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وجهك مر�آة �صحتك 

مر�آة  مبثابة  يعد  �ل��وج��ه  ب���اأن  "فرويندين" �لأمل��ان��ي��ة  جملة  �أف����ادت 
�ل�ستدلل  مالحمه  ومظهر  لونه  خ��الل  من  ميكن  حيث  لل�سحة، 

على �لإ�سابة ببع�ض �لأمر��ض. 
و�أو�سحت �ملجلة �ملعنية بال�سحة و�جلمال �أن �سحوب لون �لوجه قد 
ي�سري �إىل �لإ�سابة بفريو�ض يف �ملعدة و�لأمعاء. كما �أن �ل�سحوب قد 

يرجع �إىل نق�ض �حلديد �أو �نخفا�ض �سغط �لدم.
وي�سري ت�سقق زو�يا �لفم �إىل نق�ض �حلديد �أو �لزنك، كما �أن ظهور 

بثور �لهرب�ض يف �لفم يعد موؤ�سر�ً على �سعف �ملناعة. 
�لتهاب  �أو  �لعني  �لتهاب ملتحمة  �إىل  يرجع  ت��ورم �جلفون رمبا  �أم��ا 

�جليوب �لأنفية. 
وينبغي ��ست�سارة �لطبيب فور مالحظة هذه �لأعر��ض للتحقق من 

�ل�سبب �حلقيقي �لكامن ور�ءها. 

طريقة مبتكرة لإطالة ر�ئحة عطرك
�لزينة  �ملوجودة على من�سدة  �مل�ستح�سر�ت  �أثمن  �أحد  �لعطر  ي�سّكل 
يف غرف �لن�ساء و�لرجال �أي�ساً، خا�سة �ملر�أة فطبيعتها حتب �أن تكون 
من  كل  �أن��ظ��ار  يلفت  �ل��ذي  و�لعبري  �لعطرة  �لر�ئحة  �ساحبة  د�ئ��م��اً 
حولها. لذ� �إليكم حيلة جديدة ومبتكرة لتحافظ فيها على ر�ئحتك 

�لعطرة لأكرث من 10 �ساعات يومياً!.
من �ملتعارف عليه �أنك ت�سع �لعطر على ج�سمك، �سو�ء خلف �لأذنني، 
�أو عند �ملع�سم، على �لر�سغ وغريها من �ملناطق �ملختلفة �لتي يتفاوت 
فيها بقاء �لر�ئحة �أو زو�لها مع مرور �ساعات �لنهار. لكن ر�ض �لعطر 
نتيجة م�سمونة  ولتحقيق  لك،  �أك��رث منفعة  هو  �ملالب�ض  على قطع 
�ل�سال  على  و�سعه  على  �حر�ض  بل  مالب�سك،  على  �لعطر  تّر�ض  ل 
�أنيقاً  �أك�س�سو�ر�ً  ي�سكال  �أن  ميكنهما  فكالهما  �لقما�سي،  �ل�سو�ر  �أو 
�لع�سر  عن  تقل  ل  لفرتة  �لعطر  على  وحمافظاً  لإطاللتك،  متّمماً 
�ساعات، خ�سو�ساً �أّنهما من �لقطع �ملتحركة ولي�ست �لثابتة، ويتيحان 

للر�ئحة �أن تنبعث يف �جلو ب�سورة �أقوى و�أكرث.
وتوؤكد �لدر��سات �لعلمية �أن �لعطر يلت�سق بالقما�ض �أكرث بكثري مما 
يلت�سق بالب�سرة، كما �أن �لإفر�ز�ت �لناجتة عن �لب�سرة �ست�سهم حتماً 
يف جعل ر�ئحة �لعطر �أخف مع مرور �لوقت، لذ� من �لأج��دى عدم 
�لتكال فقط على تطبيق �لعطر على �لب�سرة، مبا �أّن م�سريه �لزو�ل 

مهما كان فخماً وقوياً.

ما �أف�صل �حلاويات حلفظ �لأطعمة؟
هناك �أدلة على �أن �لبال�ستيك يتفاعل مع �لأطعمة عند تخزينها فيه، 
حتى عند �ختيار �أنو�ع من �حلاويات خالية من �لعنا�سر �لكيميائية 
�لتي ثبت �أنها �سارة مثل مادة بي بي �إيه. وتعترب �حلاويات �لزجاجية، 
و�مل�سنوعة من �ل�ستانلي�ض �ستيل �أو �ل�سري�ميك هي �لأف�سل لتخزين 

خمتلف �أنو�ع �لطعام و�لأع�ساب و�ملخلالت.
وعلى �لرغم من �أن �حلاويات �لبال�ستيكية �ل�سفافة �للون �مل�سنوعة 
من مادة �لبويل �إيثلني تعترب �آمنة، �إل �أن بع�ض �ملكونات �لكيميائية 
ميكن �أن تتحرر من �ملادة �لبال�ستيكية مع �لوقت وتكر�ر �ل�ستعمال، 

ما يرتتب عليه تفاعل هذه �ملو�د مع �لطعام.
�ل�سري�ميك  �أو  �ل��زج��اج  من  �مل�سنوعة  �لطعام  ح��اوي��ات  متتاز  بينما 
و�لباردة،  �ل�ساخنة  �لأطعمة  تخزين  باإمكانية  �ستيل  �ل�ستانل�ض  �أو 
و�لأع�ساب، و�ل�سل�سات فيها من دون قلق لأنها ل تتفاعل مع مكونات 

�لطعام.
ويف حالة ��ستخد�م بع�ض �حلاويات �لبال�ستيكية تاأّكد من �أنها لي�ست 
من �لبال�ستيك #7، �أو �أنه مكتوب عليها �أنها خالية من مادة بي بي 
�إيه BPA، لأن هذه �ملادة تتفاعل مع �لطعام، وتوؤثر على هرمونات 

�جل�سم، وترتبط مبر�ض �ل�سرطان.

األحد   21   يناير    2018  م   -   العـدد  12229  
Sunday  21   January   2018  -  Issue No   12229

هل ظهرت �أ�صد�ف 
بحرية على �ملريخ؟

متكن �أحد هو�ة �لف�ساء من حتديد �أج�سام غريبة ت�سبه �لأ�سد�ف �لبحرية، 
يف �سورة �لتقطتها وكالة �لف�ساء �لأمريكية على �ملريخ. 

وتظهر �ل�سورة، �لتي �لتقطتها �سانا، ولفتت �نتباه �سكوت �سي و�رينغ، ما 
ُيعتقد �أنها �أ�سد�ف بحرية، مما يثري ت�ساوؤلت حول وجود نوع من �حلياة 

على �سطح �لكوكب �لأحمر، بح�سب �سحيفة �إك�سربي�ض �لربيطانية.
�ليوم،  �ل�����س��ور  م��ن  جمموعة  ن�سر  "مت  �ل�����س��ور:  ه��ذه  على  �سكوت  وع��ل��ق 
مرت  م�سافة  بع�سهما  عن  تبعد�ن  �ملريخ  على  �سدفتني  وج��ود  ولحظت 

و�حد، وتظهر �إحد�هما نا�سعة �لبيا�ض بالن�سبة ملحيطها".
و�أ�ساف �سكوت: "�ل�سدفة �لأخرى كانت �أقرب �إىل �لرمادي، كالهما كانت 
له نهاية ملتوية ومدببة، كما �أن كالهما له طية على �أحد �جلانبني، مما 

ي�سمح بعي�ض حيو�ن بد�خلهما".
�سور  يف  �أ�سد�فاً  فيها  ي�ساهد  �لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�ست  �إنها  �سكوت  ويقول 
م�سيفاً  �سابقة،  ���س��ور  يف  �سدفة   15 وح���دد  �سبق  حيث  للمريخ،  نا�سا 
غوغل، و�بحث عن �أ�سد�ف على �ملريخ، و�سوف تفاجئك  �إىل  �ذهب  "فقط 

�لنتيجة".
�ملريخ  على  حياة  ب��وج��ود  يعتقدون  �مل��وؤ�م��رة،  لنظرية  �مل��روج��ني  �أن  يذكر 
�ندثرت ب�سبب حرب نووية بني �ملجر�ت، لكن نا�سا توؤكد �أنها مل تعرث حتى 

�لآن على �أية دلئل على ذلك. 

مهربون يتخل�صون 
من طيور نادرة 

�أفاد بيان لوكالة �إنفاذ �لقانون �لبحري 
�ملاليزية باأن مهربي حيو�نات برية �ألقو� 
�إىل  �ل���ن���ادرة  ب��ال��ط��ي��ور  ب��اأق��ف��ا���ض مليئة 

�ملحيط بعد �عرت��ض �ل�سلطات لهم.
قاربا  �أوقفت  �لوكالة  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
�أن��و�ع��ا ن��ادرة من �لطيور يف  ك��ان يحمل 

م�سيق ملقا.
وقام ثالثة �إندوني�سيني باإلقاء �لأقفا�ض 
�ل���ت���ي حت��م��ل �ل���ط���ي���ور يف �مل��ح��ي��ط فور 

مالحظة �سفينة تابعة للوكالة.
وقال عمر�ن د�وود �ملدير �ملحلي للوكالة 
�إنه من بني 300 طائر نادر كان �سيتم 

تهريبهم، مت فقط �إنقاذ ثالثة.
نقطة  ك���ان���ت  م��ال��ي��زي��ا  �أن  يف  وي�����س��ت��ب��ه 
ع��ب��ور ب��ع��د ت��ه��ري��ب �ل��ط��ي��ور م��ن فيتنام 
�إىل  ن��ق��ل��ه��ا  ي��ت��م  �أن  ق��ب��ل  ت��اي��الن��د،  �إىل 

�إندوني�سيا.
�إن  �لأملانية  �لأنباء  لوكالة  عمر�ن  وقال 
�لأنو�ع �لتي كان يجري تهريبها مهددة 
�لعاملي  "�ل�سندوق  ق��ب��ل  م��ن  وحم��م��ي��ة 

للحياة �لربية".

علماء يتوقعون 
غياب �لب�صرية قريبا

 قدم علماء �أمريكيون وبريطانيون 
�لأكادميية  �إىل  ر���س��م��ي��ة  ر���س��ال��ة 
�ل���وط���ن���ي���ة ل���ل���ع���ل���وم يف �ل����ولي����ات 
�أن �لأر������ض  ت��ن�����ض ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة 
حلياة  ����س���احل���ة  غ����ري  ���س��ت�����س��ب��ح 
�لثدييات.  م���ن  وغ����ريه  �لإن�������س���ان 
و�أ����س���ار �ل��ع��ل��م��اء �إىل �أخ��ط��ار تغري 
�مل���ن���اخ، �ل����ذي ل م��ف��ر م��ن��ه ب�سبب 
من����و �����س���ت���ه���الك �ل���ط���اق���ة �ل����ذي 
�نخفا�ض  ح��ال  يف  حتى  �سي�ستمر 
�ن���ب���ع���اث���ات �ل����غ����از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة يف 
للبيانات  ووفقا  �جل��وي.   �لغالف 
فاإن درجة �حلر�رة يف جميع �أنحاء 
�ساحلة  غري  ت�سبح  �سوف  �لعامل 
 2400-2200 بحلول  للحياة 
�سنة، بغ�ض �لنظر عن �لنخفا�ض 
ب��ح��ل��ول عام  �ل�����س��ك��اين  �ل��ن��م��و  يف 
�إىل  �ل��ع��ل��م��اء  �أ���س��ار  ك��م��ا   .2100
خم��اط��ر �أخ�����رى مي��ك��ن �أن ت���وؤدي 
بينها  م���ن  �حل�������س���ارة،  غ��ي��اب  �إىل 
�ل�ستاء �لنووي و�لأوبئة و��سطد�م 
�لأر�������ض م���ن �ل��ك��وي��ك��ب��ات، ف�سال 
عن �لعو�قب غري �ملتوقعة لإن�ساء 

�لذكاء �ل�سطناعي.
وك�������ان �ل���ف���ي���زي���ائ���ي �ل���ربي���ط���اين 
قال،  قد  هوكينغ  �ستيفن  �ل�سهري 
�حلر�رة  درج��ة  �إن  �سابق،  وق��ت  يف 

على �لأر�ض �ست�سبح ل تطاق.

حلم �صلحفاة يقتل 
ثمانية �أطفال 

�لأ�سبوع  �أط����ف����ال  ث��م��ان��ي��ة  ت�����ويف 
�مل��ا���س��ي يف ���س��م��ال م��دغ�����س��ق��ر من 
جر�ء �إ�سابتهم بت�سمم غذ�ئي �إثر 
تناولهم حلم �سلحفاة بحرية، وهي 
من �حليو�نات �ملحمية، بح�سب ما 
�أعلنت �ل�سلطات �ل�سحية �لثالثاء 
�مل��ا���س��ي. وق���ال ب���وروح���اين �سعيد 
ل����وز�رة �ل�سحة يف  �مل��ح��ل��ي  �مل��م��ث��ل 
بر�ض  فر�ن�ض  لوكالة  ت�سريحات 
بت�سمم  ���س��خ�����س��اً   27 "�أ�سيب 
توفو�  ثمانية  بينهم  م��ن  غ��ذ�ئ��ي، 
�إثر  يناير  من  و�لتا�سع  �لثامن  يف 

تناول �سلحفاة بحرية".
و�ل�سحايا �لثماين هم �أطفال، وفق 
ما �أو�سح �لناطق با�سم قوى �لأمن 
�أندرياناري�ساونا.  هريياللتيانا 
�ل�سحية  �ل�������س���ل���ط���ات  وت���و����س���ي 
��ستهالك  ب����ع����دم  م��دغ�����س��ق��ر  يف 
نوعاً  و24  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����س��الح��ف 
�آخ����ر م���ن �ل�����س��م��ك خ����الل مو�سم 
�حلّر. فهذه �لأ�سناف �لتي تقتات 
�لأع�����س��اب �ل��ب��ح��ري��ة ب��ني نوفمرب 
وم���ار����ض ت��ف��رز م����و�د ���س��ام��ة عند 
تويف  دي�����س��م��رب،  ����س��ت��ه��الك��ه��ا. ويف 
ن��ت��ي��ج��ة ت�سمم  �أ���س��خ��ا���ض  ث��م��ان��ي��ة 
غ����ذ�ئ����ي يف �مل��ن��ط��ق��ة ع��ي��ن��ه��ا �إث����ر 

تناولهم نوعاً من �ل�سردين. 

�صحة �لفم توؤثر على 
�لرئة و�لقولون

ح���ّذرت نتائج در����س��ة ج��دي��دة م��ن �متد�د 
�لآثار �جلانبية لأمر��ض �للثة �إىل كل من 
فقد�ن  �أن  تبني  �أن  بعد  و�لقولون،  �لرئة 
�لأ�سنان �لذي يعترب عالمة رئي�سية على 
�لإ�سابة  خطر  يزيد  �لفم  �سحة  تدهور 
باملائة.   80 بن�سبة  �ل��ق��ول��ون  ب�����س��رط��ان 
�للثة  لأم��ر����ض  �مل�سببة  �لبكرتيا  وت��ق��وم 
باإتالف �أن�سجة �للثة و�لعظام �لتي تدعم 

ثبات �لأ�سنان.
وبح�سب �لدر��سة �لتي �أجريت يف جامعة 
�مل�سببة  �لبكرتيا  تزيد  �لأمريكية،  تافت 
بكل من  �لإ���س��اب��ة  �للثة خطر  لأم��ر����ض 

�سرطان �لرئة و�لقولون.
و�أث��ب��ت��ت �ل��در����س��ة �ل��ت��ي ُن�����س��رت يف دورية 
"نا�سيونال كان�سر �إن�ستيتوت" �أن �لبكرتيا 
�مل�����س��ب��ب��ة لأم�����ر�������ض �ل���ل���ث���ة ق�������ادرة على 
�جل�سم،  م��ن  �أخ���رى  �أع�����س��اء  يف  �لنت�سار 
هذه  �سحة  تهديد  �إىل  �نت�سارها  وي���وؤدي 

�لأع�ساء.
نبّهت  قد  �سابقة  بريطانية  در��سة  وكانت 
ب�سرطان  �للثة  �رتباط تدهور �سحة  �إىل 
�ل�سحية  �لتو�سيات  وحت��ث  �لبنكريا�ض. 
على �لعناية ب�سحة ونظافة �لفم كخطوة 

�أوىل لتح�سني �ل�سحة �لعامة.

اتباع نظام غذائي قا�س جدا
من �ل�سعب �لتم�سك بنظام غذ�ئي يقت�سي منك �أن ت�ستبعد 
�لأطعمة بطريقة غري و�قعية. فعلى �سبيل �ملثال، �إذ� نذرت 
�ل�سديدة  �أبد�، فاإنك قد ت�ست�سلم للرغبة  تاأكل �حللوى  �أل 
معقولة  بكمية  لنف�سك  �سمحت  ق��د  ك��ن��ت  ل��و  مم��ا  �أ����س���رع 
م��ن �حل��ل��وى يف ب��ع�����ض �لأح���ي���ان، ف��ال��ت�����س��دد ل ي��ع��ني على 

�ل�ستد�مة.
عو�سا عن ذلك يو�سى باأن جتعل برناجمك �لغذ�ئي �لتز�ما 
يدوم معك مدى �حلياة، و�أن يكون �لربنامج متو�زنا، فال 
�حللوى،  تناول  يف  رغبت  ف��اإذ�  باحلرمان.  �ل�سخ�ض  ي�سعر 
فعليك مر�عاة ن�سبة �ل�سعر�ت �حلر�رية �مل�سموح بها يوميا 
ووزن����ك(،  �سحتك  ينا�سب  مب��ا  حم���ددة  ت��ك��ون  �أن  )وي��ج��ب 
وتذكر �أنه ل باأ�ض من �إ�سافة كمية �سغرية من �ل�سكر، فال 
زيادة على 24 غر�ما يف �ليوم ملعظم �لن�ساء، ول زيادة على 
�لقلب  جلمعية  وفقا  �لرجال،  ملعظم  �ليوم  يف  غر�ما   36

�لأمريكية.

عدم تناول الأغذية ال�صحية:
بدعوى  �ل�سحية  �لأطعمة  بع�ض  جتنب  ع��دم  عليك  يجب 
�أن��ه يجب جتنب  �سيئة لل�سحة. �سحيح  �أنها  �أن��ك تفرت�ض 
و�ملقايل،  �ملعلبة  �لأط��ع��م��ة  يف  �مل��وج��ودة  �ملتحولة  �ل��ده��ون 
كالزبدة  �أطعمة  يف  �مل��وج��ودة  �مل�سبعة  �ل��ده��ون  م��ن  و�حل���د 

و�للحوم �حلمر�ء، لكن عليك �أل تتجنب ما يلي:
�مل�سبعة و�ل��ت��ي تعد  �ل��ده��ون غ��ري  �ل��ده��ون �ل�سحية: وه��ي 
مهمة ل�سحة �لقلب و�لأوعية �لدموية، وتوجد يف �لأفوكادو 
وزيت �لزيتون و�ملك�سر�ت وزبدة �لف�ستق و�لبذور، ويجب �أن 

تتناولها عو�سا عن �لدهون �مل�سبعة
وم�ساد�ت  و�لفيتامينات  ب��الأل��ي��اف  غنية  ف��ه��ي  �ل��ف��اك��ه��ة، 

�لأك�سدة.

