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ح��ذرت طبيبة ع��ام��ة ب ��ارزة ال�ن��ا���س م��ن  9ع�لام��ات ت�ن��ذر بالإ�صابة
بال�سرطان ،داعية �إىل �ضرورة زيارة الطبيب ب�شكل عاجل يف حال بدء
ظهورها.
وقال موقع "ليفربول �إيكو" الربيطاين �إن م�ؤ�س�سة �أبحاث ال�سرطان
يف اململكة املتحدة تخ�شى �أن يرتفع عدد امل�صابني بال�سرطان خالل
الفرتة املقبلة ،خا�صة بعد جائحة كورونا.
وك�شفت نيغات عارف � 9أعرا�ض و�صفتها بـ"غري العادية" ،قائلة �إنها
يجب �أن تدفعك �إىل زيارة طبيبك يف حال بدء ظهورها.
و�أ� �ض��اف��ت ،خ�ل�ال ح��دي�ث�ه��ا ل�ق�ن��اة " "ITVال�بري�ط��ان�ي��ة� ،أن هذه
العالمات التحذيرية تتجلى يف� :سعال م�صحوب بالدم ونزيف مع
الرباز ونزول الدم مع البول وفقدان غري مربر للوزن وتعرق ليلي
و�سعال م�ستمر مل��دة � 3أ�سابيع ون �ت��وءات يف خمتلف �أن�ح��اء اجل�سم
والتعب الدائم وانتفاخ يف البطن ملدة � 3أ�سابيع �أو �أكرث.
م��ن جهتها ،ذك��رت هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية الربيطانية
�أعرا�ض حتذيرية �أخرى ،ت�ستوجب زيارة الطبيب �أي�ضا ،وهي ظهور
تغريات على اجللد وحكة يف اجللد وحمو�ضة املعدة وع�سر اله�ضم،
�إ�ضافة �إىل االرجتاع احلم�ضي ،املعروف �أي�ضا با�سم االرجتاع املعدي
املريئي ،وهو التدفق العك�سي حلم�ض املعدة نحو الأنبوب الذي يربط
احللق باملعدة.
وتابعت" :قد يكون من ال�صعب مالحظة الأعرا�ض يف بع�ض �أنواع
ال�سرطانات ،لذلك من املهم التحديث �إىل طبيبك يف حال �شعرت �أن
�شيئا ما لي�س على ما يرام ول�ست مت�أكدا من ال�سبب".

�سببان غريبان اللتهاب
الكبد الغام�ض
ك�شف م�س�ؤولني من وزارة ال�صحة يف بريطانيا ،عن �سببني رئي�سيني،
لالنت�شار "املقلق" اللتهاب الكبد احلاد بني الأطفال يف البالد.
وك��ان��ت منظمة ال�صحة العاملية ،ق��د �أعلنت ال�ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي� ،أنها
ُتوا�صل َتلَقي ع�شرات البالغات عن �إ�صابات �أطفال بالتهاب الكبد
احل��اد مل يُحدد �سببها بعد ،م�ق�دّرة عددها بنحو  230يف خمتلف
�أنحاء العامل.
ومل يُعرف بعد �سبب ه��ذه االلتهابات ال�شديدة يف الكبد .و�سجلت
غالبية هذه احلاالت يف �أوروبا ،وكان �أولها يف بريطانيا.
ففي � 5أبريل ،تبلغت منظمة ال�صحة العاملية بع�شر حاالت من التهاب
الكبد احل��اد جمهولة ال�سبب ل��دى �أط�ف��ال دون العا�شرة يف و�سط
ا�سكتلندا .ويف � 8أبريل ،بلغ عدد احلاالت امل�سجلة يف بريطانيا كلها
.74
وحذر خرباء ال�صحة يف بريطانيا م�ؤخرا ،من �أن املعي�شة مع "كلب
�أليف"� ،أو تناول عقار "البارا�سيتامول" ،قد ي�ؤدي �إىل حاالت غام�ضة
من التهاب الكبد لدى الأطفال.
من �ضمن  92حالة يف جميع �أنحاء بريطانيا ،كانت  64حالة يف
الأطفال الذين كانوا من عائالت متلك كالبا �أو تعر�ضوا للكالب،
وفقا لبيانات من وكالة الأمن ال�صحي يف بريطانيا.
وي�ستك�شف خ�براء ال�صحة الآن ه��ذا ال��راب��ط ،مم��ا يعني �أن انت�شار
التهاب الكبد بني الأط�ف��ال قد يكون ب�سبب امل�ستويات العالية من
ملكية الكالب يف البالد .كما وجد �أن ثالثة �أرب��اع ال�صابني ،ذكروا
ا�ستخدام عقار "البارا�سيتامول" ،بينما مل يتم الإبالغ عن ا�ستخدام
"الأ�سربين".
وقال اخل�براء �إن انت�شار ا�ستخدام البارا�سيتامول يعترب مت�سقا مع
الإر�شادات اخلا�صة ب�إدارة املر�ض احلاد عند الأطفال.

نق�ص النوم مينع القرنية
من �إ�صالح نف�سها
ق��ال��ت درا� �س��ة ج��دي��دة �إن احل��رم��ان من
النوم يفقد القرنية قدرتها على �إ�صالح
نف�سها ب�شكل �صحيح ،وينتج ع��ن ذلك
م���ش��اك��ل م �ث��ل ج �ف��اف ال �ع�ي�ن .وبح�سب
ال ��درا�� �س ��ة ال �ت��ي �أج ��راه ��ا ب��اح �ث��ون من
ال�صني وال��والي��ات املتحدة ،ي�ؤثر نق�ص
النوم على اخلاليا اجلذعية يف القرنية
و��س�ط��ح ال�غ���ش��اء ال��دم�ع��ي ،وي �ح��دث هذا
ال �ت ��أث�ير ك�ل�م��ا ق � ّل��ت ف�ت�رة ال �ن��وم ع��ن 7
��س��اع��ات يف ال �ي��وم .ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن
نق�ص ال �ن��وم يت�سبب يف خ�شونة �سطح
العني .و"القرنية هي ال�سطح الأمامي
ال�صايف للعني ،ويوجد بها غ�شاء دمعي
ي�ساعد يف احل�ف��اظ على راح��ة العينني
وي��وف��ر احل �م��اي��ة م��ن العدوى" ،وفقاً
لتقرير موقع "ميديكال نيوز توداي".
والح ��ظ ال �ب��اح �ث��ون ت �غ�ي�رات كيميائية
وخ�ل��وي��ة يف �سطح ال�ع�ين حت��دث نتيجة
نق�ص النوم .وتوجد �آثار �صحية عديدة
لعدم احل�صول على �ساعات النوم الكافية،
وتن�ضم الت�أثريات ال�سلبية على قرنية
العني �إىل قائمة طويلة ،تت�ضمن الت�أثري
على عملية التمثيل الغذائي ،والأع�صاب،
والذاكرة ،وال�صحة النف�سية.
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ال�صيام املتقطع للتخل�ص
من الوزن الزائد
رد فعل بطانة الأمعاء
�سبب القولون الع�صبي

فوائد ممار�سة الريا�ضة
خالل �أيام عيد الفطر
يحتل الن�شاط البدين والريا�ضة مكانة متزايدة الأهمية يف
احلياة اليومية .ف�إذا كنت قد توقفت عن ممار�سة الريا�ضة يف
خالل �شهر رم�ضان ،فحاويل ا�ستعادة ن�شاطك الريا�ضي مع حلول
�أول �أيام عيد الفطر� ،إذ �سوف ي�ساعدك ذلك على حرق املزيد من
ال�سعرات احلرارية التي قد ترتاكم يف اجل�سم �أثناء احتفاليات
العيد وموائده العامرة ،و�سوف مينحك ب�شرة متوهجة كذلك ،ف�ض ًال
على العديد من الفوائد ال�صحية الأخ��رى� .إليك فوائد ممار�سة
الريا�ضة خالل �أيام عيد الفطر ،ويف غريها من الأوقات:
�أي�ضاً دوراً مع املر�ضى يف
فوائد الريا�ضة على اجل�سم
ل�ق��د ث�ب��ت ب��و� �ض��وح �أن ال�ن���ش��اط ال �ب��دين امل�ن�ت�ظ��م ميكن تراجع خطر ال�سقوط.
�أن ي�ساعد يف تقليل خم��اط��ر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب
والأوع�ي��ة الدموية وتقليل خماطر ارت�ف��اع �ضغط الدم .فوائد الريا�ضة
يح�سن م��ن ق��درة ج�سمك على التحمل ،وي��زي��د من ع� �ل ��ى احل� �ي ��اة
�إن��ه ّ
الزوجية
مقاومتك ومرونتك.
يعترب ال�ن���ش��اط ال �ب��دين �أي���ض�اً ع�ن���ص��راً وق��ائ�ي�اً �أ�سا�سياً ت � �� � �س � �ت � �ف � �ي� ��د
للحفاظ على قوة العظام ،وبالتايل منع ه�شا�شة العظام .احل � � � � � � � �ي � � � � � � ��اة
ميكن �أن متنع ممار�سة الريا�ضة �آالم �أ�سفل الظهر وتكرار الزوجية �أي�ضاً
الأعرا�ض� .إن تقوية الع�ضالت التي حتدث �أثناء التمارين م � � ��ن ف � ��وائ � ��د
تع ّد ق ّلة الن�شاط البدين �سبباً رئي�سياً للأمرا�ض املزمنة،
البدنية مفيدة �أي���ض�اً يف ح��االت ال��روم��ات�ي��زم االلتهابي ال � ��ري � ��ا� � �ض � ��ة.
املزمن .تعترب ال�شيخوخة ال�صحية واحلفاظ على وظائف التحمل اجليد لع�ضلة القلب وقوة الدورة الدموية لهما ويف املقابل تعمل التمارين املنتظمة على حت�سني ح�سا�سية
امل�ن��اع��ة ال�ف� ّع��ال��ة ل�ف�ترة �أط ��ول م��ن ب�ين ف��وائ��د التمارين دور يف احلفاظ على نوعية جيدة من العالقة الزوجية الإن�سولني ،ولياقة القلب والأوع�ي��ة الدموية ،كما تقلل
من �ضغط الدم وم�ستويات الدهون يف الدم.
مع مرور الوقت.
الريا�ضية.
يف حني ي��ؤدي اخلمول �إىل زي��ادة كبرية يف دهون البطن،
ما يزيد من خطر الإ�صابة بال�سكري من النوع الثاين،
فوائد الريا�ضة املنتظمة على �صحة اجل�سم
كبح زيادة الوزن وال�سمنة
يعزز الن�شاط البدين احلفاظ على وزن اجل�سم ،كما �أنه للن�شاط الريا�ضي العديد من الفوائد ال�صحية ج�سدياً و�أمرا�ض القلب والوفاة املبكرة .
ي�ساهم يف ف�ق��دان ال ��وزن .م��ع العلم �أن ال�سمنة م�شكلة وعقلياًّ ،
بغ�ض النظر ع��ن ع�م��رك �أو جن�سك �أو القدرة لذلك ،يو�صى بالن�شاط البدين اليومي؛ لتقليل دهون
رئي�سية يحتمل �أن تزيد من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�ب��دن�ي��ة�" .سيدتي .نت" ُي�ط�ل��ع ال �ق��ارئ��ات ع�ل��ى فوائد البطن ،وتقليل خطر الإ�صابة بهذه الأمرا�ض.
يح�سن املزاج
ال�ق�ل��ب والأوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة وال���س�ك�ت��ة ال��دم��اغ �ي��ة ،فمن الريا�ضة املنتظمة على �صحة اجل�سم.
 .3التمرين ّ
ميكن �أن ت�ساعد ممار�سة الريا�ضة بانتظام على حت�سني
ال���ض��روري مم��ار��س��ة الن�شاط ال �ب��دين .دوره ��ا وق��ائ��ي يف
امل� � ��زاج؛ �إذ ي�ح�ف��ز ال �ن �� �ش��اط ال �ب ��دين امل � ��واد الكيميائية
فوائد الريا�ضة املنتظمة على �صحة اجل�سم
الأ�سا�س.
من ال�صعب جتاهل الفوائد ال�صحية ملمار�سة الريا�ضة املختلفة يف الدماغ ،والتي قد جتعلك ت�شعرين بال�سعادة
بانتظام على ال�صحة اجل�سدية والنف�سية والعقلية ،ولع ّل واال�سرتخاء .قد ت�شعرين بالر�ضا ب�ش�أن مظهرك ونف�سك
فوائد الريا�ضة للعقل
عند ممار�سة الريا�ضة بانتظام ،ما يعزز ثقتك بنف�سك
للن�شاط البدين �أي�ضاً فوائد نف�سية �إيجابية .وبالتايل �أبرزها:
ويح�سن احرتامك لذاتك.
ف ��إن��ه يخفف م��ن م�ت�لازم��ة االك �ت �ئ��اب وال �ق �ل��ق .ممار�سة  .1ال�سيطرة على الوزن
ّ
الريا�ضة يف امل�ساء حتفز على النوم الهانئ .ناهيك عن تفيد التمارين يف احل� ��ؤول دون زي��ادة ال ��وزن .ولإي�ضاح  .4التمرين يع ّزز الطاقة
ت�أثري التمرين على �إنقا�ص الوزن ،ال بد من فهم العالقة ت �ع � ّزز ال��ري��ا��ض��ة املنتظمة م��ن ق��وة ال�ط��اق��ة للأ�شخا�ص
ت�أثريها على املزاج اجليد والوقاية من القلق والتوتر.
تابعي املزيد :نظام غذائي ي�ساعد يف عالج االكتئاب وفق ب�ين التمرين و�إن �ف��اق ال�ط��اق��ة؛ �إذ ينفق اجل�سم الطاقة الأ�صحاء ،وكذلك �أولئك الذين يعانون من حاالت طبية
بثالث ط��رق :ه�ضم الطعام ،وممار�سة التمارين ،و�أداء خمتلفة .ووج��دت درا��س��ة ن�شرت يف موقع PubMed
درا�سة بريطانية
�أن �ستة �أ�سابيع من التمارين املنتظمة ق ّللت من ال�شعور
وظائف اجل�سم؛ مثل �ضربات القلب والتنف�س.
وي ��ؤدي اتباع نظام غذائي �إىل خف�ض معدل الأي����ض ،ما بالإرهاق لدى  36من الأ�شخا�ص الأ�صحاء.
فوائد الريا�ضة للب�شرة
با�شري بالريا�ضة دون ت�أخري �إذا كنت ترغبني يف احلفاظ ي�ؤخر فقدان الوزن ،يف حني تزيد التمارين املنتظمة من عالوة على ذلك ،ميكن �أن تزيد التمارين الريا�ضية ب�شكل
ع�ل��ى م��رون��ة ب���ش��رت��ك وج�م��ال�ه��ا ،وال��وق��اي��ة ب��ال�ت��ايل من معدل الأي����ض ،ما يحرق املزيد من ال�سعرات احلرارية ،كبري من م�ستويات الطاقة للأ�شخا�ص الذين يعانون من
متالزمة التعب املزمن.
وي�ساعد على �إنقا�ص الوزن.
التجاعيد.
كما يفيد اجلمع بني التمارين الهوائية وتدريب املقاومة يف الواقع ،قد تكون التمارين الريا�ضية �أك�ثر فاعلية يف
مكافحة متالزمة التعب املزمن من العالجات الأخرى؛
يف فقدان الدهون واحلفاظ على كتلة الع�ضالت.
فوائد الريا�ضة للدماغ
مثل اال�سرتخاء والتمدد..
الريا�ضة تلعب دوراً يف ت��أخ�ير مر�ض ال��زه��امي��ر .تلعب  .2تقليل خطر الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة

�أكواب القهوة البال�ستيكية
قد تهدد ال�صحة

من املعروف بالفعل �أن �أكواب القهوة التي ت�ستخدم ملرة واحدة هي
كارثة بيئية ،ب�سبب البطانة البال�ستيكية الرقيقة التي جتعل �إعادة
تدويرها �صعبة للغاية.
�إال �أن نتائج درا��س��ة ج��دي��دة ك�شفت �أم��راً �أخ�ط��ر م��ن ذل��ك ،وه��و �أن
�أكواب امل�شروبات ال�ساخنة تلقي تريليونات من جزيئات البال�ستيك
املجهرية يف امل�شروب.
وقام الباحثون يف املعهد الوطني الأمريكي للمعايري والتكنولوجيا
بتحليل �أك��واب امل�شروبات ال�ساخنة ذات اال�ستخدام الواحد واملغلفة
ب��ال�ب��ويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة ( ،)LDPEوه��و ع�ب��ارة عن
طبقة بال�ستيكية مرنة ناعمة غال ًبا ما ت�ستخدم كبطانة مقاومة
للماء .وتبني �أن��ه عندما تتعر�ض ه��ذه الأك ��واب للماء عند 100
درج��ة مئوية ،ف�إنها تطلق تريليونات من اجل�سيمات النانوية لكل
لرت يف املاء.

