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الت�تر يف الطف�لة ي�ؤدي 

اإىل �شيخ�خة الع�اطف
ال�صغري  الطفل  تعّر�ض  اإن  جديدة  هولندية  درا���ص��ة  نتائج  قالت 
اأو  املر�ض  مثل  عوامل  نتيجة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  للتوتر 
الطالق يوؤدي اإىل ت�صريع �صيخوخة بع�ض خاليا الدماغ يف مرحلة 
املراهقة. واأظهرت الأبحاث اأن املناطق التي تت�صارع �صيخوختها يف 

الدماغ هي امل�صوؤولة عن �صبط امل�صاعر.
زيادة  نتائجها من  وح���ّذرت  رادب���ود،  الدرا�صة يف جامعة  واأج��ري��ت 
النمو  ت�صارع  لأن  بالطفل،  املحيطة  البيئة  يف  التوتر  م�صتويات 
والتوافق  الطبيعي  النمو  من  ال��دم��اغ  خاليا  مينع  وال�صيخوخة 

مبرونة مع املرحلة العمرية.
وعلى العك�ض، عندما يتعّر�ض الطفل للتوتر يف مرحلة لحقة من 
الطفولة وبداية املراهقة يوؤدي ذلك اإىل بطء منو املناطق امل�صوؤولة 

عن العواطف يف الدماغ.
ريبورت�ض"،  "�صاينتفيك  جملة  يف  ُن�صرت  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
يف  الجتماعية  غ��ري  ال�صمات  من��و  على  ق��وي��اً  التوتر  ت��اأث��ري  يظل 

ال�صخ�صية يف احلالتني.
عمرتني  فئتني  على  بالرتكيز  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  يف  الباحثون  وق��ام 
و17   14 �صن  بني  والثانية  �صنوات،  الأوىل من عمر �صنة اإىل 5 
يف  وال�صغوط  التوتر  اأ���ص��رار  اإىل  النتباه  نتائجها  ولفتت  �صنة. 

مرحلة الطفولة.

ال�حدة قاتلة بالفعل!
يعي�صون  الذين  اأن  اإىل  كوبنهاغن  جلامعة  حديثة  درا�صة  تو�صلت 

مبفردهم عر�صة للوفاة املبكرة ب�صبب م�صاكل يف القلب.
ووجدت الدرا�صة اأن نق�ض الدعم الجتماعي قد يدفع النا�ض اإىل 
اأكرث عر�صة  اإىل جعلهم  اأ�صلوب حياة غري �صحي، بالإ�صافة  اتباع 

لالإجهاد ويقلل احتمال تناولهم لأدويتهم.
اأمن��اط احلياة غري  ع��ادات  الدرا�صة مل حتدد  اأن  الرغم من  وعلى 
ال�صحية التي قد يعاين منها النا�ض، اإل اأنها ميكن اأن ت�صمل اتباع 
امل�صروبات  وت��ن��اول  وال��ت��دخ��ني  الن�صاط  وع���دم  �صيئ  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام 

الكحولية ب�صكل مفرط.
اآن ف��ي��ن��غ��ارد ك��ري�����ص��ت��ن�����ص��ن، م���ن جامعة  ال���درا����ص���ة،  وق���ال���ت م��ع��دة 
اأي  اأكرث �صيوعا اليوم من  اأ�صبح  "ال�صعور بالوحدة  اإن  كوبنهاغن، 
والوحدة  مب��ف��رده��م،  النا�ض  م��ن  امل��زي��د  يعي�ض  حيث  م�صى،  وق��ت 
العقلية،  ال�صحة  �صوء  على  وموؤ�صر  املبكر،  امل��وت  على  قوي  موؤ�صر 
وتوؤدي اإىل منط حياة اأ�صواأ لدى مر�صى القلب والأوعية الدموية، 

وهذه املوؤ�صرات يف كل من الرجال والن�صاء".
وت�صري نتائج الدرا�صة اإىل اأن ال�صعور بالوحدة ي�صاعف خطر موت 
الن�صاء ب�صبب م�صاكل القلب، يف حني يزداد احتمال تعر�ض الرجال 

للوفاة ب�صبب �صعف التفاعل الجتماعي.
والن�صاء  الرجال  تعر�ض  خطر  من  يزيد  بالوحدة  ال�صعور  اأن  كما 
نوعية  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�صكل  وي��وؤث��ر  م����رات،  ث���الث  والك��ت��ئ��اب  للقلق 

حياتهم.
واأ�صافت الدكتورة كري�صتن�صن: "لقد عدلنا �صلوكيات منط احلياة 
والعديد من العوامل الأخرى يف درا�صتنا، ووجدنا اأن الوحدة ت�صر 

بال�صحة يف جميع الأحوال".
اأمرا�ض  م��ن  ي��ع��ان��ون  �صخ�صا   13463 ب��ي��ان��ات  الباحثون  وح��ل��ل 
القلب اأو ق�صوره اأو نب�ض غري طبيعي، كما قاموا با�صتطالع حول 
التي  النتائج  تقدمي  ومت  للمر�صى،  والعقلية  اجل�صدية  ال�صحة 
الأوروبية  للجمعية  ال�صنوي  التمري�ض  موؤمتر  يف  اإليها  تو�صلوا 

لأمرا�ض القلب يف دبلن.
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دخان التبغ يهدد الأطفال بال�شمم
اأك��رث من  تزيد  بال�صمم  ال�صابة  احتمالت  ان  درا�صة جديدة من  ح��ذرت 
مرتني بني الأطفال الذي تعر�صوا لدخان التبغ وهم يف رحم امهاتهن اأو 

حني كانوا ر�صعاً باملقارنة مع الأطفال الآخرين.
كانت  ال��ذي��ن  الثالثة  �صن  يف  الأط��ف��ال  ان  اليابانية  ال��درا���ص��ة  واكت�صفت 
امهاتهن يتعاطني التدخني اثناء احلمل وتعر�صوا لدخان ال�صجائر خالل 
الأ�صهر الأربعة الأوىل من حياتهم تزيد احتمالت ا�صابتهم باإعاقة �صمعية 

الآخرين. مع  مقارنة  مرة   2.4
كما ان الطفال الذين تعر�صوا اىل دخان ال�صجائر من �صخ�ض اآخر غري 
امهاتهم حني كانوا ر�صعاً تزيد احتمالت ا�صابتهم بال�صمم بن�صبة 30 يف 
املئة مقارنة مع الآخرين يف حني ان الطفال الذي كانت امهاتهم يدخن 
26 يف  اثناء احلمل فقط تزيد احتمالت ا�صابتهم باإعاقة �صمعية بن�صبة 

املئة.
وت�صري درا�صات �صابقة اىل ان النيكوتني يوؤثر على املر�صالت الكيمياوية يف 
الع�صب الذي يقول للدماغ ما هو ال�صوت الذي ي�صمعه. كما ان التدخني 

ميكن ان ي�صبب تهيج بطانة الأذن الو�صطى.
ويعني هذا كله ان منع تعر�ض الطفل اىل دخان التبغ ميكن اأن يقلل خطر 
حدوث م�صاكل يف اجلهاز ال�صمعي. وقال الدكتور كوجي كاواكامي رئي�ض 
فريق الباحثني من جامعة كيوتو ان ار�صادات ال�صحة العامة تو�صي بعدم 
التدخني اثناء احلمل واأمام الأطفال ولكن رغم ذلك تدخن بع�ض المهات 
ال��دخ��ان م��ن م�صدر غري  اث��ن��اء احلمل ويتعر�ض كثري م��ن الط��ف��ال اىل 
مبا�صر. وا�صاف كاواكامي ان هذه الدرا�صة تبني بو�صوح ان منع التعر�ض 
اىل دخان التبغ اثناء احلمل وبعد الولدة يقلل خطر حدوث م�صاكل �صمعية 
يف الأطفال وا�صفاً نتائج الدرا�صة باأنها تذكري ب�صرورة ال�صتمرار يف تقوية 
الجراءات الهادفة اىل منع التدخني قبل واثناء احلمل وتعر�ض الطفال 

اىل الدخان من م�صدر اآخر.

ذهبية  ن�شائح   5
لعالقٍة عاطفيٍة ناجحة

�صعيدة  بعالقٍة  بالتمّتع  اجلميع  يحلم 
امل�صاكل  م����ن  خ���ال���ي���ة  ����ص���ري���ك���ه،  م����ع 
بلوغ  اأّن  اإل  اخل��ارج��ي��ة.  وال���ت���اأث���ريات 
الطرفني  من  ت�صحية  ي�صتدعي  ذل��ك 

والتفاق على اأ�ص�ض معينة، اأبرزها:
ال�صماح  وع���دم  �صويا  ال��ن��زاع��ات  ح��ّل   -
لأي اأطراف من العائلة التدخل بينهما 
يقوموا  اأو  العالقة  يف�صدوا  قد  لأنهم 

باأذية اأحد الطرفني.
القت�صادية  امل��وا���ص��ي��ع  يف  التباحث   -
ب�����ه�����دف ت����ك����وي����ن �������ص������ورة وا�����ص����ح����ة 

وخمططات دقيقة عن م�صتقبلهما.
والتعبري  الدائمة  النتقادات  جتّنب   -
عّما يزعجك بطريقة منا�صبة ل توؤذي 

ال�صريك.
والتعبري  لل�صريك  الدائم  الت�صجيع   -

العاطفي خ�صو�صاً يف املحن.
امل�صاهري  ب���ع���الق���ات  ال���ت���اأث���ر  ع�����دم   -

وحماولة الت�صّبه بهم.

م�شافر.. كيف تختار 
غذاءك بطريقة �شحية؟

ال�صيف؟  يف  لل�صفر  تخطط  ه��ل 
نقدم لك هنا ن�صائح لتناول غذاء 
تعر�صك  خطر  يقلل  مم��ا  �صحي 
امل�صت�صفى  يدخلك  غذائي  لت�صمم 

ويف�صد عليك اإجازتك:
املزدحمة،  املطاعم  اإىل  اذهب   1-
ياأكلون  ال���ن���ا����ض  اأن  ي��ع��ن��ي  ف���ه���ذا 
يعني  كما  املطعم،  هذا  يف  ويثقون 
الأك����ل جديد  اأن  الأغ���ل���ب-  -ع��ل��ى 

التح�صري ولي�ض بائتا.
تقدم  ال��ت��ي  امل��ط��اع��م  جت��ن��ب   2-
بلغات  اأو  ل��ل�����ص��ي��اح  خ��ا���ص��ة  ق��وائ��م 
الوجبات  ت��ك��ون  ق���د  اإذ  م���ت���ع���ددة، 
و�صفات من املاأكولت املحلية التي 
مت �صنعها باأ�صعار زهيدة وبنوعية 

اأقل.
يف  املعباأة  امل��ي��اه  فقط  ا���ص��رب   3-

زجاجات.
بالثلج،  م�صروبات  تطلب  ل   4-
الثلج  اأن  م��ن  م��ت��اأك��دا  كنت  اإذا  اإل 

من مياه معقمة.
الطازجة  املنتجات  ت��اأك��ل  ل   5-
التي  الأطباق  وتناول  املطاعم،  يف 
عالية  ح��رارة  بدرجة  طهوها  يتم 

لتقليل خطر الت�صمم.
النيئة  الأط��ع��م��ة  ع��ن  اب��ت��ع��د   6-

مثل ال�صو�صي.
مطعم،  اإىل  ت��دخ��ل  ع��ن��دم��ا   7-
ح����ّدد ط��ب��ق��ا حم����ددا واأط��ل��ب��ه من 
النادل، ول تطلب طلبا عاما: اأريد 

طعاما �صهيا! اأو طعاما اإ�صبانيا!

كيف تعرف وزنك 
املثايل دون ميزان؟

اإىل  والأطباء عادة  يلجاأ اخلرباء 
اجل�صم،  كتلة  م��وؤ���ص��ر  ا���ص��ت��خ��دام 
ملعرفة اإىل كان �صخ�ض ما يعاين 
من زيادة يف الوزن، اأم اأنه ل يزال 
���ص��م��ن احل����دود ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، لكن 
اأن  اإل  ت�صري  احلديثة،  الدرا�صات 
بال�صرورة  يقدم  ل  امل��وؤ���ص��ر،  ه��ذا 

�صورة عن الوزن املثايل.
اأن  اإىل  م���ت���زاي���دة،  اأدل�����ة  وت�����ص��ري 
الوزن  لتحديد  الأف�����ص��ل  امل��وؤ���ص��ر 
ال�صحي هو حميط اخل�صر، حيث 
تربط الأب��ح��اث بينه وب��ني خطر 
ال�صكري  مثل  باأمرا�ض  الإ�صابة 
وال����ن����وب����ات ال��ق��ل��ب��ي��ة وال���وف���ي���ات 
بيزن�ض  �صحيفة  بح�صب  املبكرة، 

اإن�صايدر الأمريكية.
اب��ت��ك��ار م��ف��ه��وم م��وؤ���ص��ر كتلة  ومت 
اجل�صم يف ثالثينات القرن التا�صع 
ع�صر، على يد باحث بلجيكي، كان 
ال�صحية  احلالة  حت�صني  يحاول 
الأ�صخا�ض،  من  كبرية  ملجموعة 
بناء على قيا�صني ي�صهل الو�صول 
اإليهما، ومل يكن من املفرت�ض اأن 

يتم تطبيقه على الأفراد.

الده�ن املتح�لة 
تهدد �شحة قلبك

ح�������ذرت اجل���م���ع���ي���ة الأمل����ان����ي����ة 
الدهون  خ��ط��ورة  م��ن  للتغذية 
 )Trans Fats( املتحولة 
ع���ل���ى ال�������ص���ح���ة، ح���ي���ث اإن���ه���ا 
الكولي�صرتول  م�صتوى  ت��رف��ع 
 LDL ال���ك���ث���اف���ة  م��ن��خ��ف�����ض 
الكولي�صرتول  با�صم  امل��ع��روف 
ال�����ص��ار، وال�����ذي ي��رف��ع ب���دوره 
خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية وال�صكري.
واأو�صحت اجلمعية اأن الدهون 
با�صم  اأي�صاً  املعروفة  املتحولة 
الدهون التقابلية هي اأحما�ض 

ت��وج��د يف  ده��ن��ي��ة غ��ري م�صبعة 
كالوجبات  امل�����ص��ن��ع��ة  الأغ���ذي���ة 
والكوكيز  والب�صكويت  اجلاهزة 
وال�����ك�����ات�����و وك�����رمي�����ة ال���ب���ن���دق 
والبطاط�ض املحمرة والوجبات 
املجمدة  وال��ب��ي��ت��زا  ال�����ص��ري��ع��ة 

والأح�صية اجلاهزة. 
ول���ت�������ص���ن���ي���ع ه�������ذه الأغ�����ذي�����ة 
نباتية  زي�����وت  ا���ص��ت��خ��دام  ي��ت��م 

ُمهدرجة.
م��ن هذه  الإق�����الل  ينبغي  ل���ذا 
الأغ��ذي��ة ق��در الإم��ك��ان حفاظاً 

على �صحة القلب. 

الطفل  م��ع  وق��ت  ق�صاء  املهم  م��ن  الطفل:  اإع���داد  مرحلة 
للتخطيط لالأن�صطة التي �صيقوم بها يف املنزل وحده اأثناء 
لالهتمام  مثرية  اأن�صطة  يف  التفكري  ويجب  الأه��ل،  غياب 

لت�صغل الطفل اأثناء وجوده وحده باملنزل.
قواعد وا�صحة: "ل تفتح الباب واأنت وحدك قبل اأن تتاأكد 
تعرفه  ل  من  ترتك  "ل  و  من �صخ�صية من يدق عليك"، 
تو�صيحها  والأم  الأب  على  يجب  قواعد  البيت"..  يدخل 

والت�صديد على �صرورة اتباعها اأثناء غيابهما عن البيت.
ات�صال دائم: مهما بلغت ثقة الأب والأم يف اأطفالهم، من 
املهم الت�صال بهم هاتفيا على فرتات متقاربة للتاأكد من 

�صالمتهم.
تدريج فرتة الغياب: من املف�صل األ ترتكوا الطفل وحده 
الأمر  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب  اإذ  ط��وي��ل��ة،  ل�����ص��اع��ات  الأوىل  ل��ل��م��رة 
بالتدريج كاأن تكون فرتة الغياب الأوىل ن�صف �صاعة مثال، 
ثم تزيد تدريجيا، وفقا للخطوات التي ن�صرها موقع "نيت 

مامز" الأملاين.
يف  وحدهم  لهم  تركك  اأن  لأطفالك  و�صح  اختبار:  ف��رتة 
املنزل للمرة الأوىل هو مبثابة اختبار لقدرتهم على حتمل 

هذه امل�صوؤولية، و�صتقوم معهم بتقييم التجربة بعد ذلك.
الثناء: كلمات الثناء واأي�صا الهدايا، من اأف�صل طرق حتفيز 
الأطفال عند نحاج جتربة بقائهم وحدهم يف املنزل، وفقا 

لتقرير "نيت مامز".

