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غياب الأب ي�صيب الأبناء مب�صاكل �صحية 

اأ�صارت درا�صة اإىل احتمال وجود تف�صري بيولوجي للم�صاكل ال�صحية 
التي كثريا ما يواجهها الأطفال يف حالة غياب الأب نتيجة الوفاة اأو 
الطالق اأو ال�صجن وقالت اإن لالأمر عالقة بق�صر جزء يحمي نهاية 

الكرومو�صومات داخل اخلاليا ويعرف با�صم التيلومريات.
وتنكم�ص التيلومريات بتقدم ال�صن ويعتقد اأي�صا اأنها تتقل�ص ب�صبب 
اأن  ال�صغط ال�����ص��دي��د. وك��ت��ب ال��ب��اح��ث��ون يف دوري����ة )ب��ي��دي��ات��ري��ك�����ص( 
التيلرومريات لدى الأطفال ممن هم يف التا�صعة من العمر وفقدوا 
يزال  الذين ل  الأطفال  املئة من  14 يف  بن�صبة  اأق�صر  تكون  اآباءهم 
الأب موجودا يف حياتهم. وكان للوفاة التاأثري الأكرب وكانت النتيجة 

التي تو�صلت اإليها الدرا�صة اأو�صح بني ال�صبية مقارنة بالفتيات.
وق���ال دان��ي��ال ن��وت��رم��ان اأح���د ك��ب��ار وا���ص��ع��ي ال��درا���ص��ة وه���و ب��اح��ث يف 
البيولوجية اجلزيئية يف جامعة برن�صتون بولية نيوجرزي الأمريكية 
"رغم معرفتنا باأن عوامل �صغط خمتلفة مثل التدخني و�صوء املعاملة 
والرعاية املكثفة وما اإىل ذلك مرتبطة بوجود تيلومريات اأق�صر فاإن 
للبحث يف  مادة  تزال  وا�صح ول  ب�صكل  تتاأكد  البيولوجية مل  ال�صلة 
"من  الإل��ك��روين  بالربيد  ر�صالة  واأ���ص��اف يف  املختربات".  ع��دد من 
التيلومريات  انكما�ص  من  يعانون  الذين  الأطفال  اأن  اعتبار  املمكن 
نتيجة ال�صغط رمبا يكونون عر�صة مل�صاكل �صحية يف امل�صتقبل لكن 
هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورا يف العمر وال�صحة 
اأن  وا�صع  نطاق  على  املعروف  من  اإن  الباحثون  ويقول  البلوغ".  بعد 
فقدان الأب ي�صر بوظائف الطفل اجل�صدية والنف�صية كما اأن هناك 
توثيقا قويا لل�صلة بني غياب الآباء وامل�صاكل ال�صحية لدى الأطفال. 
للم�صاكل  امل��ح��ددة  البيولوجية  الأ���ص��ب��اب  ع��ن  الكثري  ُي��ع��رف  ل  لكن 
ال�صحية التي قد يتعر�ص لها هوؤلء الأطفال. وتنكم�ص التيلومريات 
يف كل مرة تنق�صم فيها اخللية. لكن عندما ت�صبح التيلومريات اأق�صر 
مما ينبغي يتوقف منو اخللية ولذلك يعترب طولها موؤ�صرا حمتمال 

على منو اخلاليا واحلالة ال�صحية لالإن�صان ب�صكل عام.

اكت�صاف طريقة ُتعزز قوة اجلهاز املناعي
تو�صل فريق دويل من الأطباء، اإىل اآلية جديدة، تعزز قدرات اخلاليا 
يف  ال�صاملة  املناعية  ال�صتجابة  لتغيري  املناعي،  اجل��ه��از  يف  التائية 

مكافحة اللتهابات وامل�صت�صدات اخلارجية ومر�ص ال�صرطان.
ووفقاً للدكتور كري�صتوفر رود من جامعة مونريال الكندية الباحث 
على   LFA-1 ُي�صمى  م�صتقباًل  الفريق  حدد  الدرا�صة،  يف  امل�صارك 
�صطح اخلاليا التائية، حيث يتو�صط الت�صاقها مع خاليا اأخرى مثل 

اخلاليا ال�صرطانية.
واأو�صح لو�صائل اإعالمية دولية من خالل التالعب يف م�صار امل�صتقبل 
اجلديد، عن طريق ا�صتهداف مكون خلية مناعية واحدة، �صُيعزز من 
قوة اجلهاز املناعي يف مكافحة الأمرا�ص. وعقب ديني�ص كلود روي من 
اجلديدة  الآلية  هذه  باأن  كندا  يف  روزميونت  ماي�صونيوف  م�صت�صفى 
لتطوير  امل��ن��اع��ي،  اجل��ه��از  �صعف  ن��ق��اط  ل��الأط��ب��اء، حت��دي��د  �صت�صمح 
اأ�صاليب وقائية وعالجية جديدة اأكرث فعالية من املُ�صتخدمة حالياً.

�صمعة معطرة برائحة دجاج كنتاكي
منها  البع�ص  متنوعة،  ب��روائ��ح  املكان  لتعطري  ال�صموع  ُت�صتخدم 
بخال�صات الزهور اأو بخال�صات الفواكه لكن كنتاكي اأخذ ال�صموع 
اإىل بعد اآخر بتقدميه �صمعة جديدة برائحة الدجاج يف نيوزيلندا.

ب��ني م�صتخدمي  ك��ب��رية  ال�صمعة �صجة  ه��ذه  ع��ن  الإع����الن  واأث����ار 
بال�صخرية  البع�ص  ا�صتقبلها  فيما  الإجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
غري اأنها حازت على اإعجاب الكثريين معتربين اأنها �صت�صفي مل�صة 
التي  الدجاج  رائحة  مع  ال�صنة  هذه  الكري�صما�ص  على  ا�صتثنائية 

�صتفوح يف اأرجاء املنزل عند اإ�صعال هذه ال�صمعة.
تاأتي  ال�صمعة  ه��ذه  اأن  الربيطانية  ميل  داي��ل��ي  �صحيفة  واأف����ادت 
اإقبال  زي��ادة  على  خاللها  من  كنتاكي  تهدف  دعاية،  حملة  �صمن 
ل��ف��رة حم����دودة م��ن قبل  امل�صتهلكني جت��اه��ه��ا، وق���د مت ط��رح��ه��ا 

فروعها يف نيوزلند.
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الإبقاء على معلم 
اأمريكي يف كولورادو 

قال وزير الداخلية الأمريكي رايان زينكي اإن موقع كانيونز اأوف ذا اين�صنت 
24 معلما  اأك��رث من  يف ولي��ة كولورادو مل يعد مدرجا على قائمة ت�صم 
وطنيا تراجعها اإدارة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب لحتمال تقلي�صها 

اأو اإزالتها.
وتاأتي تو�صية زينكي باحلفاظ على معلم كانيونز اأوف ذا اين�صنت الوطني 
هانفورد  اأخريني هما  اأن معلمني  اإعالنه  اأ�صبوع من  بعد  تعديالت  بدون 
ريت�ص يف ولية وا�صنطن وكريرز اأوف ذا مون يف ولية اإيداهو مت رفعهما 

من القائمة.
ويحتل كانيونز اأوف ذا اين�صنت م�صاحة 178000 فدان يف جنوب غرب 
كولورادو على احلدود مع ولية يوتا وي�صم مناظر طبيعية يتم ت�صنيفها 
على اأنها واحدة من املواقع التاريخية الأمريكية الأ�صلية الأعلى كثافة يف 

الوليات املتحدة.
 .2000 ع��ام  يف  امل��واق��ع  ه��ذه  الدميقراطي  كلينتون  بيل  الرئي�ص  وح��دد 
ك��وري ج��اردن��ر وع�صو  ال�صيوخ اجل��م��ه��وري  ك��ل م��ن ع�صو جمل�ص  واأث��ن��ى 
قرار  ك��ول��ورادو على  ولي��ة  تيبتون عن  �صكوت  النواب اجلمهوري  جمل�ص 

زينكي.
 27 اأبريل ني�صان بتقييم  واأمر الرئي�ص دونالد ترامب وزارة الداخلية يف 
معلما وطنيا مت حتديدهم منذ 1996 بهدف اإلغاء و�صعهم على القائمة 
الأرا�صي  من  املزيد  لفتح  املبذولة  اجلهود  من  كجزء  بع�صهم  تقلي�ص  اأو 

اأمام التعدين والتنقيب عن النفط والغاز واأوجه التنمية الأخرى.

حياة �صحية حتارب اخلرف 
تعلم  اإن  ال�����ص��ح��ة  خ�����رباء يف جم����ال  ق����ال 
اأغ��ذي��ة وم�صروبات  اأم���ور ج��دي��دة وت��ن��اول 
�صحية وع��دم التدخني واحل��د من فقدان 
العزلة هي عوامل من  ال�صمع ومن  حا�صة 
باخلرف.  الإ�صابة  ثلث حالت  منع  �صاأنها 
امل�صببة  للعوامل  النطاق  وا�صع  حتليل  ويف 
للخرف �صلط الباحثون ال�صوء على ت�صعة 
فر�ص  تقليل  يف  ت�����ص��اه��م  ب��الأخ�����ص  م��ن��ه��ا 
يف  البقاء  هي  العوامل  وتلك  ب��ه.  الإ�صابة 
واحلد  ع�صرة  اخلام�صة  �صن  بعد  التعليم 
وجتنب  وال�صمنة  ال��دم  �صغط  ارت��ف��اع  م��ن 
العمر  منت�صف  يف  ال�صمع  ح��ا���ص��ة  ف��ق��دان 
وتقليل التدخني ومقاومة الكتئاب وزيادة 
ال��ن�����ص��اط اجل�����ص��دي والب��ت��ع��اد ع��ن العزلة 
الجتماعية والوقاية من الإ�صابة بال�صكري 
يف مراحل لحقة من العمر. وقال اخلرباء 
اإن الق�صاء على عوامل اخلطر املذكورة قد 
مينع ظهور حالة من بني كل ثالث حالت 
م���ن اخل����رف ح����ول ال���ع���امل. وق���ال���ت جيل 
ليفينج�صتون وهي اأ�صتاذة يف )يونفري�صتي 
دوليا  24 خبريا  واأح��د  لندن  كوليدج( يف 
كلفتهم دورية )ذا لن�صيت( الطبية لإجراء 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  التحليلية  ال��درا���ص��ة 
اإل يف مرحلة متاأخرة  اخل��رف ل ي�صخ�ص 
من العمر لكن التغريات التي حتدث يف املخ 

تتطور قبل �صنوات من ذلك.

كيف تختاري احلليب 
املنا�صب لطفلك؟ �ص 23

مهرجان فني 
يكرم اجلي�ش 

اللبناين 
مهرجانات  ل��ي��ايل  م���ن  ل��ي��ل��ة  يف 
من  مقربة  وعلى  الدولية  زحلة 
البقاع  يف  عر�صال  ج��رود  معارك 
اجلي�ص  امل��ه��رج��ان  حيا  اللبناين 
تنظيمات  يواجه  ال��ذي  اللبناين 
م�صلحة تتح�صن يف �صل�صلة جبال 

لبنان ال�صرقية..
مرييام  املهرجان  رئي�صة  ارت���دت 
الع�صكرية  ال���������ص����رة  �����ص����ك����اف 
املهرجان  "هذا  وق��ال��ت  امل��رق��ط��ة 
ن���ق���دم���ه جل���ن���ود ي�������ص���ح���ون من 
"هم  م�����ص��ي��ف��ة  الوطن"  اأج������ل 
ع���ن حدودنا  ي��داف��ع��ون  اجل���ن���ود 
من الإرهابيني ونحن ن�صلي لهم 
اأحل��ان هذا  ونغني لهم ونهديهم 

املهرجان.. وهذا اأقل تقدير".
واأح��ي��ا ال��ف��ن��ان ع��ا���ص��ي احلالين 
اأم�������ص م��ف��ت��ت��ح��ا اأوىل  امل���ه���رج���ان 
ق�����ص��م اجلي�ص  ب���ت���اأدي���ة  اأغ��ن��ي��ات��ه 
ارتدت  دب��ك��ة  ف��رق��ة  م��ع  اللبناين 
على  للجي�ص  الع�صكرية  ال��ب��ذات 
"يللي  مطلعها  يقول  اأغنية  وقع 
والت�صحية  ع���ن���وان���ك  ال�������ص���رف 
فر�صانك  ال���وف���ا  اأه�����ل  م��ي��دان��ك 
ب���الدي كال  م����ادام  ل��ب��ن��ان  ع�صكر 
عنك ما رح تتخلى من�صور بقوة 

اهلل وباقي لبنان".
وقال احلالين يف موؤمتر �صحفي 
�صبق احلفل "نريد اإي�صال �صورة 
العامل"  اإىل  امل�������ص���رق���ة  ال���ب���ق���اع 
اجلي�ص  اأح����ي����ي  "اأنا  م�����ص��ي��ف��ا 
ال��ل��ب��ن��اين ح���ام���ي احل���م���ى واأم����ل 
لول  امل�صتقبل.  اأو  باملا�صي  لبنان 
الأمنية  وال��ق��وى  اجلي�ص  وج���ود 

لكنا ت�صتتنا وتفككنا.
حولنا  ي��ح��دث  م���اذا  ي���رى  "كلنا 
اأيام  منذ  فاجلي�ص  املنطقة..  يف 
اأثبت  ال��ي��وم  اإىل  الأهلية  احل��رب 
انه لكل الوطن.. اأوجه حتية اإىل 

كل �صهيد من �صهداء الوطن". 
وعلى امل�صرح غنى احلالين عددا 
وبينها  ال��وط��ن��ي��ة  اأغ��ن��ي��ات��ه  م���ن 
ورافقته  ل��ب��ن��اين(  اإن���ك  )بيكفي 
فرقة جمد بعلبك للدبكة و�صط 
واحل�صور  ال���راق�������ص���ني  ت���ل���وي���ح 

باأعالم لبنان واأعالم اجلي�ص.