اقرتحت درا�سة جديدة من جامعة
ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ت �ف �� �س�ي�راً ملتالزمة
القولون الع�صبي يلقي اللوم على
خ�لاي��ا الأم� �ع ��اء ،ح�ي��ث يعتقد �أن
�سبب الآالم املزمنة يعود �إىل تهيج
ه��ذه اخل�لاي��ا ،ورد فعلها الزائد
طويل الأمد.
وق��ام ف��ري��ق البحث ب�ت�ج��ارب على
احل� �ي ��وان ��ات �أظ� �ه ��رت �أن بطانة
الأم �ع��اء تن�شط ب�شكل زائ ��د عند
تعر�ضها ملهيجات ،وت�سبب �أعرا�ضاً
ت�شبه متالزمة القولون الع�صبي،
وف�ق�اً للتقرير ال��ذي ن�شره موقع
"نيو �ساينت�ست" عن الدرا�سة.
و ُي �ق �دّر ع��دد امل�صابني مبتالزمة
القولون الع�صبي بحوايل 15%
م ��ن ال �ب��ال �غ�ين ،وت �� �ص��اب الن�ساء
مبعدل يزيد عن ال�ضعفني بهذه
املتالزمة مقارنة بالرجال.
وق��د �أظ �ه��رت ال�ت�ج��رب��ة ا�ستمرار
رد ف �ع��ل خ�ل�اي��ا الأم � �ع� ��اء لفرتة
طويلة بلغت عدة �أ�شهر حتى بعد
�إزالة املهيجات ،وكذلك ت�أثر �إناث
احليوانات مبعدل �أكرب من الذكور
مبثريات القولون الع�صبي.
وتتميز �أعرا�ض متالزمة القولون
الع�صبي باالنتفاخ ،و�آالم البطن
وف� ��رط احل���س��ا��س�ي��ة جت ��اه بع�ض
الأط�ع�م��ة ،ودورات م��ن الإم�ساك
والإ�سهال.
و ُي �ن �� �ص��ح امل� ��� �ص ��اب ��ون بالقولون
الع�صبي مبراقبة الأطعمة املثرية
للأعرا�ض ،وجت ّنبها.

 11نيبالي ًا ي�ستهلون مو�سم
الت�س ّلق �إىل �إيفر�ست
و� �ص��ل �إىل ق �م��ة ج �ب��ل �إيفر�ست
" 8849مرتاً" �أم ����س الأول
ال �� �س �ب��ت  11ن �ي �ب��ال �ي �اً ي�شكلون
الدفعة الأوىل من مئات مت�سلقي
اجلبال الذين يُتوقع �أن يح�ضروا
�إىل ال�ن�ي�ب��ال يف الأ��س��اب�ي��ع املقبلة
مبنا�سبة مو�سم الربيع لل�سعي �إىل
بلوغ �أعلى قمة يف العامل ،بح�سب
ما �أعلنت وزارة ال�سياحة النيبالية.
وو�صل النيباليون الأحد ع�شر �إىل
القمة يف �إط ��ار بعثة ا�ستك�شافية
لرتكيب ح�ب��ال ثابتة ت�سهّل على
املغامرين الأجانب ت�س ّلق اجلبل.
و�أو�ضح امل�س�ؤول يف وزارة ال�سياحة
بهي�سما راج باتاري لوكالة فران�س
بر�س �أن "الفريق املكون من 11
مت�سلقاً وامل��ول��ج ت��رك�ي��ب احلبال
و� �ص��ل اىل ال�ق�م��ة ق��راب��ة ال�ساعة
 6,55م�ساء بتوقيت النيبال".
وم �ن �ح��ت ال �� �س �ل �ط��ات النيبالية
ت���ص��اري��ح ت���س� ّل��ق لـ� 316شخ�صاً
مل��و� �س��م ال �ت �� �س �ل��ق ال��رب �ي �ع��ي ال ��ذي
ي�ستمر من منت�صف ني�سان�-أبريل
�إىل نهاية �أيار-مايو اجلاري.

طبيب ي�شارك مترينات للوجه جتعلك تبدين �أ�صغر �سن ًا

��ش��ارك طبيب �شهري على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي بع�ض التمارين
الب�سيطة التي تقلل جتاعيد الوجه دون جراحة جتميلية.
وظهر الدكتور منري �سوجمي على قناة ذي�س مورنينغ ملناق�شة مبادرته
اجلديدة Facefit :وهي متارين للوجه ميكن للأفراد تعلمها وجتربتها
يف املنزل.
وميكن ا�ستخدام متارين  Facefitكبديل حلقن ا�سرتخاء التجاعيد
واحل�شوات اجللدية ،وفقًا للدكتور �سوجمي .وميكن للأ�شخا�ص الذين
يرغبون يف الظهور مبظهر �أ�صغر �أن يجربوا متارين الوجه ب�أنف�سهم وهم
مرتاحون يف منازلهم.
و�أطلق الدكتور �سوجمي برناجمه �أثناء الإغ�لاق ،بحيث ميكن للأفراد
الراغبني يف اجلراحة التجميلية احل�صول على بديل دون مغادرة املنزل.
و�أو�ضح الدكتور �سوجمي �أن هناك الكثري من متارين الوجه لالختيار
من بينها ،ويت�ضمن ذلك مترين احلاجب حيث يعمل الفرد مع الع�ضلة
الأم��ام�ي��ة للم�ساعدة يف رف��ع احل��اج��ب ،وك��ذل��ك ع�ضلة القطبية لتثبيت
الع�ضالت.
وعلى غرار مترين اجل�سم القائم على معدات ال�صالة الريا�ضية� ،سيبد�أ
الربنامج بجل�سة �إحماء قبل ا�ستهداف املناطق املطلوبة .و �أو�ضح الدكتور
�سوجمي �أن املري�ض �سيبد�أ يف البداية ب�إجراء متارين  Facefitمرتني
�إىل ثالث م��رات يف الأ�سبوع قبل التدريبات اليومية .وت�ساعد التمارين
� ً
أي�ضا على �شد الوجه وزيادة ال�سمنة .و هناك  20متري ًنا خمتل ًفا لالختيار
م��ن بينها وي�ستغرق التمرين الكامل  30دقيقة فقط يف ال�ي��وم .وتابع
الدكتور �سوجمي �شرح كيفية احل�صول على �أف�ضل النتائج من التدريبات،
وقال " ل�ست بحاجة �إىل ا�ستخدام منتج معني �أثناء التدليك ،ولكن ميكنك
�أداء هذه التمارين �أثناء ا�ستخدام م�صل �أو مرطب يومي .فقط ا�ستخدم
�أطراف �أ�صابعك ملمار�سة �ضغط قوي ولكن مريح".
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ا�ستثمار امل�ستقبل ..

�إك�سبو  2020دبي يفي بالتزامه بتمكني الإماراتيني وتطوير مهاراتهم
• �ستة برامج متخ�ص�صة تدعم الإماراتيني ،خا�صة يف جمال العمليات الت�شغيلية

•  % 53من املوظفني الإماراتيني ترتاوح �أعمارهم بني  20و 30عاما ،والن�ساء ي�شكلن  % 65من العدد الإجمايل
•• دبي– الفجر

�شكل املواطنون الإماراتيون نحو ثلث �إجمايل املوظفني يف �إك�سبو 2020
دب��ي .وج��اء ذل��ك نتيجة م �ب��ادرات متنوعة �أُع� �دّت لتمكني الإماراتيني
وتطوير مهاراتهم يف جميع �أق�سام امل�ؤ�س�سة ،ا�ستكماال جلهود التوطني
الأو��س��ع نطاقا يف دول��ة الإم ��ارات وال�ه��ادف��ة �إىل �إط�ل�اق العنان لقدرات
الإم��ارات �ي�ي�ن وال�ت��أ��س�ي����س ل �ق��وى ع�م��ل م��واط �ن��ة ت �ع��زز عملية التنمية
االقت�صادية يف الدولة.
و�شكل املواطنون الإماراتيون ما ن�سبته  30يف املئة من �إجمايل املوظفني
يف �إك�سبو  ،2020وعمل �أغلب ه�ؤالء املواطنني ( 248موظفا) يف �أق�سام
العمليات الت�شغيلية ،فيما تبو�أ  35%من الإماراتيني يف هذه الأق�سام
منا�صب قيادية .وبلغ عدد املواطنني العاملني يف ق�سم الأجنحة واملعار�ض
 56موظفا� ،إىل جانب  35مواطنا يف مكتب املدير العام ،فيما بلغ عدد
العاملني يف ق�سم االت�صال والت�سويق واملبيعات  32مواطنا.
وج�سد �إك�سبو  2020دبي التزامه بتمكني املر�أة ،وبلغت ن�سبة املوظفات
من املواطنني  ،65%ويف داللة �أخرى على التزام احلدث الدويل جتاه

ال�شباب تراوحت �أعمار املوظفني من املواطنني بني  20و 30عاما ،فيما
بلغت ن�سبة من هم بني الثالثني والأربعني من العمر .43%
وقالت مرجان فريدوين ،الرئي�س التنفيذي للموارد الب�شرية� ،إك�سبو
 2020دب��ي�" :إن جهودنا امل�ب��ذول��ة لتوظيف الإم��ارات �ي�ين وتطوير
مهاراتهم ومتكينهم يف كل املجاالت يف �إك�سبو  2020دب��ي كانت بناءا
على ر�ؤي��ة ونهج وا�ضحني .ومتثل امل�ب��ادرات ال�ستة الفريدة للتوظيف
والتطوير املهني التي تبنيناها التزامنا الثابت بجهود التوطني الأو�سع
نطاقا يف دولة الإمارات ،وذلك قبل انعقاد احلدث الدويل الذي امتد �ستة
�أ�شهر ويف �أثناء هذه الفرتة بل وبعدها �أي�ضا".
و�أ�ضافت قائلة�" :إذ نحتفل بعدد زياراتنا التي فاقت  24مليون زيارة،
نحتفي �أي�ضا مب��واه��ب جميع امل��واط�ن�ين يف �أ��س��رة �إك�سبو  2020دبي
الذين �ساهموا يف �ضمان جناح �أول ن�سخة من �إك�سبو ال��دويل ت�شهدها
منطقتنا ،والتي جمعت العامل يف واحد من �أ�صعب الأوقات".
لطاملا �شكل متكني الإماراتيني ركيزة �أ�سا�سية يف جهود دول��ة الإمارات
لبناء اقت�صاد تناف�سي معريف� ،إذ م ّثل التوطني واح��دا من  11م�ؤ�شرا
رئي�سيا للأداء على �صعيد ر�ؤية الإم��ارات  ،2021لقيا�س مدى التقدم

املُحرز على امل�ستوى الوطني.
لذلك �أط�ل��ق �إك�سبو  2020دب��ي دور َت�ي�ن م��ن برنامج التدريب املهني
ال�شامل ،وهو برنامج تدريبي امتد �شهرا واحدا �سنحت فيه للمتدربني
فر�صة �إك�م��ال �سل�سلة م��ن احل�ص�ص الدرا�سية وجل�سات بناء املهارات
قبل العمل يف �إك�سبو ال��دويل .ويف ال��دورة الثانية من الربنامج ،تعاون
�إك�سبو  2020مع املنطقة احلرة بجبل علي (جافزا) لإط�لاق برنامج
"طموحي" الذي القى �إقباال وا�سعا� ،إذ تقدّم  2,700خريج �إماراتي
بطلب لالن�ضمام �إليه واختري  20ف��ردا منهم فح�سب لالن�ضمام �إىل
�إك�سبو  2020دبي.
و�أط�ل��ق �إك�سبو  2020دب��ي �أي�ضا برنامج جيل �إك�سبو  ،2020الذي
�أتيح للخريجني الإماراتيني امل�تراوح��ة �أعمارهم بني  18و 35عاما.
واختري � 122إم��ارات�ي��ا يف �إط��ار امل�شروع للم�شاركة يف برنامج تدريبي
مكثف وم�شوق مدته �ستة �أ�سابيع� ،ساعدهم على تطوير مهارات ت�شغيلية
وقيادية رئي�سة .و ُع�ّي�ننّ خريجو الربنامج بعدها يف منا�صب ت�شغيلية
و�إداري ��ة ،وه��و م��ا منحهم فر�صة مهنية ال تتكرر� .أم��ا برنامج القيادة
ب�أ�سلوب �إك�سبو  2020فهو �أول دورة تدريبية �ضخمة �أع� ّده��ا �إك�سبو

 2020دبي ب�صورة خا�صة لإر�ساء م�ستوى ثابت من الإدارة والتوجيه
ل��دى جميع القادة واملديرين ولتمكينهم من القيادة "ب�أ�سلوب �إك�سبو
 "2020وبلغ عدد امل�شاركني فيه �أكرث من  200م�شارك .ودُعي �أي�ضا
نحو  130موظفا للم�شاركة يف برنامج قائد املهام ،وهو مبادرة تعليمية،
ُ�صممت لتزويد امل�شاركني يف الربنامج ب��امل�ه��ارات ال�لازم��ة لي�صبح كل
منهم من ُ�صنّاع التغيري يف فريقه ويف امل�ؤ�س�سة ككل .و�شهد الربنامج منو
امل�شاركني فيه وتر ّقيهم �إىل منا�صب قيادية يف �إك�سبو  2020دبي .و�ضم
برنامج التوا�صل مع املوقع يف �إك�سبو الدويل خم�س دورات وظيفية و61
م�شاركا ،وجرى تطويره يف عام  2020لتزويد امل�شاركني فيه بفر�صة
للتوا�صل م��ع امل��وق��ع وفهمه ب�شكل �أف�ضل م��ن ناحية هيكله العمراين
ومناطقه و�أوج�ه��ه الت�شغيلية ال�ضرورية ليتمكن كل منهم من ت�أدية
مهامه على النحو الأمثل واحل�صول على �أف�ضل خربة ممكنة متعلقة
ب��دوره الوظيفي .و�سمح الربنامج للم�شاركني بفهم العمليات الدقيقة
للبيئة الت�شغيلية يف �إك�سبو  2020وجتربتها� ،إىل جانب فهم كيفية
ارتباط هذه العمليات ب�أجزاء العمل الأخ��رى و�آلية �أداء العمل يف فرتة
فعاليات احلدث الدويل.

