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ليلة واحدة بال نوم قد
تعر�ضك للزهامير
خل�صت درا�سة �أمريكية جديدة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون
من م�شاكل النوم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالزهامير؛ ب�سبب تكون
بروتينات معينة يف املخ بعد ليلة واحدة بال نوم.
ونوهت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية لربط العديد من الدرا�سات
عدم كفاية النوم بارتفاع خطر الإ�صابة مبر�ض الزهامير ،و10
�أم��را���ض م��زم�ن��ة �أخ� ��رى ،ول �ك��ن ر� �ص��دت درا� �س��ة �أج��رت �ه��ا جامعة
وا�شنطن ماذا يحدث للمخ �أثناء الإ�صابة بالزهامير.
وذك��رت الدرا�سة �أن النوم يعمل مبثابة نظام �صرف �صحي للمخ،
وب��دون��ه ين�سد امل��خ بجميع �أن ��واع ال�ن�ف��اي��ات ،منها بروتينات بيتا
�أميلويد.
و�أو�ضحت �أن الأ�شخا�ص املهي�أين وراث ًيا للإ�صابة بالزهامير لديهم
م�ستويات عالية جدًا من تلك الربوتينات ،خا�ص ًة بعد ليلة واحدة
بال نوم.
ُيذكر �أن الزهامير هو مر�ض تنك�سي ع�صبي ،ما يعني ظهوره مع
موت خاليا املخ ،كما يعتقد العلماء �أن �أ�سبابه متعددة منها وراثية،
وبيئية ،و�أ�سلوب حياة الفرد.
و�أبرزت الدرا�سة ت�شابك بروتينات بيتا �أميلويد مع بع�ضها البع�ض،
ما يجعلها “لزجة كيميائ ًيا” وقادرة على �سد اخلاليا الع�صبية �أو
ت�شكيل �صفائح عليها ،وبالتايل تت�أثر القدرات املعرفية للمري�ض
بالزهامير.

تدخني احلامل ي�ؤثر ب�سلوك املولود
�أكدت مراجعة جديدة لدرا�سات طبية �أن الأطفال املولودين لن�ساء
يدخن ال�سجائر �أثناء احلمل خا�صة من يدخن ب�شراهة يكونون �أكرث
عر�ضة للإ�صابة با�ضطراب �سلوكي يعرف با�سم ا�ضطراب ق�صور
االنتباه وفرط احلركة.
وت�شري النتائج �إىل �أن احتماالت والدة طفل م�صاب بهذا اال�ضطراب
للأمهات الالتي يدخن �أثناء احلمل تكون �أكرث بن�سبة  60يف املئة
مقارنة مبن ال يدخن.
وتكون احتماالت والدة طفل م�صاب با�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط
احلركة للأمهات الالتي يدخن �أقل من ع�شر �سجائر يف اليوم �أكرث
بن�سبة  54يف املئة من مثيلتها بني غري املدخنات فيما ترتفع هذه
الن�سبة لدى من يدخن ب�شراهة �إىل  75يف املئة.
ورب�ط��ت درا� �س��ات �سابقة ب�ين التدخني خ�لال ف�ترة احل�م��ل وزيادة
خم��اط��ر الإ��ص��اب��ة ب��ا��ض�ط��راب ق�صور االن�ت�ب��اه وف��رط احل��رك��ة بني
الأطفال .لكن الباحثني الذين �أعدوا الدرا�سة يقولون �إن اجلديد يف
درا�ستهم هو �أنها جتمع بيانات من عدة دول وعدة فرتات زمنية كما
�أنها �أثبتت �أنه كلما زاد عدد ال�سجائر زادت اخلطورة.
وقال �أندرو �أدي�سمان كبري �أ�ساتذة طب الأطفال التطوري وال�سلوكي
يف مركز �ستيفن �آند �ألك�ساندرا كوهني الطبي للأطفال يف نيويورك
�إن النتائج "تعطي م�صداقية وق��وة �أك�ب�ر لإح �� �ص��اءات الدرا�سات
ال�سابقة ال�ت��ي ت�شري �أي���ض��ا �إىل �أن اح�ت�م��االت والدة طفل م�صاب
با�ضطراب ق�صور االنتباه وفرط احلركة تكون �أكرب بني احلوامل
املدخنات".
و�أ��ض��اف �أدي�سمان ال��ذي مل ي�شارك يف البحث ل��روي�ترز هيلث عرب
الهاتف �أن الدرا�سة "يجب �أن ت�ؤخذ بجدية� .إن الن�ساء الالتي يدخن
�أثناء احلمل لديهن �سبب �آخر للإقالع عنه".
ومي�ك��ن ال��ض�ط��راب ق�صور االن�ت�ب��اه وف��رط احل��رك��ة �أن ي��ؤث��ر على
الرتكيز وفرط الن�شاط ومتالك النف�س وي�سبب �صعوبات للطفل يف
املدر�سة ومع املجتمع.

حريق مبر�آب يدمر
مئات ال�سيارات
كافح رجال الإطفاء يف مدينة ليفربول
االجن �ل �ي��زي��ة ال��واق �ع��ة ب �� �ش �م��ال البالد
ح��ري�ق��ا �ضخما يف م ��ر�أب � �س �ي��ارات دمر
مئات ال�سيارات و�أدى �إىل �إخ�لاء مبان
عديدة يف املنطقة املحيطة.
وقالت ال�شرطة �إن جميع ال�سيارات التي
كانت موجودة يف م��ر�أب �سيارات كينجز
دوك متعدد الطوابق ال��ذي تبلغ �سعته
� � 1600س �ي��ارة دم� ��رت وع �ل��ى مالكي
ال�سيارات التوا�صل مع �شركات الت�أمني.
و�أل �غ��ي ع��ر���ض ف��رو��س�ي��ة دويل ك��ان من
امل �ق ��رر �أن ي �ق��ام ب �ج ��وار امل � � ��ر�أب .وق ��ال
املنظمون �إن جميع الأ�شخا�ص امل�شاركني
واخليول بخري.
وقالت هيئة �إنقاذ و�إطفاء مرزي�سايد �إن
التحقيقات الأولية ت�شري �إىل �أن حريقا
عار�ضا يف �سيارة واحدة �أدى �إىل ا�شتعال
ال�سيارات الأخرى.
وم � ��ا زال رج � ��ال الإط � �ف � ��اء يكافحون
احلريق بعد �ست �ساعات من ا�ستدعائهم
�إىل مكان احلادث.

قتل كالب بال�سم
يثري غ�ضب ًا �شعبي ًا

ي�ؤكد الأطباء على �أن التوتر قد يغري عادات الإن�سان اليومية مبا
فيها ع��ادات الطعام� ،إذ مييل كثري من النا�س �إىل تناول الأطعمة
الغنية بال�سكر �أو الوجبات ال�سريعة غري ال�صحية يف احلاالت التي
يعانون فيها من التوتر ال�شديد.
يقود التوتر وال�ضغط الناجت عن م�شاكل �شخ�صية �أو مهنية معظم
النا�س �إىل الثالجة مبا�شرة ،وحت��دي��د ًا �إىل الأج���زاء
اخلا�صة بامل�أكوالت الغنية بال�سكر �أو الوجبات ال�سريعة
الدهنية .وم��ن امل�لاح��ظ �أن التوتر يفتح ال�شهية
على ك��ل م��ا ميكن �أن يكون ���ض��ارا بال�صحة وم�سببا
لل�سمنة .فعو�ض ًا عن تناول تفاحة �أو �أي وجبة من
اخل�ضراوات ،منيل �إىل ال�شوكوال والبيتزا
والبطاطا املقلية وغريها ،التي قد
ت�شكل بالن�سبة للبع�ض تعوي�ضا على
ما ميرون به من �إجهاد نف�سي� ،أو
"مكاف�أة لذيذة" على ال�صمود
و�سط تيارات التوتر وامل�شاكل.

احذر ..التوتر يفتح ال�شهية على امل�أكوالت امل�ضرة بال�صحة
ولتف�سري ه��ذا ال�سلوك ��ش��رح رئي�س ع �ي��ادة التغذية يف
م�ست�شفى اليبزيغ اجلامعي ال�سبب علمياً ،حني قال د.
الر�س �سيلغ ،نق ً
ال عن موقع "�أوغ�سربغر �أليغيماينيه"
الأمل��اين� ،إن "اجل�سم يفرز هرمون الأدرينالني يف حاالت
التوتر الق�صرية �أو اخلوف الذي ي�ؤدي �إىل فقدان ال�شهية
�أو ن�سيان الأكل كلياً ،بينما ي�ؤدي ا�ستمرار التوتر ،والتوتر
املزمن على اخل�صو�ص� ،إىل �إف��راز هرمون الكورتيزول
الذي يحفز العديد من الرغبات يف اجل�سم منها الرغبة
بالأكل والإف��راط فيه ،وخ�صو�صاً تناول الأغذية الغنية
الكربوهيدرات ،مع العلم �أن التخل�ص من التوتر ي�ؤدي
�إىل ت��راج��ع م���س�ت��وي��ات ال �ك��ورت �ي��زول �إىل م�ستوياتها
الطبيعية.
ط�ع��ام��ك ��ص��ال��ح �إذا �سقط ع�ل��ى الأر�� ��ض  ..ول�ك��ن لوقت
حمدود!
هل ميكن �أن ت�أكل الطعام �إذا �سقط على الأر�ض؟ قاعدة
اخلم�س ثوان الذهبية متنح طعامك فر�صة �أخرى لأكله
�إذا �سقط على الأر�ض .فما ر�أي العلم يف ذلك؟
�إذا �سقط طعام منك على الأر�ض ميكنك �أن ت�أكله .هكذا
قال عامل اجلرثوميات �أنطوين هيلتون ،وا�ستدل بذلك
على قاعدة اخلم�س ثواين .فما هي هذه القاعدة؟
ال مي�ك��ن ال��وث��وق ب ��أك��ل ال �ط �ع��ام مت��ام �اً �إذا ��س�ق��ط على
الأر�ض ،ح�سب هيلتون ،الأ�ستاذ يف جامعة �آ�ستون ،وذلك
يف ت�صريح نقلته عنه �صحيفة الإندبندنت الربيطانية

الطماطم تبطئ �شيخوخة
الرئة ب�سبب التدخني
�أ�� �ض ��اف ��ت �أب � �ح� ��اث ج ��دي ��دة ف ��ائ ��دة مميزة
مل�ج�م��وع��ة ف��وائ��د ال�ط�م��اط��م (البندورة)،
ف�ق��د ت�ب�ين �أن �أك �ل �ه��ا ي�ع�ي��د �إ� �ص�ل�اح خاليا
الرئة التالفة ب�سبب التدخني ،و�أنها تقلل
ال�ت�راج��ع يف وظ��ائ��ف ال��رئ��ة ال ��ذي يحدث
مع التقدم يف ال ُعمر .ووج��دت الدرا�سة �أن
الطماطم حتقق مفعو ًال ك�ب�يراً يف �إ�صالح
الرئة لدى من �أقلعوا عن ا�ستهالك التبغ
ومنتجاته.
وبح�سب الدرا�سة التي ن�شرتها "يوروبيان
ري �� �س �ب�يرات��وري جورنال" ،ت �ب��د�أ ال��رئ��ة يف
ال�شفاء من الأ�ضرار التي حلقت بها نتيجة
ال��دخّ ��ان ف��ور الإق �ل�اع ع��ن ال���س�ج��ائ��ر ،لكن
ع�م�ل�ي��ة ال���ش�ف��اء ت���س�ت�غ��رق � �س �ن��وات ،وتقوم
الطماطم والتفاح بت�سريع عملية ال�شفاء.
ور�� �ص ��دت ن �ت��ائ��ج الأب � �ح� ��اث ال �ت��ي �أجريت

يف ج��ام�ع��ة ج��ون هوبكنز حت�سناً ك �ب�يراً يف
وظائف الرئة لدى من يتناولون الطماطم
ب�شكل �أ�سا�سي يف طعامهم وال يدخنون.
وت�صل الرئتان �إىل �أق�صى درج��ة منو لهما
ب�ين �سن  20و� 25سنة ،ث��م ت�ب��د�أ وظائف
الرئة يف الرتاجع مع بلوغ الـ .35
وتلعب التغذية اجليدة الغنية باخل�ضروات
والفواكه دوراً هاماً يف اكتمال منو الرئتني،
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى وظ��ائ��ف ال��رئ��ة ع �ل��ى نحو
جيد .وتت�أثر وظائف الرئة �سلباً بالتدخني،
وتتعر�ض بع�ض اخل�لاي��ا للتلف ،م��ا يجعل
ُع �م ��ر ال ��رئ ��ة �أك �ب��ر م ��ن ال � ُع �م��ر احلقيقي
ل�ل�إن �� �س��ان .وق ��د ت��و��ص�ل��ت ن�ت��ائ��ج الدرا�سة
اجلديدة �إىل �أن �أكل املزيد من اخل�ضروات
والفواكه ،وخا�صة الطماطم والتفاح ي�ساعد
على �إبطاء �شيخوخة الرئة.

على موقعها الإلكرتوين .لكن على الأرج��ح �إذا مل يتعد
وقت بقاء الطعام على الأر�ض مدة خم�س ثوان ،ف�إنه قابل
للأكل� ،إال �أن لذلك �شروط� ،أولها �أال يكون الطعام قد
التقط �أو�ساخاً ظاهرة �أو كان خارج مكان مغلق ،ف�سقوط
الطعام يف ال�شارع يختلف عن �سقوطه يف املنزل �أو املكتب،
حيث البيئة املتوفرة للبكترييا.
ويقول هيلتون� " :أظهرت الأبحاث �أن هناك عدة عوامل
ت�ؤثر على انتقال البكترييا من الأر�ض �إىل الطعام ،منها
نوعية الأر���ض التي ت�سقط عليها و نوعية الطعام الذي
�سقط على الأر�ض ومدة بقاء الطعام على الأر�ض".
كما ي�شار �إىل �أن الكثري من النا�س يلتقطون الطعام من
على الأر���ض لي�أكلونه ،وه��و ما �أظهره ا�ستطالع �أجري
على نحو �ألفي �شخ�ص و�أظهرت نتائجه �أن  79يف املائة
منهم ي�أكلون طعاماً �سقط على الأر�ض.
الوجبات اجلاهزة واملعلبة
ه��ل ت�ن��اول��ت خ�ل�ال ال���س��اع��ات امل��ا��ض�ي��ة وج�ب��ة ج��اه��زة �أو
معلبة؟ بع�ض الأ�شياء يبغي �أن تعرفها عن هذه املعلبات،
ف�ه��ي حت�ت��وي ع�ل��ى م ��واد كيمائية ت�ضر ب�صحة اجل�سم
ال�سيما م��ادة الفثاالت التي ت�ستخدم بكثافة يف �صناعة
الوجبات ال�سريعة واملعلبة.
تدخل مادة الفثاالت يف �صناعة الأغذية ال�سريعة لأنها
ت�ستخدم يف جعل امل��واد البال�ستيكية قابلة للطي وقابلة

للحفظ .ل�ك��ن ه��ذه امل ��ادة ميكنها �أن تت�سلل �إىل املواد
الغذائية التي تحُ فظ يف املعلبات ومن ثم تدخل �إىل معدة
الب�شر ،كما �أو�ضح علماء من معهد ميلكني لدرا�ساتدخل
مادة الفثاالت يف �صناعة الأغذية ال�سريعة لأنها ت�ستخدم
يف جعل امل��واد البال�ستيكية �أك�ث�ر م��رون��ة وقابلة للطي
واحل�ف��ظ .لكن ه��ذه امل��ادة ميكنها �أن تت�سرب �أي�ضا �إىل
املواد الغذائية التي تحُ فظ يف املعلبات ومن ثم تدخل �إىل
معدة الب�شر ،كما �أو�ضح علماء من معهد ميلكني لدرا�سات
ال�صحة العامة يف جامعة جورج وا�شنطن.
و�أ� �ش��ار العلماء يف درا� �س��ة ن�شروها يف ال��دوري��ة العلمية
"�إنفايرومنينتال ه�ي�ل�ث����س بري�سبيكتيف" ب � ��أن مادة
الفثاالت غري طبيعية ويتم ا�ستخدامها يف م�ستح�ضرات
التجميل والعطور ومعلبات امل��واد الغذائية ويف �أر�ضيات
امل �ن��ازل ويف ال�ك�ث�ير م��ن امل ��واد امل�ن��زل�ي��ة ،ن�ق�لا ع��ن موقع
"هايل براك�سيز" الأملاين.
فيما ذك��ر املركز الأمريكي لل�سيطرة على الأم��را���ض �أن
مادة الفثاالت ت�ستخدم بكرثة يف الواليات املتحدة .ورغم
�أن �أ�ضرار هذه املادة الكيمائية ال تعرف بال�ضبط� ،إال �أن
العلماء يحذرون من ت�أثرياتها على �صحة ومنو الب�شر،
وخا�صة على الن�ساء احلوامل وعلى الأطفال� .إذ �أظهرت
بع�ض التجارب على الفئران ت�أثري هذه املادة ال�سلبي على
الأجهزة التنا�سلية الذكرية حيث ال ي�ستبعد العلماء �أن
تكون للفثاالت نف�س الت�أثريات ال�سلبية على الب�شر.