كيف تتعامل مع خوف طفلك من "العفريت" والظالم 
والغرباء؟

اخلوف من "ال�صاحرة ال�صريرة" اأو من "العفريت" النائم 
حتت ال�صرير.. مير الطفل منذ ولدته باأنواع خمتلفة من 
اخلوف الذي ينمو معه. وي�صاعد وعي الأب والأم بطبيعة 
الأف�صل  التعامل  يف  الطفل  ل��دى  اخل��وف  م��راح��ل  تطور 

معها.
عمره  م��راح��ل  يف  بالطفل  املرتبطة  الأم����ور  م��ن  اخل���وف 
املختلفة.. فاخلوف من الظالم واخلوف من البتعاد عن 
الأم واخل���وف م��ن امل��در���ص��ة واخل���وف م��ن الأ���ص��ب��اح.. اأمور 
باختالف  يختلف  حجمها  لكن  الطفل،  حياة  يف  طبيعية 
طبيعة الطفل والأ�صخا�ض املحيطني به وطريقة تعاملهم 

معه.
واخلرب اجليد هو اأن اخلوف م�صاألة اإيجابية اإذا نظرنا اإليه 
كعالمة على منو الطفل ودخوله ملراحل جديدة يف احلياة. 
ملراحله  وف��ق��ا  الطفل  ح��ي��اة  يف  اخل���وف  اخل���رباء  وي�صنف 
العمرية. وي�صيطر "اخلوف من النف�صال" على الر�صيع 
الذي ي�صعر باحلماية يف وجود بالغني حوله، ل�صيما الأم 
والأب. وعندما ت�صع الأم الطفل يف �صريره يف غري موعد 
النوم مثال وتبتعد عنه، فاإن هذا يزيد من �صعوره باخلوف 

الذي ل يجد و�صيلة للتعبري عنه �صوى ال�صراخ.
"اإلرتن" الأملانية، بحمل  وهنا ين�صح اخلرباء وفقا ملجلة 
الطفل اأو البقاء معه ومل�صه بحنان اإىل اأن يهداأ. ويبداأ هذا 
الطفل منذ ولدت��ه وتختلف فرتة  اخل��وف مع  النوع من 

ا�صتمراره من طفل لآخر.

اخلوف من الغرباء
البيئة  م��ن  اخل���وف  يظهر  اأ�صهر  ع��دة  الطفل  ب��ل��وغ  وب��ع��د 
اأو  ال�صنبور  فتح  عند  امل��اء  �صوت  م��ن  ك��اخل��وف  املحيطة، 
حتى ال�صوت املنبعث من ت�صفح اجلريدة. من ال�صروري 
�صببه  الطفل  ل��دى  اخل��وف  ه��ذا  اأن  والأب  الأم  اإدراك  هنا 
للمرة  معها  يتعامل  ال��ت��ي  الأ���ص��ي��اء  ب��ه��ذه  معرفته  ع���دم 
الأوىل يف حياته. وعندما تدرك الأم هذا الأمر، فاإن عليها 
ب��اأم��ور ج��دي��دة عليه  الطفل  ع��دم مواجهة  احل��ر���ض على 
ب�صكل مت�صارع، بل احلر�ض على وج��ود ف��رتات ه��دوء بني 

احلني والآخر.
وب��داي��ة م��ن ال�صهر ال��ث��ام��ن ي��ب��داأ اخل���وف م��ن ال��غ��رب��اء يف 
الظهور على الطفل، الذي ي�صتطيع يف هذا ال�صن التمييز 
م�صتمرة،  ب�صفة  يراهم  الذين  والأ�صخا�ض  الأق���ارب  بني 
امل�صتمر عندما  وبني الغرباء وهذا ما يربر �صراخ الطفل 
وميكن  الأوىل.  للمرة  ي���راه  عنه  غ��ري��ب  �صخ�ض  يحمله 
التعامل مع هذه املرحلة من خالل تقلي�ض الدائرة التي 
تتعامل ب�صكل منتظم مع الطفل يف البداية، وق�صر الأمر 
تو�صيع  ثم  مثال،  املقربة  وال�صديقة  واخلالة  اجل��دة  على 

هذه الدائرة بالتدريج.
اخلوف من النف�صال هو اأ�صهر اأنواع اخلوف لدى الأطفال 
اإقناع طفلك برتكه وحده  وهو ما يحدث عند ما حت��اول 
يف احل�صانة وحالة ال�صراخ التي قد متتد لفرتة طويلة. 
التي  ال�صاعات  يف  لتدريج  احلالة  ه��ذه  يف  الطفل  ويحتاج 
دار  اأو  وال��دت��ه. ففي ح��ال وج��ود مربية  ينف�صل فيها عن 
ح�صانة، ميكن البدء ب�صاعتني اأو ثالثة تزيد تدريجيا مع 
الوقت حتى يعتاد الطفل على مربيته اأو معلمته باحل�صانة 
من  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  وت�صتمر  ب���الأم���ان.  ال�صعور  يفتقد  ول 

اخلوف من �صتة اأ�صهر وحتى اأربع �صنوات.
ومع بلوغ العام الثاين من العمر يبداأ اخلوف من الظالم 
يف الظهور لدى بع�ض الأطفال، خا�صة واأن دخول الليل قد 
يعني النف�صال عن الأبوين واملبيت يف غرفة منف�صلة يف 
هذا العمر. ويت�صبب اخلوف من الظالم اأي�صا يف الكوابي�ض 
"اإلرتن"  ملجلة  وفقا  اخل��رباء  ين�صح  وهنا  الأطفال،  لدى 
الطفل مع  باحلر�ض على وج��ود م�صدر لل�صوء يف غرفة 
ب�صبب  ي�صتيقظ  عندما  بجواره  بتواجدك  دائما  طماأنته 
الكوابي�ض. ومن املهم اأي�صا جعل الطفل يعتاد على طقو�ض 
وق����راءة ق�صة  اإىل ج����واره  ك��اجل��ل��و���ض  ال��ن��وم،  ق��ب��ل  معينة 

ب�صيطة له.

هكذا تعد طفلك لتحمل م�ش�ؤولية البقاء وحده باملنزل

الآباء  يفكر  معني،  ل�سن  الأطفال  بلوغ  مع 

لق�ساء  واخلروج  باملنزل  وحدهم  تركهم  يف 

بع�ض الأمور. وهو اأمر يعلم الطفل العتماد 

على النف�ض، لكنه يحتاج ل�ستعدادات دقيقة 

حتى ل ينتهي مب�سكالت ي�سعب حلها.

وال�سعور  امل�سوؤولية  حتمل  الطفل  يتعلم 

والأم  الأب  يرتكه  عندما  بال�ستقاللية، 

وحده يف املنزل لبع�ض الوقت. لكن من املهم 

اجلديدة،  اخلطوة  لهذه  اأول  الطفل  تاأهيل 

وذلك باتباع اخلطوات التالية:
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�ش�ؤون حملية

خالل ا�ستقباله وتكرمي الفرق التطوعية يف الدولة

م�شلم بــن حــم ... الإمــارات رائــدة يف الـعمل الــتط�عــي
•• العني – الفجر

ت�صوير – حممد معني

ال�صت�صاري  املجل�ض  ع�صو  العامري  حم  بن  �صامل  بن  م�صلم  ال�صيخ  ق��ال 
اأن العمل  اإدارة جمموعة بن حم،  اأبوظبي رئي�ض جمل�ض  الوطني لإمارة 
ال��ت��ط��وع��ي واج���ب وط��ن��ي وال���ت���زام اأخ��الق��ي وجمتمعي وح���ق اإن�����ص��اين يف 
التكافل والتوا�صل كما اأن التطوع ي�صهم يف تعزيز الروح الوطنية وغر�ض 

القيم الإيجابية لدى املتطوع.
منها  و  ال��دول��ة  يف  التطوعية  الفرق  وتكرمي  ا�صتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
جمعية ا�صدقاء البيئة، من�صة متوعني المارات، فريق �صاند ، فريق فخر 
ابوظبي ، فريق اب�صر ياوطن ، فريق تطوعك انتماء، فريق �صفراء اخلري 
، بح�صور ال�صيخ الدكتور حممد بن م�صلم بن حم العامري نائب المني 
العام ملنظمة ام�صام يف المم املتحدة ، وروؤ�صاء واع�صاء جمل�ض ادارة الفرق 

التطوعية بالدولة وعدد من متطويعها.
احلكيمة  ال�صيا�صة  ان  اىل  ح��م  ب��ن  م�صلم  ال�صيخ  ا���ص��ارا  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
ال�صباب على  الإم���ارات حتفز  دول��ة  الر�صيدة يف  للقيادة  الثاقبة  وال��روؤي��ة 
ارتياد الأعمال التطوعية.ولي�ض هذا فح�صب اإذ اأن املتطوعني واملتطوعات 
على  ويحر�صون  احل�صنة  ال��ق��دوة  واآبائهم  قادتهم  يف  يجدون  ال��دول��ة  يف 
ال�صري على نهجهم، اآملني باأن يكونوا ويظلوا �صفراء لالإمارات يف �صاحات 

العطاء الإن�صاين ب�صكل ل حمدود.
وا�صار اإن العمل التطوعي يعد جزءاً من الن�صيج الثقايف والجتماعي الذي 
الهيئات  العديد من  املا�صية  ال�صنوات  وب��رزت خالل  الدولة،  عليه  قامت 

واجلمعيات التطوعية.
املجتمع،  رق��ي  م��وؤ���ص��ر  ليعك�ض  الإم�����ارات  يف  ال��ت��ط��وع  ثقافة  تعزيز  ي��اأت��ي 
للعامل  ر�صالة  واإر���ص��ال  اخل��ري  ب��اأع��م��ال  عاملية  وجهة  الإم����ارات  وتكري�ض 
ال��دول��ة حافل  ت��اري��خ  اأن  ب��الإن�����ص��ان، وخ��ا���ص��ة  ال��دول��ة ترتقي  اأن  م��ف��اده��ا 
بالعطاء، ما يعك�ض ثقافة متاأ�صلة يف املجتمع الإماراتي، توؤكد اأن العطاء 
هو منهج واأ�صلوب حياة، كما اأن ذلك يج�صد ر�صالة حمبة وت�صامح وتنمية 

ير�صلها قادة الدولة للعامل.
ومن جانبه قال ال�صيخ الدكتور حممد بن حم : اإن الفريق اختار ا�صم » 
عونك « ليقدم العون الذي ي�صتطيع عليه وفاء للوطن وقيادته الر�صيدة. 
فالوطن بحاجة ما�صة لطاقات اأبنائه املبدعة للم�صاهمة يف التنمية واإبراز 

الدور التطوعي املجتمعي احل�صاري.
الذي  والإن�����ص��اين  اخل���ريي  الن�صاط  مظاهر  اأح���د  ه��و  التطوعي  العمل 
دولة  ح��ر���ض حكومة  ظ��ل  اخل���ارج���ّي، يف  ال�صعيد  على  ال��دول��ة  مت��ار���ص��ه 
وموؤ�ص�صاته،  التطوعي  للعمل  الالحمدود  ودعمها  واهتمامها  الإم���ارات 

وجلهود جمعيات النفع العام التطوعّية وبراجمها. 
دولة  اأعطتنا  لقد   : ال�صابق  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ع�صو  واأ���ص��اف 
الإمارات الكثري، وينبغي علينا رد هذا اجلميل ولو ب�صيء ب�صيط من خالل 
تبني املبادرات التي تعزز جهودنا، وحتفزنا على ال�صتمرارية يف العطاء، 

وتدعم توا�صلنا مع �صتى الربامج والأن�صطة املجتمعية املختلفة.
واأو�صح بن حم اأن اإىل اجلهود الإن�صانية التي تقوم بها دولة الإمارات حول 
العامل بتوجيهات قيادتها الر�صيدة للتخفيف من املعاناة الب�صرية وامل�صي 
للمبادئ  والتاأييد  الدعم  ح�صد  اأج��ل  من  اختطته  ال��ذي  النهج  يف  قدماً 
الإن�صانية العاملية، وم�صاندتها امل�صتمرة للمبادرات التي ت�صاهم ب�صكل فعال 

يف التخفيف من معاناة الفئات املعوزة يف خمتلف دول العامل.
واأك��د بن حم ان الهدف من تكرمي الفرق التطوعية يف الدولة لرت�صيخ 
قواعد العمل التطوعي وتقدير اجلهود املبذولة فيه من خالل الو�صول 
اإىل املتطوعني واإبراز كل جهد تطوعي يف خدمة املجتمع.. اإمياناً باأهمية 
واحة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لتظل  التطوعية..  الأع��م��ال  ونبل 
للعمل الإن�صاين يف �صتى جمالت البذل والعطاء.. الأمر الذي له عميق 
الأثر يف تعميق روح املواطنة ال�صاحلة وتعزيز النتماء لرتاب هذا الوطن 
الغايل حتى تظل راية اإمارات اخلري خفاقة عالية تر�صم �صعادة الإن�صانية 

و متد يد العون لكل حمتاج.
يف  التطوعية  الفرق  بتكرمي  حم  بن  م�صلم  ال�صيخ  ق��ام  اللقاء  نهاية  ويف 

الدولة.

املجتمع ق�ضايا  ودعم  التطوع  على  اأبناءها  حتفز  •الإمارات 
املجتمعي العمل  ترثي  التطوعية  •الفرق 

حدائق ومتنزهات العني �شهدت اإقبال متزايدًا ط�ال اأيام عيد الفطر
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

ا�صتقبلت حدائق  املبارك  الفطر  اأي��ام عيد  اأي��ام وط��وال  على مدى ثالثة 
ومتنزهات العني زوارها �صواء من مدينة العني اأو اإمارات الدولة اإ�صافة 
الع�صرات  منها  ت��واف��د  ال��ت��ي  ع��م��ان  �صلطنة  وم��ن��ه��ا  امل���ج���اورة  ال����دول  اإىل 

الراغبني يف ال�صتمتاع باأجواء العني.
الأويل  ال�صاعات  منذ  ال��زوار  توافد  اخل�صراء  مبزرة  منتجع  �صهد  حيث 
الأحد  اأم�ض  ليلة  منت�صف  بعد  من  ال��واح��دة  حتى  لت�صتمر  الفطر  لعيد 
وقد حر�صت املتنزهات على توفري جميع الإمكانات التي ت�صهم يف ق�صاء 
عطلة عيد الفطر ومل تكن مبزرة اخل�صراء الوحيدة التي �صهدت اإقبال 
من الزوار بل ناف�صتها يف هذا حديقة احليوان التي اأعدت برامج ترفيهية 
اإتاحة الفر�صة للزوار للتعرف على احليوانات والطيور التي  اإ�صافة اإىل 
للحيوانات عن  املواليد اجلديدة  ال��زوار  �صاهد  بها احلديقة حيث  تزخر 

قرب.
 كما متكن الزوار من التجول يف �صفاري العني من خالل البا�صات التي 

اأعدت لهذا ، كما ا�صتمع الزوار اإىل �صرح من املر�صدين امل�صاحبني لهم حول 
اإىل زيارة مركز زايد والتعرف  اإ�صافة  احليوانات التي تزخر بها �صفاري 

على حمتوياته التي ت�صهم يف زيادة الوعي البيئي لدى كل زائر .
الثالثة  الأي��ام  اإقبال متزايدا طوال  العني  اآخر �صهدت فنادق  من جانب 
روتانا  فندق  بينها  ليكون من  عالية  ا�صغال  بن�صبة  الفنادق  حيث حظيت 
ت�صم ثالثة  التي  اأي��ال  ريحان وجمموعة  اإىل جانب هيلي  املدينة  و�صط 
اإ�صافة اإىل اأيال و�صط املدينة ، كما  فنادق منها اأيال جراند واأيال بوادي 
توافد الع�صرات من زوار املدينة على منتجع داناتا وكذلك هيلتون العني.

ال��زوار ليكون من بني هذا  امل���زارات الأخ��رى بعيدة عن اهتمام  ومل تكن 
ق�صر  متحف  اإىل  اإ�صافة  الفعاليات  من  ع��دد  �صهد  ال��ذي  العني  متحف 
العني  تكن  ومل  اجلاهلي  قلعة  جانب  اإىل  املويجعي  وق�صر  زاي��د  ال�صيخ 
ت�صم  حيث  الطبيعة  ع�صاق  م��ن  الكثريين  اهتمام  ع��ن  بعيدة  الفاي�صة 
املنطقة عدد من احلدائق وامل�صطحات اخل�صراء التي ت�صهم يف ا�صتقطاب 

الكثريين.
وكانت اأ�صواق املدينة قد �صهدت مع قرب نهاية �صهر رم�صان اإقبال متزايدا 

ل�صراء احتياجات العيد. 