الإبقاء على الأطعمة غري ال�صحية يف املتناول
�إن  �ل�سحية  غ��ري  �لأطعمة  جتنب  يف  �لأم���ر  �سعوبة  ت���زد�د 
منها  �لغر�ض  ك��ان  �إذ�  بها يف خمزونك، حتى  كنت حتتفظ 

تقدميها يف منا�سبة خا�سة.
بالأطعمة  نف�سك  �إح���اط���ة  ع��ل��ي��ك  ي��ج��ب  ذل���ك  ع��ن  ع��و���س��ا 
�ل�سحية. فهذ� ما �سوف تتناوله عندما جتد نف�سك تبحث 
من  غالون  ن�سف  ت�سرتي  كنت  �إن  �أم��ا  خفيفة.  وجبة  عن 

�لآي�ض كرمي، فم�سريها يف نهاية �ملطاف يف معدتك.
�سيء  �أو  لذيذة  حلوى  يف  ترغب  عندما  ذل��ك،  من  وعو�سا 

م���ا، ي��ج��ب �أل 
يكون ذلك كل 

وعليك  ي�������وم، 
ت����ت����ك����ب����د  �أن 

ع�����ن�����اء �خل��������روج 
و�حل�سول عليها.

�لأكل ليال
�إن �لأكل ليال يف�سي 
فعلى  م�����س��اك��ل،  �إىل 
�مل�������ث�������ال، لو  ����س���ب���ي���ل 

�عتدت على عادة تناول 
م�ساهدة  �أثناء  �لطعام 

ذلك  ف��اإن  �لتلفاز، 
ق�������د ي����������وؤدي 
�لإفر�ط  �إىل 
�لأك�����������ل.  يف 

وت���������خ���������زي���������ن 
�ل�������������������س���������ع���������ر�ت 

�لو�جب  �حل����ر�ري����ة 
فرتة  �إىل  ن���ه���ار�  ت��ن��اول��ه��ا 

�أم�����ر غ���ري �سحي  �ل��ل��ي��ل لأك���ل���ه���ا 
�أي�سا.

و�إذ� كنت ل تتناول ما يكفي من �لطعام نهار�، فرمبا جتوع 
ليال �إىل �حلد �لذي يوؤدي �إىل �لنهم يف �لأكل. بالإ�سافة �إىل 
�أن �لأكل ليال قبل �خللود �إىل �لنوم قد يف�سي �إىل حرقة يف 
�ملعدة، وهو ما يحول دون �حل�سول على نوم هانئ يف �لليل.

�أن تتناول وجبة خفيفة  �أ�سابك �جلوع ليال، فيمكنك  فاإذ� 
)كالفاكهة �أو حفنة من �ملك�سر�ت(.

عدم تتبع ما تتناوله من طعام
ي��ت��ت��ب��ع��ون ما  �ل���ذي���ن  �لأ���س��خ��ا���ض  �أن  �لأب����ح����اث  ت��ظ��ه��ر  �إذ 
�أو  �ل��وزن  �إنقا�ض  يحاولون  كانو�  �إذ�  طعام،  من  يتناولونه 
�أكرث  �ل�سوديوم يف نظام غذ�ئي، هم  ن�سبة  ير�قبون معدل 
جناحا. فهذ� �لتتبع يجعلك على در�ية منتظمة مبا ت�سعه 

يف معدتك، وكمية ما تتناوله من طعام.
وللمد�ومة على ت�سجيل جدول غذ�ئي، ��ستخدم مثال دفرت 

ن �ملعلومات، �أو ��ستخدم تطبيقا �إلكرتونيا. �ملالحظات ودوِّ
ما هي �حلمية �مل�سادة لاللتهابات؟

ُي�سكل �لنظام �لغذ�ئي �مل�ساد لاللتهابات �لذي بات معروفاً 

و�ل�سغار  �لكبار  ينا�سب  غذ�ئياً  دلياًل  ويل  �لدكتور  بحمية 
مرتبطة  كثرية  ب��اأم��ر����ض  �ل�سابة  خماطر  م��ن  يحّد  كما 

بالعمر ��سافة �إىل حت�سني �ل�سحة.
وهذ� �لنظام �لغذ�ئي �مل�ساد لاللتهابات ميكن �أّن ُي�ساعد يف 
مو�جهة �للتهاب �ملزمن وي�ساهم يف �لوقاية من �لأمر��ض 

�لتالية:
�أمر��ض �لقلب

�لألزهامير و�لباركن�سون
�ل�سطر�بات �ملرتبطة بالعمر

�لروماتويدي  �ملفا�سل  �لتهاب  �لذ�تية مثل  �ملناعة  �أمر��ض 
و�لذئبة

�أور�م معينة من �ل�سرطان
�مل�سادة  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  م��ن  مهماً  ج���زء�ً  �ل��ت��و�ب��ل  وتعترب 

لاللتهابات ��سافة �إىل �لأطعمة �لتالية:
�خل�سار �لورقية مثل �ل�سبانخ، �مللفوف و�لقرنبيط، �لتوت 
�لكاملة  �حلبوب  �لعد�ض،  �ل�سود�ء،  �لفا�سوليا  و�لفر�ولة، 
مثل �لأرز �لبني و�لكينو�، �سمك �ل�سلمون، فول �لإد�ماميه، 

�لفطر �لآ�سيوي و�لربي، �ل�ساي.

خم�صة �أخطاء كارثية 
تدمر �حلمية �لغذ�ئية

هناك الكثري من الأخطاء ال�صائعة التي نرتكبها قد تكون �صببا 

يف ف�صل احلمية الغذائية التي نتبعها بهدف تخفي�س الوزن اأو 

تقليل امللح اأو الدهون، مما يوؤدي اإىل العودة لنقطة ال�صفر.

مديرة  مكمانو�س،  كاثي  التغذية  اخت�صا�صية  وتعرفك 

جلامعة  التابع  بريغهام  م�صت�صفى  يف  التغذية  ق�صم 

هارفارد وم�صت�صفى املراأة، على خم�صة اأخطاء هنا:
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�ش�ؤون حملية

عن اأ�صرار �صناعة الب�صوت وال�صعر النبطي

ق�صر �ملويجعي  ينظم ور�ش عمل تفاعلية و�أم�صيات �صعرية

خالل جمل�س "التوا�صل "يف مدينة خليفة

�صرطة �أبوظبي تدعو �إىل �لوقوف �لآمن للمركبات على جانب �لطرق

•• العني – الفجر

 ���س��ه��د ق�����س��ر �مل��وي��ج��ع��ي ، ����س��ت�����س��اف��ة جم��م��وع��ة من 
�لإمار�تي  ب��ال��رت�ث  حتتفي  �لتي  �لثقافية  �لفعاليات 
�لربنامج  م��ن  �حل���ايل  �ملو�سم  وذل���ك �سمن  �لأ���س��ي��ل، 
�لثقافة  د�ئ����رة  تنظمه  �ل���ذي  �ل��ع��ني،  ملنطقة  �ل��ث��ق��ايف 

و�ل�سياحة – �أبوظبي. 

"�لب�ست  ع��م��ل  ور����س���ة  �مل��وي��ج��ع��ي  ق�����س��ر  �إىل  وع�����ادت 
�ملتنوعة  و�لأدو�ت  �لأ�ساليب  ��ستعر�ست  �مللكي" و�لتي 
فنون  م��ن  تت�سمنه  وم��ا  �ل��ع��رب��ي��ة،  �لب�سوت  ل�سناعة 
�حلرف �ليدوية و�لزخرفات و�لتطريز بخيوط ذهبية 

وف�سية. 
�مل�����س��ارك��ون يف �ل��ور���س��ة ع��ل��ى ط���رق �حلياكة  وت���ع���ّرف 
على  �لط����الع  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  وت��ط��وره��ا،  �لتقليدية 

جمموعة من �لب�سوت �مللكية �لتي كان يرتديها �سيوخ 
�ملويجعي  ق�سر  يف  حالياً  و�ملعرو�سة  نهيان،  �آل  عائلة 
�لذي �سهد ولدة رئي�ض �لدولة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل.
"�لأم�سيات  فعالية  �مل��وي��ج��ع��ي  ق�سر  ����س��ت�����س��اف  ك��م��ا 
�ل�سعر،  �أكادميية  مع  بالتعاون  تقام  �لتي  �ل�سعرية"، 
�لنبطي،  �ل�سعر  نظم  ح��ول  عمل  ور���س��ة  نظمت  حيث 

م�ساهري  ميزت  �لتي  �لبد�عية  �لأ�ساليب  عر�ض  مع 
�ل�سعر�ء. كما �سهدت �لأم�سية م�ساركة �سعر�ء �إمار�تيني 
�ملن�سوري،  �سامل  �سيف  بينهم  م��ن  �سعرية،  جل�سة  يف 
�لكعبي،  عبد�هلل  وخلفان  �لكعبي،  نعمان  بن  ومر�سان 

وقدم لها ، عبيد بن غثالن �ملزروعي.
�مل�ساحبة  �لعمل  �ل�سعرية" وور���ض  "�لأم�سيات  وتعود 

لها م�ساء يوم �لثنني 22 فرب�ير �لقادم.

•• ابوظبي - الفجر

على  �ل�سائقني  �أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  حثت 
ع���دم �ل��ت��وق��ف يف �لأم���اك���ن غ��ري �لآم���ن���ة ع��ل��ى جانب 
للوقوف،وعدم  �ملخ�س�سة  �لأماكن  و��ستخد�م  �لطرق 
�لتهاون يف هذ� �ل�ساأن حفاظاً على �سالمتهم و�سالمة 

�جلميع. 
خليفة  مبدينة   " "�لتو��سل  جمل�ض  خ��الل  و�أك����دت 
ب��اأب��وظ��ب��ي ،و�ل������ذي ����س��ت�����س��اف��ة ���س��ه��ي��ل حم��م��د �مل���رر، 
�لعامة  �ل�سالمة  مفهوم  وتر�سيخ  �لتوعية  مو��سلة 
على �لطرق لدى �لأفر�د ،من خالل �لتقيد بتعليمات 
�لأماكن  �ل��وق��وق يف  ، وجتنب  �لآم��ن��ة  و�لقيادة  �مل��رور 

غري �لآمنة على �لطرق.
ودعت �ل�سائقني يف حالة ��سطر�رهم �إىل �لوقوف �إىل 
��ستخد�م �أماكن �آمنة خارج �لطريق و�لبتعاد عن نهر 
�لطريق، و�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة  لتنبيه �ل�سائقني 
�لتحذيرية  �لأ���س��و�ء  ��ستخد�م  خ��الل  م��ن  �لآخ��ري��ن 
�لرباعية ، و��ستخد�م  مثلث �لإنذ�ر على بعد نحو 50 
مرت�أً �أو يزيد من �ملركبة ، وعدم وقوف �لركاب خلفها 

لتجنب حجب �ل�سوء �ملنبعث منها.
مديرية  مدير  �خلييلي  حممد  خليفة  �لعميد  و�أك��د 
�مل���رور و�ل���دوري���ات �أه��ت��م��ام �سرطة �أب��وظ��ب��ي  يف بحث  
�آر�ئهم   �ىل  و�ل���س��ت��م��اع  �ملجتمع  تهم  �ل��ت��ي  �لق�سايا 

ومقرتحاتهم  م�سدد�ً على �لدور �لرئي�سي لالأ�سر يف 
�ملجتمعي خ�سو�ساً  �مل��روري  و�لوعي  �لثقافة   تر�سيخ 

بني �ل�سباب. 
و��ستعر�ض �خلييلي خالل �ملجل�ض ما مت حتقيقه  من 
خالل  �ملرورية  �ل�سالمة  موؤ�سر�ت  يف  �يجابية   نتائج 
�ملرورية  �حل���و�دث  بانخفا�ض   2017 �ملا�سي  �ل��ع��ام 

�لبليغة  و�لإ�سابات   ،31% و�لوفيات   ،12% بن�سبة 
 100 لكل   5.7 �إىل  �لوفيات  �نخف�ست  فيما   ،4%
�ألف ن�سمة، حمققة معدًل �أف�سل يف �ملوؤ�سر �مل�ستهدف، 

�لبالغ 7.34 لكل 100 �ألف ن�سمة.
�ملركبة على جانب �لطريق  �إي��ق��اف  �إن���ه  مينع   وق��ال 
�لطرق،و  م��ف��ارق  ع��ن  بعيد�ً  �ل��ط��ارئ��ة  �إل يف �حل���الت 

�لتد�بري  �ت��خ��اذ جميع  م��ع  و�مل��ن��ع��ط��ف��ات  �مل��ن��ح��در�ت، 
وعدم   �لطريق  على  �حلركة  �سالمة  لتاأمني  �لالزمة 
حتركها  ع��دم  وت��اأم��ني  ت�سغيل،  حالة  يف  �ملركبة  ت��رك 
ب��ني غروب  �ل�����س��ائ��ق، وت�سغيل �لأ����س���و�ء  �أث��ن��اء غ��ي��اب 

�ل�سم�ض و�سروقها ، لتنبية �لآخرين يوجود �ملركبة.
وت�سمل �أنو�ع  �لوقوف �خلاطئ :�لوقوف يف �ل�سندوق 
�لأ�سفر ،و فوهات �حلريق ،وخلف �ملركبات مما يعيق  
�أ�سحاب  م��و�ق��ف  ،و  �ل��ط��رق  مفرتقات  يف  و  حركتها، 

�لهمم، ومنعطف �لطريق.
بجهود  �مل��رر  حممد  �سهيل  �ملجل�ض  م�ست�سيف  و�أ�ساد 
خالل  م��ن  �ملجتمع  م��ع  �لتو��سل  يف  �أبوظبي  �سرطة 
�مل��ج��ال�����ض �ل�����س��ع��ب��ي��ة ل��ت��ع��م��ي��ق �ل��ث��ق��اف��ة �لأم���ن���ي���ة يف 
�أجل   من  �لع�سرية  �ل�سرطة  مفهوم  لتعزيز  �ملجتمع 
�أبوظبي   �سرطة  خدمات  �إىل  م�سري�ً   ، �ملجتمع  �إ�سعاد 
و�لجتماعية  �لأمنية  �جلو�نب  للجمهور يف  �ملتطورة 

و�لإن�سانية.
�لدكتورحمود  �ل��ع��ق��ي��د  م��ن  ك��ل  �مل��ج��ل�����ض  يف  و����س���ارك 
،و�ملقدم  �ملجتمعية  �ل�����س��رط��ة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ف��اري 
حتقيق  ق�سم  رئي�ض  �جلنيبي،  حممد  م�سلم  �لدكتور 
�خلارجية  �ملناطق  م���رور  ب����اإد�رة  �جل�سيمة  �حل���و�دث 
،و�لر�ئد �سهيل فرج �لقبي�سي ،رئي�ض ق�سم  �ملخالفات 
وحجز �ملركبات مبرور �أبوظبي ،و�لر�ئد عبد �لرحمن 

�لعلي مدير فرع �لعالقات �لعامة مبرور �لظفرة.

خالل لقائه بال�صيخ م�صلم بن حم

وزيــر �لكهــربــاء �لــيمني يثمــن دعــم �لإمــار�ت لليــمـن يف جمــال �لـطاقــة 
•• العني - الفجر

عبد�هلل  �ملهند�ض  �ليمني  و�لطاقة   �لكهرباء  وزي��ر  ثمن 
�لأك��وع �لدعم �لذي تقدمه �لم��ار�ت لقطاع �لكهرباء يف 
�ليمن ، وذلك من خالل �مل�ساعد�ت �لتي قدمتها �لإمار�ت 
لقطاع �لكهرباء يف �ليمن و�لتي تبلغ مليار و170 مليون 
دره���م وك��ذل��ك ت��وف��ري 635 م��ي��غ��او�ط ، وي��اأت��ي ذل��ك يف 
�إط��ار حر�ض قيادة دول��ة �لإم��ار�ت على حت�سني �لظروف 

�ملعي�سية لل�سعب �ليمني �ل�سقيق.
و�كد �لأكوع �ن دعم قيادة دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
كطوق  ج���اء  و�ل����ذي  �مل��ن��ك��وب  �ليمني  لل�سعب  ون�سرتها 
ير�د  مما  با�سرها  للمنطقة  بل  وح��دة  لليمن  لي�ض  جن��اة 
�إقليمية، د�عني �هلل تعاىل �ن  لها من خمططات و�طماع 
وي��دمي عليها نعمة  ق��ي��ادة و�سعبا  �لم���ار�ت  دول��ة  يحفظ 
د�ئ��م��ني لالأمتني  و�سند�  ذخ��ر�  ويجعلها  و�لأم���ان  �لم��ن 
�لعربية و�ل�سالمية.. و�أ�سار �لوزير �ليمني �ن �مل�ساعد�ت 
�لإ�سافية �لعاجلة �لتي قدمتها �لإمار�ت لقطاع �لكهرباء 
�لتيار  يف  �ملتكررة  �لنقطاعات  تقليل  يف  �ست�سهم  �ليمني 
�لإمار�ت  دول��ة  وعملت  �ليمن.  ي�سهدها  �لتي  �لكهربائي 
�لعام  يف  �حل���زم  عا�سفة  �ن��ط��الق  منذ  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
لل�سعب  �ملوجهة  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  �إيالء  2015 على 
على حت�سني  منها  وذل��ك حر�ساً  ك��ب��رية.   �أهمية  �ليمني 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �ليمنيني  لالأ�سقاء  �ملعي�سي  �لوقع 
�لتحتية.  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لتعليمية  �ل�سحية 
�ليمني  �لكهرباء  �لإمار�تية يف قطاع  �مل�ساعد�ت  وتوزعت 

و�أبني  ع��دن  و�سملت  �ليمنية  �مل��ن��اط��ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  على 
و�ملكال و�سوقطرى و�ملخا و�لعديد من �ملناطق �لأخرى. 