الدهني  باحلم�ص  الغنية  الأغ��ذي��ة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جت��در   
"الأوميغا 3" مفيدة للقلب والأوعية الدموية، وت�صاعد على 

تقوية النظر واحلماية من ال�صرطان والكتئاب.
الأغنياء ياأكلون �صمك الفقراء! فاأين العدالة؟

مل ي��ب��ق ���ص��وى ن��ح��و ث��الث��ة ع��ق��ود ف��ُي��ح��رم ���ص��ك��ان الن�صف 
اجلنوبي من الأر�ص من اأكل ال�صمك، بل �صتختفي الأ�صماك 
�صكان  ق��درة  ه��و  وال�صبب  الإقليمية.  ومياههم  بحارهم  يف 
الدول ال�صناعية على �صراء ال�صمك مهما غلى ثمنه. ناقو�ص 

خطر من نوع اآخر.
يهدد ا�صتهالك ال�صمك يف الدول ال�صناعية الأمن الغذائي 
من  اجل��ن��وب��ي  الن�صف  دول  خ�صو�صا  ال����دول،  م��ن  ل��ع��دي��ٍد 
 20150 اأن ي�����ص��ه��د ع���ام  ال���ك���رة الأر����ص���ي���ة. وم���ن امل��ت��وق��ع 
على  ال�صمك  ح�صور  من  اإن�صان  مليون   800 نحو  حرمان 
موائدهم كوجبة غذاء غنية. ك�صفت عن ذلك درا�صة ن�صرها 

. WWF "للطبيعة العاملي  " ال�صندوق 
وبات ا�صتهالك ال�صمك م�صاألة تتعلق بالعدالة يف التوزيع عرب 
العامل ويف هذا اخل�صو�ص تقول خبرية الأ�صماك يف املنظمة 
" نحن امل�صتهلكون م�صوؤولون عن  الدولية كارولينه �صاخت 
الأ�صا�صي  ال��غ��ذاء  موائدنا  على  ن�صتهلك  اأننا  اذ  اأزم���ة،  خلق 
لق�صم كبري من �صعوب الن�صف اجلنوبي من الأر�ص، امل�صاألة 
هي ان البع�ص بو�صعهم �صراءه ، فيما يحتاجه اآخرون للبقاء 

على قيد احلياة".
ال�صناعية  ال����دول  ���ص��ك��ان  �صهية  اأن  م��ن  ال��درا���ص��ة  وح����ذرت 
الفقرية  املناطق  اأزم��ات جماعة يف  اإىل  ت��وؤدي  لالأ�صماك قد 
بالعامل. ودعا ال�صندوق العاملي للطبيعة، الذي كلف باإجراء 
ال�صمكية  ال���رثوات  اإدارة  حت�صني  اإىل  لذلك  ال��درا���ص��ة،  ه��ذه 
الدرا�صة  على  القائمون  وح��ذر  ع���ادل.  نحو  على  وتوزيعها 

يف  ونق�ص  الأ���ص��م��اك  �صيد  يف  "اإفراط  بعنوان  ن�صرت  التي 
التغذية" من اأن ماليني الأفراد يف ن�صف الكرة اجلنوبي، يف 
ال�صنغال اأو اإندوني�صيا على �صبيل املثال، لن يكون مبقدورهم 
اأ�صا�صية لهم بحلول  الأ�صماك كمواد غذائية  احل�صول على 

عام 2050 .
اأن����ه ب��ه��ذا ال��و���ص��ع ���ص��ت��زي��د احتمالية  واأو���ص��ح��ت ال��درا���ص��ة 
الدرا�صة  عرفتها  التي  املت�صررة،  ال���دول  يف  واجل���وع  الفقر 
ال��دول التي يعتمد فيها املواطنون اإىل حد كبري على  باأنها 
فاإن  الدرا�صة  وبح�صب  والتغذية.  للدخل  كم�صدر  الأ�صماك 
احليواين  الربوتني  ن�صبة  من  املائة  يف   40 ي�صكل  ال�صمك 
الذي يتغذى عليه النا�ص يف ال�صنغال اأو اإندوني�صيا على �صبيل 
اإفريقيا، مثل غينيا  اأخ��رى يف غرب  دول  تعتمد  كما  املثال. 
اآ�صيا، مثل ماليزيا وبنغالدي�ص  وغانا، ودول يف جنوب �صرق 

على ال�صمك ب�صورة كبرية كغذاء.
حقيقة علمية اأم جمرد اإ�صاعة؟

ل��ك��ل م���ن ي��رغ��ب يف ت���ن���اول ح��ب��وب زي���ت ال�����ص��م��ك م���ن اأجل 
حت�صني ال�صحة العامة ومقاومة الأمرا�ص، لعله يقراأ قبل 
ذلك الن�صرة التي اأ�صدرتها جمعية املعاهد الوطنية لل�صحة 
الأم��ري��ك��ي��ة، وال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن م���دى ���ص��ح��ة ف��وائ��د زيت 

ال�صمك واجلدل العلمي حولها.
الوطنية  امل��ع��اه��د  جمعية  م��وق��ع  ي��دع��م  الأم�����ر،  حقيقة  يف 
تناول مكمالت  الإنرنت  املتحدة على  الوليات  لل�صحة يف 
زيت ال�صمك، م�صيفاً اأنها تقلل من خطر الإ�صابة باأمرا�ص 
وامل�صماة  املفيدة  الدهنية  الأحما�ص  من  حتتويه  ملا  القلب، 

"اأوميغا 3".
الندبندنت  �صحيفة  بح�صب  الأم��ري��ك��ي��ون،  وي��ن��ف��ق  ه���ذا 
الربيطانية، نحو 1.2 مليار دولر �صنوياً على اأقرا�ص زيت 

الأبحاث  معظم  اأن  رغ��م  منه،  امل�صتقة  املكمالت  اأو  ال�صمك 
اإىل وجود  ت�صري  املجال ل  ه��ذا  يف  م��وؤخ��راً  املن�صورة  الطبية 

اأدلة تدعم تاأثري زيت ال�صمك الإيجابي على ال�صحة.
وطبقاً ملراجعة اأجريت على الدرا�صات املن�صورة العام املا�صي يف 
جملة جمعية الأطباء الأمريكيني، فاإن "املكمالت منقو�صة 

النجاعة يف ما يتعلق بالعديد من النتائج ال�صحية".
وبالرغم من اأن زيت ال�صمك �صائع لدى الكثري من النا�ص، 
الذي ي�صدقون اأي منتج يتم ت�صويقه على اأنه يطيل العمر 
اأن  يثبت  العلماء،  وبح�صب  اأن���ه،  اإل  الأم���را����ص،  م��ن  وي��ق��ي 
طويلة  لفرة  ت�صتمر  معينة  م��ادة  حول  ال�صائدة  املعتقدات 

بعد اأن يثبت عدم فعاليتها بالدليل القاطع.
حول ذلك، يقول جون اإيونيدا�ص، الأ�صتاذ يف جامعة �صتانفورد 
الأمريكية: لالأ�صف، هذا اأمر �صائع، م�صيفاً اأن البحث الذي 
قام به ي�صري اإىل وجود عدة معتقدات خاطئة حول فيتامني 
"بيتا كاروتني" وفوائدها لل�صحة.  ه� والإ�صروجني ومادة 
الأبحاث  اأن  ه��و  وج��دن��اه  "ما  اإي��ون��ي��دا���ص:  ال��دك��ت��ور  ويتابع 
فرة  م��رور  بعد  حتى  اقتبا�صها  ي�صتمر  الأ�صلية  العلمية 
نادراً  املعتقدات  هذه  ولكن  �صحتها،  عدم  اإثبات  من  طويلة 

ما تختفي .
ال�صمك،  زي��ت  3" امل��وج��ودة يف  "اأوميغا  اإىل م��ادة  وب��ال��ع��ودة 
ومعقد  تاريخي  نقا�ص  من  ج��زء  حولها  العلمي  النزاع  ف��اإن 
اإىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود  الغذائية  احلمية  يف  ال��ده��ون  دور  ح��ول 
تو�صح  ال�صمك  زي��ت  على  نظرة مقربة  ولكن   .1977 ع��ام 
بتناوله  املواطنني  بتو�صية  الطبية  ال�صلطات  قامت  كيف 
رغ��م ت�صارب الأدل���ة ح��ول ف��وائ��ده، وم��ن ث��م ا�صتمرت على 
تو�صياتها حتى بعد رف�ص الأدلة التي تدعم الأثر الإيجابي 

على ال�صحة.

الرك�ش دقيقة واحدة يوميًا 
يحمي عظام املراأة

اإمكانية  ب��ري��ط��ان��ي��ة ج��دي��دة  درا����ص���ة  اق��رح��ت   
تقوية املراأة لعظامها يف مواجهة الرقق وفقدان 
عن  الُعمر  يف  التقدم  م��ع  يحدث  ال��ذي  الكثافة 
كل  فقط  اثنتني  اأو  دقيقة  مل��دة  الرك�ص  طريق 
اأن ام��راأة من  يوم.  وت�صري التقارير الطبية اإىل 
العظام  كثافة  نق�ص  م��ن  تعاين  اثنتني  ك��ل  ب��ني 
بعد �صن ال� 50، واأن رجاًل من بني كل 4 رجال 

يعاين من امل�صكلة بعد جتاوز هذا ال�صن.
اأج���ري���ت يف جامعتني  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  وب��ح�����ص��ب 
ب��ري��ط��ان��ي��ت��ني ه��م��ا اإك�������ص���ر ول��ي�����ص�����ص��ر يعترب 
فّعالة  ا�صراتيجية  يومياً  دقيقة  مل��دة  الرك�ص 
اله�صا�صة  من  عظامها  حلماية  للمراأة  بالن�صبة 

الياأ�ص نتيجة نق�ص كثافة  التي حتدث بعد �صن 
العظام.

العظام ت�صبح هناك فجوات  وعندما تقل كثافة 
امل�صكلة،  ل��دي��ه��م  ل��ي�����ص  ال��ع��ظ��م م��ق��ارن��ة مب��ن  يف 
اأ�صعب  والتئامها  اأ�صهل،  العظام  ك�صور  وت�صبح 

وي�صتغرق وقتاً.
وتو�صي التقارير الطبية املراأة مبمار�صة الن�صاط 
اأ�صبوعياً  دق��ي��ق��ة   150 مل���دة  امل��ت��و���ص��ط  ال��ب��دين 
الدرا�صة  ل��ن��ت��ائ��ج  ل��ك��ن وف���ق���اً  ال��ع��ظ��ام.  حل��م��اي��ة 
اجلديدة ي�صاعد الرك�ص ملدة دقيقة واحدة على 
اإذا مت اللتزام به يومياً على تقليل خطر  الأقل 

الإ�صابة به�صا�صة العظام لأدنى حد ممكن.

تناول ال�سمك له فوائد عديدة على �سحة الإن�سان، فهو يحتوي على ن�سبة 

تناول  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  وقد   ،"3 "الأوميغا  الدهني  احلم�ض  من  كبرية 

وجبتني من ال�سمك اأ�سبوعيا يقي من الكثري من الأمرا�ض. لنتعرف عليها!

اأن  بهارفارد  الطب  كلية  اأمريكي يف  باحث  بها  قام  درا�سة حديثة  اأثبتت 

ال�سمع.  حا�سة  فقدان  من  يقي  اأ�سبوعيا  ال�سمك  من  وجبتني  ا�ستهالك 

وقد قامت الدرا�سة، التي ن�سرها موقع Top Santéال�سحي، بتحليل 

يتمتعون  من  اأن  ووج��دت  �سخ�ض،  األ��ف   65 حل��وايل  الطبية  امللفات 

بحا�سة �سمع جيدة هم من ي�ستهلكون نوعني من ال�سمك يف الأ�سبوع، 

م�ستوى  على  با�سطرابات  ال�سمك  يتناولون  ل  من  يعاين  فيما 

اأن  الفرن�سي،  الإلكرتوين   Top Santé احلا�سة. وذكر موقع 

كالأ�سماك   "3 "الأوميغا  على  حتتوي  التي  الأغذية  ا�ستهالك 

من  الأذن،  يف  جيدة  دموية  دورة  على  احل�سول  على  ت�ساعد  الكبرية 

اأجل ال�ستجابة لالحتياجات الطاقية املطلوبة.