– البطيخ:  1
ميثل املاء حوايل %90 من مكونات البطيخ، لذلك ي�صاعد 
اإب��ق��اء اجل�صم رط��ب��ا يف درج���ات احل����رارة امل��رت��ف��ع��ة، كما  علي 

.)A،C( يحتوي علي فيتامني

الكنتالوب:  2-
يحتوي الكنتالوب 

ن�صبة  ع����ل����ي 
ك����ب����رية 

م�������ن امل�������������اء، ال�������ذي 
اجل�صم،  ح����رارة  م��ن  ك�������������م�������������ا يخف�ض 

يحتوي اأي�صا علي ن�صبة عالية من البوتا�صيوم الذي ي�صهم يف 
خف�ض �صغط الدم الذي تزيد م�صتوياته عند ارتفاع درجات 

احلرارة، الذي يت�صبب ال�صعور بال�صداع.

– اخليار:  3
امل��اء، ويحتوي  اأي�صا من  يحتوي اخليار علي ن�صبة كبرية 

وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات مثل  امل���ع���ادن  ع��ل��ي بع�ض 
والكال�صيوم  وال���ف�������ص���ف���ور  ال����زن����ك 

اجل�صم  وي�صاعد   ،)B( وفيتامني 
ال�صموم،  التخل�ض من  علي 

لأن��ه يعترب من الأغذية 
وي�صاعد  للبول،  امل���درة 
يف ع��الج ارت��ف��اع �صغط 

الدم.

الأح���م���ر  ال���ف���ج���ل   4-
والأبي�ض:

م��������ن 
اأهم الأطعمة التي تقلل من درجة حرارة اجل�صم، اإذ يحتوي 
اأي�صا  ويعترب   ،)C( وفيتامني  امل��ي��اه  م��ن  عالية  ن�صبة  علي 

م�صاد لاللتهابات وم�صاد لالأك�صدة، والبوتا�صيوم.

احلم�سية: الفواكه   5-
م��ث��ل اجل���ري���ب ف����روت وال���ربت���ق���ال وال��ل��ي��م��ون وغ���ريه���ا من 
تعمل  ال���ت���ي  احل��م�����ص��ي��ات 
ك���ب���رية علي  ب�������ص���ورة 
خ�����ف�����������ض ح�����������رارة 
وحتافظ  اجل�����ص��م 
ع����ل����ي ال���ب�������ص���رة 
احتوائها  ب�صبب 
علي ن�صبة عالية 

.C من فتامني

اخل��������وخ   –  6
وامل�سم�ض:

علي  وامل�صم�ض  اخل��وخ  يحتوي 

فيتامينات )B12،A( والبوتا�صيوم، والتي ت�صاعد يف 
تقليل الطفح اجللدي الناجت عن ارتفاع حرارة اجل�صم 
واإ�صالح الب�صرة وتنظيم حرارة اجل�صم وتقليل ارتفاع 

�صغط الدم.

ال�سمر: وبذور  – احللبة   7
كما  اجل�����ص��م،  ح����رارة  ع��ل��ي  التغلب  يف  مثالية  احل��ل��ب��ة  ب���ذور 
ت�صاعد بذور ال�صمر يف التغلب علي حرارة ال�صيف بنقعها يف 
املاء، وتركها لعدة �صاعات و�صربها يف ال�صباح لتحد من حرارة 

اجل�صم طوال اليوم.

: واملوز  العنب  مثل  الالذعة  – الأطعمة   8
مثل الفا�صوليا والعد�ض والعنب واملوز، وهذه الأطعمة 
حتتوي علي مادة )التانني( وهي مادة حت�صن من قدرة 
اجل�صم علي امت�صا�ض املاء، ما يزيد من حمتوي املاء 

يف اخلاليا، وبدورهات�صاعد يف خف�ض حرارة اجل�صم.

واخل�ض  كاجلزر  بالألياف  غنية  – خ�سراوات   9
:

حتتوي هذه اخل�صراوات علي ن�صبة عالية من الكال�صيوم، 
حلرارة  املنظمة  الرئي�صية  العنا�صر  اأح���د  يعترب  وال����ذي 

اجل�صم الداخلية، كما حتتوي اأي�صا علي كمية كبرية من املاء، 
والكو�صا  والربوكلي  وال�صبانخ  والبطاط�ض  وتوجد يف اجلزر 

واخل�ض والباذجنان وامللفوف.

الكاملة: – احلبوب   10
حتتوي احلبوب الكاملة ومنتجاتها كالقمح الكامل وال�صوفان 
وال�صويا وال�صعري والذرة وبذر الكتان، علي ن�صبة عالية من 
الكال�صيوم،  امت�صا�ض  �صرعة  علي  ي�صاعد  ال��ذي  املاغن�صيوم 

وبدوره يعترب منظما حلرارة اجل�صم.

�شحة وتغذية
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اأق��دم  منذ  الب�سر  اإىل  بالن�سبة  �سائعة  وجبة  املك�سرات 
الع�سور. وبينما يتابع العلماء درا�سة منافع ا�ستهالكها، بداأت 

قدراتها على م�ستوى حماية القلب تّت�سح بدرجة اإ�سافية.
لفتة  غذائية  مبزايا  حجمها،  �سغر  رغم  املك�سرات،  تتمّتع 
غري  دهنية  اأحما�ض  على  لحتوائها  القلب  م�ستوى  على 
ف�ساًل عن حم�ض   ،E والفيتامني  وبروتينات  واألياف  م�سبعة 
واملغني�سيوم.  والزنك  كالبوتا�سيوم  املعادن  وبع�ض  الفوليك 
الن�سيطة  الكيماوية  امل��واد  من  اأخ��رى  اأنواعًا  ت�سمل  كذلك 

بيولوجيًا، من بينها الفينولت والفيتو�ستريول.

يتجنب الكثري من الأ�سخا�ض خالل درجات احلرارة املرتفعة، وجبات واأنواع اأكل عديدة ب�سبب عدم قدرة املعدة 
علي حتملها يف مثل هذا اجلو.

واأو�سح اأخ�سائيو التغذية العالجية والريا�سية، اأن هناك 10 وجبات تعد الأف�ض خالل الفرتات احلارة اأهمها:

ف�اكه ت�شاعد على خف�ض درجة حرارة اجل�شم

من  معقدة  لكنها  وباهتة  �صغرية  املك�صرات  اأن  �صحيح 
الناحية الكيماوية وتّت�صم مبذاق لذيذ من ح�صن حظنا، 
واأثبت بع�ض الدرا�صات اأن النظام الغذائي الذي ي�صملها 
يحمي النا�ض من الوفاة ب�صبب اأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية.
القلب  اأج��ل حماية  املك�صرات من  ت��زال طريقة عمل  ل 
حم��ّط ج��دل، لكن ت��ربز نظريات يف ه��ذا امل��ج��ال: يظن 
البع�ض اأن املنافع تتعّلق بقدرتها على حت�صني م�صتويات 

الدهون يف الدم وتقلي�ض خماطر اكت�صاب الوزن،
امل�صاد  مبفعولها  ت��رت��ب��ط  اأن��ه��ا  اآخ����رون  يعترب  بينما   

لاللتهاب.
الوفاة  خطر  تراجع  على  املقابل  يف  اجلميع  يّتفق  لكن 
نتيجة اأمرا�ض القلب عند ا�صتهالك املك�صرات. مع ذلك، 
يقّل عدد العلماء الذين حللوا الرابط بني اأنواع حمددة 
من اأمرا�ض القلب وا�صتهالك املك�صرات. اأي جوانب من 
بتناول  فعلياً  تتاأثر  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ض 

املك�صرات اإذاً؟

حتت املجهر
يف الفرتة الأخ��رية، ق��ّرر فريق من حمّبي املك�صرات يف 
معهد  كارولين�صكا ، �صتوكهومل، اأن يو�صح هذه امل�صاألة 
ال�صائكة وُيحلل اآثار املك�صرات الداخلية. ُن�صرت النتائج 

يف جملة  هارت .
الأغذية  تاأثري بع�ض  لكن عند حتليل 

ب��د من  ال��ع��ادي، ل  ال�صخ�ض  يف 
هائلة  ك��م��ي��ات  م���راج���ع���ة 

م���ن ال��ب��ي��ان��ات قبل 
ا�صتخال�ض اأي 

ا�صتنتاجات.
ه����������ذه  يف 
احل���������ال���������ة، 
ا����ص���ت���ع���م���ل 
ف������������ري������������ق 
ال������ب������ح������ث 
ب�������ي�������ان�������ات 
م�������اأخ�������وذة 

 61 م������������ن 
�صخ�ض  األ��ف 

�صويدي ترتاوح 
اأع���م���اره���م ب���ني 45 

وكانوا ملوؤوا  و83 عاماً 
اإيقاعهم  ح����ول  ا���ص��ت��ب��ي��ان��ات 

 17 الغذائي. خ�صع كل �صخ�ض منهم للمراقبة طوال 
�صنة اأو حتى وفاته.

ا�صتناداً اإىل البيانات املتوافرة، ح�صل العلماء على ملحة 
عن احلياة الداخلية لأي �صخ�ض عادي يحب املك�صرات. 
املك�صرات مطلقاً،  ياأكلون  الذين ل  بالأ�صخا�ض  مقارنًة 
اأ�صارت ال�صتبيانات اإىل اأن الأفراد الذين يتبنون عموماً 
اأ�صلوب حياة �صحياً يكونون اأقل مياًل اإىل التدخني واأقل 
وا�صتهالك  بالتحرك  اهتماماً  واأك���رث  للبدانة  عر�صة 

الفاكهة واخل�صراوات.
كذلك، لوحظ اأن م�صتهلكي املك�صرات كانوا اأقل مياًل اإىل 
الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم واأكرث ثقافة من غريهم. 
تكمن �صعوبة ا�صتك�صاف اآثار الأغذية يف النا�ض يف هذه 

النقطة حتديداً: 
اأ�صلوب  امل��ك�����ص��رات؟  م�صتهلكي  ق��ل��وب  يحمي  ال���ذي  م��ا 
احلياة الن�صيط اأم تناول الكاجو من وقت اإىل اآخر؟ هل 
ا�صتهالك  اإىل  وامليل  اجل�صدية  الر�صاقة  على  احلفاظ 

اخل�صراوات اأهم من عادة اأكل املك�صرات اأم اأقل اأهمية؟
برز  الع��ت��ب��ار،  بعني  واجلن�ض  العمر  عاملَي  اأخ���ذ  عند 
راب����ط ع���ام ب���ني اأك����ل امل��ك�����ص��رات وب���ني ت���راج���ع خماطر 
القلب  وق�����ص��ور  الأذي���ن���ي  وال��رج��ف��ان  القلبية  ال��ن��وب��ات 

ومتّدد ال�صريان الأورطي البطني.
تفا�صيل  بينها  من  اأخ��رى،  متغريات  مراعاة  عند  لكن 
اأ���ص��ل��وب احل��ي��اة واحل��م��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��اري��خ العائلي 
وم��ر���ض ال�����ص��ك��ري، ت��ال���ص��ى ع���دد من 
الناحية  م���ن  ال���رواب���ط  ت��ل��ك 

الإح�صائية.
تال�صي  رغ��م  لكن   
ج�����������������زء م�����ن 
ت  لتحليال ا
 ، بقة ل�صا ا
بقي بع�ض 
امل������ن������اف������ع 
ع������������ل������������ى 
ى  م�صتو
ال�����ق�����ل�����ب 

قائماً.
ب��������������ع��������������د 
م��������راق��������ب��������ة 
جم���������م���������وع���������ة 
العوامل  من  كبرية 
الأخ�������������������������رى، ������ص�����ّج�����ل 
اأ�صافوا  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض 

املك�صرات اإىل نظامهم الغذائي تراجعاً يف خطر اإ�صابتهم 
بالرجفان الأذيني الذي ي�صري اإىل ت�صارع �صربات القلب 

وعدم انتظامها.
تبنّي اأن اأكل قب�صة من املك�صرات، بني مرة وثالث مرات 
بالرجفان  الإ�صابة  خطر  تقلي�ض  يف  ي�صهم  اأ�صبوعياً، 
اإىل  الن�صبة  %3 فقط، لكن تزيد تلك  بن�صبة  الأذيني 
فوق  وما  مرات  ثالث  املك�صرات  ا�صتهالك  عند   18%

اأ�صبوعياً.
اأكل املك�صرات وبني ق�صور  د رابط بارز بني  كذلك، ُر�صِ
احلياة،  اأ�صلوب  يف  متغرية  عوامل  مراقبة  بعد  القلب 

لكن مل يكن ذلك الرابط متما�صكاً بالقدر نف�صه.
على �صعيد اآخر،

املك�صرات  م��ن  معتدلة  كمية  اأك���ل  اأن  الباحثون  اأث��ب��ت   
يرتبط برتاجع خطر ق�صور القلب بن�صبة %20. لكّن 
ما يثري الغرابة اأن الأ�صخا�ض الذين اأكلوا ما يفوق تلك 

الكمية املعتدلة مل ي�صتفيدوا من حماية اإ�صافية.

تدّخل ب�سيط وفاعل
يبقى هذا النوع من الدرا�صات مبنياً على املراقبة، لذا ل 
�صببية جازمة. لكن  ميكن التكال عليه لإقامة روابط 
يف هذه احلالة ا�صتعمل الباحثون قاعدة بيانات �صخمة 

وهذا ما يزيد قيمة نتائجهم. 
اأن  تاأكيد  ي�صتطيع  ل  اأح��داً  اأّن  العلماء  يذكر  ذل��ك،  مع 
اأو �صلوكيات اأخرى ذات �صلة هي التي حُتِدث  املك�صرات 

الفرق.
ا�صتهالك  ي��وؤدي  ال��درا���ص��ة: )رمب��ا  على  امل�صرفون  كتب 
ال�صلوك  ب��ه��ذا  م��رت��ب��ط��ة  اأخ����رى  ع��وام��ل  اأو  امل��ك�����ص��رات 
الإ�صابة  خ��ط��ر  ت��خ��ف��ي�����ض  يف  م����وؤث����راً  دوراً  ال���غ���ذائ���ي 

بالرجفان الأذيني اأو رمبا ق�صور القلب(.
التي  املتزايدة  الأدل��ة  اإىل  النتائج احلديثة  ُت�صاف هذه 
يبدو  القلب.  م�صتوى  على  املك�صرات  منافع  اإىل  ت�صري 
وغري  ب�صيطة  طريقة  بوجود  مقتنعني  الدرا�صة  ُمِعّدو 

مكلفة لتح�صني الو�صع ال�صحي العام: 
)مبا اأن ن�صبة �صغرية من امل�صاركني كانت ت�صتهلك كمية 
%2( من  م��ن  )اأق���ل  ك��ب��رية  اأو   )5% )ن��ح��وا  معتدلة 
املك�صرات، حتى اأ�صغر زيادة يف كمية املك�صرات امل�صتهلكة 
قد تتمكن من تقلي�ض حالت الرجفان الأذيني وق�صور 

القلب لدى هذه الفئة من النا�ض(.
اأكل  يف  ت���رتدد  اأو  امل��ك��ادمي��ي��ا  تع�صق  ك��ن��ت  اإذا  ب��ال��ت��ايل، 
املك�صرات  م��ن  قب�صات  ب�صع  تتناول  اأن  ميكنك  ال��ل��وز، 
اأ�صبوع. �صيكون قلبك ممتناً لك على  التي تختارها كل 

الأرجح!