�أث � ��ار ف �ي��دي��و م � ��روع ل �ق �ت��ل كالب
ب��ال���س��م يف ل �ب �ن��ان غ���ض�ب�اً �شعبياً
وا��س�ع�اً ،وحت��ول��ت �صفحات مواقع
التوا�صل الإجتماعي يف لبنان �إىل
من�صة للمطالبة ب�سرعة التو�صل
لقاتلي الكالب ال�ضالة الظاهرة
يف الفيديو ،يف الوقت الذي ي�شتبه
ال� �ك� �ث�ي�رون ب ��أن �ه ��م ع �ن��ا� �ص��ر من
املفرزة ال�صحية يف بلدية الغبريي
اللبنانية.
ويظهر يف مقطع الفيديو ،الذي
ب��د�أ يلفت االن�ت�ب��اه ي��وم اخلمي�س
املا�ضي ،ما ال يقل عن �أربعة كالب
وه� ��ي ت �ك��اف��ح م ��ن �أج � ��ل التنف�س
وت��رجت��ف بعد ت�ن��اول ال�ط�ع��ام من
ال�صناديق يف ح��ي ال�غ�ب�يري .ومت
�إلقاء الكالب وهي حتت�ضر يف ظهر
�شاحنة تابعة لل�سلطة املحلية.
و�أع��رب ال��ر�أي العام اللبناين عن
غ���ض�ب��ه م��ن ال�ت���س�م�ي��م معتربين
�أن��ه ج��رمي��ة ،يف ح�ين دع��ا �آخرون
احل �ك ��وم ��ة �إىل م �ع��اق �ب��ة �أول� �ئ ��ك
ال��ذي��ن يقفون وراء ق��رار ت�سميم
الكالب .وردّت بلدية الغبريي على
االتهامات املوجهة لها م�ؤكدة �أن
هذا العمل هو فردي وم�ستنكر.
و�أف��اد رئي�س البلدية معن اخلليل
ل�صحيفة النهار اللبنانية �أنه "مل
ي �ع� ِ�ط الإذن ب�ق�ت��ل ال �ك�ل�اب ،وقد
ك ّلف مفو�ض ال�شرطة يف البلدية
لإجراء التحقيقات ومعرفة حقيقة
املو�ضوع" .ون�شرت البلدية يف بيان
�صباح �أم�س اجلمعة �أعلنت فيه عن
توقيفها العنا�صر التي نفذت هذا
الفعل و�أحالتهم للتحقيق متهيداً
الت� �خ ��اذ الإج� � � � ��راءات القانونية
امل�سلكية والت�أديبية بحق املخالفني
منهم ،الفتة �إىل �أن عنا�صر املفرزة
ق��ام��وا بالعمل مب �ب��ادرة �شخ�صية
م��ن دون �أي �أوام � ��ر �� �ص ��ادرة عن
رئ�ي����س امل �ف ��رزة ال���ص�ح�ي��ة املعنية
مبكافحة الكالب ال�شاردة".

ي�صنع مكعب روبيك
من قطع اجلليد
يف حم ��اول ��ة ف ��ري ��دة م ��ن نوعها
�أده �� �ش ��ت ال �ك �ث�ي�ري��ن ،جن ��ح رجل
بريطاين �شغوف مبكعبات روبيك،
يف �صناعة مكعب روبيك حقيقياً
م ��ن ق �ط��ع اجل �ل �ي��د .ن �� �ش��ر توين
في�شر مقطع فيديو على العديد
من مواقع التوا�صل االجتماعي،
يظهر ف�ي��ه وه��و ي�ستخدم مكعب
روبيك م�صنوع من قطع اجلليد
املغلفة مبزيج من ال�سلكون.

ّ
يقدم فردين من عائلته
كـ «قرابني»

قدَّم �شاب ع�شريني فردين من عائلته قرابني لـ “ال�شيطان” يف زميبابوي،
ح�سبما �أوردت �إذاع ��ة نيهاندا املحلية ،وك��ان ي�ن��وي الت�ضحية ب�آخرين
ان�صياعًا لأوامر قوى جمهولة.
وواج �ه��ت ع��ائ�ل��ة يف كن�سنغتون يف ��ض��واح��ي م��دي�ن��ة “بوالوايو” جنوب
زميبابوي ،كابو�س جم��رم مت�سلل بني �أف��راده��ا ،حيث زع��م ابنها �أن��ه من
عبدة ال�شيطان ،واعرتف �أنه �ضحى بفردين من عائلته من �أجل دمائهما
ويخطط للمزيد من القرابني.
واعرتف تواندانكوما ( 24عامًا) ،لوالدته مرييام نكوما� ،أنه ينفذ �أوامر
من قبل زعيمه اخلفي (الذي مل يذكر ا�سمه) للقيام بذلك.
من جانبها قالت مرييام� :أطلعني تواندانكوماعلى كتاب ي�ضم �أ�سماء �أنا�س
ينوي الت�ضحية بهم من العائلة ،وكان ا�سمي على ر�أ�س القائمة.
ويف حماولة لتطهري ابنها من عبادة ال�شيطان ،قبل ت�سليمه لل�سلطات،
ق��ام��ت الأم ب� ��أداء ��ص�ل��وات وط�ق��و���س دينية ع��دي��دة� ،إال �أن ج�ه��وده��ا باءت
بالف�شل ،بينما ن�صحها مق ّربون متدينون بزيارة الطائفة الر�سولية جوهان
وي�شي�شانو يف مدينة بوالوايو لإنهاء حالة اال�ستعباد ال�شيطانية.
وق��ال اجل��اين ت��وان��دان�ك��وم��ا ملجلة ب��ي -م�ت�رو :مل يكن ل��دي خ�ي��ار �سوى
االن�صياع للتعليمات ال�صارمة ،لأن الف�شل يف تطبيقها يعني �أن �أواجه
املوت.
ويواجه ال�شاب ته ًما بالقتل العمد مبوازاة اعتباره م�شكو ًكا ب�أهليته العقلية،
رغم تخلي�صه من ا�ستعباد ال�شيطان له.

الثالثاء  2يناير  2018م  -العـدد 12213

�ش�ؤون حملية

Tuesday 2 January 2018 - Issue No 12213

22

مدينة العني حتتفل با�ستقبال العام اجلديد

الـفنان هـانـي الــزيــن :ي�شــارك يف �إحيــاء حفـل روتـانـا
جبل حفيت ي�ستقبل زواره على ارتفاع  1300مرت

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

تبد�أ التطبيق منذ يناير 2018

بلدية مدينة العني تفعل الدفع بالبطاقات
البنكية وتوقف الدفع النقدي يف خدمة املتعاملني
•• العني  -الفجر

انهت بلدية مدينة العني �إجراءاتها نحو تفعيل الدفع جلميع املعامالت
عرب البطاقات البنكية والدرهم االلكرتوين و وقف الدفع نقداً يف جميع
مراكز خدمة املتعاملني ومراكز بيع املواد الغذائية وذلك ابتدا ًء من االول
من يناير .2018
وت�سعى بلدية مدينة العني من خ�لال ه��ذه اخلطوة لدعم التوجه نحو
اخل��دم��ات االل�ك�ترون�ي��ة وتقليل م��دة االن�ت�ظ��ار و��ض�م��ان ج��ودة اخلدمات
املقدمة واالتقاء مبراكز خدمة املتعاملني  ،وهي من اخلطط التي تعمل
بلدية مدينة العني على تطبيقها و تطويرها ب�شكل دائم.
و�صرح نا�صر الهرمودي مدير ادارة مكاتب اخلدمة البلدية بانه مت الربط
بالبطاقات مع خدمات الأرا�ضي وتراخي�ص البناء واخلدمات االلكرتونية
بحيث �أ�صبح الدفع االلكرتوين مفعل بن�سبة  50%من اخلدمات املقدمة
و  100%من اخلدمات االلكرتونية كمرحلة �أوىل  ،و جاري العمل على
تطبيق باقي اخلدمات خالل الفرتة القادمة  ،حيثي �سهم هذا االجراء
يف الت�سهيل على املراجعني وتوفري الوقت من خالل ا�ستخدام البطاقات
البنكية  ،و يحد الأخ�ط��اء املرتتبة على ا�ستالم املبالغ النقدية من قبل
موظفي خدمة املتعاملني .
كما وف��رت ف��روع مكاتب خدمات البلدية اجهزة اع��ادة التعبئة لبطاقات
الدرهم االلكرتوين و �أجهزة الدفع بالبطاقات البنكية املتعامل بها  ،حيث
�سيتم قبول جميع �أنواع بطاقات االئتمان املتعارف عليها و امل�ستخدمة يف
دولة الإمارات مثل فيزا و ما�سرت كارد و غريها.
اجل��دي��ر بالذكر �أن بلدية مدينة العني ب��د�أت م ��ؤخ��راً بنقل  51%من
خدماتها للنظام الإلكرتوين و ايقاف العمل بها بالطرق التقليدية مبا
ي�ساهم يف تنفيذ خططها الرامية لتحقيق التحول االلكرتوين لالرتقاء
مب�ستوى اخلدمات و تقدمي اخلدمة املميزة للمتعاملني  ،حيث يعمل 13
مركز خدمة متعاملني يف دميع قطاعات بلدية مدينة العني و يقوم بتوفري
عدد من خدمات البلدية ال�شاملة و خدمات اجلهات احلكومية املختلفة ،
و عليه �سيتم تفعيل نظام الدفع بالبطاقات البنكية و الدرهم االلكرتوين
يف جميع الأفرع بالإ�ضافة لعدد � 5أفرع لتوزيع املواد الغذائية �إىل جانب
اخلدمات الأخ��رى التي تقدمها البلدية خلدمة متعامليها مثل خدمات
امل�سالخ و ت�سجيل العقود الإيجارية.
كما فعلت بلدية مدينة العني البوابات االلكرتونية لت�سهيل الإجراءات و
تنفيذها بدون زيارة مراكز اخلدمة مثل بوابة ال�شراء توزيع املواد الغذائية
 ،و يوجد على امل��وق��ع االل�ك�تروين ع��دد م��ن اخل��دم��ات التي ي�ستغنى بها
املراجع عن زيارة مراكز خدمة املتعاملني بحيث يتطلب ا�ستخدامها قارئ
لبطاقة الهوية �أو الت�سجيل يف املركز ملرة واحدة.

احتفلت مدينة العني با�ستقبال العام اجلديد حيث
توافد الع�شرات من �أبناء املدينة على الأماكن ال�سياحية
واملنتجعات ليكون من بينها جبل حفيت حيث حر�ص
العديد على ا�ستقبال �أوىل حلظات العام اجلديد على
قمة اجلبل على ارتفاع �أكرث من الف وثالثمائة مرت.
ك�م��ا ت��زي�ن��ت امل ��والت ال �ك�برى ال�ت��ي ت��زخ��ر ب�ه��ا مدينة
العني بالألوان الزاهية والبالونات التي ترمز �إىل عام
- 2018ومل تكن الفنادق بعيدة عن هذه االحتفاالت
حيث حر�ص فندق روتانا العني على ا�ستقبال زواره قبل
بداية العام اجلديد بثالث �ساعات ليكون يف ا�ستقبال
الزوار املدير الإقليمي ملجموعة فنادق كري�ستيان بودا
�إ�ضافة �إىل مديرة العالقات العامة والت�سويق �سيلفا
�سعادة حيث حتلق اجلميع ح��ول �شجرة عيد امليالد
التي تو�سطت امل��دخ��ل الرئي�س للفندق  ،ليقدم لهم

التهنئة �أبو مروان بطر�س منه ،كما ت�سابق الزوار على
التقاط ال�صور التذكارية لأبنائهم بهذه املنا�سبة.
هذا وقد �أحيا حفل فندق روتانا العديد من الفنانني
وامل��و��س�ي�ق�ي�ين ال��ذي��ن ت�ن��وع��ت �أغ��ان�ي�ه��م ومو�سيقاهم
مب�شاركة جميع املدعوين ليقدم الفنان هاين الزين
ال �ع��دي��د م��ن الأغ � ��اين ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي ت �ف��اع��ل معها
اجل �م �ه��ور .ومل ي�ك��ن روت��ان��ا ف�ق��ط ه��و ��ص��اح��ب هذه
امل �ب��ادرة ب��ل �شملت �أي�ضا ف�ن��دق هيلي ري�ح��ان �إ�ضافة
�إىل جمموعة فنادق �أيال ليكون يف مقدمة هذا "�أيال
جراند" حيث حر�ص مدير املجموعة حممد �سو�سان
على ا�ستقبال املدعوين وتقدمي الهدايا التذكارية لهم
ولأبنائهم ممن تواجدوا يف هذه االحتفالية.
هذا وقد �شارك اجلميع يف انتظار الدقيقة الأوىل من
العام اجلديد لتنطلق البالونات امللونة املعربة يف �سماء
القاعات املخ�ص�صة لالحتفال ليقدم اجلميع التهاين
ل�ب�ع���ض�ه��م ال�ب�ع����ض وق ��د اع �ت �ل��ت وج��وه �ه��م عالمات
التفا�ؤل بالعام اجلديد.

ح�سني اجل�سمي يحتفل مع جمهوره على كورني�ش �أبوظبي بالعام اجلديد
•• �أبوظبي – الفجر

و�سط ح�ضور جماهريي كبري تج ّمع ليحتفل معه
بقدوم العام اجلديد على كورني�ش "كا�سر الأمواج"،
اختتم الفنان الإماراتي د .ح�سني اجل�سمي "ال�سفري
فوق العادة للنوايا احل�سنة" حفالته الغنائية للعام
 ،2017وافتتحها بنف�س الوقت يف العام اجلديد
 2018من العا�صمة الإماراتية �أبوظبي ،برفقة
ف��رق�ت��ه امل��و��س�ي�ق�ي��ة ب �ق �ي��ادة امل��اي �� �س�ترو ول �ي��د فايد،
مقدماً جمموعة كبرية من �أغنياته متنوعة الألوان
املو�سيقية اخلليجية والعربية ،ن��اق� ً
لا اجلميع اىل
�أج� ��واء ال �ف��رح وال �ت �ف��ا�ؤل ب��ال�ع��ام اجل��دي��د وبدعوات
ا�ستمرار الأم��ن والأم ��ان يف دول��ة الإم ��ارات العربية

املتحدة وال�ع��امل العربي �أج�م��ع ،وق��د �شاركه الليلة
الغنائية االحتفالية الفنان امل�صري تامر ح�سني.
و�أع��رب اجل�سمي ع��ن تهنئته ب�ق��دوم ال�ع��ام اجلديد،
موجهاً ر�سالته للجمهور قائ ً
ال" :جمالكم ال يو�صف
 ."Happy New Yearاىل ج��ان��ب ذلك،
�أه� ��دى ح���س�ين اجل���س�م��ي اجل �م �ه��ور �أغ �ن �ي��ة منفردة
جديدة حملت عنوان "�أحبك" من ر�ؤيته و�أحلانه،
من كلمات ال�شاعر �أحمد ال�صانع وتوزيع مو�سيقي
ومك�س وما�سرت للماي�سرتو وليد فايد ،والتي باتت
متوفرة يف جميع املكتبات املو�سيقية وع�بر �صفحة
اجل�سمي الر�سمية يف موقع "اليوتيوب" مع بداية
العام اجلديد ،وذلك بعد ترقب وتفاعل كبريين من
اجلمهور.

�أكرث من  7,500زائر ي�ستقبل عام  2018من قرية العد التنازيل للعام اجلديد يف �أبوظبي

�آالف الزوار ي�شاهدون عر�ض الألعاب النارية من كورني�ش العا�صمة
•• �أبوظبي -الفجر

ا�ستقبل �أكرث من  7,500زائر عام  2018م�ساء �أول
�أم�س من قرية العد التنازيل للعام اجلديد ،بذكريات
رائ�ع��ة �ستدوم ط��وي� ً
لا ،حيث انطلق يف مت��ام منت�صف
ال�ل�ي��ل ع��ر���ض م�ب�ه��ر ل�ل�أل �ع��اب ال �ن��اري��ة �أ� �ض��اء �سماء
�أبوظبي والتي �شاهدها �آالف من اجلمهور من على
كورني�ش �أبوظبي �أي�ضاً .وا�ستمر العر�ض املذهل لأكرث
من  15دقائق.
ون�ظ�م��ت دائ� ��رة ال�ث�ق��اف وال���س�ي��اح��ة – �أب��وظ �ب��ي هذا
احلدث ،الذي قدم قائمة من فعاليات املميزة للجمهور
من خالل �إن�شاء �أول قرية للعد التنازيل� ،أقيمت على
كا�سر الأم ��واج بكورني�ش �أب��وظ�ب��ي ،و��ش�ه��دت حفالت
قدمها فنانون عرب ومن حول العامل ،وعرو�ض فنية

م�ست�شفى برجيل ي�ستقبل عام  2018بتوليد  11طفال �إماراتيا
يف الأول من يناير – وتو�أم �إماراتي يف منت�صف الليل لأول مرة

التو�أم الإماراتي زايد و�سلمى مت والدتهم
ال�ساعة  00:00يف الأول من يناير

•• �أبوظبي -الفجر

رحب م�ست�شفى برجيل ،مركز الرعاية الطبية املتميزة يف العا�صمة �أبوظبي،
ّ
ب�أ ّول تو�أم �إماراتي يتم تولدهم بعام  2018يف متام ال�ساعة  00:00يف
م�ضي ثوان قليلة على انطالق الألعاب
الأول من يناير  ،2018وذلك بعد ّ
النارية يف خمتلف �أرجاء املنطقة.
وغ�م��رت ف��رح��ة ق��دوم امل��ول��ودي��ن اجل��دي��دي��ن زاي��د و�سلمى قلبي والديه
الإم��ارات�ي�ين �أحمد عبداهلل القبي�سي وعاليا حممد الرميثي ،بعد جناح
العملية التي �أجرتها الدكتورة �سو�سن عبدالرحمن ،ا�ست�شارية �أمرا�ض
الن�ساء والتوليد يف فريق طب الن�ساء والتوليد يف م�ست�شفى برجيل.
و��ش��ارك��ت ال��دك�ت��ورة �سو�سن احتفالها م��ع ال��زوج�ين ال�سعيدين وقالت:
"تتملكنا �أحا�سي�س رائعة عندما نرى ال�سعادة والبهجة وا�ضحة على حم ّيا
الوالدين عند ترحيبهما باملولود اجلديد .وبالنيابة عن جميع العاملني يف
م�ست�شفى برجيل� ،أمتنى لعائلة القبي�سي حياة مليئة بال�سعادة والذكريات
اجلميلة".
ويف غرفة �أخرى بامل�ست�شفى ،قامت الدكتورة باثوكوتي حممد ،املتخ�ص�صة
يف �أمرا�ض الن�ساء والتوليد ،باجراء والدة مالك �صغري �آخر يف متام ال�ساعة
 00:03من نف�س اليوم ،وهو حممد عبدالهادي �إبن كل من حممد ر�ضوان
و�أ�سماء ر�ضوان من الباك�ستان ،واللذان يعي�شان يف �أبوظبي.
وبهذه املنا�سبة قالت الدكتورة باثوكوتي حممد" :نهنئ عائلة ر�ضوان
بقدوم طفلهما اجلديد الذي يعترب من �أول مواليد عام � .2018ستبقى
والدة الطفل حممد عبدالهادي ذك��رى طيبة هنا يف م�ست�شفى برجيل،
و�سنذكرها دائماً مع كل احتفال بعام جديد".
وع�شرة �أطفال �آخرين – ت�سعة منهم يحملون اجلن�سية الإماراتية – مت
توليدهم خالل ال�ساعات الأوىل من ال�صباح لين�ضموا اىل زاي��د و�سلمى
وحممد عبدالهادي لأول مرة يف تاريخ م�ست�شفى برجيل ،حيث �أ�شرف على
الوالدة كل من الدكتورة �سو�سن والدكتورة باثوكوتي.

