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ال�سجائر الإلكرتونية تهدد القلب 

ج����ّددت ن��ت��ائ��ج درا���ض��ة ح��دي��ث��ة اجل���دل ح���ول م���دى ���ض��ام��ة واأ�ضرار 
التبغ  منتجات  اأك���ر  تعترب  وال��ت��ي  الإل��ك��رون��ي��ة،  ال�ضجائر  ت��دخ��ن 
غزواً لاأ�ضواق حول العامل يف ال�ضنوات الأخرية. ووجدت الأبحاث اأن 
تدخن هذه النوعية من ال�ضجائر يزيد معّدل �ضربات القلب، ويزيد 

ن�ضبة الأدرينالن يف اجل�ضم بدرجة تهدد �ضحة القلب نف�ضه.
الأمريكية  القلب  جمعية  جملة  يف  ُن�ضرت  التي  ال��درا���ض��ة  و�ضلطت 
مطلع الأ�ضبوع احلايل ال�ضوء على م�ضدر ال�ضرر على القلب: هل هو 
القطران يف ال�ضجائر التقليدية، اأو النيكوتن وهو عن�ضر م�ضرك يف 

ال�ضجائر الإلكرونية وغريها من منتجات التبغ؟
وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة التي اأجريت يف جامعة كاليفورنيا اإىل اأن املادة 
امل�ضببة لاإدمان النيكوتن توؤّثر �ضلباً على اجلهاز الع�ضبي، وتت�ضبب 
يف زيادة الأدرينالن باجل�ضم، ويرتب على ذلك زيادة معدل �ضربات 
القلب و�ضغط الدم، ويعترب هذا التغري الذي ي�ضببه النيكوتن من 

عوامل الإدمان والرغبة يف العودة للتدخن.
ت��زاي��د معدل  ال�ضيجارة الإل��ك��رون��ي��ة، وت��ك��رار  ت��دخ��ن  ت��ك��رار  وم��ع 
وال�ضراين  القلب  اإ�ضابة  خطر  يتزايد  الدم  و�ضغط  القلب  �ضربات 
بالأمرا�ض. واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن ا�ضتمرار ال�ضغط على اجلزء 
الع�ضبي املتحّكم يف ن�ضاط القلب ب�ضبب كرة النيكوتن يهدد �ضامة 
القلب، واأن تدخن ال�ضجائر الإلكرونية با�ضتمرار يزيد العبء على 
ن�ضاط القلب. وت�ضع نتائج الدرا�ضة النيكوتن يف دائرة التهام، بينما 
من  خالية  لأنها  اآمنة  باعتبارها  الإلكرونية  ال�ضجائر  ترويج  يتم 

القطران، وتعتمد على النيكوتن فقط!

مربية تعامل طفلة بوح�سية 
تواجه مربية اأطفال يف ناميبيا تهمة حماولة القتل، بعد اأن ظهرت 
ترمي طفلة  فيه، وهي  تعمل  ال��ذي  املنزل  املراقبة يف  كامريات  على 

ر�ضيعة بعنف �ضديد يف مهدها.
كامريات  ركبت  قد  ث��ريون،  اأنيماري  ال�ضيدة  الطفلة،  وال��دة  وكانت 
وقدمي  وكتفي  عنق  على  ك��دم��ات  لح��ظ��ت  اأن  بعد  ���ض��ري��ة،  م��راق��ب��ة 

طفلتها ليلى البالغة من العمر 9 اأ�ضهر.
وك��ان��ت امل��ف��اج��اأة وال�����ض��دم��ة، ع��ن��دم��ا ���ض��اه��دت يف م��راج��ع��ة اأ�ضرطة 
الكامريات املربية، وهي ترمي طفلتها دون رحمة يف مهدها، وكاأنها 