تتمتع مبزايا غذائية لفتة 

املك�شرات حتميك من اأمرا�ض القلب والأوعية الدم�ية
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العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
 اإعالن بالن�شر - بالإحالة 

 2018/17 منازعات عقارية   
اىل املدعي عليه / �صمويل ت�صيجاى تيولد برهان  

حيث ان املدعية / �صركة راأ�ض اخليمة العقارية - �ض م ع 
قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/17 منازعات عقارية �صد املدعي عليه 

وملا �صنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
 اول :- الق�صاء بف�صخ عقد البيع املوؤرخ يف 2017/1/31 باعت املدعية للمدعي عليه " امل�صرتى" الوحدة رقم
)الكائنة باإمارة را�ض اخليمة - مينا العرب - منطقة 12 فيال فالمينجو( وت�صليمها   MA12-B-070
حمل  العني  عن  والكهرباء  املياه  ع��داد  بت�صفية  عليه  املدعي  ال��زام   : ثانيا   - ال�صواغل  من  خالية  للمدعية 
التداعي حتى تاريخ الت�صليم الفعلي للعني - ويف جميع الحوال : - بالزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة -  مما يقت�صى ح�صورك اىل ح�صورك اىل الدائرة الوىل منازعات ايجارية مبحكمة 

را�ض اخليمة يوم الحد املوافق 2018/7/8 م ال�صاعة اخلام�صة م�صاءا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2018/6/12 

مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
   اإعالن بالن�شر -  بالإحالة 

 2018/18 منازعات عقارية   
اىل املدعي عليه / �صولومون تيزار جيربو   

حيث ان املدعية / �صركة راأ�ض اخليمة العقارية - �ض م ع 
قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/18 منازعات عقارية �صد املدعي عليه 

وملا �صنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
 اول :- الق�صاء بف�صخ عقد البيع املوؤرخ يف 2016/10/11 املربم بني املدعية واملدعي عليه والواقع على الوحدة رقم 
)الكائنة : اإمارة را�ض اخليمة - مينا العرب ، بناء 15 منطقة 2 نوع C الطابق الثاين(   MA0215 -205
وت�صليمها للمدعية خالية من ال�صواغل - ثانيا : الزام املدعي عليه بت�صفية عداد املياه والكهرباء عن العني 
بالر�صوم  عليه  املدعي  ب��ال��زام   -  : الح���وال  جميع  ويف   - للعني  الفعلي  الت�صليم  تاريخ  حتى  التداعي  حمل 
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة - مما يقت�صى ح�صورك اىل الدائرة الثانية منازعات ايجارية وعقارية  
مبحكمة را�ض اخليمة يوم الثنني  املوافق 2018/7/9 م ال�صاعة اخلام�صة م�صاءا وتقدمي ما لديك من بيانات 

ودفوع.  حرر بتاريخ : 2018/6/12 
مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
 اإعالن بالن�شر  - بالإحالة 

 2018/16 منازعات عقارية   
اىل املدعي عليه / جمدى حممد عبدالعظيم ابو غزالة 
حيث ان املدعية / �صركة راأ�ض اخليمة العقارية - �ض م ع 

قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/16 منازعات عقارية �صد املدعي عليه 
وملا �صنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 

اول :- الق�صاء بف�صخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/3/3  املربم بني املدعية واملدعي عليه والواقع علىالوحدة 
 - التجارية  جلفار  اأب��راج   -  2602 رقم  مكتب  والع�صرون  ال�صاد�ض  )الطابق   JULTOFF -2602 رقم 
الكائنة باإمارة راأ�ض اخليمة( وت�صليمها للمدعية خالية من ال�صواغل - ثانيا : الزام املدعي عليه بت�صفية عداد 
املياه والكهرباء عن العني حمل التداعي حتى تاريخ الت�صليم الفعلي للعني - ويف جميع الحوال : - بالزام 
املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة - مما يقت�صى ح�صورك اىل الدائرة الثانية منازعات 
ايجارية وعقارية  مبحكمة را�ض اخليمة يوم الثنني  املوافق 2018/7/9 م ال�صاعة اخلام�صة م�صاءا وتقدمي ما 

لديك من بيانات ودفوع - حرر بتاريخ : 2018/6/12 
مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
   اإعالن بالن�شر - بالإحالة 
 2018/19 منازعات عقارية 

اىل املدعي عليها/ تيجي�صت دينيكى �صيجيدو 
حيث ان املدعية / �صركة راأ�ض اخليمة العقارية - �ض م ع 

قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/19 منازعات عقارية �صد املدعي عليها 
وملا �صنورد فيما بعد/ وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 

 اول :- الق�صاء بف�صخ عقد البيع املوؤرخ يف 2016/3/21  املربم بني املدعية واملدعي عليها والواقع على الوحدة رقم 
)الكائنة : باإمارة را�ض اخليمة - مينا العرب ، منطقة 11 - فلل فالمنجو 2( وت�صليمها   MA11B -020
العني حمل  والكهرباء عن  املياه  ع��داد  بت�صفية  عليها  املدعي  ال��زام   : ثانيا   - ال�صواغل  للمدعية خالية من 
التداعي حتى تاريخ الت�صليم الفعلي للعني - ويف جميع الحوال : - بالزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة - مما يقت�صى ح�صورك اىل الدائرة الوىل منازعات ايجارية وعقارية مبحكمة را�ض 

اخليمة يوم الحد املوافق 2018/7/8 م ال�صاعة اخلام�صة م�صاءا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ : 2018/6/12 

مكتب  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
يف  الدعوى 2018/336  جتاري كلي 

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك �صادرات ايران - الفرع الرئي�صي 

املدعي عليهم : ام ا�ض ان للتجارة - م م ح  )مكتب متثيل(  واآخرون 
)الفرع  ايران  �صادرات  بنك  من  املرفوعة  املذكورة  الدعوى  يف  م�صرفيا  خبري  ندبنا  مت 
الرئي�صي( �صد ام ا�ض ان للتجارة - م م ح  )مكتب متثيل(  و �صب دو�صت تيمور مالمريى 
وفلفاجر جرنال تريدينغ - م م ح  و فاينايل بيزن�ض للتجارة العامة -  م م ح  و �صليكتور 
للتجارة - م م ح وعليه   ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد 
يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم  الربعاء املوافق 2018/6/20  يف متام 
ال�صاعة 00 : 12 ظهرا ، ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
ح�صوركم لالجتماع  دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم : 4 ، الطابق الول ، مكتب رقم : 

1B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�شر

�شادر من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف  الدعوى رقم 2018/1309 مطالبات ب�شيطة 

املرفوعة من املدعي/ �صركة امل�صتقبل لتح�صيل الديون ) ذ م م( 
اىل املدعي عليه /1- وينيكا ديلونا النو  2- فيليب ابوردو النو 

نعلمك باأنه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�صار اليها القرار املبني اأدناه 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :- بالزام املدعي  عليهما بالت�صامم 
والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 18.000 درهم )ثمانية ع�صرة 
الف درهم( والزامهما بالر�صوم وامل�صروفات ، ورف�صت فيما زاد عن ذلك 

من طلبات. 
مكتب اإدارة الدعوى 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/62 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:  بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة 

عنوانه : �صارع اخلليج ، دبي 
املنفذ �صده :  هارميت �صينغ �صا�صار 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - املرابع العربيه - �صهيل 1 فيال رقم 9 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة    2018/6/27 املوافق  الربعاء  ي��وم   انه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�صارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - ار�ض وما عليها من بناء  املنطقة 
: وادي ال�صفا - 6 - رقم الر�ض : 678 - رقم البلدية : 736-664 - امل�صاحة : 859.45 القيمة التقديرية 

: 4،500000 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2017/62 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  بنك امل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة 
عنوانه : �صارع اخلليج ، دبي 

املنفذ �صده :  هارميت �صينغ �صا�صار 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - املرابع العربيه - �صهيل 1 فيال رقم 9 

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة    2018/6/27 املوافق  الربعاء  ي��وم   انه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�صارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - ار�ض وما عليها من بناء  املنطقة 
: وادي ال�صفا - 6 - رقم الر�ض : 678 - رقم البلدية : 736-664 - امل�صاحة : 859.45 القيمة التقديرية 

: 4،500000 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/1376 تنفيذ جتاري       
طالب التنفيذ: �صركة التوريد واخلدمات الفنية - ذ م م - ال�صارقة - عنوانه : اإمارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية العا�صرة - دوار 
بن لدن خلف مركز خان �صاحب ، مبنى ملك ال�صركة هاتف رقم 5341344-050  ، وهاتف متحرك : 0506463873 ، 

 Gokulk@Tsscuae.com : الربيد اللكرتوين
املنفذ �صده : جمموعة ال�صام�صي - ذ م م  واآخرون - عنوانه :  اإمارة ال�صارقة - منطقة النباعة - �صارع اخلليج العربي - مقابل 

م�صت�صفى الزهراء - بناء ال�صام�صي - هاتف رقم : 06/5632266 
5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع  انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة 
املزاد  التالية لر�صوم  ايام  الع�صرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�صة  ايام 
ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض ف�صاء - املنطقة : عود ميثاء - رقم الر�ض : 91 - رقم البلدية : 308-319 - امل�صاحة 

: 4234،52 مرت مربع - التقييم : 59،253،934،00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/145 بيع عقار مرهون       
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط ، مدينة 

دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
 ، 3 اإم���ارة دب��ي - دب��ي - مر�صى دب��ي ، دب��ي ، مارينا - بناية امل��رج��ان   املنفذ �صده : بيجانا م��ام��ادوف��ا ، واآخ���رون - عنوانه :  
 /043336613  : ت   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دب��ي  املتحدة   العربية  الإم���ارات   ، دب��ي   ،  10 الطابق   ،  1003 ال�صقة 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى   -  042229949
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها 
الثمن  م��ن   20% ع��ن  يقل  ل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين 
قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�صا�صي 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة ت: مر�صى دبي - رقم الر�ض : 170 - رقم املبنى 
 2،672،784،00  : التقييم   - 248،31 مرت مربع   : امل�صاحة   -  1003  : الوحدة  3 - رقم  املرجان   : املبنى  ا�صم   -  3  :

درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/183 بيع عقار مرهون       
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة الني�صان لل�صيارات 
املنفذ �صده : غالم ح�صرت �صايف حاجي عبدالقدو�ض - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع 
العمال - بناية وي�صت هايت�ض 4 رقم 10 - الطابق الثالث - ال�صقة رقم 306  - قطعة الر�ض رقم 11  رقم مكاين : 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث   -  40RCN1313275275
البيع)�صركة المارات  التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�صحة او�صافه  التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
املزايدة ان  البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�صة  ايام  الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة  ايداع كامل  عطاوؤه 
يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : 
نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1997 - امل�صاحة : 165،18 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   2،311،375  : مببلغ   -  1109  : الوحدة  رقم   -  3

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/145 بيع عقار مرهون       
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط 

، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �صده :  حافظ مامادوف - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - مر�صى مارينا بناية املرجان 3 

ال�صقة رقم 1003  الطابق 10 ت : 04/2229949  و 04/3336613 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض 
: 170 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : املرجان 3 - رقم الوحدة : 1003 - امل�صاحة : 248،31 مرت مربع - التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   -   2،672،784،00

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2016/1376 تنفيذ جتاري       
طالب التنفيذ: �صركة التوريد واخلدمات الفنية - ذ م م - ال�صارقة - عنوانه : اإمارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية العا�صرة - دوار 
بن لدن خلف مركز خان �صاحب ، مبنى ملك ال�صركة هاتف رقم 5341344-050  ، وهاتف متحرك : 0506463873 ، 

 Gokulk@Tsscuae.com : الربيد اللكرتوين
املنفذ �صده : جمموعة ال�صام�صي - ذ م م  واآخرون - عنوانه :  اإمارة ال�صارقة - منطقة النباعة - �صارع اخلليج العربي - مقابل 

م�صت�صفى الزهراء - بناء ال�صام�صي - هاتف رقم : 06/5632266 
5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع  انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة 
املزاد  التالية لر�صوم  ايام  الع�صرة  الثمن خالل  املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�صة  ايام 
ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض ف�صاء - املنطقة : عود ميثاء - رقم الر�ض : 91 - رقم البلدية : 308-319 - امل�صاحة 

: 4234،52 مرت مربع - التقييم : 59،253،934،00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/145 بيع عقار مرهون       
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط ، مدينة 

دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
 ، 3 اإم���ارة دب��ي - دب��ي - مر�صى دب��ي ، دب��ي ، مارينا - بناية امل��رج��ان   املنفذ �صده : بيجانا م��ام��ادوف��ا ، واآخ���رون - عنوانه :  
 /043336613  : ت   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دب��ي  املتحدة   العربية  الإم���ارات   ، دب��ي   ،  10 الطابق   ،  1003 ال�صقة 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى   -  042229949
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها 
الثمن  م��ن   20% ع��ن  يقل  ل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين 
قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�صا�صي 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة ت: مر�صى دبي - رقم الر�ض : 170 - رقم املبنى 
 2،672،784،00  : التقييم   - 248،31 مرت مربع   : امل�صاحة   -  1003  : الوحدة  3 - رقم  املرجان   : املبنى  ا�صم   -  3  :

درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/183 بيع عقار مرهون       
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة الني�صان لل�صيارات 
املنفذ �صده : غالم ح�صرت �صايف حاجي عبدالقدو�ض - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع 
العمال - بناية وي�صت هايت�ض 4 رقم 10 - الطابق الثالث - ال�صقة رقم 306  - قطعة الر�ض رقم 11  رقم مكاين : 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث   -  40RCN1313275275
البيع)�صركة المارات  التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�صحة او�صافه  التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
املزايدة ان  البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�صة  ايام  الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة  ايداع كامل  عطاوؤه 
يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : 
نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1997 - امل�صاحة : 165،18 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   2،311،375  : مببلغ   -  1109  : الوحدة  رقم   -  3

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/145 بيع عقار مرهون       
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط 

، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �صده :  حافظ مامادوف - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - مر�صى مارينا بناية املرجان 3 

ال�صقة رقم 1003  الطابق 10 ت : 04/2229949  و 04/3336613 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض 
: 170 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : املرجان 3 - رقم الوحدة : 1003 - امل�صاحة : 248،31 مرت مربع - التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   -   2،672،784،00

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/3168 تنفيذ جتاري       
طالب التنفيذ: بهمان بندري  

عنوانه : دولة الإمارات العربية املتحدة ، اإمارة دبي ، �صارع املركز املايل ، فندق الرادي�صون  بلو ، املكتب 704  
املنفذ �صده : مهدي رم�صان جاهنفار 

عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج ن�صيمة ،  الطابق 12 ، مكتب املحامي خالد الكيتوب 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 
198 - رقم املبنى : 14 - ا�صم املبنى : ين�صون 9 - رقم الوحدة : 104 - امل�صاحة : 327،30 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )9،159،863،00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم  2017/3168 تنفيذ جتاري       

طالب التنفيذ: بهمان بندري  
عنوانه : دولة الإمارات العربية املتحدة ، اإمارة دبي ، �صارع املركز املايل ، فندق الرادي�صون  بلو ، املكتب 704  

املنفذ �صده : مهدي رم�صان جاهنفار 
عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج ن�صيمة ،  الطابق 12 ، مكتب املحامي خالد الكيتوب 

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 
198 - رقم املبنى : 14 - ا�صم املبنى : ين�صون 9 - رقم الوحدة : 104 - امل�صاحة : 327،30 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )9،159،863،00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5325  عمايل جزئي             

القامة  حم��ل  جمهول  الفنيه   للخدمات  احللميه   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /حم��م��د ب��ه��ج��ت ال�����ص��ي��د ع��ل��ي ال��ت��وم��ي - ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )13600 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2500 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   )MB168423639AE(ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.4 بالقاعة  ���ض    10.00 ال�صاعة    2018/7/3 امل��واف��ق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1700  تنفيذ عمايل 
م   جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���ض   - تورتليني  ���ص��ده/1- مطعم  املنفذ  اىل 
اأقام  الزهراء باحل�صن - قد  التنفيذ/ فاطمة  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )15322( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   307 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1641   تنفيذ جتاري  
تكنولوجي منطقة  ادف��ان�����ص��د ج��ريم��ان  ت��ي  اي��ه ج��ي  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حرة - ذ م م وميثلها مديرها - ان�ض �صبيب جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/مقر العامل لل�صفريات - ذ م م ، وميثلها : �صركة امل�صتقبل 
لتح�صيل الديون  وميثله/ امريه را�صد حممد �صامل ال�صريدي - قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وقدره )792266.27( درهم اىل طالب 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1396   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صدهما/1-�صواتي �صتي�ض �صاندرا كاند رافال �صاندرا 2-براديب 
اأنيل �صهري مري  �صاندرا ، جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
اأقام  - قد  البلو�صي  دروي�ض حممد  اأم��ل خمي�ض   / �صهرى وميثله  �صومل 
املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )10000(  به 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
يف الق�شية رقم  566 ل�شنة  2018 تنفيذ - ال�شارقة 

املطلوب  اإعالنه : �صنج لقطع غيار ال�صيارات 
مو�صوع الدعوى : مطالبة ب�صداد املتاأخرات 

يوم  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
، مكان  الثالثة ظهرا  ال�صاعة  2018 يف متام  يونيو   18 املوافق  الثنني 
الجتماع - مبدينة ال�صارقة مبنطقة القا�صمية ، وذلك لبحث مو�صوع 
 ، امل��دع��ي / �صلطان خليفة �صلطان احل��ب��ت��ور   امل��رف��وع��ة م��ن  ال��دع��وى 
ويف ح���ال ع���دم احل�����ص��ور ف���ان اخل���ربة ���ص��وف تبا�صر اإج��راءات��ه��ا وفقا 

لل�صالحيات املخولة لها. 
اخلبري الهند�شي / م. كتاب �شعيد الحبابي

  0503333004

اإعالن للح�شور  
اأمام اخلربة الهند�شية 

العدد 12354 بتاريخ 2018/6/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/3717 
املنذر / ال�صويب للعقارات - ذ م م     

