  مثل 
لأنها ت�ساعد على التحكم يف ال�سهية.

التوا�شل  10-
اأم��ًرا يف غاية  الع�سر احلديث  الدعم الجتماعي يف  يعد 
اأ�سخا�س يواجهون  البحث عن  املهم  الأهمية، لذلك من 
مع  فالتوا�سل  ب�ساأنها.  معهم  والتحدث  مماثلة،  م�ساكل 
الآخرين يقلل من ال�سغط النف�سي، وي�ساعد على البتعاد 

عن العادات غري ال�سحية.

ملكافحة  ن�صائح   10
الإفراط يف الأكل
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تقبع جزيرة برمودا على قاع بركان قدمي، وك�شف العلماء موؤخرا عن حمتوى هجني فريد لل�شخور الربكانية هناك، وذلك بعد اإجراء فح�ص جيوكيميائي ل�شخرة من اأعماق 
اجلزيرة يبلغ طولها 2600 قدم، ا�شتخرجت عام 1972 من منطقة قريبة من املطار هناك، ومت الحتفاظ بها يف خمزن يف جامعة دالهوزي يف نوفا �شكوتيا.

وتقدم درا�شة حديثة من جامعة كورنيل -ن�شرت نتائجها يف جملة نيت�شر- حل للغز بركان برمودا، وتو�شيفا جديدا لتكوين الرباكني، ونتائج جديدة مل تكت�شف من قبل.

حــ�ل العـامل

24
مدينة جتارية وثقافية مهمة

تورينو.. وطن الذين �صاهمو يف توحيد اإيطاليا

بالونات الر�شا�ص التكتونية
لطاملا بنيت النظريات املطروحة حول اآلية ت�سكل الراكني 
على اأعمدة ال�سهارة التي تت�ساعد من طبقة الو�ساح ال�ساخن 
اللزج، اأو نتيجة لتباعد �سفيحتني تكتونيتني عن بع�سهما 
البع�س عند حافة حميطية، اأو نتيجة انزلق �سفيحة حتت 

اأخرى يف منطقة التقاء ال�سفائح التكتونية.
ميكن جلميع تلك العمليات اإن�ساء بقع من ال�سهارة يف ق�سرة 
الأر�س التي ميكن اأن توؤدي بعد ذلك اإىل ن�سوء قمم بركانية 

ثائرة على ال�سطح.
ورجحت بع�س النظريات اأن بركان برمودا قد ت�سكل باآلية 
عمود  نتيجة  ه��اواي،  جزر  فيها  ت�سكلت  التي  لتلك  مماثلة 

�سهاري منبعث من الو�ساح.
وتاأتي الدرا�سة اجلديدة لتدح�س كافة الفر�سيات ال�سابقة، 
اأ���س��ل ب��رك��ان ب��رم��ودا ي��ع��ود اإىل ن�ساط  اأن  ول��ت��ره��ن ع��ل��ى 
ال�سفائح التكتونية التي انزلقت اإىل طبقة الو�ساح وا�ستقرت 
هناك، لت�سكل ما ت�سمى املنطقة النتقالية على عمق يراوح 

بني 250 و400 ميل حتت الأر�س.
وحدث هذا النزلق اأثناء ت�سكل املحيط الأطل�سي الذي نتج 

عند تدمري اأو تكوين القارة العظمى باجنيا.
ال��ع��ي��ن��ة م��ن ال�سخور  اأن ه���ذه  اأي�����س��ا  ال��درا���س��ة  واأظ���ه���رت 
الركانية حتتوي على مواد مت�سابهة من حيث الركيب مع 
مواد املنطقة النتقالية الو�ساحية، كما اأثبتت وجود حمتوى 

مرتفع من ماء املحيطات، اإ�سافة اإىل ن�سب غري اعتيادية من 
مركبات الر�سا�س املختلفة يف ال�سخور الركانية املدرو�سة، 

وذلك نتيجة لتحلل نوعني من اليورانيوم.

منطقة الو�شاح الن�شطة
من  القادمة  ال�سهارة  م��ع  ع��ادة  يطفو  ال��ذي  امل��ا���س  وك�سف 
الكثري من  احتوائه على  الو�ساح عن  النتقالية يف  املنطقة 
املحتوى  اإىل  اإ�سافة  الكربون،  اأك�سيد  ث��اين  مثل  املركبات، 
جفافه،  ب�سرعة  املعروف  البريوك�سني،  مثل  للمعادن  املائي 

والذي كان رطبا ب�سكل غريب يف عينات برمودا املدرو�سة.
يف  رئي�سي  كيميائي  مركب  وه��و  ال�سيليكا،  عن�سر  اأن  كما 

مما  املعتادة؛  بن�سبه  متواجدا  يكن  مل  الركانية،  ال�سخور 
يعد موؤ�سرا على اأنها اندفعت لالأعلى نتيجة الن�سبة العالية 

من ثاين اأك�سيد الكربون.
�سيناريو  لو�سع  حا�سوبية  مناذج  الباحثني  فريق  وا�ستخدم 
مالئم لفر�سية ت�سكل بركان برمودا، وخل�ست درا�ستهم اإىل 
ال�سطرابات  ت�سببت  اأنه خالل ثالثني مليون عام م�ست، 
يف تلك املنطقة بتدفق الو�ساح عند احلدود الأكرث عمقا يف 
الطبقة النتقالية، وحمل معه بع�سا من املواد املوجودة يف 
�سفائح املنطقة النتقالية الراكدة فيه، وا�ستمر يف طريقه 
البيئة  يف  الهائل  التغري  ب�سبب  الن�سهار  ���س��ع��ودا.وح��دث 
�سقت  التي  ال�سهارة  وتكونت  ال�ساعد،  باخلليط  املحيطة 

الأر�سية، لت�سنع بذلك نوعا  الق�سرة  اإىل  طريقها مبا�سرة 
و�سكلت  البحر  ق��اع  يف  انفجرت  ال��ت��ي  ال�سهارة  م��ن  غريبا 
برمودا.لطاملا تكهن العلماء باأن الراكني تت�سكل من مواد 
الدرا�سة  تقدم هذه  والآن  التكتونية،  ال�سفائح  منبعثة من 
اأدلة دامغة على وجود خزان من هذه املواد يف طبقة الو�ساح، 

مما ي�سوغ طريقة جديدة لت�سكل الراكني.
وبهذا قد ل يكون بركان برمودا هو الوحيد من نوعه هناك، 
حيث تتجه اأنظار العلماء للبحث عن براكني اأخرى يحتمل 
وجودها يف املحيط الأطل�سي، والتي مل يتم اكت�سافها بعد، 
�سوء  يف  ن�ساأتها  اأ�سل  عن  والتحري  درا�ستها  بهدف  وذل��ك 

هذه النظرية اجلديدة.