تناول ال�صمك يحافظ على 
حا�صة ال�صمع ويقويها!
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�ش�ؤون حملية
�سملت 100 فكرة اإبداعية

بلدية مدينة العني تكرم اأ�صحاب الأفكار الإبداعية امل�صاهمة يف نظام الإبتكار والإبداع

مع انطالق الأ�سبوع الرابع من "�سيف ثقايف"

جلنة امل�صرح بوزارة الثقافة وتنمية املعرفة تبداأ رحلة اكت�صاف املواهب

ي�سهم يف تعزيز �سمعة التعليم العايل يف الدولة

مكتب النزاهة الأكادميية يف جامعة اأبوظبي يخف�ش معدلت املخالفات الأكادميية

•• العني - الفجر 

ك��رم��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني اأ���ص��ح��اب الأف���ك���ار املتميزة 
و   ،  ) )اإب���داع  البتكار  و  الإب���داع  ادارة  نظام  امل�صاهمة يف 
املجتمع و موظفي  اأف���راد  110 م��ن  بلغ ع��دده��م  ال��ذي 
بلدية مدينة العني و الذي �صاهموا مبا يقارب من 100 
فكرة اأ�صهمت يف  تطوير اخلدمات البلدية و تعزيز مكانة 
مدينة العني اقت�صاديا واجتماعيا، من خالل  مقرحات   
ال�صتدامة  و  املدينة   مظهر  وحت�صني  خدمة  يف  ت�صب 
 ، املجتمعية  وامل�����ص��وؤول��ي��ة   ، املجتمع  وخ��دم��ه   ، والتنمية 
اإ�صافة اإىل الأفكار التطويرية يف جمال خدمة املوظفني 
وب��ن��اء م��واه��ب��ه��م و ق��درات��ه��م امل��ع��رف��ي��ة و حت�����ص��ني بيئة 

العمل.
وقام  �صعادة د. مطر حممد النعيمي املدير العام لبلدية 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني ب�صكر و ت��ك��رمي امل��وظ��ف��ني و اجل��م��ه��ور و 
ال�صركاء من اأ�صحاب القراحات ،  داعياً اإياهم ملوا�صلة 
و يجعل جمتمع منطقة  تقدمي م�صاهماتهم مبا يطور 
اأك��رث �صعادة  مبا ميثل روؤي��ة القيادة الر�صيدة  يف  العني 
   ، الإم����ارات  اأر����ص  املقيم على  و  امل��واط��ن  حتقيق رفاهية 
كما و �صكر فرق العمل القائمة على تقييم القراحات 
ن�صر  من  دور  لهم  ملا  و  القطاعات  يف  تنفيذها  متابعة  و 

ثقافة الإبداع و البتكار داخل املوؤ�ص�صة.
واأكدت فاطمة الهرمودي رئي�ص فريق الإبداع و البتكار يف 

مكتب التميز املوؤ�ص�صي ببلدية مدينة العني، اأن نظام اإبداع 
الذي مت اإطالقه يف عام 2015  هو النظام املطور على 
منذ  البلدية  قبل  من  امل�صتخدم  )فكرة(  ال�صابق  النظام 
عام 2008 ، و ي�صكل برنامج اإبداع التكامل مع   جميع 
خدمات  و  العني  مدينة  تطوير  يف  ال�صراكة  و  املعنيني 
البلدية و حتقيق تنمية ح�صرية م�صتدامة .   واأو�صحت 
الهرمودي ، اأن نظام اإبداع �صهد تطوراُ  ملمو�صا منذ بدء 

اإطالقه ، حيث بلغ عدد القراحات ال��واردة  حتى العام 
م��ن موظفني  اق��راح��ا مقدما   2000 ق��راب��ة   2017
و�صكان املدينة ،  �صاهمت هذه القراحات بتحقيق نتائج 
اأداء املوؤ�ص�صة  مادية و معنوية و رفع  م�صتوى موؤ�صرات  
. اجلدير بالذكر اأن نظام ) اب��داع ( هو نظام الكروين 
متطور ميكن لأي م�صتخدم ادخال مقرحه عرب املموقع 
اللكروين اخلا�ص بالنظام و يتم التعامل مبا�صرة مع 

العني  مدينة  ببلدية  املخت�صة  ال��ف��رق  قبل  م��ن  امل��ق��رح 
ويهدف اإىل ا�صتقبال اقراحات جميع املعنيني لتح�صني 
و تطوير اأداء املوؤ�ص�صة و املدينة ، من موظفني و  �صكان و 
زوار منطقة العني و املوردين واملقاولني و ال�صت�صاريني 
وال�صركاء واأ�صحاب الأعمال و غريهم من ذوي الهتمام 
،  ان�صجاما مع التوجه احلكومي نحو حتفيز و ت�صجيع 

البداع و البتكار .

•• اأبوظبي - الفجر    

وزارة  �صكلتها  ال��ت��ي  امل�����ص��رح��ي  التقييم  جل��ن��ة  اأ����ص���ادت 
ل��ت��ق��ي��م وم��ت��اب��ع��ة واكت�صاف  امل��ع��رف��ة  ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة 
املوهوبني يف ور�ص الفنون امل�صرحية بالربنامج الوطني 
للوزارة  التابعة  الثقافية  املراكز  ثقايف" بكافة  "�صيف 
للور�ص  امل��ت��م��ي��ز  ب��امل�����ص��ت��وى  ال���دول���ة،  اإم�����ارات  مبختلف 
امل���راك���ز الثقافية  ب��زي��ارت��ه��ا يف  ال��ت��ي ق��ام��ت  امل�����ص��رح��ي��ة 
بكل من عجمان وراأ�ص اخليمة وام القيوين، موؤكدة اأن 
هناك عددا من الطالب تظهر عليهم عالمات املوهبة 
وور�ص  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  امل�صتقبل  يف  �صقلهم  وميكن 
امل�صرحية  وقدراتهم  ثقافتهم  لتطوير  تخ�ص�صا  اأك��رث 

كي يكونوا جنوما للم�صرح الإماراتي يف امل�صتقبل.
وقال الفنان حممد �صعيد اإن اللجنة مت ت�صكيلها مبعرفة 
امل�صرفة على �صيف ثقايف برئا�صة �صعادة  العليا  اللجنة 
للثقافة  امل�صاعد  الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  الها�صمي  حكم 
والفنون والآث��ار وت�صم الفنان عبد اهلل �صالح والناقد 
امل�صرحي الكبري يحي احلاج واملخرج حممد �صعيد ملتابعة 
اأداء امل�صرفني على الور�ص امل�صرحية يف 9 مراكز ثقافية 
التي ميكن  املواهب  واكت�صاف  الدولة  رب��وع  منت�صرة يف 
وبالفعل  املقبلة،  املرحلة  يف  م�صرحيا  ودعمها  رعايتها 
الأ�صبوع  منت�صف  م��ن  ب��داي��ة  مهمتها  اللجنة  با�صرت 
واأم  ال���وزارة يف عجمان  م��راك��ز  زارة  م��ن خ��الل  املا�صي 
القيوين وراأ�ص اخليمة ومتابعة اأداء الطالب امل�صاركني 
والتعرف على قدراتهم، م�صيدا باأداء امل�صرفني يف هذه 

املراكز الذين يقومون بدور متميز لتقريب عامل امل�صرح 
من فهم وثقافة الأجيال اجلديدة.

تراوح  ال��ور���ص  ه��ذه  اإىل  املنت�صبني  اأن  �صعيد  واأ���ص��اف 
اأعمارهم بني الثامنة واحلادية والع�صرين عاما، وعدد 
على  والوقوف  امل�صرح  عام  باكت�صاف  مهتم  منهم  كبري 
يختارها  التي  امل�صرحية  امل�صاهد  يف  وامل�صاركة  خ�صبته 
لحظت  اللجنة  اأن  م��وؤك��دا  عليها،  للتدريب  امل�صرفون 
ميول وقدرات ترتقي ملرحلة املوهبة لدى ما يزيد على 
زيارتها  مت  التي  الثالث  املراكز  يف  وطالبة  طالبا   12
على  امل�صرحية  اللجنة  ج���ولت  اأن  م��وؤك��دا  الن،  حتى 
كافة املراكز الثقافية �صت�صتمر حتى ختام برنامج �صيف 

ثقايف يف العا�صر من اأغ�صط�ص املقبل.
اأك����د ال��ف��ن��ان ع��ب��د اهلل ���ص��ال��ح ان معظم   وم���ن ج��ان��ب��ه 
امل�صرفني على الور�ص امل�صرحية من اف�صل جنوم امل�صرح 
امل�صرح وعلى  تاريخ طويل يف جمال  الإماراتي ولديهم 
راأ�صهم املخرج ح�صن رجب والفنان اإبراهيم �صامل اللذان 
يف   امل�صاركني  اأداء  لتطوير  كبرية  مبجهودات  يقومان 
عن  ع��دده��م  ي��زي��د  وال��ت��ي  بعجمان  امل�صرحية  ال��ور���ص��ة 
60 طالبا وطالبة، مو�صحا اأن الظاهرة املميزة للور�ص 
الطالبات  جانب  من  وا�صعة  م�صاركة  يف  تتمثل  الثالث 
ب���ق���درات ج��ي��دة يف جم���ال التمثيل  ي��ت��م��ت��ع��ن  ال���الئ���ي  
امل�صرحي، وهو ما �صتعمل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
على ال�صتفادة منهن مبزيد من التدريب والرعاية يف 

املرحلة املقبلة.
اأم���ا ال��ن��اق��د ي��ح��ي احل���اج ف��اأ���ص��ار اإىل اأه��م��ي��ة ���ص��خ دماء 

جديدة يف امل�صرح الإماراتي من خالل املتميزين يف هذه 
الور�ص، موؤكدا اأنهم ما زالوا يخطون خطواتهم الأويل 
وال��دع��م من  وال��ت��دري��ب،  التعليم  م��ن  ملزيد  ويف حاجة 
خالل امل�صاركة امل�صتمرة يف الور�ص امل�صرحية لكي تزداد 
اكت�صاف  عند  تتوقف  ل  ال��ور���ص  ان  م�صيفا  خرباتهم، 
املواهب بقدر اهتمامها بتقدمي ثقافة م�صرحية راقية 

لكافة امل�صاركني.
اأع��داد كبرية من  اأن  اأن اللجنة اكت�صف  واأ���ص��اف احل��اج 
الطلبة امل�صاركني مل يح�صروا اأية اأعمال م�صرحية �صواء 
على اخل�صبة اأو من موقع امل�صاهدين، واأن هذه امل�صاركة 

يف الور�صة فتحت اأعينهم على عامل امل�صرح لأول مرة.
اأولياء الأم��ور على  اأخ��رى يحر�ص عدد من  ومن جهة 
اأبنائهم  برفقة  امل�صرحية  ال��ور���ص  م��ن  ج��ان��ب  ح�صور 
والتوا�صل مع امل�صرفني حول م�صتوى الطالب امل�صاركني 
قدراتهم  لتطوير  ال��دورات  هذه  ي�صتفيدون من  وكيف 
م�صارح  خ��الل  م��ن  اأو  مدار�صهم  يف  ���ص��واء  امل�صتقبل  يف 
الثقافية  املراكز  امل�صرفون وم��دراء  ال��وزارة، حيث يقوم 
امل�صرحية ودعم  الثقافة  ال��وزارة لتنمية  ب�صرح م�صاريع 
املواهب من خالل برامج حمددة تتناول كافة تفا�صيل 

املجالت امل�صرحية املختلفة.
 

رحالت ثقافية وعلمية وبحرية يف ختام 
الأ�سبوع الثالث �سارك بها 400 طالب

حتر�ص املراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية 
العلمية  ال��رح��الت  م��ن  كبري  ع��دد  تنظيم  على  املعرفة 

�صيف  برنامج  يف  للم�صاركني  والرفيهية  والثقافية 
متنف�صا  ال��ط��الب  يجد  حتى  اأ�صبوع  ك��ل  ختام  يف  ثقايف 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  املتخ�ص�صة،  ال��ور���ص  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ترفيهيا 
تعريف الأجيال اجلديدة مبا متلكه الإمارات من اأماكن 
�صياحية وثقافية وعلمية متاثل نظرياتها على م�صتوى 
العامل، حيث نظم مركزا وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف 
دبا الفجرية وم�صايف رحلة علمية للم�صاركني يف �صيف 
ثقايف �صمت اأكرث من 120 طالبا اإىل متحف ال�صارقة 
املتحف من  ا�صتمتع الطلبة مبا يحتويه  العلمي، حيث 
العلوم من  واأ�صاليب مبتكرة لتب�صيط  مقتنيات علمية، 
خالل تقنيات عر�ص تفاعلية، كما ن�صم مركز ابوظبي 
باأبوظبي �صارك بها  الثقايف رحلة اإىل منارة ال�صعديات 

اأكرث من 80 طالبا وطالبة.
وقام امل�صرفون على �صيف ثقايف مبركز الفجرية الثقايف 
با�صطحاب الطلبة يف رحلة ترفيهية اإىل �صن�صري مول 
بها  و���ص��ارك  �صاعات   4 على  يزيد  م��ا  ا�صتمر  الفجرية 
ال��ث��ق��ايف فتظم  اأم���ا م��رك��ز عجمان  70 ط��ال��ب��ا،  ح���وايل 
رحلة ثقافية اإىل متحف ال�صارقة الإ�صالمي �صارك بها 
املتحف  م�صوؤويل  من  �صرح  اإىل  وا�صتمعوا  طالبا   130
تعد  التي  والإ�صالمية  والراثية  الفنية  مقتنياته  عن 
يف  امل�صاركون  انطلق  فيما  العاملية،  الثقفية  الكنوز  من 
�صيف ثقايف مبركز اأم القيوين يف رحلة علمية اكت�صفوا 
من خاللها ما يحتويه مركز خليفة لالأبحاث البحرية 
باأ�صلوب علمي  من مقتنيات وعلوم بحثية يتم عر�صها 

رائع.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  جامعة  يف  الأك��ادمي��ي��ة  النزاهة  مكتب  اأعلن   
 334 امل��خ��ال��ف��ات الأك��ادمي��ي��ة م��ن  اإج��م��ايل  انخفا�ص 
خمالفة لدى تاأ�صي�صه خالل العام الأكادميي 2009 
 2016- الأكادميي  العام  60 خالل  اإىل   2010 –
اجلامعة منذ ذلك  طالب  اأع��داد  زي��ادة  رغم   2017
اإج��م��ايل ع��دد املخالفات الأكادميية  احل��ني.  وت��راج��ع 
2009، وهو تاريخ  من 334 حالة مت ت�صجيلها عام 
خمالفة   60 اإىل  الأكادميية،  النزاهة  مكتب  تاأ�صي�ص 
زيادة  رغم  فقط يف العام الأكادميي 2017-2016، 
اأعداد الطلبة امل�صجلني يف اجلامعة منذ ذلك احلني. 
املعلومات  تقدمي  ح��الت  خف�ص  يف  اجلامعة  وجنحت 
وعدم  ال�صحيحة،  غري  البيانات  وا�صتخدام  اخلاطئة، 
ال�صفر  م�صتوى  اإىل  الفريق  م��ع  الأك��ادمي��ي  التعاون 

اآلف   7000 ع��دده��م  ي��ت��ج��اوز  ال��ذي��ن  ل��دى طالبها 
طالب وطالبة من اأكرث من 70 جن�صية، موزعني على 
برناجماً اأكادميياً، 29 منها ملرحلة البكالوريو�ص   44