ترمي دمية ل حياة فيها، بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.
اأمتكن  اأم��راً �ضادماً، مل  "كان  اإعام حملية  اأنيماري لو�ضائل  وقالت 
اأي��ام، بعد م�ضاهدة هذه  النوم لعدة  اأو  ال�ضراب  اأو  الطعام  تناول  من 
طويلة،  م��دة  منذ  يحدث  ك��ان  ذل��ك  اأن  ت�ضور  ال�ضعب  من  امل�ضاهد. 
والآن اأرى ليلى نف�ضها �ضبه حمطمة". و�ضارعت اأنيماري التي تعمل 
ال�ضرطة،  اإب���اغ  اإىل  ي��وه��ان  وزوج��ه��ا  ناميبيا  يف  للت�ضويق  كمديرة 
األقت القب�ض على املربية، وعر�ضت على املحكمة يوم الإثنن  والتي 
املا�ضي، بتهمة اإ�ضاءة معاملة الطفلة وحماولة قتلها، وذكرت التقارير 
ال�ضجن حتى  واحتجزت يف  بكفالة،  الإف��راج عنها  القا�ضي رف�ض  اأن 

اأكتوبر القادم بانتظار جل�ضة حماكمتها النهائية.

من اأين يتم اإح�سار �سجرة عيد امليالد للبيت الأبي�ض؟
ي�ضتعد الفائزون يف م�ضابقة �ضجرة عيد املياد الوطنية يف الوليات 
البيت  لتزويد  حملين،  م��زارع��ن  مع  بالتعاون  الأمريكية  املتحدة 
الأبي�ض، ب�ضجرة عيد املياد لهذا العام، قبل اأ�ضهر قليلة من موعد 

الحتفالت.
وكانت جلنة التحكيم يف امل�ضابقة، توجت كًا من جيم وديان وديفيد 
�ضامبان املالكون ل�ضركة �ضايلنت نايت اإيفر غرينز يف اإنديفور بولية 
يف  امل��ي��اد،  ع��ي��د  اأ���ض��ج��ار  م�ضابقة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  وين�ضكون�ضن، 

اأغ�ضط�ض املا�ضي.
ويقول امل�ضوؤولون، اإن �ضجرة عيد املياد يف البيت الأبي�ض، يجب اأن 
اأ�ضجار عيد  18 و19 قدماً، ومعظم م��زودي  ي��راوح ارتفاعها، بن 
املياد التجارين، ل ميلكون اأ�ضجاراً بهذا الرتفاع، لذلك �ضيتوجب 
تري  كري�ضما�ض  هانورز  م��زارع  مع  العمل  بامل�ضابقة،  الفائزين  على 
بح�ضب  املطلوبة،  ال�ضجرة  على  للح�ضول  �ضاوانو  مدينة  يف  فارمز 

موقع اأي بي �ضي وا�ضنطن.
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برنامج �سري للبحث عن املركبات الف�سائية 
غريبة  وظواهر  ف�ضائية  مركبات  م�ضاهدة  لآخر  وقت  من  البع�ض  يزعم 
اإثبات  من  الآن،  حتى  يتمكن  مل  اأح��داً  لكن  اخل��ارج��ي،  الف�ضاء  م�ضدرها 
اإىل  الكائنات  ه��ذه  ع��ن و���ض��ول  ناهيك  الأر�����ض،  وج��ود حياة خ��ارج كوكب 

كوكبنا والتوا�ضل مع الب�ضر.
�ضبكة  يف  الرئي�ضي  الفيديو  حملل  اأنتونيو،  دي  م��ارك  الفلك  عامل  اأن  اإل 
اإنه متكن من م�ضاهدة  مات�ضوال يوفو املهتمة بالكائنات الف�ضائية، يقول 
ك��ان يف مهمة  امل��اء، عندما  ت�ضدق حتت  ل  ب�ضرعة  ت�ضري  ف�ضائية  مركبة 
�ضحيفة  بح�ضب  الأطل�ضي،  املحيط  �ضمال  يف  اأمريكية،  غوا�ضة  منت  على 
يف  بجولة  القيام  علي  عر�ضوا  اأنتونيو  واأ���ض��اف  الربيطانية.  اإك�ضربي�ض 
وعندما  للبحرية.  التابعة  الأعمال  بع�ض  يف  جلهودي  تقديراً  الغوا�ضة، 
دخلت اإىل الغوا�ضة، كنت اإىل جانب حمطة ال�ضونار، وكان م�ضغلها يجل�ض 
كبرية،  ب�ضرعة  يتحرك  بوجود ج�ضم  للتنبيه  فجاأة،  ي�ضرخ  وراح  بجانبي، 
اعتقدت اأنه طوربيد بحري. وخرج امل�ضوؤول التنفيذي للرحلة من غرفته، 
وعر�ض عليه م�ضغل ال�ضونار م�ضار اجل�ضم الغريب، وتبن باأنه كان ي�ضري 
اأخ��رى. ولدى  �ضوناء  اآل��ة  ذل��ك عرب  التاأكد من  العقد، ومت  ب�ضرعة مئات 
�ضوؤال ال�ضيد اأنتونيو عن ماهية هذا اجل�ضم الذي يتحرك ب�ضرعة هائلة، 