فريق من جامعة الإمارات يفوز
مب�سابقة الإمارات العاملية للأملنيوم
•• العني  -الفجر

ف��از فريق من طلبة كلية الهند�سة بجامعة الإم ��ارات العربية املتحدة
بالن�سخة الرابعة مل�سابقة الروبوتات ال�صناعية ال�سنوية التي تنظمها
�شركة الإم� ��ارات العاملية للأملنيوم �ضمن حت��دي ب�ين طلبة اجلامعات
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة لت�صميم وبناء روب��وت��ات �صناعية
ال�ستخدامها يف م�صاهر الأمل �ن �ي��وم ال�ت��اب�ع��ة ل�شركة الإم � ��ارات العاملية
للأملنيوم.
ولقد واج��ه الفريق هذا العام حتدياً لتطوير روب��وت ق��ادر على تنظيف
�أح��وا���ض التهوية من الطمي والطني يف موقع الطويلة التابع ل�شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم .حيث تقوم هذه الأحوا�ض بتهوية مياه البحر
امل�ستخدمة قبل �إع��ادت�ه��ا م��رة �أخ ��رى �إىل البحر ،مم��ا ي��زي��د م��ن ن�سبة
الأك�سجني بها من �أجل حماية البيئة البحرية.
وق��ال ال��دك�ت��ور �سامل �شام�س حممد ال��زح�م��ي ،م�ساعد العميد ل�ش�ؤون
الطلبة يف كلية الهند�سة�" :إن اثراء ثقافة االبتكار وتعزيز دور اجلامعة يف
امل�شاركة املجتمعية عن طريق تطوير ال�شراكات املحلية لدعم نقل املعرفة
واملهارات خلدمة املجتمع من الأهداف اال�سرتاتيجية التي تبنتها جامعة
الإمارات العربية املتحدة .ومن هذا املنطلق فقد حر�صت كلية الهند�سة
على دعم الفريق بكافة الإمكانيات التقنية والت�سهيالت الإداري��ة والتي

انعك�ست �إيجاباً على معنويات و�إجن ��ازات الفريق .ندعو ونحث طلبتنا
الأع ��زاء على امل�شاركة يف امل�سابقات املحلية والعاملية الكت�ساب املهارات
الفنية" .فيما ع�ّب�رّ امل�شرف على الفريق الفائز الدكتور وليد �أحمد:
يعترب حتدي هذه ال�سنة من �أ�صعب التحديات ال�صناعية التي طرحتها
�شركة الإمارات العاملية للأملنيوم والتي حتتاج حللول ثورية مبتكرة ،حيث
مت ت�صميم وتنفيذ منوذج �أويل للروبوت ومت اختباره بنجاح و�سيتم العمل
على تطويره بالتعاون مع فريق تطوير التكنولوجيا يف �شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم لال�ستخدام على امل��دى الطويل يف عمليات ال�شركة.
ومتيز الفريق من خالل طرحه حلو ًال ابتكارية وعملية م�ستدامة تخدم
حل امل�شاكل ال�صناعية والتي تطرح لأول مرة حيث متت الإ�شادة بها من
قبل م�س�ؤويل و�إدارة ال�شركة.
و�ض ّم الفريق ك ً
ال من الطالبة :ن�سمة بلفقيه ،و�آمنة علي ال�شحي ،ور�شفة
بلفقيه ،وهدى اخلواجة ،ولبنى �شيخون ،واملهند�س مثنى عزيز ،والذين
قدموا النموذج الأويل لروبوت يعمل بالطاقة ال�شم�سية ،لال�ستخدام على
املدى الطويل يف عمليات �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم.
وتهدف هذه امل�سابقة التي تنظمها �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم �إىل
متكني ال�شباب من تطبيق تعلمهم الأكادميي يف العامل احلقيقي ،وتطوير
مهارات الثورة ال�صناعية الرابعة املطلوبة مل�ستقبل الإم��ارات ال�صناعي
وحتقيق �أهداف "م�شروع  300مليار".

 2,707,750درهم �إجمايل قيمة اجلوائز
النقدية يف �سحب «حمظوظ» ال�ساد�س وال�سبعني تد�شني و�إطالق و�إ�شهار جمعية الإمارات للم�صممني
الأوىل من نوعها يف اخلليج

•• دبي-الفجر:

�أعلنت �شركة «�إي وينجز» ،القائمة بالعمليات الت�شغيلية
ل�ل���س�ح��ب الأ� �س �ب��وع��ي «حم� �ظ ��وظ» ،ع��ن ن �ت��ائ��ج ال�سحب
ال�ساد�س وال�سبعني الذي مت بثه على الهواء مبا�شرة ليلة
�أم����س الأول م��ن ا�ستوديو «حم�ظ��وظ» ب��دول��ة الإم ��ارات.
و�شهد ال�سحب فوز  1,191م�شارك يف ال�سحب الكبري،
وث�ل�اث��ة م���ش��ارك�ين يف ��س�ح��ب ال �ق��رع��ة امل �� �ض �م��ون .وبلغ
�إجمايل قيمة اجلوائز النقدية يف ال�سحب 2,707,750
درهم �إماراتي.
وتف�صي ً
ال ،فاز يف ال�سحب الكبري  26من �سعداء احلظ
باجلائزة الثانية التي بلغت قيمتها هذا الأ�سبوع  2مليون
درهم ،بعد �أن طابقوا �أربعة �أرقام من �أ�صل الأرقام اخلم�سة

الفائزة وهي ( 15و 26و 32و 40و ،)48ليح�صل كل
منهم على مبلغ � 76,923أل��ف دره��م �إم��ارات��ي .كما
فاز  1,165م�شاركاً بـمبلغ  350دره��م لكل منهم بعد
مطابقتهم لثالثة �أرق��ام .فيما �شهد �سحب القرعة فوز
ثالثة حمظوظني بـمبلغ � 100ألف درهم .وكانت �أرقام
القرعة الفائزة هي ( 14260231و14367684
و ،)14321369والتي تعود �إىل كل من �شريوي من
�أ�سرتاليا ،و�سيد من باك�ستان ،و�إرا�سمو من الفلبني.
يذكر �أن اجلائزة الكربى التي تبلغ قيمتها  10ماليني
دره��م ،الت��زال يف انتظار �سعيد احل��ظ يف ال�سحب القادم
عند مطابقة الأرق ��ام اخلم�سة ب��دون �أي ترتيب معني.
و�سينعقد ال�سحب الأ�سبوعي املبا�شر يوم ال�سبت املوافق
 14مايو اجلاري .

�أع �ل �ن��ت م���ص�م�م��ة الأزي� � � ��اء العاملية
الإماراتية منى املن�صوري عن تد�شني
و�إطالق جمعية الإمارات للم�صممني
EMIRATES Designers
ASSOCIATION
«
 »EDAبهدف �إن�شاء كيان �إماراتي
ي� � ��روج ل �ل �م �� �ص �م �م�ين الإم� ��ارات � �ي �ي�ن
وت�صميماتهم على امل�ستوى الدويل
وي�ج�م��ع ك��ل امل �ب��دع�ين يف الت�صميم
مب � �ك� ��ان واح � � ��د ل � �ت � �ب ��ادل اخل �ب ��رات
والأف �ك��ار ،ما يجعلها منارة لالبداع
واالل�ه��ام وابتكار �أ�ساليب وت�صاميم
غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة وم �ت �ف��ردة يف جمال
الت�صميم على م�ستوى عاملي بحيث
تكون دولة الإم��ارات العربية املتحدة
م �ق��را جل ��ذب امل���ص�م�م�ين واملبدعني
على م�ستوى العامل.
وق��ال��ت منى املن�صوري �أن�ه��ا �صاحبة
ال �ف �ك��رة وحت �ف��ظ ل�ن�ف���س�ه��ا بحقوق
امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة م �� �ش�يرة �إىل �أن ��ه
مت ع�ق��د االج�ت�م��اع�ين الت�أ�سي�سيني
الأول وال � �ث� ��اين ب �ح �� �ض��ور امل�صمم
خ��ال��د اجل�ن�ي�ب��ي ون��ا� �ص��ر احلو�سني
ويجري حاليا الرتتيب لعقد اجتماع
اجلمعية العمومية للجمعية التي
�سيتم فتح باب اال�شرتاك والع�ضوية
ف �ي �ه��ا ل �ل �م��واط �ن�ين وامل� �ب ��دع�ي�ن من
جن�سيات �أخرى.

و�أكدت «املن�صوري» �أن الأهداف التي
ت�سعى اجلمعية لتحقيقها تتمثل يف
ع�ق��د ل �ق��اءات دوري ��ة ب�ين امل�صممني
االم ��ارات� �ي�ي�ن وال �ع ��امل �ي�ي�ن ،و�إق ��ام ��ة
املعار�ض التخ�ص�صية لعر�ض �أعمال
منت�سبي اجلمعية و�إن�شاء �أكادميية
م�ت�خ���ص���ص��ة يف ت �خ��ري��ج م�صممني
�إم��ارات �ي�ي�ن متخ�ص�صني يف الأزي� ��اء
وامل �ج��وه��رات وال�ت���ص�م�ي��م الداخلي
وت���ص�م�ي��م اجل��راف �ي��ك وع �ق��د ور� ��ش
عمل متخ�ص�صة للتدريب يف جماالت
الت�صميم .

و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن
الأه��داف ت�شمل امل�شاركة يف املعار�ض
الدولية لعر�ض اب��داع��ات امل�صممني
الإماراتيني ودعم املبتدئني منهم يف
كيفية تطوير و�إدارة �أعمالهم ونقلها
مل���س�ت��وى ع��امل��ي و�إن �� �ش��اء ب��ران��د حتت
م���س�م��ى(�إم��ارات��ي) ودع�م��ه وت�سويقه
عامليا وتنظيم عملية �إقامة املعار�ض
املتخ�ص�صة وتنظيم ال���س��وق املحلي
لعمل ع���ض��وي��ات وح���ص��ر امل�صممني
املواطنني يف ال��دول��ة ودع��م امل�شاريع
ال�صغرية يف جميع ف�ئ��ات الت�صميم

م � � � ��ن خ� �ل��ال
ال�ت���س��وي��ق وال��دع��اي��ة و�إن �� �ش��اء مقر
للجمعية متعدد االغ��را���ض و�إقامة
امل�ع��ار���ض وت��وف�ير ال�ت��دري��ب العملي
مل�ن�ت���س�ب��ي ال �ك �ل �ي��ات امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
ال �ت �� �ص �م �ي��م وت ��زوي ��ده ��م ب ��اخل�ب�رات
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ل�ازم ��ة و�إن� ��� �ش ��اء موقع
الكرتوين عاملي بلغات خمتلفة يكون
مرجعا للدولة وي�ضم كل مبدعيها
م ��ن امل �� �ص �م �م�ين واع �م��ال �ه��م وعقد
م�ع��ر���ض ��س�ن��وي ع��امل��ي داخ ��ل وخارج
ال ��دول ��ة ل �ع��ر���ض �أع� �م ��ال امل�صممني

االماراتيني وعقد اجتماعات دورية
بني امل�صممني الإماراتيني والعامليني
و�إقامة املعار�ض املتخ�ص�صة لعر�ض
�أعمال �أع�ضاء اجلمعية.
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن الأه � � ��داف ت�شمل
ت�ن�ظ�ي��م ال �� �س��وق امل �ح �ل��ي للمعار�ض
ودع ��م الأع �م��ال ال���ص�غ�يرة يف جميع
فئات الت�صميم من خ�لال الت�سويق
والإعالن و�إقامة معر�ض دويل �سنوي
داخل الدولة وخارجها لعر�ض �أعمال
امل�صممني الإماراتيني وتنظيم �إقامة
املعار�ض املتخ�ص�صة بالدولة.
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ُطرح �س�ؤال هام على  3خرباء يف التغذية وعلم وظائف الأع�ضاء" :هل الأطعمة ذات ال�سعرات
احلرارية ال�سلبية موجودة فعال؟".
ت�شرح لويز دانفورد ،اخلبرية يف التغذية وعلم وظائف الأع�ضاء من جامعة دي مونتفورت يف اململكة
املتحدة� ،أن "ال�سعرات احلرارية هي وحدة للطاقةُ ،يعرب عنها عادة بال�سعرات احلرارية ملحتوى
الطاقة يف الطعام".
وت�أتي معظم عبوات املواد الغذائية مع مل�صقات ت�صف عدد ال�سعرات احلرارية يف هذا املنتج .ون�ستهلك
ال�سعرات احلرارية عن طريق الأكل وا�ستخدام ال�سعرات احلرارية عن طريق حرق الطاقة.