وفعاليات منوعة ا�ستمرت �أربعة �أي��ام .و�أحيا حفالت
الليلة االحتفالية الأخ�يرة كل من الفنان الإماراتي
ح�سني اجل�سمي والفنان تامر ح�سني.
وب� ��د�أ اجل�م�ه��ور ب��ال�ت��واف��د ع�ل��ى ال�ق��ري��ة م��ن ال�ساعة
الرابعة ع�صراً ،لال�ستمتاع بكل ما تقدمه من خيارات
ترفيهية ،وع��رو���ض غنائية ،والتي اتختتمت بعر�ض
مللك ال�ضحك علي ال�سيد ،الذي قدم فقرات كوميدية
ملئت الأج��واء بال�سعادة وال�ضحك يف ا�ستقبال العام
اجلديد.
وقدمت �أبوظبي فعاليات وعرو�ض الألعاب النارية يف
خمتلف �أرج��اء املدينة ،حيث كان اجلمهور يودع العام
املا�ض وي�ستقبل عام  2018بالعرو�ض املبهرة �أي�ضاً
يف ك��ل م��ن ج��زي��رة ي��ا���س ،وج��زي��ة امل��اري��ة ،وكورني�ش
�أبوظبي.

حديقة احليوانات بالعني ت�ستقبل مولود ًا جديدا من فر�س النهر
•• العني  -الفجر

تفاج�أ زوار حديقة احليوانات بالعني يف حادثة الأوىل
من نوعها مب�شهد نادر يف حدائق احليوان والطبيعة
ل��والدة انثى فر�س النهر التي ت�سابقت كامرياتهم
لت�صويرها م�ب��ا��ش��رة يف م�شهد ق��ل م��ا ي�ت��اح لعموم
اجلمهور.
وتتيح احلديقة للزوار فر�صة م�شاهدة تفا�صيل حياة
�صغري فر�س النهر وعائلته يف معر�ضه اخلا�ص الذي
افتتحته احلديقة يف نوفمرب املا�ضي  ،ليبلغ بذلك
عدد اف��راد اال�سرة خم�سة اف��راد  ،تقدم جانبا مثريا
من حياة احليوانات الربمائية يف مدينة العني.
ويتلقى فر�س النهر ال�صغري حاليا الرعاية الالزمة
من فريق عمل احلديقة ال��ذي ينتهج اف�ضل وارقى
معايري العناية البيطرية والغذائية والبيئة املحيطة
مب��ا ي�ضمن متتعه ب�صحة جيدة م��ع تقدمي جتارب
ف��ري��دة ل�ل��زوار يف م�شاهدتها وال�ت�ع��رف عليها وعلى
منط حياتها ب�شكل عفوي وطبيعي.
ويتميز معر�ض فر�س النهر احلديث بت�صميم فريد
من نوعه مع اول نظام فلرتة و ت�صفيه تلقائية للمياه
على م�ستوى ال�شرق االو�سط وذلك يف حو�ض ماء نقي
تبلغ م�ساحته  740م�ترا مكعبا م��اي ما يزيد على
 190الف جالون من املياه مع جداول وم�سطحات
مائية ت�ستوعب ما يفوق �ستة االف جالون من املياه ،

وي�ضم املعر�ض برمائيات اخرى هي التم�ساح وقريبا
ثعلب املاء لكل منها حو�ضه الذي يتيح للزائر م�شاهدة
متنوعة وخيارات عديدة من احليوانات الربمائية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ف��ر���س ال �ن �ه��ر م ��ن الربمائيات
االفريقية الع�شبية التي يبلغ متو�سط عمرها 60
عاما يف حدائق احليوان و 40عاما يف الربية  ،ويتميز

بجلد �سميك جدا يبلغ  50ملم اي  20مرة ا�سمك
م��ن ج�ل��د االن���س��ان وه��و م��ن احل �ي��وان��ات امل�ف�تر��س��ة ،
ويهدد بقاء فر�س النهر جمموعة عوامل منها ال�صيد
الب�شري اجلائر واحليوانات املفرت�سة التي تتغذى
عليه مثل اال��س��ود والتما�سيح وال�ضباع  ،وي�ستطيع
فر�س النهر ال�سفر برا مل�سافة  10كم يف الليل بحثا

عن الع�شب م�ستهلكا  35كغ من الع�شب و ب�سرعة
تعادل �سرعة االن�سان يف ال�سري.
ومي�ضي فر�س النهر � 16ساعة يوميا مغمورا يف املاء
للحفاظ على ب��رودة ج�سمه حتت ال�شم�س ال�ساخنة
 ،وه��و ح �ي��وان ع ��دواين ر��ش�ي��ق احل��رك��ة و��س�ب��اح جيد
يحب�س انف�ساه حتت املاء بكل �سهولة ملدة خم�س دقائق
على االق��ل  ،ومن غرائب فر�س النهر عرقه الزيتي
ذو اللون االحمر الذي يعد مرطبا طبيعيا جللده من
حرارة وا�شعة ال�شم�س كما يعد م�ضادا حيويا وقاتال
للجراثيم  .يزن يف املعتاد  45كغ عند ال��والدة فيما
ميتد حمل االم اىل ثمانية ا�شهر مبعدل مولود واحد
كل عامني.
يعد فر�س النهر ثالث اكرب الثدييات يف الربية من
احليوانات املهددة باالنقرا�ض لذلك حر�صت حديقة
احليوانات بالعني و�ضمن ر�سالتها الرئي�سة يف �صون
الطبيعة على احت�ضانه واحلفاظ عليه واكثاره �ضمن
برامج علمية متخ�ص�صة  ،كما حتر�ص على رعاية
م��وال �ي��د و� �ص �غ��ار ف��ر���س ال�ن�ه��ر ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا من
االنقرا�ض وحماية الأجيال القادمة منها.
فبالرغم من ف�صائل فر�س النهر املتعددة يف الربية
�إال �أنها انقر�ضت عرب الزمن ومل يتبق منها �سوى
ف�صيلتني اثنتني هما فر�س النهر القزم الذي يعي�ش
م�ستقال وان �ف��رادي��ا و ف��ر���س ال�ن�ه��ر امل���ش�ترك الذي
يتعاي�ش مع جمموعات من �أقرانه.
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ال ترتك ال�شيخوخة دماغنا و�ش�أنه بل تالحقه على م ّر ال�سنوات
وتفتك باخلاليا الدماغية حتى ت�صيبها بالإرهاق وت�ستنزف
قوتها .ولكن النب�أ ال�سار �أن هذا الرتاجع املعريف ال ُيعترب جزء ًا
حتمي ًا من ال�شيخوخة ،بل ي�ستطيع دماغك ،بح�سب الدرا�سات
الكثرية يف هذا املجال� ،أن يجدّ د نف�سه يف �أي مرحلة عمرية!
�إليك ن�صائح عملية حتول دون ا�ست�سالم دماغك لل�سنوات ،وتبقيه
ح�صن ًا منيع ًا يف مواجهة �أي اعتداء من الزمن.
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تبقيه ح�صن ًا منيع ًا يف مواجهة �أي اعتداء من الزمن

ن�صائح عملية حتول دون ا�ست�سالم دماغك لل�سنوات

ا�ستعمال التحفيز املنا�سب .حتى �أنها قد تزيد بدرجة فائقة
الإجناز الأول :الدماغ يتابع �إنتاج خاليا جديدة
خالل اخلم�سينيات ،اكت�شف قطاع العلوم الطبية �أن الدماغ عند حت�سني امل�ستوى املعريف وامل��زاج وال�صحة .ال تقت�صر
م��رن ول��ه ق��درة تك ّيفية تفوق ما يظ ّنه العلماء .ت�سمح له ه��ذه العملية على حماية الدماغ لأط��ول ف�ترة ممكنة ،بل
ه��ذه امل��رون��ة الع�صبية ب�إن�شاء رواب��ط جديدة بني اخلاليا ت�سمح بتح�سني وظيفته �أي�ضاً!
الع�صبية وب�شفاء نف�سه ،ب��درج��ة معينة ،بعد ال�صدمات
واجللطات الدماغية .ويف الفرتة الالحقة ،تبينّ �أن قدرة الإجناز الرابع :زيادة معدل تكوين اخلاليا الع�صبية
يف �أي عمر
الدماغ التكيفية ومرونته تفوقان التوقعات الأولية.
حت�سنت التقنيات التي مي�ك��ن حت���س�ين م���س�ت��وى �أداء ال ��دم ��اغ يف ع�م��ر الع�شرين
خ�لال الثمانينيات والت�سعينياتّ ،
ت�سمح بقيا�س �أداء الدماغ و�أ�شارت �أدل��ة �إ�ضافية �إىل ت�ش ّكل والثالثني و�صو ًال �إىل ال�ستني وال�سبعني ،وما فوق :ميكنك
خاليا ع�صبية جديدة يف منطقة احل�صني لدى الثدييات �أن تحُ ّ�سن حيوية دماغك وذاكرتك لأن التقدم يف ال�سن ال
النا�ضجة وغ�ير الب�شرية .وم�ع��روف �أن احل�صني يرتبط يعني بال�ضرورة ح�صول تراجع معريف حاد� .سمعنا اخلرافة
بت�شكيل ذك��ري��ات ج��دي��دة وي� ��ؤدي دوراً حا�سماً يف التفكري القائلة �إن اجلينات حت�دّد م�سار �شيخوختنا و�أداء دماغنا.
املنطقي والتذ ّكر ،وقد ين�ش�أ عجز معريف وم�شاكل يف الذاكرة لكننا نعرف اليوم �أن احلمية الغذائية و�أ�سلوب احلياة �أكرث
نتيجة لت�ضرر ه��ذه املنطقة .ثبتت ه��ذه النتيجة يف عدد �أهمية من الإرث اجليني.
هائل من الدرا�سات التي تتمحور حول الإ�صابات والأمرا�ض بعد اكت�شاف تكوين اخل�لاي��ا الع�صبية م�ب��ا��ش��ر ًة ،ت�ساءل
املرتبطة مبنطقة احل�صني مثل الألزهامير و�أ�شكال �أخرى الباحثون عن احتمال �إطالق هذه العملية وزيادة وتريتها.
�أعطى غايج وفريقه للفئران (بيئة مدعّمة) ت�شمل عجالت
من اخلرف.
لكن يعني ن�شوء ذكريات جديدة على م ّر حياتنا �أن التغيري متحركة ومناطق ميكن ا�ستك�شافها وفئران �أخرى للتفاعل
يح�صل يف الدماغ ،ما ي�شري �إىل م�ستوى مرونته وحيويته .وال�ت��زاوج معها ،بالإ�ضافة �إىل ابتكارات وتعقيدات ح�سية.
ا�ستناداً �إىل هذه الفكرة و�إىل احتمال تكوين خاليا ع�صبية وراح ��وا ي��راق�ب��ون الآث ��ار ال�لاح�ق��ة .ك��ان��ت النتائج مذهلة!
جديدة لدى الرا�شدين ،ا�ستك�شف عالمِ الأع�صاب الرائد يف ��س��اه�م��ت ه��ذه ال�ب�ي�ئ��ة يف زي ��ادة ت�ك��وي��ن اخل�لاي��ا الع�صبية
جماله فريد غايج من معهد (�سولك) يف كاليفورنيا منطقة ب�أربعة �أو خم�سة �أ��ض�ع��اف .لكن تع ّلق اجل��زء ال�لاف��ت ب�أثر
تلك الزيادة على ق��درات الفئران .لوحظ �أن الفئران التي
احل�صني بطريقة جديدة.
�سجلت حت�سناً يف القدرة
يف �أواخر الت�سعينيات� ،أثبت غايج وفريقه �أن �أدمغة الرا�شدين �أنتجت خ�لاي��ا دماغية �إ�ضافية ّ
تنتج خاليا دماغية جديدة ،وت�أ ّكد هذا االكت�شاف الثوري يف على التفكري والتذ ّكر مقارن ًة بنظرائها .بعبارة �أخرى ،زاد
منا�سبات متكررة منذ ذلك احلني .كانت هذه النتيجة كفيلة ذكاء هذه املجموعة .على �صعيد �آخر ،حملت تلك الفئران
بزعزعة �أ�س�س املبادئ العلمية ،فن�سفت خرافتني �شائعتني موارد عاطفية م�ضاعفة وا�ستطاعت االحتماء من الإجهاد
ع��ن ال��دم��اغ وال�شيخوخة مفادهما �أن ال��دم��اغ يتوقف عن العاطفي عرب حت�سني مقاومتها اخلوف وال�ضغط النف�سي
النمو يف بداية الع�شرينيات من العمر ثم يبد�أ جميع النا�س واالكتئاب.
بخ�سارة اخل�لاي��ا الدماغية وت�صبح ال�شيخوخة مرادفة ارتبطت نتيجة غري متوقعة �أخرى بت�سجيل �آثار جيدة بغ�ض
النظر عن العمر .حني ن�ش�أت البيئة الإيجابية يف منت�صف
للرتاجع املعريف و�ضعف الذاكرة.
ال بتغيري نظرتنا �إىل ال�شيخوخة ال �ع �م��ر ،زادت عملية ت�ك��وي��ن اخل�لاي��ا الع�صبية بخم�سة
ك��ان ه��ذا االكت�شاف كفي ً
لأن��ه ي�شري �إىل ق��درة الدماغ على جتديد نف�سه ،نظراً �إىل �أ�ضعاف .وحني ب��د�أت يف عمر متقدم ،تراوحت الزيادة بني
ث�ل�اث ��ة وخ �م �� �س��ة �أ�� �ض� �ع ��اف .يف
�إمكان ن�شوء خاليا دماغية جديدة.
احل ��االت ال�ع��ادي��ة ،ميوت
الإجناز الثاين :تكوين اخلاليا الع�صبية يتفاوت من � 60أو  % 70من
اخلاليا الع�صبية
�شخ�ص �إىل �آخر
ينتج بع�ض الأدمغة خاليا ع�صبية جديدة بوترية مت�سارعة ،اجل� � � � ��دي� � � � ��دة
بينما يكتفي معظم النا�س باملعدّل ،وي�ص ّنع �آخ��رون خاليا ب � �ع� ��د ف �ت�رة
دماغية بخِ ْم�س املعدّل املتعارف عليه .لذا رمبا ي�ش ّكل �إيقاع ق� � ��� � �ص �ي��رة
تكوين اخلاليا الع�صبية �أهم عامل لتح�سني نوعية احلياة .لكن ت�سمح
ال � �ب � �ي � �ئ� ��ة
الإجناز الثالث :نوعية احلياة ترتبط مبعدل تكوين امل � ��د ّع� � �م � ��ة
مل � � � � �ع � � � � �ظ� � � � ��م
اخلاليا الع�صبية
ي�شري ارت�ف��اع ه��ذا امل�ع��دل �إىل منافع ب��ارزة على امل�ستويات اخل � � �ل � � ��اي � � � � � � ��ا
املعرفية والعاطفية واجل�سدية .حني يرتفع �إيقاع تكوين ال� � �ع� � ��� � �ص� � �ب� � �ي � ��ة
اخلاليا الع�صبية لديك� ،ستكون �شخ�صاً ملتزماً ووا�سع الأفق ب � � ��ال� � � ��� � � �ص� � � �م � � ��ود
وت�ستفيد من قدراتك �إىل �أق�صى ح��د .كذلك �ستت�ضاعف وال � �ت � �ط� ��ور .ح�صل
ق��درات��ك العقلية وتن�شط حيويتك العاطفية ،و�ستحمي تغيري ك��ام��ل يف �أ�سلوب
نف�سك م��ن ال�ضغط النف�سي واالك�ت�ئ��اب وت�ق��وي مناعتك .احلياة و�أعطى نتائج قوية.
�ست�شعر �أي�ضاً بالراحة النف�سية وترتفع معنوياتك ،وحتمل رمب��ا ال تنطبق ه��ذه الدرا�سة
على الب�شر مع �أن النتائج تكررت
نظرة �إيجابية عن كل ما يحيط بك.
يف املقابل� ،أثبتت درا��س��ات متالحقة ارتباط �ضعف تكوين يف منا�سبات ع��دة .لكن ح �دّد علماء
اخلاليا الع�صبية برتاجع الوظيفة املعرفية ،ما يعني يف هذه الأع�صاب الآث��ار الدقيقة التي تعطيها
احلالة تق ّل�ص حجم الدماغ وتراجع متو�سط العمر املتوقع احل ��واف ��ز ال�ب�ي�ئ�ي��ة ع �ل��ى ت �ك��وي��ن اخلاليا
و�سرعان م��ا تظهر �أع��را���ض مثل �ضعف ال��ذاك��رة والنق�ص الع�صبية ل��دى الب�شر وميكن �أن متنع موت
ضال اخلاليا اجلديدة.
املعريف واخلرف وال�ضغط النف�سي والقلق واالكتئاب ،ف� ً
عن �ضعف الوظائف التنفيذية واملناعة .كذلك رمبا يواجه
كيف حتافظ على �صحة دماغك؟
ال�شخ�ص جمموعة كبرية من امل�شاكل ال�صحية.
لذا يكون مفهوم (ال�شيخوخة الطبيعية) نتاج �أ�سلوب حياة ا�ستهلك كمية كبرية من اخل�ضراوات والفاكهة الطازجة:
ي�س ّمم الأع���ص��اب ويبطئ عمل ال��دم��اغ ب��وت�يرة مت�سارعة .تكون �أف�ضل اخل�ضراوات قليلة الكربوهيدرات وغنية
عموماً ،يتباط�أ تكوين اخلاليا الع�صبية ثم ي�ستقر معدله بالألياف ،ما مينحك �شعوراً بال�شبع ويُ�سهّل
يف منت�صف العمر قبل �أن يرتاجع بوترية متزايدة يف عمر م�سار اله�ضم .يجب �أن ت�ش ّكل الفاكهة
م�ت�ق��دم .لكن ال داع��ي لتكون ه��ذه احل��ال��ة حتمية .ميكن ال�ط��ازج��ة التي يقل فيها م�ؤ�شر �سكر
تن�شيط عملية تكوين اخلاليا الع�صبية يف الأعمار كافة عرب ال��دم واخل�ضراوات النيئة واملطبوخة