اعتذر امل�ضوؤول ورف�ض التحدث عن هذا الربنامج ال�ضري.
وتابع اأنتونيو القول "على الأقل اأكد يل وجود مثل هذا الربنامج. لقد قال 
كل �ضيء دون اأن ينطق باأية كلمة. وما اأ�ضتطيع ا�ضتنتاجه هو وجود برنامج 
للك�ضف عن املركبات الف�ضائية، حيث يتم حتديدها والتعرف على �ضرعتها، 
اأي�ضاً  اأنتونيو  ومن ثم دفن هذه املعلومات واإخفاوؤها عن النا�ض". وك�ضف 
الف�ضائية،  الكائنات  ملناق�ضة وجود  موؤخراً  م�ضاركته يف حدث عقد  خال 
اأر�ضية  اإنكاوترز، لت�ضميم وحدات  بالتعاون مع �ضركة كلو�ض  عن م�ضروع 
واملراقبة  العلم  بن  اجلمع  طريق  عن  الف�ضائية،  املخلوقات  عن  للك�ضف 
القيا�ضية، وجمع امل�ضاهدات يف قاعدة بيانات لإثبات وجود هذه املخلوقات.

بكترييا تنه�ض حلم 
الإن�سان 

الذين  الأ���ض��خ��ا���ض  ع���دد  ارت��ف��اع  ت�ضبب 
حلم  تنه�ض  بكترييا  لهجوم  يتعر�ضون 
ال�ضلطات  وق���ل���ق  ح����رية  يف  الإن���������ض����ان، 

ال�ضحية.
وذكرت وزارة ال�ضحة يف ولية فيكتوريا، 
البكتريي،  باملر�ض  الإ���ض��اب��ة  ح��الت  اأن 
با�ضم  تعرف  قرحة جلدية  ي�ضبب  الذي 
بن�ضبة  ب��ال��ف��ع��ل  زادت  ب������ورويل،  ق��رح��ة 

املا�ضي. العام  منذ   50%
اإن  ال�ضحة  وزارة  با�ضم  متحدث  وق���ال 
159 حالة هذا  الولية �ضهدت بالفعل 

.2016 يف  حالة  العام مقابل 102 
واأ������ض�����اف يف ت�������ض���ري���ح ل���وك���ال���ة اأن���ب���اء 
هناك  اأن  ب��ر���ض  اأ�ضو�ضيتد  اأ���ض��رال��ي��ان 
نعرفها متاماً،  لأ���ض��ب��اب ل  ول��ك��ن  زي���ادة 

اإنها مع�ضلة طبية.
ال�ضحة  خم��ت��رب  م���ن  خ����رباء  اإن  وق����ال 

العامة يتحققون من هذه البكترييا.
وتبداأ الإ�ضابة كلدغة ح�ضرة مما يت�ضبب 
يف تورم وتقيحات تتطلب جراحة كبرية. 
وعادة ما توجد هذه البكترييا يف الدول 

ال�ضتوائية.