و15 للدرا�صات العليا.   
واعترب الدكتور حمدي ال�صيباين، مدير مكتب النزاهة 
ح�����ص��ول جامعة  اأن  اأب���وظ���ب���ي،  ب��ج��ام��ع��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
اأبرز  من  املرموقة  الدولية  العتمادات  على  اأبوظبي، 
العاملية، ما كان ليتم لول جناح  الأكادميية  املوؤ�ص�صات 
بهدف  تعتمدها  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ن��زاه��ة  �صيا�صات 
و�صعتها  التي  ال�صفافية  و�صيا�صة  التعليم  اأجندة  دعم 
موؤكداً  ال��دول��ة،  يف  ال��ع��ايل  التعليم  تنظيم  موؤ�ص�صات 
يف  اأبوظبي  جامعة  ت�صجلها  التي  النوعية  النتائج  اأن 
ت�صهم  الأدن��ى  اإىل حدها  الأكادميية  املخالفات  خف�ص 
ب�صكل عملي يف تعزيز �صمعة التعليم العايل يف الدولة 
على امل�صتويني الإقليمي والدويل وجتعل من الإمارات 

وجهة مثالية لتح�صيل علمي عاملي امل�صتوى.  
وقد جنح املكتب يف خف�ص حالت القتبا�ص الأكادميي 
دون الإ�صارة للم�صدر من 196 خالل العام الكادميي 
العام  يف  ف��ق��ط  ح���ال���ة   11 اإىل   2010-2009
خمالفات  انح�صرت  كما   .2017-2016 الأكادميي 
ن�صخ املعلومات من 41 خمالفة عام 2010-2009 

اإىل 6 فقط يف العام الأكادميي 2017-2016.
و�صدد الدكتور ال�صيباين على اأهمية التوعية يف تعريف 
مبختلف  اجلامعي  بالنظام  يلتحقون  الذين  الطالب 
احل����الت ال��ت��ي ت��ت��ع��ار���ص م��ع ال��ن��زاه��ة الأك��ادمي��ي��ة ملا 
البحث  ت�صجيع  على  اإي��ج��اب��ي��ة  انعكا�صات  م��ن  ل��ذل��ك 
العلمي، والرتقاء مبخرجات التعليم العايل، وحماية 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وحت��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ني على 
امل�صتقبل  ���ص��ن��اع��ة  وامل�����ص��اه��م��ة يف  والإب������داع  الب��ت��ك��ار 
بال�صتناد اإىل منظومة اأخالقية �صلبة ينطلقون منها 

التنمية القت�صادية  ليكونوا موؤثرين فاعلني يف دعم 
والجتماعية يف جمتمعاتهم واأوطانهم، واإثراء املوروث 

احل�صاري والإن�صاين.
وينّظم مكتب النزاهة الأكادميية، الذي ي�صدر تقريره 
ال�صامل بنهاية كل عام اأكادميي، دورات توعوية وور�ص 
عمل م�صتمرة للطالب امل�صتجّدين وامل�صجلني يف فروع 
اجلامعة الثالثة يف اأبوظبي ودبي والعني حول ال�صلوك 
و�صبل  ال�صحيحة  الأك���ادمي���ي���ة  وامل��م��ار���ص��ات  ال�صليم 
جتّنب املخالفات الأكادميية التي تنتج غالباً عن عدم 
خمالفات  وخا�صة  الدقيق،  بتعريفها  الطالب  معرفة 
املعلومات،  ون�صخ  م��رج��ع،  دون  الأك��ادمي��ي  القتبا�ص 
البيانات غري  وا�صتخدام  املعلومات اخلاطئة،  وتقدمي 
ال�صحيحة، وعدم التعاون مع فريق العمل الأكادميي. 
الأكادميية  املخالفات  ع��دد  خف�ص  يف  �صاهم  م��ا  وه��و 

ب�صكل ملمو�ص. 

توعية "اأبطال �صرطة الغد" بالثقافة الأمنية  
والتعامل مع و�صائل التوا�صل الجتماعي 

•• اأبوظبي - الفجر

اأبطال   " ال�صيفية  ال���دورة  برنامج  يف  امل�صاركني  امل��دار���ص  طلبة   ا�صتفاد 
  ، اأبوظبي  ب�صرطة  ال�صرطة   اإدارة مدار�ص   ال��ذي تنظمه    الغد"،  �صرطة 
من املحا�صرات التوعوية التي قدمها لهم ال�صباط  يف مقر كلية ال�صرطة ، 
والتي ركزت على اإثراء الثقافة الأمنية وتعزيز امل�صوؤولية املجتمعية وغر�ص 
التميمي،  �صامل  اهلل  عبد  العقيد  ورح��ب  امل�صاركني.  ل��دى  الأم��ن��ي  احل�ص 
امل�صرف على الربنامج، باملحا�صرين ووجه كلمة للطالب دعاهم فيها اإىل  
احلفاظ  على   القيم  وعادات الإمارات  الأ�صيلة  والت�صلح بالعلم والتحلي 
بالأخالق احلميدة. وتناولت املحا�صرة الأوىل مو�صوع احل�ص الأمني األقاها 
الأمنية،  املعلومات  اإدارة  من  ال�صاعدي،  نا�صر  مهند�ص  الدكتور  ال��رائ��د 
وال�صلبيات،  الإي��ج��اب��ي��ات  فيها  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اأن  مو�صحاً 
اإىل وجود مواقع تعليمية مفيدة وموثوقة امل�صدر،واأخرى تفتقد  م�صرياً 
للم�صداقية وي�صتغلها  البع�ص يف ن�صر ال�صائعات . وحث ال�صاعدي الطالب 
اأو  ال��واق��ع احلقيقي  ،���ص��واء يف  على  متثيل جمتمع الإم���ارات خري متثيل 
العامل الفرا�صي، و جتنب التوا�صل مع الغرباء واإ�صافتهم اىل ح�صاباتهم 
يف مواقع التوا�صل كي ل يقعوا �صحية للجرائم  الإلكرونية، واحلر�ص 

على اأن تكون ح�صاباتهم خا�صة بالأقرباء والأ�صدقاء .
واألقى الرائد �صامل عبيد الكعبي، مدير فرع خدمة اأمان، باإدارة املعلومات 
الأمنية ب�صرطة اأبوظبي، حما�صرة تعريفية عن "خدمة اأمان" واأو�صح اأنها 
ممت من قبل �صرطة اأبوظبي لغر�ص فتح قنوات ات�صال  بدالة الكرونية �صُ
مبا�صر للمتعاملني معها، مبا ي�صهم يف وقاية املجتمع وحمايته من خماطر 
اجلرائم. وقال الكعبي، ان خدمة اأمان تعمل على جمع املعلومات الأمنية 
وتتعامل ب�صرية تامة مع املعلومات ذات الطابع الأمني، وتهدف اإىل اإ�صراك 
املواطنني واملقيمني يف املحافظة على اأمن وا�صتقرار املجتمع، كون املجتمع 
هو ال�صريك ال�صراتيجي ل�صرطة اأبوظبي يف احلفاظ على الأمن. واأو�صح  
املعلومات مل�صاعدة الأجهزة الأمنية  يف  العديد  من  ان  اخلدمة ت�صتقبل 
تعزيز  جهودها الوقائية ، كما ت�صتقبل املعلومات املرورية التي قد تعر�ص 
الرملية على  التجمعات  الب��الغ عن  الطريق للخطر، مثل  حياة مرتادي 
وا�صحة، وغريها  اإر�صادية غري  لوحة  اأو  وجود حفرة،  اأو  الطريق،  جانب 
من البالغات، وحتر�ص على �صرية املتعاملني معها واملعلومات التي يدلون 
ال��دورة واأف��راد املجتمع على التوا�صل مع خدمة  بها.  وحث امل�صاركني يف 
اأو بوا�صطة   ،AMAN2626   8002626 اأمان على الرقم املجاين 
aman@. الل��ك��روين  ال��ربي��د  ع��رب  او   )2828( الن�صية  الر�صائل 

العامة  للقيادة  الذكي  التطبيق  خالل  من  اأو   adpolice.gov.ae
ل�صرطة اأبوظبي. واألقى النقيب �صلطان اأحمد ال�صريف، من ق�صم اجلرائم 
اأبوظبي،  ب�صرطة  اجل��ن��ائ��ي��ة   وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  ب�����اإدارة  الل��ك��رون��ي��ة 
حما�صرة عن اجلرائم الإلكرونية، وعر�ص مادة فلمية، ا�صتعر�صت اأف�صل 
الو�صائل  للوقاية من اجلرمية اللكرونية  .     ودعا امل�صاركني يف الدورة 
اللكروين  والربيد  التوا�صل  مواقع  يف  ح�صاباتهم  تاأمني  ���ص��رورة   اإىل 
بكلمات مرور تتكون من حروف واأرقام ورموز، ويف حال  تعر�ص اأي �صخ�ص 
الإب����الغ عرب  امل�����ص��ارع��ة يف  اأو تهديد عليه  اب��ت��زاز  اأو  ال��ك��رون��ي��ة  جل��رمي��ة 
الت�صال  اأو     ecrime@adplice.gov.ae الإل��ك��روين  الربيد 
اأو احل�صور   ،  025127777  -  025127671 على الأرق��ام التالية 

�صخ�صياً اإىل ق�صم اجلرائم اللكرونية.

اأغ�سط�ض  17 الذاكرة" لغاية  يف  رحلة  "احلج: 
مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري ميدد 

املوعد النهائي مل�صاركة املجتمع يف معر�صه 
•• اأبوظبي - الفجر

م�صاركات  ا�صتقبال  ف��رة  متديده  الكبري  زاي��د  ال�صيخ  جامع  مركز  اأعلن   
تقدمي  يف  واملتمثلة  الذاكرة"،  يف  رحلة  "احلج:  معر�ص  يف  املحلي  املجتمع 
املكرمة  البيت احل��رام من مكة  زائ��رو  التي ح�صل عليها  التذكارية  الهدايا 

عند اأدائهم فري�صة احلج اأو اأهديت لهم من قبل حاج  اآخر . 
حيث �صت�صّكل هذه الهدايا التذكارية جناحاً كاماًل من "معر�ص احلج"، الذي 
ينّظمه املركز حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، وبالتعاون مع هيئة اأبوظبي لل�صياحة 
والثقافة، باعتبار تلك الهدايا جزءا مهما يف رحلة احلج وحمل اعتزاز لكل 
الرحلة  لتلك  ذك��رى  كونها  الإ���ص��الم��ي،  العامل  بقاع  كافة  يف  ومعتمر  ح��اج 
اآخ��ر موعد ل�صتالم  �صيكون   ،  2017 اأغ�صط�ص،   17 اأن  علًما    . العظيمة 
امل�صاركات بالهدايا التذكارية ، وميكن للراغبني بامل�صاركة يف معر�ص "احلج: 
opencall@ الإل���ك���روين  ال��ربي��د  ع��رب  الذاكرة" ال��ت��وا���ص��ل  يف  رح��ل��ة 

هيئة   _ املن�صوري  ميثاء  بال�صيدة  الت�صال  اأو   ،tcaabudhabi.ae
و�صيفتتح   .025995267 ال��ه��ات��ف:  على  والثقافة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي 
الكبري؛  زاي��د  ال�صيخ  املقبل، يف مقر جامع  �صبتمرب   20 اأب��واب��ه يف  املعر�ص 
ملكانته املتمثلة يف كونه ال�صرح الإ�صالمي الأبرز يف الدولة وواحد من اأهم 
امل�صاجد يف العامل ،  ف�صال عن كونه حتفة حتكي روعة احل�صارة الإ�صالمية 
وفنونها املعمارية الفريدة ، كما يتزامن افتتاح املعر�ص  مع احتفال اجلامع 
الأ�صحى  كانت �صالة عيد  افتتاحه، حيث  �صنوات على  الكبري مبرور ع�صر 
ال��ذي يربط  الأم���ر  اأر���ص��ه،  اأول �صالة تقام على   ،  2007 ع��ام  امل��ب��ارك يف 
الأمثل لحتواء  املوقع   ، ب�صكل مبا�صر بفري�صة احلج، ويجعل منه  اجلامع 
وتكمن    . احل�����ص��اري  وث��رائ��ه  الإ���ص��الم��ي��ة  مفاهيمه  بكافة  احل��ج  معر�ص 
اأهمية معر�ص "احلج: رحلة يف الذاكرة" يف ت�صويره عظمة احلج – الركن 
اخلام�ص من اأركان الإ�صالم– وعظيم اأثره على املجتمعات الإ�صالمية، حيث 
تتجلى قيمة التوا�صل احل�صاري والثقايف الوا�صع يف الإ�صالم باأو�صح �صورها 
متمثلة يف هذه ال�صعرية التي يجتمع لأدائها املاليني من كافة بقاع الأر�ص 
يف مكة املكرمة يف وقت واحد من كل عام؛ وهو ما األهم منظمو املعر�ص بفكرة 
دعوة كافة اجلماهري للم�صاركة فيه، لإميانهم اأن هناك الكثري من الق�ص�ص 

املوؤثرة التي �صرافق كل تذكار .



اإلَم يجب التنبه على الغالف؟
حمددة  لتنظيمات  الكثرية  الأط��ف��ال  حليب  اأن���واع  تخ�صع 
كبرياً  اختالفاً  الأرج���ح  على  تالحظي  ل��ن  لذلك  ودقيقة. 
ح�صبما  اأ�صا�صية،  نقاط  لثالث  التنبه  عليك  ولكن  بينها. 

يو�صي اأطباء الأطفال.
من  الأ�صا�صي  النوع  هذا  ينتمي   :DHA�ال حم�ص  وج��ود 
الدهنية  اأوميغا-3  اأحما�ص  عائلة  اإىل  الدهنية  الأحما�ص 
املهمة لنمو الدماغ والأع�صاب. فيما يتوافر يف حليب الأم، 
يفتقر اإليه بع�ص تراكيب احلليب ال�صناعي. لذلك اختاري 

.DHA�نوعاً يحتوي على ال
الربوتينات عادًة  ن�صبة هذه  تبلغ  الربوتينات:  حمتواه من 
1.4 غرام يف كل مئة مليلر من اأ�صناف احلليب املخ�ص�صة 
على  احر�صي  ول��ك��ن  ع�صر.  ال��ث��اين  ال�صهر  حتى  ل��الأط��ف��ال 
اأنواع  اختيار 

تراجع فيها ن�صبة الربوتينات اإىل ما دون ذلك )نحو 1.2 
غرام( لأن حاجة الطفل اإليها حمدودة.