بركان برمودا ل مثيل له على كوكب الأر�ض

ت�اريخ املدينة :
الروماين  ق��ب��ل  الع�سر  يف  م���رة  لأول  امل��دي��ن��ة  ا���س��ت��ي��ط��ان  مت 
القرون  يف  ال��روم��ان  اأ�س�س  والليغوريني.  الكلتيني  قبل  م��ن 
 Castra( الأوىل من التاريخ القبل امليالدي مع�سكرا فيها
القي�سر  با�سم  لح��ق��ا  �سمي  ال���ذي   ،)Taurinorum
يالحظ   .)Augusta Taurinorum( اأغ�سط�س 
ال��ط��اب��ع املربع  امل��دي��ن��ة ذو  ت��خ��ط��ي��ط  ال���روم���اين يف  ال��ت��اأث��ري 
املتقاطع حتى يومنا هذا. حي رومانو اأو احلي الروماين هو 
اأقدم حي يف املدينة، اأ�س�س يف عام 28 ق.م. على يد اأغ�سط�س. 
يف ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ع�سر امل���ي���الدي، ات��خ��ذ اأم����راء ���س��اف��وي من 
املدينة مقرا لهم. تاأثرت املدينة بالطابع الفرن�سي منذ ذلك 
احلني، وعا�ست اأحد اأجمل اأوقاتها ابان احلكم الفرن�سي ملاري 

كري�ستني يف القرن ال�سابع ع�سر.
عا�سمة  ت��وري��ن��و  اأ�سبحت   ،1861 ع��ام  اإيطاليا  احت���اد  بعد 
من  البالد  الثاين  اإميانيويل  فيكتوريو  امللك  حكم  اإيطاليا. 
هي  الفرة  ه��ذه  يف  �سيدت  التي  ع�سر  الأرب��ع��ة  الق�سور  هنا، 
ا�سطرت  اأع���وام فقط  بعد ثالثة  املدينة.  ازده���ار  على  دلل��ة 

تورينو اإىل التنازل عن مكانة العا�سمة لفلورن�سا.

املناخ فى تورينو
اإن املناخ يف تورينو رطب اإىل حد كبري وهو �سبه مداري وذلك 
ب�سبب قربه ال�سديد من جبال الألب. ولهذا فاإن املناخ يكون 
اأن درج���ات احل����رارة تكون  ال��ق��اري حيث  للمناخ  ق��ري��ب ج��دا 

منخف�سة جدا يف ال�ستاء، ويكرث هطول الأمطار والثلوج.
 اأما يف ال�سيف فاإن درجة احلرارة ترتفع اإىل حد كبري ولكن 
ب��اأن��ه يف حال  اجل��و بها ج��اف اإىل ح��د كبري. ول��ه��ذا نن�سحك 
توجهك اإىل تورينو ايطاليا يف ف�سل ال�سيف فعليك الذهاب 
ال�سهول،  اإىل  رح��الت  ال��ذه��اب يف  ال��ت��الل وجتنب متاما  اإىل 

حيث اأن درجات احلرارة تكون مرتفعة كثريا عن املعتاد.
ونخل�س من هذا كله اإىل اأن اأف�سل الأوقات التي ميكنك فيها 

زيارة تورينو ايطاليا هي يف اأواخر الربيع وف�سل اخلريف.

املوقع اجلغرايف
تقع هذه املدينة يف ال�سمال الغربي ملدينة ايطاليا، وحتديدا 
للمدينة  الكلية  امل�ساحة  تبلغ  بو.  لنهر  الغربية  ال�سفة  على 
130 كيلومر مربع، وعدد �سكانها 900 األف ن�سمة تقريبا. 
بني  ما  الفرة  يف  ليطاليا  الأوىل  العا�سمة  كانت  اأنها  كما 
عامي 1861 و1865. كما اأنها تقع قريبة جدا من احلدود 
ال�سوي�سرية والفرن�سية ول تبعد �سوى 100 كيلو مر فقط 

�سواء �سمال اأو غربا.
اإن اللغة ال�سائدة فيها والأوىل هي اللغة اليطالية، ولكن اإذا 
هي  الأملانية  اللغة  اأن  ف�ستجد  الغربي  ال�سمال  اإىل  تطرقت 
ال�سائدة وذلك ب�سبب قربها من احلدود الأملانية. اإما اإذا ذهبت 
اإىل ال�سمال ال�سرقي ف�سوف جتد اأن اللغة الفرن�سية هي اللغة 
الأكرث �سيوعا وذلك لقربها حوايل 100 كيلومر فقط من 
احلدود الفرن�سية. واإذا ذهبت اإىل جزيرة �سردينيا �ستجد اأن 

اللغة ال�سلوفانية هي الأ�سل.
ولكن ل تقلق فيمكنك حتميل تطبيق ناطق باللغة اليطالية 
يف حال تعرثك يف اأي وقت وحتتاج اإىل مرجم �سريع. ولكن 
من اجلميل انك �ستجد اأن ال�سعب اليطايل على دراية كاملة 
وال�ستمتاع  الإق��ام��ة  عليك  �سي�سهل  مم��ا  الجنليزية  باللغة 

بوقتك هناك.

العملة
مبا اأن ايطاليا تابعة لالحتاد الأوروبي، فاإن اليورو هو العملة 
الر�سمية ليطاليا عامة. ولهذا فيجب اأن حتول النقود التي 

معك اىل يورو قبل ال�سفر ايل تورينو لل�سياحة.

الماكن ال�شياحية يف تورنتو
مول اأنطونيليانا

اأن  امل��ع��امل الأث��ري��ة يف املدينة ول يجب  اأه��م  يعد واح���دا م��ن 
ي��د ملهند�س  1863 ع��ل��ى  امل����ول ع���ام  ب��ن��اء ه���ذا  ت��ف��وت��ه��ا. مت 
األي�ساندرو اأنتونيلي. لقد مت النتهاء من هذا املبنى العمالق 

بعد 26 �سنة من وفاة املهند�س األي�ساندرو اأنتونيلي.
بالإ�سافة  لل�سينما،  الوطني  املتحف  املبني  يوجد بداخل هذا 
جمموعة اأثرية كبرية من املخطوطات واللوحات الفنية. ومن 
ارتفاعه  املبنى هو وجود برج طويل ي�سل  ال�سمات بهذا  اأب��رز 
اإىل 167 مر. ولهذا هو بغية الكثري من ال�سائحني وخا�سة 
حمبي التقاط ال�سور التذكارية. فلك اأن تتخيل انك واقف يف 
اأعلى نقطة من املبنى وترى البحار واملباين من اأ�سفلك. انه 
فعال منظر قمة يف الروعة. انه يعتر اأكر متحف طويل يف 

العامل كله، وهو اأحد اأهم الماكن ال�سياحية يف تورينو..

كا�شتيلو ديل فالنتينو
ه��ي م��ن اأح���د اأق���دم امل��ب��اين يف ت��وري��ن��و، وم��ن اجلميل اأن لها 
اإطاللة رهيبة على �سفاف نهر بو. لقد مت اإدراج هذه القلعة 

يف قائمة تراث الإن�سانية عام 1997.

ق�شر ماداما
بها  يكرث  حيث  الرهيبة  املعمارية  باملباين  ايطاليا  ت�ستهر 
الق�سور والقالع، فهي مزدهرة باحل�سارة املعمارية القدمية. 
يوجد هذا الق�سر يف �سمال تورينو وقد مت بنائه على الطراز 
الروماين. ول  الع�سر  اإىل  يعود بك  ال��ذي  القدمي  اليطايل 
اأبدا اأن هذا الق�سر كان يف البداية م�سكن لأل �سافوي  نن�سى 
والكثري من امللوك من بعده. انه فعال مكان ممتع وي�ستحق 
اأهم  م��ن  فهو  اأ�سيلة،  معمارية  حتفة  يعد  ان��ه  حيث  ال��زي��ارة 

الماكن ال�سياحية يف تورينو..