اأ�سخم جزرة 
يف العامل 

ق��ام م���زارع اأم��ري��ك��ي ه���اٍو بتحقيق 
اإجن������از م���ه���م، ع���رب زراع������ة ج���زرة 
جزرة  اأك���رب  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  �ضخمة 
60 �ضم،  العامل، جتاوز طولها  يف 

وبلغ وزنها قرابة 10 كغ.
ي��ع��م��ل ك��ري�����ض ك����ويل ع��ل��ى زراع����ة 
يقارب  ما  منذ  العماقة  اخل�ضار 
العامن يف منزله بولية ميني�ضوتا 
زراعة  اإىل  فبالإ�ضافة  الأمريكية. 
اجل��������زر، ي����ق����وم ك���ري�������ض ب����زراع����ة 
والطماطم  ال���ع���م���اق،  ال��ب��ط��ي��خ 

ال�ضخمة، والقرع. 
وي���ع���زو ك��ري�����ض جن��اح��ه يف زراع���ة 
الربة  اإىل  ال��ع��م��اق��ة  اخل�����ض��ار 
املمتازة،  البذور  ونوعية  اخل�ضبة، 
عالية  الأ����ض���م���دة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

الطاقة. 
ميني�ضوتا  يف  ال��ط��ق�����ض  اأن  ومب����ا 
فاإن  املا�ضي،  العام  يف  معتدًل  ك��ان 
العماقة  ظ���روف زراع���ة اجل���زرة 
قال  ما  بح�ضب  ج��داً  مثالية  كانت 

كري�ض. 
وي���ن���وي ك��ري�����ض امل�����ض��ي ق���دم���اً يف 
زراعته للخ�ضار العماقة وخا�ضة 
ب���ع���دم���ا جن����ح يف اإن�����ت�����اج اجل������زرة 
التي حطم من خالها  العماقة 
الرقم العاملي ال�ضابق ملناف�ضه بير 
ال���ذي زرع ج���زرة بلغ  غ���ازب���روك 

وزنها 9 كغ يف 2014. 

فريوز تطرح "ببايل" 
عرب الإنرتنت 

اأغنيات �ضدرت حديثا  ت�ضرد ع�ضر 
م�ضوارها  رح��ل��ة  ف���ريوز  للمطربة 
مع الفن وامل�ضارح واحلياة لتج�ضد 
م�����ض��ارا و���ض��وت��ا م���ا ي����زال ينب�ض 

بالغناء بعد عمر الثمانن.
���ض��ن��وات طرحت  وب��ع��د غ��ي��اب �ضبع 
املتاجر  عرب  مبدئيا  ببايل  ف��ريوز 
املو�ضيقى  ومن�ضات  الإل��ك��رون��ي��ة 
ع����ل����ى الإن�������رن�������ت ق����ب����ل ط���رح���ه 

بالأ�ضواق يف اأقرا�ض مدجمة.
وي��ت�����ض��م��ن الأل���ب���وم اأغ��ن��ي��ة حتمل 
اأم�ض  عنوان حكايات كتري تختزن 
فريوز ويومها وتكاد ت�ضكل و�ضفا 
م���ر مبراحل  ف��ن��ي  ل��ع��م��ر  دق��ي��ق��ا 

و�ضكن باأخرى.
وت��ق��ول الأغ��ن��ي��ة ���ض��اف��رت وبرمت 
امل�ضارح  ب��ك��ل  غ��ن��ي��ت  غ��ن��اين  ك��ت��ري 
و�ضدى  ف��ل��ي��ت  ب����الآخ����ر  ���ض��ح��ي��ح 
�ضوتي �ضاكن املطارح وجوه النا�ض 
�ضارت ممحية ذكرى وحنن كاأنو 
م���ب���ارح وح���ب ال��ن��ا���ض ال��ل��ي كانوا 
هون لون حياتي مرات كتري خفت 
ف��ل لهيك بقيت  ق��درت  م��ا  وبكيت 
ف���اد ق�ض�ض  ب��ع��م��رو  م��ا  ل�ضو  ن���دم 
وخبار  ق�ض�ض  بتنعاد  وم��ا  ب��روح 

�ضو كانوا كتار ملوا حياتي.