املفرط  الربوتينات  ا�صتهالك  يلحق  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 
يف  لل�صمنة  عر�صة  اأك��رث  الطفل  ويجعل  بالكليتني  ال�صرر 

مرحلة لحقة من حياته.

حمتواه من امللح:
من  مليلر  مئة  ك��ل  م��ن  مليغراماً   21 امل��ل��ح  م��ع��دل  يبلغ 
الثاين  ال�صهر  حتى  لالأطفال  املخ�ص�صة  احلليب  اأ�صناف 
ع�����ص��ر. ول��ك��ن اخ��ت��اري اأن���واع���اً حت��ت��وي ع��ل��ى كمية اأق���ل من 
اأنه يتعب  امللح لأن حاجة الطفل اإليه حم��دودة، ف�صاًل عن 

الكليتني على غرار الربوتينات.

ما اأوجه الختالف بني حليب ال�سنة الأوىل وحليب 
الثانية؟

الأب���رز. فيحتوي  ي�صّكل حمتوى احل��دي��د وج��ه الخ��ت��الف 
لأن  احل��دي��د  م��ن  اأك��رب  كمية  على  الثانية(  )ال�صنة  حليب 
ح��اج��ة ال��ط��ف��ل اإل��ي��ه ت����زداد ب����دءاً من 

�صهره اخلام�ص اأو ال�صاد�ص.

يو�سح اأطباء الأطفال:
)يتالءم حليب ال�صنة الأوىل 
م��ع ح��اج��ات ال��ر���ص��ع الذين 
احلليب،  اإل  ي��ت��ن��اول��ون  ل 
ال�صن  يف حني يرافق حليب 
متنوعاً.  غ����ذاء  ال��ث��ان��ي��ة 
ل���ذل���ك م���ا م���ن فرة 
لالنتقال  حم���ددة 
م�����������������ن ه������������ذا 
احلليب اإىل 
ذلك، بل 

يعتمد هذا النتقال على املرحلة التي تبداأ فيها الأم باإطعام 
التبدل يف حياة  ه��ذا  اأن  علماً  امل��ه��رو���ص��ة،  امل��اأك��ولت  ول��ده��ا 

الطفل يحدث عموماً بني �صهره الرابع وال�صاد�ص.

هل حليب الأطفال الع�سوي اخلايل من زيت النخيل 
اأف�سل؟

�صحيح اأن احلليب الع�صوي مفيد للبيئة، اإل اأن ل اختالف 
اأنواع حليب الأطفال الأخرى من حيث اجلودة.  بينه وبني 
كافة  الأط��ف��ال  حليب  اأن���واع  لها  تخ�صع  التي  فالتنظيمات 

�صارمة.
 ي�صري اأطباء الأطفال: )ُيعترب احلد الأق�صى امل�صموح به من 
النرات وم�صادات الآفات �صئياًل جداً. بالإ�صافة اإىل ذلك، 
احلافظة،  امل���واد  م��ن  ه��ذه  احلليب  اأ���ص��ن��اف  تخلو  اأن  يجب 
املواد  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا  ال�صطناعية.  واملنكهات  وامللونات، 
نحو  اإل  با�صتعمال  املخت�صة  ال�صلطات  ت�صمح  فال  امل�صافة، 
م�صادات  من  ومعظمها  اأربعمئة،  اأ�صل  من  منها  خم�صني 

الأك�صدة(.
 ع��الوة على ذل��ك، ل ُتعترب عبارة )خ��اٍل من زيت النخيل( 
خياراً وارداً. ميتاز زيت النخيل بغناه بحم�ص النخيل، الذي 
قرر  و���ص��واء  الأم.  حليب  يف  الدهنية  الأحما�ص  رب��ع  ي�صّكل 
يتبّدل  ل  احلليب،  ده��ون  اأو  النخيل  زيت  ا�صتخدام  امل�صّنع 
املقابل،  ال��ن��خ��ي��ل. يف  م��ن حم�ص  ال��ن��ه��ائ��ي  امل��ن��ت��ج  حم��ت��وى 
عندما يكرب الولد، يجب األ تطعميه ماأكولت حتتوي على 
كميات كبرية من حم�ص النخيل نظراً اإىل تاأثرياته امل�صرة 

بال�صحة القلبية الوعائية.

ماذا عن حليب البقر؟
يبلغ  عندما  ال��ث��ال��ث��ة.  �صن  قبل  الطفل  يتناوله  األ  يجب 
مع  الطعام  بتناول  وي��ب��داأ  الثانية  اأو  الأوىل  �صنته  الطفل 
اإذا كان من ال�صروري  العائلة، يت�صاءل بع�ص الأمهات عما 
موا�صلة �صراء احلليب املخ�ص�ص لالأطفال )حليب النمو(. 
يجيب الأطباء: )نعم، هذا اأمر �صروري. ينبغي اأن يوا�صل 
على  الثالثة  �صن  حتى  له  املخ�ص�ص  احلليب  تناول  الطفل 
الأقل. فحليب البقرة خم�ص�ص للعجل الذي ينمو ب�صرعة 
اأما حليب  دماغه �صغرياً(.  يبقى  وتكرب ع�صالته، يف حني 
النمو، فيالئم ال�صغار. يحتوي هذا احلليب على مقدار من 
 30 20 اإىل  احلديد يفوق ما يت�صمنه حليب البقر بنحو 

مرة، علماً اأن هذا احلديد �صروري للنمو النف�صي- احلركي 
وحم��ارب��ة الأخ��م��اج. ع���الوة على ذل���ك، مي��ت��از حليب النمو 
الأوميغا-3  اأحما�ص  وخ�صو�صاً  )اجليدة(،  بالدهون  بغناه 
 A، التي يفتقر اإليها حليب البقر، ف�صاًل عن الفيتامينات

D، وE. يف املقابل، تكون كمية الربوتينات يف حليب النمو 
اأقل بنحو ال�صعف اأو اأكرث لأن حاجة الطفل اإليها حمدودة، 
�صاأنها يف ذلك �صاأن الأمالح املعدينة التي قد تتعب الكليتني 

اإن تناولها الطفل باإفراط.

الأغذية النباتية لي�ست لذيذة؟
اإنها فكرة خاطئة! ت�صمح اخل�صراوات، باألوانها ونكهاتها املتعددة، بتنويع الأطباق والو�صفات 
والكميات الغذائية امل�صتهلكة. لذا تتعلق امل�صاألة الأ�صا�صية بتطبيق مهارات الطبخ املنا�صبة 

للح�صول على اأطباق نباتية لذيذة.
ُت��ع��ت��رب امل��ع��ك��رون��ة م��غ��ذي��ة جداً.  يف امل��ق��اب��ل، ل 

بال�صبع  �صريعاً  �صعوراً  تعطي  اأنها  �صحيح 
ل����ك����ن ت�����راج�����ع ق���ي���م���ت���ه���ا ال����غ����ذائ����ي����ة. 
اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  الأولد  اأن  ن��ظ��ن  رمب���ا 

لأنهم  الرا�صدين  من  اأكرث  الكربوهيدرات 
ال�صعرات  وي��ح��رق��ون  وح��ي��وي��ة  ن�صاطاً  اأك���رث 

النظرية  هذه  لكن  الدائمة،  حركتهم  ب�صبب 
ياأكلون  ال��ذي��ن  الأولد  يتمتع  دقيقة.  لي�صت 

الذين  اأولئك  من  اأك��رث  بالطاقة  اخل�صراوات 
يف�صلون املعكرونة لأن الأغذية النباتية حتتوي 

بتح�صني  للج�صم  ت�صمح  دق��ي��ق��ة  م��غ��ذي��ات  ع��ل��ى 
طريقة عمله.

ما هي املغذيات الدقيقة؟

على  الأوىل  الفئة  حتتوي  الدقيقة.  املغذيات  وب��ني  الكربى  املغذيات  بني  التمييز  ميكن 
�صعرات حرارية وميكن اأن تنق�صم اإىل ثالثة اأجزاء:

والأع�صاء  الب�صرة  على  واحلفاظ  واإ�صالحها  العظام  لبناء  ال�صرورية  الربوتينات   •
اخللوية والأج�صام امل�صادة والهرمونات.

والهرمونات  الدموية  ال��دورة  لوظائف  الأ�صا�صية  الدهنية  امل��واد  اأو  الدهون   •
واجلهاز الع�صبي واملناعة.

اإىل  وتنق�صم  حرارية(  )�صعرات  الطاقة  تعطي  التي  • الكربوهيدرات 
ت�صكل  امل���اء  م��ع  الب�صيطة.  وال�صكريات  امل��رّك��ب��ة  ال�صكريات  ن��وع��ني: 

املغذيات الكربى نحو %98 من النظام الغذائي.
اإل  ت�صّكل  ول  �صئيلة  بكميات  اإيجادها  فيمكن  الدقيقة،  املغذيات  اأما 
%2 من النظام الغذائي. اإنها املعادن والفيتامينات ال�صرورية لالأي�ص 

واحلياة عموماً وميكن اإيجادها يف الأغذية النباتية.

اأهمية الألياف
الألياف اأحد اأهم العنا�صر ل�صحة الأمعاء لأنها تن�ّصط حركتها وتكافح الإم�صاك 
الذي يعانيه عدد كبري من الأولد. يزداد الإم�صاك �صيوعاً يف املجتمعات املعا�صرة 
كونها ل ت�صمح للج�صم بالعمل باإيقاعه ال�صحيح. وميكن اأن ي�صبح خطرياً لأنه ل 
يقت�صر على النزعاج اأو الأمل العابر، بل اإنه قد ي�صري اإىل ت�صمم. يف هذه احلالة 
يبقى الرباز داخل اجل�صم اإذا مل ُيفّرغه يف الوقت املنا�صب وُيعاد توزيع ال�صموم.

ل اأكل كمية كافية من الأغذية النباتية خطوة �صرورية للح�صول على  لذا ي�صكِّ
الألياف. يف احلالة املثلى، يجب ا�صتهالك هذه الأغذية النباتية بن�صخة نيئة 

اأو حتى مطبوخة لأن بع�صها يحافظ على األيافه.
اأو غ���ري قابلة  ل���ل���ذوب���ان  ق��اب��ل��ة  ن���وع���ان،  الأل����ي����اف 
اله�صم  بداية  يف  بع�صها  وُي�صتهلَك  للذوبان، 
ويبقى البع�ص الآخر حتى نهاية العملية، ما 

ينعك�ص على �صحة القولون.
الأولد  ياأكل  اأن  يجب  كلها،  الأ�صباب  لهذه   

الأغذية النباتية!

�شحة وتغذية
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حتتوي على مغذيات دقيقة حت�سن طريقة عمل اجل�سم

عودي اطفالك على الطباق النباتية

حليب  رف���وف  اأم����ام  ال�����س��اب��ة  الأم  ت��ق��ف 
الأطفال حائرة ول تعرف ماذا تختار من 

بني الأ�سناف الكثرية.
اتباعها  يجب  التي  املعايري  اأه��م  اإل��ي��ك   

لختيار حليب الأطفال املنا�سب.

لون  من املعروف اأن الأطفال ل يحبذون تناول اخل�سراوات واملنتجات النباتية عمومًا ويف�سّ
املعكرونة عليها، لكن تبقى هذه الأغذية بالغة الأهمية لهم، لذا يجب اأن يعتادوها عليها مع 

مرور الوقت.

كيف تختاري احلليب املنا�صب لطفلك؟
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العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4586   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : عا�صف جافيد فقري حممد 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )39.488.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )97502/خ�صو�صي/I/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل )2008( لون )اأخ�صر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4608   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : حممد فاروق خان حممد 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )51.305.36( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )85070/خ�صو�صي/D/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
موديل )2015( لون )عنابي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4569   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : نا�صر جابر حممد علي احمد

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )50.824.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )38949/خ�صو�صي/B/دبي( من نوع )تويوتا تندرا - بيك اب( 
موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4599   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : �صالح ديالو 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )76.215.17( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�صالون(   - �صرياتو  )كيا  نوع  )48190/خ�صو�صي/H/دبي( من  رقم  ال�صيارة 
موديل )2013( لون )ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4616   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : بيجو �صومارجان 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )15.218.27( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )46313/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
موديل )2008( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/5479   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : حممد نواز عبداملجيد 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )49.364.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )62096/خ�صو�صي/Q/دبي( من نوع )فورد ا�صكيب - ا�صتي�صن( 
موديل )2011( لون )احمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4606   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : امبرييال �صور�صز لدارة املن�صاآت - �ص ذ م م 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )37.950.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
ايه  ج��ي  )ج��ون��او  ن��وع  م��ن  )39294/خ�صو�صي/M/دبي(  رق��م  ال�صيارة  على 
ل�صاحلكم من  واملمولة  )ابي�ص(   لون  با�ص( موديل )2013(   -  SE6380