ك��م��ا ث��م��ن �ل���وزي���ر �ل��ي��م��ن��ي �ل��دع��م �ل���ذي ي��ق��دم��ه �ل�سيخ 
و�خلريية  �لن�سانية  �مل�ساريع  من  للعديد  حم  بن  م�سلم 

يف �ليمن.
ج���اء ذل���ك خ���الل ����س��ت��ق��ب��ال �ل�����س��ي��خ م�سلم ب��ن ���س��امل بن 

لإمارة  �لوطني  �ل�ست�ساري  �ملجل�ض  ع�سو  �لعامري  حم 
للوزير   ، حم  بن  جمموعة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �بوظبي 
�ليمني مبكتبه بفندق رويال روز �بوظبي،  بح�سور �ل�سيخ 
�لدكتور مبارك �سامل بن حم ، و�مل�ست�سار �سلطان �لباكري 

نائب �ل�سفري �ليمني بالدولة.
�أن وق���وف دولة  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً  بال�سيوف  ب��ن ح��م  ورح���ب 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه �هلل ، و�أخيه 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
جانب  �إىل  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�سرعية وحتى يعود �ليمن وتتحرر �أر�سه ، وينعم �سعب 

�ليمن �ل�سقيق بالأمن و�ل�ستقر�ر و�ل�سالم.
و�أ�ساف بن حم �إن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ت�سعى 
�إىل توفري �مل�ساعد�ت �لإن�سانية وتاأمني �ل�ستقر�ر و�لأمن 
لكافة �نحاء �ليمن و�مل�ساهمة يف بناء �ملوؤ�س�سات �لوطنية 
�ملن�سود يف  دوره��ا  ت��وؤدي  و�لجتماعية حتى  و�لقت�سادية 
تلبية �ملتطلبات �لأ�سا�سية لل�سعب �ليمني ليو��سل طريقه 

نحو �لبناء و�لتنمية و�لزدهار.
�لهامة  �مل���و�����س���ي���ع  م����ن  ع�����دد  ن���اق�������ض �جل����ان����ب����ان  ك���م���ا 
وم�ساريع  �ل��ت��ن��م��ي��ة  بعجلة  �ل��دف��ع  ب��اآل��ي��ات  تتعلق  �ل��ت��ي 
م�ستقبال  بتطويرها  �لكفيلة  �ل�سبل  و  باليمن   �لطاقة 
و����س��ت��ع��ر���ض ب��ن ح��م م��ع �ل��وزي��ر �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي يقدمها 
للمجتمع �ليمني، و�سبل تعزيز �لعمل �لإن�ساين بها. وذلك 
�ليمنيني،  لالأ�سقاء  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  دع��م  م��ع  متا�سياً 

و�إعادة �إعمار دولتهم.
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ز�يد للثقافة �لإ�صالية تتلقى 
»2251« حالة عرب مركز �ت�صال 

حكومة �أبوظبي خالل 2017
•• العني – الفجر

تلقت د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية خالل �لعام �ملا�سي 2017م، 2251 
، حيث تنوعت  �أبوظبي  �ت�سال حكومة  �ملتعاملني عرب مركز  حالة من 
�لعامة وطلب �خلدمة و�ل�سكاوي و�لثناء  �ملعلومات  �حلالت بني طلب 
و تقدمي �ملقرتحات، وذلك عرب خمتلف �لقنو�ت بني �لهاتف �ملتحرك 

و�ل����������ربي����������د �لل��������ك��������رتوين 
و�مل�����ح�����ادث�����ة �لل����ك����رتون����ي����ة 
و�سبكات �لتو��سل �لجتماعية 

ومر�جعة �ملكتب.
ترد  �لتي  �حل��الت  و�نق�سمت 
ع��ل��ى �ل������د�ر م���ن ق��ب��ل مركز 
�إىل  �أبوظبي  حكومة  �ت�سال 
معلومات  ط���ل���ب   1804
 9 و  خ��دم��ة  ط��ل��ب   279 و  
�سكاوي و 83 مقرتحا و 61 
�لهاتف  ق��ن��اة  ، وج����اءت  ث��ن��اًء 
�مل����ت����ح����رك �أك��������رث �ل����ق����ن����و�ت 
��ستخد�ماً من قبل متعاملي 
حالة   1662 ب���ع���دد  �ل������د�ر 

�لإلكرتوين  222 حالة  و�لربيد  بعدد  �لإلكرتونية  �ملحادثة  ومن ثم 
بعدد 221 حالة.

�حلالت  �إج��م��ايل  م��ن  �لأك���رب  �لن�سيب  �ملعلومات  طلب  خ��دم��ة  ون��ال��ت 
�لو�ردة بعدد 1804 حالة  ومت �لتعامل معها بال�سرعة �ملمكنة حيث بلغ 
7.8�ساعة عمل بالإ�سافة �إىل توفري �لرد �لدقيق  متو�سط �لأ�ستجابة 

لطلب �ملعلومة حيث بلغت ن�سبة دقة �لرد 98،39%.
و�لإعالم  �لعامة  �لعالقات  ق�سم  رئي�ض  �ل�ساعدي  و�أك��ّد خليفة عبد�هلل 
مركز  م��ع  �خل��دم��ة  م�ستوى  �تفاقية  تطبيق  على  حري�سة  �ل���د�ر  ب���اأن 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  يف  �لم��ت��ث��ال  ن�سبة  بلغت  حيث  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  �ت�سال 

 .%  96،51
تقدمها  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  �لرت��ق��اء  على  حري�سة  �ل���د�ر  ب���اأن  مو�سحاً 
ملتعامليها وذلك من خالل توحيد قنو�ت �لت�سال �خلا�سة باخلدمات 
�حلكومية ويعد مركز �ت�سال حكومة �أبوظبي  �إحدى �لقنو�ت �لرئي�سية 
�لتي خ�س�ستها �لد�ر للتو��سل مع متعامليها من �أفرد و�سركاء وجمتمع 
، مما ي�سهل على �ملتعاملني �حل�سول على �أف�سل �خلدمات باأ�سهل �لطرق 

ومن خالل عدة قنو�ت طو�ل �أيام �لأ�سبوع وعلى مد�ر �ل�ساعة. 
م�سيد�ً باأد�ء مركز �ت�سال حكومة �أبوظبي  حيث يعترب حلقة �لو�سل مع 
متعاملي �لد�ر ، ومهار�ت موظفي �ملركز يف �إد�رة �حلالت �لتي ترد لهم 

من �ملتعاملني باحرت�فية عالية وجودة.
يخ�سعون  �ملتعاملني  خدمة  موظفي  �أن  �إىل  �ل�ساعدي  خليفة  وذك��ر 
ونظام  �ملتعاملني  خدمة  جم��الت  يف  تدريبية  ل��دور�ت  م�ستمر  وب�سكل 
�أبوظبي  حكومة  �ت�سال  مركز  مع  بالتعاون  �ملتعاملني  عالقات  �إد�رة 
�لتميز  �ملمار�سات ومعايري  �أف�سل  �إطار �حلر�ض على مو�كبة  وذلك يف 

و�جلودة �لعاملية.



ّرد من الأنانية حب جمجُ
للح�سول  �ساقة  جهود  بذل  �إىل  عموماً  �لر��سدون  مييل 
ع��ل��ى م��ن��اف��ع م��ل��م��و���س��ة، م��ن بينها �إق���ام���ة ���س��د�ق��ات مع 

�أ�سخا�ض ي�سحكونهم �أو يحّلون م�ساكلهم.
 ل����ذ� ���س��ُت��ف��اج��ئ��ني ح���ني ت��ن��ج��ب��ني ط��ف��اًل وت���درك���ني �أنك 
بكل  حاجاته  تلّبني  ح��ني  نف�سك  حتققي  �أن  ت�ستطيعني 
هذه  �ستحمل  لكن  م��ق��اب��ل.  �أي  �ن��ت��ظ��ار  دون  م��ن  ب�ساطة 

�أ�سمى  �مل��ج��اين  �حل��ب  على  ترتكز  �لتي  �لعالقة 
معاين �حلياة بالن�سبة �إليك.

حب ذاتي �صليم
�لأ�سبوع  م����ن  ب�������دء�ً 

�ل��������ث��������ام��������ن 

معينة.  بطريقة  معك  بالتو��سل  �لطفل  ي��ب��د�أ  تقريباً، 
ي��ب��ت�����س��م ل���ك ث���م ي�����س��ح��ك �ع���ت���ب���ار�ً م���ن �ل�����س��ه��ر �لثالث. 
وبحلول �ل�سهر �ل�سابع، ي�سبح تعّلقه بك قوياً لدرجة �أل 

للحظات. ي���ت���ح���م���ل  ول���و  غ��ي��اب��ك 
�لطفل  يحبك  ل 
�لتي  لالأ�سباب 
 . قعينها تتو
م������������ا دم��������ت 

ذ�تك،  مع  مت�ساحلة  باأنك  وي�سعر  معه  وحُم��ّب��ة  لطيفة 
�ستعطينه كل ما يحتاج �إليه.

حب �صاٍف
�أخرى.  بطريقة  نف�سك  حتّبي  �أن  �أهمية  طفلك  يعّلمك 
قد تتعهدين باأن تعطيه فر�سة �ختبار �لتجارب �لتي مل 

تخو�سيها بنف�سك. 
�أن  ل��ذ� حتر�سني على  �آم��ن  بحب  يوماً  ت�سعري  رمب��ا مل 
بهذه  �ستتقربني منه  �لبد�ية.  بقيمته منذ  ي�سعر طفلك 
باحلب  و�ست�سعرين  معه  وتتماهني  �لطريقة 

�لذي تفتقرين �إليه حني تعطينه �حلب.

حب غري م�صروط
ل يلتزم �لطفل بجد�ول معينة بل 
يريده  �ل��ذي  �لوقت  يف  ي�ستيقظ 

وياأكل حني يجوع. 
باجلهود  ت�����س��ت��خ��ف��ي  ل  ل������ذ� 
تبذلينها  �ل���ت���ي  �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

لالعتناء به. 
تدرك �لأم �سريعاً �أنها ل ت�ستطيع 
بل  بال�سيق  ت�سعر  حني  �لن�سحاب 
بكل  وتنظم حياته  تتفاعل مع طفلها 

�سرور.
و�لتحديات  �ل��ت�����س��ح��ي��ات  ه�����ذه  ت�������س���ّك���ل   

ق���وة �حل���ب �لذي  وت��زي��د  ق��ّي��م��ة ج���د�ً  �ل�سخ�سية جت��رب��ة 
حتملينه لطفلك.

حب يوّلد التعاطف
�أنه  تدركني  ما  �سرعان  �مل��ر����ض.  �أي طفل �سعب  يكون  ل 
ب�ساطة  بالتعب و�لنزعاج بكل  �أو ي�سعر  يبكي لأنه يجوع 

ول ترتددين يف �لإ�سر�ع �إليه حني يحتاج �إليك. 
عندما تعتادين على حتديد حاجاته �ستن�ساأ بينكما عالقة 

مبنية على �لر�حة و�لتفاهم. 
حني تطبقني �ملبد�أ نف�سه يف عالقاتك �لأخرى، ميكنك �أن 
تبدئي بالتعامل بامل�ستوى نف�سه من �لتعاطف و�لت�سامح 

مع �لأ�سخا�ض �لآخرين يف حياتك.

حب يك�صف احلقيقة
حني تهتمني باأ�سغر �لتفا�سيل �ملتعلقة بالرعاية بطفلك، 
�أن  حتى  ب��ك.  لالعتناء  �أم���ك  تفعله  ك��ان��ت  م��ا  �ستدركني 
روؤيتها من  �إىل  يدفعك  �لعتناء مبولودك �جلديد رمبا 

ز�وية جديدة.

حب معدٍّ
وي�ستنزف  ح��ي��ات��ك  مي���الأ  ق��د  �لأول،  طفلك  ي��ول��د  ح��ني 
م�ساعرك لدرجة �أن تظني �أنك لن ت�سعري باحلب نف�سه 

جتاه �أي طفل �آخر.
جتاه  جم���دد�ً  م�ساعرك  تتفجر  ح��ني  �ستفاجئني  لكنك   
�لطفل �لثاين. قد يكون حبك له خمتلفاً لكنه لي�ض �أقل 
م�ستوى باأي �سكل. �ستدركني �أن طاقة �حلب لديك تفوق 

توقعاتك كافة.

حمبة فائقة بني الأ�صقاء
�سقيقه  ح��رك��ات  مر�قبة  �إىل  �سناً  �لأ�سغر  �لطفل  مييل 
�لأك���رب ورمب���ا ي��ح��اول �ل��ت��ق��رب �إل��ي��ه لأن���ه ي��رغ��ب يف نيل 

�إعجابه وعاطفته. 
ي�سّكلون قدوة لالأ�سخا�ض  �أنهم  �لر��سدون عموماً  ين�سى 
يف  �سخاًء  �أك��رث  جميعاً  �أ�سبحنا  لو  م��اذ�  بهم.  �ملحيطني 

تعاملنا مع �لنا�ض �لأ�سغر �سناً؟

حب متزايد للعامل
ت��ب��ق��ى �أب�������س���ط �لأم�������ور م��ب��ه��رة يف ن��ظ��ر �لأط�����ف�����ال. �أم���ا 
حياتهم  يف  �لتفا�سيل  عن  يغفلو�  �أن  في�سهل  �لر��سدون، 

وين�سغلو� باأعمالهم، 
ورمبا يتجاهلون �أهم جو�نب �حلياة. لذ� ميكن �أن نتعّلم 
من �لأطفال �سرورة �أن نخفف قلقنا وننبهر بالعامل من 

حولنا. 
لكن �سيبقى �لطفل دوماً �أكرث من يبهرنا يف �حلياة!

مــنــ�عـــــات
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�صيئة يريدون جتاوزها.  النا�س عادات  يحمل جميع 
اأن تلوم نف�صك وتقتنع باأنك عاجز عن  لكن بدًل من 
تخّطيها، ا�صتعمل اأ�ص�س تطوير العادات مل�صلحتك. من 
خالل فهم ثالث ركائز اأ�صا�صية هي املوؤ�صر التذكريي، 
�صحية  عادات  تر�ّصخ  اأن  ميكنك  واملكافاأة،  والروتني، 

يف حياتك.

ميكنك اأن تتعّلمي من طفلك درو�صًا قّيمة عن احلب لأن هذا الكائن ال�صغري يحّب بالفطرة... 
فمن خالل مراقبة عملية منوه منذ يومه الأول تالحظني عليه مدى براءته يف التعبري عن 

م�صاعره واحا�صي�صه.

جمرد من النانية وغري م�صروط

تعلمي من طفلك �هم درو�ش �حلب

ثالثي  منوذجياً  منطاً  و�جل��ي��دة،  منها  �ل�سيئة  �ل��ع��اد�ت،  تّتبع 
�لتذكريي  �ملوؤ�سر  �أ�س�ض:  بثالثة  �خت�ساره  وميكن  �خلطو�ت 
و�ل��روت��ني و�مل��ك��اف��اأة. م��ن خ��الل ك�سر دو�م���ة �ل��ع��اد�ت �ل�سيئة، 
با�ستهد�ف  وتبد�أ  �لر��سخ  �لروتني  م�سببات  حت��ّدد  �أن  ميكنك 
�جلو�نب �لتي حتتاج �إىل �لتغيري. بهذه �لطريقة �ستتمّكن من 

تر�سيخ منط فاعل ميّهد لن�سوء عاد�ت جديدة و�سحية.
تقول مارغريت مور، مديرة يف )معهد �لتدريب( يف م�ست�سفى 
�لعاد�ت �لر��سخة  �إن تغيري  �لتابع جلامعة هارفارد،  )ماكلني( 
و�لر�حة  �حليوية  ل�ستعادة  �أ�سا�سي  �أمر  �ل��ذ�ت  حت�سني  بهدف 
�أهد�ف  يف �لأعمار كافة: )تزد�د �سعوبة �لندفاع نحو حتقيق 
ط��وي��ل��ة �لأم����د ح��ني ن��ت��ج��اوز م��ر�ح��ل ب��ن��اء �ل��ع��ائ��ل��ة و�لتطوير 
�أن يرغب �لنا�ض يف �ل�سرتخاء و�لتخلي  �ملهني. من �لطبيعي 
�سليمة  ع��اد�ت  �لتي تفر�ض عليهم  �لذ�تية  �لرقابة  عن قو�عد 
م��ث��ل �ل��ت��م��اري��ن �مل��ن��ت��ظ��م��ة و�حل��م��ي��ة �ل�����س��ح��ي��ة. ل��ك��ن يتطّلب 
�لذ�ت،  لتح�سني  يومياً  ��ستثمار�ً  و�لطاقة  �ل��ر�ح��ة  ��سرتجاع 
وتبد�أ هذه �خلطة بالتخلي عن �لعاد�ت �مل�سيئة و�كت�ساب عاد�ت 

�سحية(.

اأ�صا�صية مبادئ   3
حني تختار �لعادة �لتي تريد تغيريها وُتقّيم مدى ��ستعد�دك 

لهذه �ملهّمة، حّدد �لعو�مل �لثالثة �لتالية:
للعادة. ُم�سبِّب  �سلوك  �لتذكريي:  • �ملوؤ�سر 

به. تقوم  عمل  �أو  �سلوك  • �لروتني: 
�لعمل. �أو  �ل�سلوك  من  �ملنفعة  • �ملكافاأة: 

اندفاع وثقة

ي��ب��ن��ون من  �إح����د�ث تغيري د�ئ���م لأن��ه��م ل  �ل��ن��ا���ض يف  ل ينجح 
تتاأكد  �أن  )يجب  م��ور:  تو�سح  للتغيري.  �سلباً  �أ�سا�ساً  �لبد�ية 
من �أهمية تغيري عاد�تك وتثق بقدرتك على حتقيق هدفك(. 
قد تبدو �ملهّمة ب�سيطة لكن يقوم �لنا�ض عموماً بتغري�ت تهّم 
�لآخرين بدل �أن تريحهم �سخ�سياً، �أو ي�سعرون يف د�خلهم باأن 
�ملهّمة خميفة جد�ً. ت�سيف مور: )قبل �أن ترّكز على تغيري عادة 

�سيئة، يجب �أن ُتقّيم م�ستوى �ندفاعك وثقتك بنف�سك(.
لكن كيف �ستعرف �أنك �أ�سبحت م�ستعد�ً لتغيري عاد�تك؟ قّيم 
كرر  ثم  �إىل ع�سرة،  و�ح��د  �ندفاعك على مقيا�ض من  م�ستوى 
ت�ستطيع  باأنك  تثق  حد  �أي  )�إىل  �لثقة  عامل  مع  نف�سه  �ملبد�أ 
6 على �لأق��ل يف كل  �أن ت�سّجل معدل  حتقيق هدفك؟(. يجب 

فئة. �سيكون �لنجاح يف هذ� �لختبار �أ�سا�سياً.
�إذ� مل ت�سّجل ه��ذ� �ملعدل على �لأق��ل، �خ��رت ع��ادة �أخ��رى تريد 
تغيريها وت�سعر ب�سغف �أكرب جتاهها �أو �أّجل خطة تغيري �لعادة 
�مل�ستهدفة �إىل �أن تزيد ثقتك بنف�سك. �إذ� كنت تفتقر مثاًل �إىل 
�ل�سجائر  بتخفي�ض عدد  �ب��د�أ  �لتدخني،  لوقف  �لالزمة  �لثقة 
و�كتِف بخم�ض يف �ليوم: )حني تزيد ثقتك بقدر�تك بعد تغيري 

عادة �أقل �أهمية، �ستتمكن من تغيري عادة �أ�سا�سية(.
م�ستمرة:  حلقة  �سمن  �لآخ��ري��ن  بالعاملنَي  عامل  كل  يرتبط 
�أثناء  �ل�سريعة  �ل��وج��ب��ات  ت��ن��اول  م��ث��اًل على  م��ع��ت��اد�ً  ت��ك��ون  ق��د 
�ملتالحقة:  �لأح���د�ث  �سل�سلة  لياًل.�إليك  �لتلفزيون  م�ساهدة 
)موؤ�سر  م�ساًء  �لثامنة  يف  ل  �ملف�سّ �لتلفزيوين  برناجمك  يبد�أ 
تذكريي(، فتق�سد �ملطبخ كي جتمع وجباتك �ل�سريعة )روتني( 

ثم تاأكلها �أثناء م�ساهدة �لربنامج )مكافاأة(.
�ل�سريعة(،  ب��امل��اأك��ولت  )�ل��ت��ل��ذذ  �مل��ك��اف��اأة  مفعول  ينتهي  ح��ني 
�سرتغب يف تكر�ر هذ� �ل�سلوك عندما يظهر �ملوؤ�سر �لتذكريي، 

فتبد�أ �لدو�مة نف�سها جمدد�ً.