اأع�ساب خطرية على 
�سحة املراأة احلامل

ي��وج��د ال��ع��دي��د م��ن الأع�����ض��اب ال�ضارة 
باملراأة احلامل، وغري �ضاحلة لل�ضرب، 
توؤدي  و  م�ضاعفات  ت�ضبب  اأن  وميكن 

اإىل حالت الإجها�ض وف�ضل احلمل.
املراأة احلامل يجب اأن تفكر جيدا قبل 
للحفاظ  و  الطعام،  نوع من  اأي  تناول 
واجلنن يجب جتنب  الأم  على �ضحة 

�ضرب بع�ض الأع�ضاب
م����ا ه����ي الأع���������ض����اب ال���������ض����ارة ب����امل����راأة 

احلامل:
- اليان�ضون ي�ضر باجلنن لأنه يحتوي 
على مادة ت�ضمى الأنيتول، وهذه املادة 
املركزّية  الأع���������ض����اب  ت�����ض��م��م  ت�����ض��ب��ب 

اإ�ضابته  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  اجل��ن��ن،  عند 
تلك  لأّن  ال���دم���اغ���ّي���ة؛  ب��ال��ت�����ض��وه��ات 
وب�ضبب  مكتملة،  غري  تكون  الوظائف 
املمكن  من  الدماغّية  الت�ضّوهات  ه��ذه 

اأن ي�ضبح الطفل اأبلهاً
املر�ضعة  امل���راأة  على  مينع  املريمية:   -
ويف  احل���ل���ي���ب،  اإدرار  م���ن  مي��ن��ع  لأن�����ه 
احلمل،  م��ن  الأوىل  ال��ث��اث  الأ���ض��ه��ر 
ك��م��ا مي��ن��ع ت��ن��اول احل��دي��د ع��ن��د تناول 
امل���ريم���ي���ة، وذل�����ك لأن�����ه ي��ح��ت��وي على 

الثانن.
واملقادير،  ب���اجل���رع���ات  ال��ت��ق��ي��د  ي��ج��ب 

ويجب �ضربه فاتراً.

لإرجاعها  الكثريون  مييل  ..عوامل  العيون  ول��ون  الأن��ف  و�شكل  ال�شلع 
البع�ض؟  يقول  كما  وراثي  هو  هل  الأ�شنان؟  ت�شو�ض  عن  فماذا  للوراثة، 
خالل  من  ال�شوؤال  هذا  على  الإجابة  حاولوا  الباحثني  من  جمموعة 

درا�شة علمية خل�شت لنتيجة مفاجئة.
مييل الكثريون لتحميل "العامل الوراثي" م�شوؤولية 
اأي خلل يف ال�شكل اأو ال�شحة، ولهذا ال�شبب تنت�شر 

كثري  بني  وراثية"  م�شاألة  الأ�شنان  "ت�شو�ض  مقولة 
حديثة  درا�شة  لكن  الأ�شنان.  م�شاكل  اأ�شحاب  من 

تو�شلت اإىل اأن الكثري من م�شببات ت�شو�ض الأ�شنان 
وبكترييا الفم، ل عالقة لها بالوراثة.

ومعرفة  بدقة  الوراثي  العامل  دور  ولتحديد 
اأج���رى  والأ����ش���ن���ان،  ال��ف��م  ب�شحة  �شلته 

الباحثون يف معهد جيه كريج فينرت، درا�شة 
و280  املتطابقة  التوائم  من   205 على 
املرحلة  يف  املتطابقة،  غ��ري  التوائم  م��ن 

العمرية بني 5 و 11 عاما. 

هل ت�سو�ض الأ�سنان م�ساألة 
وراثية اأم خلل يف ال�سحة؟

يف  امل�ضاركن  لدى  اجلينية  العوامل  بر�ضد  الباحثون  وق��ام 
الدرا�ضة، ل�ضيما مع ا�ضراكهم يف نف�ض ظروف املعي�ضة.