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4603   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : عا�صف جافيد فقري حممد 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )15.912.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�صالون(   - اودي   A6( نوع رقم )83775/خ�صو�صي/O/دبي( من  ال�صيارة 
موديل )2011( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4601   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : �صرفراز اجاز اون حممد اجاز اون 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )27.648.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )42159/خ�صو�صي/A/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل )2010( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4615   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : �صيخ عبدالقادر عبدال�صليم 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )19.460.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )48614/خ�صو�صي/G/دبي( من نوع )هوندا �صيفيك - �صالون( 
موديل )2008( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4614   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : الن ناريت هرينانديز 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )27.852.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )43681/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )هوندا �صيفيك - �صالون( 
موديل )2008( لون )ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4602   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : ليق �صري عامل 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )48.165.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )99530/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2011( لون )اأخ�صر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4598   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : مرزا حممد دين روكان 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )24.015.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�صالون(   - تيدا  )ني�صان  نوع  من  )76685/خ�صو�صي/E/دبي(  رقم  ال�صيارة 
موديل )2011( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4605   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : باوار لعمال الملنيوم والزجاج - �ص ذ م م 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )22.139.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )24735/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )فورد اك�صبلور - ا�صتي�صن( 
موديل )2008( لون )ر�صا�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4607   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : ا�صف �صليم حممد باري 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )16.296.94( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )34420/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
موديل )2009( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4600   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : حممد ابراهيم �صهاب الدين 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )65.659.36( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ا�صتي�صن(   - برادو  )تويوتا  نوع  رقم )9462/خ�صو�صي/F/دبي( من  ال�صيارة 
موديل )2009( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4584   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : راجا عبيد الرحمن راجا جاويد اخر 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )19.788.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )74380/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )ني�صان تيدا - �صالون( 
موديل )2011( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4595   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : فار�ص �صلمان ابوع�صلي 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )17.363.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - كاديالك   CTS( من نوع )دبي/L/على ال�صيارة رقم )86699/خ�صو�صي
املنذر مع  واملمولة ل�صاحلكم من قبل  )ا�صود(   �صالون( موديل )2008( لون 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4612   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : وقار علي عبدالرزاق 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )77.263.24( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )28370/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4609   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : لنجاوي للخدمات الفنية - �ص ذ م م 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )20.438.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )91935/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )�صريي ات�ص 13 - با�ص( 
موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4582   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : حممد ا�صاري بارامبيل عبداهلل 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )22.900.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )51794/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
موديل )2012( لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4581   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : تنوير انوار انوار احلق �صاه

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )46.370.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )14348/خ�صو�صي/L/دبي( من نوع )تويوتا ياري�ص - هات�صباك( 
موديل )2012( لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4613   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : اك�صريو�ص انتوين �صان جابريل بوري�صيما 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )31.104.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - قا�صقاي  )ني�صان  نوع  من  )83451/خ�صو�صي/C/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
املنذر مع  قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  )بني(   لون  ا�صتي�صن( موديل )2012( 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4585 
املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه : �صلمان �صاه عبدالر�صيد �صاه 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )34.847.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )12203/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل )2012( لون )اأ�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4593   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : جميلل احمد ا�صماعيل خان 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )14.280.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )28810/خ�صو�صي/Q/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2009( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4610   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : دانيل كو�صايل �صابادو 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )27.182.82( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )34887/خ�صو�صي/Q/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
موديل )2010( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4588   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : تنوير احمد عطا حممد 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )53.712.45( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )35683/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )تويوتا ياري�ص - �صالون( 
موديل )2011( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم         /2017             

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : فاداكي تازاكال �صيد حممد �صاجي 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )30.061.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )75762/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2009( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4587   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : �صمريه احمد علي 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )16.976.62( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
على ال�صيارة رقم )32914/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )كيا �صول - �صالون( 
موديل )2012( لون )احمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4571   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : عبداهلل يو�صف احمد عمر بن �صفيا املهريي 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )73.400.91( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )91675/خ�صو�صي/I/دبي( من نوع )ني�صان باترول - ا�صتي�صن( 
موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4578   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : يوني�صول لتكنولوجيا املعلومات - �ص ذ م م 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )55.027.25( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )80749/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )ني�صان فان - فان( موديل 
)2015( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4576   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : �صايجو كانانون كانانون 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )143.017.92( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
على ال�صيارة رقم )48953/خ�صو�صي/Q/دبي( من نوع )ني�صان باثفايندر - 
ا�صتي�صن( موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4594   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : �صناء توفيق عبدالرحمن ابو �صاره

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )132.900.44( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )44513/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )انفينيتي جي اك�ص 35 - 
ا�صتي�صن( موديل )2013( لون )اأحمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4597   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : عبدالنا�صر فوزي ابراهيم حممد 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )65.222.35( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - RAV4 دبي( من نوع )تويوتا/G/على ال�صيارة رقم )47689/خ�صو�صي
ا�صتي�صن( موديل )2013( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4574   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : حممد رفيق �صاه �صيد 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )48.180.90( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
ال�صيارة رقم )40268/خ�صو�صي/I/دبي( من نوع )تويوتا لند كروزر -  على 
ا�صتي�صن( موديل )2011( لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4592   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : رافي�صنكر بوبانورا براكا�ص بابو 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )40.661.44( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - فورت�صرن  )تويوتا  نوع  رقم )82937/خ�صو�صي/E/دبي( من  ال�صيارة  على 
ا�صتي�صن( موديل )2012( لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4596   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : حممد اأحمد علي ح�صن

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )275.087.40( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )79228/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )لكزي�ص اي ا�ص 350 - 
�صالون( موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4577   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : حممد ا�صرار احل�صن كافو�صا 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )53.950.38( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - باجريو  )ميت�صوبي�صي  نوع  من  )83462/خ�صو�صي/L/دبي(  رقم  ال�صيارة 
ا�صتي�صن( موديل )2013( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4604 
املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : مروة عادل �صيد ح�صن

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )20.701.92( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 -  280 مر�صيد�ص   C( من نوع )دبي/N/ال�صيارة رقم )67060/خ�صو�صي
�صالون( موديل )2008( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4583   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : خالد رجب ح�صني من�صيه 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )112.762.40( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
-ا�صتي�صن(  اي��دج  )ف��ورد  نوع  من  )15793/خ�صو�صي/G/دبي(  رقم  ال�صيارة 
موديل )2013( لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4575   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : ح�صني �صالح عامر ح�صني ال�صوجع 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )31.158.65( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
الينرا   )هيونداي  نوع  من  )31126/خ�صو�صي/K/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
- كوبيه( موديل )2013( لون )اأ�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4570   

املنذر : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 
املنذر اليها : روديل فيالنيوفا كري�صولوجو 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )45.992.90( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - بات�صفايندر  )ني�صان  ن��وع  من  )39812/خ�صو�صي/N/دبي(  رق��م  ال�صيارة 
ا�صتي�صن( موديل )2009( لون )اأحمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4589   

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني  
املنذر اليها : تا�صمني ماري ها�صكيل ميل�ص 

اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )49.604.32( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�صالون(   - في�صتا  )ف��ورد  نوع  )58913/خ�صو�صي/R/دبي( من  رقم  ال�صيارة 
موديل )2015( لون )اأ�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4573   

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني  
املنذر اليها : ليمابادري كوتهورو نار�صاياه كوتهورو

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )153.831.64( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - �صي   200 )مر�صيد�ص  نوع  من  )35915/خ�صو�صي/S/دبي(  رقم  ال�صيارة 
املنذر مع  واملمولة ل�صاحلكم من قبل  )ا�صود(   �صالون( موديل )2016( لون 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4576   

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني  
املنذر اليها : حممد اأحمد امانو 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )101.925.97( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
على ال�صيارة رقم )63133/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )تويوتا لند كروزر - 
قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  لوؤلوؤي(   )ابي�ص  لون   )2014( ا�صتي�صن( موديل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4580   

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني  
املنذر اليها : مهدي روح اله فتحعلي بور

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )148.636.92( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )1816/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )ما�صراتي غيبلي - �صالون( 
موديل )2014( لون )ابي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )19178/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد كا�صف خان رانا عبدالن�صري ن�صري .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )6،036.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
تيدا _  ني�صان   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /  B ) 73589/ خ�صو�صي/  رق��م  ال�صيارة 
�صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )19161/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها :  من�صور منت�صر لالن�صاءات ذ م م   .    
درهم   )18،810.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 44905/ خ�صو�صي/ 5 / ابوظبي ( من نوع ) 
تويوتا ك��ورول 1.6 - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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نامي جيدًا
العني  ه����الت  تفتيح  ال�����ص��ل��ي��م يف  ال��ن��وم  ي�����ص��اه��م 
الداكنة. يف املقابل، يوؤدي نق�ص النوم اإىل �صعف 
زرقاء  ظ��الل  لظهور  ما ميّهد  الدموية،  ال��دورة 
ثماين  ال��را���ص��دون  ينام  اأن  يجب  العينني.  حت��ت 
الليلة كي يجددوا طاقتهم وي�صتعدوا  �صاعات يف 

لليوم التايل ويريحوا عيونهم.

�سّغلي عينيك
التمارين  ممار�صة  م��ن  ك��ث��رياً  العينان  ت�صتفيد 
اإىل  ال��ن��ظ��ر  لأن  ال��ط��ل��ق  ال����ه����واء  اجل�����ص��دي��ة يف 
م�����ص��اه��د ط��ب��ي��ع��ي��ة ي�����ص��اع��ده��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف من 
الإجهاد ب�صرعة. يعني اخلروج اأي�صاً البتعاد عن 
بالإ�صافة  العينني.  يجفف  ال��ذي  ال��ه��واء  مكيف 

التمارين  ت�صمح  ال��دم��وي��ة،  ال����دورة  حتفيز  اإىل 
الب�صرة  جت���دي���د  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت��ن�����ص��ي��ط  اجل�����ص��دي��ة 

وا�صتعادة نظرة م�صرقة.

جتنبي اأ�سرار الأ�سعة فوق البنف�سجية
وتزيد  الب�صرة  اإىل  الأ�صعة  هذه  ت�صيء  اأن  ميكن 
ال�صطباغ حتت العني. لذا احر�صي على حماية 
عينيك عرب و�صع نظارات واعتمار قبعة. ا�صتعملي 

اأي�صاً قناعاً عالجياً ليلياً لإ�صالح اأ�صرار الأ�صعة 
فوق البنف�صجية.

خففي مدة النظر اإىل ال�سا�سات
الذكية  الهواتف  ب�صا�صات  النا�ص  معظم  يلت�صق 
اإجهاد العينني. لذا  اإىل  ي��وؤدي  اأو احلوا�صيب، ما 
ال�صا�صة عرب  اإىل  النظر  تقّل�صي مدة  اأن  ح��اويل 
من  �صاعتني  قبل  الأج��ه��زة  خمتلف  عن  البتعاد 

موعد النوم. 
�صي هذا الوقت ل�صماع املو�صيقى اأو حتدثي  خ�صّ
يف  جملة  اأو  كتاباً  اق��رئ��ي  اأو  عائلتك  اأف���راد  اإىل 

غرفة م�صاءة.

ح�ّسني نظامك الغذائي
اإ�صافية  كمية  ت��ن��اويل  عينيك،  �صحة  لتح�صني 
من }الأغ��ذي��ة اخل��ارق��ة{ )ال��ت��وت وب��ذور العنب 
م��ك��م��الت حت���ت���وي على  خ����ذي  اأو  والآذري����������ون( 

خال�صات منها.

دّلكي منطقة العني
خا�صاً  ك��رمي��اً  اده��ن��ي  ال��ع��ني،  اإج���ه���اد  لتخفيف 
الهالم  وزع��ي  الأ�صفل.  وم��ن  الأعلى  من  بالعني 
اإىل اخل���ارج كي  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��زاوي��ة  بنعومة م��ن 
بعد  العني  وت�صرخي  اإيجابية  ب�صخونة  ت�صعري 

يوم متعب.

يذكر الدكتور بريتي�ص تو�ص، خبري متخ�ص�ص 
)على  كلينيك:  م��اي��و  امل��ع��دي��ة يف  الأم���را����ص  يف 
اجل��م��ي��ع ان��ت��ع��ال الأح���ذي���ة خ���الل ال�����ص��ري على 
بلد  اإىل  ����ص���اف���روا  اإذا  وخ�����ص��و���ص��اً  ال�������ص���اط���ئ، 

اأجنبي(.
الزجاج  ق��ط��ع  ع��ل��ى  الأذى  م�����ص��در  يقت�صر  ل 
والقواقع احلادة. يو�صح الدكتور تو�ص: )ُتعترب 
ال�صري  لكن  عموماً.  اآمنة  املاحلة  املياه  �صواطئ 
تخرق  لطفيليات  يعر�صك  ق��د  ال�صاطئ  على 
باختالف  يختلف  اخلطر  ه��ذا  اأن  علماً  اجللد، 
اجل��زء ال��ذي تقرر زي��ارت��ه من ال��ع��امل(. ويتابع 
م�صتطرداً: )حتى لو كان ال�صاطئ الذي تق�صده 
اأو ق��واق��ع حادة  اآم��ن��اً، ق��د ت�����ص��ادف قطع زج���اج 

تثقب اجللد. ومع اأن خطر التعر�ص لطفيالت 
ع��ل��ى ���ص��واط��ئ��ن��ا اأدن����ى ب��ك��ث��ري م��ن ���ص��واط��ئ دول 
اأثناء  اأن تنتعل حذاء واقياً  اأخرى، من الأف�صل 

ال�صري على ال�صاطئ(.
اأو  زج���اج  د���ص��ت على قطعة  اإن  العمل  م��ا  ول��ك��ن 
قوقعة حادة؟ يجيب الدكتور تو�ص: )اإن اأ�صبت 
احلال  يف  تغ�صله  اأن  ال�����ص��روري  ف��م��ن  ب��ج��رح، 

وحت�صل على عناية طبية(.
عالوة على ذلك، ل تن�َص اأن حتافظ على رطوبة 
اأ�صعة  من  واٍق  بكرمي  ب�صرتك  وتغطي  ج�صمك 
ال�صم�ص، اإن قررت اإم�صاء وقت طويل يف اخلارج. 
لأ�صعة  التعر�ص  لأن  الأهمية  بالغ  هذا  وُيعترب 
وطويلة  ف��وري��ة  ت���اأث���ريات  اإىل  ي����وؤدي  ال�صم�ص 

اجللد،  ���ص��رط��ان  ال��ب�����ص��رة،  ت�صرر  ت�صمل  الأم���د 
الدكتورة  ت�صري  ح�صبما  امل��ب��ك��رة،  وال�صيخوخة 
داون ماري ديفي�ص، طبيب جلد يف مايو كلينيك.
قد ي�صبب التعر�ص املفرط لأ�صعة ال�صم�ص اأي�صاً 
)قد  ديفي�ص:  الدكتورة  تو�صح  جلدية.  حروقاً 
باإفراط  التعر�ص  نتيجة  ُت�صاب بحروق جلدية 
اأك���رث من  احل���ر،  ت��ف��اَد  ل��ذل��ك،  ال�صم�ص.  لأ�صعة 
�صرب املاء، غطِّ ب�صرتك بكرمي واٍق، ارتِد مالب�ص 
ين�ّصط  ذل��ك،  الظل. ف�صاًل عن  واب��َق يف  واقية، 
املناعة،  جهاز  ال�صم�ص  لأ�صعة  املفرط  التعر�ص 
على غرار الإ�صابة بعدوى. نتيجة لذلك، يعاين 
يتعر�ص  عندما  ال��ربد  ونوبات  احلمى  الإن�صان 

حلروق ال�صم�ص(.