�أ�سا�س حميتك.
ي�ج��ب �أن ي�شتق معظم ال���س�ع��رات امل�ستهلكة م��ن الدهون
ال�صحية وعالية اجلودة .تتعدّد م�صادر هذه الدهون:
• الأوميغا  3املوجودة يف الأ�سماك وبذور الكتان وحلوم
الأبقار التي تقتات من الأع�شاب والبي�ض.
• دهون �أحادية عدم الإ�شباع :زيت زيتون بكر� ،أفوكادو،
مك�سرات ،بذور.
• �شحوم ثالثية متو�سطة ال�سل�سلة :زي��ت ج��وز الهند
البكر.
• دهون م�شبعة :حلوم تقتات من الأع�شاب ،بي�ض ،حليب،
�ألبان� ،أجبان.
• يتفوق زيت جوز الهند على الأ�صناف الأخرى كافة كونه
ي�ستطيع حت�سني الأداء املعريف لدى امل�صابني بالألزهامير.
يف ه��ذ امل �ج��ال ،ي�شري بع�ض ال�ت�ق��اري��ر �إىل حت��� ّ�س��ن ب ��ارز يف
ح��ال��ة امل���ص��اب�ين ب��درج��ة متقدمة م��ن الأل��زه��امي��ر بعدما
تناولوا ثالث مالعق كبرية من ذلك الزيت يومياً للوقاية
م��ن ال�تراج��ع امل�ع��ريف .وال�لاف��ت �أن زي��ت ج��وز الهند ممتاز
للطبخ لأن��ه ال يت�أك�سد على ح��رارة مرتفعة .ي�ش ّكل الطبخ
بالزبدة �أو ال�سمن النباتي خياراً �آمناً �أي�ضاً بدل ا�ستعمال
ال��زي��وت النباتية ال�ت��ي ُتعترب غ�ير �صحية حتى ل��و كانت
احلرارة متدنية.
• خ ّفف ا�ستهالك الدهون امل�ؤك�سدة :اطبخ الطعام على
املتفحمة،
ح ��رارة م�ت��دن�ي��ة ،وجت � ّن��ب ال�ل�ح��وم امل�ح��روق��ة �أو
ّ
والبي�ض املطبوخ ب�شكل مفرط ،واحلليب ال�ب��ودرة .كذلك
خ� ّف��ف ا��س�ت�ه�لاك حل��وم الأب �ق��ار ال�ت��ي ت�ق�ت��ات م��ن احلبوب
والأ� �س �م��اك امل�ل��وث��ة بالزئبق والغنية ب��ده��ون الأوم�ي�غ��ا ،6
وجت ّنب الدهون املتح ّولة ومعظم الزيوت النباتية با�ستثناء
زيت الزيتون البكر الذي يُ�ستع َمل بارداً.
• خ ّفف ا�ستهالك ال�سكر والكربوهيدرات :ي��ؤدي ارتفاع
م���س�ت��وي��ات ال���س�ك��ر �إىل ت��راج��ع ت�ك��وي��ن اخل�لاي��ا الع�صبية
بدرجة كبرية ،وحتى م�ستويات �سكر الدم (املرتفعة �ضمن
النطاق الطبيعي) ترتبط برتاجع حجم الدماغ ،ال �سيما
منطقة احل�صني ،لذا تتق ّل�ص املادة الرمادية ويرت�سخ اخللل
املعريف بعد عمر ال�ستني.
• تتح ّول الكربوهيدرات كافة يف النهاية �إىل غلوكوز:
يتح ّول الطحني الأبي�ض وطحني القمح الكامل �إىل �سكر
وت�سجل اخل�ضراوات الن�شوية،
خالل امل��دة نف�سها تقريباً.
ّ
مثل البطاطا العادية والأرز والبطاطا احل�ل��وة ،م�ستوىً
مرتفعاً م��ن م�ؤ�شر �سكر ال��دم .ل��ذا ت�ن��اول الفاكهة الغنية

بالفركتوز (مانغا ،خوخ ،موز ،عنب )...ب�شكل منف�صل .على
�صعيد �آخ��ر ،حتتوي الفاكهة املجففة على ن�سبة هائلة من
ال�سكر ،ومن الأف�ضل جتنبها� .أما ع�صائر الفاكهة واجلزر
ف�شبيهة بامل�شروبات الغازية يف حمتوى ال�سكر ،ومن الأف�ضل
التخلي عنها.
• اخرت كربوهيدرات غنية بالألياف مثل القرع والتوت
واجل��زر والكرنب والربوكويل والزهرة لأن اجل�سم يحتاج
�إىل الوقت لتفكيك الألياف و�إطالق ال�سكريات .متنع هذه
امل��دة ارت�ف��اع م�ستويات ال�سكر والأن�سولني ون�شوء م�شكلة
مقاومة الأن�سولني.
• زد ال�ف�ترة الفا�صلة ب�ين وج�ب��ات الطعام وط� ّب��ق مبد�أ
ّ
املتقطع :بهذه الطريقة �سريتفع م�ستوى عامل
ال�صوم
ال�ت�غ��ذي��ة الع�صبية امل�شتق م��ن ال��دم��اغ وت ��زداد ق��وة ن�شوء
اخلاليا الع�صبية وت�تراج��ع احل�سا�سية جت��اه الأن�سولني.
ُح�سن ال�صوم املتقطع �أي�ضاً متالزمة الأي�ض املرتبطة
قد ي ّ
بالرتاجع املعريف.
• جت ّن ْب الكافيني :حتى �أ�صغر كمية من الكافيني قد
ُت�ضعِف م�سار ن�شوء اخلاليا الع�صبية و�أداء ال��ذاك��رة .لذا
حاول تخفيف ا�ستهالكها �أو امتنع عنها بالكامل� .ستتكيف
مع الو�ضع اجلديد خالل ب�ضعة �أ�سابيع.
• جت ّنب النق�ص يف كل من الزنك والفيتامني  Aوالثيامني
وحم�ض الفوليك كي ال يتباط�أ تكوين اخلاليا الع�صبية.
ميكن ا��س�ت�ع��ادة م�ستويات طبيعية م��ن ه��ذه الفيتامينات
عند �أخذ مكمالت منها �أو ا�سرتجاع معدالت �صحية.
• اخ�تر م��أك��والت �صلبة حتتاج �إىل امل�ضغ لتعزيز م�سار
تكوين اخلاليا الع�صبية وحت�سني �أداء الذاكرة.
• احر�ص على حتريك ج�سمك با�ستمرار :ت�ش ّكل متارين
الأي��روب �ي��ك �أف���ض��ل خ�ي��ار لإن �ت��اج خ�لاي��ا ع�صبية جديدة،
ل ��دى احل �ي��وان��ات ع�ل��ى الأق � ��ل .ت�شمل ال�ن���ش��اط��ات املفيدة
الرك�ض وامل�شي ال�سريع وركوب الدراجة الهوائية والرق�ص
وال�سباحة وكرة القدم ومتارين تقوية القلب وكرة امل�ضرب
وقطع م�سافات طويلة� .سيرتاجع بذلك م�ستوى الربوتني
ال ��ذي يبطئ ن���ش��وء اخل�لاي��ا الع�صبية و�ستبقى اخلاليا
اجل��ذع�ي��ة الع�صبية يف ح��ال��ة من
(ال�سبات) اخللوي.
مت��اري��ن ت��زي��د قوة
دفاعك
• امل �� �ش��ي :اب ��د�أ
مبمار�سة امل�شي
ب�ين  20و30
دق �ي �ق��ة ،ثالث
�أو �أرب� � ��ع م ��رات
�أ� � �س � �ب� ��وع � �ي � �اً ،ثم
ح� � � ��اول �أن تزيد
�إي � � � �ق� � � ��اع ح ��رك� �ت ��ك
ل �ف�ت�رة ت �ت��راوح بني
 40و 60دق �ي� �ق ��ة.
ح � �ت� ��ى �أب � �� � �س� ��ط ن �� �ش��اط
يعطي نتائج �إيجابية على
ما يبدو.
• ال��رك ����ض :م ��ن امل� �ع ��روف �أن
ال�ضربات احلادة على الر�أ�س تبطئ
م�سار تكوين اخلاليا الع�صبية وت�ض ّر
بالروابط القائمة بني تلك اخلاليا ،من
ثم تزيد احتمال الإ�صابة بالألزهامير .لكن
قد يت�ضرر الدماغ �أي�ضاً ب�سبب ال�صدمات اخلفيفة
التي حت�صل مث ً
ال �أثناء الهرولة مع �أننا ال نعرف بعد
�أثرها الدقيق على وظيفة ال��دم��اغ .لكن من الوا�ضح �أن
بع�ض �أ�شكال الرك�ض يكون عدائياً �أكرث من غريه بالن�سبة
�إىل الدماغ.
ي�شدد مفهوم (الرك�ض ال�سل�س) ومقاربات �شائعة
�أخرى على �أهمية الهبوط بهدوء على الأر�ض.
لتع ّلم ه��ذه الطريقة ،ارك����ض ح��ايف القدمني
يف ال �ن��ادي ال��ري��ا��ض��ي ك��ي يهبط �أ��س�ف��ل القدم

والأ�صابع على الأر�ض �أو ًال .اجعل �ساقيك متت�صان ال�صدمة
ع�بر ث�ن��ي ال��رك�ب�ت�ين وح��اف��ظ ع�ل��ى ا�ستقامة ج�سمك بدل
املبالغة يف االنحناء �إىل الأم��ام .دع قدمك تنزلق بنعومة
على الأر���ض بحرك ٍة متوا�صلة .ط� ّور ه��ذه احلركة بوترية
تدريجية وتوقف حني ت�شعر بالأمل.
• رك��وب ال��دراج��ة ال�ه��وائ�ي��ةُ :تعترب احل ��وادث احلا�صلة
خ�ل�ال ه��ذا ال�ن���ش��اط �أول ��س�ب��ب ل�ت���ض��رر ال��دم��اغ املرتبط
بالن�شاطات الريا�ضية يف الواليات املتحدة .ي�ستعمل ن�صف
الأ�شخا�ص خ��وذة واقية لكن يكون معظم اخل��وذات مز ّوداً
بتقنية قدمية ال حتمي من �أبرز الإ�صابات الدماغية .ي�ش ّكل
ال�ضغط امل�ف��رو���ض على ال��دم��اغ ب�سبب تغيري االجتاهات
ب�سرعة فائقة �أول �سبب لالرجتاج الدماغي خالل حوادث
ال��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة .ل��ذا م��ن الأف���ض��ل �أن ت�ستعمل خوذة
حتمي الدماغ من معظم احل��وادث املحتملة ب��دل االكتفاء
بخوذة ع�صرية وجميلة ال�شكل� .إذا كنت حتب ت�س ّلق اجلبال،
تن ّبه من الهبوط القا�سي على املنحدرات ومن ال�صدمات
املفاجئة واحلتمية .كذلك ا�ستعمل �ساقيك وذراعيك واجلزء
العلوي من ج�سمك المت�صا�ص ال�صدمات املحتملة.
�أغذية خارقة تط ّور اخلاليا
• التوت الأزرق :تع ّج هذه الفاكهة مب��واد البوليفينول،
ال �سيما �أ� �ص �ب��اغ الأن�ث��و��س�ي��ان�ين ال �ت��ي ت�ع�ط��ي ال �ت��وت لونه
الأزرق ال ��داك ��ن .مت� � ّر ه ��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر ب��احل��اج��ز الفا�صل
بني الدم والدماغ لتقوية عملية تكوين اخلاليا الع�صبية.
�سجل امل�صابون برتاجع معريف حت�سناً الفتاً بعد ا�ستهالك
ّ
التوت يومياً لأن م�ضادات الأك�سدة املوجودة يف البوليفينول
حتمي الأع�صاب .تناول كوباً من هذا التوت �أو خال�صة منه
يومياً.
• ال�ف�ي�ت��ام�ين  :Eت �ت�راوح اجل��رع��ة امل�ث��ال�ي��ة ب�ين 200
و 800وحدة دولية يومياً.
• �أح�م��ا���ض الأوم�ي�غ��ا  3الدهنية :يحتوي ال��دم��اغ على
 60%من ال��ده��ون وترفع الأوميغا  3م�ستوى تكوين
اخلاليا الع�صبية بن�سبة  ،40%كذلك تزيد حجم الدماغ
وحتمي الأع�صاب .خذ بني غرامني و�أرب�ع��ة غرامات منها
يومياً.
• ال�شاي الأخ�ضر :تحُ ّ�سن مواد البوليفينول املوجودة يف
ال�شاي الأخ�ضر عمل ال��ذاك��رة ال��ذي يُعترب �إح��دى �أ�صعب
الوظائف املعرفية .ت�ن��اول ب�ين  3و� 10أك��واب م��ن ال�شاي
الأخ�ضر يومياً.
حت�سن الوظيفة املعرفية لدى امل�سنني
• الكركم :لوحظ ّ
الذين ي�ستهلكون مادة الكركم .تناول بني  200و1200
م�ل��غ م�ن�ه��ا ي��وم �ي �اً .ل�ك��ن مل��ا ك ��ان اجل���س��م ي�ج��د ��ص�ع��وب��ة يف
امت�صا�صها ،ف�أ�ضف �إليها  10ملغ من خال�صة البيبريين
مرة �أو مرتني يومياً.
• ت ��وت غ ��وج ��ي :ي�ت�م�ت��ع ه ��ذا ال� �ت ��وت اجل � ��اف واللذيذ
بخ�صائ�ص م���ض��ادة ل�ل�أك���س��دة وي�ستطيع تن�شيط عملية
تكوين اخلاليا الع�صبية.
تناول  500ملغ منه مرة �أو مرتني يومياً.
• خال�صة بذور العنب :تفيد هذه اخلال�صة القلب ونظام
ال ��دورة ال��دم��وي��ة ،وق��د ت��زي��د من��و اخل�لاي��ا ال��دم��اغ�ي��ة .خذ
 100ملغ منها مرة �أو مرتني يومياً.
• جينكو بيلوبا:تع ّزز هذه الع�شبة تكوين اخلاليا الع�صبية
وحت��� ّ�س��ن ال��وظ�ي�ف��ة امل�ع��رف�ي��ة ت��زام �ن �اً م��ع تخفيف �صفائح
البيتا �أميلويد لدى امل�صابني بالألزهامير .خذ  120ملغ
منها يومياً.
• كري�سيتني :تزيد هذه املادة ال�صبغية ال�صفراء املوجودة
يف الب�صل والتفاح و�أغذية �أخ��رى م�ستوى تكوين اخلاليا
الع�صبية بح�سب اجلرعة امل�ستهلكة .خذ  500ملغ منها
يومياً.
• ليثيوم :يُ�ستعمل هذا املعدن عموماً بجرعات مرتفعة
ملعاجلة اال�ضطراب ثنائي القطب
وق��د ي��زي��د م�ستوى ع��ام��ل التغذية الع�صبية امل�شتق من
الدماغ عند �أخذه بكميات �أ�صغر حجماً.
خذ  5ملغ من الليثيوم يومياً ،لكن ميكنك تعديل الكمية
�إذا �شعرت بالنعا�س.
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يف الدعوى رقم ( )2017/100نزاع تعيني خربة عقاري  -دبي

�إعــــــــــالن

يف الدعوى رقم  2017/5831جتاري جزئي
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

ب�صفتي انا  /رمي حممد �أحمد النعيمي خبريا حما�سبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة
دبي االبتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم ( )2017/100نزاع
تعيني خربة عقاري  -دبي
فاننا قد قررنا دعوى كال من  :زويا بي�شكو & تريد كومبلك�س ليمتد  -م م ح
او من ميثلها قانونا ب�صفتهما  :املتنازع �ضدهما بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله
للح�ضور اىلمقر مكتبنا بدبي � -شارع الرقة  -مقابل بنك ابوظبي التجاري  -بناية
الزرعوين  -الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم ( )602ت  ، 04-2517720 :ف -2517721 :
 - 04يوم الأحد املوافق  2017/1/7ال�ساعة العا�شرة �صباحا (� )10.00صباحا  -ويرجى
منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع

املدعي عليه  /متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�ضية اعاله واملرفوعة �ضدكم من � /شركة
العربية االمريكية للتكنولوجيا  -ارامتك  -وعليه انت مكلف او من ميثلك قانونا بح�ضور
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق  2018/1/9وذلك ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا
وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن  /يف �إمارة ال�شارقة  -املنقطة ال�صناعية ( - )18طريق
مليحة كلباء  -بناية ح�سني ح�سن و�شركاه  -اعلى جلنة معاجلة ديون مواطنى �إمارة ال�شارقة
 الطابق االول  -مكتب  - 107يرجى احل�ضور باملوعد واملكان املحدد و�إح�ضار امل�ستندات امل�ؤيدةلدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �سوف ت�ستمر يف مبا�شرة
اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا  -لال�ستف�سار االت�صال بـــ 06/65541755

حماكم دبي

حماكم دبي

اخلبري احل�سابي
رمي حممد احمد كاجور النعيمي

خبري ح�سابي
حم�سن ا�سماعيل نويتو

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/281ا�ستئناف عقاري

العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1873جتاري كلي

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /حممد ندمي �أخرت جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف /حممد �سليم خ��ان قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2017/4عقاري جزئي بتاريخ 2017/6/13
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/4ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رقم  ch1.C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اىل املدعي عليه� -1/شركة مباين دملا للمقاوالت العامة � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة مبا
�أن املدعي  /ديتيك للمقاوالت � -ش ذ م م وميثله  /اجني نبيل حممود نعلنكم بان املحكمة
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/25يف الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/ديتيك
للمقاوالت � -ش ذ م م  -اوال  :بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبغل مليوين درهم
والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ  2017/4/15وحتى متام ال�سداد  -ثانيا ب�صحة
وتثبيت ام��ر احلجز التحفظي رق��م  407ل�سنة  2017جت��اري واملوقع على بنك الإم��ارات دبي
الوطني وعلى مركباتها وفاء ملبلغ مليوين درهم والزمت املدعي عليها بامل�صروفات ومببلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3800جتاري جزئي

العدد  12213بتاريخ 2018/1/2

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا وم�شاوي
فري�ش اند مور رخ�صة رقم CN 1308950:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مرمي عماد قدوره %100
تعديل وكيل خدمات
ا�ضافة نوره خليل حممود حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�سى را�شد حممد رقيط الطنيجي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