23

هل هي موجودة فعال ام انها جمرد خرافة؟

ماذا تعرف عن الأطعمة "ذات ال�سعرات احلرارية ال�سلبية"!؟

وتقول دانفورد�" :إن احتياجاتنا من الطاقة تتكون
من ثالثة مكونات:
• الطاقة الالزمة للحفاظ على اجل�سم يف حالة
راح � ��ة ،وه ��ي ال �ط��اق��ة ال�ل�ازم ��ة جل���س�م�ن��ا للقيام
بعملياته الأ�سا�سية حتى نتمكن من العي�ش.
• الت�أثري احلراري للأكل ،وهو زيادة معدل الأي�ض
بعد الأكل �أثناء ه�ضم الطعام وامت�صا�صه.
• ال � �ط ��اق ��ة الإ� � �ض� ��اف � �ي� ��ة ال �ل��ازم � ��ة للن�شاط م��ا ه��و الدليل على وج��ود الأط��ع��م��ة "ذات
ال�سعرات احلرارية ال�سلبية"؟
والتمرين".
قال اثنان من اخل�براء الثالثة �إن��ه ال يوجد دليل
ما هي الأطعمة "ذات ال�سعرات احلرارية ع �ل��ى وج� ��ود الأط �ع �م��ة ذات ال �� �س �ع��رات احل ��راري ��ة
ال�سلبية.
ال�سلبية"؟
تقول دانفورد" :النظرية الكامنة وراء الأطعمة ذات ويقول تيم ك��رو ،خبري التغذية يف Thinking
ال�سعرات احلرارية ال�سلبية هي �أن بع�ض الأطعمة " :Nutritionحتى قطعة الكرف�س ،حتتوي
حتتوي على �سعرات حرارية (طاقة) �أقل من كمية على  95%من امل��اء� ،إال �أنها ال تزال حتتوي على
ال�ط��اق��ة ال�لازم��ة له�ضم ال�ط�ع��ام وامت�صا�صه يف عدد قليل من الكيلوجول من الكربوهيدرات (65
اجل�سم .وهذا يبدو معقوال من الناحية النظرية .كيلو ج��ول ع�ل��ى وج��ه ال��دق��ة) .وع�ل��ى ال��رغ��م من
ول �ك��ن يف ال ��واق ��ع ،ح�ت��ى الأط �ع �م��ة ذات ال�سعرات وج��ود تكلفة طاقة على ج�سمك يف ه�ضم الطعام،
احل ��راري ��ة ت�سمى الت�أثري احل��راري للطعام� ،إال �أن هذا يعادل
حوايل  10%من الطاقة يف الطعام .لذا ،حتى
الكرف�س ي�ضيف بع�ض الكيلوجول
�إىل ن �ظ ��ام ��ك ال� �غ ��ذائ ��ي.
وعلى الرغم من
�أن � � � � � � ��ه

املنخف�ضة ،م�ث��ل ال�ك��رف����س ،حت�ت��وي ع�ل��ى �سعرات
ح ��راري ��ة �أك �ث��ر مم ��ا ي�ت�ط�ل�ب��ه اجل �� �س��م لتفتيتها
وامت�صا�صها" .وبع�ض الأطعمة التي ُت�ص ّنف على
�أنها "ذات �سعرات حرارية �سلبية" ت�شمل الكرف�س
واجل��ري��ب ف��روت والطماطم واخل�ي��ار والربوكلي
واخل�س واجلزر.

رقم �صغري� ،إال �أنه بالت�أكيد لي�س رقما �سالبا".
وعلى الرغم من �أن امل��اء البارد لي�س طعاما ،فقد
مت اعتباره �سلبيا من ال�سعرات احل��راري��ة .وتقول
كورنيلي نينابر رو� �س��و ،اخل�ب�يرة يف التغذية من
ج��ام�ع��ة ال���ش�م��ال ال�غ��رب��ي يف ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا" :ال
حت�ت��وي امل �ي��اه ع�ل��ى ط��اق��ة ،وع�ن��د ��ش��رب امل ��اء خارج
درج � ��ة ح� � ��رارة اجل�سم،
ن � � � �ط � � � ��اق � � � ��ات
�ستنفق بع�ض الطاقة
للحفاظ على درجة
ح � � � � ��رارة اجل �� �س ��م

الداخلية� ،أي ما ي�سمى باملياه التي ي�سببها ت�أثري
التوليد احلراري".وحاولت العديد من الدرا�سات
التحقيق فيما �إذا كان هذا الت�أثري مفيدا لفقدان
ال ��وزن ،ول�ك��ن معظمها وج��د ع��دم وج��ود �أو احلد
الأدنى من ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية بعد �شرب
امل ��اء ال�ب��ارد.وي�ع�ت�بر م�ضغ ال�ع�ل�ك��ة  -ع�ل��ى الرغم
من �أن��ه �شيء قد ال نعتربه طعاما  -من العنا�صر
"ذات ال�سعرات احلرارية ال�سلبية".ومع ذلك ،ف�إن
ت�أثريه �ضئيل ،كما تقول نينابر رو�سو�" :إن امل�ضغ
يحرق  46.2كيلو ج��ول يف ال�ساعة ،وب��ال�ت��ايل ال
ميكن اعتباره مترينا حقيقيا .ولأن قطعة واحدة
م��ن ال�ع�ل�ك��ة حت �ت��وي ع �ل��ى ح� ��وايل  42.0كيلو
ج��ول� ،سيتطلب امل�ضغ مل��دة �ساعة �أو
�أك�ث�ر حل��رق الطاقة التي
توفرها العلكة".

القائمة على م��ا ي�سمى بالأطعمة ذات ال�سعرات
احل��راري��ة ال�سلبية �أو ا�ستخدام امل�صطلح الأكرث
ق�ب��وال "الأطعمة اخلالية" ال تعمل لأن�ه��ا ت�سبب
نق�صا يف ال �ط��اق��ة ،ب��ل لأن ه ��ذه الأط �ع �م��ة ت�شبع
اجل� ��وع مب ��لء امل �ع��دة ب �ط �ع��ام غ�ي�ر ك�ث�ي��ف الطاقة
ومي�ك��ن �أن ي ��ؤدي �إىل ج��ان��ب التمارين الريا�ضية
�إىل ح��رق وق ��ود �أك�ث�ر مم��ا مت ت�ن��اول��ه خل�ل��ق عجز
�إجمايل يف الطاقة".وبالتايل ف�إن تناول ما ي�سمى
بالأطعمة "ذات ال�سعرات احلرارية ال�سلبية" ميكن

�أن ي�ساعد يف �إنقا�ص الوزن عن طريق جعلك ت�شعر
بال�شبع.
وتلخ�ص دانفورد" :ل�سوء احلظ ،ف�إن الأطعمة ذات
ال�سعرات احلرارية ال�سلبية هي خرافة ،وال توجد
طريقة �سهلة لفقدان ال��وزن واحل�ف��اظ عليه على
املدى الطويل .من املرجح �أن ي�ؤدي تغيري خيارات
الطعام وال�شراب �إىل خ�ي��ارات �صحية على �أ�سا�س
دائم �إىل فقدان الوزن على املدى الطويل �أكرث من
اتباع نظام غذائي ق�صري املدى وحده".

ه�������ل م�������ا ي�������س���م���ى
ب���الأط���ع���م���ة ذات
ال�سعرات احلرارية
ال�����س��ل��ب��ي��ة ت��ق��دم �أي
فوائد؟
�إذا ك��ان الكرف�س واجلريب
ف ��روت واخل �ي��ار ال ت�سبب لنا
فقدان ال�سعرات احلرارية ،فكيف
يتم العثور عليها غالبا يف الأنظمة
ال �غ��ذائ �ي��ة ال�ف�ع��ال��ة لإن �ق��ا���ص ال� ��وزن؟.
وت �ق��ول نينابر رو� �س��و" :الأنظمة الغذائية

�شرب ال�شاي يف درجة حرارة عالية قد ي�ضاعف اال�صابة بال�سرطان!
و�سعت �أبحاث ال�سرطان ب�شكل كبري من فهم النا�س لعوامل اخلطر ،مع كون التدخني وا�ستهالك الكحول اثنني من
اجلناة الرئي�سيني.وت�شري بع�ض النتائج العلمية �إىل �أن �شرب ال�شاي يف درجة حرارة عالية ميكن �أن ي�ضاعف �أي�ضا
من خطر الإ�صابة بال�سرطان يف بع�ض احلاالت.
وتو�ضح الدرا�سة �أن �شرب ال�شاي يف درج��ات ح��رارة تتجاوز
 60درج ��ة م�ئ��وي��ة ،مي�ك��ن �أن ي��زي��د م��ن خ�ط��ر الإ�صابة
ب�سرطان امل ��ريء .واع�ت�م��د ال�ت�ق��ري��ر ،ال��ذي ُن�شر يف املجلة
ال��دول �ي��ة ل�ل���س��رط��ان ،ع�ل��ى ب �ي��ان��ات ج�م�ع��ت م��ن �أك �ث�ر من
 50000م�شارك ،قدموا جميعا معلومات حول حالتهم
االجتماعية واالقت�صادية وعوامل �أخرى تعترب م�ؤثرة على
خطر الإ�صابة بال�سرطان.
وق��ال فرهارد �إ�سالمي ،من جمعية ال�سرطان الأمريكية:
"ي�ستمتع الكثري من النا�س ب�شرب ال�شاي �أو القهوة �أو
غريها من امل�شروبات ال�ساخنة .ومع ذلك ،وفقا لتقريرنا،
ف ��إن �شرب ال�شاي ال�ساخن ج��دا ميكن �أن يزيد م��ن خطر
الإ�صابة ب�سرطان امل��ريء ،وبالتايل ،يُن�صح باالنتظار حتى
تربد امل�شروبات ال�ساخنة قبل ال�شرب".
وخالل املجموعة الأوىل من املقابالتُ ،طلب من امل�شاركني
احت�ساء فنجان �شاي مُعاير لدرجة  75درجة مئوية والتعليق
على مدى قربه من درجة احلرارة املف�ضلة لديهم.
وك�شفت النتائج �أن �شرب �أقل من  700ملليلرت من ال�شاي
بحرارة �أك�ثر من  60درج��ة مئوية ي�ضاعف تقريبا خطر
الإ�صابة ب�سرطان املريء.
وكتب الباحثون" :باملقارنة مع �أولئك الذين �شربوا �أقل من
 700مل من ال�شاي يوميا عند درجة حرارة �أقل من 60
درجة مئوية ،ف�إن �شرب  700مل �أو �أكرث يوميا عند درجة
ح��رارة �أعلى من  60درج��ة مئوية ك��ان مرتبطا با�ستمرار
بزيادة حوايل  90%يف �سرطان املريء ( .)ESCCوتعزز
نتائجنا ب�شكل كبري الأدل��ة امل��وج��ودة التي تدعم االرتباط

بني �شرب امل�شروبات ال�ساخنة و .ESCCوقد يكون تدبريا
معقوال لل�صحة العامة ال�ستقراء هذه النتائج جلميع �أنواع
امل�شروبات و�إر�شاد النا�س �إىل انتظار تربيد امل�شروبات �إىل
�أقل من  60درجة مئوية قبل اال�ستهالك".
وجت��در الإ��ش��ارة ،مع ذل��ك� ،إىل �أن��ه يف حني �أن اخلطر يزيد

بن�سبة  ،90%ف�إن هذا الرقم يتعلق فقط بانت�شار املر�ض.
وي�شري مركز �أبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة" :يف �إيران
حيث �أجريت هذه الدرا�سة ،تكون معدالت الإ�صابة ب�سرطان
املريء مرتفعة ،لذا ف�إن الأمر الذي يزيد من هذا اخلطر
ولو قليال �سيكون له ت�أثري �أك�بر .ولكن يف اململكة املتحدة،

يعترب �سرطان املريء �أقل �شيوعا ،حيث ميثل ثالث حاالت يف اململكة املتحدة احلليب البارد �إىل �شايهم ،ما ي��ؤدي �إىل
تربيده �سريعا".
جديدة من كل  100حالة �سرطان".
وت�شري الهيئة ال�صحية �إىل �أنه نظرا الختالف التقاليد من وعالوة على ذلك ،كما ورد يف الدرا�سة ،هناك عوامل �أخرى
�أكرث ت�أثريا على خطر الإ�صابة بال�سرطان من �شرب ال�شاي،
بلد �إىل �آخر ،كذلك تختلف طرق تناول ال�شاي.
وي�ضيف مركز �أب�ح��اث ال�سرطان" :ي�ضيف معظم النا�س مثل التدخني وتناول الكحوليات بكرثة.
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70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2404/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )13472428وال�صادر عن بنك دبي اال�سالمي
بقيمة ( )139,319,48درهم
طالب التنفيذ  :بنك دبي اال�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
ع �ن ��وان ��ه � :إم � � ��ارة دب� ��ي  -دي � ��رة � �� -ش ��ارع ب��ور� �س �ع �ي��د  -ب �ن��اي��ة ب �ن��ك دب� ��ي اال�� �س�ل�ام ��ي  -رق� ��م مكاين
()3196594327
املطلوب �إعالنه  - 1 :داروين لومالو مورالي�س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 136082.48درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2804/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف امر على عري�ضة �صيغة تنفيذية رقم  2022/14ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 987590.68درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة حلاء للتجارة والت�سويق الزراعي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -رقة البطني  -ديرة  -دبي  -مبنى برج الرمي � -شقة  - 302دائرة الأرا�ضي والأمالك
وميثله  /مو�سى عي�سى مو�سى العامري
املطلوب �إعالنه  - 1 :هيبة الهزاز للتجارة ملالكها علي �شيبة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 987590.68
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13537بتاريخ 2022/5/9
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  148/2022/361ا�ستئناف �أمر �أداء

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  7971/2021امر اداء والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف � :شركة نايت جلوبال للتجارة العامة � -ش ذ م م وميثلها  /جاى كومار �شاتوانى
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بور�سعيد  -دي��رة  -دبي  -مبنى بناية ان جى اي � -شقة طابق � 7شقة
 - 703بالقرب من حمطة مرتو ديرة �سيتي �سنرت
وميثله  :عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  - 1 :دولت كاناياالل هارواين � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة �أعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم
وحددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق  2022/6/20ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1917/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
م��و��ض��وع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات امل �ح��ررة م��ن املنفذ �ضدها ارق ��ام (، 000655 ، 000652
 )000619مببلغ ( 79675.33دره��م) (ت�سعة و�سبعون الف و�ستمائة وخم�سة و�سبعون درهم وثالثة
وثالثني فل�سا) م�ضاف اليها ر�سوم التنفيذ.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة االنت�شار العمال العازلة  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع
خلف �شارع امللك في�صل  -مبنى ملك عبدالعزيز حممد ماجد املعل � -شقة �شقة رقم 1
املطلوب �إعالنه  - 1 :رينكو انرتنا�شيونال ملقاوالت البناء �ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكـــ ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة �أع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 81984.33درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 207/2021/7841تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/خلدون حممد وليد طبو�ش
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /م�صرف الإمارات الإ�سالمي (م�ساهمة عامة)
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة على العقارات عن
�شقة �سكنية الكائنة ب�إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -ار�ض رقم  43مبنى
الرمث � - 43شقة رق��م  404وف��اء للمبلغ املطالبة به 916647.67
درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

70197

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 207/2021/5641تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سيد عابد ع�سكري �سيد �أحمد ع�سكري -2 ،ارم �سيد عابد
ا�سكاري  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /م�صرف الإمارات الإ�سالمي (م�ساهمة عامة)
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة على العقارات عن
�شقة �سكنية  -الطابق � - 2شقة رقم  - 203مبنى الثمام  - 43رقم املبنى 26
 منطقة احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم البلدية 683 - 847 امل�ساحة الكلية باملرت  139.46وفاء للمبلغ املطالبة به 908052.12درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  218/2022/252تنفيذ قرارات هيئة الت�أمني

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :حيث ان الطالب ب�صدد تنفيذ القرار ال�صادر يف ال�شكوى (رقم  2020/681جلنة حل وت�سوية
املنازعة الت�أمينية)
طالب التنفيذ  :ورثة املتوفى  /طارق فايز عمران وهو والده  /فايز عمران عبا�س عمرو وزوجته  /االء بهجت عزت
احللواين  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة املرقبات  -بناية عدنان � -سفاريني الطابق الثالث � -شقة رقم  ، 321رقم
مكاين 3080195589
املطلوب �إعالنه � - 1 :شركة الهالل للتكافل � -ش م ع � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 305195.00
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1073/2021/18عقاري جزئي