املنذر اليهم /1- كلني كلري خلدمات التنظيف - �ض ذ م م  
2- م�صطفى بوتيا فيتيل بوتا لتومكاندي - هندي اجلن�صية    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�صب عقد 
ا�صتحقاق ب�صبب رجوع �صيك اليجار بتاريخ  اليجار لوجود فرتة بدون 
2018/4/5  م ، ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن وال 
الخالء وت�صليمنا  املاأجور وذلك ح�صب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض 

املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سيدت على �سبع تالل يف جنوب البالد

بامربغ..  جمال اأملانيا الطبيعي والتاريخي

البالد  �صبع تالل يف جنوب  على  ال�صاحرة  الأملانية  بامربغ  �ُصّيدت مدينة 
وحتديًدا �صمال ولية بافاريا يف منطقة فرانكونيا، وعند ملتقى تفّرعات 
ب�)روما  لتلّقب  جميلة  كني�صة  تاللها  تّوجت  الرئي�صية،   Regnitz نهر 
عام  اأملانيا  ملك  بافاريا  دوق  الثاين،  هرني  اأ�صبح  فعندما  فرانكونيا(،   -
1007، جعل بامربغ مقر الأ�صقفية، وهدف اإىل اأن ت�صبح )روما الثانية(، 

ومركًزا للقوة الإمرباطورية والأ�صقفية منذ ما يقرب من األف �صنة. 
ف���اإّن ع��دم ح�صور ه��ذه املدينة على  امل��دن الأمل��ان��ي��ة الأخ���رى،  وعلى عك�ض 
احلرب  يف  احللفاء  �صربات  من  اأنقذها  احلديث،  التاريخ  اأح��داث  م�صرح 
العاملية الثانية لتعي�ض يف كوالي�ض جمال اأملانيا الطبيعي والتاريخي، وتبقى 
الع�صور  اإىل  تعود  التي  عمارتها  جمال  حافظًة  نوعها،  من  فريدة  حتفة 

الو�صطى.
اأبنية  ال�صيقة وزواياها احلميمة، وبني واجهات  اأزقة بامربغ  التجوال يف 
القرون الو�صطى ذات النمط الباروكي والقوطي، يدخلك يف �صحر املا�صي 
امل�صرتيح منذ األف عام يف متحف فريد من الفن املتناثر يف الهواء الطلق 
غري اآبٍه برتاكم �صطور التاريخ لت�صتحق اأن تكون يف لئحة الرتاث العاملي 

لليون�صكو منذ عام 1993. 
ث��ق��ايف، ت�صج باحلياة  الفنون احل��ّي��ة وم��رك��ز  ب��ام��ربغ ه��ي مدينة  وال��ي��وم، 

املت�صارعة النب�ض يف ال�صوارع واملقاهي وحمالت التحف ال�صغرية.
ا على �صبع تالل، ما يجعل �صكانها ممتلئني  مثل روما �ُصّيدت بامربغ اأي�صً
احلا�صنة  اخلالبة،  اخل�صراء  الطبيعية  باملناظر  حماطني  وهم  بالفخر، 

لآثار الأجداد والآباء منذ األف عام.

ا�ستك�ساف املدينة
من ال�صهل ا�صتك�صاف بامربغ �صرًيا على الأقدام، واإذا انطلقت من حمطة 
القطار وتوجهت نحو الكاتدرائية، �صوف متّرين بتفا�صيل املدينة املختلفة. 

تقع املعامل ال�صياحية الرئي�صية على التلة وعلى اجلزيرة عند اأقدامها. 
املُدين  بامربغ ويف تخطيطها  تاأملي  اله�صبة،  قمة  عند  البلدة  اأعلى  من 
جمتمع  اأح��وال  من  يظهره  ملا  واإمن��ا  معمارية،  لأ�صباب  فقط  لي�ض  املهم، 
املدينة على مدى القرون املا�صية. فمن هذه النقطة، من ال�صهل اأن تري 
اإىل ثالثة جمالت  البافارية  كيف ينق�صم اجلزء الأك��رب من هذه املدينة 

رئي�صية. النهر املتفّرع الذي و�صع تلقائًيا احلدود الطبيعية بني كل واحد 
من تفرعاته. 

فاجلزء الأعلى ميكن و�صفه بالق�صم )النبيل(، ذلك اأن عليه ُبنيت الكنائ�ض 
والقلعة واملباين املرتبطة بهما يف وقت مبكر من القرن العا�صر.

منطقة اجلزيرة 
من  احل�صري  الق�صم  يقع  النهر،  وعرب  ال�صبع  التالل  اإح��دى  اأ�صفل  عند 
بامربغ. اإنها منطقة اجلزيرة العائمة يف منت�صف النهر، �صّيدت يف القرن 
الثاين ع�صر لتكون منطقة ت�صم �صوًقا وم�صاكن الطبقة الو�صطى ومركًزا 

للتبادل التجاري. 
�صّكلت هذه املنطقة �صلة الو�صل بني النبالء والنا�ض العاديني، حيث كانت 
الأعمال التجارية تتم يف ظل رقابة احلكام. وراهًنا، ل تزال مركز الطبقة 

الو�صطى يف بامربغ. اإنها منطقة امل�صاة والعديد من املحالت التجارية. 
تزدحم هذه املنطقة باملت�صّوقني وال�صّياح الذين ل ميكنهم مقاومة ت�صّوق 
النافذة Window Shopping والتجوال بني املباين ذات الوجهات 
اخل�صبية ون�صف اخل�صبية التي ت�صتهر بها منطقة بافاريا، يف مدينة تبدو 
افرتا�صية ل تاأبه حل�صابات الزمن. فيما ميتد طيف من املطاعم املتنّوعة 
بني مقاهي الر�صيف، واملطاعم التي تقّدم الوجبات ال�صريعة، وتلك التي 

تقدم اأطباًقا من املطبخ العاملي.
وتعترب منطقة اجلزيرة مدينة جامعية، فهي ت�صم معظم كليات جامعة 
الناب�صة فيها على مدار  ي��ربر احلركة  ب��ام��ربغ(، وه��ذا  )اأوت��و فريدري�ض 

العام.

قاعة املدينة 
تثري قاعة املدينة القدمية يف بامربغ ف�صول من يزورها، ول �صّيما اللوحات 

اجلدارية املذهلة التي تزّين واجهاتها والتي تخفي وراءها ق�صة. 
فوفًقا لالأ�صطورة، مل مينح اأ�صقف بامربغ املواطنني اأي اأر�ض لت�صييد مبنى 
البلدية، مما دفع �صكانها اإىل رمي الطوب والأعمدة اخل�صب يف نهر رينيتز 

لإن�صاء جزيرة ا�صطناعية، وبنوا عليها قاعة املدينة التي اأرادوها ب�صدة.
القدمية  املدينة  قاعة  واجهات  على  امل�صرتيحة  اجلدارية  اللوحات  تثري 

الده�صة، فهي متنح الواجهات جودة ثالثية الأبعاد مت حتقيقها من خالل 
الهند�صة املعمارية على مبداأ اخلداع الب�صري. وهناك تف�صيل خا�ض هو 
م�صدر ده�صة بني ال�صّياح: )�صاق الكروب( املنبثق من اجلدار مثل املنحوتة، 

فغالًبا ما ُيخدع الزّوار ويرغبون يف مل�صه ليتبني لهم اأنه ر�صم جداري. 
امل��رم��وق��ة وجمموعة  )ال��روك��وك��و(  غ��رف��ة  راه��ًن��ا  املدينة  ق��اع��ة  ت�صت�صيف 
واخلزف  البور�صيلني  من  جمموعة  عن  عبارة  وه��ي  لودفيغ(  )�صاملونغ 
ميلكها الزوجان بيرت واأيرين لودفيغ، حتتوي على اأعمال فنية من الهند 

وال�صني واأفريقيا.

مقر الإقامة احلديث وحديقة الورد 
هكذا ي�صّمونه )مقر الإقامة احلديث لأمري الأ�صاقفة يف بامربغ( رغم اأنه 
الكاتدرائية من جانب  ُبني اجلناحان على �صاحة  1613. وقد  �ُصيد عام 

يوهان ليونارد دينتزنهوفر بني عامي 1703-1697.
واأث��اث و�صجاد  باأ�صقف  40 غرفة حكومية تتميز  اأك��رث من  الق�صر  ي�صم 
ُر�صمت على ج��دران قاعة  والثامن ع�صر.  ال�صابع ع�صر  القرنني  اإىل  تعود 
الإمرباطور، �صور الأباطرة باأ�صلوب اجلداريات وبحجم يزيد �صت ع�صرة 
مرة عن احلجم الأ�صلي، وجميعها من اأعمال ملكيور �صتيدل. كما ي�صم 
اللوحات  م��ن  ا  ومعر�صً الأ���ص��ق��ف  الأم���ري-  و�صقق  الناخبني،  غ��رف  امل��ق��ر 

الأملانية القدمية والباروكية. 
يف  العطرة.  الزهور  من  بحر  احلديث  الإقامة  ملركز  الداخلي  الفناء  ويف 
الفرا�صة، ومن بني  كما  الزهور  تتنقلني بني ح�صن  �صوف  هذه احلديقة 
ت�صرتيح  التي  التالل  و�صحر  العتيقة  املدينة  لك  تتك�صف  �صوف  متاهاتها 

عليها.
���ص��ّم��م ه���ذه احل��دي��ق��ة )ب���ال���ث���ازار ن��ي��وم��ان( ب��ط��ل��ب م��ن الأم����ري الأ�صقف 
)فريدري�ض كارل فون �صونبورن(، فجاءت من�ّصقة ب�صكل متماثل يتما�صى 
مثرية  منحوتات  ال��ورود  متاهات  اإىل  تن�صم  كما  الباروكي.  الأ�صلوب  مع 
تيتز  فرديناند  اأع��م��ال  وه��ي من  ال��ب��اروك��ي،  الفن  روع��ة  تعك�ض  لالإعجاب 
لال�صرتخاء  ي��دع��وك  ه��ادئ  مقهى  احل��دي��ق��ة،  يف   .1761  /1760 ع��ام 
ت�صتمتعني  �صوف  ع��ط��وره.  بكل  ال�صحر  و�صط  قهوة  بفنجان  وال�صتمتاع 
بلحظات لن تن�صيها يف منطقة خ�صراء رائعة. حتى الأطفال �صوف تكون 

هذه احلديقة فردو�صهم، فهناك بع�ض املالعب املثرية جًدا لالهتمام.

الت�سّوق يف بامربغ 
التي  ال�صغرية،  التجارية  امل��ح��الت  م��ن  متنوعة  جمموعة  ب��ام��ربغ  ت�صم 
تقع عند اأقدام املباين التاريخية، مما يعك�ض اأ�صالة املدينة بكل تفا�صيلها 

لتكون فردو�ض الت�صّوق. 
فهنا تت�صّوقني التحف التذكارية واملنتجات املحلية الزراعية، ول �صيما بذور 
الزهر التي ميكن اأن حتمليها اإىل بالدك لتذّكرك عند تفّتح كل برعم منها 

مبدينة ارمتى التاريخ بني اأح�صانها لتحميه من عاديات الزمن املعا�صر.

كاتدرائية بامربغ
اأحدى  بامربغ  وكاتدرائية  تاريخي،  معلم   2200 ح��واىل  بامربغ  ت�صم 
الروماين  النتقال  باأ�صلوب  الكاتدرائية  هذه  �ُصّيدت  املعامل.  هذه  اأجمل 

القوطي. 
�صوف تده�صك اأربعة اأبراج رائعة بارتفاعها املثري لالإعجاب، ف�صاًل عن اأن 

الكاتدرائية حتتوي على عدد من روائع النحت القوطي.

املتاحف
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��اح��ف يف ب��ام��ربغ. اإب��دئ��ي ج��ول��ة امل��ت��اح��ف باملتحف 
ما�صي  اإىل  �صتتعرفني  ال��ك��ن��وز.  م��ن  ك��ب��رًيا  ع���دًدا  ي�صم  ال���ذي  التاريخي 
املدينة بتفا�صيلها. وهناك متحف الفن املعا�صر حيث املنحوتات والت�صوير 

الفوتوغرايف. 
ا متحف الأبر�صية الذي يحتوي على بقايا خمتلفة  �صوف ت�صتك�صفني اأي�صً
وال�صجاد  الفنية  والأعمال  اجلميل  العتيق  والأث��اث  الكاتدرائية،  وخزانة 

التي تعود اإىل حقب الأباطرة لتدخلك يف عوامل ذاك الزمان املرتف. 
عندما تزورين هذه املدينة، يكاد يكون من امل�صتحيل اأن ترتكيها من دون 
�صيما  التجوال يف حميط نهر رينيتز، ول  الذي ينتجه  الإح�صا�ض  جتربة 
ركوب الدّراجة الهوائية. هناك جمعية ركوب الدّراجات التي تقّدم للهواة 
من  مكثفة  حل��ظ��ات  لتختربي  النهر،  �صفاف  على  رائ��ع��ة  ج��ول��ة  برنامج 

ال�صعادة.

الثانية لتعي�ض يف  العاملية  اأنقذها من �سربات احللفاء يف احلرب  التاريخ احلديث،  اأحداث  فاإّن عدم ح�سور هذه املدينة على م�سرح  على عك�ض املدن الأملانية الأخرى، 
كوالي�ض جمال اأملانيا الطبيعي والتاريخي .التجوال يف اأزقة بامربغ ال�سيقة وزواياها وواجهات اأبنية القرون الو�سطى ذات النمط الباروكي والقوطي، يدخلك يف �سحر 

املا�سي امل�سرتيح منذ األف عام يف متحف فريد من الفن املتناثر يف الهواء الطلق.
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اأخ���رياً يف   عر�صت درا���ص��ة ج��دي��دة ُن�صرت 
جملة JAMA Psychiatry تقنية 
الأ�صخا�ض  توقع  يف  ت�صهم  رمب��ا  مبتكرة 
الأكرث عر�صة لالإ�صابة بالذهان، وجتعل 

الت�صخي�ض املبكر ممكناً.
ا�صطرابات  م���ن  ل��ع��دد  ع���ار����ض  ال���ذه���ان 
والكاآبة  ك��ال��ف�����ص��ام  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  ال�����ص��ح��ة 
الهلو�صة  مم���ي���زات���ه  ت�����ص��م��ل  ال���ذه���ان���ي���ة. 
الفهم،  �صعبة  ح��ال��ة  ��ل  وي�����ص��كِّ وال��ه��ذي��ان، 

والعالج، والأهم من ذلك التوقع.
ذهانية  اأعرا�صاً  يعانون  َمن  كل  ُي�صاب  ل 
بال�صرورة بذهان حاد. ولكن من ال�صعب 
وت����زداد  اأع���را����ص���ه  �صت�صتمر  َم���ن  حت��دي��د 

�صوءاً.
الذهان  م��ن  ال��ت��ع��ايف  الإن�����ص��ان  ي�صتطيع 

احل����اد. وه����ذا م��ا ح��ق��ق��ه ك���ث���ريون، اإل اأن 
بتلقي  املري�ض  ب���داأ  كلما  م��ه��م.  التوقيت 
ال���ع���الج يف وق����ت م��ب��ك��ر، حت�����ّص��ن��ت فر�ض 
ال�صروري  م���ن  ال�����ص��ب��ب،  ل��ه��ذا  ت��ع��اف��ي��ه. 
الأكرث  َم��ن  ملعرفة  طريقة  اإىل  التو�صل 

عر�صة لالإ�صابة بالذهان احلاد.