تخل�صي من الهالت ال�صوداء 
وا�صتعيدي جمال عينيك

ال�صري على ال�صاطئ قد يعر�صك 
لطفيليات تخرتق اجللد

اأن ت�سّكل القدم  اأن نن�سى العتناء باأقدامنا. لكن ميكن  ي�سهل 
واأظفارها موؤ�سرًا على الو�سع ال�سحي العام، ل �سيما مع التقدم 
يف ال�سن وزيادة احتمال الإ�سابة مب�ساكل يف الدورة الدموية 

وال�سكري وحتى �سرطان اجللد. 
املفتوحة،  الأحذية  وانتعال  ال�سيف  ف�سل  حلول  مع 
والإ�سابات  لاللتهابات  عر�سة  اأك��ر  القدم  ت�سبح 

وال�سطرابات املو�سمية.
القدمني  �سحة  على  للحفاظ  اخلطوات  بع�ض  اإليك   

وجمالهما.

ال�ساطئ  اإىل  كثريين  تدفع  العامل  جتتاح  التي  احلر  موجة  اأن  يف  �سك  ل 
لال�ستمتاع براحة وجيزة من احلر والرطوبة. ولكن قبل اأن حتمل حقيبة 

البحر، احر�ض على اأن ت�سع فيها �سندًل اأو حذاء خم�س�سًا للماء.

م�سكلة  ت��ع��ان��ني  ه���ل 
ال����ه����الت ال���داك���ن���ة؟ 
اع����ت����ن����ي ب��ع��ي��ن��ي��ك 
امل��ت��ع��ب��ت��ني ع���ر ه��ذه 

احللول الب�سيطة.

ت�سكل موؤ�سرا على و�سعك ال�سحي العام

خطوات مهمة للحفاظ على �صحة قدميك وجمالهما
ا�ستعملي الواقي ال�سم�سي

ح���ت���ى ل�����و ك���ن���ت ت���ده���ن���ني ال����واق����ي 
وجهك  ع��ل��ى  ال�صم�صي 
قد  وج���������ص����م����ك، 

تنتعلني  كنت  اإذا  اأي�صاً.  حترق  اأن  ميكن  القدم  اأن  تن�صني 
قدمك  م��ن  العليا  اجلهة  تغطي  اأن  يجب  مفتوحاً،  ح���ذاًء 
وكاحلك بواٍق �صم�صي غني باملعادن، ومن الأف�صل اأن يحتوي 

املنتج على اأك�صيد الزنك اأي�صاً.

ل مت�سي حافية يف الأماكن العامة الداخلية
يوؤدي التجول بال حذاء يف غرفة تبديل املالب�ص 
الثاآليل  ن�����ص��وء  اإىل  ال�����ص��ب��اح��ة  ح��و���ص  ح���ول  اأو 
قدم  م��ر���ص  اأو  احللقية،  بالقوباء  الإ���ص��اب��ة  اأو 

الريا�صي،
 اأو ال��ت��ه��اب��ات ف��ط��ري��ة وج��رث��وم��ي��ة اأخ�����رى. قد 
الحمرار  مثل  اأع��را���ص��اً  الإ���ص��اب��ات  ه��ذه  ت�صبب 
لكن  معاجلتها.  وت�صعب  واحل��ك��ة،  وال��ت��ق��رح��ات 
البداية.  منذ  فاعلة  وقائية  تدابري  اتخاذ  ميكن 
اأن  ت�صتطيعني  ول  رطبة  بيئة  يف  تتواجدين  حني 

تنتعلي حذاًء عادياً هناك، اختاري حذاًء مائياً.

ل مت�سي حافية القدمني على ال�ساطئ
حتبني اأن ت�صعري مبلم�ص الرمل حتت قدميك، لكن 
اأن تكبحي رغبتك يف خلع حذائك على  من الأف�صل 

ال�صاطئ لأن الرمل يخفي اأغرا�صاً حادة وموؤذية.

رّطبي ج�سمك با�ستمرار
ا�صربي كمية كبرية من ال�صوائل يف الأيام احلارة منعاً 

لتورم قدميك وجميع اأطرافك بدرجة فائقة.

ل تنتعلي ال�سب�سب ال�سيفي
ل يوفر ال�صب�صب دعماً كافياً للقدم وي�صبب اأملاً يف قو�ص 
بانتعاله  اكتفي  با�صتمرار.  انتعاله  عند  والكعب  القدم 
وغرف  العامة  ال�صباحة  اأح��وا���ص  يف  اأو  ال�صاطئ  على 

تبديل املالب�ص.

ع��اجل��ي ف��ط��ري��ات الأظ���ف���ار م��ن��ذ ظ��ه��ور اأول 

موؤ�سراتها
اأمرا�ص  ال�صفاء من  اإىل حت�ّصن فر�ص  درا�صات عدة  اأ�صارت 
الأظفار مثل الفطريات عند معاجلتها يف مرحلة مبكرة. اإذا 
ا�صت�صريي مطبب  اأو ت�صررها،  اأظفارك  لون  تغرّي  لحظِت 

الأرجل �صريعاً لت�صخي�ص طبيعة اللتهاب.

نّعمي ب�سرتك
ب�صبب  ال���ق���دم  م�����ص��ام��ري  ل��دي��ك  ظ��ه��رت  اإذا 

بع�ص  ي�صمح  منا�صب،  غ��ري  ح��ذاء  انتعال 
ال�صعور  با�صتعادة  الب�صيطة  اخلطوات 
بالراحة وتخفيف احتمال ت�صقق كعب 

القدم:
املنطقة  ان���ق���ع���ي   •

امل�������ص���ت���ه���دف���ة يف 
املاء  م��ن  خليط 

وامللح  ال��ف��ات��ر 
الإن����ك����ل����ي����زي 

�صتعملي  ا و
ح�����������ج�����������ر 

ف  خلفا ا

للتخل�ص من اجللد امليت ب�صال�صة. افركي املنطقة بحركة 
دائرية لكن ل تبالغي يف ك�صط اجللد منعاً حل�صول نزف.

ال�صالي�صيليك  حم�ص  على  يحتوي  مرّطباً  كرمياً  • ادهني 
ولكتات الأمونيوم لتنعيم الب�صرة تدريجاً.

تفاقم  ملنع  ب��ط��ان��ة واقية •  الل���ت���ه���اب، ���ص��ع��ي 

حول م�صمار القدم.
منطقة  يف  وع��ري�����ص��اً  وداع���م���اً  م��ري��ح��اً  ح����ذاًء  • اخ���ت���اري 

الأ�صابع.
للقدمني اأولية  اإ�صعافات  بحزمة  • احتفظي 

على  طارئة  م�صاكل  لأي��ة  م�صبقاً  ت�صتعّدي  اأن  ميكنك   •
معقمة،  ب�صمادات  الحتفاظ  عرب  القدمني  م�صتوى 
امل���������ص����ادات احل���ي���وي���ة ملعاجلة  ن�����وع  وك������رمي م����ن 
د  َ اجل��������روح واخل������دو�������ص ال���ب�������ص���ي���ط���ة، وِم��������ربرْ
القا�صية،  الأظ���ف���ار  اأط����راف  م��ن  للتخل�ص 
ال�صم�ص،  ح����روق  مل��ع��اجل��ة  ف���ريا  والأل������وة 
ملعاجلة  املائي  بالكورتيزون  غني  وك��رمي 

لدغات احل�صرات.
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حممد هنيدي: )عنرت ابن ابن ابن �صداد( 
فيلم عائلي بامتياز

 )فيلمي الكوميدي اجلديد )عنر ابن ابن ابن �صداد(، منا�صب 
لأفراد الأ�صرة( هذا ما اأكده الكوميديان امل�صري حممد هنيدي، 
ال�صينما  دور  خ��الل��ه  م��ن  اق��ت��ح��م  ال���ذي  فيلمه  اأن  ع��ن  ك��ا���ص��ف��اً 
بامتياز،  العائلية  الأع��م��ال  من  يعد  اأخ���رياً،  والعربية  امل�صرية 
ينا�صب جميع  بل  الإط���الق،  اأن��ه ل يخد�ص احلياء على  ل�صيما 

الفئات والأعمار.
حول  اجلمهور  فعل  ب���ردود  الغامرة  �صعادته  ع��ن  ع��رّب  هنيدي، 
الفيلم، معرباً عن فرحته اأي�صاً باإ�صادة الأطفال مب�صمونه، ومبا 
يحمله من غزارة يف الكوميديا الهادفة وامل�صلية. واأبدى هنيدي 
اإي��رادات الفيلم من دون الإف�صاح عن حجمها،  ر�صاه التام على 
متمنياً لزمالءه الفنانني التوفيق يف اأعمالهم ال�صينمائية، التي 

توا�صل عرو�صها حالياً على ال�صا�صة العمالقة.

زينة �صعيدة بنجاح )لأعلى �صعر(
تعي�ص  ت��زال  ل  اإنها  زينة  امل�صرية  الفنانة  قالت 
اأفعال النقاد واجلمهور  حالة من ال�صعادة بردود 
على الدور الذي ج�صدته يف م�صل�صل )لأعلى �صعر(، 

املو�صم  ال��ذي ُعر�ص يف �صياق 
ال�������درام�������ي ال���رم�������ص���اين 

امل�صرية  ال�صا�صات  على 
والعربية.

اأن  زي����ن����ة  واأردف�����������ت 
دوره����������������������ا، وه�������و 

������ص�����خ�����������ص�����ي�����ة 
التي  )ل��ي��ل��ى(، 

واأنها  دور مهم،  امل�صل�صل  اأح��داث  جت�صدها �صمن 
برمته  العمل  تعترب  اأنها  موؤكدًة  بتاأديته،  �صعيدة 
الأعباء  برغم  الفنية،  حياتها  يف  مهمة  حمطة 
املركبة  ال�صخ�صيات  ه���ذه  م��ث��ل  تتطلبها  ال��ت��ي 
وال�صعبة يف الأداء. ولفتت زينة اإىل �صعوبة 
ت�صتلزم  اإذ  ال�����ص��ري��رة،  الأدوار  اأداء  ودق���ة 
وجتعل  ك��ب��رياً،  وفنياً  ذهنياً  جم��ه��وداً 
ع�صبي،  �صغط  حت��ت  واق��ع��اً  املمثل 

األ  م��ن  الفنان  ت��الزم  التي  امل��خ��اوف  اإىل  اإ�صافة 
يتقبل اجلمهور ال�صخ�صية، اأو ل يقتنع بها.

العمل  زم���الء  اإىل  التحية  وج��ه��ت  زي��ن��ة  الفنانة 
ونبيل  �صالمة  و�صارة  فهمي  واأحمد  كرمي  نيللي 
احللفاوي، واملوؤلف مدحت العدل واملخرج ماندو 
جهده  اأق�صى  بذل  منهم  كاًل  اأن  معتربًة  العدل، 

من اأجل اإجناح العمل.

ميزانية ت�سوير)على و�سعك( فاقت املليوين جنيه

حكيم: اأ�صعى اإىل تقدمي عمل خمتلف ينا�صبني 
-الفن ل يعرف البقاء ملن ل يتفانى يف عمله

طرح الفنان ال�سعبي حكيم اأغنيته اجلديدة )على 
حت�سريات  بعد  اأوروب��ا  يف  �سورها  التي  و�سعك( 

مكثفة وفرتة حت�سري طويلة.
 يف هذا احلوار يتحدث حكيم عن الأغنية وقراره 

الكتفاء باأغان منفردة خالل الفرتة املقبلة.