راجع املوؤ�صر التذكريي والروتني
لك�سر هذه �لعادة �ل�سيئة، يق�سي حل ب�سيط بالتوقف عن تناول 
�لوجبات �ل�سريعة. لكن لن تكون �ملهّمة �سهلة طبعاً لأن �مل�سكلة 

�حلقيقية تتعلق برت�ّسخ هذه �لعادة ولي�ض �لطعام بحد ذ�ته.
�ل��ر����س��خ: تق�سي  �ل��ت��ذك��ريي و�ل��روت��ني  �مل��وؤ���س��ر  �ف��ه��م حقيقة 
�ملوؤ�سر  م��ع  يح�سل  م��ا  على  �ل�سوء  بت�سليط  �لأوىل  �خل��ط��وة 
على دخول  تكون معتاد�ً  �مل��ث��ال،  ه��ذ�  و�ل��روت��ني. يف  �لتذكريي 

�ملطبخ يف �لثامنة م�ساًء لتناول �لطعام، ثم ترتاح على �لكنبة.
ر لئحة  ت�ساءل �لآن عما يدفعك �إىل �لذهاب �إىل �ملطبخ. ح�سّ
بدء  ق��ب��ل  م�����س��اع��رك  فيها  ت�سف  ق�����س��رية  ع��ب��ار�ت  �أو  بكلمات 
بالأكل  �لتلذذ  �أو برغبة يف  �أو مبلل  ت�سعر بجوع  �لروتني: هل 

�أثناء م�ساهدة �لتلفزيون؟
م�سببات  �أن  �لبحوث  �كت�سفت  حت��رك��ك:  �ل��ت��ي  �ل��دو�ف��ع  ح���ّدد 
�لعادة تدخل يف خم�ض خانات: �ملكان، �لزمان، �لو�سع �لعاطفي، 
�لأ�سخا�ض �لآخرون، �حلدث �لذي ي�سبق �لتحّرك. يف �سيناريو 

م�ساهدة �لتلفزيون، قد ت�سمل �مل�سببات �لعو�مل �لتالية:

�ملعي�سة. غرفة  • �ملكان: 
م�ساًء. �لثامنة  • �لزمان: 
ملل. �لعاطفي:  • �لو�سع 

�أحد. ل  �لآخرون:  • �لأ�سخا�ض 
بدء �لتحرك:  ي�سبق  �لذي  • �حلدث 

ل لديك. الربنامج التلفزيوين املف�صّ
�خلانات  ه��ذه  ��ستعمال  عرب  و�سعك  عن  مالحظات  دّون   •
�أي��ام لأن بع�ض �لعو�مل قد  لفرتة ت��رت�وح بني ثالثة وخم�سة 
و�بحث  �ملعلومات  ر�ج���ع  ث��م  �ل��وق��ت(،  �أو  �مل���ز�ج  )م��ث��ل  يختلف 

عن �أمناط ثابتة.
�لتلفزيون  ت�ساهد  حني  �أو  وح��دك،  تكون  حني  تاأكل  رمبا   •
ت��ك��ون يف م����ز�ج معنّي.  �أو ح���ني  �ل��ل��ي��ل،  يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م���ن 
ت�ساهد  ح��ني  �ل�سريعة  �ل��وج��ب��ات  ت��ن��اول  على  �ع��ت��دَت  رمب��ا  �أو 
ل  تف�سّ ه��ل  �ل���در�م���ا.  �أو  �ل��ك��وم��ي��دي��ا  ف��ئ��ة  م��ن  ب��ر�م��ج معينة 
ت�سري  �أخ��رى؟  �لب�سكويت على خيار�ت  م��اأك��ولت حم��ددة مثل 
هذه �ملعلومات �إىل �جلو�نب �لتي يجب تغيريها كي تتمكن من 

�لنتقال �إىل عادة جديدة.
�أنو�ع  مبختلف  لئحة  ر  ح�سّ �ن��دف��اع��ك:  م�ستوى  ح�ّسن   •
تعاقب  �لطريقة  ه��ذه  جتعلك  لن  بها.  ت�ستمتع  �لتي  �ملكافاآت 
�ختيار  ع��ل��ى  �ست�ساعدك  ب��ل  �مل��ت��ع��ة  ع��ن  تبحث  لأن���ك  نف�سك 
ع���ادة �سحية  �إن�����س��اء  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  بالتح�سن  ُت�����س��ِع��رك  م��ك��اف��اآت 
جديدة. رمبا ت�سمل تلك �لعاد�ت ممار�سة �مل�سي، �أو �لتاأمل، �أو 
�لت�سال ب�سديق، �أو تناول وجبات خفيفة تفيد �لدماغ و�جل�سم 
مثل �لفاكهة �لطبيعية �أو �للنب قليل �لد�سم �أو كوب من �ل�ساي 

�ل�ساخن.

�صع خطة حمددة
�لذي  و�مل��وؤ���س��ر  يومياتك  يف  �لر��سخ  �ل��روت��ني  حتلل  ح��ني   •
�لأخ����رية،  �مل��رح��ل��ة  يف  تتلقاها  �ل��ت��ي  و�مل��ك��اف��اأة  �سلوكك  يطلق 
�ستحّدد �لعو�مل �لتي ميكن تغيريها و�ستك�سر بذلك �لدو�مة 

�ل�سلبية.
مثاًل،  ليلة  كل  نف�سه  �لوقت  يف  �لتلفزيون  ت�ساهد  �أن  • بدل 
مكافاآت  تعطيك  �أخ��رى  ع��اد�ت  لرت�سيخ  �لفرتة  تلك  ��ستعمل 

�أف�سل مثل �لريا�سة �أو �لقر�ءة �أو ممار�سة هو�ية.
ح�سر�ً  ت��رت��ب��ط  �ل��ع�����س��و�ئ��ي  �لأك����ل  ع���ادة  �أن  لح��ظ��َت  و�إذ�   •

مب�ساهدة �لتلفزيون يف وقت متاأخر من �لليل، حاول يف �ليوم 
�أنك  �كت�سفت  و�إذ�  �أبكر.  وقت  يف  �لتلفزيون  ت�ساهد  �أن  �لتايل 
�أك��ل �لوجبات �ل�سريعة بل حتب �لأك��ل بحد ذ�ته،  �إىل  ل تتوق 

ر وجبات �سحية لإر�ساء رغبتك. ح�سّ
�إىل  ت�سطر  وق��د  �لوقت  بع�ض  �لعملية  ه��ذه  تتطلب  قد   •
�خ��ت��ب��ار م��ك��اف��اآت ع���دة ق��ب��ل �أن جت��د �ل��ع��و�م��ل �مل��ن��ا���س��ب��ة، لكنك 
�إىل  �ل�سيئة  ع��ادت��ك  حت��وي��ل  م��ن  ق�سرية  ف��رتة  بعد  �ستتمكن 

عادة �سحية.
تغيريها  تريد  �لتي  �لعادة  �ختيار  جتيد  )حني  مور:  • تقول 
�إح�����د�ث تغيري  �ستتمكن م��ن  �ل���ع���اد�ت،  ت��ط��ّور  وت��ك�����س��ر ح��ل��ق��ة 

د�ئم(.

بدًل من اأن تلوم نف�صك وتقتنع باأنك عاجز

تخل�ش من عاد�تك �ل�صيئة بخطو�ت علمية
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العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13160  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  ل��ك  1-ج��ول��دن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د ك��ال خ��ان ن��ي��از حممد خ��ان ق��د �أق���ام عليك 
درهم(   52474( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سكوى  و�مل�ساريف يف  وبالر�سوم  دره��م(  وق��دره )1200  ع��ودة مببلغ  وتذكرة 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   AE990349608MB:رقم
2018/2/5 �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2465  مدين  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- جولد �يه �يي م.د.م.�ض جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�لدعوى  يف    2017/12/17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/ح�سني حممد �سالح طاهر بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )71.000( درهم و�لزمتها بالر�سوم و�مل�ساريف . 
�عتبار� من  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/392  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ملا�سة �نرتنا�سيونال للو�ساطة �لعقارية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/8/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
عليها  �ملدعي  بني  �ملربمة  و�ل�سر�ء  �لبيع  �تفاقية  بف�سخ  هجيي  روز�سا  بيرت  ل�سالح/ليفينتي 
دبي  ت��اور مبدينة  ت�سي�ض  �مل�سمى  بامل�سروع  رق���م:414  �لوحدة  ب��ت��اري��خ:2009/11/8 عن  �لوىل 
للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  و�لثالثة  �لوىل  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لريا�سية 
ت��اري��خ:2017/7/2 حتى  مبلغ )527459.08( درهم وفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �سنويا من 
متام �ل�سد�د ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات و�لزمت �ملدعي عليهما �لوىل و�لثالثة �مل�سروفات 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/812  جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- بي�ست وي خلدمات رجال �لعمال - مالكها/ح�سني علي حممود 
حممد �هلي جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
بالز�م  ���ض.م.ع  �لتجاري  دبي  ل�سالح/بنك  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/10/23
�ملدعي عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ )540.242( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ:2017/4/6 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4106 تنفيذ جتاري
�لزرعوين  �ملنفذ �سده/1- معاذ عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن  �ىل 
جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����س��رف �لم�����ار�ت 
�ل�سالمي �ض.م.ع وميثله:�حمد ح�سن رم�سان �ل علي قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهم   )469449.21(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3821 تنفيذ جتاري
جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  فينو  بورتو  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لكيتوب ملقاولت �لبناء  �ض.ذ.م.م 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ل��وت��اه  علي  �سلطان  وميثله:فهد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )452410( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/46 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- مي �سوب منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�����ض.ذ.م.م  �ملبا�سر  للبيع  �خلليجية  �لتنفيذ/�ل�سركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
 )491139.95( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/711 تنفيذ عقاري

�لعنقري جمهول حمل  بن علي  �سعيد  بن  �سامي  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/�حمد حممد علي لزيق وميثله:ح�سن  �ن طالب  �لقامة مبا 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �لريامي  علي مطر 
طالب  �ىل  دره��م   )2480270( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1818  احوال نف�س م�شلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ماين ع�سمت ح�سني �مني  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�حمد فتحي عبد�لغني عمارة وميثله:�مرية �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�ستكي  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى تطليق لل�سرر و�ثبات خروج �ملدعي عليها من 
و��سقاط  �ث��ار  من  �لن�سوز  ذل��ك  على  يرتتب  وم��ا  نا�سز�  باعتبارها  و�حلكم  زوجها  طاعة 
ح�سانتها لالبناء )مرمي - فتحي - يقني - حنني( و�سمهم جميعا لالب �ملدعي و�لز�مها 
بت�سليم �ل�سغريتني )يقني - حنني( �ىل �بيهما �ملدعي. وحددت لها جل�سة يوم  �خلمي�ض 
�ل�سخ�سية يف  بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لح��و�ل  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2018/2/1   
منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1905  ا�شتئناف جتاري    
م.م.ح جمهول  د���س��رتوب��ي��و���س��ن  ب���ري  ���س��رك��ة   -1 ���س��ده/  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
�لطيار  ب��ن حممد  عاي�ض  ب��ن  �مل�ستاأنف / حممد  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د  ل��وت��اه   عبد�لرحمن  علي  وميثله:ح�سني 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2017/1055 جتاري كلي بتاريخ:2017/10/11     
وحددت لها جل�سه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/2/6 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/707  عقاري كلي
�ملدعي/باي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  فيتون  لويجي   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�سنرت�ل ديفيلومبنتز ليمتد وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليك 
 w111:لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ عقد �لبيع و�ل�سر�ء ورد �لوحدة رقم�
يف برج باي �سنرت�ل وي�ست - قطعة �لر�ض 8v - دبي مرينا و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/31 �ل�ساعة 11.00 
�ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2329  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /1- �سركة بر�ك�سي�ض �نريجي �يجنت�ض م.د.م.�ض 2-�سركة غريغ �سيبينغ 
�ملدعي/�سركة  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  فاجنا  لل�سفينة  �ملالكة  ب�سفتها  بي.ل.�سي 
قد  �لعبيديل  �سالح  يو�سف  �حمد  وميثله:�سالح  ليمتد  �ساباليرز  فيول  �نرتنا�سيونال 
 )209690( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
درهم ت�سمني �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/24 �ل�ساعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2516  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه /1- حممد بن �سالح بن عبد�هلل �ل�سغري جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ريان حممد بن عبد�لعزيز �ل�سعيد وميثله:عبد�هلل خمي�ض غريب 
�ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �آل علي قد  �لناخي 
مببلغ وقدره )563081( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/1/29 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2570  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�سركة د�ي مارين د�ي �ض.ذ.م.م 2- حممد علي م�سطفى حاجي 
ع��م��ر ع�����س��ار 3- ق�سر ك��وث��ر ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لقامة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لرئي�سي(  )�ل��ف��رع  �ي���ر�ن  ���س��ادر�ت  �ملدعي/بنك  �ن  مب��ا 
مببلغ   )1.2.3( و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لفائدة %15  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  وقدره )6322794.70( 
�ملو�فق  لها جل�سة يوم �لحد  �لتام. وحددت  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  من 
2018/1/28  �ل�ساعة:09.30 �ض بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/986  جتاري كلي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/����ض �ت�����ض رح���اب مل��ق��اولت �ل��ب��ن��اء ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/عادل حممد قا�سم حممد �ملو�سى قد �أقام عليك �لدعوى 
 )8.183.280( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�سة  و�لتعاب. وحددت  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch2.E.22:بالقاعة ���ض  �ل�����س��اع��ة:09.30    2018/1/24
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4137  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  و�لكهربائية  �مليكانيكية  للمقاولت  عليه/هايدون  �ملدعي  �ىل 
حممد  ��سماعيل  وميثله:علي  ذ.م.م  للتكييف  ليمنار  �ملدعي/�سركة  �ن  مبا  �لقامة 
عبد�هلل �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
ببالت�سامن و�لت�سامم ب�سد�د مبلغ وقدره )281.247.55( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.C.12:بالقاعة ���ض  �ل�����س��اع��ة:08.30    2018/1/30 �مل��و�ف��ق 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/465  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- و�روز مريز�خان كالو�ستانيان جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك �خلليج 
بالتمليك(ومالحقه وحمو  �ملنتهية  �لدعوى )�لج��ارة  �لعقد مو�سوع  �لول - فرع دبي بف�سخ 
عبارة )تخ�سع  ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك ل�سالح �ملدعي عليه طبقا 
لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك �ملودع لدى �لد�ئرة عن وحدة �لتد�عي و�لو�ردة يف �سهادة ملكية 
�لعقارية  �لوحدة  بت�سليم  �ملدعي عليه  وبالز�م  �لر��سي و�لم��الك(  د�ئ��رة  �ل�سادرة عن  �لعقار 
حمل �لتد�عي ورد �حليازة له خالية من �ل�سو�غل كما �لزمته بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ �لف 
قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ض  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/�سركة �ل�سرق �لو�سط للجرف )�جلن�سية:قطر( قد 
�إمارة ر�أ�ض �خليمة )�لعنو�ن:�ل�سارع �لعام  تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف 
�لعام - �جلزيرة �حلمر� - ر��ض �خليمه  �ل�سارع  - �جلزيرة �حلمر� - ر��ض �خليمة - 
بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف   )1799( رقم  حتت  و�ملقيدة  �ض.ب:24745(   -
�لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  ل�سنة 2015م يف  �لقانون �لحتادي رقم )2(  وتنفيذ� لحكام 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �ساأن  ل�سنة 2010م يف  �لوز�ري رقم )377(  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى 
من �ل�سادة ��سحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 
ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل 

�لتجاري �ض.ب:)865( ر�أ�ض �خليمة.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
    يف النزاع رقم 2017/481 تعيني خربة جتاري   

�إىل �ملتنازع �سده/ عمر نا�سر جرب بركات مبا �أن �ملتنازع/ علي بن 
�سعد �لعمرية بوكالة با�سم �سمري مو�سى �سبيب د�سوقي قد �قام 
�سدكم �لنز�ع �مل�سار �ليه �عاله وحكمت حماكم دبي �لبتد�ئية 
�مر  يف  للنظر  �ل��دور  �ساحب  �حل�سابي  �خلبري  بتعيني  �مل��وق��رة 
دبي  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �خلبري  مر�جعة  منكم  يرجى  �لنز�ع 
ديرة �سارع �ملطينة بناية رقم 71 مكتب رقم 12 بلوك A هاتف 
رقم : 042732072 فاك�ض رقم : 042728968 لتقدمي ما لديكم 

من م�ستند�ت وذلك خالل ثالثة �يام من تاريخ �لعالن .
اخلبري املحا�صبي/ عبداهلل حممد حيدر

 اإعالن باحل�شور اإىل مكتب اخلبري
املحا�شبي/ عبداهلل حممد حيدر

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
�ملرزوقي   �حمد  يو�سف  عبد�لو�حد  مديحه  �ملو�طنة/  تقدمت 
بتغيري  �لتوثيقات  ق�سم  �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب 

��سمها من )مديحه(�ىل) مدية(  
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر �لعالن .
بدر اأحمد احلمادي       القا�شي/ حممد فا�شل ولد حممد �شامل

موثق        قا�شي توثيقات

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اال�شماء

تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�ض �خليمة باأن �ملدعو/ عبيد ر��سد عبيد �سالح 

�لغفلي ، تقدم �لينا طالباً تغيري �ملقطع �لأول ل�سمه من )عبيد( �إىل 

)حمد( ليكون ��سمه بعد �لتغيري/ حمد ر��سد عبيد �سالح �لغفلي.