الذهان والدماغ
يعود  الذهان  اأن  ال�صابقة  الأبحاث  اأثبتت 
ا�صطرابات  اإىل  الأق���ل  على  منه  ج��زء  يف 
الدماغ. و�صمحت  اأج��زاء  التوا�صل بني  يف 
تلك  ب��روؤي��ة  احل��دي��ث��ة  الت�صوير  اأ���ص��ال��ي��ب 
امل�صارات املختلة. ولكن رغم حت�ّصن و�صائل 
اإىل  نفتقر  زلنا  ما  ال�صطراب،  ه��ذا  فهم 
حالتهم  تتفاقم  ق��د  َم��ن  حتديد  اأ�صاليب 

لت�صبح ذهاناً حاداً.
ب��ح��ث��ت درا����ص���ات اأخ�����رى ع���ن ت��غ��ي��ريات يف 
حجم املادة الرمادي الإقليمية يف الدماغ. 
اأن التبدلت التي يعانيها مر�صى  �صحيح 
ال��ذه��ان ق��د قي�صت، ول��ك��ن ي��ب��دو اأن��ه��ا قد 
اأو  حت��دث قبل ب��دء ال��ذه��ان، �و يف بدايته، 
ُتعترب  لذلك  ب��ه.  الإ�صابة  من  ف��رتة  بعد 
�صعيفة  الذهان  م�صار  توقع  على  قدرتها 

ن�صبياً.
ت��ن��اول اأخ����رياً ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة بازل 
رّك����ز الفريق  امل�����ص��ك��ل��ة.  ���ص��وي�����ص��را ه���ذه  يف 
ولينا  �صميدت  اأن��دري��ه  الدكتورين  بقيادة 
عموماً.  ال��دم��اغ  تركيبة  على  ب��الن��ي��اب��ان 
طيات  ع��ل��ى  اهتمامهم  ال��ب��اح��ث��ون  و���ص��ب 

�صطح الدماغ اأو الق�صرة.
ُيعرف ت�صّكل هذه الكتل والنتوءات املعقدة 
وُتدعى  ب���الل���ت���ف���اف،  ال����دم����اغ  ق�����ص��رة  يف 
ال���ط���ي���ات ت���الف���ي���ف. وب����ني الأخ�������رية تقع 
خالل  الل��ت��ف��اف  عملية  تنتهي  الأث����الم. 
ال�صنتني الأوليني من حياة الإن�صان. فبعد 
م�صتقرة  ال��دم��اغ  بنى  تظل  املرحلة،  ه��ذه 

ن�صبياً.
التفاعل  على  حتقيقهم  يف  الباحثون  رّكز 
بني التالفيف: بحثوا عن اأي موا�صع خلل 
يف  قيا�صها  ميكن  التوا�صل  يف  تبدلت  اأو 

حالة الأ�صخا�ض الأكرث عر�صة للذهان.
ك���اٍف من  م��ق��دار  باكت�صاف  ال��ف��ري��ق  اأم���ل 
الختالفات يف عمليات التوا�صل الق�صرية 
مرحلة  يف  ال��ذه��ان  ت�صخي�ض  ل��ه��م  يتيح 

مبكرة.
يف ه��ذه ال��درا���ص��ة، ق��ّي��م ال��ب��اح��ث��ون اأدمغة 
اأ�صحاء  160 م�صاركاً �صموا 44 �صخ�صاً 
�صكلوا جمموعة ال�صبط و38 عانوا نوبة 
اآخرين   79 ع��ن  ف�صاًل  الأوىل،  ال��ذه��ان 
بالذهان  لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  اع��ُت��ربوا 
ال�79،  امل�����ص��ارك��ني  ه�����وؤلء  احل�����اد. وم����ن 

اأُ�صيب 16 بالذهان احلاد لحقاً.

عمليات توا�سل التالفيف
يف  الع�صبية  امل�صارات  بناء  الباحثون  اأع��اد 
بالرنني  الت�صوير  م�صتخدمني  دم��اغ  كل 
املغناطي�صي وتقنيات م�صتمدة من نظرية 
وه����ي طريقة  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  امل��خ��ط��اط��ات 
مفيدة لتحديد عدد النقاط التي تتفاعل 

معاً يف نظام ما )ُتدعى عقداً(.
اكت�صفوا اأن اأدمغة َمن عانوا نوبة الذهان 
ب���الأدم���غ���ة  م����ق����ارن����ًة  خم���ت���ل���ف���ة،  الأوىل 
ال�صليمة. وعند مقارنة اأدمغة َمن اأُ�صيبوا 
الذهان  عانوا  من  باأدمغة  الأوىل  بالنوبة 
احلاد، لحظ الباحثون تراجعاً يف التكامل 
التالفيف.  ب���ني  الن��ف�����ص��ال  يف  وت��ن��ام��ي��اً 
قبل  اإليها  تو�صلوا  التي  النتائج  ون�صروا 
ا�صتطاع  النتائج،  هذه  اإىل  اأيام.بال�صتناد 
الباحثون توقع َمن قد ينتقل من النوبة 
تخطت  ب��ن�����ص��ب��ة  ح����اد  ذه�����ان  اإىل  الأوىل 

الثمانني يف املئة من احلالت.
هذه  )ت�صري  ال��درا���ص��ة:  م��ع��دو  ا�صتخل�ض 
ال��ت��ك��ام��ل يف  اإىل ���ص��ع��ف يف  الك��ت�����ص��اف��ات 
يف  املن�ّصق  الق�صرية  ال��ط��ي��ات  من��و  عملية 

حالة املر�صى الذين ُي�صابون بالذهان(.
الدكتور �صميدت: )ُتظهر نتائجنا  يو�صح 
اأن ه����ذا ال���ن���وع م���ن حت��ل��ي��ل ال�����ص��ب��ك��ة قد 
توقع  على  ال��ق��درة  كبري  ح��د  اإىل  يح�ّصن 

املخاطر الفردية(.
اأن درا�صتهم  اأي�صاً  لكن الباحثني يوؤكدون 
عدد  اإىل  ح��اج��ة  ثمة  واأن  ن�صبياً  �صغرية 

اأكرب بكثري من الأبحاث.
�صرورة  )ث��م��ة  ���ص��م��ي��دت:  ال��دك��ت��ور  يختم 
الطولية  ال��درا���ص��ات  من  املزيد  اإىل  اليوم 
من  التثبت  بغية  اأك��رب  عينات  ت�صم  التي 
ت�����ص��خ��ي�����ض م�صار  ال��ق��ي��ا���ض يف  ه����ذا  دق����ة 

املر�ض(.

م�ستقات  اأح��د  الالحلقي،  الريتينويد  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
الفيتامني A، قد ي�ساهم يف التخل�ض من اأبرز �سكل من �سرطان الكبد: 

�سرطان اخلاليا الكبدية.
توىل باحثون من مركز )ريكن( للعلوم الطبية التكاملية يف اليابان 
قيادة الدرا�سة التي اكت�سفت اأن الريتينويد الالحلقي مينع التعبري 

عن جينة م�سوؤولة عن اإنتاج اأورام �سرطانية يف الكبد.
)وحدة  من  وزم��الوؤه  كوجيما  �سوي�سي  الدرا�سة  على  امل�سرف  ن�سر 
تكنولوجيا تنظيم الإ�سارات الدقيقة( يف مركز )ريكن( نتائجهم يف 

)وقائع الأكادميية الوطنية للعلوم( حديثًا.

الذهان.. عار�ض لعدد من ا�شطرابات ال�شحة العقلية، كالف�شام والكاآبة الذهانية

����ص���رط���ان اخل���الي���ا ال��ك��ب��دي��ة اأح���د 
اأ�صكال ال�صرطان �صيوعاً يف  اأكرث 
ورم  �صكل  ي��ب��داأ على  ق��د  ال��ك��ب��د. 
ث��م يكرب حجمه  الكبد  واح��د يف 
�صكل  اأو يتخذ  الوقت،  م��رور  مع 
متعددة  ����ص���رط���ان���ي���ة  ع���ق���ي���دات 

تنت�صر يف اأنحاء الكبد.
يتعلق اأبرز عامل خطر لالإ�صابة 
التهاب  ب���ع���دوى  ال��ك��ب��د  ب�����ص��رط��ان 
الكبد )ب( اأو )ج(. قد توؤدي 
تلّيف  اإىل  الفريو�صات  ه��ذه 
لت�صرر  مُي���ّه���د  م���ا  ال��ك��ب��د، 
اخلاليا ون�صوء ال�صرطان.

�صابقة  اأب���ح���اث  اك��ت�����ص��ف��ت 
الالحلقي  الريتينويد  اأن 
)ن���������وع ا����ص���ط���ن���اع���ي من 
 )A الفيتامني  م�صتقات 
جتّدد  مي��ن��ع  اأن  ي�صتطيع 
الكبدية  اخل��الي��ا  �صرطان 
ل��������دى الأف���������������راد ال����ذي����ن 
بهدف  للجراحة  خ�صعوا 

ا�صتئ�صال اأورام اأولية.
الآل�����ي�����ات  ت���������زال  ل����ك����ن ل 
هذا  وراء  الكامنة  الدقيقة 

الرابط غري وا�صحة.

الالحلقي  الريتينويد 
MYCN وجينة

ع��م��ا يفعله  امل���زي���د  مل��ع��رف��ة 
الالحلقي  ال���ري���ت���ي���ن���وي���د 
ل����ل����وق����اي����ة م������ن ����ص���رط���ان 
حّلل  ال���ك���ب���دي���ة،  اخل����الي����ا 
العن�صر  هذا  اأثر  الباحثون 
)الرتن�صكريبتوم(  ع���ل���ى 
اأي  ب�����اخل�����الي�����ا،  اخل�����ا������ض 
جم��م��وع ج��زي��ئ��ات احلم�ض 
تنظم  التي  الريبي  ال��ن��ووي 

التعبري اجليني.

اكت�صف  املُعاجَلة،  غري  باخلاليا  مقارنًة 
تتعّر�ض  ال���ت���ي  اخل����الي����ا  اأن  ال���ع���ل���م���اء 
للريتينويد الالحلقي ت�صّجل تراجعاً يف 
 .MYCN ا�صمها  جينة  عن  التعبري 
ه����ذه اجل��ي��ن��ة ون�صوء  ب���ني  راب�����ط  ب����رز 
اخلاليا  ورم  م��ث��ل  ���ص��رط��ان��ي��ة  اأم���را����ض 

البدائية الع�صبية.
التعبري  ق��م��ع  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  ع��م��د  ث��م 
اخل���الي���ا  يف   MYCN ج���ي���ن���ة  ع�����ن 
ال�صرطانية. مل تكن هذه اخلطوة كفيلة 
بوقف تكاثر اخلاليا واإبطاء م�صار دورة 
اخللية ومنع ت�صّكل امل�صتعمرات فح�صب، 
اخلاليا  م���وت  اإىل  اأي�����ص��اً  اأدت  اإن��ه��ا  ب��ل 

ال�صرطانية.
كوجيما  ت��ع��ّم��ق  ال���الح���ق���ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
اجلذعية  اخل��الي��ا  حتليل  يف  وزم�����الوؤه 
ال�����ص��رط��ان��ي��ة. ب��اإم��ك��ان الأخ����رية جتديد 
الأورام.  ن�صوء  ز  ت��ع��زِّ اأن  وميكن  نف�صها 
اجلذعية  اخل���الي���ا  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ذك���ر 
عالجات  جت��ن��ب  يف  تنجح  ال�����ص��رط��ان��ي��ة 
ال�����ص��رط��ان، م���ا ي��ع��ن��ي اأن���ه���ا ت�����وؤدي دوراً 

اأ�صا�صياً يف جتّدد ال�صرطان.
حني  البحث،  ف��ري��ق  اكت�صافات  بح�صب 
 MYCN ي��ب��ل��غ ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ج��ي��ن��ة
ذروت����ه يف اخل��ط��وط اخل��ل��وي��ة اخلا�صة 
الب�صري،  ال��ك��ب��دي��ة  اخل��الي��ا  ب�����ص��رط��ان 
متنوعة  م��وؤ���ص��رات  ع��ن  التعبري  �صيزيد 
ال�صرطانية،  اجلذعية  باخلاليا  ترتبط 
جينة  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  اأن  اإىل  ي�����ص��ري  م���ا 
�صرطان  ن�����ص��وء  يف  دوراً   MYCN

اخلاليا الكبدية.
من  ج��زء  اأه��م  )يتعلق  كوجيما:  يو�صح 
ن��ت��ائ��ج��ن��ا مب���ا ح�����ص��ل ح���ني ح��ل��ل��ن��ا فئات 
فرعية خمتلفة من اخلاليا ال�صرطانية 
غ��ري امل��ت��ج��ان�����ص��ة، ف��ر���ص��دن��ا ف��ئ��ة معّينة 
التي  ال�صرطانية  اجلذعية  اخلاليا  من 
الت�صاق اخللية الظهارية  حتمل جزيئة 

.)MYCN وتن�صاأ فيها جينة

ه���ذا م��ا دف���ع ف��ري��ق ال��ب��ح��ث اإىل حتليل 
الالحلقي  ال��ري��ت��ي��ن��وي��د  ق������درة  م�����دى 
التاأثري  ع��رب  ال�����ص��رط��ان  مكافحة  ع��ل��ى 
التي  ال�صرطانية  اجلذعية  اخل��الي��ا  يف 
حتمل جزيئة الت�صاق اخللية الظهارية.

هل اقرتبنا من اإيجاد عالج ل�سرطان 
الكبد؟

حني عّر�ض الباحثون اخلاليا اجلذعية 
اخلاليا  ب�صرطان  املرتبطة  ال�صرطانية 
الكبدية للريتينويد الالحلقي، اكت�صفوا 
اأن هذا العن�صر ي�صتهدف ب�صكٍل انتقائي 
الت�صاق  ال��ت��ي حت��م��ل ج��زي��ئ��ة  اخل���الي���ا 
مع  عليها:  ويق�صي  ال��ظ��ه��اري��ة  اخللية 
الالحلقي،  ال��ري��ت��ي��ن��وي��د  ج��رع��ة  زي�����ادة 
ع���ل���ى اخلاليا  امل���رتت���ب���ة  الآث��������ار  ك���ان���ت 
اجلذعية ال�صرطانية التي حتمل جزيئة 

بدرجة  تزيد  الظهارية  اخللية  الت�صاق 
ملحوظة.

ثم اأخذ كوجيما وزمالوؤه خزعة من كبد 
اخلاليا  ب�صرطان  م�صاباً  �صخ�صاً   12
اإزالة ال�صرطان لديهم عن  الكبدية بعد 
اأو  للكبد  اجل��زئ��ي  ال���ص��ت��ئ�����ص��ال  ط��ري��ق 

اجتثاثه.
املر�صى  ه��وؤلء  من  اأ�صخا�ض  �صتة  تلقى 
600 ملغ من الريتينويد الالحلقي كل 
اأخذ  بينما  اأ�صابيع،  ثمانية  مر  على  يوم 
منه  ملغ   300 املتبقون  ال�صتة  املر�صى 

كل يوم على مر 8 اأ�صابيع اأي�صاً.
ع��ي��ن��ات اخلزعة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اك��ت�����ص��ف 
اأعلى  تلّقوا  الذين  املر�صى  من  املاأخوذة 
جرعة من الريتينويد الالحلقي �صجلت 

.MYCN اأقل تعبري عن جينة
اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج جم��ت��م��ع��ًة  ت�����ص��ري ه���ذه 

ال��ري��ت��ي��ن��وي��د ال��الح��ل��ق��ي ي�����ص��ت��ط��ي��ع اأن 
الكبدية  اخل��الي��ا  ���ص��رط��ان  مينع جت���ّدد 
جينة  ع��ن  التعبري  تقلي�ض  خ���الل  م��ن 
اجلذعية  اخل�����الي�����ا  يف   MYCN
الت�صاق  جزيئة  حتمل  التي  ال�صرطانية 

اخللية الظهارية.
الالفت  )م��ن  كوجيما:  �صوي�صي  يقول 
الريتينويد الالحلقي بكل  اأن ي�صتهدف 
و�صوح فئة معينة من اخلاليا اجلذعية 
ال�صرطانية، ما مينحنا اأفكاراً مهمة عن 
ال�صرطان  احتمال جتّدد  تقلي�ض  كيفية 

ومعاجلة املر�صى بفاعلية(.
يذكر الباحثون اأن الريتينويد الالحلقي 
املرحلة  �صمن  لالختبار  راه��ن��اً  يخ�صع 
نظراً  ب���ارزة  عيادية  جتربة  م��ن  الثالثة 
�صرطان  جت����دد  م��ن��ع  ع��ل��ى  ق���درت���ه  اإىل 

اخلاليا الكبدية.

يخ�سع راهنًا لالختبار �سمن املرحلة الثالثة

الفيتامني A هل يعالج �شرطان اخلاليا الكبدية؟
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الفائت؟ ال�صيخ  �صرم  مهرجان  يف  تكرميك  عن  • ماذا 
- كنت �صعيدة جدا لأن الدورة الأوىل من مهرجان �صرم ال�صيخ كانت 
من  بداية  عليه  القائمني  خ�صو�صا  طيبة،  و�صمعة  اأث��ر  ولها  قوية، 
املهرجان  وج��ود  اإىل جانب  ه��ذا  زاي��د،  املهرجان جمال  رئي�ض 
امل�صرية، مثل �صرم  ال�صياحة  اإىل  بالن�صبة  يف منطقة حيوية 
ال�صيخ وهو اختيار جيد جداً، فنحن نتمنى اإقامة مهرجان 
يف  حيوية  منطقه  كل  يف  خمتلفة  فنية  وفعاليات  �صينما 
جميع اأرجاء م�صر، بحيث تكون م�صدر جذب لل�صياحة 
ين�صرها  التي  اخل��ط��اأ  ال�صورة  ظ��ل  يف  مل�صر  كدعاية 
ال�صورة  تكون  وعندما  بلدنا  ع��ن  الغربي  الإع���الم 
احلقيقية منقولة بالتاأكيد ف�صيكون هناك رد فعل 

جيد.