الق�شر امللكي
�سمم هذا الق�سر” فيليبو يوفارا”  وهو ق�سر من الق�سور 
به  ملحق  اآخ��ر  ق�سر  يوجد  انه  كما  �سافوي.  لعائلة  اململوكة 
وهو ق�سر �سيابليزي. ولكن ال�سيدة كري�ستني ماري قد قامت 
بعمل الكثري من التعديالت يف الق�سر الأخري. فلهذا جند اأن 
اإىل  هذا الق�سر به جزء على الطراز القدمي والآخ��ر حديث 
اأ�سهر الماكن ال�سياحية يف تورينو ايطاليا  حد ما. وهو من 

علي الإطالق.

تورينو هي اإحدى املدن الأوروبية املزدهرة التي تتمتع باأحدث التطورات التقنية واملعمارية. وتتمتع تورينو 
بثقافة وتاريخ ثريني، وهي معروفة مبعار�شها الفنية، كما هي م�شهورة بفن الروكوكو اخلا�ص بها، الباروكية، 

واحلركة الكل�شيكية احلديثة، والأرت نوفو.
تقع مدينة تورينو يف �شمال غرب اإيطاليا، وتقع حتديدًا على ال�شفة الغربية لنهر بو، وُتعد مدينة جتارية 
اإقليم بييمونتي واأكرب مدنها، حيث تبلغ م�شاحتها 130.17 كم2. يبلغ  وثقافية مهمة. تورينو هي عا�شمة 
عدد �شكانها حوايل 900 األف ن�شمة، ومع �شواحيها يبلغ العدد حوايل مليون ون�شف ن�شمة. تورينو هي اأي�شا 
عا�شمة مقاطعة تورينو واأول عا�شمة لإيطاليا املوحدة بني عامي 1861 و1865. تبعد عن احلدود الفرن�شية 

وال�شوي�شرية حوايل 100 كم، من الغرب وال�شمال على التوايل.
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العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7 

اإع����������لن
النور�س  ال�س�����ادة/منجرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الذهبي رخ�سة رقم:2339890 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هادف بخيت را�سد طريبي�س املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن عا�سة �سفر حممد روي�سد املزروقي البقمي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

منوذج اإعلن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 310449:بتاريخ: 2019/04/30

الأ�سم : ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه:  �س.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، خدمات بطاقات الولء 
، تنظيم وا�ست�سارات الأعمال ، معلومات  جتارية ون�سائح للم�ستهلكني ، امل�ساعدة يف الإدارة التجارية اأو اإدارة 
اأبحاث الت�سويق ودرا�سات الت�سويق ، ترويج املبيعات لالآخرين ، بحث الكفالت ، خدمات  البيع بالتجزئة ، 
اإدارة   ، جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 

وت�سغيل مراكز ت�سوق للبيع بالتجزئة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي �سيتي �سنر باللغة العربية حتتهما CITY CENTRE باللغة 
الإجنليزية ثم كلمة املمزر باللغة العربية و Al Mamzar  باللغة الإجنليزية فوقهم احلرف M باللغة 
C ور�سومات وجنوم  الإجنليزية بطريقة مميزة على �سكل ر�سم ثالثي الأبعاد لقنطرة مزخرفة باحلرف 

و�سم�س م�سرقة.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

EAT 135367

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 33168
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي  

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:2009/02/28  وامل�سجلة حتت الرقم: 33168 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/29 

وحتى تاريخ: 2029/09/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

EAT 7544

 منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 33166
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي  

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:2002/07/17  وامل�سجلة حتت الرقم: 33166 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/29 

وحتى تاريخ: 2029/09/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

EAT 7546

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 33166
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي  

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:2002/07/17  وامل�سجلة حتت الرقم: 33166 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/29 

وحتى تاريخ: 2029/09/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

EAT 7546

منوذج اإعلن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 310450:بتاريخ: 2019/04/30

الأ�سم : ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه:  �س.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
التاأمني ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون النقدية ، ال�سوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، وكالء 
الإ�سكان ، اإدارة العمارات ، ال�ستثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني العقارات 
، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�سراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �سم�سرة العقارات ، حت�سيل الإيجارات 

، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري املباين.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي �سيتي �سنر باللغة العربية حتتهما CITY CENTRE باللغة 
الإجنليزية ثم كلمة املمزر باللغة العربية و Al Mamzar  باللغة الإجنليزية فوقهم احلرف M باللغة 
C ور�سومات وجنوم  الإجنليزية بطريقة مميزة على �سكل ر�سم ثالثي الأبعاد لقنطرة مزخرفة باحلرف 

و�سم�س م�سرقة.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

EAT 135368

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 131542
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي  

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:2010/05/13  وامل�سجلة حتت الرقم: 131542 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/12 

وحتى تاريخ: 2029/07/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

EAT 137916

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 131879
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي  

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ:2010/11/30  وامل�سجلة حتت الرقم: 131879 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/21 

وحتى تاريخ: 2029/07/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 7 يوليو  2019 العدد 12675 

EAT 137917

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   

  اعالن بيع عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم 2017/43 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك اخلليجي فرن�سا اأي ايه - وعنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع �سارع اآل مكتوم - مبنى 
بناية ال�سيخ بن جمرن - �سقة الطابق الر�سي - مقابل برج الرمي 

املنفذ �سده : زاهارا اإنريجي - م د م �س - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - اأبراج بحريات جمريا  مزايا بزن�س افينيو 
- بي بي 2 ار�س رقم جي ال تي - بي ات�س 2 الطابق 18 مكتب رقم )1801( 

بيع  �سيجري  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
الل��ك��روين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  �سركة  البيع   بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار 

دخول  قبل  ال�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )wwwemiratesauction.ae
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة.  وفيا 

يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
عبارة عن 6 عقارات - مبنطقة الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 845 - ا�سم املبنى : مزايا بزن�س افينيو بي بي 2 : 

1- امل�ساحة : 163.31 مر مربع - رقم الوحدة : 1806  - مببلغ  1.757.852.00  درهم ، يباع لعلى عطاء 
2- امل�ساحة : 157.36 مر مربع - رقم الوحدة : 1805  - مببلغ  1.693.807.00  درهم ، يباع لعلى عطاء
3- امل�ساحة : 164.55 مر مربع - رقم الوحدة : 1802  - مببلغ  1.771.199.00  درهم ، يباع لعلى عطاء
4- امل�ساحة : 117.06 مر مربع - رقم الوحدة : 1804  - مببلغ  1.260.022.00  درهم ، يباع لعلى عطاء
5- امل�ساحة : 117.75 مر مربع - رقم الوحدة : 1808  - مببلغ  1.267.449.00  درهم ، يباع لعلى عطاء
6- امل�ساحة : 157.14 مر مربع - رقم الوحدة : 1807  - مببلغ  1.691.439.00  درهم ، يباع لعلى عطاء
7- امل�ساحة : 111.42 مر مربع - رقم الوحدة : 1803  - مببلغ  1.199.313.00  درهم ، يباع لعلى عطاء