70530

رئي�س الق�سم

70197

�إنذار عديل بالن�شر
رقم () 2022/7809
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه  :كارتيكيان �سيفا�سانكاران �سيفا�سانكاران .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )73,609.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 48735خ�صو�صي  /Q/دب��ي) من ن��وع (JAGUAR
� _ XFصالون ) موديل ( _ )2015لون (رمادي) _ واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ( ) 2022/7804
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليها  :ما مفيم امبابو تاديل .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )21,691.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 92914خ�صو�صي  /N/دبي ) من نوع (ميت�سوبي�شي ASX
_ �أ�ستي�شن) موديل ( _ )2017لون ( ف�ضي) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ( ) 2022/7799
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه  :حممد ال�سعيد حممد ابواخلري داود .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )72,869.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م ( / 57625خ�صو�صي  /G/دب��ي) من ن��وع ( HONDA
� _ CIVICصالون) م��ودي��ل ( _ )2020ل��ون ( �أ��س��ود) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

70197

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

املنظورة يف  :دائرة التنفيذالثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/44جتاري م�صارف كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 13,576,430/96درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك الإمارات دبي �ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -رقم مكاين ()3113783794
املطلوب �إعالنه  - 1 :ج��اوراف مامنوهان الل دهافان دهافان (ح�سب الهوية) ج��اوراف داين مامنوهان الل دهاوان
(وفقا ل�شهادة الهيئة الإحتادية للهوية واجلن�سية) � -صفته  :منفذ �ضده
م��و��ض��وع الإع�ل��ان  :ق��د �أق� ��ام عليكـــ ال��دع��وى ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل��ذك��ورة �أع �ل�اه وال��زام��ك ب��دف��ع امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق��دره
 13576430.96درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13537بتاريخ 2022/5/9
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  719/2022/305ا�ستئناف جتاري

70197

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع الإ�ستئناف � :صحيفة الإ�ستئناف
احلكم امل�ست�أنف  :احلكم ال�صادر من حمكمة دبي الإبتدائية يف الدعوى رقم  4616/2021جتاري جزئي بتاريخ
 2022/2/28والقا�ضي منطوقة  :حكمة املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بعدم اخت�صا�ص املحكمة والئيا بنظر الدعوى
والزمت املدعية امل�صاريف.
م�ست�أنف  :ايه اى ا�س جى ال�ست�شارات تطوير امل�شاريع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع الإحتاد  -مبنى بناية بزن�س افنيو � -شقة مكتب 311
املطلوب �إعالنه  - 1 :ملار كابتال (ذ م م) � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/4616جتاري جزئي.
وحددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق  2022/5/16ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

�إعالن �إجتماع خربة

�إنذار عديل بالن�شر
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2827/2022/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 211,805درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي  :م�ؤ�س�سة عقار  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -املزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف  - 0506767616بريد الكرتوين  - OMALC.AE@INFO3مكاين IBAN - 3244594826
AE090500000000020106942
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :اندرية بيلوف � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/31يف الدعوى املذكورة �أع�لاه ل�صالح /
م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( 111,805درهم مائة واح��دى ع�شر الف ثمامنائة وخم�سة
درهم) والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2021/8/29وحتى ال�سداد والزمته امل�صاريف والف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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70197

حماكم دبي

�إنذار عديل بالن�شر

70197

�ستوريتل ارابيا منطقة حرة  -ذ م م  -هي �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة يف املنطقة احلرة
م�سجلة لدى �سلطة دبي للتطوير مبوجب الرخ�صة رقم  ، 31206وعنوانها امل�سجل يف
ا�س دي  ، 97-2طابق الثاين ،مبنى � 02 - Co Workص ب  ، 2268دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة "( ،ال�شركة") تعلن �أن��ه وفقا لقرار ال�شركاء بتاريخ  28مار�س ،2022
�سيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب الإج ��راء املن�صو�ص عليه يف امل��ادة  101من اللوائح
املنظمة لل�شركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة 2016
�أي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�ضون  45يوما من تاريخ هذا
اال�شعار عن طريق الربيد امل�سجل �أو االت�صال ب  :ال�سيد  :ابراهم �سيبا�ستيان بوند
ا�سم ال�شركة � :ستوريتل ارابيا منطقة حرة  -ذ م م
�ص.ب  ، 2268 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف +971 )0(58 578 4092 :
بريد الكرتوينsebastian.bond@storytel.com :
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ضاء مدة  45يوما.

حمكمة التنفيذ

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197

�إىل املحكوم عليه  :الو�سيط لتوريد االيدي العاملة
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ خالد عبداهلل احمد اجليد النعيمي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 18297.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0001229مدين (جزئي)

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
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حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197

ا�شعار بالت�صفية
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70392

�إجتمـاع خبـرة

�إىل املدعى عليه  /فوروم جروب م.د.م�.س
نظـراً النتدابي من قبل حمكمة دبـي االبتدائية خبرياً هند�سياً يف الدعوى رقم
 2021/4423جتـاري جزئـي املرفوعة �ضدكم من املدعي /كيه & دي انرتنا�شيونال
للمقاوالت �ش.ذ.م.م  ،نعلنكــم ب�أنه تقــرر عقــد �إجتماع خربة معكم يف ال�ساعة � 15:00ص
بتاريخ  2022/5/18يف مكتب اخلبيـر (مكتب رقم  – 102ط – 2مبنى اخلزان – �أم
رمول – �شارع ند احلمر  -دبـي – رقم مكاين  ، )3641290664 :وعليه �أنتم مكلفـون
باحل�ضور �شخ�صياً �أو وكيلكم املعتمد يف الزمان واملكان املحددين �أعاله م�ست�صحبني كامل
دفاعكم وم�ستنداتكم  .ويف حالـة عـدم ح�ضور من ميثلكم فان اخلبـرة �ست�سري يف الإجراءات
املكلفـة بها من قبل املحكمـة املوقــــرة.
اخلبري واملحكم الهند�سي
د� .صالح الدين �أيوب الزبن
نقال 050 5642155 :

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197
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�إنذار عديل بالن�شر

رقم ()2022/7800
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه  :برين�س �سنى .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )16,532.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 79146خ�صو�صي  /V/دبي) من نوع ( ني�سان تيدا _
هات�شباك ) موديل ( _ )2014لون ( �أ�سود) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم ( ) 2022/7808
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه  :جاروف الليت جاجنوردي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )22,111.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ��س�ب��وع م��ن ت��اري��خ الن�شر و�إال �سي�ضطر امل�ن��ذر الت�خ��اذ الإج� ��راءات التنفيذية
على ال���س�ي��ارة رق��م ( / 78186خ�صو�صي  /L/دب��ي) م��ن ن��وع (هيونداي
�_ SANTAFأ�ستي�شن ) موديل ( _ )2014لون (�أزرق) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم () 2022/7801
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه  :حافظ عثمان غنى عنايت اهلل .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )30,798.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 30813خ�صو�صي  /U/دبي ) من نوع ( TOYOTA
� _ COROLLصالون ) موديل ( _ )2015لون ( �أبي�ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

رقم () 2022/7300
املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع .
املنذر �إليه  :حمدان حممد �سعيد عبداهلل هادوك .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )124,591.84درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 94318خ�صو�صي  /7/ابوظبي ) من نوع ( تويوتا الند
كروزر يف اك�س ار _ �أ�ستي�شن) موديل ( _ )2015لون ( ابي�ض) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر اليف �ستار للنقليات العامة
واملقاوالت رخ�صة رقم CN 4361695:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوبر اليف �ستار للنقليات العامة واملقاوالت

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة املثل للنقليات العامة
رخ�صة رقم  CN 1058545 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعد هارون حممد هارون %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل خلفان �ساملني بن ح�ضيبه الكتبى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة املثل للنقليات العامة
AL MATHAL GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل ديزرت فيو
لت�صليح املكيفات رخ�صة رقم CN 3008467 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم �سيف �سعيد عبده احلربي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ذيب �سعيد غامن �سعيد املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديليتد
هاو�س للديكور رخ�صة رقمCN 3708064:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

SUPER LIFE STAR GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING

�إىل �/ستي�ش ويل للزي الر�سمي
STICH WELL UNIFORM

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املالب�س الر�سمية  -بالتجزئة 4771109
تعديل ن�شاط  /حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة 4923010
تعديل ن�شاط  /حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة 4923009
تعديل ن�شاط  /حذف ت�أجري الآليات واملعدات الثقيلة 7730004
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق
او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إىل /املثل للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL MATHAL GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�شاع اعتماد ال�صيام املتقطع يف ال�سنوات الأخرية ،كونه
�أف�ضل احلميات الغذائية للحفاظ على �صحة جيدة
والتخل�ص من الوزن الزائد.
وال�صيام املتقطع هو م�صطلح �شامل ي�صف العديد من
الأنظمة الغذائية التي ميكن فيها الأكل لفرتة حمدودة
فقط وال�صوم لبقية الوقت.

25

�أف�ضل احلميات الغذائية للحفاظ على �صحة جيدة

ال�صيام املتقطع للتخل�ص من الوزن الزائد
وتظهر مراجعة جديدة �أن هذا النمط من الأكل
ي ��ؤدي بالفعل �إىل فقدان ال��وزن وق��د يح�سن
بع�ض عالمات �صحة القلب.
وي�ف���ض��ل ال �ك �ث�يرون اع�ت�م��اد النظام
الغذائي  ،2 :5والذي يتميز بالأكل
ب���ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي مل ��دة خ�م���س��ة �أي ��ام
يف الأ� �س �ب��وع وخ�ف����ض ال�سعرات
احل � ��راري � ��ة ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ملدة
يومني متتاليني �أو متباعدين.
وتقيد الن�ساء نف�سها بـ 500
�سعرة ح��راري��ة ،وال��رج��ال بـ
� 600سعرة حرارية يف �أيام
ال�صيام.
وق ��ال ��ت م ��ؤل �ف��ة الدرا�سة
كري�ستا فارادي ،من وحدة
�أب�ح��اث التغذية الب�شرية
يف ج � ��ام � �ع � ��ة �إل � �ي � �ن � ��وي
يف � �ش �ي �ك��اغ��وُ " :تظهر

الدرا�سة اجلديدة �أن الأ�شكال املختلفة لل�صيام املتقطع،
�أي �صيام اليوم املتبادل والنظام الغذائي  2 :5والتغذية
امل�ق�ي��دة ب��ال��وق��ت ،كلها ت��دخ�لات فعالة يف �إن�ق��ا���ص الوزن
للأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة".
و�أ�ضافت" :ال�صيام املتقطع قد يكون و�سيلة فعالة لتقليل
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب عن طريق خف�ض �ضغط
ال��دم وال�بروت�ين الدهني منخف�ض الكثافة (� )LDLأو
الكولي�سرتول ال�ضار وال��ده��ون الثالثية" .وع�لاوة على
ذل ��ك ،ق��د ت���س��اع��د ه��ذه احل�م�ي��ات يف ال��وق��اي��ة م��ن مر�ض
ال���س�ك��ري م��ن ال �ن��وع ال �ث��اين ع��ن ط��ري��ق خ�ف����ض مقاومة
الإن�سولني وخف�ض م�ستويات الإن�سولني �أثناء ال�صيام.
وت���ش��رح ف � ��ارادي" :كل ه ��ذه الأن �ظ �م��ة ت � ��ؤدي �إىل تقييد
ال�سعرات احل��راري��ة بن�سبة � 15%إىل  30%يوميا ،ما
ي ��ؤدي �إىل فقدان ال��وزن .عندما يفقد ال�شخ�ص البدين
ال � ��وزن ،ف ��إن��ه دائ �م��ا ي�لاح��ظ ان�خ�ف��ا��ض��ا يف كولي�سرتول
ال�بروت�ين الدهني منخف�ض الكثافة وال��ده��ون الثالثية
و�ضغط الدم ومقاومة الإن�سولني".
وم��ن �أج��ل امل��راج�ع��ة ،حلل الباحثون  11درا��س��ة ت�ضمنت
 130جتربة ملختلف �أنظمة ال�صيام املتقطع .وعندما
ن�ظ��روا يف جميع ال��درا��س��ات ك�ك��ل ،وج ��دوا �أن ال�صيام
املتقطع �أدى �إىل فقدان الوزن وحت�سني عوامل
اخلطر على �صحة القلب .ومع ذلك� ،أظهرت
الدرا�سة �أن ال�صيام ليوم واحد فقط والنظام
ال �غ��ذائ��ي � 2 :5أدى �إىل ف �ق��دان وزن كبري
�سريريا ب�أكرث من .5%
ومت ن�شر النتائج على الإنرتنت يف  17دي�سمرب
يف .JAMA Network Open
واتفق خبريان مل ي�شاركا يف الدرا�سة على �أنه
من ال�سابق لأوان��ه تقدمي �أي تو�صيات �شاملة
ب�ش�أن اتباع ال�صيام املتقطع.
وقال بنيامني هورن ،وهو مدير �أمرا�ض القلب
والأوع�ي��ة الدموية وعلم الأوب�ئ��ة الوراثية يف
م�ع�ه��د �إن�ترم��اون �ت�ين للقلب يف ��س��ول��ت ليك
�سيتي يف ي��وت��ا" :تقدم ال��درا��س��ة دل�ي�لا قويا
على �أن بع�ض ،ولي�س كل ،الأنظمة العالجية
ت ��ؤدي �إىل ف�ق��دان ال��وزن وم��ا يرتبط بذلك
م��ن ان �خ �ف��ا���ض يف م�ق��اي�ي����س ك�ت�ل��ة اجل�سم
وحت���س�ين ع��وام��ل خ�ط��ر ا��س�ت�ق�لاب القلب
م�ث��ل م���س�ت��وي��ات ال�ك��ول�ي���س�ترول و�ضغط
الدم ومقايي�س مقاومة الإن�سولني".
و�أ�شار �إىل �أن الأ�ساليب يف هذه الدرا�سة

ال�ت��ي �أظ �ه��رت ال�ف��وائ��د الأك�ث�ر عمقا ه��ي الأك�ث�ر �صعوبة
يف ات�ب��اع�ه��ا .و�أو� �ض��ح ه ��ورن" :يجب �أن ت�ق� ّي��م الدرا�سات
امل�ستقبلية ق ��درة ال�شخ�ص ال �ع��ادي ع�ل��ى االل �ت��زام بهذه
الأنظمة ،لأنه من غري الوا�ضح �أنها قابلة لال�ستمرار على
املدى الطويل".ومل ت�ستطع الدرا�سة �أي�ضا حتديد ما �إذا
كان ال�صيام املتقطع يقلل من النوبات القلبية �أو ال�سكتات

الدماغية �أو يطيل العمر.
وتابع هورن" :من غري املعروف ما �إذا كان ال�شخ�ص العادي
ميكنه االل�ت��زام ب��أي من �أنظمة ال�صيام املتقطعة الأربعة
لفرتة طويلة مبا يكفي (�سنوات �أو عقود) للت�أثري على
تلك النتائج .والأهم من ذلك ،هل ميكن �أن ي�ستمر فقدان
الوزن دون اال�ستمرار يف النظام الغذائي؟".