يعد  ال���ذي  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا  ك��وال��ي�����ض  • وم���ا 
الأحدث يف م�صريتك؟

- اخ���رتت فيلم )م��ط��ل��وب زوج���ة ف���وراً( 
اأعتز  ت��ك��رمي��ي لأين  اإط����ار  ل��ي��ع��ر���ض يف 
اأمام  اأق��ف فيه  به ج��دا، فهو ثاين عمل 
عمالق ال�صينما ووح�ض ال�صا�صة فريد 
�صوقي، واأعترب اختياري لهذا الفيلم 
ه���و تكرمي  امل���ه���رج���ان  ل��ي��ع��ر���ض يف 
ل��ف��ري��د ���ص��وق��ي واأن����ا م��ع��ه، ك��م��ا اأنه 
مي��ث��ل اع���ت���زازا ب���اأن م�����ص��واري مع 

الفن بداأ مع فريد �صوقي.

بالن�صبة  التكرمي  • وماذا ميثل 
اإىل الفنان؟

- ال���ت���ك���رمي ي��ظ��ل ت����اأث����ريه ق���وي���اً على 
ال���ذي ي�صعر م��ع ك��ل ت��ك��رمي ب�صعادة  ال��ف��ن��ان، 
وطنه  واأن  املجتمع،  يف  ح�صورا  ل��ه  وب���اأن  وت��ق��دي��ر، 
اأع��م��اًل تلقى جناحاً وم��وؤث��رة يف  يعتز باإبداعه، لأن��ه ق��دم 
النا�ض وتعي�ض يف وجدانهم. فهذا ي�صعده، لكن يف بداية امل�صوار 

كان يلقي على عاتقي م�صوؤولية كبرية وي�صعرين باأن القادم ل بد اأن يكون 
اأف�صل حتى اأحافظ على هذه املكانة. غري اأن التكرمي الآن يعنى تكرمياً 
2018 بداأ بثالثة تكرميات  العام  باأن  واأنا �صعيدة  الفني  لكل م�صواري 

هي مهرجان �صرم ال�صيخ واملركز الكاثوليكي وقناة نيل �صينما.

الفنية؟ اأعمالك  يف  تن�صيها  ل  التي  املواقف  ما  اأعمالك...  اإىل  • نعود 
الفيلم  بداية  اأن�صي ت�صويره، وهو يف  )اأب��و حديد(، م�صهد ل  فيلم  - يف 
واأظهر فيه، واأنا اأغرق واأثناء نزويل البحر دخلت يف دوامة حقيقية وكدت 
اأموت غرقاً، واأنقذين منها فريد �صوقي، واأي�صا يف النا�صر �صالح الدين 
يف م�صهد دخول ريت�صارد قلب الأ�صد )اأور�صليم( املفرو�ض اأن اأكون بجواره 
واأنا على ح�صان مثل ح�صان ري�صارد، لكن كنت اأول مرة اأركب خيل، ومل 
يكن لدي خربة واحل�صان كان ع�صبياً للغاية، فاأح�صروا يل ح�صاناً اآخر 
اأقل يف احلجم، ومنذ هذا الوقت قررت اأن اأتعلم ركوب اخليل وا�صتفدت 

من ذلك فيما بعد يف تقدمي اأعمال تاريخية ودينية.

معه؟ ثنائياتك  تتذكرين  الفنانني  من  • وَمن 
معه  ال��ذي قدمت  �صوقي،  فريد  الرت�صو،  وملك  ال�صا�صة  وح�ض  اأختار   -
عدداً من الأعمال املتميزة، مثل )اأبو حديد(، اأي�صا �صالح ذوالفقار الذي 
على  اأم��ا  �صرحان  و�صكري  حياته  نهاية  حتى  معه  التعاون  يف  ا�صتمررت 

�صعيد الفنانات هناك �صادية وفاتن حمامة.

الفنية؟ م�صريتك  يف  الإغراء  اأدوار  عن  • وماذا 
اإذا  اأنني  اأعتقد  وكنت  فيها  نف�صي  اأر  ومل  الإغ���راء،  اأدوار  اأرف�����ض  كنت   -
اأختار العمل الذي اأجيده  حاولت تقدميها فلن اأجنح فيها. ودائما كنت 
اأمام  اأي�صاً على �صورتي  مع احتفاظي باحرتام املُ�صاهد يل، واأنا اأحافظ 

عائلتي واأ�صدقائي حتى يفتخروا بي.

يو�صف  ال���راح���ل  امل���خ���رج  م���ع  جت��رب��ت��ك  ع��ل��ى  ن��ت��ع��رف  اأن  ل��ن��ا  • وه���ل 
�صاهني؟

- تعاونت معه يف عمل واحد وهو فيلم )النا�صر �صالح الدين(، وباملنا�صبة 
اعتذرت يف البداية عن دور ملكة اجنلرتا لأين ت�صورتها اأن تكون قوية 
ال��دور كما  �صاأقدم  باأنني  اأ�صعر  واأن��ا مل  الأ�صد،  ري�صارد قلب  وبنف�ض قوة 

عك�ض  تكون  ان  بد  ل  ال�صخ�صية  اأن  فهمني  �صاهني  يو�صف  لكن  ينبغي، 
�صخ�صية ريت�صارد يف طيبتها وهدوئها وعقالنيتها... وكان �صاهني قوياً 
يف توجيه املمثل، واأنا �صعيدة باأن مهرجان �صرم ال�صيخ اأعطاه حظه من 

التكرمي يف هذه الدورة.

الأخرية  الفرتة  يف  النجوم  من  عدد  اعتزال  ظاهرة  تف�صرين  • ومباذا 
؟

- هذا الأمر حدث معي فقد اعتذرت يف اآخر عامني عن الأعمال املعرو�صة 
عليَّ لأنها لي�صت منا�صبة لتاريخي، ول�صت يف حاجة اإىل اأن اأقدم �صيئاً اأقل 

من م�صتوى اأعمايل ال�صابقة حتى لو اعتزلت

؟ الأخرية  ال�صنوات  يف  ال�صينما  م�صتوى  ترين  • وكيف 
- الفن عموماً يف ال�صنوات الأخرية هبط درجات من بعد 25 يناير، ومل 
فئة  تعجب  اأن  اجلائز  من  للنا�ض...  جاذبة  تقدم  التي  املو�صوعات  تعد 

معينة، لكنها ل جتذب كل امل�صريني.
النجوم  عن  كبري  ا�صتغناء  وج��ود  جانب  اإىل  تراجعت،  الفنية  والناحية 
الكبار ومع هذا اأحرتم واأحيي جداً املنتج الذي ا�صتمر يف تقدمي اأفالم يف 

هذه الظروف ال�صعبة من الناحية القت�صادية.

الفن، وحتديدا  اإىل جنوم  بالن�صبة  املذكرات  كتابة  فكرة  ترين  • وكيف 
ليلى طاهر؟

- هذه الفكرة غري واردة متاما، خا�صة اأن حياتي لي�ض بها اأحداث درامية 
بجانب اأن حياتي اخلا�صة ل اأحب امل�صا�ض بها، 

له  لي�ض  ودائ��م��ا  اأن���اين  الفن  اأن  واأرى  بالفن.  ت��اأث��رت  اخلا�صة  وحياتي 
دائما  الفن  كفة  لكن  امل�صوؤوليتني،  بني  التوفيق  حاولت  واأنني  �صريك، 

كانت هي التي تك�صب.

باأحفادها؟ طاهر  ليلى  عالقة  عن  • وماذا 
اخلا�صة،  �صخ�صيته  ل��ه  اجل��ي��ل  وه���ذا  وول���د،  بنتان  اأح���ف���اد...   3 ل��دي   -
وجت��م��ع��ن��ي ب��ه��م ���ص��داق��ة ك��ب��رية ل��درج��ة اأن��ه��م مم��ك��ن اأن ي��ل��ج��اأوا يل يف 
اآخر هم من جمهوري  اأكرث من والديهم، من جانب  م�صاكلهم اخلا�صة 

وي�صاهدون اأعمايل بانتظام.

ل�ست يف حاجة اإىل عمل يعيدين اإىل اخللف

ليلى طاهر : حياتي اخلا�شة تاأثرت بالفن

)مل اأغب، ولكني اأبحث عن عمل ينا�سب تاريخي(. هكذا بررت الفنانة امل�سرية 
الكبرية ليلى طاهر، تواريها عن ال�ساحة الفنية طوال ال�سنوات املا�سية، موؤكدة، 
اأنها اعتذرت عن الكثري من الأعمال، لأنها وجدت اأنها ل تليق مب�ستوى الأعمال 
التي قدمتها، وهي لي�ست يف حاجة اإىل عمل يعيدها اإىل اخللف، كما اأنها حترتم 

املكانة التي يراها من خاللها اجلمهور.
ق�سرية،  فرتة  قبل  ال�سيخ  �سرم  مهرجان  يف  تكرميها  عن  حتدثت  طاهر  ليلى   
وذكرياتها مع كبار الفنانني الذين تعاونت معهم عرب م�سوارها، وراأيها يف حتويل 
لنف�سها  و�سعتها  التي  احلمراء  اخلطوط  على  وعرجت  فني،  عمل  اإىل  حياتها 

منذ دخولها الفن وتفا�سيل اأخرى، يف هذا احلوار:

اأطّل الفنان و�سام �سباغ ممّثاًل يف املو�سم الرم�ساين، من خالل م�سل�سل )جوليا(، واأي�سًا كمقدم من خالل برنامج امل�سابقات )تاك�سي اأبو �سفيق(، وكال العملني يحظيان بالنجاح املُر�سي وبن�سبة متابعة ملحوظة 
من امل�ساهدين الذين وجدوا فيهما ف�سحة للرتفيه بعد يوم �سوم طويل.�سباغ الذي اأ�سبح ا�سمًا مطلوبًا على  �سا�ستي  ال�سينما والتلفزيون، هو اأي�سًا مطلوب كمقّدم، لأنه يتمتع ب�سخ�سية عفوية بعيدة عن 
الت�سنع والفتعال، ف�ساًل عن �سرعة بديهٍة جتعله قادرًا بذكاء على ُماَورة �سيوفه والنا�ض، وخ�سو�سًا اأنه يطّل يف رم�سان احلايل من خالل برنامج امل�سابقات )تاك�سي اأبو �سفيق(، الذي )ي�سطاد( املارة خالل 

جتواله يف �سوارع بريوت، ليدخل معهم يف حوار طريف قبل اأن يربحهم جوائز مادية...

يتمتع ب�سخ�سية عفوية بعيدة عن الت�سنع والفتعال

و�شام �شباغ: كلما اجتهد الإن�شان َفَر�َض نف�شه اأكرث

املو�صم  م���ن  الأول  الأ����ص���ب���وع  اإح�������ص���اءات  ق�����راأت  ك��ي��ف   •
م  تقدُّ اأك���دت  وال��ت��ي  اللبنانية،  ال�صا�صات  على  ال��رم�����ص��اين 
)ك��ل احل��ب ك��ل ال��غ��رام( على ح�صاب اأع��م��ال اأخ���رى، م��ع اأن 
العودة(   - )الهيبة  اكت�صاح  على  يراهنون  كانوا  الكثريين 
الذي احتل املرتبة الرابعة بعد م�صل�صلْي )احلب احلقيقي( 

ثم )جوليا(؟
الذين  امل�����ص��اه��دون ه��م  دام  راأي����ي م��ا  - مب���اذا يفيد 

ي���ق���ررون م����اذا ي��ح�����ص��رون. اأم����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل 
م�صل�صل )جوليا( الذي اأطّل فيه فهو يحظى 
النا�ض  اأن  اإيجابية جداً، وخ�صو�صاً  باأ�صداء 
اأم����ل و���ص��ح��ك��ة يف ظل  ب�����ص��م��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة 
هلل  احلمد  نعي�صها.  التي  ال�صعبة  الظروف 

تاأكدْت  جيدة  نتيجة  نحقق  اأن  ا�صتطعنا  اأننا 
من خالل ارتفاع ن�صب امل�صاهدة، وهذا الأمر 

ير�صينا ويجعلنا ن�صعر باأننا جنحنا يف حتقيق 
اإىل قلوب  ال��ف��رح��ة  واإدخ�����ال  ه��دف��ن��ا 

النا�ض.
• لكن هذه النتيجة مل تكن 

عة، فهل هذا يعني اأن  متوقَّ
واأن  املُ�صاهد متقّلب،  ذوق 

عاجزون  الدراما  �صّناع 
عن قراءة مزاجه؟

�صيء  ي���وج���د  ل   -
بل  م�����������ص�����م�����ون، 
يرتبط  ���ص��يء  ك��ل 

ب����ذوق املُ�����ص��اه��د. ل 
تتحكم  قواعد  توجد 

ب��ذوق��ه، ب��ل الأم����ر ي��ع��ود اإىل 
متابعة  يرغب يف  ك��ان  واإذا  م��زاج��ه، 

والعك�ض  درام��ي،  اأو  عمل كوميدي 
���ص��ح��ي��ح اأي�������ص���اً. ك���ل ع���ام حت�صل 
الرم�صاين.  امل��و���ص��م  يف  م��ف��اج��اآت 
ذوق  املُْنِتج يعرف م�صبقاً  ولو كان 
املُ�صاِهد مَلا ح�صلْت مفاجاآت وجاءت 

النتائج بعيدة عن ح�صاباته.

ك�  ك��وم��ي��دي  م�صل�صل  ت��ق��دمي  ع��ن��د  راه��ن��ت��م  م���اذا  • ع��ل��ى 
اأو  م��ث��اًل،  وهمومهم  ال��ن��ا���ض  م�صاكل  على  ه��ل  )ج��ول��ي��ا(... 
ع��ل��ى جت��رب��ة ال��ك��وم��ي��دي��ا ال��ت��ي حققها )ح��ب��ة ك��ارام��ي��ل( يف 

املو�صم الرم�صاين املا�صي؟
النا�ض  اأن  ننكر  اأن  ميكن  ول  الكوميديا،  يحبون  النا�ض   -

متعبون. 
برنامج  تقّدم  اأن��ت  )جوليا(  م�صل�صل  جانب  اإىل   •
الربامج  اأن  ت���رى  ف��ه��ل  ���ص��ف��ي��ق(،  اأب����و  )ت��اك�����ص��ي 
عفوية  ���ص��خ�����ص��ي��ات  اإىل  حت��ت��اج  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
و�صخ�صية  ك�صخ�صيتك  وظ��ري��ف��ة  وتلقائية 
برنامج  اأي�صاً  يقّدم  الذي  ياخور  با�صم  املمثل 

األعاب خا�صاً برم�صان؟
- بالن�صبة اإىل )تاك�صي اأبو �صفيق( هو يقوم على 
اأن تبتكر  الرجت��ال، ويحتاج اإىل موهبة ت�صتطيع 
�صيئاً من ل �صيء. واإذا مل اأُقم باملهمة على اأكمل 
وجه، ومل اأمتكن من اإ�صحاك ال�صخ�ض 
التاك�صي،  يف  م��ع��ي  ي�����ص��ع��د  ال����ذي 
وظ������ل ك���ئ���ي���ب���اً وح����زي����ن����اً، ويف 
اأجنح  مل  اإذا  نف�صه  ال��وق��ت 
امل�صاهد  اإ����ص���ح���اك  يف 
ب��ي��ت��ه، ف��ال �صك  يف 
ال����ربن����ام����ج  اأن 
ومثل  �صيف�صل. 
ه����ذه الأم������ور ل 
ب�صهولة،  ت���اأت���ي 
تتطلب  ه����ي  ب����ل 
خ��ربة وجت��رب��ة. لي�ض 
جاهز  ����ص���يء  ال���ربن���ام���ج  يف 
ال�صوؤالني  ���ص��وى  ع��ل��ي��ه  وم��ت��َف��ق 
اللذين اأطرحهما خالل احللقة، اأما 
وهذا  اللحظة،  وليد  فكله  الباقي 
الأمر اأعتربه حتدياً بالن�صبة اإيّل، 
واحلمد هلل اأنني متكنُت من اإثبات 
التجربة.  يف  اأجن���ح  واأن  نف�صي، 
رمب����ا ك����ان ه���ن���اك َم����ن ل يحب 

مه�صوم  عمل  متابعة  اإىل  الهروب  ويريد  الدراما  م�صاهدة 
ولذيذ، وهذا ما يجده يف برنامج )تاك�صي اأبو �صفيق(.