مالحظة : يدفع املبلغ فورا. 
 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : فونيك�ص لوج�شتك�ص - ذ م م  
ال�سكل   - امل��رق��ب��ات   - دي���رة   - ع��ب��داهلل  11E ملك فاطمة علي  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 651178 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1072956 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2019/4/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3 وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�شبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  فونيك�ص 
 2019/4/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ   - لوج�شتك�ص 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/3 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كولديب �شينغ للنقليات - �ص ذ م م  
القانوين  ال�سكل   - امل��رر   - ه��ادي  : مكتب رقم 404 ملك حممد �سالح حممد  العنوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م    701574 : الرخ�سة  رق��م    ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1128369
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/7/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3 وعلى 
�شمارت فيجن ملراجعة  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  من لديه 
احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 50 - 201 ملك بلو باي مركز الأعمال - ذ م م ، بردبي 
- اخلليج التجاري - هاتف :      فاك�س :  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �شمارت فيجن ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 50 - 201 ملك بلو باي مركز الأعمال - ذ م م ، بردبي - 
اخلليج التجاري - هاتف :     فاك�س :    مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  كولديب 
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص   - للنقليات  �شينغ 
2019/7/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3 وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
انذار عديل  بالن�شر
 رقم )2019/4896( 

املنذر : �سركة الزاجل للعقارات
املنذر اليه : مطعم كيت�سن بارداي�س 

املو�سوع :- فاإن املنذرة ينذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك املرجتع رقم 54 مببلغ 21750 
 ، الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  على  امل�سحوب  دره��م(  وخم�سون  و�سبعمائة  ال��ف  وع�سرون  )واح��د 
 23 رقم  ايجار حملني  ببدل  واخلا�سة  املر�سدة من 2019/5/10  الأج��رة  واخلا�س مب�ستحقات 
و 24 - ور�سان الأوىل - املدينة العاملية CBD دبي قطعة الر�س رقم )547( بناية رقم 29 ملك 
حممد علي �سعيد ، وذلك خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ 
الجرءات القانونية الالزمة مبا يف ذلك اللجوء اإىل ال�سلطات املخت�سة واإقامة الدعوى الق�سائية 
ومطالبة املنذر اليه باإخالء العني املوؤجرة  وب�سداد كامل القيمة اليجارية ، مع التعوي�س اجلابر 

للعطل وال�سرر وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي و اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/406 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- بريق الذهب للتجارة العامة - �س ذ م م  2-م�سفر بن �سالح 
بن �سحمان  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بالزام  للتمويل  م��وارد  املذكورة اعاله ل�سالح/  الدعوى  بتاريخ  2019/3/31  يف 
املدعية مبلغا وقدره 331.645.20  بان ي�سددا لل�سركة  بالت�سامن  املدعي عليهما 
درهم )ثالثمائة وواحد وثالثون الف و�ستمائة وخم�سة واربعون درهما وع�سرون 
فل�سا( والزمت املدعي عليهما بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/2614 عمايل جزئي                                                
، فرع دبي جمهول حمل القامة  م  م  ذ   - ال�سرق لالن�ساءات  املحكوم عليه/1- فجر  اىل 
املذكورة  الدعوى  2019/4/30  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
بان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : املحكمة  بحكمت  خليل  يو�سف  احمد  �سامي  ل�سالح/  اع��اله 
توؤددي للمدعي مبلغ )205.500( درهم )مائتان وخم�سة الف وخم�سمائة درهم( والفائدة 
الف�سل  عدا  التام  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  عنه  القانونية 
ما مل  نقدا  او مقابلها  عينا  ملوطنه  ع��ودة  وتذكرة  نهائيا  التع�سفي فمن �سريورة احلكم 
اآخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات ومبلغ  يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل 
خم�سة الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/2301 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-بدو فينجال حممد حنيفه ني�ساد جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري وميثله/ عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي 
"البنك" مبلغ وقدره 864.710.34 درهم )فقط ثمامنائة واربعة و�ستون الف و�سبعمائة 
وع�سرة درهما واربعة وثالثون فل�سا( اإ�سافة الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2019/7/17 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : �شبل مان للتجارة العامة - �ص ذ م م   
 - املرقبات   - دي��رة   - العوي�س  M04 ملك فاطمة علي عبداهلل  رقم  : مكتب  العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 706386  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1133321  : التجاري 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/4/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�سعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�شبة 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �شبل مان 
للتجارة العامة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/7/3 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12675 بتاريخ 2019/7/7   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : حممد الدر غام للتجارة العامة - �ص ذ م م    
رقم الرخ�سة : 735437 العنوان : مكتب رقم 406 - ملك عبداهلل عبدالرحمن 
عبداهلل قا�سم - ديرة - عيال نا�سر - ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري: 1174162 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الريد اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae



لطاملا �شمعنا عن فوائد جوز الهند وزيته 
ن�شمع كثريًا عن فوائد  لكننا مل  وم��اوؤه، 
على  و�شربه  للج�شم  الهند  ج��وز  م��اء 
هذا  �شنخ�ش�ص  واليوم  بالذات،  الريق 
التقرير للتعرف ب�شكل مف�شل على هذه 

الفوائد.

ثقافة وفن�ن
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ي�سود لدى الكثري من الن�ساء اعتقاد باأن احلمل يتعار�س 
مع ال�سفر خلطورته على �سحة الأم واجلنني. فما مدى 

�سحة هذا العتقاد؟
ل  امل��ب��داأ  حيث  م��ن  زيدنتوبف:  بير  ي��ان  الدكتور  يقول 
احلامل  على  يتعني  ول��ك��ن  ال�سفر،  م��ع  احل��م��ل  يتعار�س 
النتباه لبع�س النقاط كي ل تواجه متاعب �سحية تف�سد 

متعة ال�سفر.
واأو�سح اأخ�سائي اأمرا�س الن�ساء الأملاين اأن اأف�سل توقيت 
لل�سفر هو الثلث الثاين من احلمل، اأي بني الأ�سبوع 12 
و24 حيث تكون متاعب الثلث الأول من احلمل كالغثيان 
والتعب قد تال�ست، كما اأن اجل�سم ل يكون مثقال بعبء 

احلمل اإىل حد كبري. 
ولوائح  لقواعد  الن��ت��ب��اه  ���س��رورة  اإىل  زيدنتوبف  واأ���س��ار 
ال�����س��ف��ر اخل��ا���س��ة ب�����س��رك��ات ال���ط���ريان و���س��رك��ات املالحة 

البحرية؛
احلوامل  ب�سفر  ال��ط��ريان  �سركات  بع�س  ت�سمح  ل  حيث   
36، وب��ع�����س ال�����س��رك��ات ل ت�سمح  اع��ت��ب��ارا م��ن الأ���س��ب��وع 

بال�سفر اعتبارا من الأ�سبوع 28. 
وتعد �سركات املالحة البحرية اأكرث �سرامة يف هذا ال�ساأن، 
حيث اإنها ل ت�سمح يف الغالب ب�سفر احلوامل اعتبارا من 

اأ�سبوع احلمل 24.
اأن  اإىل  األ��ري��ن��غ  كري�ستيان  ال��دك��ت��ور  اأ����س���ار  ج��ان��ب��ه  م��ن 
احل��ام��ل غ��ال��ب��ا م��ا ت��ع��اين م��ن م��ت��اع��ب الأوردة، ل���ذا فاإن 
اأو بال�سيارة -الذي تتخلله فرات توقف  ال�سفر بالقطار 

ق�سرية- يعد اأف�سل من ال�سفر بالطائرة. 
واأ����س���اف ط��ب��ي��ب اأم���را����س ال��ن�����س��اء الأمل�����اين اأن����ه يف حال 
الرحالت اجلوية الطويلة ينبغي ا�ست�سارة الطبيب املعالج 
اأول، حيث قد يكون من املفيد اأخذ حقنة للحيلولة دون 

تخرث الدم.