)على  اأغ��ن��ي��ة  وت�����ص��وي��ر  حت�����ص��ري  يف  ط��وي��اًل  وق��ت��اً  ا���ص��ت��غ��رق��ت  • مل����اذا 
و�صعك(؟

اإيل، واأعتربها نقلة يف م�صواري الفني.  اأغنية مهمة بالن�صبة  - لأنها 
الذي  بالوقت  اأن�صغل  فلم  جيد،  ب�صكل  تخرج  اأن  على  حري�صاً  كنت 
اأقول  بالفخر عندما  اأ�صعر  لذا  النهائية.  النتيجة  بقدر  ا�صتغرقته 
اإن هذه الأغنية نتاج جمهود عمل �صاق ا�صتمر نحو 18 �صهراً، وهي 

فرة طويلة، خ�صو�صاً اأنني زرت دوًل عدة خالل التح�صري لها.
لالأغنية؟ التح�صري  خالل  كثرية  دوًل  زرت  • ملاذا 

على هذه  ره��اين  لأن  للت�صوير،  منا�صبة  اأماكن  اختيار  لرغبتي يف   -
ال�صاعات الأوىل  الأغنية كان كبرياً، واحلمد هلل مل�صت هذا الأم��ر منذ 
اأ�صادوا بامل�صتوى واملجهود الذي  لطرحها، وكل من �صاهدوها 
بذله فريق العمل. الأغنية ال�صعبية لي�صت �صهلة، 
ثمة  على مكانك فرة طويلة،  وكي حتافظ 
لأن  �صتراجع،  واإل  تدفعه  اأن  يجب  ثمن 
ال��ف��ن ل ي��ع��رف ال��ب��ق��اء مل��ن ل يتفانى يف 

عمله ومينحه كل وقته.
الكليب  ت�صمنها  ال��ت��ي  ال��رق�����ص��ة   •
امل�صري.  للجمهور  م��رة  لأول  م  تقدَّ

ماذا عنها؟
ي�صاهدها  رق�����ص��ة  ه���ي  ف���ع���اًل،   -
اجلمهور امل�صري للمرة الأوىل. 
و�صاهدتها  )كيزومبا(،  ت�صمى 
تعترب  ال�����ت�����ي  اأن�������غ�������ول  يف 
وانتقلت  الأ�صلي،  موطنها 
طريق  ع����ن  اأوروب�����������ا  اإىل 
يوؤديها  ح��ي��ث  ال���ربازي���ل، 
راق���������ص����ون م�������ص���ه���ورون. 
ك���ن���ت ح���ري�������ص���اً على  ل������ذا 
رغم  الت�صوير  يف  بهم  ال�صتعانة 
كان  بعدما  اخل���ارج  يف  الت�صوير  تكلفة 
وت�صوير  م�صر  اإىل  اإح�����ص��اره��م  ال�صعب  م��ن 
خالل  عليه  ا�صتقرينا  ال��ذي  بالأ�صلوب  الأغنية 

التح�صري.
اإن���ت���اج  ت��ك��ل��ف��ة  رف�����ع  يف  ذل�����ك  ت�����ص��ب��ب  • ه����ل 

الأغنية؟
الكليب  ت�صوير  ميزانية  و�صلت  ب��ال��ت��اأك��ي��د.   -
رق��م �صخم  وه��و  م��ن مليوين جنيه،  اأك���رث  اإىل 
اأغنيتي  اأن  خ�صو�صاً  اأغنية،  اأي��ة  اإىل  بالن�صبة 

منفردة ولي�صت �صمن حملة دعائية للرويج 
بل  املادية  بالتكلفة  اأن�صغل  مل  ولكن  لأل��ب��وم. 
وهو  تخيلته،  كما  العمل  تقدمي  يهمني  ك��ان 

ما حدث.
خالل  بها  قمت  التي  باجلولت  تاأثرت  هل   •

التح�صري؟
ل �صك يف اأن التاأثري يف �صخ�صيتي الفنية كان اإيجابياً، خ�صو�صاً اأن ال�صفر 
اإذ يتيح له الطالع على مزيد من التقنيات  اإليه،  يفيد الفنان وي�صيف 
خالل  اأ�صعد  كذلك  اإل��ي��ه.  و�صلت  تكن  مل  رمب��ا  التي  والأف��ك��ار  احلديثة 
باللون  املغرب  اجلمهور  باهتمام  واأم��ريك��ا  اأوروب���ا  يف  الغنائية  جولتي 

الغنائي الذي اأقدمه.
الألبومات؟ تقدمي  عن  التوّقف  قررت  • ملاذا 

الرتباك  م��ن  ك��ث��رياً  ت�صهد  التي  الأل��ب��وم��ات  �صناعة  القر�صنة  ت��دّم��ر   -
ب�صبب غياب القوانني الرادعة، ما ت�صبب يف تراجع ال�صركات، ف�صاًل عن 
اأن جتاربي يف ال�صنوات الأخرية مع الأغاين املنفردة كانت جيدة، ووجدت 

العمل على  ب��دًل من  ف��رات متقاربة  الأف�صل تقدميها على  اأن من 
األبوم غنائي، و�صاأطرح اأغاين منفردة كل ثالثة اأ�صهر، ما �صيجعلني 

األتقي اجلمهور با�صتمرار.
املقبلة؟ اأغنيتك  على  ا�صتقريت  • هل 

ف��رن�����ص��ا وبلجيكا خالل  ب��ني  و���ص��ن�����ص��وره��ا  ف��ع��اًل،  اخ��رت��ه��ا   -
ن�صتقر  مل  لكن  للجمهور.  مفاجاأة  و�صتكون  املقبلة،  الأ�صابيع 

بعد على تفا�صيل طريقة الت�صوير.
ال�صعبيني؟ املطربني  وبني  بينك  املناف�صة  ترى  • كيف 

- ل اأناف�ص �صوى نف�صي، وهو اأمر و�صعته اأمام عيني، ول اأفكر 
�صوى يف تقدمي الأف�صل دائماً، لتكون اأعمايل نقلة بالن�صبة اإيّل 

وت�صعني يف مكانة خمتلفة.
ال�صاحة  على  ظ��ه��روا  �صعبيون  مطربون  ثمة  لكن   •

اأخرياً، ويوؤدون اأغاين املهرجانات.
لي�صت  امل��ه��رج��ان��ات  اأغ����اين   -

يقدمونها  وم��ن  �صعبية، 
تغيري  اإىل  ب���ح���اج���ة 

ال���������ل���������غ���������ة ال�������ت�������ي 
 ، نها مو ي�صتخد

ي���ع���رف���وا  واأن 
طبيعة  ج��ي��داً 

������ص�����ن�����اع�����ة 

املو�صيقى، وهذا الأمر ل مينع وجود اأغان �صعبية جيدة مثل )اآه لو لعبت 
مها اأحمد �صيبة، فهي اأغنية مميزة واأعجبتني للغاية. يا زهر( التي قدَّ

لك؟ تقدم  التي  العرو�ص  رغم  التمثيل  جتربة  تكرر  مل  • ملاذا 
اإيّل  ت�صيف  ف��ك��رة  ويحمل  ينا�صبني  خمتلف  عمل  ت��ق��دمي  اإىل  اأ�صعى   -
التمثيلي  اأدائ��ي  ت�صلني عن  التي  الإ�صادات  اأنكر  الفني. ل  امل�صتوى  على 
اأقرر  التي جتعلني  الفكرة  اأج��د  الآن مل  لكن حتى  امل�صورة،  الأغ��اين  يف 
تقدميها �صواء يف ال�صينما اأو التلفزيون، لذا اأبحث عن عمل يبقى يف ذاكرة 
املجتمع. من ثم، ل�صت يف  يوؤثران يف  اجلمهور، ويحمل فكرة وم�صموناً 
وارد تقدمي اأعمال جتارية اأقل من امل�صتوى من اأجل احل�صور فح�صب، ل 

�صيما اأنني غائب منذ �صنوات.
املقبلة؟ الفرة  خالل  م�صاريعك  عن  • ماذا 

��ر لأغ��ن��ي��ة و���ص��اأح��ي��ي جمموعة  اأح�����صِّ  - 
ح��ف��الت داخ����ل م�����ص��ر وخ���ارج���ه���ا، جار 
التفاق عليها خالل الفرة الراهنة. 
مكانة  ل��ل��ح��ف��الت  اأن  اإىل  ه��ن��ا  اأ���ص��ري 
خ��ا���ص��ة ل�����دي، لأن���ه���ا جت��ع��ل��ن��ي على 
واأفاجاأ  اجلمهور،  مع  مبا�صر  توا�صل 
التوقعات،  م��ن  اأك���رب  بح�صور  غ��ال��ب��اً 
م اأغ��اين مل  فاأغني فرات اأط��ول واأق��دِّ
اجلمهور  لأن  الفرقة  م��ع  عليها  اأت��ف��ق 

طلبها.
ي��خ��ت��م: )ل��الن��دم��اج ع��ل��ى امل�����ص��رح ومع 

اجلمهور مذاق خا�ص(.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

عبدالعزيز ال�سبيل

م���ا ي�����س��م�����ع ل�����ي ي��غ��وون�����ه

يل�ح�ق�ون�ه م���ا  ي�ن��زح 

م�سم�ون�ه ف��ي  اإي�����ع�����زل 

وط�������ور ال��ب�����س�����ر ي��ط��رون�����ه

ي�ن��س�ون�ه م����ا  ل�ع�ب��اد 

ال��ع��اله را�����س  ي��س�م�خ 

دن����اه ات�����راوده��������م  ل���ي 

�س���راه من�ه�و  ���س��������روى 

وم�ع�ن�اه و�س�ف��ه  ف���ي 

احل���ي���اه يف  اأو  ال����وق����ت  يف 

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

عي�س احلياة ب�سدق لو كلها كذب

                        الرابح ... اللي راحته يف �سمريه 

لك رب .. يوم ان اخلاليق لها رب

                      ) وّجه عليه ( ... وال توّجه ل�غريه  

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

عبداهلل عوجان

�ال�شم 
املبدع عبداهلل عوجان ي�سافحنا مبقطوعة �سعرية 

جميلة، ف�سكرًا له على التوا�سل.
اأك���ت���ب ق�����س��ي��دي لأج�����ل اأرا����س���ي���ه ب���ال���ذات

واأخ�����ف�����ي�����ه ع�����ن ك�������ّل م���ت���ط���ّف���ل و�����س����ّم����ات

اإ�����س����م����ه ن���ق�������س���ت���ه ب�����ني ط�����ّي�����ات الب����ي����ات

وا����س���ع ���س��م��اه اآخ����ذ م��ن��ه ) خ��م�����ض جن��م��ات (

ه���ي���ه���ات حم�������د/ن ي����ع����رف الإ������س�����م ه��ي��ه��ات

واأن�������������س������ْره لأج���������ل اأ������س�����اف�����ح م��ت��اب��ع��ي��ن��ي

ع��ي��ن��ي ب���و����س���ط  ع���ي���ن���ي  اإّل  ْوم����ات���������س����وف����ه 

ْور������س�����م�����ت�����ه ب����ف����ك����ري وب���������س����م����ة ي���دي���ن���ي

خ��دي��ن��ي  ) ْوف�����واك�����ه   (  ) الأل�������ف   ( ْوم�����ق�����ارن 

حم��������د/ن ي����ع����ْرف����ه غ�����ري رج����������ل/ن ف��ط��ي��ن��ي

 ريــتـ�يــت

اْر اْر(..ِوالَدّ اإَلّ )رمْوز الَدّ

ُطْور ّد خَمْ َخٍط َحَمْر.. ِوالَرّ

َنْنِذْر َبِننْي ْوَنْبِذْل اأْعَماْر

ِلْلَمْوت ِمن ُدْون اْلِوَطن �ُسْور

***

ل بارك اهلل يف جرية تبيع الوطن..

ول بارك اهلل فاللي يعيث باأر�سه ف�ساد

ول بارك اهلل فاللي ين�سرون الفنت..

مثواهم النار باإذن اهلل وبئ�ض املهاد

�لبيت مت�حد
علوم ف��ي��ه  ال��ع��ل��م  غ���دى  واذا  م��ع��ك  ت��ران��ا 

ع��زوم وال���ع���زوم  يا�سيخنا  راي��ت��ك  حت��ت 

ن��ب��ي��ع ال��ع��م��ر لأج�����ل ال���وط���ن م��ال��ن��ا م��ّن��ه

وم����ن ظ���ن ف��ي��ن��ا ب���ال���وف���اء م��ااخ��ت��ل��ف ظنه

فهد بن علي بن غراب املري

كلنا خليفة
ت�������س���وي���ت ن�����ب�����اأ  م������ا  داري  ح������ب  يف 

حفيت ����س���م���وخ  ����س���ام���خ  ال����َع����َل����م  ي��ب��ق��ى 

م�������زروع  .. ف���ح�������س���ان���ا  ال������وط������ن  ح������ب 

م�����ن ����س���ع���م ل�����ني ال���������س����ل����ع  ل�����ني ال����ق����وع

عبداهلل ق�سيرّ الدرعي

فتاة تهامة

ال��س�يا�سه �م  خ��سّ ف���ي  األ  اهلل  و  ل 

ب�را�س�ه ي�����وم�����ي  ال��������س�����ر  راع  ���س��������ار  ل 

ب�ال�حما�سه ي�وم�ها  زاي�����د(  اع�����ي�����ال   (

ن��ا�س��ه ول�لمج�د  ن��وم��ا�س���ه  لل�ع��ز 

�س�ا�سه اه�����ت��ز  م�����ا  ���س�����رح  ب�نينا  ح�ن�ا 

درا�س��ه در�س�ت�وا  ل��و  ع�ل�يكم  ب��������دري 

م�ق�ا�س�ه واح���د  ل��ك�ل  ن��ح�ط  ح��ن�ا 

م�را�سه �س�عب/ن  �س�ب�ر  �س�ب�رنا  ح�ن�ا 

وان�ت�كا�سه ب��������ال  �س�ي�ا�س�تكم  ه�����������ذي 

د�س�ا�سه ه�����و  م��ا  ���س��������رع  ولن��������ا  ح�ن�ا 

تد�سون وراه����ا  م��ن  ال��ل��ي  و����ض  ن��ع��رف  و 

م�جنون و  ط�����اغ��ي  ل�ك�ل  ع��������الج  ح�ن�ا 

ال�هون ن�قبل  ل  و  ال�ج�زلة  ن�ت�رك  م�ا 

ت��سوون ال�����ل��ي  ف��ي  ال�ع�ز  وي��������ن  ب���اهلل 

ت�هدون ج�يتوا  ال�بنيان  ع�لى  ان�����ت��وا  و 

ع��رب�ون ل��الم�ج�اد  ف�ع�اي�ل�نا  ح��ن��ا 

ت�خ�ونون ق�ف�انا  ف��ي  وران��������ا  ان�ت�م  و 

ت�ريدون ب�عدها  و���ض  ح��سافة  ان�تم  و 

ي�طولون م�عنا  �س�عب  ال�خيانة  اه��ل 

ملعون واب��ل��ي�����ض  ���س��دق  اهلل  ا�س�تغفر  و 

عيال زايد
يف ظل ممار�سات حكومة قطرغري املقبولة وفجورها اجلم يف اخل�سومة، جتد "عيال زايد" يهبون للدفاع 
عن دولة العز واملجد والفتخار، دولة الإمارات العربية املتحدة، وقيادتها الر�سيدة، ويظهرون للعامل 
وجهًا ح�ساريًا يف متر�ض الدبلوما�سية الإماراتية ورجالتها الأفذاذ. ومن الأبيات اجلزلة التي خطت 
العامل  الإمارات تعطي  اأن  التي تبني من خالل ق�سيدتها  �ساعرتنا فتاة تهامة،  ال�سدد، ق�سيدة  بهذا 

درو�سًا يف الوعي ال�سيا�سي وردود الفعل النا�سجة التي ي�سيد بها العامل اأجمع.