ثالثة م�ؤ�شرات تظهر على الوجه قد ت�شري
�إىل الإ�صابة مبتالزمة تكي�س املباي�ض
ُتعرف متالزمة املبي�ض املتعدد الكي�سات ،با�سم متالزمة تكي�س املباي�ض ،وهي ا�ضطراب
ناجت عن اختالل التوازن الهرموين الذي ي�ؤثر على كيفية عمل مبي�ض املر�أة.
وتظهر �أع��را���ض متالزمة
تكي�س املباي�ض عادة خالل
�أواخ� � ��ر � �س��ن امل��راه �ق��ة �أو
�أوائ��ل الع�شرينات ،وميكن �أن
ت�ت���ض�م��ن ال �ع�ل�ام��ات املنذرة
ل �ه ��ذه احل ��ال ��ة الهرمونية
وج � ��ود ث�ل��اث م �ن �ه��ا ب�شكل
خا�ص على الوجه.
و�أ�شارت �أخ�صائية الأمرا�ض
اجللدية كري�ستينا ليو �إىل �أن
"اجللد ميكن �أن يكون نافذة على ما
يحدث داخ��ل ج�سمك" ،وعلى ه��ذا النحو،
ميكن �أن ت ��ؤدي متالزمة املبي�ض املتعدد
الكي�سات (متالزمة تكي�س املباي�ض) �إىل
ظهور حب ال�شباب على وجه التحديد يف
اجلزء ال�سفلي من الوجه.
و�أو�ضحت ليو �أنه "على الرغم من �أنها
لي�ست ق��اع��دة �صارمة و�سريعة� ،إال �أن
هذه املناطق تعد منطا هرمونيا حلب
ال�شباب .وقد تالحظ الن�ساء امل�صابات
بتكي�س املباي�ض �أن �آف��ات ح��ب ال�شباب
�أعمق و�أكرب و�أبط�أ يف ال�شفاء".
وي�ب��دو �أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن ح��ب ال�شباب
ي� ��زداد � �س��وءا يف وق ��ت ق��ري��ب م��ن فرتة
احلي�ض.

وهناك عالمة �أخرى حمتملة على الإ�صابة مبتالزمة
تكي�س املباي�ض وهي ال�شعرانية� ،أي وجود ال�شعر الزائد
الذي قد ينبت على الذقن.
وق��د ينمو ال�شعر ال��زائ��د �أي���ض��ا على ال��رق�ب��ة والبطن
وال�صدر و� /أو الظهر.
ويف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان ،مي�ك��ن �أن ت�ت�ط��ور ح��ال��ة جلدية
ت�سمى ال�شواك الأ�سود يف "مناطق داكنة وخمملية من
اجللد".
وقد ت�شمل العالمات الأخ��رى :ترقق ال�شعر يف اجلزء
ال�ع�ل��وي م��ن ال ��ر�أ� ��س .وا� �ض �ط��راب��ات احل�ي����ض ،وتكي�س
املباي�ض ،والبدانة ،ومقاومة الإن�سولني.
ما هو تكي�س املباي�ض؟
هو ا�ضطراب ناجت عن اختالل التوازن الهرموين الذي
ي�ؤثر على كيفية عمل مبي�ض املر�أة.
وتو�صف احلالة ب�أنها ا�ضطراب �شائع يتميز بعدم انتظام
الدورة ال�شهرية وا�ضطراب التمثيل الغذائي الطبيعي
وارت �ف��اع م�ستويات ه��رم��ون الت�ستو�ستريون (هرمون
الذكورة).و�أو�ضحت ليو" :يحدث تكي�س املباي�ض عندما
ي �ك � ّون امل�ب�ي����ض ع��دة ب���ص�ي�لات ��ص�غ�يرة وال ينتج عنها
بوي�ضات بانتظام".
ما الذي ي�سبب متالزمة تكي�س املباي�ض؟
ت�شري الدالئل العلمية �إىل �أن متالزمة تكي�س املباي�ض
ُتعزا �إىل زيادة الت�ستو�ستريون ومقاومة الإن�سولني.

وميكن �أن ي ��ؤدي ع��دم ال �ت��وازن الهرموين �إىل تعطيل وامل�ضاعفات وال��وق��اي��ة منها ،وينق�سم ع�لاج متالزمة
عملية الإبا�ضة ،ما يقلل من فر�ص احلمل.
املبي�ض املتعدد الكي�سات �إىل ج��ز�أي��ن رئي�سني ،وهما:
تعديل منط احلياة والنظام الغذائي ،والأدوية .وميكن
خيارات العالج
اللجوء �إىل اجلراحة يف بع�ض الأحيان من �أجل حت�سني
ال يوجد عالج نهائي ملتالزمة املبي�ض متعدد الكي�سات ،اخل�صوبة با�ستئ�صال جزء من املبي�ض �أو حفر املبي�ض
لكن الإجراءات العالجية تهدف �إىل التحكم بالأعرا�ض التنظريي.
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ثقافة وفنون
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•• �أبوظبي -الفجر:

�ضمن دورته التا�سعة ع�شرة حتت �شعار «فكر الإمارات :ريادة �إبداع-
حرفية �إجن��از -بناء ح�ضارة» ،قدم مهرجان �أبوظبي ،بالتعاون مع
مهرجان املو�سيقى املقد�سة ،ودعم من مهرجان هينو املو�سيقي ،العمل
الأوبرايل «التقاء نهرين» ،العر�ض العاملي الأول للم�ؤلفني املو�سيقيني
املبدعني قتيبة النعيمي وجوديث �أدلر دي �أوليفريا؛ وذلك خالل املو�سم
االفتتاحي لقاعة نامور للحفالت يف مدينة نامور البلجيكية.

26

بالتعاون مع مهرجان املو�سيقى املقد�سة ومهرجان هينو املو�سيقي

مهرجان �أبوظبي يقدم العر�ض العاملي الأول «التقاء نهرين» يف بلجيكا  6مايو
�أ�شارت �سعادة هدى �إبراهيم اخلمي�س ،م�ؤ�س�س
جمموعة �أبوظبي للثقافة وال�ف�ن��ون ،امل�ؤ�س�س
واملدير الفني ملهرجان �أبوظبي� ،إىل �أنّ “برنامج
فعاليات املهرجان يف اخل��ارج ب��ات ال�ي��وم ي�شكل
�أح ��د �أب ��رز اجل �ه��ود ال�ت��ي مت� ّك��ن الدبلوما�سية
الثقافية للإمارات وتدعم ا�سرتاتيجية قوتها
الناعمة ،عرب بناء ج�سور احلوار بني الثقافات
وت�ع��زي��ز ال�ت��وا��ص��ل الإن�ساين” ،م�ضيفة “�أ َّن
جتارب الإن�سانية على مر الع�صور �أكدت الدور
الفريد للثقافة والفنون يف لقاء ال�شرق بالغرب،
وتوطيد عالقات التعاون بني الأمم».
و�أ�ضافت �سعادتها« :جنح امل�ؤلف قتيبة النعيمي
يف ت �ق��دمي اب� �ت� �ك ��ارات م��و��س�ي�ق�ي��ة م��زج��ت بني
املو�سيقى ال�شرقية والغربية ،ومن بينها �إطالق
�أول ن �ظ��ام م��و��س�ي�ق��ي ب��ول�ي�ف��وين م��اي �ك��رو تون
متعدد الأ��ص��وات بدعم من مهرجان �أبوظبي،
وال�ي��وم ي�شاركنا مع امل�ؤلفة املو�سيقية العاملية
جوديث �أدل��ر دي �أوليفريا عملهما اال�ستثنائي
التقاء نهرين ،هذا العمل الأوبرايل الذي نحمل
م��ن خالله ر�سالة �سالم وت�سامح �إىل العامل،
بنا ًء على ن�ص ملحمي يخاطب الروح الب�شرية
ويتغلب على احلواجز اللغوية بيننا ،من خالل
�إي�ق��اع��ات مو�سيقية ت�ستلهم اجل ��ذور العريقة
للتقاليد املو�سيقية ال�شرقية والغربية معاً».
و� �ش��ارك يف العمل الأوب � ��رايل 9 ،مطربني و8
م��و� �س �ي �ق �ي�ين � �ش��رق �ي�ين وغ ��رب� �ي�ي�ن ،مقدمني املو�سيقية للثقافات ال�ع��رب�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ،عرب وج�سد العمل الأوب��رايل للم�ؤلفني املو�سيقيني الإن� ��� �س ��اين يف ظ ��ل ق �ي��م ال �� �س�ل�ام والت�سامح
مو�سيقى ناب�ضة باحلياة للح�ضارات الت�أ�سي�سية ت�شابك الأ�صوات اخلالدة للغات ال�ست الآرامية امل �ب��دع�ين ،ع�ل��ى م ��دى  60دق �ي �ق��ة ،رح �ل��ة من واالن �ف �ت��اح ال�ث�ق��ايف ع�ل��ى الآخ� ��ر .ك�م��ا رك��ز على
يف ال�شرق الأو�سط والعامل الغربي ،مع االحتفاء وال�ع��رب�ي��ة وال �ع�بري��ة وال�لات�ي�ن�ي��ة والفرن�سية ال�ضياع �إىل الأم ��ل واال��س�ت�ق��رار ،ب��احل��زن على ال�تراك�ي��ب اللحنية وال�ن����ص الأوب � ��رايل طوال
بجذورهما امل�شرتكة من خالل املزج بني الألوان والإجنليزية.
�ضحايا احل��رب و��ص��و ًال �إىل الت�صالح والوئام الوقت ،على التقارب بني عاملي الغرب وال�شرق

ال��رك �ي��زة ال��رئ�ي���س��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق�ن��ا م�ن�ه��ا عند
التح�ضري لهذا العمل الفريد ،تتمحور حول
دور ال�سالم والت�سامح يف االنفتاح على الآخر،
ودور ال�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون يف ب��ث الأم� ��ل بقلوب
�ضحايا احل ��روب ،متخطني احل��واج��ز اللغوية
بني الب�شر».
ي��ذك��ر� ،أن ف�ع��ال�ي��ات ب��رن��ام��ج ف�ع��ال�ي��ات ال ��دورة
ال�ت��ا��س�ع��ة ع���ش��رة م��ن م �ه��رج��ان �أب��وظ �ب��ي لعام
 ،2022تنعقد حتت �شعار «فكر الإمارات :ريادة
�إب ��داع -حرفية �إجن ��از -بناء ح���ض��ارة» ،برعاية
�سمو ال�شيخة �شم�سة بنت ح�م��دان ب��ن حممد
�آل نهيان ،م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة لل�ش�ؤون
الن�سائية ،رئي�سة اللجنة العليا ملبادرة عطايا،
وب��دع��م م��ن �شريك امل�ه��رج��ان الرئي�سي �شركة
مبادلة لال�ستثمار «مبادلة» ،و�شريك الطاقة
جي �أ�س �إنرجي .GS Energy
وي�سهم مهرجان �أبوظبي من خ�لال فعالياته
الفنية واملو�سيقية يف تر�سيخ مكانة العا�صمة
من�ص ًة �إبداعية عاملية ،يف �إطار ت�صنيفها «مدينة
املو�سيقى» من منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة «اليون�سكو» ،ويف تعزيز موقعها
كمركز متنامي الأهمية على خريطة املو�سيقى
العاملية ،باعتبارها موطناً ملنظومة مو�سيقية
مرنة وم�ستدامة قائمة على االبتكار .وي�شارك
يف دورة املهرجان لعام � ،2022أكرث من 1000
فنان من خمتلف �أنحاء العامل ،يقدمون �أكرث
الأو�سط على امل�ستويني املو�سيقي والأدبي.
وعن التقاء نهرين ،قال «النعيمي» مبتكر �أول م��ن  300فعالية واقعية ورقمية� ،إىل جانب
نظام مو�سيقي متعدد الأ�صوات قابل للتطبيق ج��ول�ت�ين مو�سيقيتني ع��امل�ي�ت�ين ،و 17عر�ضاً
على جميع ال�سالمل ال�شرقية وال�ع��رب�ي��ة�« ،إ َّن لأول مرة عاملياً.

ي�ست�ضيف  7موهوبني يف جماالت علمية و�إبداعية وريا�ضية

«ال�شارقة القرائي للطفل  »13يعر�ض جتارب الأطفال
املوهوبني يف «مقهى املبدع ال�صغري»
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ست�ضيف الدورة الـ 13من “مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل” ،التي تنظمها “هيئة ال�شارقة للكتاب” حتت �شعار “ك ِّون كونك” يف الفرتة من 11
  22مايو اجلاري 7 ،من م�شاهري الأطفال العباقرة� ،ضمن فعاليات “مقهى املبدع ال�صغري” ،لت�سليط ال�ضوء على مواهبهم املتفردة يف �شتى جماالتالإبداع الأدبي والفني والعلمي ،وتعريف جمهور املهرجان ب�إجنازاتهم ،لتحفيز ال�صغار على جماراتهم وال ّلحاق بركب التميز والتفوق.