اىل امل��دع��ي عليه -1 /ك��ى ار �سي لل�ضيافة ��� -ش ذ م م جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان املدعي� /شركة مطاحن املحيط  -ذ م م وميثله  /منى احمد عبدالعزيز يو�سف
ال�صباغ  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره ( 246.070درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/392تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده -1/ريا�ض ح�شمت علي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ� /شريلني ح�شمت علي وميثله  /عبداملنعم �سامل عبيد بن �سويدان
ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ � 2017/12/13إخطاركم ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )195163درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ واال بيع العقار
الكائن يف منطقة نخلة جمريا  -االر�ض رقم  - 1112رقم ال�شقة  - 410 :ا�سم
املبنى  - AL HABOOL-B11 :والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا
ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2يناير  2018العدد 12213
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /إ�سناد للملكية الفكرية .
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةWEBER PARTS :
املودعة حتت رقم  273633:بتاريخ 2017/05 / 21:
تاريخ �إيداع الأولوية20 / / :م
ب�إ�ســم :حمـزة الربيعي للتجـارة (�ش.ذ.م.م) .
وعنوانه :دبي  -الأمـارات العربيـة املتحـدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات .
�أذرع تو�صيل للأالت واملحركات واملكائن  -وقاءات لعربات النقل -مولدات التيار -مر�شحات (فالتر) �أجزاء
�أالت ومكائن -مقت�صدات وق��ود للمحركات واملكائن -مكائن وحمركات هيدرولية� -أذرع تو�صيل للأالت
واملكائن� -أالت تعبيد الطرق -رافعات لل�شاحنات -حمامل لأعمدة نقل احلركة� -أليات نقل حركة للأالت-
وكلها واقعة �ضمن.
الواقـعة بالفئة .)07( :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن �شكل و كلمات ( )WEBER PARTSمكتوبة باللغة الالتينية
باللون الأزرق الداكن داخل �شكل بي�ضاوي مر�سوم باللون الأزرق ويوجد داخل ال�شكل البي�ضاوى �شكل اخر
على هيئة رجل مر�سوم باللون الأبي�ض والأ�سود  ،مم�سك بيدية مطرقة للداللة على القوة والتحدي وب�شكل
مميز  ،كما هو مو�ضح بال�شكل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2يناير  2018العدد 12213
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /إ�سناد للملكية الفكرية .
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةBARON INTENSE :

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اياال خلدمات رجال االعمال
رخ�صة رقم CN 1745290:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سامل را�شد �سامل عبداهلل النقبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سامل �سعيد حممد الفالحي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  0.20*0.50اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /اياال خلدمات رجال االعمال
AYALA BUSINESSMEN SERVICES

اىل/كوردينت خلدمات رجال االعمال
COORDINATE BUSINESSMEN SERVICES

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2يناير  2018العدد 12213
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل� :صالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  269519 :بتاريخ 2017 /03/09 :م
با�ســم� :شركة غاووتام للتجارة العامة ( �ش.ذ.م.م ).
العنوان� :ص.ب 120740 :دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
�صل�صة الفلفل احلار؛ ب�صفة خا�صة �صل�صة �سريرات�شا امل�صنوعة من الفلفل احلار.
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :الكلمات " "TUONG OT SRIRACHAبحروف التينية ب�شكل فني مميز يف �شكل
ن�صف دائرة �أ�سفلها ر�سم ديك حتته كلمات بلغة �صينية يف �شكل ن�صف دائرة كما يف ال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2يناير  2018العدد 12213
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /إ�سناد للملكية الفكرية .
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية HTE :م�ؤ�س�سة ح�سان التجارية.

بتاريخ 2017/11 /15 :

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3678تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/بران كومار �شاه رازق الل �شاه �شاه جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهالل � -ش م ع وميثله  /عبداهلل
خمي�س غ��ري��ب الناخي �آل علي  -ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )32833.63درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/43عقاري جزئي
اىل املحكوم عليهما -1/ربيع �سليمان ازهري -2مها غازي دمج نهال جمهويل حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/14يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح/
متويل م�ساهمة خا�صة بف�سخ اتفاقية االج��ارة ومالحقها مو�ضوع ال��دع��وى ال�غ��اء ا��ش��ارة القيد
العقاري (االجارة املو�صوفة يف الذمة) امل�سجلة لدى دائرة االرا�ضي والأمالك الواردة ب�شهادة امللكية
ل�صالح املدعي عليهما والتي جاء فيها (تخ�ضع ملكية العقار لرتتيبات االج��ارة املنتهية بالتملك
طبقا لعقد االجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة) وبالزام املدعي عليهما بت�سليم
الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�شواغل والر�سوم وامل�صروفات
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3519جتاري جزئي

اىل املدعي عليه � -1 /شركة ايه ان �سي للمقاوالت  -ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /الوطنية لال�سا�سات  -وميثله  /را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي
 قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغوق��دره ( 156.000دره��م) (مائة و�ستة وخم�سون الف دره��م) ال��زام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س
امل��واف��ق  2018/1/4ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14ل��ذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

بتاريخ 2017/05 / 21:

املودعة حتت رقم 273646:
تاريخ �إيداع الأولوية20 / / :م
ب�إ�ســم :م�ؤ�س�سة ح�سان التجارية.
وعنوانه  :دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات.
الإعالن والأعمال التجارية والإدارة العامة و�إدارة املكاتب وخدمات اال�سترياد والت�صدير.
الواقـعة بالفئة )35( :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن �إ�سم امل�ؤ�س�سة (ح�سان التجارية مع لوجو و�أح��رف التينية ( )HTE
مكتوبة داخل �شكل هند�سي باللون الأخ�ضر  ،وب�شكل مميز على خلفية بي�ضاء اللون وكل ذلك حماط ب�شكل
هند�سي �أخر ( ،قو�س) مر�سوم ب�شكل مميز وبخط مزدوج باللون الأبي�ض والأخ�ضر كما هو مو�ضح بال�شكل
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إعالن بالن�شر
حل�ضور اجتماع خربة
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
يف الدعوى رقم  2017/4823جتاري جزئي  -ال�شارقة

ال�سيد  /ن�صري عبدالهادي حممد علي
يرجى العلم بان بنك ام القيوين الوطني قد رفع �ضدك الدعوى
رقم  2017-4823جتاري جزئي ال�شارقة  -وعليه �أرجو ح�ضورك
اجتماع خربة يوم اخلمي�س  2018/1/4يف مكتبنا الكائن يف دبي
�شارع االحتاد بجوار حمطة مرتو القيادة بناية كى �آر �إم مكتب
 5امليزانني هاتف  0505257979 :ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا
لتقدمي دفاعكم
اخلبري امل�صريف
حممد مطر �سليم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12213بتاريخ 2018/1/2

العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2017/145ا�ستئناف عقاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/683تنفيذ عقاري

املودعة حتت رقم 282993:
تاريخ �إيداع الأولوية20 / / :م
ب�إ�ســم :جلوبال بريفيومز �إند�سرتى م م ح.
وعنوانه  :ال�شارقة �أ.ع.م  -الإمـارات العربيـة املتحـدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات …
امل�ستح�ضرات اخلا�صة بتبيي�ض الأقم�شة ،وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املالب�س ،وم�ستح�ضرات
التنظيف وال�صقل و�إزال��ة الأو��س��اخ والك�شط ،ال�صابون امل��واد العطرية وال��زي��وت الطيارة وم��واد التزيني
(الكوزمتيك) وحماليل ال�شعر ،ومعاجني الأ�سنان ،وم�ستح�ضرات التجميل ،والعطور والبخور.
الواقـعة بالفئة .) 3 ( :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمات ( )BARON INTENSEمكتوبة بحروف التينية �أدنى
ال�شكل العام للعالمة وهو عبارة عن تاج ملكي مر�سوم ب�شكل مميز ومقيا�س ر�سم دقيق باللون الأ�سود،
ويوجد منت�صف ال�شكل ر�سم هند�سي ل�شكل م�ستطيل مكتوب بداخله حرف ( )Bباللون الأ�سود على خلفية
بي�ضاء اللون كما هو مو�ضح بال�شكل العام للعالمة .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

العدد  12213بتاريخ 2018/1/2

اىل املنفذ �ضده� -1/ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال -2برولوجيك�س � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة وميثله  /عبداهلل خمي�س غريب الناخي
�آل علي  -نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/224عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2017/6/22
باعتباره �سندا تنفيذيا وذل��ك  -بالزامكم ب�سداد مبلغ وق��دره ( )228507دره��م على �سبيل التعوي�ض
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن  -ف�سخ اتفاقيتي
االج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقهما اخلا�صة بالوحدتني العقاريتني ارقام ( 108و  )101يف املبنى رقم
( )1امل�سمى (مزايا بزن�س افنيو ايه ايه بت�سليم الوحدتني مو�ضوع االتفاقيتني خاليتان من ال�شواغل ورد
احليازة اىل املدعي والغاء ا�شارة القيد العقاري ال��واردة يف �شهادة امللكية ل�صالح املدعي عليهما (�شهادة
امللكية العقار (اج��ارة) والتي مفادها (تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات االج��ارة املنتهية بالتملك طبقا
لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة) وتكليف اجلهة املخت�صة بذلك .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املدعى عليه -1/ذا ديفلوبر للعقارات � -ش ذ م م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /فينك كوربوري�شن م��دي��ل اي�ست ��� -ش م ح
وميثله  /عائ�شة حممد ح�سن ط��اه��ر  -نعلنكم ب��ان املحكمة قررت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/26يف الدعوى املذكورة اعاله.
اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/4ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
 ch1.C.11للتعقيب على التقرير.

رئي�س ال�شعبة

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3898جتاري جزئي

اىل املدعي عليه � -1 /سوبر ماركت مردف ئي مارت � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /ال�شركة العربية االمريكية للتكنولوجيا  -ارامتك وميثله/منى
احمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباغ  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 19.505.24درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة الت�أخريية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام
و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2018/1/8ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12213بتاريخ 2018/1/2
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1555جتاري كلي
اىل املدعي عليه �-1 /شركة كاربون اف ام الدارة املن�ش�آت � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /امام احمد امام احمد ب�صفته مدير و�شريك يف كاربون اف ام
الدارة املن�ش�آت � -ش ذ م م وميثله  /را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي  -قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بت�صفية ال�شركة وتعني م�صفي �صاحب ال��دور النتهاء
اج ��راءات الت�صفية على نفقة امل��دع��ي عليه ال��زام امل��دع��ي عليه بامل�صاريف والر�سوم
ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/4ال�ساعة
� 9.30ص بالقاعة  Ch2.E.21ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم
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جرثومي ي�صيب
التهاب الن�سيج اخللوي التهاب
ّ
�إج��م��ا ًال الطبقات العميقة من الب�شرة وطبقة
الدهون حتتها مبا�شر ًة.
متو�سط
ُي�صاب به كثريون ،ال �س ّيما من هم يف
ّ
ال�سن .يف معظم الوقت ،يظهر
العمر والكبار يف
ّ
حني تدخل البكترييا عرب ك�سو ٍر �أو ج��روح يف
الب�شرة وتتكاثر.

25

يرتاوح بني اخلفيف واحلا ّد

ّ
احلل
التهاب الن�سيج اخللوي ..العالج الفوري هو
ي�ت�راوح ال�ت�ه��اب الن�سيج اخل �ل��وي ب�ين اخل�ف�ي��ف واحل� ��ا ّد ،وتعاجله
امل�ضا ّدات احليو ّية بفاعل ّية كبرية غالباً.
والعالج الفوري هو ّ
احلل لأنّ هذا االلتهاب ،حا ّداً كان �أو
يتو�سع لي�صل �إىل العقد اللمفاو ّية وجمرى
مرتوكاًّ ،
ً
ّ
ال ��دم والأن �� �س �ج��ة الأع �م��ق ف�ي���ش�ك��ل ت �ه��دي��دا حلياة
املري�ض.
يتط ّور التهاب الن�سيج اخللوي �إجما ًال يف اجلزء
ال�سفلي من ال�ساق ،لكنّه قد ي�صيب �أيّ جزء �آخر
م��ن الب�شرة ،فتبدو ح�م��راء ال�ل��ون ومتو ّرمة
وداف�ئ��ة عند اللم�س ،ف� ً
ضال ع��ن الأمل .مع
تتو�سع املنطقة احلمراء �إذا ُتركت
الوقتّ ،
من دون معاجلة.
عوامل
ث ّمة عوامل عدة ت��ؤدي �إىل الإ�صابة
بالتهاب الن�سيج اخللوي وت�شمل:
• اجل � � ��روح والإ� � �ص� ��اب� ��ات
وال �� �ش �ق��وق� :أي � �ش��ق يف
ال �ب �� �ش��رة ،م ��ن �أ�صغر
خ � ��د� � ��ش �أو ل ��دغ ��ة
ح���ش��رة و� �ص��و ًال �إىل
ق ��رح ��ة �أو ج ��راح ��ة
حديثة،
تفتح ال�ب��اب لدخول
اجلراثيم.
• م � � �� � � �ش� � ��اك� � ��ل يف
ال� � �ب� � ��� � �ش � ��رة :ك� �ق ��دم
ال��ري��ا� �ض��ي والتهاب
اجل� �ل ��د والأك� ��زمي� ��ا،
ت� ��� �س� � ّب ��ب ال� �ك� ��� �س ��ور
وال �� �ش �ق��وق يف الب�شرة
وت��زي��د اح�ت�م��ال الإ�صابة
ب��ال �ت �ه��اب ال�ن���س�ي��ج اخللوي.
� ّأما الهرب�س النطاقي في�ؤ ّدي �إىل
ت�شقّق التق ّرحات ال�ضعيفة �أمام االلتهاب.
فالتقرحات تدفع باملري�ض �إىل ح ّكها وهذا
ب��دوره يدخل البكترييا �إىل طبقات �أعمق
من الب�شرة.
• التو ّرم :تتو ّرم الب�شرة نتيجة ل�ضر ٍر
�أ�� �ص ��اب الأوردة (ال ��وذم ��ة) �أو اجلهاز
ال �ل �م �ف��اوي (اال� �س �ت �� �س �ق��اء اللمفاوي)
�أو ب �ع��د اجل ��راح ��ة ،وت�ت���ش�ق��ق فتدخل

اجلراثيم �إىل عمق اجللد.
• احللقات ال�سابقة :الإ�صابة ال�سابقة بالتهاب الن�سيج اخللوي تزيد خطر
الإ�صابة به جمدّداً.
• اعتالل الأع�صاب املحيط ّية :تراجع الإح�سا�س وعدم القدرة على ال�شعور
بالأمل يزيدان خطر الإ�صابة بالتهاب الن�سيج اخللوي.
• �أمرا�ض �أخرى :بع�ض الأمرا�ض كال�س ّكري �أو ال�سرطان يجعل املري�ض �أكرث
عر�ض ًة لاللتهاب لأنّ الدورة الدمو ّية تكون �سيئة واجلهاز املناعي �ضعيف .لذا
على مري�ض ال�س ّكري �أن يبقي ال�سكريات يف دمه حتت ال�سيطرة لإبعاد خطر
�إ�صابته ب�أمرا�ض ع�صب ّية �أو �أخ��رى ت�صيب الأوع�ي��ة الدمو ّية ،كذلك حماربة
التهاب الن�سيج اخللوي.
الت�شخي�ص
�إذا ظهرت عالمات التهاب الن�سيج اخللوي �أو �أع��را��ض��ه ،فال ب� ّد من مراجعة
الطبيب فوراً .ويف حال ازدادت الأعرا�ض �سوءاً �أو بد�أت ت�شعر باحل ّمى �أو الربد،
عليك التما�س الرعاية العاجلة لأنّ االلتهاب يكون ح��ا ّداً يف هذه احلالة �أو �أنه
ينت�شر ب�سرعة.
لت�شخي�ص حالتك ،ي��راج��ع م�ق�دّم الرعاية ال�صحية تاريخك الط ّبي ويجري
فح�صاً لينظر �إىل م ّيزات الب�شرة التي ّ
تدل على وجود التهاب الن�سيج اخللوي.
و�إذا ظهرت عالمات كاالحمرار والتو ّرم على القدمني ،فعلى الأرجح لي�س التهاب
الن�سيج اخللوي هو ال�سبب ،بل حالة مر�ض ّية �أخرى.
لذا يعترب بع�ض فحو�ص الدم والت�صوير ال�شعاعي �أ�سا�س ّياً ال�ستبعاد حاالتٍ
�أخرى كالتج ّلط الدموي يف وريد ال�ساق (تخثرّ الأوردة العميق) ،وهو
ر ّد فعل على تعاطي املخدّرات �أو ته ّيج الب�شرة �أو اال�ست�سقاء اللمفاوي
�أو التهاب املف�صل .ولت�شخي�ص التهاب الن�سيج اخللوي الب�سيط وغري
املعقّد ،ال ُتعترب الفحو�ص الإ�ضاف ّية �ضرور ّية.

االنزعاج.
ً
ً
ً
حتتاج امل�ضا ّدات احليو ّية عموما من � 5إىل  14يوما لتعطي مفعوال ح�سب حدّة
االلتهاب وموقعه.
وتتح�سن حالة كثريين يف غ�ضون يومني �أو ثالثة من بدء العالج .مع هذا،
ّ
ُين�صح املري�ض ب�إمتام العالج بامل�ضا ّدات احليو ّية بح�سب الو�صفة الطبية ل�ضمان
زوال االلتهاب والق�ضاء على اجلراثيم.
ك��ذل��ك يفيد ع�لاج احل ��االت الكامنة ال�ت��ي جتعل ال�ف��رد �أك�ث�ر عر�ضة اللتهاب
الن�سيج اخللوي ،كالوذمة والأكزميا وال�س ّكري ،يف التخ ّل�ص من االلتهاب ومنع
ظهوره جمدداً.
تتط ّلب االلتهابات الأك�ثر حدّة دخول امل�ست�شفى لتلقي امل�ضا ّدات احليو ّية عرب
والتح�سنات عن كثب.
احلقن الوريدي وملراقبة امل�ضاعفات
ّ
م�ضاعفات
م�ضاعفات الإ�صابة بالتهابات الن�سيج اخللوي نادرة ،ولكن يف حال وقوعها ،رمبا
ت�ش ّكل تهديداً حلياة املري�ض� ،إذ ت�س ّبب موتَ الأن�سجة املحيطة باملنطقة امل�صابة.
ويف حاالت نادرة ،تدخل اجلراثيم جمرى الدم وتن�شر العدوى يف �أجزاء بعيد ٍة
يف اجل�سم.
�أخ�يراً ،يف حال تك ّررت الإ�صابة بالتهابات الن�سيج
اخل� �ل ��وي ،ي �� �ص��ف ال �ط �ب �ي��ب ت� �ن ��اول امل�ضادات
احليوية الوقائية على املدى البعيد.
و ُت�ع�ت�بر م��راج�ع��ة طبيب اجل�ل��د �أو
اخت�صا�صي �أمرا�ض االلتهاب
مفيد ًة �أي�ضاً للبحث عن
الأ�� �س� �ب ��اب الأخ � ��رى
للأعرا�ض.