 و�ن من له م�سلحة يف �لعرت��ض �ن يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ �لعالن �مام ق�سم �ل�سهاد�ت يف حمكمة ر�أ�ض �خليمة.

  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

عمرو ال�شعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان
 �ل�سيد/ خمي�ض غنام عبد�هلل غنام �لكعبي �جلن�سية: �لمار�ت 

وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف �ل�سم �لتجاري �سوبر ماركت �ل�سحر�ء  
و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 738708 �ل�سادر 

بتاريخ 2015/11/29 من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان.
�ىل �ل�سيد/ حممد عثمان نور علي �جلن�سية: �أفغان�ستان

على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2018/252 )
�ملخطر: بوتن�سال للعقار�ت

�ملخطر �ليه: �سور�سيل للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م )جمهول حمل �لقامة(
ينتهي  �ل��ذي  �لعقد  على  �مل��ت��اأخ��ر�ت  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملخطر  يخطر  �ملخطر  ف��ان 
بتاريخ 2018/5/31 وذلك خالل موعد �ق�ساه ثالثني يوماً من تاريخ ��ستالمه هذ� 
�لخطار و�ل �سي�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له 
حقه و�ملطالبة باخالء �لعقار طبقاً لن�ض �ملادة 1/25 من �لقانون رقم 26 ل�سنة 2007 
وتعديالته و�عتبار �لعقد منتهياً من تلقاء نف�سه ورفع �لدعوى �ملو�سوعية للمطالبة 
من  خايل  �لعقار  ��ستالم  تاريخ  حتى  �ليجارية  بالقيمة  و�لز�مها  �مل�ستحقات  بكافة 

جميع �ل�سو�غل و�سد�د فاتورة �لكهرباء و�ملياه وت�سمينكم �لر�سوم و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/273    ا�شتئناف تظلم جتاري               
�ىل �مل�ستاأنف �سدهم / 1- بر�تيك للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- �ساكيت 
جيند�ل 3- �سوبها�ض �ساند 4- �نكور جيند�ل  جمهويل حمل �لقامة 
�حمد  عبيد  م��ب��ارك  �سعيد  ومي��ث��ل��ه:  ب���رود�  /ب��ن��ك  �مل�ستاأنف  �أن  مب��ا 
تظلم   2017/75 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  �لزحمي 
جتاري.   وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/1/24  �ل�ساعة 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 17.30 م�ساًء بالقاعة

ميثلكم قانوناً ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابياً.   
            رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف



�ل���ولي���ات �ملتحدة  ل��ل�����س��رط��ان يف  �مل��ع��ه��د �ل��وط��ن��ي  �أع���ل���ن 
يلقون م�سرعهم  �لذين  �مل�سابني  تر�جع عدد  �لأمريكية 
ك���ّل ���س��ن��ة يف �ل���ولي���ات �مل��ّت��ح��دة �لأم���ريك���ّي���ة. ورغ����م هذه 
�أهّم �سبب للوفّيات يف  �ل�سرطان يبقى ثاين  �لب�سرى فاإن 

�لعامل.
ت���ر�ج���ع ع���دد ���س��ح��اي��ا �ل�����س��رط��ان ب���ني �ل��ع��اَم��ني 2004 
لدى  و%1،4  �ل��رج��ال  ل���دى   %1،8 بن�سبة  و2013 
�لن�ساء، وبني �لعاَمني 2009 و2013 تر�جعت �لوفّيات 

بن�سبة 1،4% لدى �لأطفال.
 2014 ع����ام  �ل�������س���رط���ان  ب�����س��ب��ب  ط���ف���اًل   1960 ت����ويف 
و595690 ر��سد�ً عام 2016، ما ي�سّكل تذكري�ً �سارخاً 
�ملعنّيني يف  و�أ�سدقائهم، ف�ساًل عن  للمر�سى وعائالتهم 
ل  �ملر�ض  هذ�  �أن  جماله،  يف  و�لباحثني  �ل�سرطان  رعاية 
ي��ز�ل يحكم �لإم�����س��اك على حياتنا رغ��م ت��ط��ّور �ل��ط��ّب يف 

�لقرن �لأخري.
�لفيتامني  ��ستخد�م  �ملا�سي، تر�أّ�ض  منذ �سبعينّيات �لقرن 
C �أو حم�ض �لأ�سكوربيك �لعناويَن �لرئي�سة كونه طريقة 
بديلة ملعاجلة �ل�سرطان. ويف �ل�سنو�ت �لأخرية �أبلغ موقع 
در��سات  ع��دد  �إج���ر�ء  ع��ن  �لطّبي  ت���ود�ي(  نيوز  )ميديكل 

مماثلة.
نتطّرق يف هذه �ملقالة �إىل �آخر �ملعطيات �لعلمّية و�لطبية 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال، ون��ط��رح �ل�����س��وؤ�ل: )ه��ل �لفيتامني C هو 

�لدو�ء �ل�سايف كما يعتقد �لبع�ض؟(.

C؟ �لفيتامني  دور  هو  • ما 
لأّنه   C �لفيتامني  يفرز  �أن  �لإن�����س��ان  ج�سم  ي�ستطيع  ل 
�إىل  �إدخ��ال��ه  �ل��الزم��ة. لذلك يجب  �إىل �لأن��زمي��ات  يفتقر 

�أدو�ر�ً جوهرّية يف مهاّم  ي��وؤّدي  �أن��ه  �سيما  نظام غذ�ئنا، ل 
عن�سر  وهو  �لكولجني،  �إنتاج  بينها  من  �لكثرية،  �جل�سم 

�أ�سا�سي يف �لن�سيج �ل�ساّم.
�لع�سبّية،  �ل���ن���و�ق���ل  �أن�������و�ع  ت��ول��ي��ف  يف  ي���ت���دّخ���ل  ك���ذل���ك 
كالدوبامني و�لنور�بنفرين، ويف طبقة �مليالني �لتي حتمي 
بالإ�سافة  �لدماغ.  �لبي�ساء يف  �مل��اّدة  �لع�سبّية يف  �خلاليا 
�مل�ساّدة  خ�سائ�سه  بقّوة  معروف   C �لفيتامني  ه��ذ�،  �إىل 

لالأك�سدة، ما يحمي �خلاليا من �ل�سرر �لتاأك�سدي.
خمتلفة  طر�ئق  �إىل  �لدر��سات  ت�سري  �أن  غريباً  لي�ض  لذ� 
يوؤّثر من خاللها حم�ض �لأ�سكوربيك يف عالج �ل�سرطان 
�لعملّيات  من  جمموعة  يف  ي�سارك   C �لفيتامني  �أّن  مبا 
�مل�ساعدة يف �حلفاظ على �سّحة �جل�سم. يف ما يلي، ثالث 

�آلّيات خمتلفة ُتَتد�ول �أخرّي�ً عن هذ� �ملو�سوع:

�لأك�سدة م�سّببات  �إىل  �لأك�سدة  م�ساّد�ت  من  • �نتقال 
- �أ�سار مارك لفاين وزمالوؤه من ق�سم �لتغذية �جلزيئّية 
ل��ل�����س��ّح��ة يف مدينة  �ل��وط��ن��ّي��ة  �مل��ع��اه��د  و�ل�����س��ري��رّي��ة يف 
بيثي�سد� �لأمريكّية �إىل �أّن �لفيتامني C ينتج بريوك�سيَد 
�لهيدروجني بوجود �ملعادن، وُيعترب هذ� �جُلَزيُء عن�سر�ً 
�ل�سرطانّية.  للخاليا  خ�سو�ساً  و���س��اّم��اً  ق��وّي��اً  م��وؤك�����س��د�ً 
ويو�سح لفاين �أّن �إدخاَل حقنات فيتامني C على م�ستوى 
�ل�سيطرة  �آل��ّي��ات  على  بالتفّوق  لها  ي�سمح  �جل�سم  يف  ع��ال 

فيه.
�أّما �لدكتور لوي�ض كانتلي وزمالوؤه من مركز )ويل كورنيل 
ميدي�سن للبحوث �لطّبّية( يف مدينة نيويورك فاكت�سفو� 
C �لكبري يف �لأك�سدة يف �لدر��سة  تاأثري �لفيتامني  �أي�ساً 

�لتي �أجروها على خاليا �سرطان �لقولون و�مل�ستقيم.

�سرر  �إىل   C �لفيتامني  م��ن  عالية  بن�سب  �ل��ع��الج  �أّدى 
تاأك�سدّي كان كفياًل بقتل خاليا �ل�سرطان يف عملّية ُتعرف 

باملوت �خللوي �ملربمج.
بالإ�سافة �إىل �لتاأثري �ملوؤك�سد للفيتامني C �لذي تبنّي يف 
هذه �لدر��سة، يجد �لدكتور كانتلي �أّنه مينع حتّلل �ل�سّكر، 
�إىل  �لغلوكوز  لتحويل  �خلاليا  تاأخذه  �أي�سّي  م�سار  وه��و 

طاقة.

جتويع اخلاليا ال�صرطانّية
�لبحوث  مركز  م��ن  وزم����الوؤه  لي�سنتي  ب.  مايكل  �عتمد 
�لطبية �لبيولوجّية يف جامعة �سلفورد يف مدينة مان�س�سرت 
يف �ململكة �ملّتحدة يف در��ستهم على �ل�ستفادة من م�سار�ت 

لو� �إليها. �أي�ض �خلاليا �ل�سرطانّية يف �لنتائج �لتي تو�سّ
ك��ي��ف تعتمد خاليا  �ل��ب��اح��ث��ون  ي�����س��رح  يف من����وذج خ��ل��ّي��ة، 
عملّية  يف  �مليتوكوندريا  على  ب�سّدة  �جلذعّية  �ل�سرطان 
د�خل  يف  ع�سّيات  و�مليتوكوندريا  ب��ه��ا.  ��ة  �خل��ا���سّ �لأي�����ض 
�خلاليا توّلد �لطاقة. ويجمع حتلل �ل�سّكر مع ��ستقالب 

�مليتوكوندريا �رتباط وثيق.
وما �إن يطلق حتلل �ل�سكر �لطاقة من �لغلوكوز، حتى ُيوؤخذ 
�لبريوفات �إىل �مليتوكوندريا، وهي نقطة �نطالق �سل�سلة 

تفاعالت طبية بيولوجّية توّلد �لطاقة من �جُلَزيء.
�إليها  ��ل  ت��و���سّ �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  م��ع  لي�ستاين  ع��م��ل  ي��ت��و�ف��ق 
�إىل  ي����وؤّدي   C فالفيتامني  در����س��ت��ه:  يف  كانتلي  �ل��دك��ت��ور 
ومينع  �جلذعّية  �ل�سرطان  خاليا  يف  �لأك�����س��دي  �لإج��ه��اد 

�أنزمياً �أ�سا�سّياً من �مل�ساركة يف حتّلل �ل�سّكر.
يوؤّدي غياب حتّلل �ل�سّكر �إىل غياب �لبريوفات �لذي بدوره 
لذ�  �لطاقة.  توليد  ع��ن  �مليتوكوندريا  ت��وّق��ف  �إىل  ي���وؤّدي 

متوت خاليا �ل�سرطان �جلذعّية جوعاً.
ويف در��سة لحقة، وّظف �لباحثون هذه �ملعلومات لت�سميم 
وتن�ّض  �جلذعّية  �ل�سرطان  خاليا  تقتل  جديدة  طريقة 
على مزج �لفيتامني C مع �مل�ساّد�ت �حليوّية، كالدوك�سي 

�سيكلني، �لتي توؤّثر يف جودة عمل �مليتوكوندريا.
هذ�  با�ستخد�م  �جلذعّية  �ل�سرطان  خاليا  ع��الج  يعّطل 
�مل�����س��اّد �حل���ي���وي ع��م��َل �مل��ي��ت��وك��ون��دري��ا ف��ي��رتك �خلاليا 
متعّط�سة لتحّلل �ل�سّكر كي تبقى حّيًة. لكّن �سرب خاليا 
C مينع هذه  �لفيتامني  �ل�سرطان �جلذعّية بجرعة من 

�خلطوة.
ُتركت �خلاليا من دون طاقة فلم يبَق �أمامها �سوى �ملوت. 
يف  �لوحيَد  �ل�سالَح  لي�ست  �لطاقة  �أي�ض  عملّية  �أّن  ويبدو 
على  �أي�����س��اً  يعمل  ف��الأخ��ري  C؛  �لفيتامني  �أ�سلحة  ع��ت��اد 

�حلم�ض �لنووي ويوؤّثر يف منّو �خلاليا �جلذعّية.

تبديل اآلّية التحّكم اجلينّي
�ل���ري���ب���وزي منقو�ض  �ل����ن����ووي  ت���وق���ف م��ث��ي��ل��ُة �حل��م�����ض 
�لأوك�سجني )�أو مثيلة �حلم�ض �لنووي( جينات فردّية عن 
جمموعات  �مل�سّماة  �لكيماوية  �ملجموعات  فبع�ض  �لعمل. 
ُي����ز�د ع��ل��ى �م���ت���د�د�ت �حل��م�����ض �ل���ن���ووي فيتعّذر  �مل��ي��ث��ي��ل 

و�سول �لأنزميات �مل�سوؤولة عن مبا�سرة �لتعبري �جليني 
لوظيفة  ���س��روري��ة  �لعملية  ه��ذه  �إل��ي��ه��ا. 

�خللّية  لأّن  �لطبيعّية  �خللّية 
�إىل  حتتاج  ل  �لفردية 

�آلف  ������س����ت����خ����د�م 
�مل�سّفرة  �جلينات 

�حلم�ض  يف 
�ل��������ن��������ووي. 
ع�������ن�������دم�������ا 
ت�����������س�����ب�����ح 
خ��������ل��������ي��������ة 
ج�����ذع�����ي�����ة 

�أك�����������������������������رث 
يجب  متايز�ً، 

نزع �مليثيل عن 
�جلينات  ب��ع�����ض 

عملها.  تعاود  كي 
ولكن يف حالة 

م�������ر��������س�������ى 
 ، �للوكيميا
�ل���������ذي���������ن 
ي�����ع�����ان�����ون 
ط����������ف����������رة 

ور�ثّية ُتعرف 
TET2، ل  ب��� 

تعمل �آلّية �لتحّكم 
هذه ب�سكل �سحيح.

عن  �مل���ي���ث���ي���ل   TET2 ت����ن����زع 
بالو�سول  فت�سمح  �ل���ن���ووي  �حل��م�����ض 

 TET2 وت������وؤّدي ط��ف��رة يف  ب��ع�����ض �جل��ي��ن��ات.  يف �إىل 
خ��الي��ا �ل���دم �جل��ذع��ّي��ة �إىل ت��وّق��ف �لأخ����رية ع��ن �لن�سوج 
تاركًة �جل�سم بحاجة �إىل هذه �خلاليا �حليوّية. وت�ستمّر 
�إىل �لإ�سابة  ي����وؤّدي  �خل��الي��ا �جل��ذع��ّي��ة يف �لن��ق�����س��ام، م��ا 

باأمر��ض �سرطان �لدم كاللوكيميا.
يف  �ملر�سّيات  ق�سم  من  وزم��الوؤه��ا  ت�سيمينو  لويز�  �أج��رت 
كلية �لطّب يف جامعة نيويورك جتربة على فئر�ن معّدلة 
�إمكان  �لقو�ر�ض  لدى  وتبنّي  �ملر�ض.  هذ�  لدر��سة  جينّياً 
منّوها  �إىل  ي���وؤّدي  ما  عملها،  عن  �جلذعّية  �خلاليا  وق��ف 
عالية من  �أ�سيفت جرعات  �أّم��ا حني  ب�سكل غري طبيعّي. 
�لنووي  �حلم�ض  ع��ن  �مليثيل  ن��زع  ف��اأُع��ي��د   ،C �لفيتامني 

وعادت �خلاليا للعمل ب�سكل طبيعّي.
يف  م�ستوياتها  �نخفا�ض  �أو   TET جينة  طفرَة  وُوج��دت 
�أنو�ع �سرطان �أخرى ك�سرطان �جللد و�لقولون و�مل�ستقيم 
و�سرطان  و�لرئتني  و�لكبد  و�لربو�ستات  �ملعدة  و�سرطان 

�لثدي و�سرطان �لورم �لأرومي �لدبقي.
��ستخد�ُم �لفيتامني C للعودة بخاليا �ل�سرطان �جلذعّية 
نا�سجة، وهي  �إىل خاليا  بالتطّور  لها  ي�سمح  �ل��ور�ء،  �إىل 

�ل�سرطانّية  �خل��الي��ا  قتل  ع��ن  مت��ام��اً  خمتلفة  م��ق��ارب��ة 
باإحد�ث �سرر تاأك�سدي.

�ل�سرت�تيجيتني  �أّن  �ل��ب��ح��وث  ت��ظ��ه��ر 
قّيمتان. ولكن هل ُي�ستجاب دعاء 
فيكون  �ل�����س��رط��ان  مر�سى 

�لفيتامني C �حلّل؟

درا���������ص��������ات 
�صريرّية

�أجرى �ملعهد 
�ل�������وط�������ن�������ي 
ن  طا لل�سر
در��������س������ات 
ّية  ير �سر
ُج����م����َع����ت 
فيها �أدويُة 
ن  طا ل�سر �
م���������������������������������������ع 
�ل���ف���ي���ت���ام���ني 
فتنّوعت   C
�ل���ن���ت���ائ���ج. من 
ج�������ه�������ة، ����س���ع���ر 
بتح�ّسن  �مل���ر����س���ى 
حياتهم،  ن���وع���ّي���ة  يف 
�أّن  �ل����در������س����ات  و�أث���ب���ت���ت 
�لأور�م توّقفت عن �لنمّو. �أّما 
من جهة �أخرى، فلم ينفع �لعالج 
�لأدوية  مع  ت�سارب   C �لفيتامني  لأّن 

�ملخّدرة �لتقليدّية.
وبّينت در��سة لفاين �أجر�ها عام 2010 �أّن بع�ض ممار�سي 
C لعدد  �لطّب �لبديل ي�ستخدم غالباً حقنات �لفيتامني 

من �لأمر��ض، مبا فيها �ل�سرطان، للعالج.
�مل�ستخدمة لأغر��ض   C �لفيتامني  �أّن حقنات  �إىل  ُي�سار   
�ل��ه��ي��ئ��ة �لأم���ريك���ّي���ة للغذ�ء  �ل���ع���الج ل حت��م��ل ت��رخ��ي�����َض 

و�لدو�ء.
�أخرى  دع��اي��ة  C جم���ّرد  �ل��ف��ي��ت��ام��ني  �أّن  يعني  ه���ذ�  ف��ه��ل 
�إذ  �ل�����س��وؤ�ل بعد،  م�سّللة؟ م��ا م��ن ج��و�ب ب�سيط ع��ن ه��ذ� 
خاليا  قتل  ي�ستطيع   C �لفيتامني  �أّن  �لبحوث  �أظ��ه��رت 
�أظهرته  �لأق��ّل هذ� ما  �أو تغيري ت�سّرفها. على  �ل�سرطان 

�لدر��سات �ملختربّية.
جتارَب  خم�ض  �أج��رى  �أن��ه  لل�سرطان  �لوطني  �ملعهد  �أعلن 
ر�ه���ن���اً ل��ل��ت��ح��ّق��ق م��ن �����س���رت�ك �ل��ف��ي��ت��ام��ني C م��ع �أدوي����ة 
�لطّبّي و�لعلمّي  �ملجال  �لأخرى. و�لباحثون يف  �ل�سرطان 
يعملون على قدم و�ساق لإيجاد جو�ب حا�سم يف هذ� �ل�ساأن. 
�إذ�  ما  معرفة  ينتظر  و�جلميع  �ملحّك  على  �لنا�ض  فحياة 
�سَيحلُّ �لفيتامني C يف �ل�سّف �لأمامي يف حرب مو�جهة 

�ل�سرطان.