التطعيمات
واأ�سار معهد روبرت كوخ الأملاين اإىل اأن التطعيمات متثل 
حيث  ال�سفر،  يف  ترغب  التي  للحامل  بالن�سبة  اإ�سكالية 
�سد  احلية  كاللقاحات  معينة  تطعيمات  تلقي  يجوز  ل 
�سد  تطعيم  تلقي  ميكن  ول��ك��ن  م��ث��ال،  ال�سفراء  احل��م��ى 

.A التهاب الكبد الوبائي
كما ينبغي على احلامل جتنب ال�سفر اإىل املناطق املوبوءة 

باملالريا، 
فعلى ال��رغ��م م��ن اإم��ك��ان��ي��ة ع��الج��ه��ا خ���الل احل��م��ل فاإن 
الأم  ل���دى  م�����س��اع��ف��ات  ح����دوث  تت�سبب يف  ق���د  ال���ع���دوى 

واجلنني على حد �سواء. 

قواعد غذائية
اأهمية  على  للتغذية  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ���س��ددت  ب��دوره��ا 
لتجنب  ال�سفر  اأث��ن��اء  الغذائية  القواعد  ببع�س  الل��ت��زام 

اأمرا�س اجلهاز اله�سمي،
وتق�سريها  الفواكه  وغ�سل  جيدا  الطعام  طهي  اأب��رزه��ا   
وال��ت��خ��ل��ي ع��ن الأط��ع��م��ة امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ال��ب��ي�����س النيئ، 
ب��دل من ماء  امل��اء من زج��اج��ات حمكمة الغلق  مع �سرب 

ال�سنبور.
بتجنب  احلوامل  زيدنتوبف  الدكتور  ين�سح  عام  وب�سكل 
اخلطرة  ال�سياحية  والأن�سطة  املكثفة  ال�سم�س  حمامات 
مر   2500 على  يزيد  ارت��ف��اع  على  والتجول  كالغو�س 
عن  التخلي  على  ينبغي  كما  الأوك�سجني.  نق�س  ب�سبب 
بالدورة  م��ن م�ساكل  امل��ع��ان��اة  ال�����س��اون��ا يف ح��ال  ح��م��ام��ات 

الدموية. 
الأدوية  ب�ساأن  املعالج  الطبيب  ا�ست�سارة  اأي�سا  املهم  ومن 
التي يجوز ا�سطحابها اأثناء ال�سفر، مع مراعاة ا�سطحاب 
عال   )SPF( حماية  ُمعامل  ذي  ال�سم�س  من  واق  كرمي 

لتجنب الإ�سابة بحروق ال�سم�س.

احلمــــــل وال�صفـــــر.. هــــــل يتعـــــار�صان؟

فوائد ماء جوز الهند للج�شم
املعادن  الكثري من  الهند على  • يحتوي ماء جوز 
والفيتامينات كالبوتا�سيوم واملغني�سيوم وال�سكريات 
ممن  لالأ�سخا�س  بتناوله  ين�سح  ل��ذا  والأم�����الح، 
ل�ستعادة  ال�������س���وائ���ل  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ات  ف���ق���دوا 
التمرينات  ممار�سة  بعد  وخا�سة  اجل�سم  ترطيب 
للم�سروبات  اأم��ث��ل  �سحي  ب��دي��ل  فهو  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
الريا�سية وم�سروبات الطاقة. كما اأنه ي�ساعد على 

مكافحة الإرهاق وا�ستعادة الطاقة.
منع  على  ك��اٍف  ب�سكل  اجل�سم  ترطيب  ي�ساعد   •
ت��خ��زي��ن ال����ده����ون، مم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى رف����ع درجة 
اإيجابياً على عملية  حرارة اجل�سم، وبالتايل يوؤثر 
الهند  ي�ساعد ماء جوز  وبذلك،  الغذائي.  التمثيل 

على التخل�س من الوزن الزائد.
ترطيب  ع��ل��ى  ي�ساعد  ال��ه��ن��د  ج���وز  م���اء  ���س��رب   •
مما  للبول،  كمدر  ت��اأث��ريه  اإىل  بالإ�سافة  اجل�سم، 

اجل�سم  خ��ارج  ال�سموم  م��ن  التخل�س  على  ي�ساعد 
ب�سرعة و�سهولة.

م�ستويات  خف�س  على  ي�ساعد  الهند  جوز  ماء   •
�سغط ال����دم، ك��م��ا اأن��ه��ا ت��زي��د م��ن ت��اأث��ري الأدوي����ة 
بع�س  اأظ��ه��رت  وق��د  نف�سه.  للغر�س  امل�ستخدمه 
ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث ال��ت��غ��ي��ريات الإي��ج��اب��ي��ة يف 
ممن  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  ال��دم  �سغط  م�ستويات 
يتناولون ماء جوز الهند على اأ�سا�س منتظم، رمبا 

اأي�ساً كبديل للماء العادي.
ال�ساقة،  الريا�سية  التمرينات  مم��ار���س��ة  بعد   •
الهند  ج��وز  م��اء  اأك���رث.  ح�سا�سة  الع�سالت  ت�سبح 
اأخرى.  مرة  الطاقة  ا�ستعادة  على  اجل�سم  ي�ساعد 
التحمل، وي�سهل  ق��درة اجل�سم على  كما يزيد من 
ا�سالح الع�سالت والأن�سجة. فهو غني بالأحما�س 
اأداء  لتح�سني  الأ���س��ا���س��ي  والبوتا�سيوم  الأمينينة 

وظيفة الع�سالت.

اللوريك  حم�س  على  يحتوي  الهند  جوز  ماء   •
ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا ت�ساعد  ال�����ذي ي��ع��م��ل ك���م���ادة م�����س��ادة 
املعوية  ال��دي��دان  ومكافحة  اله�سم  حت�سني  على 

والعدوى البكتريية يف الأطفال والبالغني.
ي�ساعد  للبول، مما  الهند كمدر  • يعمل ماء جوز 
ال�����س��م��وم والف�سالت  ال��ت��خ��ل�����س م��ن  ���س��رع��ة  ع��ل��ى 
خ����ارج اجل�����س��م. ك��م��ا ي�����س��اع��د اأي�����س��ا ع��ل��ى حت�سني 
الأبحاث  بعد  اأظهرت  وق��د  الكليتني.  وظيفة  اأداء 
ي�ساعد على  الهند قد  م��اء ج��وز  �سرب  اأن  العلمية 

اإذابة ح�سوات الكلى.
ال�سكري  مر�سى  من  يعانون  ممن  الأ�سخا�س   •
كل  تتاأثر  كما  ال��ق��دم��ني،  وخ��ز يف  م��ن  يعانون  ق��د 
عدم  نتيجة  هذا  ويحدث  والعينني.  الكليتني  من 

قدرة الدم على التدفق بال�سكل املالئم.
تن�سيط  على  بالقدرة  الهند  ج��وز  م��اء  يتميز   •
ي�ساعد  ذل������ك،  خ�����الل  وم�����ن  ال����دم����وي����ة،  ال��������دورة 

ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف م���ن الأع����را�����س امل��خ��ت��ل��ف��ة ملر�سى 
ال�������س���ك���ري. اأي�������س���ا، م�����اء ج�����وز ال���ه���ن���د ه����و غ����ذاء 
ن�سبة  على  لحتواءه  نظرا  ال�سكري  ملر�سى  مثايل 
من  قليلة  ون�سبة  ال��غ��ذائ��ي��ة،  الأل��ي��اف  م��ن  عالية 

الكربوهيدرات.