وي �ع��ر���ض “مقهى امل �ب��دع ال�صغري” ،يف هذه
ال� ��دورة ،جت��رب��ة الطفلة ال ��رمي احل �م��ادي من
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،ال �ت��ي يبلغ
عمرها � 9سنوات،
ومت�ت�ل��ك م��وه�ب��ة يف ك�ت��اب��ة ال�ق���ص����ص ،لتلهم
جتربتها الأط�ف��ال وحتثهم على حب االطالع
وال� �ق ��راءة ،ح�ي��ث ح�صلت ع�ل��ى ج��وائ��ز عديدة
من املكتبات التابعة لإدارة الثقافة وال�سياحة
ب ��ال ��دول ��ة وج� ��ائ� ��زة امل� ��واه� ��ب يف جم� ��ال الفن
والإبداع.
وم� ��ن ال �� �س �ع��ودي��ة ،ي���س�ت���ض�ي��ف امل �ق �ه��ى طيف
ال �ظ �ف�ي�ري ،امل��وه��وب��ة م �ن��ذ � �ص �غ��ره��ا يف ن�سج

احلكايات وابتكار الأنا�شيد ،وب��د�أت خطواتها
الأوىل يف كتابة الق�ص�ص ون�شرها يف جمالت
الأط�ف��ال منذ �سن الثامنة ،ويف العام 2019
فازت باملركز الأول يف م�سابقة حميد بن را�شد
للثقافة وال �ع �ل��وم ،ف��رع �أدب الأط �ف��ال ،وكانت
�أ�صغر فائزة يف تاريخ امل�سابقة منذ ت�أ�سي�سها.
وت���ش��ارك م��ن م�صر ،الطفلة امل��وه��وب��ة يف عدد
م��ن الأل �ع��اب الريا�ضية ،ف��رح م�صطفى ،التي
جتيد ال�سباحة وتلعب ك��رة ط��ائ��رة ،و�شاركت
يف م�سابقات حملية ودول�ي��ة يف تنمية املهارات
ال��ذه�ن�ي��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ة ،وح���ص�ل��ت ع�ل��ى املركز
الثالث على م�ستوى العامل يف الت�صفيات التي

�أقيمت يف تايالند.
�أم ��ا ال�ط�ف��ل ال�ك�ي�ن��ي ب��ات��ري��ك جن ��روج واك�ي�را،
�أ�صغر رئي�س تنفيذي من كينيا،
في�شارك يف فعاليات “مقهى املبدع ال�صغري”
ليعر�ض م �ب��ادرة (ب��رن��ام��ج اب �ت �ك��ارات باتريك
جن � ��روج واك� �ي ��را) ال �ت ��ي �أ� �س �� �س �ه��ا وي ��رك ��ز من
خاللها على ت��وف�ير تعليم جم��اين يف العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات للأطفال
الكينيني املحرومني لتمكينهم من تعلم علوم
احلا�سوب الأ�سا�سية والإنرتنيت.
ومن باك�ستان ي�شارك يف فعاليات املقهى ،بطل
العامل لل�سنوكر� ،إح�سان رمزان ،الذي ح�صد هذا

العام بطولة العامل لل�سنوكر يف مباراة ا�ستمرت
�أكرث من خم�س �ساعات يف مار�س املا�ضي ،وكان
�أحد اليافعني ال�ستة الذين ت�ألقوا يف ظل وجود
 50حمرت ًفا يف البطولة التي ّ
نظمها االحتاد
الباك�ستاين للبلياردو وال�سنوكر.
�أم��ا املوهبة الثالثة فهي الطفلة �أمينة ح�سني
م��ن ب�ن�غ�لادي����ش ،وامل�ق�ي�م��ة يف دول ��ة الإم� ��ارات،
ورغم �أنها مل تتجاوز الـ  12من عمرها �إال �أن
يف ر�صيدها العديد من الإجن��ازات التي حتمل
ا�سمها� ،إذ ف��ازت يف ع��ام  ،2017وه��ي يف عمر
ال�سابعة ،بجائزة يف م�سابقة الريا�ضيات العقلية
التي �أقيمت يف الإم��ارات ،ثم فازت باللقب ذاته

م ��رة �أخ � ��رى يف ع ��ام  ،2019وح���ص�ل��ت على
املركزين الثالث وال��راب��ع يف م�سابقة التهجئة
وم�سابقة الريا�ضيات الذهنية هذا العام.
وم��ن الهند تعر�ض الطفلة دي�ف��ي فاي�شنافا،
الطالبة باملدر�سة الهندية الدولية يف عجمان،
جتربتها يف ت��أل�ي��ف كتابها الأول “فامبيد ذا
فامباير فريو�س”،
ال��ذي ن�شرته �شركة يونيكود الهندية للن�شر
الذاتي ،يف عام  ،2020عندما كانت يف العا�شرة
م��ن ع�م��ره��ا ،ك�م��ا ن���ش��رت دي�ف��ي كتابها الثاين
ب�ع�ن��وان “ال�سماء تتحدث” يف ��س��ن احلادية
ع�شرة.
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قدم املئات من الأعمال الدرامية وال�سينمائية وامل�سرحية،
التي نالت �إعجاب اجلمهور ،وا�ستطاع من خالل �أدواره املتميزة
�أن يرتك ب�صمة يف كل عمل فني ي�شارك به هو الفنان عماد
ر�شاد ،الذي ت�ألق يف املو�سم الرم�ضاين املا�ضى من خالل � 3أعمل
درامية خمتلفة هم "حالم �سعيد" ،و"االختيار  ،"3و"يوترين"،
يف هذا احلوار يك�شف ر�شاد �أ�سباب م�شاركته يف هذه الأعمال،
وال�صعوبات التي واجهته وغريها الكثري من التفا�صيل.

27

ريا
فكرة م�سل�سل "�أحالم �سعيدة" جديدة و�أعجبت بها كث ً

عماد ر�شاد :ال �ألتفت
لأي انتقادات وال �أهتم
بال�سو�شيال ميديا
• يف ال �ب��داي��ة ..م��ا ال��ذي حم�سك لدور
"�صالح" يف م�سل�سل "�أحالم �سعيدة"؟
 عدة �أ�سباب كانت �سبب م�شاركتي يف م�سل�سل"�أحالم �سعيدة" ،يف مقدمتهم وجود املخرج
عمرو عرفة والفنانة ي�سرا ،ف�أي فنان يتمنى
ال�ع�م��ل م�ع�ه��م ،ف�ه��م ذو ت��اري��خ وخ�ب�رة فنية
جتعل الفنان ي�سعى للعمل معهم ،بالإ�ضافة
�إيل �أن��ه بعد ق��راءة ال��دور �شعرت �أن��ه �سيكون
خم�ت�ل��ف بالن�سبة يل ،و�أن ف �ك��رة امل�سل�سل
ريا.
جديدة و�أعجبت بها كث ً
• ك �ي��ف ك ��ان ال �ت �ع��اون م��ع امل �خ��رج عمرو
عرفة؟
 الأ�ستاذ عمرو عرفة هو خمرج كبري ومهميف ال ��درام ��ا وال���س�ي�ن�م��ا ،وي �ث��ق يف �إمكانيات
املمثل ،وه��ذه الثقة هي التي تعطي الفنان
ح�م��ا��س�اً ل�ت�ق��دمي �أف���ض��ل م��ا ل��دي��ه م��ن �أداء،
فهو خمرج حمرتف ومميز ،وكان �شرفا يل
العمل معه.
• م ��اذا ع��ن ردود الأف� �ع ��ال ع��ن دورك يف
"�أحالم �سعيدة"؟
 ردود الأف�ع��ال كانت �إيجابية ج �دًا ،وفاقتخ�صو�صا يف
ت��وق�ع��ات��ي ،و�أ�سعدتني للغاية،
ً
احل�ل�ق��ات الأخ�ي��رة ب�ع��د �أن ظ �ه��رت املالمح
احلقيقية لل�شخ�صية ،فجميع التعليقات
حول �صدق ال�شخ�صية و�أنها تقدمت ب�شكل
جيد.
• ما ال�صفات امل�شرتكة بينك وبني �شخ�صية

"�صالح"؟
يرا ،فهو
 �شخ�صية "�صالح" ت�شبهني ك �ث� ً�شخ�ص يحمل �صفات طيبة كثريه ويحمل
احلب للكثري ولكنه ال ي�ستطيع التعبري عن
م�شاعره للأخرين ،فهو كتوم للغاية مل�شاعره
وهذه ال�صفة ت�شبهني جدًا.
• وما الذي �أعجبك يف �شخ�صية "�صالح"؟
 �شخ�صية "�صالح" ،ه��ي �شخ�صية �صعبةللغاية ،كما �إن�ه��ا غام�ضة وحم�يرة ويظهر
عك�س ما بداخله ،فهي حتتاج جمهود متثيلي
وفنان متمكن لإظهار تلك التفا�صيل ،وهذا
ما �أعجبني يف ال�شخ�صية �إنها مركبة.
• �شاهدنا م�شاهد خمتلطة ب�ين م�شاعر
"احلزن والفرح" يف احللقات الأخرية ،فما
كوالي�س ت�صويرها؟
 ه��ذه امل�شاهد ا�ستغرقت وقتّا يف الت�صويرحيث �إنه بعد ت�صوير م�شهد "مقتنيات الأم"
الذي �أر�سلته امل�ست�شفى من"باري�س" ،قررت
امل�ؤلفة هالة خليل تعديله وكاتبه بتفا�صيل
�أك�ث�ر ث��م اق�ت�راح��ت �إن ��ه م��ن ال �� �ض��روري �أن
يكون من �ضمن تفا�صيله �إيجاد" ال�شابو-
الطاقية" اخلا�صة بوالدته" ،فكان هذا من
�أ�صعب امل�شاهد لأن��ه مت ت�صويره يف ع�شرة
�أي��ام متباعدة وك��ان مطالب مني �أن �أقدمه
بنف�س امل�شاعر والتفا�صيل التي ظهرت يف
احللقات.
• ننتقل مل�شاركتك يف م�سل�سل "االختيار

 .."3حدثنا عن هذا التعاون؟
 ب��ال �ت ��أك �ي��د � �ش��رف لأي ف �ن��ان امل �� �ش��ارك��ة يفه��ذه العمل العظيم ،فاعترب �أن امل�شاركة يف
"االختيار  ،"3مل يكن التعاقد على م�سل�سل
ولكن هو تكليف لتقدمي تاريخ م�صر يف �أهم
مرحلة مرت بها ،و�سعيد للغاية بامل�شاركة.
• وماذا عن م�سل�سل"يوترين"؟
 م��ا ج��ذب�ن��ي ه��و الأخ �ت�ل�اف ب�ين �شخ�صية"�صالح" يف "�أحالم �سعيدة" ،ودوري يف
م�سل�سل "يوترين"،
ورغم �أن م�ساحة الدور مل تكن كبري ولكنها
م� ��ؤث ��رة يف الأح � � ��داث وحت �م��ل ال �ك �ث�ير من
الر�سائل.
• كيف ت��رد على ان�ت�ق��اد البع�ض مل�سل�سل
"يوترين" ع � �ل� ��ى م � ��وق � ��ع ال � �ت� ��وا� � �ص� ��ل
الإجتماعي؟
 ال �ألتفت لأي انتقادات وال �أهتم بال�سو�شيالميديا فهو ع��امل جمهول خيايل افرتا�ضي
فالنقد يكون من �شخ�ص غري معلوم.
• ما الذي تبحث عنه عند تقدمي �شخ�صية
جديدة؟
دائما �أبحث عن االختالف والتنوع ،و�أن تكون
ال�شخ�صية لها �أبعاد اجتماعية ونف�سية فهذا
يكون حتدي للفنان �أن بريزها ،و�أميل دائما
للأدوار املركبة التي حتتاج جمهود متثيلي،
ف�لا ي�شغلني م���س��اح��ة ال� ��دور ب �ق��در �أهمية
ال�شخ�صية التي �أقدمها وتفا�صيلها.

�شاركت ب�شخ�صية «رقية» �ضمن �أحداث م�سل�سل (مكتوب عليا)

�آينت عامر� ..أف�ضل كوميديانة يف رم�ضان
من خالل م�سل�سل "ونحب تاين ليه" ،جنحت يا�سمني عبد العزيز يف �أن حتقق
�أعلى ن�سب م�شاهدة حتى الآن ،فب�ساطة العمل وواقعية �أحداثه جعلتها تناف�س
وبقوة على قمة ال�سباق الرم�ضاين هذا املو�سم.
ق �ل �ي��ل م� ��ن ف� �ن ��ان ��ات جيلها
ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن جت �م��ع بني
الكوميديا والرتاجيديا يف �آن
واحد و�أن تنجح بهما �سويا ومن
بني ه�ؤالء كانت الفنانة �آينت عامر.
مت�ت�ع��ت �آي�ت�ن ع��ام��ر ب�خ�ف��ة ظ��ل وروح غري
م�سبوقة ،كما �أن�ن��ا ميكننا �أن ن�صنفها ه��ذا العام
ك�أف�ضل كوميديانة يف رم���ض��ان ،وذل��ك لقدرتها على
�إ�ضحاك اجلمهور دون �أي افتعال منها ،فهي املبدعة دون
جمهود.
وظهرت الفنانة �آي�تن عامر ه��ذا العام ب�شخ�صية "روقة" �أو
"رقية" �ضمن �أحداث م�سل�سل (مكتوب عليا) مع الفنان �أكرم
ح�سني.
وت�ع�ي����ش "رقية م �غ��ام��رات ع��دي��دة م��ع "جالل" ال ��ذي يقوم
بتمثيله الفنان �أكرم ح�سني ويقوم خالل الأحداث بالزواج منها
رغما عنه.
وتقوم رقية مبناف�سة �سلمي الذي جت�سد �شخ�صيتها الفنانة
ه �ن��ادي مهنا يف احل���ص��ول ع�ل��ى زوج �ه��ا ج�ل�ال وخ�ل�ال كل
تلك املغامرات �أحدثت �آينت عامر �ضجة حول �آدائها املرن
ومتثيلها املتقن ب�إحكام �شديد كعادتها دائما.
فت�صبح �شخ�صية رقية �شخ�صية حمرية للجمهور ،هل
هى �ضحية �أم اجلانية ،فاختيار �أن تكون زوجة ثانية
ك��ان برغبتها ،لكن ت�شعر دائما �أن ج�لال هو حقها
املتفق عليه منذ نعومة �أظافرها ،وعلى الرغم من
ه��ذا االخ�ت�ي��ار �إال �أن ه�ن��اك بع�ض امل�شاهد التي
ظهرت بها طيبة رقية.

ومن دالئل قدرة �آينت عامر على الرتكيز هو ظهورها بنف�س
املو�سم ب�أكرث من وج��ه فقدمت �شخ�صية داليا �ضمن �أحداث
م�سل�سل النقطة العميا وحققت به �صدى كبري ووا��س��ع على
ال�سو�شيال ميديا و�أث�ن��ى اجلميع على �آدائ �ه��ا املبهر وينتمي
امل�سل�سل لنوعية دراما الإثارة والت�شويق وتعاين �شخ�صية داليا
م��ن فجوة يف ال��ذاك��رة ت�سمى النقطة العمياء جتعلها تتذكر
�أ�شياء حدثت لها منذ فرتة وت�سرتجعها وتت�شتت ما بني �أنها
كوابي�س �أم �أح��داث واقعية ،ومن �أ�صعب امل�شاهد التي قدمتها
�آي�ت�ن ع��ام��ر و�أث� ��رت يف اجل�م�ه��ور ك��ان��ت م�شاهد وف ��اة �أبنائها
وانهيارها عليهم.
ويعترب م�سل�سل النقطة العميا بعيد متام البعد عن الكوميديا
وال�شخ�صية التي قدمتها يف "مكتوب عليا" مما يدل على قوة
حتديها لنف�سها وملوهبتها ،وقدرتها على التحول من الكوميديا
�إىل الرتاجيديا ب�سهولة وي�سر.
ومن اجليد �أن تعرف قدراتك فتنجح باختياراتك ،ولأنها تثق
مبوهبتها تختار �آينت عامر الأدوار التي تليق بها ومبوهبتها
وفنها ،فلي�س من املمكن �أن تتخيل �أي فنانة غريها يف �أي دور
قدمته.
ولدى �آينت عامر القدرة على البكاء وال�ضحك يف نف�س اللحظة
فهي اجلامعة بني الرتاجيديا والكوميديا وجميع �أنواع الفنون،
مثلما دائما نقول "فنانة �شاملة" ،الغناء والتمثيل والتج�سيد
والتقم�ص والت�شخي�ص وكل ما �شابه مي�سر ب�شكل كبري يف �آداء
�آينت عامر التي كانت ومازالت من �أكرث املوهوبات من الفنانات
يف وقتنا احلايل.
ولو �أن هناك لقب ي�ستطيع �أن يلملم كل ما قدمته لنا هذا العام
فيمكننا �أن نقول "�آينت عامر �سندريال العام وكل عام".
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الزعرت ..يحد من خطر الإ�صابة ب�أعرا�ض ارتفاع �ضغط الدم!
يعد ارتفاع �ضغط الدم حالة �شائعة جدا ،ولكن ال�ضغط على تدفق الدم حول اجل�سم.
ال يعلم اجلميع �أنهم معر�ضون للخطر .وميكن و ُي��زع��م �أي �� �ض��ا �أن ال��زع�تر ي�ق�ل��ل م��ن خماطر
تقليل فر�ص الإ�صابة ب�أعرا�ض ارتفاع �ضغط الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وارتفاع الكولي�سرتول،
ال��دم ع��ن طريق �إج ��راء بع�ض التغيريات على وفقا الخت�صا�صي التغذية ريان رامان.
نظامك الغذائي .وميكن ال�سيطرة على احلالة وكتب ملوقع  Healthlineالطبي" :الزعرت
املر�ضية م��ن خ�لال ت�ن��اول امل��زي��د م��ن الزعرت ،ع���ش��ب غ �ن��ي ب��ال�ن�ك�ه��ات وم �ل��يء ب��ال �ع��دي��د من
ك �م��ا ُي ��زع ��م .و ُي� �ع ��رف ال ��زع�ت�ر ب� ��أن ��ه ن ��وع من املركبات ال�صحية .وحم�ض الروزمارينيك هو
الأع�شاب يُ�ضاف عادة �إىل املخلالت �أو اليخنة� ،أح��د هذه املركبات .وربطته الأبحاث بالعديد
من الفوائد ،مثل تقليل االلتهاب وم�ستويات
وهو الإ�ضافة املثالية مل�شروبات ال�شتاء.
ويُزعم �أنه يثبط نوعا من الإنزمي ،يُعرف با�سم ال�سكر يف الدم ،ف�ضال عن زيادة تدفق الدم .وقد
الإن� ��زمي امل �ح��ول للأجنيوتن�سني ( ،)ACEي�ساعد �أي�ضا يف خف�ض �ضغط ال��دم .و�أظهرت
ال��درا� �س��ات ال �ت��ي �أج��ري��ت ع�ل��ى احل �ي��وان��ات �أن
والذي ي�ساهم يف ارتفاع �ضغط الدم.
وي � ��ؤدي الإن� ��زمي امل �ح��ول للأجنيوتن�سني �إىل تناول حم�ض الروزمارينيك �ساعد ب�شكل كبري
ت�ضييق الأوع�ي��ة الدموية ،ما ي ��ؤدي �إىل زيادة يف تقليل �ضغط ال��دم االنقبا�ضي ع��ن طريق