باحثون  يتفح�ض  �لعلماء،  بح�سب  م��رة،  لأول 
�لتي�ستو�ستريون  م���ع���دلت  �ن��خ��ف��ا���ض  ت���اأث���ري 
يف ���س��رط��ان �ل��ربو���س��ت��ات. وُي��ع��ت��رب ه��ذ� �لبحث 
�جل��دي��د �أك��رب در����س��ة �أُج��ري��ت ع��ن �ل��ر�ب��ط بني 

�لهرمونات و�سرطان �لربو�ستات.
 170 �أك���رث م��ن  ي�سيب ���س��رط��ان �ل��ربو���س��ت��ات 
�ملتحدة، وميوت  �ل��ولي��ات  �سنوياً يف  �أل��ف رج��ل 
�ألفاً منهم جر�ء هذ� �ملر�ض. �سحيح   30 نحو 
�أن  �إل  �أ�سباب هذه �حلالة،  �لعلماء يجهلون  �أن 
�ل��ب��اح��ث��ني ح����ددو� ع����دد�ً م��ن ع��و�م��ل �خلطر، 

كال�سن، و�لنتماء �لإثني، و�لطفر�ت �جلينية.
�لذكرية  �ل��ه��رم��ون��ات  �أن  �أي�����س��اً  �مل���ع���روف  م��ن 
تعِزز  كالتي�ستو�ستريون،  �لأن��دروج��ي��ن��ات،  �أو 
�سرطان  مر�سى  ح��ال��ة  يف  �لأور�م  خ��الي��ا  من��و 
�ل���ربو����س���ت���ات. ل��ذل��ك ي�����س��ّك��ل خ��ف�����ض معدلت 
�إف����ر�زه  �أو م��ن��ع  �ل��ت��ي�����س��ت��و���س��ت��ريون يف �جل�����س��م 
�لربو�ستات  �سرطان  ح��الت  يف  معتمد�ً  عالجاً 
�سرطان  خ��الي��ا  ت�����س��اع��د  �لأن���دروج���ي���ن���ات  لأن 

�لربو�ستات على �لنمو.
بالأندروجني  �لت�سبع  من��وذج  ُيدعى  ما  يقرتح 

ك��ان��ت حميدة  ���س��و�ء  �ل��ربو���س��ت��ات،  �أن�����س��ج��ة  �أن 
من  كافية  كمية  �إىل  لتنمو  حت��ت��اج  خبيثة،  �أو 
م�ستقبالت  �إ����س���ب���اع  ب��غ��ي��ة  �ل��ت��ي�����س��ت��و���س��ت��ريون 
�لأندروجني. ولكن بعد بلوغ نقطة �لت�سبع، ل 
زيادة  �إىل  �لتي�ستو�ستريون  زي��ادة يف  �أي��ة  ت��وؤدي 
�لورم  �أو  �ل��ربو���س��ت��ات  �أن�سجة  من��و  يف  �إ�سافية 

�ل�سرطاين.
يو�سح معدو �لدر��سة: )ملا كنا نعتقد �أن نقطة 
�لت�سبع منخف�سة، فلم تتو�فر حتى �ليوم بيانات 
��ستباقية كافية لختبار هذه �لنظرية(. لذلك 
�لأبحاث  �لفجوة يف  �سد هذه  �لفريق  هذ�  قرر 
باختبار �لنظرية على �أكرث من 19 �ألف رجل.

خف�س اخلطر بن�صبة 20%
�سملت  ��ستباقية  در��سة   20 �لباحثون  تفح�ض 
�أك��رث من 19 �أل��ف رج��ل، يعاين 6933 منهم 
�سرطان �لربو�ستات، يف حني خ�سع �ل�12088 
�سبط  جم��م��وع��ة  لي�سّكلو�  للفح�ض  �مل��ت��ب��ق��ون 

�سليمة.
�سنة،  و76   34 بني  �مل�ساركني  �أعمار  تر�وحت 
وُج��م��ع��ت ع��ي��ن��ات دم��ه��م ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل ب���ني عاَمي 
�لباحثون �لرجال على  1959 و2004. وّزع 
10 فئات وفق معدل �لتي�ستو�ستريون يف دمهم، 
وتر�وحت �ملعدلت بني معدلت �لأندروجني يف 
�ل���دم �لأك����رث �ن��خ��ف��ا���س��اً و�لأك����رث �رت��ف��اع��اً. ثم 
�لربو�ستات  �سرطان  خطر  �لباحثون  �حت�سب 

م�ستخدمني �لنحد�ر �للوج�ستي �مل�سروط.
�ل��رج��ال يف جمموعة  �أن  تبني  متوقع،  هو  كما 
م��ع��دل �ل��ت��ي�����س��ت��و���س��ت��ريون �لأدن������ى ك���ان���و� �أقل 
عر�سة بكثري ل�سرطان �لربو�ستات، فقد متتعو� 
بلغ  �مل��ر���ض  �لإ���س��اب��ة بهذ�  ب��رت�ج��ع يف �حتمال 

.20%
لكن �لالفت �أن �لدر��سة �كت�سفت �أي�ساً �أن هوؤلء 
�لربو�ستات،  ل�����س��رط��ان  ت��ع��ر���س��و�  �إذ�  �ل���رج���ال، 
عد�ئي  ب�سكل  لالإ�سابة  عر�سة  �أك��رث  يكونون 
جمموعات  يف   .65% بن�سبة  �ملر�ض  ه��ذ�  من 
�لت�سع  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ت��ي�����س��ت��و���س��ت��ريون  م���ع���دلت 
�لأخ��رى، لحظ �لباحثون �أن ما من ر�بط مع 

خطر �سرطان �لربو�ستات.

اكت�صافات
ي��ع��ّل��ق �ل��ربوف��ي�����س��ور م��ال��ك��وم م���ا����س���ون، خبري 
�أبحاث  �ل��ربو���س��ت��ات م���ن م��ن��ظ��م��ة  ���س��رط��ان  يف 
�ململكة  �ل���رب���ح يف  ت��ت��وخ��ى  �ل��ت��ي ل  �ل�����س��رط��ان 
)ي�سّكل  قائاًل:  �لكت�سافات،  على هذه  �ملتحدة، 
دور �لتي�ستو�ستريون يف منو �سرطان �لربو�ستات 
�أن نح�سل على  �ملهم  مو�سع ج��دل. لذلك من 

بع�ض �لأدلة �لقوية(.
�أخ��رى من  �لبحث قطعة  ه��ذ�  ي�سيف: )ي�سع 
�لأحجية يف مكانها، متيحاً لنا فهم علم �لأحياء 

ور�ء ما ي�سبب �سرطان �لربو�ستات(.
وين�سم �لربوفي�سور تيم كي، باحث من جامعة 

�إىل  �لدر��سة،  تقرير  و�سع  يف  �سارك  �أك�سفورد 
هذ� �لنقا�ض موؤكد�ً: )ي�سّكل هذ� �لأمر �كت�سافاً 
بيولوجياً مهماً قد ي�ساعدنا يف فهم كيفية منو 

�سرطان �لربو�ستات وتطوره(.
ي��ت��اب��ع م��و���س��ح��اً: )مل ن��ك��ن من��ل��ك ح��ت��ى �ليوم 
�أي�����ة ف���ك���رة و����س��ح��ة ع���ن �ل�����دور �ل�����ذي يوؤديه 
�لتي�ستو�ستريون يف خطر �سرطان �لربو�ستات. 
وت�سّكل هذه �أول در��سة لفئات من �لنا�ض تدعم 
معينة  عتبة  حت��ت  ي��رت�ج��ع  �خلطر  �أن  نظرية 

من �لهرمون(.

مدير  �سيمور،  م��ات  �لربوفي�سور  ي�سري  كذلك 
�ل�سرطان  �أبحاث  معهد  يف  �ل�سريرية  �لأبحاث 
�ل��وط��ن��ي: )ق���د ت��ك��ون ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج م��ه��م��ة يف 
حتد  مقاربة  تطوير  يف  مب�ساهمتها  �مل�ستقبل 

من خطر �إ�سابة �لرجال بهذ� �ملر�ض(.
ي��خ��ت��م �ل��ربوف��ي�����س��ور م���ا����س���ون: )رمب����ا ي�سهم 
و�سائل  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط  �لك��ت�����س��اف يف 
لت�سخي�ض �سرطان �لربو�ستات �ملميت وعالجه 
قبل �أن ي�سبب �لأذى. �إل �أن هذ� �لإجناز ما ز�ل 

بعيد�ً(.

طـــــــــــــــب

25

ملر�صى  ال��ع��الج��ات  بع�سجُ  يعطي 
ال�صرطان اأماًل يف البقاء على قيد 
 C الفيتامني  ي�صّكل  فهل  احلياة، 
الأم��ل  لي�صبح  املفقودة  احللقة 

حقيقة؟

ي�صري بحث جديد اإىل اأن الرجال الذين ميلكون معدلت تي�صتو�صتريون منخف�صة على نحو غري طبيعي يكونون اأقل عر�صة ل�صرطان الربو�صتات خالل حياتهم. اأجرى 
ّدمت نتائجها خالل موؤمتر ال�صرطان يف اململكة املتحدة الذي نّظمه معهد اأبحاث ال�صرطان الوطني. الدرا�صة علماء من جامعة اأك�صفورد يف اململكة املتحدة، وقجُ

معدلت �لتي�صتو�صتريون وتاأثريه على �صرطان �لربو�صتات

يوؤّدي اأدوارًا جوهرّية يف مهاّم اجل�صم الكثرية

فيتامني C .. هل يق�صي على �ل�صرطان؟
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ت�صتهدف حماية الرتاث املادي واحيائه

�إيكروم -�ل�صارقة يعلن �أ�صماء �مل�صروعات �ملر�صحة جلائزة حفظ �لرت�ث �لثقايف يف �ملنطقة �لعربية
- زكي اأ�صالن: اختيار 14 م�صروعًا مر�صحًا من 9 دول عربية وفق معايري التقييم الدولية

و�أ�ساف �أنه من �ملقرر عر�ض �مل�سروعات �ملر�سحة 
خالل حفل توزيع �جلو�ئز �لتي ت�سمل قائمتها 
 3D �ل  بتقنية  �فرت��سية  بناء  �إع��ادة  م�سروع 
�جلز�ئر  ب��ت��ي��ب��ازة،  �ل��روم��اين  �لأث����ري  للموقع 
وم�سروع �حلفاظ على حمر�ب م�سجد �لأمني 
يف �سلطنة ُعمان وم�سروع �لبحث يف �أنقا�ض د�ر 

عمر با�سا يف دم�سق ب�سوريا.
�لرت�ث  حفظ  جلائزة  �ملر�سحة  �مل�ساريع  وم��ن 
و�ملتاحف(  )�ملو�قع  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لثقايف 
بلبنان  �ل�سقيف  قلعة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  م�����س��روع 
وم�سروع تخفيف �لأ�سر�ر �جلانبية �ملوؤثرة على 
��ستقر�ر �ل�سيق يف �لبرت�ء من �ململكة �لأردنية 
�لها�سمية وم�سروعني من �لقاهرة يف جمهورية 
م�سر �لعربية وهما م�سروع �إعادة �إحياء �لآثار 
�لإ�سالمي،  �لفن  متحف  تفجري  من  �ملت�سررة 

وم�سروع ترميم وتطوير �مل�سرح �لقومي. 
م�سروع  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  من  وتر�سح 
�ل��ق��ارة، فيما تر�سح  �أر����ض �حل�����س��ار�ت يف جبل 
���س��ب��ام يف  م��وق��ع  �إد�رة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م�����س��روع 

ح�سرموت من �ليمن.
فل�سطني  من  م�ساريع  خم�سة  للجائزة  وتر�سح 

وهي : م�سروع ترميم و�إعادة تاأهيل ق�سر عبد 
�حلميد وم�سروع ترميم و�إع��ادة ��ستخد�م خان 
�ل��وك��ال��ة يف ن��اب��ل�����ض، و�أر���س��ف��ة وت��رم��ي��م وحفظ 
�إحياء  وم�سروع  �لقد�ض،  يف  �لتاريخية  �لوثائق 
�ملركز �لتاريخي يف بيت �ساحور، وم�سروع �إعادة 

تاأهيل مركز �لظاهرية �لتاريخي يف �خلليل.
وب���ني م��دي��ر �مل��رك��ز �لإق��ل��ي��م��ي حل��ف��ظ �لرت�ث 
)�يكروم-�ل�سارقة(  �لعربي  �لوطن  يف  �لثقايف 
�أنه �سُيدعى ممثلي �مل�ساريع �ملختارة من �ملرحلة 
م�ستقلٍة  حتكيٍم  جلنة  �أم���ام  ملناق�ستها  �لأوىل 
موؤّلفٍة من خرب�ء عرب ِلختيار �مل�سروع �لفائز 

�سمن حفل �لتكرمي.
وتتكون جلنة حتكيم �جلائزة من �سبعة خرب�ء 
و�أ�ساتذة ومعماريني وكّتاب وخمت�سني متميزين 
يف جم���ال �ل����رت�ث �ل��ث��ق��ايف وه���م: ���س��ع��ادة منال 
و�ملعماري  �ل�سارقة  متاحف  عام  مدير  �لعطايا 
ب����در�ن،  ر����س��م  �ل�����س��ه��ري  �لأردين  �لفل�سطيني 
و�لكاتبة  �ل��ع��م��ر�ن،  د�ر  م��دي��ري  هيئة  رئ��ي�����ض 
و�ملعمارية يف جمال حفظ �لرت�ث �لثقايف �سعاد 
�لعامري، و�ملعماري �لدكتور طارق و�يل �ساحب 
د�خل  �ل��ب��ارزة  �ملهنية  �مل�س�اهمات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

م�سر وخارجها يف جمالت �لتجديد �حل�سري 
و�لعمر�ين للمناطق �لثرية و�لرت�ثية.

�سلمى  �ل��دك��ت��ورة  �لتحكيم  �أع�����س��اء جلنة  وم��ن 
دم��ل��وج��ي ����س��ت��اذة يف �جل��ام��ع��ة �لم��ري��ك��ي��ة يف 
بريوت، لبنان، ق�سم �لعمارة يف �لعامل �ل�سالمي 
�أ�ستاذ  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة  م�����ر�د  �مل��ه��ن��د���ض  و�ل���دك���ت���ور 
بجامعة  �ملعمارية  �لهند�سة  ق�سم  يف  �لثقافة 
�أ�سكناين  ح�سن  و�ل��دك��ت��ور  ب��اجل��ز�ئ��ر،  �لبليدة 
وعلم  �لأن��رثوب��ول��وج��ي��ا  يف  �مل�����س��اع��د  �ل�ستا    ذ 
�لآثار  على متحف وخم��ت��رب  و�مل�����س��رف  �لآث����ار، 
�لجتماعية،  �لعلوم  كلية  يف  و�لأنرثوبولوجيا 

جامعة �لكويت.
�إيكروم  �ل��ت��ز�م منظمة  �أ���س��الن  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
�أهمية  �إىل  م�سري�ً  �ملر�سحة  �مل�سروعات  بن�سر 
�ملعارف و�خل��رب�ت يف  تبادل  تي�سري  �جلائزة يف 
�لرت�ث  باأهمية  �لعام  �لوعي  وحتفيز  �ملنطقة 
�لثقايف عن طريق �إبر�زه، وت�سجيع �ملتخ�س�سني 

على �ل�سعي للتمّيز و�ِلقتد�ء باأف�سل �لأمثلة.
وب���ني م��دي��ر �مل��رك��ز �لإق��ل��ي��م��ي حل��ف��ظ �لرت�ث 
�لثقايف يف �لوطن �لعربي )�يكروم-�ل�سارقة( �أنه 
تنّظيم �جلائزة على مرحلتني تت�سمن  يجري 

در�����س���ة �مل�����س��روع��ات �مل��ت��ق��دم��ة وُت��ن��ت��خ��ب منها 
جمموعة من ثمانية �إىل خم�سة ع�سر م�سروع�اً 
��ستدعاء  يتم  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  ويف  من��وذج��ّي��اً. 
�ملتقدمون بامل�ساريع �ملختارة من �ملرحلة �لأوىل 
موؤّلفٍة  م�ستقلٍة  حتكيٍم  جلنة  �أم���ام  ملناق�ستها 
م��ن خ���رب�ء دول��ي��ني ِلخ��ت��ي��ار �مل�����س��روع �لفائز. 
ليجري ُعر�ض �مل�ساريع �ملر�سحة يف حفل توزيع 

�جلو�ئز.
ي��ت��م تقييم  �أن����ه  �إىل  �أ����س���الن  �ل��دك��ت��ور  و�أ����س���ار 
�حلماية �لتي وّفرها �مل�سروع وفق مدى فّعاليته 
�لتهديد�ت  م���ن  �ل���ث���ق���ايف  �ل������رت�ث  ح��ف��ظ  يف 
وقد  �لب�سرية.  �أو  منها  �لطبيعية   – �ملنظورة 
ينطوي �مل�سروع على تقنيات �لإنقاذ و�لت�سجيل، 
و�أعمال �لتدع�يم و�لإ�سالح، �أو �لرتميم و�إعادة 