فوائد ماء جوز الهند للب�شرة
• يعالج ماء جوز الهند حب ال�سباب يف اأيام قليلة 

من خالل �سرب كوب واحد اأو اثنني يومياً.
• يحتوي جوز الهند على مكونات ترطيب اجللد 

طبيعياً وتزيد من اإ�سراق الب�سرة،
 كما ل يوجد ملاء جوز الهند اآثار جانبية ول ي�سبب 

احل�سا�سية.
والأك�سجني  الدم  دوران  الهند  جوز  ماء  • يقوي 
امل�سام،  لتطهري  ���س��روري��اً  ي��ع��د  ال����ذي  اجل�����س��م  يف 
امل�سام،  يف  الأو���س��اخ  جميع  يزيل  الهند  ج��وز  وم��اء 

وبالتايل احل�سول على ب�سرة �سافية.
من  كبرية  كميات  على  يحتوي  الهند  جوز  • ماء 

ال�سيتوكينينات،
 وع��ن��د ���س��رب��ه ب��ان��ت��ظ��ام ُي��ب��ق��ي ال��ب�����س��رة خ��ال��ي��ة من 

التجاعيد فرة اأطول.
واحلكة  اجل���ف���اف  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س  مي��ك��ن  اإذ   •
والل��ت��ه��اب��ات اجل��ل��دي��ة الأخ����رى م��ن خ���الل �سرب 
اأي�ساً  ويتخل�س  يومياً،  الهند  ج��وز  م��اء  من  ك��وب 

من احلرارة الزائدة يف اجل�سم.
والتقليل  للحد  الهند  جوز  ماء  ُي�ستخدم  • حيث 

من ال�سمرار الناجت عن اأ�سعة ال�سم�س.
فوائد �سرب ماء جوز الهند على الريق

• كوب من ماء جوز الهند فى ال�سباح يعمل على 
�سبط �سغط الدم املرتفع وتنظيمه ب�سكل قوي.

اإنعا�س  على  الهند  ج��وز  م��اء  م��ن  ك��وب  يعمل   •
ب�سكل  للبول  م��در  وه��و  الدرقية،  الغدة  هرمونات 
ط��ب��ي��ع��ي، ل��ذل��ك ي��ع��ت��ر م��ف��ي��د ل��ل��غ��اي��ة ف��ى حالت 

ا�سطرابات الكلى. 
• كما اأنه ي�ساعد اجلهاز البويل واملثانة والقنوات 
من  يقلل  ك��ذل��ك  ال��ع��دوي  اأو  ال�سموم  م��ن  خالية 

الإ�سابة بح�سوات الكلي وتاأثريها على اجل�سم.
اجلهاز  تقوية  على  ي�ساعد  الهند  ج��وز  ك��وب   •
التهابات  ت�سبب  ال��ت��ي  امل��ي��ك��روب��ات  وي��دم��ر  املناعي 

اللثة  واأم�����را������س  ال��ب��ول��ي��ة وال�������س���ي���الن  امل�����س��ال��ك 
والأمرا�س  الأن��ف��ل��ون��زا  ت�سبب  ال��ت��ي  والل��ت��ه��اب��ات 

املعدية والتيفود.

فوائد ماء جوز الهند للج�صم و�صربه على الريق
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تف�شل التاأين يف العمل ب�شكل كبري

هند �صربي: اأعترب نف�صي حمظوظة 
ب�صخ�صية "ليلى" يف )املمر(

"املمر" على  لتجربة  • حتم�ست 
ال��رغ��م م��ن ظ��ه��ورك ال�����س��ريف يف 

العمل، فما ال�سبب؟
مهم  �سينمائي  فيلم  "املمر"   -
جيد  فني  وم�سمون  ر�سالة  لديه 
كبري من  عدد  بطولته  وي�سارك يف 
ال�����ف�����ن�����ان�����ني 
اً  نظر
ىل  اإ

اأواف��ق على  ا�سم �سريف عرفة جعلني  اأهميته ووج��ود 
كما  ج��ي��د،  ب�سكل  ���س��ت��خ��رج  اأن��ه��ا  يف  لثقتي  ال��ت��ج��رب��ة 
اأنظر اإىل  اأح��دد موقفي من عمل فني ل  اأنني عندما 
م�ساحة الدور بل تاأثريه يف الأحداث، وهو ما وجدته 
ب�سخ�سية  حمظوظة  نف�سي  اأع��ت��ر  ل��ذا  "املمر"،  يف 

الفيلم. "ليلى" يف 
• ملاذا؟

امل��راأة يف م�ساعدة الرجل  ال��دور يركز على دور  - لأن 
باحلرب، وهذا الدور املجتمعي مهم جداً لأن ليلى كانت 
ت�ساند زوجها الرائد نور يف عمله باهتمامها مبنزلها 
اأبنائه وحماولة تعوي�س غيابه بالإ�سافة اإىل  وتربية 
دعمه نف�سياً وهذا الدور مهم جداً، وكان من املهم اأن 

يكون هناك تركيز عليه يف الأحداث.
الفيلم؟ يف  واجهتك  التي  ال�سعوبات  •ما 

وعلى  ليلى،  مع  التعامل  على  حري�سة  كنت   -
على  طرحها  امل���راد  اجل��وان��ب  جميع  اإظ��ه��ار 
بف�سل  بالفعل  م��ا ح��دث  وه��و  اجل��م��ه��ور، 
املخرج  بيني وبني  دارت  التي  املناق�سات 
طعيمه،  اأم��ري  والكاتب  عرفة  �سريف 
ب�سكل  ذل���ك  يف  اأن��ن��ا جنحنا  واأع��ت��ق��د 

كبري.
اخلام�س  ال��ت��ع��اون  وج����دِت  •كيف 

مع �سريف عرفة؟
- �سريف عرفة خمرج كبري ومهم، 
معه  قدمت  اأن��ن��ي  نف�سي  اعتر 
وجميعها  �سينمائية  اأعمال   5
ب��داي��ة من  مهمة يف ح��ي��ات��ي، 
فيلم اجلزيرة بجزاأيه مروراً 
بجزاأيه  "الكنز"  ب��ف��ي��ل��م 
ال����ذي  "املمر"  واأخ���������رياً 
الأعمال  اأه��م  اأح��د  اعتر 
مب�سريتها  قدمتها  ال��ت��ي 
الفنية خ�سو�ساً اأنه ميثل 
ال�سينما  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة 