التنظيف ال�ضليم لاأ�ضنان
كانت  اإذا  ما  معرفة  وه��ي  رئي�ضية  بنقطة  الباحثون  واهتم 
البكترييا امل�ضببة للت�ضو�ض والتي تتكون عند حدوث تغيري يف 
طبقة الباك على الأ�ضنان وت�ضلبها، وراثية اأم ل. وخل�ضت 
اإىل  فيلت" الأمل��ان��ي��ة،  "دي  �ضحيفة  ن�ضرتها  التي  ال��درا���ض��ة 
وجود الكثري من بكترييا الفم والأ�ضنان املوروثة، لكن لي�ض 
الباحثون بن  للت�ضو�ض. وربط  امل�ضببة  البكترييا  بينها  من 
البكترييا امل�ضببة للت�ضو�ض، والعادات الغذائية ويف مقدمتها 

الإ�ضراف يف تناول ال�ضكريات.
التحكم  بو�ضعه  الإن�ضان  ف��اإن  الدرا�ضة،  هذه  لنتيجة  ووفقا 
التخلي  وهما  مهمن  عاملن  خ��ال  م��ن  اأ�ضنانه  �ضحة  يف 
الأطباء  والتنظيف اجليد لاأ�ضنان. وين�ضح  ال�ضكريات  عن 
دقيقتن يف  ع��ن  تقل  ل  مل��دة  يوميا،  الأ���ض��ن��ان مرتن  بغ�ضل 
بالفر�ضاة  ال�ضتعانة  الأ�ضنان  اأطباء  ويف�ضل  الواحدة.  املرة 
الكهربية واحلر�ض على ا�ضتخدام معجون لاأ�ضنان يحتوي 

على الفلوريد.

اأ�ضنان الأطفال اأول الطريق ل�ضامة اأج�ضادهم
وبتطور  الأج��ي��ال  باختاف  الأ���ض��ن��ان  ب�ضان  الآراء  اختلفت 
اأ�ضنان الأطفال يوميا  العلم، وتباينت الن�ضائح ب�ضاأن رعاية 
على  اجلميع  تعن  ذهبية  ن�ضائح  ه��ذه  الأج��ي��ال.  باختاف 

رعاية الأ�ضنان ع�ضى اأن تكون احلا�ضمة هذه املرة.
يهم الوالدين اأن تبقى �ضحة اأفواه بنيهم اإعانا عن �ضامة 
اأمٍل من �ضر�ض  اأ�ضنانهم، ويهمهم ان ينام ال�ضغري ليا با 
النوم.  من  حترمه  كريهة  رائحة  اأو  ملتهبة  لثة  اأو  منخور 
درا�ضات ظهرت حديثا ك�ضفت اأّن اأمرا�ض اللثة - ل�ضيما عند 
�ضغار ال�ضن- قد تخلق يف البدن م�ضكات �ضحية جمة، مبا 

يف ذلك احتمالت الإ�ضابة باأمرا�ض القلب.
وال�ضامة  بال�ضحة  املتخ�ض�ض  الطبي  ميد"  "ويب  موقع 

الأ�ضرة.  اأف���راد  باأ�ضنان  للعناية  ن�ضائح  جملة  ن�ضر  العامة 
اأن  ���ض��رط  م��ال��ي��ا،  وغ��ري مكلفة  ب�ضيطة  اأن��ه��ا  فيها  اجل��دي��د 

يجري تطبيقها على ال�ضغار منذ نعومة اأظفارهم.
اأن  ولوحظ  مبكرة،  �ضن  منذ  ال�ضغار  باأ�ضنان  العناية  *اب��داأ 
تخلف  ال��ت��ي  الت�ضو�ض  ب��اأم��را���ض  ي�ضابون  الأط��ف��ال  اأغ��ل��ب 
اإىل  ال��ذه��اب  عمر  ي�ضبق  عمر  يف  وه��م  اأ�ضنانهم  يف  تخريبا 
الرابطة  رئ��ي�����ض  ���ض��ويل  ك��اري��ن  ال��دك��ت��ور  وين�ضح  امل��در���ض��ة. 
ناعمة  قما�ض  قطعة  با�ضتخدام  الأ�ضنان  ل�ضحة  الأمريكية 
الأطفال  ولثة  اأ�ضنان  مل�ضح  طرية  اأ�ضنان  فر�ضة  على  تو�ضع 