�لتاأهيل، �أو �إعادة �لإعمار و�لبناء بعد �لدمار.
يف  بالنظر  �مل�����س��روع  �أه��ّم��ّي��ة  تقييم  �سيتم  ك��م��ا 
�لعالقة،  �أ���س��ح��اب  ع��ل��ى  �ِلج��ت��م��اع��ي  ت���اأث���ريه 
“مالك”  نف�سه  يعترب  �ل��ذي  �ملحلي  كاملجتمع 
هذ� �لرت�ث، �أو �ملجتمع �مل�ستفيد منه، و�لفر�ض 
�لتي يتيحها من خالل �إعادة ��ستخد�م �لرت�ث 
�أو زي�����ادة ت��ق��دي��ره م���ن �جل��م��ه��ور �ل���ع���ام. وقد 

ي��ن��ط��وي �مل�����س��روع ع��ل��ى �إع�����ادة �ل���س��ت��خ��د�م، �أو 
�لعر�ض  �أو  �ملوقع،  �إد�رة  ِ��سرت�تيجيات  تنظيم 
و�ل��ت��ق��دمي، �أو�مل���ر�ف���ق و�خل��دم��ات �جل��دي��دة �أو 

�أعمال �أخرى تهدف حلفظ �لرت�ث.
�مل�ستهدف  �مل���ادي  �لثقايف  �ل���رت�ث  وي�سمل  ه��ذ� 
ب��ه��ذه �جل���ائ���زة �ل�����رت�ث �مل��ع��م��اري �أو �ل���رت�ث 
تهدف  �إن�ساء�ت جديدة  �أو  ،وم�سروعات  �ملبني؛ 
و  ب��ال��رت�ث؛  �ملحيطة  �لبيئة  على  �حلفاظ  �إىل 
�مل�ساهد �لثقافية؛ و�ملنتزهات و�حلد�ئق �لعامة 
و�حلد�ئق �لتاريخية؛ و�ملو�قع �لأثرية؛ وعر�ض 
�ملقتنيات  وجمموعات  �ملتحفية  �لقطع  ورعاية 
�لأثرية  و�لتحف  �لفنية،  و�لأع��م��ال  �ملتحفية، 

�لدينية �أو �لرمزية.
حلفظ  �لهادفة  �لتدخالت  �جلائزة  وت�ستهدف 
�لتاريخية  �لأه��م��ي��ة  ذو  �مل���ادي  �لثقايف  �ل���رت�ث 
�أو  �مل��ح��ل��ي  للمجتمع  �لعلمية  �أو  �لثقافية  �أو 
�ملجتمع �لأو�سع، وُت�سهم هذه �لفّعالّية �لثقافية 
�ملنفعة  لتحقيق  و�خل��رب�ت  �ملعارف  م�ساركة  يف 
و�لفرق  �لأف����ر�د  �جل��ائ��زة  و�ستجذب  �مل��ت��ب��ادل��ة، 
ق����ادو� م�ساريع  مّم���ن  و�مل��ن��ظ��م��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات 
و�سُتقّيم  �ل���ث���ق���ايف.  �ل������رت�ث  حل��ف��ظ  ن��اج��ح��ة 

�مل�ساريع بناًء على ظروفها �خلا�سة.
ويتم �لنظر يف تقييم �مل�سروعات �إىل مدى تو�ُفق 
�لتحديات  مع  �لّتعامل  متطلبات  مع  �مل�سروع 
�مل�سروع من  وج��ودة  �لثقايف؛  بالرت�ث  �ملحيطة 
حيث �لتخطيط و�لتنفيذ بهدف حفظ �لرت�ث؛ 
�لفنية  ب��ال�����س��روط  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ف��ل�����س��ف��ة  و�إىل 
�خلا�سة بامل�سروع، و�لتقنيات و�ملو�د �مل�ستخدمة 
�مل�سروع، وتو�فقه مع  ونوعية تنفيذها، وتاأثري 
للرت�ث،  �لأ�سلي  و�ِل�ستخد�م  �لأ�سلية  �لهوية 
�ِلقت�سادية  �أو  �لبيئية  �أو  �لثقافية  و�ل��ف��و�ئ��د 
�مل�سروع،  �لتي �سيجنيها �ملجتمع �ملحلي بتنفيذ 

وعو�مل ِ��ستد�مته.
يذكر �أن جائزة حفظ �لرت�ث �لثقايف يف �ملنطقة 
�لعام  يف  �نطلقت  و�مل��ت��اح��ف(  )�مل��و�ق��ع  �لعربية 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت   2017
ع�سو  �لقا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ملجل�ض �لأعلى، حاكم �ل�سارقة، وتنبثق فكرتها 
�مل�ساعدة  يف  �إيكروم-�ل�سارقة  مركز  ِ�لتز�م  من 
�لعربية،  �ملنطقة  يف  �لثقايف  �ل��رت�ث  حماية  يف 
�ملبادئ  تتبع  �لتي  �ملمار�سات  �أف�سل  وت�سجيع 

�لدولية يف جمال حفظ �لرت�ث �ملادي.

ت�صتمر ل� 5 اأيام يف مدن ال�صارقة وخورفكان والذيد

�نطالق �لختبار�ت �لأولية ملن�صد �ل�صارقة �ل�صغري �ليوم �لأحد

خالل اأم�صية »�صحر الكال�صيك يف ليلة اجلاز« 

كاتي�صا �إليني ت�صطحب جمهور »�ل�صارقة للمو�صيقى �لعاملية« يف رحلة �إىل عو�مل �لنغم �ل�صاحرة

حتت رعاية كرمية من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�لأعلى  �ملجل�ض  �لقا�سمي، ع�سو  �سلطان بن حممد 

�لختبار�ت  )�لأح��د(  �ليوم  تنطلق  �ل�سارقة،  حاكم 
برنامج  من  �لر�بعة  �لن�سخة  يف  للم�ساركة  �لأولية 

وتقدمه  تنتجه  �ل��ذي  �ل�سغري«،  �ل�سارقة  »من�سد 
�لقيم  غ��ر���ض  ب��ه��دف  ل���الإع���الم،  �ل�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة 
�لأجيال  نفو�ض  يف  �لفا�سلة  و�لرتبوية  �لإن�سانية 
�ل�����س��اع��دة، وتعزيز م��ب��ادئ �ل��ف��ن �ل��ه��ادف و�لإب���د�ع 
�مليد�نية  جولتها  �لربنامج  ط��و�ق��م  �مللتزم.وتبد�أ 
و�لذيد،  وخ��ورف��ك��ان  �ل�����س��ارق��ة  مدينة  ت�سمل  �ل��ت��ي 
لتلتقي �لر�غبني بالن�سمام �إىل �ملناف�سات، وتخترب 
�ملر�سحني  و�أد�ءه�������م، مت��ه��ي��د�ً لخ��ت��ي��ار  �أ���س��و�ت��ه��م 

للم�ساركة يف �ملناف�سات �لنهائية للربنامج.
�لطلبة  �أ���س��و�ت  �خ��ت��ب��ار  جل�سات  �ل��ربن��ام��ج  ويعقد 
�لر�غبني بامل�ساركة على مد�ر خم�سة �أيام �بتد�ًء من 
2:00 ظهر�ً، خالل  9:00 �سباحاً وحتى  �ل�ساعة 
�لفرتة �ملمتدة من -21 25 يناير �جلاري، و�سيتم 
ق�سر  يف  �ل�سارقة  مدينة  وط��ال��ب��ات  ط��الب  �ختبار 
يناير   21 )�لأح��د(  �ليوم  يخ�س�ض  حيث  �لثقافة، 
للبنني، فيما �ستعقد �ختبار�ت �لفتيات يوم �لإثنني 
فتقام  �ل�سرقية  �ملنطقة  �ختبار�ت  �أما  يناير.   22

�أي�ساً على مد�ر يومني يف �ملركز �لثقايف بخورفكان، 
 23 �لثالثاء  غ��ٍد  بعد  �لبنني  �ختبار�ت  تقام  حيث 
يناير، فيما تقام   24 �لأربعاء  يناير، و�لفتيات يوم 
يوم  و�لفتيات  للبنني  �لو�سطى  �ملنطقة  �خ��ت��ب��ار�ت 
�لثقايف  �ملركز  يناير يف   25 �ملو�فق  �ملقبل  �خلمي�ض 
بالذيد.ويف هذ� �ل�سدد قال جنم �لدين ها�سم، �ملنتج 
�ل�سغري  �ل�سارقة  من�سد  »يو��سل  للربنامج:  �ملنفذ 
�لإن�سانية  ر�سائله  ب��ث  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ر�ب��ع  للعام 
متا�سياً  �سغارنا،  نفو�ض  يف  �لرتبوية  �لقيم  وتعزيز 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤى  م��ع 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي،  حممد  ب��ن 
�ل�سارقة، �لد�عية �إىل رعاية �لأطفال وتوفري كل ما 
من �ساأنه �لرتقاء مبهار�تهم وقدر�تهم، من خالل 
توظيف �لفن �لهادف، �لذي يدعو �إىل تعزيز معاين 

�لف�سيلة و�جلمال، ون�سر قيم �لت�سامح و�ل�سالم«.
�ل�سارقة  موؤ�س�سة  يف  »�أكملنا  �ملنفذ:  �ملنتج  و�أ�ساف 
جديدة  ن�سخة  لنطالق  �ل�ستعد�د�ت  كل  لالإعالم 

فيها  نعد  �لتي  �ل�سغري،  �ل�سارقة  من�سد  من 
جمهور �ل�سارقة �لذو�ق وحمبي �لفن �لأ�سيل 
باأ�سو�ت عربية و�عدة يف جمال �لإن�ساد، �لذين 
�سماِء  يف  ل��ي��ت��الأل��وؤ�  �أم��ام��ه��م  �لطريق  �سنمهد 
�لعربية  �لثقافة  ن�سر  يف  وي�ساهمو�  �لإب����د�ع، 

و�لإ�سالمية«.  
�لذي  �ل�سغري«  �ل�سارقة  »من�سد  وي�ستهدف 
ُيقام بالتن�سيق مع منطقة �ل�سارقة �لتعليمية، 
يف  و�خلا�سة  �حلكومية  �مل��د�ر���ض  طلبة  جميع 
�إمارة �ل�سارقة، من عمر 9 - 13 عاماً فتياناً 
�أ���س��و�ت��اً عذبة  �ل��ذي��ن ميتلكون  وف��ت��ي��ات، م��ن 
ون��دي��ة، وم��وه��ب��ة يف �لن�����س��اد �ل��دي��ن��ي، وحقق 
�إقباًل  �ملا�سية  �لثالثة  �أع��و�م��ه  يف  �ل��ربن��ام��ج 
تفاعل  يعك�ض  م��ا  �ل���ط���الب،  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري�ً 
مع  و�لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة  و�ملوؤ�س�سات  �لأ���س��ر 
�لفن  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �ل�سارقة  �إم��ارة  روؤي��ة 

�لإن�سادي.

•• ال�شارقة – الفجر: 

جزيرة  م�سرح  جمهور  �إل��ي��ن��ي  كاتي�سا  �مل��ج��ري��ة  �ل��ع��ازف��ة  ق���ادت 
�لعلم، م�ساء �أم�ض �لأول، �إىل عو�مل �ملو�سيقى �خلاّلبة، و�لنغم 
�لتي  �جل���از(،  ليلة  يف  �لكال�سيك  )�سحر  �أم�سية  يف  �ل�ساحرة، 
�لعاملية،  للمو�سيقى  �ل�سارقة  مهرجان  فعاليات  �سمن  �أقيمت 
�لذي  �ل�����س��ارق��ة،  �إم����ارة  �لأب����رز يف  �ل�����س��ن��وي  �ملو�سيقي  �حل���دث 
ب�سر�كة  )�سروق(  و�لتطوير  لال�ستثمار  �ل�سارقة  هيئة  تقدمه 
��سرت�تيجية مع هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�سياحي يف �ل�سارقة، 
يف  للمو�سيقى،  ق���دوري  ف��ر�ت  مركز  وينظمه  �مل��ج��از،  وم�سرح 

دورته �خلام�سة، يف عدد من وجهات �إمارة �ل�سارقة.
فر�نز  �لعاملي  للمو�سيقي  مبقطوعة  �حلفل،  �إليني  و��ستهّلت 

�ل�سارقة  مهرجان  �أورك�سرت�  رفقة  خاللها،  من  عرّبت  لي�ست، 
للمو�سيقى �لعاملية بقيادة �ملاي�سرتو حممد عثمان �سّديق، عن 
عر�قة �ملو�سيقى �ملجرية، وثر�ء �لثقافة �لفنية يف بالدها، حيث 
�ملقطوعات،  باأعذب  لال�ستمتاع  ح�سر  �ل��ذي  باحل�سور  جالت 
�ملو�سيقية  �لكال�سيكيات  وج��م��ال  �ل�سجّي،  �لنغم  ع��و�مل  نحو 

�لعاملية. 
�جلميل  عزفها  خ��الل  من  �حل�سور  �إبهار  يف  �إليني  و��ستمرت 
ع��ل��ى �آل���ة �ل��ك��م��ان، ل��ت��ق��ّدم و�ح����دة م��ن �مل��ق��ط��وع��ات �ملو�سيقية 
�أن ت�سعل فيها �ملدرجات بالأد�ء �لذي  �خلالدة �لتي ��ستطاعت 
ر�فقتها فيه جوقة �ملو�سيقار �سّديق، كا�سفة باإح�سا�سها �ل�سّجي 
عن لغة مو�سيقية ل حتّدها �حلدود �جلغر�فية، ومل تكتِف �بنة 
�لعا�سمة �ملجرية بود�بي�ست، بالعزف وح�سب، بل قّدمت �أغنية 

ك�سفت  روز(،  �إن  يف  )ل  بياف  �إدي��ث  �لفرن�سية  للفنانة  خالدة 
و�ل�سجن،  بالإح�سا�ض  بخامة �سوتية م�سبعة  فيها عن متّتعها 
�ل�سحر  لتن�سج حكاية عاملية من  �ملو�سيقى  تر�فقت مع عذوبة 

و�جلمال. 
�آلة  على  عزفها  خ��الل  �جلميع،  و�أ���س��م��اع  �أن��ظ��ار  �إليني  ولفتت 
ت�سبه  مو�سيقية  �آل����ة  وه���ي  »�ل���ث���ريم���ني«،  ن��وع��ه��ا  م��ن  ف��ري��دة 
�إلكرتونيتني  د�ئ��رت��ني  ع��ن  تنتج  �أ���س��و�ت��اً  ُت�����س��دُر  �ل�����س��ن��دوق، 
�ليد  م��ن خ���الل حت��ري��ك  �ل��ع��زف عليها  ي��ت��م  �ل����رتدد،  عاليتي 
�ليمنى يف �لهو�ء، �أمام هو�ئي بارز من �لآلة، �أما �ليد �لي�سرى، 
�خرتع  �ملو�سيقي،  �ل��ت��و�زن  ملو�ءمة  معدنية  حلقة  ف��وق  فتكون 
هذه �لآلة �لعامل �لرو�سي ليف ثريمني وعزفها لأول مرة �أمام 

�جلمهور عام 1920.

للفنان  مو�سيقية  لوحة  »�لثريمني«  خالل  من  �إليني  وقدمت 
��ستطاعت من  بوت�سيلي،  �أن��دري��ا  �لعريق  �لإي��ط��ايل  �لأوب���ر�يل 
خالل هذه �لآلة �لتي ت�سدر �أ�سو�تاً ت�سبه خامات �ل�سوت �لتي 
يتمتع بها مغنو �لأوبر� �أن ُتطرب �جلمهور، وتقّدم لهم مزيجاً 
�ل�سوتية  �لأح��ب��ال  �لتي ترتجم  �ملو�سيقى  من  وخ��اّلب��اً  ف��ري��د�ً 

بعذوبة ورّقة. 
�ملقطوعات  �أج��م��ل  �ملجرية  �لفنانة  ق��ّدم��ت  و�آخ���ر،  �إي��ق��اع  وب��ني 
�أمثال  �ل��ع��امل��ي��ني  �لأوروب�����ي�����ني  �مل���وؤل���ف���ني  ل��ك��ب��ار  �مل��و���س��ي��ق��ي��ة 
ت�����س��اي��ك��وف�����س��ك��ي، و�أن��ط��ون��ي��و ف��ي��ف��ال��دي وغ���ريه���م، ك��م��ا عزفت 
�آ�ستور  �أمثال  �لالتينيني  �ملو�سيقيني  لكبار  �لتانغو  مقطوعات 
بيازول �لتي �أبدعت يف ترجمة مقطوعته �ملو�سيقية »ليربتانغو« 

على �أوتار �لكمنجة رفقة �ورك�سرت� �ملهرجان. 