امل�سرية.
مع  للتعاون  •وبالن�سبة 

اأحمد عّز؟
- اأح���م���د ع���ّز من 

الذين  امل��م��ث��ل��ني 
بهم  ت����رب����ط����ن����ي 

خ�سو�ساً  "كيمياء" 
تعاونا  ك���ان  الفيلم  اأن 
معاً  ت�ساركنا  بعدما  الثاين 

"مذكرات  ب��ف��ي��ل��م  ب��داي��ت��ن��ا  يف 
هناك  ك�������ان  ل�������ذا  مراهقة"، 
التفاهم بيننا خالل التح�سري 
الأ�سباب  اأح����د  وال��ت�����س��وي��ر 
ال������ت������ي �����س����ه����ل����ت و������س�����ول 
امل�ساعر والأحا�سي�س اأمام 

الكامريا.
فيها  ت�ساركني  التي  املهمة  الأعمال  من   •

فيلم "الفيل الأزرق2"؟
- بالفعل، هو جتربة مهمة جداً بالن�سبة 
كبرياً  جن��اح��اً  الأول  اجل��زء  وحقق  يل، 
اأن يحدث هذا  واأمتنى  مع اجلمهور، 
ان�سممت  ال����ذي  ال���ث���اين  اجل����زء  يف 
اأنني  ل��ل��م�����س��ارك��ة ف��ي��ه، خ�����س��و���س��اً 
واأ�سدقاء  زم��الء  مع  فيه  عملت 
للمرة  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على 

يف  يل  بالن�سبة  مهمة  جتربة  الت�سوير  وك��ان  الأوىل، 
ال��ذي قدمت  املخرج م��روان حامد  ال��ع��ودة للعمل مع 
معه من قبل جتربة "اإبراهيم الأبي�س" التي اعتز بها 

كثرياً.
دورك؟ عن  •ماذا 

- بناًء على اتفاقي مع جهة الإنتاج ل اأ�ستطيع احلديث 
عن اأي تفا�سيل، خ�سو�ساً اأن الأحداث مفاجئة وجزء 
من املفاجاأة عدم وجود اأي خلفيات عن العمل وهو ما 

يلتزم به جميع امل�ساركني يف الفيلم.
مرة؟ من  "الكنز2" اأكرث  عر�س  تاأجل  • مَل 

ب���ق���رارات م��ن ال�����س��رك��ة املنتجة  - ال��ت��اأج��ي��ل م��رت��ب��ط 
واتفاقاتها مع التوزيع لختيار الوقت املنا�سب لطرح 

العمل،
انطباعات  ومعرفة  ط��رح��ه  اأت��رق��ب  اأن��ن��ي  واحلقيقة   
اأن اجل����زء اجل��دي��د ي�سهد  اجل��م��ه��ور ع��ن��ه خ�����س��و���س��اً 

تطورات عديدة يف �سخ�سية "حت�سب�سوت" التي 
خالل  عر�سه  يكون  اأن  واأت��وق��ع  اأقدمها 

ال�سيف احلايل يف ال�سالت.
ال�سينما  يف  جت��رب��ت��ك  ع���ن  •ماذا 

التون�سية "نورا حتلم"؟
الفيلم  ت�����س��وي��ر  م���ن  ان��ت��ه��ي��ت   -

ب���ال���ف���ع���ل وه������و اأ����س���ب���ح ج����اه����زاً 
ل��ل��ع��ر���س يف ال����وق����ت احل�����ايل، 

ودعني اأوؤك��د لك اأن ج��زءاً من 
حما�سي للفيلم هو الطموح 

ال�����س��دي��د مل��خ��رج��ت��ه هند 
اأوىل  ت���خ���و����س  ال���ت���ي 

الإخراجية  جتاربها 
من خالله، فالفيلم 
ي��������ق��������دم ق�������س���ي���ة 

ب�سكل  م��ك��ت��وب��ة 
ئي  �سينما

خمتلف، واأج�سد فيه �سخ�سية نورا ال�سيدة التون�سية 
ومعاناتها  زوجها  �سجن  ب�سبب  م�سكالت  تواجه  التي 
مع زيارته يف كل مرة بالإ�سافة اإىل ما قام به زوجها 

من قبل.
الفيلم؟ مع  تعاملت  •كيف 

- ك��م��ا ذك����رت ل���ك ال��ف��ي��ل��م م��ك��ت��وب ب�����س��ك��ل ج��ي��د وهو 
ومن  ب��ال��ف��ع��ل،  ح��دث��ت  حقيقية  ق�سة  م��ن  م�ستوحى 
خالل الأح��داث ن�ساهد العديد من املواقف املختلفة، 

وكيف تتاأثر حياتها وحياة اأبنائها.

اأبحث عن الف�شل دراميًا
قالت هند �سري، اإن غيابها عن الدراما الرم�سانية 
عامني متتاليني مرده اإىل رغبتها يف تقدمي عمل جيد 
فيها  وتتوافر  ت�ستفزها  بق�سة  امل�ستويات  جميع  على 
الدنيا"  "حالوة  كما حدث يف جتربة  النجاح  عنا�سر 
2017 وحقق جناحاً  وال��ذي عر�س يف 
تن�سغل  اأن��ه��ا ل  ك��ب��رياً.واأك��دت هند 
املنتظم  ال��ت��واج��د  بفكرة  ك��ث��رياً 
ب���ق���در ال���ت���واج���د امل����وؤث����ر وهو 
م���ا ك����ان ي��ج��ع��ل��ه��ا ت���ق���دم عمل 
مب��ت��و���س��ط ك���ل ع���ام���ني ل كل 
التح�سري  اأن  خ�سو�ساً  ع���ام، 
كبري  وق���ت  ي�ستغرق  ل��ل��درام��ا 
الذي  الأم���ر  الت�سوير  بجانب 
يجعلها تف�سل التاأين يف العمل 

ب�سكل كبري.

با�صم �صمرة يبداأ ت�صوير )بت القبايل(
يبداأ الفنان با�سم �سمرة ت�سوير م�ساهده يف م�سل�سل "بت القبايل"، خالل 
اأيام بعد انتهائه من قراءة دوره يف العمل، الذي يطرح اأحد الق�سايا املهمة، 
الأ�سول،  اإىل  الآن والعودة  التي نعي�سها  "الأخالق" يف ظل الظروف  وهي 

ومل يتم حتديد موعد نهائي لعر�س العمل.
واإميانهم  الزعامة،  على  القبائل  بني  ال�سراع  تفا�سيل  امل�سل�سل  ويناق�س 

بتوريث احلكم، ويقدم العمل لأول مرة يف تاريخ الدراما التلفزيونية تقاليد 
مدينة اأ�سوان، ويحكي تفا�سيل عادات وتقاليد القبائل.

وبا�سم  عبداجلليل  وعمرو  اخل�ساب  �سمية  القبايل" بطولة  "بت  اأن  يذكر 
�سمرة ون�سال ال�سافعي وحممود عبداملغني واأنو�سكا و�سهر ال�سايغ وراندا 

البحريي.