حن يكونون يف �ضن الثانية.
*ابداأ با�ضتخدام التيجان الواقية منذ �ضن ال�ضاد�ضة، وطبقا 
ا�ضتخدام  ف���اإن  وال��وق��اي��ة  الأم���را����ض  على  ال�ضيطرة  مل��راك��ز 
التيجان الواقية ي�ضاعد اإىل حد كبري يف وقاية الأ�ضنان من 

الت�ضو�ض.
*ا�ضتخدم الفلورايد بكميات معقولة على اأن ل تتجاوز احلد 
مياه  اإىل  الفلورايد  ي�ضاف  ل  التي  البلدان  ويف  امل�ضموح. 
وتطبيق  الفلورايد  معاجن  با�ضتخدام  ين�ضح  فيها  ال�ضرب 
ا�ضتخدامها على الأ�ضنان ح�ضب توجيهات الطبيب املخت�ض 
مع مراعاة عدم الإ�ضراف والتجاوز لحتمال وقوع م�ضاعفات 
م�ضادة. ويجب مراعاة اأن ل تزيد كمية الفلورايد امل�ضتخدم 
لأ�ضنان الأطفال عن حجم حبة البازلء ال�ضغرية على طرف 
فر�ضاة الأ�ضنان واإل ظهرت على الأ�ضنان بقع بي�ضاء مزمنة.
اخليط  وا�ضتخدم  اليوم،  يف  مرتن  الأطفال  اأ�ضنان  *فّر�ض 
بتبديل  يو�ضى  كما  واح���دة،  م��رة  بينها  الفراغات  لتنظيف 
ا�ضتيطان  ال�ضنة ملنع  8 مرات يف  4 اىل  الأ�ضنان من  فر�ضاة 

البكريا فيها ولتحا�ضي تهتك �ضعرياتها مبا يجرح اللثة.
اأو  ���ض��يء،  اأي  ت��ن��اول  ب��ع��د  ب��امل��اء  ف��م��ك ومت�ضم�ض  *اغ�����ض��ل 
ا���ض��ت��خ��دم ب�����ض��ك��ل م��ن��ظ��م ال��ل��ب��ان ع��ل��ى اأن ي��ك��ون خ��ال��ي��ا من 
اأمر  ال�ضكر  من  اخلايل  اللبان  للت�ضو�ض،  امل�ضببة  ال�ضكريات 

ي�ضاعد ب�ضدة يف منع �ضيان اللعاب من فم الأطفال.
الأخطاء  لكن  وبنائه،  للج�ضد  مفيدة  باأنواعها  *الريا�ضة 

املحتملة التي قد يرتكبها الأطفال خال ممار�ضة الريا�ضة 
والتي ينجم عنها �ضربات ملنطقة الفم، قد ت�ضبب ت�ضوهات 
واقيات  ا�ضتخدام  اليوم  ي�ضيع  لذا  اأ�ضنانهم،  اأبديا يف  ودم��ارا 

الأ�ضنان لاأطفال والبالغن .
*يجب ان ميتنع البالغون عن التدخن اأو م�ضغ التبغ، فالتبغ 
من اأ�ضد املواد امل�ضرة ب�ضحة اللثة وامل�ضببة لت�ضو�ض الأ�ضنان 
وتاآكلها وا�ضفرارها، بل وا�ضودادها، ولبد من توجيه ال�ضغار 
واإفهامهم  البالغن  ببع�ض  ت�ضبها  التدخن  ع��دم  ب�ضرورة 
عن  نتكلم  كنا  واإذا  و�ضحتهم.  جمالهم  على  ذل��ك  خ��ط��ورة 
الكربى  املدن  ت�ضيع يف  التي  املحاة  الع�ضائر  فاإن  الأطفال 
ي�ضتمر  وقد  الطفولة،  لأ�ضنان  موؤكدا  ت�ضو�ضا  ت�ضبب  اليوم 
الت�ضو�ض حتى يف اأ�ضنان البلوغ. ولبد واحلالة هذه من منع 
الأطفال عن تناول الع�ضائر، وطريقة ذلك تكمن يف توفري 