العالجات
ت�ش ّكل امل���ض��ادات احل�ي��و ّي��ة �أف�ضل
ع�ل�اج ل�ه��ذه احل��ال��ة ،فيما
ت � �خ � � ّف� ��ف ال� �ع� �ن ��اي ��ة
امل� � ��و� � � �ض � � �ع � � � ّي� � ��ة
(رف � � ��ع ال� �ق ��دم
وال � �� � �ض � �غ� ��ط
ع � � �ل � � �ي � � �ه� � ��ا)
ال� � �ت � ��و ّرم ،من
تتح�سن
ث � ��م
ّ
ال��دورة الدمو ّية
ف �ت �� �ص ��ل امل � �� � �ض� ��ادات
احل� �ي ��وي ��ة �إىل املنطقة
امللتهبة وت�ك��ون �أك�ثر فاعل ّية.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،مي�ك��ن و�ضع
ك �م��ادات ب ��اردة على االل�ت�ه��اب لتخفيف

م�ست�شفيات ي�ستخدمون الآليني لقتل اجلراثيم
يخترب فريق بحث بقيادة الدكتور كيث كاي ،مدير البحوث ال�سريرية يف وحدة الأمرا�ض املعدية الطبية يف مي�شيغان� ،آليني يقتلون اجلراثيم يف
م�ست�شفيات ديرتويت.
يُطلق �آيل يقتل اجلراثيم من ابتكار �شركة � Xenexضوءاً
فوق البنف�سجي مبيداً للجراثيم بغية حماربة العدوى التي
ُتلتقط يف امل�ست�شفيات.
نيَ
يُعترب هذا امل�شروع ،الذي ت�صل قيمته �إىل مليو دوالر والذي
دعمته وكالة بحوث الرعاية ال�صحية ونوعيتها التابعة ملعاهد
ال�صحة الوطنية� ،أول بحث يدر�س عملية تعقيم الغرف من
دون مل�س.
�سري ّكز باحثو مي�شيغان على قدرة ال�ضوء ما فوق البنف�سجي
العايل احلدية ،الذي يُطلقه �آليو  Xenexلقتل اجلراثيم،

على حماية امل��ر��ض��ى م��ن البكترييا اخل��ارق��ة (م�ث��ل املطثية
الع�سرية) التي تنت�شر على الأ�سطح.
املر�ضى يف خمتلف البلدان عر�ضة للعدوى يف امل�ست�شفيات
(عدوى يلتقطونها �أثناء �إقامتهم يف من�ش�أة طبية)� .صحيح �أن
العلماء حققوا تقدماً كبرياً يف تفادي بع�ض �أنواع العدوى� ،إال
�أنها تظل م�صدر خطر كبرياً.
�سيتعاون كاي مع زمالئه يف جامعة واي��ن احلكومية ومركز
ديرتويت الطبي لإج��راء الدرا�سة يف م�ست�شفيني ي�شمالن ما
جمموعه  16وحدة ا�ست�شفائية يف مركز ديرتويت الطبي.

يف نهاية ال�سنتني� ،سيقدّم ال�ب��اح�ث��ون ت�ق��ري��راً ع��ن معدالت
ال �ع��دوى امللتقطة يف ال��وح��دات اال�ست�شفائية حيث �أُ�ضيفت
نب�ضات من الزينون-الأ�شعة ما فوق البنف�سجية �إىل روتني
التنظيف املتبع ،مقارن ًة بالوحدات حيث ا�س ُتخدم نظام تعقيم
بالأ�شعة ما فوق البنف�سجية مزيف �إىل جانب عملية التنظيف
املعتمدة.
�سيحدّد الباحثون ما �إذا كانت عملية التنظيف الإ�ضافية ،التي
يقدمها نظام الزينون-الأ�شعة ما فوق البنف�سجية ،يخف�ض
ع��دد الأخ �م��اج الناجمة ع��ن كائنات مقاومة ل�ل�أدوي��ة �سببها

املطيثة الع�سرية ،واملكورات املعوية املقاومة للفانكوماي�سني،
والكلب�سيلة ال��رئ��وي��ة ،والإ��ش��ري�ك�ي��ة القولونية املنتجة بيتا
الكتاماز وا�سع الطيف ،واملكورات العنقودية الذهبية املقاومة
للميثي�سيلني ،والراكدة البومانية.
�أهمية النظافة
من امل�ع��روف �أن النظافة يف امل�ست�شفى خطوة بالغة الأهمية
يف تفادي ح��االت العدوى فيها .وت�شمل هذه النظافة عملية
تنظيف وتعقيم �شاملة بعد مغادرة املري�ض الغرفة وقبل �إدخال

مري�ض �آخر �إليها.
ُتطلق م�صابيح الزينون-الأ�شعة ما فوق البنف�سجية يف الآليني
نب�ضات من ال�ضوء القاتل للجراثيم تدوم ميلي-ثواين ،تلحق
ال�ضرر ببنية اخلليةّ ،
وتعطل �آليات �إ�صالح احلم�ض النووي يف
معظم املمر�ضات.
وبف�ضل الت�صميم الفريد للدرا�سة ،التي ُتعترب جتربة عمياء
م��زدوج��ة م���ض�ب��وط��ة ب �ع�لاج وه �م��يُ ،ت �ع � ّد �أول ب�ح��ث يتناول
الت�أثري ال�سريري لإ�ضافة م�صابيح الزينون-الأ�شعة ما فوق
البنف�سجية �إىل برنامج التنظيف الروتيني يف امل�ست�شفيات.
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الق�صة خ�صو�صية وجدتها
�إبراهيم عادل :لكتابة
ّ
و�أحببتها� ،أ َّما الرواية فهي م�شروع بحثي كبري
بعد ثورة  25يناير يف م�صر� ،أعادت جمموعة من ال�شباب �إحياء جماعة
«مغامري» الأدبية ،التي كانت ت�شكلت خالل �سبعينيات القرن املا�ضي،
لين�ضم �إليها �إبراهيم عادل يف �شكلها اجلديد لتكون حا�ضنته الأوىل
للإبداع ،حيث البدايات واخلرب�شات ،واملحاوالت البكر ،ومن ثم كتب
الق�صة الق�صرية وال�شعر والرواية ،وتوالت �إ�صداراته .يقول عن «مغامري»
�إنهم «�أ�صدقاء يقر�أون �أفكارك وي�ساعدونك كي تعبرّ عنها ب�شكل �أف�ضل.
ال �شك يف �أنهم �أثروا ما ميكن �أن نعتربه «الأدب امل�صري» يف مرحلة مهمة
قدموا �أعما ًال ق�ص�صية و�شعرية
من مراحله ،ال �سيما �أن كثريين منهم ّ
مهمة ،وما زالوا ،ولكن يبقى �أين مدين لهم بالكثري».

26

«�أن تعي�ش فتقر�أ» كتاب عن جتربتي اخلا�صة الق�صرية مع القراءة
«التحديق يف العيون» حر�صت فيها على �أن � ّ
أقدم ت�صوراً ما للعامل

قراءات نقدية يف ال�شعر والرواية..
جتربة طويلة يف امليدان النقدي
يت�ضمن «قراءات نقدية يف ال�شعر والرواية» (الدار العربية للعلوم نا�شرون)،
ح�صيلة جت��رب��ة ط��وي�ل��ة يف امل �ي��دان ال�ن�ق��دي ال�ق��ائ��م ع�ل��ى امل�ق��ارن��ة واملوازنة
واملناق�شة والت�صويب ،تبلورت جميعها ل��دى امل�ؤلفة الدكتورة جنمة خليل
حبيب ،وه��ي ت�ط� ُّ�ل ،يف ه��ذه املجموعة م��ن ال� ��ر�ؤُّى وال �دِّرا� �س��ات يف جماالت
أدبي املنطِ لق من جذو ٍر
أدبي
العربي ،قام ًة �سامق ًة يف �سماء الفِكر ال ِّ
ِّ
ال َّن ِّ�ص ال ِّ
ا�س يف �أعماق الأكادمييا و ف�ضاءات مناهجها ور�صانة حتليالتها
ممعنِة االنغ ّر ِ
وا�ست�شراف ر�ؤاها.
ت�ستعر�ض الدكتورة خليل ،منتخباتٍ من �أعمال ّ
ال�سرد وما
ال�شعر ون�صو�ص َّ
قد ي ََّطو ََّف يف رحاب ك ِّل واحد من هذه الأعمال من ح�ضور للكاتب وتفاعل
ال�سعي الأبديِّ �إىل ت�شكيل ال َّن�ص.
للمتل ِّقي يف َّ
َّ
َّ
املفيد يف ر�ؤية الدكتورة خليل �إىل الن�ص الأدبي� ،أنها تظل واعية �إىل فاعلية ال
ب َّد لها من �أن تكون مُ�ش َ
رتك ًة ،بني وا�ضع ال َّن�ص /مر�س ُل ُه وبني متلقي ال َّن�ص/
َ
َّ
َّ
واحلقيقي للن�ص.
احلي
َّ
قارئه ،ليكون ،عرب هذه ال�شراكة ،الوجو َد الفاعل َّ
ت�شتمل ال�ق��راءات النقدية يف ه��ذا الكتاب على �أرب�ع��ة ف�صول :يف ال�شعر ،يف
الرواية والق�صة وال�سرية الذاتية ،يف الفكر.

«�إبداع» القاهرية العدد الثاين ..ن�صو�ص
�شعرية وق�ص�صية ملجموعة من املبدعني العرب
�أ��ص��درت «الهيئة امل�صرية العامة للكتاب» العدد الثاين من جملة «�إبداع»،
يحتوي على ن�صو�ص �شعرية وق�ص�صية ملجموعة من املبدعني العرب� ،إ�ضافة
�إىل ترجمات ودرا�سات نقدية ،ف� ً
ضال عن متابعة بع�ض �أبرز مو�ضوعات ال�ساحة
الثقافية العربية والعاملية.
تنفرد «�إب� ��داع» يف ع��دده��ا اجل��دي��د ب�سبع ق�صائد ج��دي��دة لل�شاعر العراقي
الكبري �سعدي يو�سف ،كذلك ي�ض ّم العدد مقاطع لل�شاعر الأردين الكبري
�أجمد نا�صر ،وال�شاعرتني ال�سورية ر�شا عمران ،والإماراتية ظبية خمي�س،
ون�صاً �سردياً طوي ً
ال لل�شاعر امل�صري عماد �أبو �صالح ،ومقا ًال للناقد الكبري
حممد عبد املطلب يحتفي فيه بال�شاعر امل�صري حممد �سليمان ،ف� ً
صال عن
الرواية الأوىل لل�شاعر امل�صري �إبراهيم عبد الفتاح ،فيما حتتفي املجلة مبرور
الذكرى العا�شرة لرحيل ال�شاعر العراقي �سركون بول�ص مبو�ضوع يقدمه
ر�ضا عطية.
ويف جمال الرتجمة يقدم العدد ح��واراً كبرياً مع ال�شاعر والكاتب املك�سيكي
�أوكتافيو باث� ،أجرته باري�س ريفيو قبل ح�صوله على نوبل بثالثة �أيام ،ونقله
�إىل العربية ال�شاعر واملرتجم امل�صري �أحمد �شافعي ،وف� ً
صال من رواية لكازو
�إي�شيغورو� ،آخر احلا�صلني على نوبل ،ترجمه طاهر الرببري .كذلك يحتوي
العدد على ن�صو�ص لعدد من ال ُكتاب ال�شباب.

• �صدر لك �أخ�ي�راً كتاب «�أن تعي�ش فتقر�أ» .ماذا
عنه؟
 «�أن تعي�ش ف �ت �ق��ر�أ» ك �ت��اب ع��ن جت��رب�ت��ي اخلا�صةال�ق���ص�يرة م��ع ال �ق��راءة� .أف �ك��ار ك�ن��ت ن�ثرت�ه��ا ،بعدما
ت��أث��رت بكتاب ال�غ��واي��ة ل�ع��زت القمحاوي والر�سائل
التي ير�سلها �إىل حبيبة افرتا�ضية ،يحكي لها فيها
عن «الكتابة» عموماً ،وعن قراءاته وعالقته بالكتب.
�أح�ب�ب��ت �أن �أق �ل��ده ب�شكلٍ مبا�شر ،وك�ن��ت �أن���ش��ر هذه
التدوينات �آن��ذاك يف مدونتي ال�شخ�ص ّية «�أن��ا و�أنا».
الق��ت ك�ت��اب��ات��ي ا�ستح�سان بع�ض الأ� �ص��دق��اء الذين
�أعتمد على ر�أيهم ،فقررت �أن �أجمعها يف كتاب ،تعثرّ
ط��وي� ً
لا يف الن�شر� ،إذ ك��ان م��ن امل�ق��رر �أن ي�صدر عن
�سل�سلة «مدونات» يف «الهيئة العامة لق�صور الثقافة»،
ول�ك��ن ال�سل�سلة ت��وق�ف��ت ،ف�ق��ررت �أخ�ي�راً �أن �أ�سحبه
من عندهم ،وتلقيت عر�ضاً جمي ً
ال من «دار �أجيال»
لن�شره ،فوافقت فوراً.
ً
�آمل ب�أن يجد فيه القارئ �شجونا حتفزه على القراءة
والكتابة معاً ،لأين �أ�شعر ب�أنهما متالزمان ،و�أن كل
ق ��ارئ يف داخ �ل��ه ب ��ذرة ك��ات��بٍ ي�ج��ب �أن ي�ترك�ه��ا تنمو
ل�ترى ال�ن��ور ،حتى ل��و اقت�صرت كتابته على الكتب
التي عا�ش بها ومعها �أياماً جميلة.
• م��اذا ع��ن جمموعتك الق�ص�صية «ال�ت�ح��دي��ق يف
العيون»؟
 «التحديق يف العيون» ،جمموعتي الق�ص�صية الأوىل،ال �أعرف ماذا ميكن �أن �أقول عنها� .أكتب ق�ص�صي على
فرتات متباعدة ،رمبا ال يبدو لكثريين �أنها مرتابطة
ب�شكل كبري ،ولكني حر�صت فيها على �أن �أقدّم ت�صوراً
ما للعامل من خالل هذه الأفكار ،و�أعتقد �أنها القت
جناحاً حتى لو كان حمدوداً.
• ��ص��در ل��ك �أي���ض�اً «امل���س�ح��وق والأر�� ��ض ال�صلبة»
ن���ص��و���ص ،و»�إىل �صديقتي ال �ع��زي��زة» ن�ثر ف�صحى.