�صارة نخلة : )حكايتي( 
من التجارب املمتعة يف 

م�صريتي الفنية
و���س��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة ال�����س��وري��ة ���س��ارة نخلة 
كانت  باأنها  )حكايتي(  م�سل�سل  كوالي�س 
�سعادتها  ع���ن  ُم���ع���رة  ل��ل��غ��اي��ة،  مم��ت��ع��ة 
العمل،  فريق  من  ج��زءا  بكونها  البالغة 
)اإذ كان يجمعنا احلب والتعاون، وحبيت 
عند  ب��احل��زن  ���س��ع��رُت  كما  )اللوكي�سن( 

النتهاء من ت�سوير امل�سل�سل(.
الفنانة  م����ع  جت��رب��ت��ه��ا  ث��م��ن��ت  ن���خ���ل���ة، 
اأنها  مبينة  ال��ع��م��ل،  يف  ���س��ري  يا�سمني 
)م���ن اأج��م��ل ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي ق��م��ت بها، 
وخلوقة  حم��رم��ة  �سخ�سية  وي��ا���س��م��ني 
وجن�����م�����ة، وح�����ج�����زت م���ك���ان���ة ك����ب����رية يف 
اأ�سداء  اإىل  امل�����س��اه��دي��ن(.ول��ف��ت��ت  ق��ل��وب 
امل�سل�سل  حققه  مبا  م�سيدًة  )حكايتي(، 

م��ن جن��اح ف��اق ال��ت��وق��ع��ات، )وه���و يحمل 
ال�سعوبات  ولكن  ثرية،  درام��ا  ثناياه  يف 
حيث  الإ�سكندرية،  اإىل  ال�سفر  يف  جتلت 
جرى ت�سوير معظم امل�ساهد هناك(. يف 
اأنها فرغت  اآخر، ك�سفت نخلة عن  �سياق 
بعنوان )بيوتي  من ت�سوير عمل جديد 
م�سرك  درام����ي  م�سل�سل  وه���و  ���س��ن��ر(، 
ول��ب��ن��اين وخليجي(،  وم�����س��ري  )���س��وري 
ال�سعودية،  ال�����س��دف  ���س��رك��ة  اإن���ت���اج  م��ن 
متوقعًة اأن يحظى بن�سب م�ساهدة عالية 
اإب��ان عر�سه  العربي،  ج��داً من اجلمهور 
واأن���ه  ���س��ي��م��ا  ل   ،)mbc4( ق��ن��اة  ع��ل��ى 
متعدد اللهجات، وجت�سد من خالله دوراً 

خمتلفاً، على حد قولها.

الفرتة  يف  �شربي  هند  الفنانة  تعي�شها  ال�شينمائية  النتعا�شة  من  حالة 
احلالية مب�شاركتها يف اأكرث من عمل �شينمائي خلل الفرتة احلالية. يف 
هذا احلوار حتدثت هند عن م�شاريعها ال�شينمائية اإ�شافة اإىل جتربتها 

بال�شينما التون�شية اأخريًا وغريها، واإليكم التفا�شيل:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

مبارك احلجيالن

ملـريـف الـ�صـرق  بن�صـيـم  حــي 

كيـف فـي  وا�صبحـت  بـه  رحبـت 

ريــف يــا  مـريـت  لــي  بنـ�صـدك 

تكلـيـف دون  مــن  اخلبـر  هـــــات 

املراهيـف ــذب  عـــ �صاحبـي  ــن  ع

التـوا�صـيـف فـيــه  لــي  اإيـزيـن 

م�صمـوم او  نرجـ�س  نفحتـه  لـي 

الـهـمـوم كـــل  زالــت  و  مـنـي 

الـلــوم مــن  تكـفـا  عـ�صـى  داره 

مــلــزوم بـالـخـبـر  ياملـطـلـعـي 

الـلــوم رمـ�صــة  يــداري  �صــره 

لـحــزوم مـنـبـوت  رعـــى  ريــم/ن 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

حمٍد يجيه اللي يبي واإر�صى بق�صمك التزيد

              وماكل نف�ٍس هالزمن / يجي على م�صهاتها

عي�س احلياه بحلوها ومبرها : و�س ت�صتفيد

               ال�صاعت �صنينك ندم / وال اغتنمت اوقاتها

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ياكرب �ش�قي

ريــتـ�يــت
 

�شولف ول تعتذر عن الإطاله

اأنت من كلمتني زانت علومي

ل ت�شولف يل عن ال�شبح وجماله

اأنت اأجمل �شيٍ  اأبدا فيه يومي

******

تخل�شت من كل الر�شايل وكل اأ�شياه

لكن البل يف داخل القلب له �شايه

ت�شددت منه ،، ودي ان خاطري ين�شاه

واأثر خّطر الع�شاق ما هيب ن�ّشايه !!

البيت مت�حد

كلنا خليفة
#اأبو_ظبي تبني العامل وت�شنع �شلم

�شلم زايد  عيال  دار  #الإمارات  على 

ي�شام ما  و�شعبها   .. ي�شام  ما  ترابها 

احلمها وت��ه��دم  ال�شعوب  ت�شتغل  م��ا 

اع��لم��ه��ا رف����ت  ���ش��ام��خ  ك���ل  ع��ل��ى  داٍر 

ح�شامها وحم��م��د   .. ح��زام��ه��ا  خليفة 
�سامي العرفج

ح���ف���ي�����������د امل���ج�����������د واأف���ع���ال���������������ك

ع��ل��������ى ال��ط��ي��ب��������ة ع�����������ش��ى ف��ال��������ك

اح��وال��������ك ي�����ش��ّل��������م  اهلل  ع�����ش��������ى 

ل��������ك ي���رع�����������ى  اهلل  ب���ح�����������ف���ظ 

و����ش�����������ا����ص ال���ط���ي�����������ب اأف���ع���ال�����������ك

رزي��������������ن ال���������������ش���ور واف�������ش�����������ال���ك

م���ق���ام�����������ك ف��������������وق م�����ا ج�����������ال���ك

����ش���م�����������و ال����ط����ي����ب وا����ش�����������ع���ال���ك

م������ع ال����ق����ي��������������ف����ان م���ر����ش���ال�����������ك

م����دام��������������ك زن��������������ت ب��خ�����ش��������ال��ك

غ�����������دت ن���ب�����������را����ص ل���لأج���ي�����������ال

و����ش���ي�����������خ امل���رج���ل�����������ة خ���ّي�����������ال

وب��������������������وٍح ب����امل����ث��������������ل ي���ن���ق�����������ال

ج����ه��������������ودك ل���ل���ع�����������ل ب���اأف�����������ع���ال

م���ن�����������زال خ���اط�����������ري  يف  ول�����������ك 

ع���ل���ي�����������ه���ا حت����ّق��������������ق الآم�����������������ال

ال���غ���ل يف احل��������ال ع��ل��������م  ���ش��������وى 

ب����ح��������������رٍف ع����اط����ف����ي ي���خ���ت�����������ال

وع�����������ذب ال�����ش��������ع��ر والزج��������������ال

ال��ف��������ال ط��ي��������ب  زان  ق�����ش��ي��������دي 

) مقامــك فــوق (
 اإهداء اإىل �شمو ال�شيخ

 خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان

ع���ي���ن���ه ت����ن����اظ����ر م����ق����ب����لت ال�����وْق�����ْت

اأرف�����ْق�����ْت اإذا  و  ت����ام����ر  ل����و  ����ش���ي���خ  ي����ا 

دارْه ع����ل����ى  ال�����ّذه�����ن�����ي  م�����ن�����ظ�����وره  و 

ن�����ْق�����ل�����ب مي��������ني ال������ع������اي������ل ي�����������ش�����ارْه

#حمدان - بالكيله

حمد العيد

زهــره املــازمــي