�لهنغارية(،  )�ل��رق�����س��ة  مبقطوعة  �ل�سهرة  �إل��ي��ن��ي  و�ختتمت 
للموؤلف �لأملاين يوهان بر�مز، �لتي قدمتها كتحية من بالدها 
�لتي عرّبت عن �سعادتها  �ل�سارقة،  و�إم��ارة  �لإم��ار�ت،  �إىل دولة 
�لغامرة بتو�جدها للمرة �لأوىل على �أر��سيها، متمنية �لنجاح 
بالر�ئع  و�سفته  �ل��ذي  �لعاملية  للمو�سيقى  �ل�سارقة  ملهرجان 

و�حلدث �ملو�سيقي �ملهم يف �ملنطقة. 
خالل  م��ن  ي�سعى  للمو�سيقى  ق���دوري  ف���ر�ت  م��رك��ز  �أن  ُي��ذك��ر 
و�لفني  �ل��ث��ق��ايف  �حل�����س��ور  ت��ع��زي��ز  �إىل  �مل��ه��رج��ان  ه���ذ�  تنظيم 
بالإ�سافة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  ولدولة  �ل�سارقة  لإم��ارة 
�ملو�سيقية  �لثقافات  مبختلف  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  تعريف  �إىل 
من جميع �أرجاء �لعامل، ف�ساًل عن �إثر�ء ر�سيد �إمارة �ل�سارقة 

بعنا�سر �جلذب �لثقافية و�لفنية و�ل�سياحية.
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•• ال�شارقة – الفجر: 

اأعلن املركز الإقليمي حلفظ الرتاث الثقايف يف الوطن العربي )اإيكروم-ال�صارقة( عن اختيار 14 م�صروعًا مر�صحًا جلائزة حفظ 
العربي  امللتقى  من  الأول  اليوم  فعاليات  �صمن  ت�صليمها  �صيجري  التي  واملتاحف(  )املواقع  العربية  املنطقة  يف  الثقايف  الرتاث 
للرتاث الثقايف املقرر انعقاده يف الفرتة ما بني 6-8 فرباير املقبل حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
اإىل  �صنتني  التي متنح مرة كل  ال�صارقة. وتهدف اجلائزة  ال�صارقة، يف فندق �صرياتون  الأعلى، حاكم  املجل�س  القا�صمي، ع�صو 

تكرمي ومكافاأة املمار�صات والأعمال املتميزة التي ت�صهم يف حماية الرتاث الثقايف املادي واإحيائه يف العامل العربي.
ووفقًا للدكتور زكي اأ�صالن مدير املركز الإقليمي حلفظ الرتاث الثقايف يف الوطن العربي )ايكروم-ال�صارقة( فقد تقدم للجائزة 
عدد كبري من امل�صروعات املتميزة والتي تهدف حلفظ وحماية الرتاث الثقايف باأ�صكاله املختلفة من كافة مناطق الوطن العربي، 

وبعد الدرا�صة والفح�س �صمن معايري التقييم، مت اختيار 14 م�صروعًا من 9 دول عربية.
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اأب�صر فيلم )حبة كاراميل( ملاغي بوغ�صن وظافر عابدين النور يف دي�صمرب املا�صي. النجمة اللبنانية حتّدثت 
اأخريًا عن هذا العمل مبينة اختالفه عن امل�صل�صل الذي عر�س يف رم�صان الفائت بالعنوان نف�صه. كذلك تطرقت 

اإىل اأمور فنية عدة وم�صاريعها املقبلة.
)حبة  اجلديد  ال�صينمائي  فيلمها  اأجنزت  بعدما  املقبل  رم�صان  ل�صهر  مل�صل�صل  التح�صري  غ�صن  بو  ماغي  بداأت 

كاراميل( الذي اأب�صر النور دي�صمرب املا�صي.
ت�صارك الفنانة اللبنانية يف امل�صل�صل مع املمثل ال�صوري قي�س ال�صيخ جنيب، والعمل من كتابة مازن طه واإخراج 

.lbci ايلي حبيب واإنتاج )اإيغل فيلمز(، وهو رومان�صي كوميدي، �صيعر�س على �صا�صة

حت���دث ن��ا���س��ي��ف ع��ن �آم���ال���ه لعام 
�ل�سوري  �ل��ف��ن��ان  مت��ن��ى   ،2018
و�أل  لعائلته،  �ل�سحة  زيتون  نا�سيف 
�أعماله، و�أن توفر  �أمل يف  يو�جه خيبة 
مع  للتعاون  فر�سة  �جل��دي��دة  �ل�سنة  ل��ه 
�لفنان �ل�سامل مرو�ن خوري، ل �سيما �أنه 
على  يحافظ  و�أن  زم��ن،  منذ  ينتظرها 
�أن  م��وؤك��د�ً  �ملقبلة،  �لأع����و�م  يف  �لنجاح 

عليه. خري�ً  كانت   2017
على  يعمل  �أن��ه  زيتون  نا�سيف  وك�سف 
�أغ��ن��ي��ة ج��دي��دة ب��ع��ن��و�ن )م��ن��و �سرط( 
لألبومه  مت��ه��ي��د�ً  ق��ري��ب��اً  �سيطلقها 
�لفنية  م�سريته  يف  و�لثالث  �جلديد 

يف عام 2018.
�لأغنية قدمية للفنان �لرتكي �بر�هيم 
فمن  �لعربية  ن�سختها  �أم���ا  تاتلي�ض، 
كلمات علي �ملوىل وتوزيع عمر �سباغ، 
وهي ��ستحوذت على �نتباهه منذ كان 
طالباً يف �ملعهد �لعايل للمو�سيقى عام 
2008، ومتنى �أن تعجب �لنا�ض لأنه 
�للحن كالماً مميز�ً، لفتاً  و�سع على 
لأغنية  تكملة  لي�ست  �لأغنية  �أن  �إىل 

)جمبور( و�أن �ملو�سوع خمتلف كلياً.
وحول حت�سري�ته لالألبوم �لثالث ومن يختار معه �لأغاين، وهل يرتوى 
باختيار�ته؟ �أو�سح �أن �سركة )ميوزك �إذ ماي ليف( بفريق عملها باأ�سره 
ت�سرف على �مل�سروع، و�أنه ي�ستمع �إىل �أغاٍن كثرية وياأخذ بالن�سائح �لتي 
�إل��ي��ه، لكن �ل��ق��ر�ر �لأخ��ري يكون ل��ه، لأن �لفنان، يف ح��ال مل يحب  توجه 

�أغنية، ل ميكن �أن يوؤديها بطريقة �سحيحة.
ووّجه �لفنان �ل�سوري معايدة �إىل جمهوره �لذي، كما قال، وحده ي�سنع 

�لنجم وهو بدوره يحب �أن مينحه �لب�سمة و�لفرح.
حول �أمنيته لبلده، متّنى زيتون �أن يعّم �ل�سالم �سورية و�أن يلتم �ل�سعب 

على بع�سه �لبع�ض و�أن يتوقف �لدم، وقال: )حر�م يلي عم بي�سري(.
ويف حال ��ستقر �لو�سع يف �سورية، هل يعود �إىل بلده؟ �أكد �أنه مل يرتك 

�سورية،
 فهو موجود يف لبنان ب�سبب عمله، �إل �أن قلبه وعائلته يف وطنه. �أما يف 
�أن �جلمهور يطالبه بالعودة لإحياء  ما يتعلق بالغناء يف تون�ض، ل �سيما 
حفلة هناك بعد جناحه �لباهر يف مهرجان قرطاج، فاأكد �أن �لأخري حلم 

�أي فنان وحفلته يف تون�ض )كانت جتربة من �لعمر(.
�إىل  م��ن جن��اح حفالته  �ل��ت��ي حققها  �لإجن�����از�ت  ح��ول  ���س��وؤ�ل  على  ورد�ً 
�جلو�ئز �لتي ح�سدها و�سوًل �إىل �لأرق��ام �لعالية عرب �ملتاجر �لرقمية، 
�أ�سار زيتون �إىل �أنه يزرع �أعماًل قيمة ويح�سد �لنجاح وحمبة �جلمهور، 

و�سيبقى يزرع ليح�سد.
لكن  �سخ�ض،  �أي  غ��ر�ر  على  مز�جية،  تقلبات  لديه  �أن  على  �سّدد  كذلك 
يتمنى �أن يبقى �إن�ساناً ثابتاً كي ي�سيب �أكرث، لأن �لنا�ض يف�سلون �لإن�سان 

�حلقيقي و�ل�سادق.
�سرق  غزير  منطقة  يف  )بالتيا(  م�سرح  على  �أحياها  �لتي  حفلته  وح��ول 
بريوت يف �ل�سهر �لفائت �إىل جانب �ملمثل �لكوميدي ه�سام حد�د، �أ�سار �إىل 

�أنها ل تقّل �ساأناً عن حفالته �ل�سابقة،
يف  لبنان  يف  حلفالته  ر�ئعة  خامتة  �سّكلت  �أنها  معترب�ً  جناحاً،  وحققت   
يف  �لغناء  ع�سقه  مثل  متاماً  لبنان  يف  �لغناء  يع�سق  �أنه  وموؤكد�ً   ،2017

بلده �سورية.
يف حماولة لإعادة تقييم �أبرز �أحد�ث �ل�2017 قال �إن:

- �أف�سل �أمر ح�سل له: �أغنية )جمبور(.
- �أ�سو�أ �أمر: مر�ض و�لده.

- �أجمل حفلة: مهرجان قرطاج.
- �أهم حدث: قرطاج �أي�ساً.

- هل خ�سر �أ�سخا�ساً مقربني �إليه يف 2017: لالأ�سف نعم.
- هل ربح �أ�سخا�ساً جدد�ً: لي�ض على �ل�سعيد �ل�سخ�سي، ولكن ربح حمبة 

�لنا�ض.
- �أجمل هدية تلقاها: �جلو�ئز.

- على ماذ� يندم: على عالقاته ببع�ض �لنا�ض.
- ما �أبرز ما تعّلمه: �ل�سرب.

كذلك ك�سف نا�سيف زيتون �أنه بد�أ عالقة حب يف 2017 وهي م�ستمرة، 
جن�سيتها  حتديد  ر�ف�ساً  متفاهمان،  و�أنهما  لبنان  يف  تقيم  حبيبته  و�أن 
2018، قال )�إن  �أن يكون عري�ساً يف  �إمكان  �أو �سورية(. وحول  )لبنانية 

�ساء �هلل(.

نا�صيف زيتون: �أزرع �أعماًل قيمة
 و�أح�صد �لنجاح وحمبة �جلمهور

اأّكد الفنان نا�صيف زيتون اأن �صنة 2017 حملت اإليه كثريًا من النجاحات واجلوائز، متمنيًا 
اأن يحقق يف 2018 اأمنيات كثرية من بينها الإقدام على خطوة الزواج، ل �صيما اأنه 

يعي�س ق�صة حب راهنًا، واإ�صدار األبوم جديد، والتعاون مع الفنان مروان خوري. 

بداأت التح�صري مل�صل�صل ل�صهر رم�صان املقبل

ماغي بو غ�صن: �قدم عماًل در�ميًا و�حدً� يف 
�ل�صنة، �إ�صافة �إىل فيلم �صينمائي

تقدمه  �لذي  )ب�سر�حة(  برنامج  بو غ�سن حّلت �سيفة �سمن 
�إم(.  �إف  �إذ�ع��ة )فامي  �أثري  �لإعالمية باتري�سيا ها�سم عرب 
وحول �سوؤ�ل، هل �سيعر�ض �مل�سل�سل عند �ل�ساعة �ل�سابعة 
�ملو�سوع،  �أنها ل تفكر بهذ�  �إىل  �ملمثلة  �أ�سارت  م�ساًء؟ 
�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ب���روؤي���ة  ت��ث��ق  ف��ه��ي 
�للبنانية لالإر�سال �ل�سيخ بيار �ل�ساهر، مو�سحة 
عند  )ك��ار�م��ي��ل(  ُع��ر���ض  عندما  �أن��ه��ا فوجئت 
ن�سبة  �أنه ح�سد  �إل  م�ساًء،  �ل�سابعة  �ل�ساعة 
وباتت  �ل��ت��وق��ي��ت،  ه��ذ�  يف  عالية  م�ساهدة 
رم�سانية  م�سل�سالت  عن  تبحث  �ملحطات 
عند  ب��ه��ا  تناف�ض  �مل��ق��ب��ل  للمو�سم  ن��اج��ح��ة 

�ل�سابعة .
وك�سفت ماغي بو غ�سن ��سمني �سي�ساركان يف 
م�سل�سلها �لرم�ساين �ملقبل، وهما جي�سي عبدو 
وو�سام �سباغ، مبينة �أن �ل�سركة ما ز�لت يف مرحلة 

�لتفاو�ض مع �أ�سماء �لفنانني �لآخرين.
�ل�����س��ي��خ جن��ي��ب �سمن  �إط���الل���ة قي�ض  وع���ن 
ب��رن��ام��ج )م��ن��ا وج���ر( �أخ�����ري�ً، و�سفته 
ر�أيها  ف��ه��و يف  ب��ال��ر�ئ��ع  ب��و غ�����س��ن 
وعفوية  ب���ك���اري���زم���ا  ي��ت��م��ت��ع 
وحم��������رتم ول�����ب�����ق، وك����ل 
تعك�ض  �لأم�����ور  ه���ذه 
على  �سخ�سيته 
لذ�  �ل�����س��ا���س��ة، 
ب�سعبية  يتمتع 

كبرية.
فيلم وم�سل�سل

بالعودة �إىل فيلم 
كار�ميل(،  )ح��ب��ة 
حت����دث����ت �مل���م���ث���ل���ة عن 
م�سل�سل  ���س��ارة  تغيري  �أ���س��ب��اب 
نو�ل  �لنجمة  غنتها  �لتي  )ك��ار�م��ي��ل( 
�أن  �إىل  م�سرية  �لفائت،  رم�سان  يف  �لزغبي 
تعد  مل  فالأغنية  ل��ذ�  كلياً،  تغرّي  �لعمل  م�سمون 
و)كار�ميل(  �لقلب(  )يف  �لزغبي  �أن  و�أ�سافت  تنا�سبه. 

كذلك، خ�سو�ساً �أن �لأغنية مّهدت بنجاحها لنجاح �مل�سل�سل، و�ستمّر يف 
بع�ض م�ساهد �لفيلم ول ميكن �ل�ستغناء عنها(.

�لفيلم خمتلف  �أن  �إىل  بو غ�سن  �أ�سارت  �لعملني،  �لفروقات بني  وعن 
كلياً عن �مل�سل�سل رغم �أنه تكملة له، مو�سحة �أن من تابع �مل�سل�سل ومن 

مل يتابعه، �سي�ستمتع بالفيلم.
كذلك �أكدت �أن فريق �لعمل مل يتكل على جناح )كار�ميل( فح�سب، بل 
م �إ�سافات يف �لفيلم، ولكنها �عرتفت باأن ما يعزز جناح �لأخري هو  قدَّ

�لنجاح �لذي ح�سده �مل�سل�سل.
ورد�ً على �سوؤ�ل حول �ل�ستغناء عن بع�ض �لأ�سماء مثل بونيتا �سعادة، 
�أنهن قدمن  بو غ�سن  �أو�سحت ماغي  لب�ض، وكارين �سالمة،  وكارمن 
�أدو�ر�ً مميزة يف �مل�سل�سل، مبينًة �أن تركيبة �لفيلم �جلديد وخ�سو�سية 
ل  �لكاتب  لأن  �مل�سل�سل  �أبطال  مع  بال�ستمر�ر  لهن  ت�سمح  ل  �ل�سينما 

ي�ستطيع �أن يتو�سع كثري�ً فيه، م�سيدة بهن وبدورهن وجنوميتهن.
بعنو�ن  ب�سوتها  ق��دم��ت��ه��ا  �أن��ه��ا  م��اغ��ي  ذك���رت  �ل�����س��ارة،  �إىل  وب��ال��ع��ودة 
و�أحل���ان ج��ان �سليبا، وتوزيع  �أح��م��د ما�سي،  �ن��ت( م��ن كلمات  )ك��وين 
��ستوديو  وما�سرتينغ  وميك�ض  وت�سجيل   ،Behimavmedoski

هادي �سر�رة. وكليب �لفيلم �سيعر�ض قريباً على �ل�سا�سات.
�أبطال  دّرب  ماكريز  �سارل  �لرق�ض  م��درب  �أن  غ�ض  بو  ك�سفت  كذلك 

�لفيلم، خ�سو�ساً �أنهم �سريق�سون على �أغنية )دي�سبا�سيتو(.
وكانت �ملمثلة نادين �لر��سي �سّرحت باأن ماغي بو غ�سن جنمة �ل�سا�سة 
و)حبة  ن��اج��ح  مب�سل�سل  رم�سان  م��ن  خ��رج��ت  لأن��ه��ا  �لأوىل  �للبنانية 
�سينمائي. يف هذ�  ت�ستعد لفيلم  �لآن يف م�سر وهي  كار�ميل(، يعر�ض 

�لإطار، �سكرتها بو غ�سن على ت�سريحها، لفتة �إىل �أنه �سادق.
وعن �قت�سار ح�سور جنمات �ل�سف �لأول كورد �خلال، ونادين �لر��سي، 
�أي�ساً على  ونادين ن. جنيم، وهيفاء وهبي، و�سريين عبد �لنور، وهي 

�سهر رم�سان،
�ل�سنة،  �أ�سهر  بقية  خ��الل  ثانية  درج��ة  ملمثالت  �ل�سا�سة  يرتكن  فيما   
قالت ماغي بوغ�سن �إنها من جهتها تقدم عماًل در�مياً و�حد�ً يف �ل�سنة، 
لعائلتها.  �لباقي  �ل��وق��ت  �ض  تخ�سّ فيما  �سينمائي،  فيلم  �إىل  �إ�سافة 

تابعت:
 )ولكن ب�سبب �ملناف�سة �ل�سر�سة يف رم�سان يف�سل �ملنتج عر�ض �أعماله 
مع جنمات �ل�سف �لأول يف هذ� �ل�سهر، في�سمن بذلك ن�سبة م�ساهدة 

مرتفعة(.
كذلك �أ�سارت �إىل �أن ثمة مو�سماً �آخر لعر�ض �مل�سل�سالت يبد�أ من يناير 

وي�ستمر �أربعة �أ�سهر وُتعر�ض خالله �أهم �مل�سل�سالت.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

فهد بن غراب

مــال مـ�شـى  اإلــى  الن�شيـم  مـع 

لـعــالل م  تـبــري  �شيـفـتـه  لــي 

ريـــم/ن عـــن الـقـّنـيـ�ص يــفــال

الـبـال لــي  يـ�شـرح  لــي  هـذاك 

مـاحـال القـلـب  فـي  �شكـن  ودّه 

ايـفـوح اأردانــه  مــن  والطـيـب 

ــروح اج مــن  بــي  مــا  �شبب  هــو  لــو 

وا�شيـوح ــال  ارمـــ اقفـور  يرعى 

والـنــوح ال�شـيـجـات  ويـفــّرج 

وا�شــروح بنـيـان  لـه  و�شيـّدت 

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

زايد على كل الكالم 

                          وزايد على كل املديح

وزايد على كل الأنام

                       ول ي�شح ال ال�شحيح

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

انت غريتني!

 ريــتـ�يــت

زدتي الأبيات ي احللوة : حال

و �صارت الفكرة على ل�صانك جديدة

اجلميل فالق�صيدة .... من اىل :

�صحكتك و انتي تقولني الق�صيدة !

******

النا�س .. حلوة من بعيد

اهاًل و �صكرًا و العفو

حلوين لك .. دامك �صعيد

ومادامت ايامك �صفو

كم �صخ�س نّطاح الوعيد

واإليا بخ�صته مو كفو

البيت مت�حد
ْظ�����الل ث��������راك  ت������ويف يف  م�����ا  �����ص����ك����ًرا 

 .. ال�������ص���اّلل  ي��ْع��ل��ه   ... ي��ح��ّب��ك  م���ا  يل 

اأج����ي����ال  ل�����الأم�����ان  ي����ق����ّدي   .. ����م����ك  جنجَ

ْح�������ره  دجَ  .. ال���ع���ط���ا  ب����زن����د  ت���ل���ح���ق  ول 

ف���ن���ح���ره  ك����ي����ده   .. ي����ك����ي����دك  ال����ل����ي  و 

ي�������وم اجل����ه����ل ي���ت�������ص���اف���ق ف������ ب����ح����ره ! 

حمدان املحرمي

�رساب - ال�شارجه

����ص���ف���ر يف  دامي  وي���������������اك  خ�����ل�����ن�����ا 
م�������ن ع�����ق�����ب ل�����ي�����ع�����ات وه�������م�������وم وك�������در

ن������رح������ل ل�����دن�����ي�����ا ال�������ول�������ه م����ت����وال����ف����ني
ن�����������ص�����رتد اأف���������������راح ع���������ص����ر ال���ط���ي���ب���ني 
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