ح��دث�ن��ا عنهما ب��اخ�ت���ص��ار ،ومل� ��اذا �أ� �ص ��درت الديوان زمن الرواية» ،بينما بقيت �أنت هنا عند تخوم عامل وال��رواي��ات احلا�صلة على ج��ائ��زة ،ال �سيما �إذا كانت
الق�صة .فما ك��ل ه��ذا ال�شغف والع�شق والإخال�ص اجل��ائ��زة م��ن م�ك��انٍ �أو م�صدر م��وث��وق فيه بالن�سبة
�إلكرتونياً؟
�إليه .ولعله من ح�سن احلظ �أن �أ�صبح لدينا جائزة
 كان «امل�سحوق والأر�ض ال�صلبة» رهاين الأول على لكتابة الق�صة الق�صرية؟للق�صة
�أن �أخ��رج كل ما كتبته دفعة واح��دة .ك��ان عبارة عن  -مبدئياً ،ل�ست مع تلك املقولة ال�شائعة املغلوطة ،ال كربى للرواية عربياً ،تناف�سها جائزة �أخرى ّ
«ن�صو�ص خمتلفة» جمعت الق�ص�ص واخل��واط��ر ،بل يتح ّيز الزمن لنو ٍع �أدب��ي بعينه �أب��داً ،كل ما يف الأمر الق�صرية ،حتى تلفت �أن�ظ��ار ال �ق � ّراء �إىل ه��ذا الفن
واملقاالت �أي�ضاً ،وبع�ض التجارب ال�شعرية .ا�ستفدت �أن الإعالم يهتم ،ورمبا الق ّراء �أي�ضاً ،بالرواية �أكرث ،اجلميل املغبون يف بلداننا العربية ،رغم وجود ك ّتاب
يف ك�ت��اب�ت��ه ك �ث�ي�راً ب�ف�ك��رة «ال �ت��دوي��ن» ول� ��ذا و�ضعت رمب��ا مل��ا يف عاملها م��ن ث��راء ،ولإمكانية حتويلها �إىل موهوبني كرث.
�إه��دا ًء خا�صاً لأ�صدقائي املدونني فيه ،والغريب �أن الدراما ب�أ�شكال خمتلفة .ولكن �أراهن على �أن الكتابة
ال�ق��راء �أي�ضاً الق��وه بحفاوة ،و�أع�ج��ب ك�ث�يرون حتى الأدبية ت�شهد تطوراً يف جماالتها و�أنواعها كافة ،بل جماعة «مغامري»
بالن�صو�ص التي كان تقييمي لها �أقل من غريها .كان �إنك �إذا ا�ستعر�ضت �أ�سماء ال�شعراء ال�شباب رمبا تفاج�أ ينتمي الأدي ��ب �إب��راه�ي��م ع��ادل �إىل «م�غ��ام�ير» ،وهي
جتربة جيدة يف وقته ،وال �أعتقد �أين متحم�س له الآن ب��أن الزمن هو زمن �شعر العامية مث ً
ال ،و�إذا راقبت جماعة م�ستقلة ،انطلقت يف القاهرة قبل �سنوات على
الق�صة �أو الن�صو�ص املر�سلة للمجالت واملواقع يد جمموعة من ال�شباب ،يجمعهم حب ال�شعر والق�صة
�إطالقاً!
جوائز ّ
ُ
ً
وال�سينما .يف البداية ،كانوا يعقدون جل�سات يلقي فيها
الق�صة.
«�إىل ��ص��دي�ق�ت��ي ال �ع��زي��زة» دي� ��وان ك �ت��ب ب��داي �ة على الأدبية تراهن على �أن الزمن هو زمن ّ
الق�صة خ�صو�صية وج��دت�ه��ا و�أحببتها� ،أمَّا الكاتب عمله الإبداعي ،فيما يع ّلق الأع�ضاء الآخرون
�صفحتي ع�ل��ى «ف�ي���س�ب��وك» ،ك��ان ع �ب��ارة ع��ن ر�سائل لكتابة
ّ
متفرقة القت ا�ستح�ساناً من �أ�صدقائي الق ّراء ،لذا ال��رواي��ة فهي م���ش��روع بحثي ك�ب�ير� ،أح��ب قراءتها ،على هذا العمل مبنتهى احلرية .والإبداعات متنوعة،
�أحببت �أن �أن�شره مبا�شر ًة �إل�ك�ترون�ي�اً ،ال �سيما �أين و�أغبط ك ّتابها ،وهي حتتاج �إىل وق��تٍ وتفرغ و�صرب ،ت�شمل ال�شعر ب�شقيه الف�صيح وال �ع��ام��ي ،والق�صة
�أعلم �أن ن�شر ال�شعر ورقياً �أمر �صعب ،بل يكاد يكون رمبا هذا هو بالتحديد ما ي�صرفني عنها با�ستمرار ،الق�صرية واملقال ،واملبدعون من املغمورين يف مراحل
م�ستحي ً
ولهذا �أي�ضاً �أكتب جتارب �شعرية لأنها �أق�صر و�أ�سرع .عمرية خمتلفة ،وجماالت درا�سية متنوعة ،ودرجات
ال!
• يف ظ � ّل االن �� �ش �غ��االت ال�ي��وم�ي��ة و��ص�ع��وب��ة الن�شر نعم �أعرتف ب�أين كاتب ك�سول ،ورمبا كانت هذه هي م��ن امل��وه �ب��ة م�ت�ف��اوت��ة .ان�ت�ظ�م��ت اجل�ل���س��ات وب� ��د�أوا
بتنظيم ن��دوات مو�سعة ت�شهد نقا�شاً مفتوحاً حول
الورقي ،هل �أ�صبح ال�سبيل الوحيد �إزاء املبدع الن�شر امل�شكلة.
• اجل��وائ��ز وامل�ب��دع؛ عالقة ملتب�سة ب�شكل م��ا .ما ق�ضايا الأدب �إىل جانب مناق�شة الأعمال الإبداعية
الإلكرتوين؟
عن ال�سينما� ،أو مناق�شة كتاب جديد� ،أو قراءة ديوان
 الن�شر الإلكرتوين و�سيلة من و�سائل الن�شر ،لكنه عالقتك باجلوائز ،وكيف تقيمها يف عاملنا العربي؟بالت�أكيد لي�س و�سيلة وح�ي��دة ،والن�شر ال��ورق��ي «زي  -ي�أتي هذا ال�س�ؤال يف ظل نقا�شات طويلة وجدال دائر �شعر� ،أو طرح مو�ضوع �أدبي يثار على ال�ساحة الأدبية،
الفل» ،و�إال مل جتد دور الن�شر الكثرية ه��ذه .ولكن حول جوائز بعينها ،ولكن لندع هذا جانباً .اجلوائز مثل الأدب الن�سائي ،والتدوين ،واال�ست�شراف و�أثره
امل�شكلة �أن ثمة �صعوبات يف انتقال الكاتب �إىل النا�شر مه ّمة طبعاً لكل كاتب ،لأنه ال ينتظر ذلك التقدير يف الثقافة العربية .وتعقد ه��ذه اجلل�سات يف �أحد
ط��وال ال��وق��ت .بع�ض دور الن�شر ال ين�شر �إال لكتاب امل��ادي فح�سب ،ولكن ما ميكن �أن يعد اعرتافاً �أدبياً املتاحف �أو النقابات الفنية �أو املكتبات العامة �أو دور
متحققني ،والبع�ض �أي�ضاً ي�أخذ من الكاتب مقاب ً
ال مبوهبته ،ال �سيما �إذا كان يتلم�س خطواته يف عامل الن�شر �أو املراكز الثقافية امل�ستقلة مثل «اجلزويت»،
مادياً كبرياً من �أجل الن�شر ،وهي م�شكلة طبعاً ،ولكن الأدب ،ورمبا حل�سن حظي ح�صلت على بع�ض اجلوائز �أو �ساقية ال�صاوي� ،أو بيت ال�سحيمي� ،أو ق�صر الأمري
امل�صرية املميزة ،وال يزال املرء يراقب اجلوائز العربية طاز ،وحمكى القلعة ،ف�ضال عن امل�شاركة ال�سنوية يف
يبدو �أن كثريين يتجاوزونها �أي�ضاً.
معر�ض القاهرة ال��دويل للكتاب م��ن خ�لال ندواته
• اجتهت الغالبية العظمى من املبدعني �إىل كتابة الكربى باهتمام وحتفز.
ال��رواي��ة ،خ�صو�صاً ب�ع��د رف��ع ��ش�ع��ار «�إن ال��زم��ن هو ال يجب �أن نن�سى �أن القارئ �أي�ضاً تلفت انتباهه الكتب الأدبية و�أم�سيات املقهى الثقايف.

املركز القومي امل�صري للرتجمة
يطلق الن�سخة العربية من
«فل�سطني ...تاريخ �شخ�صي»
�أطلق «املركز القومي امل�صري للرتجمة» الن�سخة العربية من كتاب «فل�سطني..
تاريخ �شخ�صي» للكاتب الفل�سطيني الأ�صل كارل �صباغ ،ترجمة حممد �سعد الدين
زيدان ،ومراجعة حممد �شاهني .يتناول ق�صة «عائلة �صباغ» ذات التاريخ الطويل
يف فل�سطني ،ويركز على حوادث �أربعة قرون م�ضت ،ليثبت بالأدلة املوثقة الوجود
املتوا�صل للفل�سطينيني ،ومنهم �أفراد عائلته ،وي�ؤكد �أنهم الغالبية العظمى على
�أر�ض فل�سطني.
يرتاوح الكتاب بني الت�أريخ ولغة ال�سرد الروائي ،وتنامي الأحداث ب�أ�سلوب م�شوق،
وي�ستعر�ض جوهر ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي ،ومالحم ال�صمود الفل�سطيني يف
مواجهة املحتل ،وذكريات امل�ؤلف الذي غادر فل�سطني للدرا�سة يف بريطانيا ،و�صار
من �أ�شهر املذيعني العرب يف الإذاعة الربيطانية �أثناء احلرب العاملية الثانية.
عن �أهمية كتاب «فل�سطني تاريخ �شخ�صي» قال د� .أنور مغيث ،رئي�س املركز امل�صري
للرتجمة� ،إن م�ؤلفه فل�سطيني الأ�صل ،وعا�صر حوادث فارقة يف التاريخ العربي
املعا�صر ،مبا يجعل هذا الإ�صدار �إ�ضافة مهمة �إىل املكتبة العربية� ،سواء للقارئ
العام �أو الباحث يف ال�ش�أن الفل�سطيني.
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خريية احلاكم تتحدد بدفاعه عن �شعبه

 Thor: Ragnarokانت�صار �سيد
الرعد ينقذ الب�شرية وينت�صر على ال�شر
بد�أ يف �صاالت �سين�سكيب عر�ض اجلزء الثالث من فيلم ثور بعنوان ثور :راغناروك الفيلم من انتاج مارفل انرتتينمنت وديزين،
ورغم ا�ستمرار بطله الأ�سا�سي كري�س هيم�سوورث ،اال ان مهمة االخراج �أ�سندت اىل تايكا وايتيتي ،بعد �آلن تايلور خمرج اجلزء
الثاين ،وكينيث براناه خمرج اجلزء الأول.تعود الق�صة يف الأ�صل اىل ق�ص�ص مارفل كومك�س ،وهي �شركة ت�أ�س�ست يف نيويورك منذ
عام  1939واحتكرت ع�شرات الق�ص�ص امل�صورة التي �أ�صبحت من �أ�شهر �أيقونات القرن الع�شرين مثل الرجل الأخ�ضر هالك والرجل
العنكبوت والرجل احلديدي والرجال اك�س ،وكابنت �أمريكا.
تتميز الق�ص�ص جميعها بتقدي�س البطل القوي ،اخلارق ،القادر على كل �شيء ،املدمر ،الذي يجوب الأر�ض ويطري يف الف�ضاء ،يواجه
الأ�شرار ويهزم اجليو�ش� .أو ال  Super Heroاجلاهز النقاذ الب�شرية دائما .ومن ثم فان النتيجة م�ضمونة ،والنهاية �سعيدة
دائما ،فهمهما واجه هذا البطل من جيو�ش و�أ�سحلة ليزر متطورة ،وكائنات ف�ضائية خارقة ،فانه حتما �سوف ينت�صر.

احلبكة
تدور حبكة الفيلم حول ال�شاب ثور كري�س
ه�ي�م���س��وورث اب ��ن م�ل��ك ال �ع��وامل الت�سعة
�أودين الذي غا�ص يف النوم الأبدي ،وترك
مملكته �أزغارد متنازع عليها بني ابنيه ثور
�صاحب املطرقة ولوكي توم هيدلي�ستون،
االنتهازي امل ��راوغ ،و�أي�ضا الأخ��ت الكربى
هيال ـ كيت بالن�شيت ـ ملكة املوت.
هيال ذات القوة الهائلة والتي ترى نف�سها
الأق��وى والوريثة ال�شرعية ،نفت �أخويها
اىل اجل��ان��ب الآخ ��ر م��ن ال �ك��ون ،و�أيقظت
ذئبها الأ�سطوري وجي�شها الغارق يف النوم
ب�شعلة النار املقد�سة ،فراح الب�شر يف �أزغارد
يفرون من قب�ضتها.
فيما وق��ع ث��ور �أو �سيد ال��رع��د يف قب�ضة
بطلة ال�ف��ال�ك�يري تي�سا ت��وم�ب���س��ون ،التي
باعته اىل املعلم الأك�ب�ر جيف غولدبلوم،
�سيد ال �ع��امل الآخ ��ر راغ �ن ��اروك ح�ي��ث من
امل�ف�تر���ض ان ت ��دور امل�ع��رك��ة النهائية بني
الآلهة والعمالقة.
يفر�ض املعلم الأك�ب�ر على ث��ور ان يواجه
يف احل�ل�ب��ة وح���ش��ه امل�ف���ض��ل ه��ال��ك املدمر
ال�ع�م�لاق ،ف��اذا ف��از مينحه ح��ري�ت��ه ،وبعد
جولة طويلة ومثرية ينت�صر ثور بطريقة
ل �ي �� �س��ت ح��ا� �س �م��ة مت ��ام ��ا ،ح �ي��ث يتحول

اخل���ص�م��ان اىل ��ص��دي�ق�ين ،ويكت�شف ثور
ان ه��ال��ك ال��وح����ش م�ت�ح��ول ع��ن �شخ�صية
�صديقه ال�سابق بانر �أو مارك روفالو .ويبد�أ
ثور اعداد خطته للعودة اىل الديار وانقاذ
�شعب �أزغ��ارد من قب�ضة هيال ملكة املوت،
ويقنع بطلة الفالكريي وهالك مب�ساعدته،
كما يحاول اقناع �أخيه لوكي �أي�ضا.
وبوا�سطة مركبة ف�ضائية بالغة ال�سرعة
وال�ت�ط��ور ،ي�ه��رب ث��ور ورف��اق��ه م��ن قب�ضة
املعلم الأكرب.
ل�ي�ب��د�أ الف�صل الأخ�ي�ر �أو م��واج�ه��ة هيال
وجي�شها وذئبها،
ولأن ملكة امل��وت ت�ستمد قوتها من املكان
نف�سه ،م��ن ح�ضورها الأب ��دي يف �أزغ ��ارد،
يفكر ث��ور ورف��اق��ه ان �أزغ ��ارد لي�س مكانا
ب��ل ه��ي ال�شعب نف�سه ،وي�ق��وم��ون بعملية
اج�لاء كبرية للجميع يف اح��دى املركبات
الف�ضائية ،تاركني هيال وحدها تلتهمها
النريان ،ويقوم ال�شعب بتن�صيب ثور ملكا
عليهم.
ال�سلطة
فكرة ال�سلطة بكل رمزيتها ،حا�ضرة بقوة،
خ�ل�ال ال �� �س��رد ال �ف �ي �ل �م��ي ،ف �ـ ه �ي�لا برغم
قوتها املطلقة ال ت�صلح للحكم لأنها ملكة
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تبدو مبثابة املواجهة الأخرية للب�شر ،لفك
�آخ ��ر ط�لا��س��م ال��وج��ود ،وام �ت�ل�اك احلياة
الأبدية.

امل��وت والدمار والفناء ،ولوكي بانتهازيته باال�ستعانة بثالثة كتاب �سيناريو ،ا�ضافة
و�أنانيته ال ي�صلح وريثا للعر�ش ،وحده ثور اىل ثالثة كتاب قدموا الكومك�س الأ�صلي.
�سيد ال��رع��د ،لأن��ه الأك�ث�ر �شجاعة ،واجه
جميع اخل���ص��وم ،وحت��دى ك��اف��ة ال�صعاب ،احل�س الفكاهي
وفقد عينه �أثناء �صراعه مع هيال ،دفاعا برغم اجليو�ش املربجمة بخدع احلا�سوب ،الأ�ساطري
عن النا�س ولي�س عن كر�سي العر�ش .فثمة واملركبات الف�ضائية ،والقوى الهائلة التي م��ن زاوي ��ة �أخ� ��رى ،م��ن ي�ت��اب��ع التفا�صيل
ثمن الب��د ان ُي��دف��ع ال�ستحقاق اجل ��دارة ،ال ت��رح��م ،وم�شاهد العنف وال�ت��دم�ير ،ال ال �ب �� �ص��ري��ة امل ��ده �� �ش ��ة ،وال �ع �ن ��اي ��ة بر�سم
وخريية احلاكم تتحدد بدفاعه عن �شعبه ،يبدو الفيلم �سوداويا كئيبا ،بالعك�س حتى ال�شخ�صيات ،واملو�سيقى الكال�سيكية بالغة
م�شاهد ال�ق�ت��ل وال �� �ص��راع ،ات�سمت بنربة ال�ف�خ��ام��ة�� ،س�ي��درك ان الفيلم ك��ان �أ�شبه
ولي�س مبدى قوته.
فكاهية ،واالهتمام بخلق كوميديا املوقف ،ببلورة �سحريةُ ،ترينا تاريخنا الب�شري كله
من كل تف�صيلة �صغرية ،فعلى �سبيل املثال دفعة واحدة ،بدءا من الأ�ساطري اليونانية
تدوير
ا�ستعانت �شركة مارفل مبجموعة مميزة بدت �شخ�صية املعلم الأكرب �أقرب اىل املهرج القدمية و�صراعات �آلهة الأوملب واحليوانات
العمالقة ،و�أ�سر الأبطال الآلهة ،واحل�ضور
م��ن ال�ن�ج��وم وك �ب��ار املمثلني ول��و يف �أدوار يف الربامج الكوميدية واملو�سيقية.
الأمومي الأ�سطوري ..و�صوال اىل نظريات
�شرفية ب�سيطة مثل �أنتوين هوبكنز يف دور
اخل� �ي ��ال ال �ع �ل �م��ي واالت� ��� �ص ��ال بالكائنات
اخليال العلمي
الأب �أودين.
كما ا�ستثمرت معظم ق�ص�صها امل�صورة ،مي �ل��ك ال �� �ش��ري��ط ب�ترك�ي�ب�ت��ه ال�ث�ري ��ة ،ان الف�ضائية ..وك�أننا نرى �أبدية يبدو فيها
ال��زم��ن مت�صال و��س��رم��دي��ا ،عاك�سا ك��ل ما
ف �ج��اءت ب �ـ ه��ال��ك ك ��أح��د خ�ط��وط احلبكة ،ي�صنف كفيلم مغامرات،
و� �ش �ب��ح ال ��رج ��ال اك ����س ،وح � ��روب العوامل و�أي���ض��ا كفيلم خ�ي��ال علمي ،فهو ي�شتغل م��ر ب��ه ال��وع��ي االن���س��اين يف ط�ف��ول�ت��ه ،ويف
والأك � � � � ��وان امل � ��وازي � ��ة ،يف ع �م �ل �ي��ة تدوير على ح��روب النجوم ،ونظريات �آين�شتاين فتوته..
للق�ص�ص ذاتها ،واع��ادة انتاج للنماذج ،مبا ع��ن ��س��رع��ة ال���ض��وء وال���س�ف��ر ع�بر الزمن ،م���س�ت���ش��رف��ا ذل ��ك ال �غ ��د ،ال� ��ذي ي�ستطيع
ي�ضمن ج��اذب�ي��ة ه��ائ�ل��ة ل�ل���ش��ري��ط املالئم وام �ك��ان �ي��ة ان مي �ن��ح ال �ع �ل��م ل�ل�ب���ش��ر قوة ف�ي��ه ق�ه��ر امل ��وت ،وال���س�ي��اح��ة ب�ين الأف�ل�اك
خارقة متكنهم من ال�سياحة عرب ماليني ال�سماوية.
للفرجة العائلية.
انها ملحمتنا الب�شرية م�ضغوطة ومكثفة
وم ��ن ث��م ي� ��درك امل�ت�ل�ق��ي �أن� ��ه ازاء تاريخ امل�سافات ،والأزمان.
ال���س��وب��ر ه�ي�رو و�أب � ��رز من ��اذج الكوميك�س لي�صل اىل حلمه النهائي وه��و اخل�ل��ود �أو ال�شفرات يف ق�صة ثور �سيد الرعد و�صاحب
مت ت�ضفريها ودجم �ه��ا يف ��ش��ري��ط واحد ،قهر املوت ،ومن ثم فان املواجهة مع هيال املطرقة.

�أجنلينا جويل «..املواطنة العاملية»
ا�ستطاعت النجمة العاملية واملمثلة الأم��ري�ك�ي��ة ال�شهرية �أجنلينا جويل،
احل�صول على لقب "املواطنة العاملية" ،وذلك خالل حفل توزيع جوائز رابطة
مرا�سلي الأمم املتحدة ،الذي �أقيم يوم اجلمعة  15دي�سمرب املا�ضي ،مبدينة
نيويورك.
وكانت النجمة العاملية ال�شهرية البالغة من العمر  42عامًا ،قد ا�صطحبت
خالل احلفل  4من �أبنائها من زوجها ال�سابق براد بيت ،وهم :باك�س (14
عاما) ،وزهرة ( 12عاما) ،و�شيلوه ( 11عاما) ونوك�س (� 9أع��وام) ،يف حني
تركت طفلني باملنزل.
وظهرت النجمة العاملية مت�ألقة خالل احلفل بف�ستان �أ�سود عاري الكتفني،
كما بدت يف حالة مزاجية جيدة.
وكانت عد�سات كامريات م�صوري الباباراتزي قد التقطت جمموعة من ال�صور
للنجمة واملمثلة الأمريكية ال�شهرية �أجنلينا جويل ،وذلك �أثناء ت�سوقها مع
�أطفالها "�شيلوه وكنوك�س وفيفيان" يف مدينة با�سادينا يف كاليفورنيا م�ساء
يوم الأحد  10دي�سمرب املا�ضي.