يالزمك؟ لقباً  �صفيق(  )اأبو  ي�صبح  اأن  تتوّقع  • هل 
يعرفني  اأح��د  يكن  املهنة، ومل  ب���داأُت  كنُت  لو  لأنني  ك��ال،   -
اللقب  ه���ذا  ل��ك��ان  ���ص��ف��ي��ق،  اأب����و  ب�صخ�صية  وب�����رزُت  ك��م��م��ّث��ل 
اأن  17 عاماً من العمل يف املهنة ل اأظن  لزمني، لكن بعد 
اأ�صبح  ال��ذي  ا�صمي  على  تطغى  اأن  ميكن  ال�صخ�صية  ه��ذه 

موجوداً وَتَرَك اأَثراً عند النا�ض. 
• ُيعرف عنك حر�صك على الظهور يف ال�صينما، اإىل جانب 
اأجل  التلفزيون. هل تعمل من  ح�صورك كممثل ومقدم يف 
اأن  اأو  والتلفزيون،  ال�صينما  بني  ال��ت��وازن  ه��ذا  مثل  حتقيق 
الأمر ل يعدو كونه جمرد فر�صة من خالل العرو�ض التي 

تقّدم لك؟
اأي جتربة  اأخ�����ض  اأع���وام مل   3 ذل���ك. قبل  اإىل  اأ�صعى  ب��ل   -
�صينمائية، وكنُت اأزعل واأقول )لي�ض ما عم بقدر افتح هيدا 
اأطلب احل�صور يف  وكنُت  وعاندُت،  ولكنني �صممُت  الباب(. 
ال�صينما يف لوعيي، واحلمد هلل ُفتح الباب و�صاركُت النجم 
رام���ي ع��ي��ا���ض يف فيلمه )ب���اب���ارات���زي(، وب��ع��ده��ا ���ص��ارك��ُت يف 
فيلم  وم��ن ثم يف   welcome to Lebanon( فيلم
اأن  كما  اأك��رث،  نف�صه  َف��َر���َض  الإن�صان  اجتهد  كلما  )لعانة(. 
املوهبة تلعب دورها، وهي جتعل املُْنِتج على توا�صل م�صتمر 
النا�ض. جميل  اأَحبه  )كاراكرت(  قّدم  اإذا  باملمثل، وخ�صو�صاً 
ز فيها جميعاً  َي��رْبُ اأن يطل الفنان يف كل هذه املجالت، واأن 

واأن يقدم الأف�صل.
اإجازة طويلة  • بعد انتهاء املو�صم الرم�صاين هل تنتظرك 

اأو ارتباطات فنية جديدة؟
املُْنِتجني  لأن  الإنتاجات،  الرم�صاين ترتاجع  املو�صم  بعد   -
دون  م��ن  البقاء  اأ�صتطيع  ل  اأن��ا  فيه.  جهدهم  ك��ل  ي�صعون 

حركة، 
و�صاأوا�صل درا�صتي بعدما ح�صلُت على ماج�صتري يف الإخراج 

ر لعمل م�صرحي. كما اأنني اأح�صّ
كُمْخِرج؟ للعمل  تخطط  • هل 

املادة  العربية وتدري�صي لهذه  ب��ريوت  اأعّلم يف جامعة  اأن��ا   -
دَفعني اإىل اأن اأ�صتغل على نف�صي، واأنا �صعيد جداً لأنني عدُت 

اىل مقاعد الدرا�صة.
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فريق بحثي يت��شل اإىل عالج ملر�ض الإيدز
تو�صل فريق بحثي يف ال�صني اإىل عالج ملر�ض نق�ض املناعة املكت�صب "اإت�ض 
كونغ،  هونغ  جلامعة  التابع  الإي���دز  معهد  يف  بحثي  فريق  وق��ال  يف".  اآي 
)اإت�ض. لفريو�ض  ع��الج   اإىل  تو�صل  اإن��ه   �صي،  ت�صني  الربوفي�صور  بقيادة 
اآي.يف( امل�صبب ملر�ض نق�ض املناعة املكت�صب )الإيدز( يف اإجناز جديد ميهد 

لل�صفاء من املر�ض.
ووفًقا ملركز )اإيدز داتا هاب( املدعوم من الأمم املتحدة، بلغ عدد امل�صابني 
اظهرت جتربة  فيما  األفا،   850 نحو  ال�صني  )اإت�����ض.اآي.يف( يف  بفريو�ض 
على  ال�صيطرة  على  ق��ادر  اجلديد  امل�صاد  اجل�صم  اأن  الفئران  على  العالج 

الفريو�ض والق�صاء على اخلاليا امل�صابة.
ويقول رئي�ض الفريق البحثي اإن اجل�صم امل�صاد �صيوفر للمرة الأوىل القدرة 
لقاح  يوجد  ول  )اإت�����ض.اآي.يف(.  اأ�صكال فريو�ض  التعامل مع خمتلف  على 

لعالج الأ�صكال املختلفة للفريو�ض.

ا�شتئ�شال الل�زتني مبكرًا قد ي�شبب احل�شا�شية واللتهابات
قبل  وغ��دده��ا  اللوزتني  اإزال���ة  اأّن  ملبورن،  جامعة  ن�صرتها  درا���ص��ة  اأثبتت 
بلوغ الطفل �صن العا�صرة �صيجعله غالباً عر�صة ل�صل�صلة التهابات ونوبات 

ح�صا�صية تنتابه عند بلوغه اأو يف مراحل متقدمة من حياته.
 JAMA“ �����ص����ف����ح����ة  يف  درا���������ص��������ة  خم����ت���������ص����ون  اأط��������ب��������اء  ون�����������ص�����ر 
 ”Otolaryngology – Head & Neck Surgery
ك�صفت اأّن اإزالة اللوزتني والغدد املرتبطة بها ملعاجلة حالت �صيق التنف�ض، 
اأو حالت التهاب الأذن الو�صطى املتكررة يبقى اإجراًء وقائياً �صائعاً، رغم اأّن 
الآثار املنتظرة على املدى البعيد لهذا الإجراء ما زالت جمهولة، ل�صيما اأّن 

الغدد اللمفاوية تلعب دوراً حا�صماً يف تطوير واأداء جهاز املناعة.
“اإرت�صه بالت” الطبي الأمل��اين، يتوقع باحثو جامعة  وح�صبما نقل موقع 
اأمرا�ض على  اأن تن�صاأ وت�صبب يف  اأن احل�صا�صية ميكن  ملبورن الأ�صرتالية 
وجه اخل�صو�ض يف العني اأو اجللد، ويرّجح اأّن الن�صيج املوجود يف اللوزتني 
يلعب دوراً هاماً يف تطوير جهاز املناعة، عرب متابعة الفريو�صات التي ميكن 
بوجه  الع�صوين  هذين  منافذ  �صد  ع��رب  اأو  وال��رئ��ة،  احلنجرة  ت�صيب  اأن 

البكرتيا ال�صارة.
اأو  الغدد  اإزال��ة  عملية  بديلة عن  تدابري  باتخاذ  املخت�صون  يو�صي  وهكذا 
1.2 مليون طفل، ُرفعت لوزتا  اأو كلتيهما، �صملت الدرا�صة نحو  اللوزتني 
اآخ��ري��ن، ويف  األ��ف��اً  اثني ع�صر  األ��ف منهم، فيما رفعت غ��دد نحو   18 نحو 
األف   32 اإىل  ي�صل  ملا  بها  املتعلقة  والغدد  اللوزتان  ُرفعت  اأخ��رى،  ح��الت 
التنف�صي،  اجلهاز  اأم��را���ض  احتمالت  بتفاقم  العمليات  وربطت  اآخ��ري��ن، 

واللتهابات واأمرا�ض احل�صا�صية.
ورغم اإجراء عمليات فح�ض ومتابعة دقيقة يف حال توفر ال�صبل لها؛ فاإن 
النتائج التي تو�صل اإليها الباحثون تثبت اأّن من املهم الأخذ بنظر العتبار 

احتمالت الإ�صابات املتوقعة بعد رفع اللوزتني والغدد املتعلقة بها.
وخل�ض الباحثون اإىل اأّن اللوزتني والغدد املتعلقة بها تنتمي اإىل الأع�صاء 
الفعالة يف جهاز املناعة، واإزالتها توؤثر مبا�صرة على اجلهاز التنف�صي، لكن 
الباحثني تو�صلوا، يف الوقت نف�صه، اإىل ظهور 28 مر�صاً خمتلفاً، مبا فيها 

التهابات طفيلية، واأمرا�ض جلدية، واإ�صابات خمتلفة يف العني.
وك���ان %37 مم��ن ت��ع��ر���ص��وا ل��ه��ذه الإ���ص��اب��ات وم���ن ظ��ه��رت عليهم هذه 
الأعرا�ض قد اأجروا يف طفولتهم حني كانوا يف �صن حتت العا�صرة عمليات 

رفع اللوزتني وما يتعلق بها.

عام  مات  الذي  الجنليزي  العاملي  الديب  هو  • من 
؟ امل�سرح  خ�سبة  على  1870م 

ت�صارلز ديكنز
؟ اجلولن  معنى  ما  �سوريا  يف  اجلولن  ه�سبة  • تقع 

الرتاب واحل�صى
رئا�سة  تتوىل  الأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •

جمل�ض النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�صي بيلو�صي.

؟ واحدًا  عنقودًا  له  اأقدم  ومل  كرمًا  اأبي  اأعطاين  املثل  هذا  ا�سل  •  ما 
ارميني

الفنلندية؟ توروكو  ت�ستهر  •  مباذا 
�صناعة ال�صفن

اأن  قبل  ولكن  بال�صلل  لإ�صابتها  ب�صرعة ومييل  الأع�صاب  يدخل خاليا  الكحول هو خمدر،  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�صلل فاإنه ينبه خاليا الأع�صاب وي�صعها يف حالة من الإث��ارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول 
على الدماغ؟ التاأثري الأول هو ال�صعور بالتنبه فيت�صارع العمل والكالم وتزداد الب�صرة احمراراً ويرتفع �صغط 
بالأمزجة  التحكم  فقوة  بال�صلل  للدماغ  العليا  الوظائف  ت�صاب  ثم  والتنف�ض.  القلب  دق��ات  وتت�صارع  ال��دم 

ت�صيع. 
اأربعة.  الإن�صان  ج�صم  يف  القلب  �صمامات  عدد  اأن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�صجاعه  يكون  عليه  للمغمى  الأويل  ال�صعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�ض وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�صق حملول الن�صاء اإن وجد اأو اأي عطور 
اأخرى. ويحدد �صبب الإغماء بوا�صطة النظرة املتفح�صة للم�صاب وما حوله ومن لون وجه امل�صاب. وبعد اأن 
واإذا بدا على وجه املغمى عليه  اأفاق  اإذا  ميدد امل�صاب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �صوائل �صاخنة 

الإرهاق فهذا يعني اأنه م�صاب بالختناق فيقت�صي ذلك نقله اإىل مركز �صحي. 

الفار�س ال�شجاع واحلاكم الظامل 
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فوائد الطماطم
ك�����ص��ف��ت درا�����ص����ة ج����دي����دة عن 
املنتظرة من  ال�صحية  الفوائد 
يومي،  ب�صكل  الطماطم  تناول 
ويف مقدمتها التقليل من خطر 

الإ�صابة ب�صرطان اجللد.
باحثون  ال����درا�����ص����ة  واأج���������رى 
م����ن ج���ام���ع���ة ولي�������ة اأوه����اي����و 
الأمريكية، واكت�صفوا اأن تناول 
ال���ط���م���اط���م ي��ق��ل��ل م����ن خطر 
 ،50% بن�صبة  اجللد  �صرطان 
بعد اإجراء درا�صتهم على فئران 
التجارب. بح�صب ما ن�صر موقع 

توداي". نيوز  "ميديكال 
ل�صرطان  الأك��رب  ب��دون حماية، هو عامل اخلطر  لل�صم�ض  التعر�ض  ويعد 

اجللد، والذي يعد اأحد اأكرث اأنواع ال�صرطانات �صيوًعا يف العامل.
واأثبتت درا�صات �صابقة، اأن معجون الطماطم له تاأثري فعال يف عالج حروق 
الطماطم نف�صها  تناول ثمرة  اأن  الدرا�صة احلديثة  اأ�صارت  بينما  ال�صم�ض، 

اأكرث فعالية يف الوقاية من حروق ال�صم�ض.
مت  التجارب  فئران  من  جمموعة  على  درا�صتهم  بتطبيق  الباحثون  وق��ام 
لالأ�صعة  تعري�صها  ثم  اأ�صبوًعا،   35 ملدة  الطماطم  تغذيتها على م�صحوق 
فوق البنف�صجية، ووجدوا اأن الأورام ال�صرطانية يف اجللد انخف�صت لديها 

بن�صبة %50 مقارنة بالفئران التي مل يتم تغذيتها على الطماطم.

امراأة حتمل جهاز تلفزيون ب�سا�سة كبرية م�سطحة على ظهرها اأثناء عبورها لطريق يف بيوجن ياجن.    )اأ ف ب(

يف احدى املدن ال�صينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر والموال فاأعلن احكاما قا�صية عليهم وا�صتعبدهم، ولنهم �صعفاء وفقراء مل ي�صتطع ان يقف امامه 

احد .
وجاء يوم �صمع اجلميع عن فار�ض خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا النهار 
ي�صفي  دواء  ماي�صد جوعهم ومينحهم  بها  لي�صرتوا  نقودا  الفقراء  ليعطي  ليال  الب��واب  يدق  كان هناك من 
باية  ينطقوا  لكنهم مل  امل�صاكني  الفقراء  ي�صرق احلاكم ويعطي  وا�صتمر احلال هكذا.. هناك من  امرا�صهم، 
كلمة فقد اخفى كل منهم ال�صر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�صبح ذلك الغريب يدفع اليهم باوراق 
كتب فيها من يف ا�صتطاعته ان يقف معه وي�صانده للق�صاء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�صفل اجلبل وينتظر 

هناك فجرا.
قبيل الفجر كان الفار�ض يختباأ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ض قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�صا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �صيكون احلاكم نف�صه، وبالفعل هناك خائن اخرب امللك عن كل 
�صيء فخرج امللك املغرور القا�صي لي�صتمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�ض ال�صجاع، بل اق�صم انه �صيقطعه ا�صالء 
الفار�ض، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله القوياء فوقف  املدينة كال منهم قطعة من ج�صد  و�صمنح اهل 
يلتفت ميينا وي�صارا بحثا عن الفار�ض لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، 
ال��ذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر  الفار�ض  وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وه��ذا ماكان يريده 
الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�صها البع�ض، لكنه كان قد قيد 
احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�صانه حتى و�صط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار 
الي��دي ت�صرب وته�صم عظام ذلك اخلائن وعدت  فاأنهالت  اإىل احلاكم  ا�صراركم  ينقل  الذي  انه اخلائن  فيه 
ارجل كثرية اإىل ا�صفل اجلبل لينظروا احلاكم م�صرجا يف دمائه فهللوا وفرحوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�صره 

لينظفوه من باقي اخلونة واق�صموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت .

مادة  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  ما�صات�صو�صت�ض  ج��ام��ع��ة  م��ن  ع��ل��م��اء  اأك����د 
بالإ�صابة  تت�صبب  اأن  ميكن  للبكترييا  امل�����ص��ادة  الرتيكلو�صان 

ب�صرطان القولون والتهابه.
درا�صة علمية عن خطورة   MedicalXpress ون�صر موقع 
منتجات  من  الكثري  تركيب  يف  تدخل  التي  الرتيكلو�صان  م��ادة 

التنظيف كمعجون الأ�صنان وال�صابون.
تاأثري  خاللها  در���ص��وا  جتربة  العلماء  واأج���رى 
املري�صة  التجارب  فئران  على  الرتيكلو�صان 
تطور  يف  ت�صببت  اأن��ه��ا  ف���وج���دوا  وال�����ص��ل��ي��م��ة 
مر�ض �صرطان القولون والتهابه لدى جميع 

الفئران دون ا�صتثناء.

اأن تريكلو�صان غري  اأكدت  اأن هذه التجربة  اإىل  واأ�صار الباحثون 
على  �صلباً  واأث���ر  ال��ف��ئ��ران  اأم��ع��اء  يف  احل��ي��وي��ة  البكترييا  تركيب 

تنوعها الهام يف هذه املنطقة احل�صا�صة من اجل�صم”.
النتائج تربهن  ه��ذه  اإن  ت�صانغ،  غ��ادون  ال��درا���ص��ة،  وق��ال م�صرف 
للمرة الأوىل على اأن الرتيكلو�صان يوؤثر �صلبًي على حالة الأمعاء، 

بح�صب وكالة )نوفو�صتي(.
للجراثيم  م�صادة  ا�صطناعية  م��ادة  هو  الرتيكلو�صان  اأن  يذكر 
معاجني  ���ص��ن��اع��ة  يف  احل����ايل  ال��وق��ت  يف  ت�صتخدم  وال��ف��ط��ري��ات 
واأن��واع املنظفات املختلفة، كما  الأ�صنان وال�صابون ومزيل العرق 
احل�صوات  تركيب  قبل  الأ�صنان  عالج  يف  الرتيكلو�صان  ي�صتخدم 

لها.

مادة يف معج�ن الأ�شنان.. ت�شبب  �شرطان الق�ل�ن