تثبيط الإن��زمي امل�ح��ول للأجنيوتن�سني
( ،)ACEوه��و ج��زيء ي�ضيق الأوعية
الدموية ويرفع �ضغط الدم ،وبالتايل ف�إن
تثبيطه ق��د يخف�ض �ضغط
الدم" .و�إذا كنت تف�ضل عدم
تناول الزعرت لأنك ال حتب
نكهاته املميزة ،فهناك الكثري
من التوابل الأخرى التي
ميكنك �إ�ضافتها �إىل
ن� �ظ ��ام ��ك ال� �غ ��ذائ ��ي
ل�ضغط الدم.
وت �ع �ت�ب�ر ال �ق��رف��ة بديال
حلوا رائ�ع��ا ُي��زع��م �أن�ه��ا تو�سع الأوعية
الدموية وتخف�ض �ضغط الدم.

�أربعة �أطعمة �إفطار مده�شة للتخل�ص
من دهون البطن و�إنقا�ص الوزن!

املاجنو وال�سكري
�أعلن باحثون �أمريكيون،
�أن ف � ��اك � �ه � ��ة امل � ��اجن � ��و
ق � � � � � ��ادرة ع � �ل� ��ى تثبيت
م�ستوى ال�سكر يف الدم
وحت�سني احلالة العامة
ل �ل��أ� � �ش � �خ ��ا� ��ص ال ��ذي ��ن
يعانون من النوع الثاين
من ال�سكري.
وت� �ف� �ي ��د ،Express
ب ��أن��ه ات���ض��ح للباحثني،
ان مادة البوليفينول املوجودة يف املاجنو ،لها خ�صائ�ص م�ضادة للأك�سدة
وااللتهابات.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أن "فاكهة املاجنو حتتوي على ع��دد من املركبات
املعروفة الن�شطة بيولوج ًيا ،مثل الكاروتينات وال�ت��وك��وف�يرول وحم�ض
الأ�سكوربيك والألياف الغذائية ومركبات ماجنيفريين الفينولية وحم�ض
الغاليك وكري�سيتني".
وقد اختار الباحثون املتطوعني امل�صابني بالنوع الثاين من مر�ض ال�سكري
و�أ�ضافوا �إىل نظامهم الغذائي لب املاجنو املجفف .وبعد م�ضي ب�ضعة �أ�شهر
انخف�ض م�ستوى ال�سكر يف دم املتطوعني بعد تناول الطعام .كما الحظ
الباحثون انخفا�ض ن�سبة الدهون يف ج�سم غالبية املتطوعني.
ومع ذلك يحذر الباحثون من �أن فاكهة املاجنو حتتوي على ن�سبة عالية
من ال�سكر ،لذلك يجب على املر�ضى تناولها بكميات �صغرية.

ميكن �أن يكون �إنقا�ص الوزن مهمة �صعبة ،خا�صة خالل مو�سم الأعياد بكل
�إغراءاته اللذيذة .ومن خالل تناول �أطعمة حمددة يف وقت الإفطار ،ميكنك
�إع ��داد نف�سك للتخل�ص م��ن �أرط ��ال ال��وزن بنجاح .وق��ال خ�براء ال�صحة �إن
الت�أكد من �أن وجبة الإفطار مليئة بالعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة
�إىل الكثري من الربوتينات والدهون ال�صحية لإبقائك ممتلئا طوال اليوم،
ميكن �أن ي�ساعدك على �إنقا�ص الوزن واحلفاظ عليه �إىل الأبد .و�سواء كنت
حتب وجبة فطور مبكرة �أو مت�أخرة ،ف�إن الأطعمة التي تتناولها ك�أول �شيء
ميكن �أن ت�ساعدك على تزويدك بالطاقة لبقية يومك .ويف حني �أن الأطعمة
التالية ميكن تناولها جميعا على الإفطار مل�ساعدتك على حتقيق �أهدافك يف
�إنقا�ص الوزن ،فال يوجد ما مينعك من اال�ستمتاع بها وقتما ت�شاء:
 - 1البي�ض
البي�ض غني ب��ال�بروت�ين ،م��ا يعني �أن��ه ي�ساعد على ال�شعور بال�شبع لفرتة
�أطول.
ويتجنب بع�ض النا�س تناول �صفار البي�ض ،خوفا من �أن يكون ه��ذا اجلزء
دهنيا من البي�ضة ،ومع ذلك� ،ستجد فيه العديد من الفوائد الغذائية.
وهناك �أن��واع خمتلفة من الدهون ،ويطلق على بع�ض م�صادر الدهون ا�سم
"الدهون ال�صحية" لأن ج�سمك يحتاجها للعديد من العمليات الأ�سا�سية.
وتوجد الدهون ال�صحية يف البي�ض وهي ال تعزز �صحتك العامة فح�سب ،بل
ت�ساعدك �أي�ضا على ال�شعور بال�شبع والر�ضا بعد تناول الطعام.
وب�شكل عام ،يجب جتنب الدهون امل�شبعة �إذا كان هدفك هو �إنقا�ص الوزن.
وتوجد الدهون امل�شبعة يف الزبدة واجلنب والأطعمة امل�صنعة املقلية.
 - 2اجلريب فروت
قد ال تكون الفاكهة احلام�ضة منا�سبة لذوق اجلميع ،ولكنها قد ت�ساعدك يف
الو�صول �إىل الوزن امل�ستهدف ب�شكل �أ�سرع.
ووجدت درا�سة �أن تناول اجلريب فروت قبل تناول الوجبة ي�ساعد امل�شاركني
على تناول كميات �أقل مع ال�شعور بالر�ضا.

• ما معنى كلمة دكتور وما هو �أ�صلها؟
� -أ�صلها التيني وتعني املعلم واملهند�س.

• �أيهما �أ�صح قولنا  :قناة ال�سوي�س �أم قولنا قنال ال�سوي�س؟

 - 3بذور ال�شيا
�صنفت ب��ذور ال�شيا على �أن�ه��ا "�أطعمة خارقة" ن�ظ��را ل�ف��وائ��ده��ا ال�صحية
الرائعة� .إنها غنية بالألياف ب�شكل ال ي�صدق ،ما يعني �أنه عندما ت�أكلها متت�ص
الكثري من املاء ،وتتحول �إىل مادة �شبيهة بالهالم يف معدتك ما يجعلك ت�شعر
بال�شبع.

• ما الفرق بني املُح والأح؟

� - 4سمك ال�سلمون
الأ�سماك الدهنية مثل ال�سلمون هي مثال �آخر على �أن��واع الدهون ال�صحية
التي تبقيك ممتلئا بينما تكون منخف�ضة ن�سبيا يف ال�سعرات احلرارية.
ويعترب ال�سلمون م�صدرا ل��ذي��ذا للربوتني و�أح�م��ا���ض �أوم�ي�غ��ا  3الدهنية،
وال�ت��ي اق�ُت�رُ ح��ت لتقليل خطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب .وتعترب الأ�سماك
�أي�ضا م�صدرا جيدا لليود ،والذي ميكن �أن ي�ساعد يف احلفاظ على التمثيل
الغذائي اخلا�ص بك يف �أف�ضل حالة  -اب��د�أ يومك مع �سمك ال�سلمون وقد
حترق ال�سعرات احلرارية الزائدة طوال اليوم دون �أن ترغم نف�سك.

 -كلمة قناة لأنها عربية.

• ما �أ�صل كلمة ا�ستاد؟
 -يونانية

 -الأح هو بيا�ض البي�ض واملُح هو ال�صفار يف البي�ضة.

• ما الفرق بني الرثى والرتاب؟

 -الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�شف.

• ماذا تعني كلمة �أوروبا؟

� -أ�صلها يوناين وتعني الأر�ض الوا�سعه.

دانييل بوت�شي  ،الباحث الرئي�سي يف الذكاء اال�صطناعي يرافق الروبوت �icub 3أثناء �سريه على �سطح
موقف ال�سيارات يف املعهد الإيطايل للتكنولوجيا ( )IITيف جنوة .ا ف ب

• هل تعلم �أن خمرتع الآلة احلا�سبة هو بليز با�سكال الفرن�سي �سنة  1785م
• هل تعلم �أن ما يحدثه  0.47ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن  0.45كغ من
الديناميت
• هل تعلم �أن وزن الطن من احلديد بعد �أن ي�صد�أ متاما ي�صبح ثالثة �أطنان
• هل تعلم �أن املياه ميكن �أن ت�ستخدم ك�أداة قطع و تكون �أف�ضل من �أي �سالح حاد
• ه��ل تعلم �أن ال�ع��امل ال��ري��ا��ض��ي �إ��س�ح��اق نيوتن ق��د ابتكر امل�ت��وال�ت��ةال�ع��ددي��ة وه��و يف ال�صف الثالث
الإبتدائي
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ي�صل �إىل الأر�ض يف  8دقائق0
• هل تعلم �أن ال�شخ�ص املوهوب يتجاوز حا�صل ذكائه  130درجة و�أن  95باملائة من النا�س يرتاوح
حا�صل ذكائهم بني 130 - 70درجة �أما املغ ّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني  -70 50درجة والبله ما بني
 50 - 20درجة و�أخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن  20درجة
• هل تعلم �أن الك�أ�س ال�سميك معر�ض للك�سر �أكرث من الك�أ�س الرقيق فيما �إذا و�ضع به م�شروب �ساخن
• هل تعلم �أن الك�سوف ال ي�ستمر �أك�ثر من  7دقائق و 8ثانية وذل��ك ب�سبب ال�سرعة التي ت��دور بها
الأر�ض حول ال�شم�س
• هل تعلم �أن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني "ب" �إذا ما و�ضعت حوايل
�ساعتني يف �ضوء النهار

الن�سر الطماع
خرج الن�سر للبحث عن فري�سة يطعم بها �صغاره واخ��ذ يطري يف ال�سماء وف��وق الغابة لكنه مل يوفق واثناء
طريانه فوق البحر الحظ الأ�سماك وهي تقفز يف املاء وقد ملعت الوانها اجلميلة يف بريق جميل اغرى عيناه
ب�أن يجرب اليوم تناول الغذاء من حلم الأ�سماك وبالفعل ويف حركة بارعة وا�ستدارة جميلة انق�ض الن�سر من
على علو �شاهق على �إحدى الأ�سماك وان�شب فيها خمالبه وطار �إىل ع�ش �صغاره وهو �سعيد مل ي�شبع ال�صغار
وطالبا الأب بوجبة اخرى من ال�سمك فطار الن�سر م�سرعا واخذ جولة يف الهواء حتى ملح احدى الأ�سماك
ف�أنق�ض عليها وعاد بها لأطفالة لكنهم اي�ضا مل ي�شبعوا فكرر ال�صيد للمرة الثالثة حتى �شبع اجلميع ..نام
ال�صغار وبعد ان ا�ستيقظوا طالبوا الأب بالطعام واعلنوا رغبتهم تناول وجبة من ال�سمك اجلميل فخرج الأب
الح�ضار الطعام  ..فطار حتى ر�أى �سمكة تلعب وتقفز مع زميلتها فرحة و�سعيدة ،لكنة نظر اليها وقال انها
�صغرية ولن تكفي اطفايل واخذ يطري للبحث عن اخرى كبرية حتى ر�أها �سمكة كبرية رمادية اللون قوية
تقفز وتنط فتدفع املياه للآعلى وك�أنه موجا غا�ضب فرح وقال لنف�سه هذه ال�سمكة �ستكفيهم ولن اعود لل�صيد
مرة ثانيه اليوم ودار يف الهواء واندفع بقوة يف �أجتاه ال�سمكة وان�شب خمالبه فيها  ..لكنه مل يرتفع بها  ..بل
اختفى لفرتة ،ثم ظهر الن�سر وهو يحاول الطريان لكن ما ظهر منه جناحاه ور�أ�سه فقط وغط�س مرة اخرى
يف املاء ،ثم خرج مندفعا من املاء لكنه مل يطر فقد كانت ال�سمك القوية ذكية ف�أم�سكت ب�أرجل الن�سريف فمها
ولأنها ثقيلة مل ي�ستطع ان يطريبها  ..وبعد حلظات �شوهدت ال�سمكة وهي تقفز ويف فمها الن�سر اجلبار تقفز
به وتعود للماء ثم تخرخ لتقفز وتعود للماء وك�أنها تلعب به وا�ستمر احلال هكذا لفرتة حتى اختفت ال�سمكة يف
املاء ومل تظهر مرة ثانية بل الذي ظهر هو الن�سرالطماع لكنه ظهر بدون ارجل وك�سرت جناحاه واختفى ر�أ�سه
وعندما طفا على �سطح املاء جاء من ي�سحبه مرة ثانية لعمق البحر فعرفت انه قد ا�صبح �صيدا ل�سكان البحر
لأول واخر مرة يف حياته بعد ان كان هو �صيادهم .