بعد بلوغها الثمانني

جني فوندا:مل �أكن �أت�صور �أن تعي�ش حتى �سن 30
ق��ال��ت املمثلة ج�ين ف��ون��دا ال�ت��ي احتفلت بعيد
ميالدها الثمانني الأ�سبوع املا�ضي �إنها مل تكن
تتخيل �أن ت�صل �إىل �سن الثالثني .وقالت ملجلة
ب�ي�ب��ول يف مقابلة ن���ش��رت م ��ؤخ��را "مل �أتخيل
الثالثني قط".

و�أ�ضافت "كنت �أفرت�ض �أنني لن �أعي�ش لعمر
ط��وي��ل و�أن �ن��ي ��س��أم��وت وح�ي��دة وم��دم�ن��ة ب�شكل
ما .مل �أفكر �أنني �إذا ع�شت هذا العمر الطويل
ف���س��أك��ون مليئة باحليوية وال�صحة وال �أزال
�أعمل� .أنا ممتنة".

وانتحرت وال��دة ف��ون��دا عندما كانت ابنتها يف
الثانية ع�شرة من عمرها ويف العام ذات��ه تزوج
والدها املمثل هرني فوندا مرة �أخ��رى .و�سبق
�أن حت��دث��ت ف��ون��دا ع��ن م�ع��ان��ات�ه��ا م��ع ال�شره
امل��ر��ض��ي وت �ن��اول عقاقري الهلو�سة والتعر�ض
للإ�ساءة وهي طفلة.وفازت فوندا ب��أول جائزة
�أو�سكار يف عام  1972وك��ان عمرها  35عاما
عن فيلم (كلوت) ثم فازت باجلائزة مرة ثانية
عن الفيلم ال��درام��ي (كامينج ه��وم) عن حرب
ف�ي�ت�ن��ام وال ��ذي �أن �ت��ج ع��ام  .1978و�أ�صبحت
ن��ا��ش�ط��ة مناه�ضة ل�ل�ح��رب ويف جم��ال ق�ضايا
امل ��ر�أة و�سببت هو�سا باللياقة البدنية بف�ضل
التدريبات التي �سجلتها على �أ�شرطة فيديو
خالل الثمانينيات .وتزوجت فوندا ثالث مرات
وهي مر�شحة لنيل جائزة نقابة ممثلي ال�شا�شة
يف يناير ك��ان��ون ال�ث��اين ع��ن دوره��ا يف امل�سل�سل
ال�ت�ل�ف��زي��وين (ج��ري ����س �أن ��د فرانكي).و�أمتت
املمثلة عامها الثمانني يف  21دي�سمرب كانون
الأول.وق��ال��ت "�أنا ممتنة لأن �أح��وايل حت�سنت
على مدى  80عاما� .أنا �أقل ميال للحكم على
الآخ��ري��ن و�أك�ث�ر ميال لل�صفح عنهم .مل يكن
هذا حقيقة يف كل وقت .عملت جاهدة كي �أ�صبح
�إن�سانة �أف�ضل".

بريانكا �شوبرا تبحث عن عري�س
تتطلع املمثلة واملغنية الهندية بريانكا �شوبرا اىل ايجاد �شريك حياة منا�سب
يتفهم طبيعة عملها ويقدر لها ما �أجنزته يف حياتها املهنية ،وما ا�ستطاعت
�إحرازه حتى االن على ال�صعيدين املحلي والعاملي.
املمثلة التي تتواجد يف بلدها الهند لالحتفال ب�أعياد امليالد مع عائلتها ،قالت
حول �س�ؤال عن خططها املتعلقة بالزواج" :لقد �أخربتني �أمي ان �أتزوج رجال
يقدر العمل ال�شاق الذي قمت به حتى الآن" .و�أ�ضافت �شوبرا �أثناء م�شاركتها
بحدث يف دلهي م��ؤخ��را�" :أريد ان �أت��زوج و�أجن��ب د�ستة من الأط�ف��ال ولكن
العثور على رجل منا�سب يبدو مهمة �صعبة "!
م��ن امل�ت��وق��ع �أن ت�ع��ود جنمة "ماري كوم" �إىل ن�ي��وي��ورك ،بعد االن�ت�ه��اء من
احتفاالت �أعياد امليالد ،حيث تعمل حاليا على ت�صوير م�شاهد اجلزء الثالث
من امل�سل�سل التلفزيوين الأمريكي كوانتيكو ،بالإ�ضافة اىل م�شاريعها يف
هوليوود.
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تفاحة تغنيك عن قهوة ال�صباح!
�أكد عدد من خرباء ال�صحة يف رو�سيا �أن تناول تفاحة طازجة
كل �صباح يعترب و�سيلة فعالة و�صحية ت�ساعد على اال�ستيقاظ
وتن�شيط البدن.
ويعترب ��ش��رب فنجان م��ن ال�ق�ه��وة ك��ل �صباح الو�سيلة التي
يعتمدها الكثري من النا�س لتن�شيط �أدمغتهم وب��دء يومهم
بحيوية ،حتى باتت تلك العادة ت�شبه الإدمان وتقليدا ال غنى
عنه بالن�سبة لهم .لكن العديد من الأطباء وخ�براء ال�صحة
يحذرون من م�ساوئ تلك العادة و�أ��ض��رار �شرب القهوة على
معدة فارغة ،وت�أثريها على اجلهاز اله�ضمي ورفع م�ستويات
حمو�ضة املعدة ،وحتى على �صحة القلب وال�شرايني ،وخ�صو�صا

عند الذين يعانون من م�شاكل ارتفاع �ضغط الدم.
ولإي�ج��اد بديل طبيعي و�صحي يغني النا�س عن تلك العادة
ويقلل من �أ�ضرارها على ال�صحة� ،أكد عدد من خرباء ال�صحة
الرو�س �أنهم "ين�صحون با�ستبدال فنجان القهوة ال�صباحي
بتفاحة طازجة ،وخ�صو�صا �أن ثمار التفاح حتوي على العديد
من املواد امل�ضادة للأك�سدة املفيدة ل�صحة اجل�سم وال�شرايني
كالكري�سيتني وال �ـ  ،Chlorogenic acidبالإ�ضافة
الحتوائها على ال�سكريات املفيدة �سهلة اله�ضم والتي تتحول
ب�سرعة �إىل طاقة يف اجل�سم ،ما يعطي الإن�سان بعد تنولها
�شعورا باحليوية والن�شاط".

ن�صائح مهمة للوقاية من فريو�س «�سي»

ي�صيب ف�يرو���س ��س��ي خ�لاي��ا ال�ك�ب��د م�س ّب ًبا ال�ت�ه��اب ال�ك�ب��د ال��وب��ائ��ي �سي،
وي�صاحب ظهوره بع�ض الأعرا�ض منها التعب وفقدان ال�شه ّية ،وحت ّول
ل��ون اجللد والعينني �إىل اللون الأ�صفر ،وق��د يتطور �إىل التهاب الكبد
املزمن ،الذي ميكن �أن ي�ؤدّي �إىل تل ّيف الكبد �أو ف�شل الكبد �أو حتى �سرطان
الكبد.
وينتق ُل فريو�س �سي عن طريق التع ّر�ض لدم مل ّوث وحامل للمر�ض ،وال
تظهر �أع��را���ض امل��ر���ض على جميع احل��االت ،وحت�ت��اج يف ال�ع��ادة �إىل 7-6
�أ�سابيع كي تظهر ،وهو ما ي�ؤخر من فر�ص العالج والتح�سن.
ويقدم موقع "هيل�س الين" عدة ن�صائح للوقاية من الفريو�س القاتل يف
بع�ض احل��االت ،ومنها جتنب ا�ستعمال حقن ملوثة ،وهو ما يحدث عند
تعاطي امل �خ��درات وت�ب��ادل م�ع��دات احلقن وال�ت��ي ي�صادف �أن ي�ستخدمها
ال�شخ�ص بعد ا�ستعمال �شخ�ص حامل للمر�ض فتنتقل �إليه العدوى.
كما ين�صح املوقع بانتقاء مرافق الرعاية ال�صحية بعناية بحيث تتمتع
حر�صا على عدم انتقال املر�ض بوا�سطة املعدة
بالنظافة وال�سمعة اجليدةً ،
الطبية غري املعقمة ب�شكل كاف.
ون�صح املوقع بتوخي احلذر عند القيام بنقل دم �أو احل�صول على دم منقول
لعدم انتقال الفريو�س �إليك بهذه الطريقة.
كما ح ّذر من املمار�سات اجلن�سية غري الآمنة والتي تعد �أحد و�سائل انت�شار
الفريو�س .وميكن عالج فريو�س �سي عرب جمموعة من الأدوي��ة امل�ضادّة
للفريو�سات التي َتهدف �إىل الق�ضاء على الفريو�س.

فوائد ال�شوكوالتة لل�سعال!
ق��ال��ت �إل �ي�ن م��وري ����س ،رئي�سة
�أب� � �ح � ��اث ال� �ق� �ل ��ب والأوع� � �ي � ��ة
الدموية واجلهاز التنف�سي يف
جامعة "هل" الربيطانية� :إن
نتائج درا��س��ة �أخ�يرة �أثبتت �أن
ال �ع�لاج��ات ال�ت��ي حت�ت��وي على
ال�ك��اك��او لديها مفعول �أف�ضل
من الأدوية التي ال حتتويه.
وك��ان��ت ق��د �أج ��ري ��ت الدرا�سة
�شخ�صا ،ووجد الباحثون �أن الأدوية التي حتتوي على الكاكاو
على 163
ً
�أدت �إىل حت�سن يف �أعرا�ض املر�ض خالل يومني.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها مركز �إمبرييال كوليدج لندن للأبحاث ،وو�صل
الباحثون �إىل �أن مُرك ًبا يف الكاكاو ا�سمه "ثيوبرومني" له فاعلية كبرية
يف ال�سيطرة على ال�سعال ،باملقارنة مع "كوديني" ،وه��و العن�صر الأكرث
ا�ستخدامًا يف الأدوية حال ًيا.
و�أثبتت نتائج جتربة ع�شوائية �شملت  163من مر�ضى ال�سعال �أن الدواء
الذي يحتوي الكاكاو �أف�ضل من غريها ،وتو�صلت �إىل �أن املر�ضى الذين
ً
ملحوظا يف
ي�ت�ن��اول��ون ال ��دواء ال�ق��ائ��م على ال���ش��وك��والت��ة �شهدت حت�س ًنا
الأعرا�ض خالل يومني.

ن�صائح مهمة لعالج لني العظام عند الأطفال

• ما هي الطاقة اخل�ضراء
ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�ض النباتات مثل ف�ضالت ق�صب ال�سكر
التى ت�ستخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميلأ به خزانات
الوقود واي�ضاً ال�شمندر ال�سكري ،كما ان هناك م��زارع متلأ احوا�ض
كبرية بف�ضالت املزروعات وت�صنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك
هى الطاقة اخل�ضراء

من �صاحب �أول هرم مدرج

هو املهند�س امل�صري القدمي اميحوتب وق��د بنى ه��رم �سقارة املدرج
يف عهد امللك زو�سر واملكون من  6م�صطبات ،بعده ي�أتي هرم ميدوم
املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو

• ماذا تعرف عن �سقوط مملكة ال�سا�سان ؟

مملكة ال�سا�سان هى ما يطلق على مملكة الفر�س وك��ان ذلك عندما
التحم امل�سلمني وال�ف��ر���س يف معركة القاد�سية بقيادة �سعد ب��ن ابي
وق��ا���ص وق��ائ��د ال�ف��ر���س ر�ستم وق��د ا�ستطاع امل�سلمون الق�ضاء على
الفر�س (مملكة ال�سا�سان) يف هذه املعركة

فتيات حتتفلن و�سط درجات احلرارة الباردة يف تاميز �سكوير بر�أ�س ال�سنة اجلديدة يف مانهاتن ،نيويورك( .رويرتز)

يتعر�ض الأطفال ملر�ض لني العظام نتيجة نق�ص فيتامني (د) يف ج�سم
الطفل ب�سبب ع��دم التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س و��س��وء التغذية مب��ا يحرم
الطفل من اجلرعة التي يحتاجها ج�سمه من الكال�سيوم ب�شكل يومي.
وي�ق��ول دك�ت��ور ك��رمي ال�سكري -ا�ست�شاري ج��راح��ة العظام واملفا�صل� :إن
الطفل امل�صاب بلني العظام ،غال ًبا ما يعاين من ت�أخر يف النمو �أو ت�أخر
يف ظهور الأ��س�ن��ان ،وق�صر القامة ،وح��دوث ك�سور متكررة ،كما �أن �شكل
ال�ساقني يكون غري طبيعي ومنحن ًيا.
ويقدم الدكتور "ال�سكري" عدة ن�صائح للعالج من هذا املر�ض يف مقدمتها
االهتمام بالتغذية ال�سليمة للطفل وتناول الأطعمة ال�صحية التي حتتوي
على فيتامني (د) والكال�سيوم ،مثل :البي�ض ،واللنب بالإ�ضافة ل�ضرورة
تناول اخل�ضار ،والفواكه ب�شكل يومي.
كما ين�صح ب�ضرورة تعر�ض الطفل يوم ًّيا لأ�شعة ال�شم�س يف ال�صباح الباكر
�أو بعد الع�صر ،وذلك ملدة ربع �ساعة لزيادة فيتامني (د) يف ج�سمه.
وين�صح � ً
وخ�صو�صا �إذا كان
أي�ضا با�ستخدام الفيتامينات واملكمالت الغذائية
ً
الطفل يعاين من النق�ص ال�شديد يف التغذية والفيتامينات.
وحتتاج بع�ض احلاالت �إىل ا�ستخدام جهاز للم�ساعدة يف �ضم عظام ال�ساقني،
وجعلها تنمو ب�شكل �سليم.
و�أ�ضاف� :أنه �إذا مل تنفع كل هذه الطرق مع الطفل فقد يحتاج �إىل �إجراء
عملية جراحية ،وذلك ح�سب مدى �إ�صابة الطفل باملر�ض ،ومدى �سرعة
ا�ستجابته للعالج و�شفائه من الك�ساح .وي�شري �إىل �أهمية �أن ال تهمل الأم
يف طعامها خالل فرتة الر�ضاعة؛ لأن حليب الطفل يعتمد على طعام الأم،
وكلما كانت الأم تتناول الطعام املفيد وال�صحي ،كان ذلك ذا فائدة كبرية
على �صحة الأم والطفل ،وحمايته من الأمرا�ض.

• هل تعلم �أن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�ضر اخرتعه ال�صحفى املجرى الدي�سلو جوزيف
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
• ولد �إيليا �أبو ما�ضى عام  1889م فى لبنان وتوفى عام  1957م .
• هل تعلم �أن �أهل ال�صني هم �أول من اكت�شفوا النار .
• ت�أ�س�س االحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام  1904م .
• االنرتبول �أو البولي�س الدوىل يعود ت�أ�سي�سه �إىل عام . 1923
• ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ت�أ�س�ست عام . 1958
• هل تعلم �أن �أول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .
• هل تعلم �أن كري�ستوفر �شولز هو خمرتع الآلة الكاتبة وهو من الواليات املتحدة الأمريكية .
• هل تعلم �أن هريام مك�سيم هو خمرتع املدفع الر�شا�ش .
• هل تعلم �أن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزالزل .
• اخرتع جهاز قيا�س الزالزل العامل الأمريكى ت�شارلزريخرتعام  1930م .
• هل تعلم �أن الإمام حممد متوىل ال�شعراوى من مواليد �أول ابريل عام  1911م بقرية دقادو�س وتويف يف
 17يونيو عام  1998م .

الكلب ال�شجاع
انتقلت احدى العائالت من �سكنها ل�سكن �آخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�صف العلوي وكانت
�صاحبة البيت يف الطابق ال�سفلي وكان مع تلك العائله كلب �ضخم كثري احلركة ،يخافه من يراه  ..لذلك
عندما ر�أته �صاحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�ص منه النها ال حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب
منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ي�أتي ابنه من �سفره ويت�سلمه .
ارتبطت العائلة ب�صداقة خفيفة مع �صاحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب
من الكلب لأنها بطبيعتها ال حتب الكالب  ..يف يوم من االيام وبعد ان انت�صف ليل �صيف حار ا�ستيقظ رب
العائلة على حركة من كلبه  ..ذهابا و�أيابا يف البيت ك�أنه ا�شتم �شيئا ما وكان بادي القلق فهد�أ رب العائلة من
قلقه بالرتتيب على ر�أ�سه ورغم ذلك اخذ ي�صدر ا�صواتا خفيفه وك�أنه يتوج�س �شرا وفج�أة انتبه رب العائلة
على ا�صوات �صراخ �ضعيف ي�صدر من الدور الأ�سفل من عند �صاحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�سكن وحدها
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �شيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�شباك ومنه
ل�سقف غرفة �صغرية يف احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �شرفة �صاحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع
احل��رارة يف ذلك الوقت مما مهد الطريق الحد الل�صو�ص للدخول وحماولة �سرقة البيت  ..كانت �صاحبة
البيت �ضخمه اجل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ص من الل�ص الذي كان يكمم فمها وكان
يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة ف�أوقع االثنان
�أر�ضا �صاحبة البيت والل�ص ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�ص وهو يزجمر وقد بانت �أ�سنانه احلادة وتوتره
الذي جعله يبدو �شر�سا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�ص ف�أ�ست�سلم نوما على الأر�ض بدون
حراك بدال من تقطيعه اربا اربا ب�أ�سنان ذلك الكلب ،هنا انت�صبت �صاحبة البيت وقد هد�أت قليال يف الوقت
الذي اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�سرعه وفتحت الباب طالبة منه االت�صال بال�شرطة
لوجود ل�ص لديها ،عندها نظر اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي  ..دخل رب العائلة م�سرعا
فوجد امل�سكني وقد ا�ست�سلم على الأر���ض وكلبه ال�شجاع مرتاحا راحة تامة فوق ج�سد الل�ص ف�أ�سرع بطلب
ال�شرطة وهو ي�ضحك ويقول رمبا ال�شرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه االن  .ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�ش
يف البيت معززا مكرما بل مدلل من �صاحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له .