عبوات مائية غازية ذات نكهة حمببة لهم.
ت�ضمن  متنوعة  اأطعمة  ت��ن��اول  بنيك  تعليم  على  *اح��ر���ض 
لأج�ضادهم - ومن ثم لأ�ضنانهم- غذاء ي�ضاهم يف بناء نظام 
مناعة فيها، ويذهب كثري من املخت�ضن اإىل ان تناول زيت 
من  كبري  حد  اإىل  يقلل   omega-3 ب  امل��ع��روف  ال�ضمك 

اأمرا�ض اللثة عند ال�ضغار.
البكريا  لأّن  ال�ضكر  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  *جت��ن��ب 
وحتولها  ال�ضكر  جزيئات  تك�ّضر  الفم  يف  املوجودة  الطبيعية 
اإىل ع�ضائر تبقى بن الأ�ضنان وت�ضبب تاآكلها. ويوؤكد اأطباء 
�ضبب  هي  املحاة  والع�ضائر  الغازية  امل�ضروبات  اأّن  الأ�ضنان 
اأكيد لتوليد هذه الع�ضائر وبالتايل �ضتكون �ضببا اأكيدا لتلف 

اأ�ضنان ال�ضغار.
توؤكد  امل�ضادر  اأغلب  اأن  حيث  لاأ�ضنان،  ال��دوري  *الفح�ض 
 6 اأن يجري مبعدل مرة واح��دة كل  اأن هذا الفح�ض يجب 
الأ�ضنان  بن  املراكمة  الطعام  بقايا  الطبيب  فيزيل  اأ�ضهر، 
وقد ي�ضّخ�ض وقوع التهاب لثة لدى الطفل فيعاجله ب�ضرعة 
�ضائر  اإىل  ال�ضار  اأث���ره  ام��ت��داد  ع��دم  وي�ضمن  مبكر  وب�ضكل 

ج�ضد الطفل.
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�ش�ؤون حملية

الرميثي كرم 19 ع�شوًا متميزًا

�سرطة اأبوظبي حتتفل بتخريج الدفعة الثالثة من منت�سبي مبادرة "كلنا �سرطة"

م�شيدة بدعم ورعاية خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان

 كليات التقنية العليا متنح درعها التطوعي لفريق واجب  يف ابوظبي
كليات التقنية العليا تعتمد العمل التطوعي كمتطلب اأ�شا�شي للتخرج

يف ثالث اإجناز اأكادميي عاملي لعام 2018

جامعة اأبوظبي تت�سدر املركز التا�سع على م�ستوى العامل يف موؤ�سر التنوع الثقايف لطلبتها وفقًا لت�سنيف "كوكاريللي �سيموند" العاملي

من  الثالثة  الدفعة  بتخريج  اأبوظبي  �ضرطة  احتفلت 
 259 البالغ عددهم  �ضرطة"،  "كلنا  منت�ضبي مبادرة 
ع�����ض��واً م��واط��ن��اً وم��ق��ي��م��اً، وذل���ك يف ح��ف��ل اأق��ام��ت��ه يف 
اللواء  ، بح�ضور معايل  امل�ضلحة  القوات  نادي �ضباط 
حممد خلفان الرميثي، القائد العام ل�ضرطة اأبوظبي 
، و�ضعادة م�ضبح مبارك املرر، مدير عام بلدية مدينة 
واملديريات  ال��ق��ط��اع��ات  وم��دي��رو  ب��الإن��اب��ة،  اأب��وظ��ب��ي 

والإدارات وال�ضباط يف �ضرطة اأبوظبي.
ع�ضواً   19  ، اأب��وظ��ب��ي  ل�ضرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  وك����ّرم 
املبادرة املجتمعية، م�ضيداً بدعم   متميزاً من منت�ضبي 
القيادة الر�ضيدة  ملبادرة   "كلنا �ضرطة " التي  حققت  
العديد من النجاحات من خال ترّكيزها  على اأحدث 
التطويري،  ال�ضرطي  العمل  وم�ضتجدات  الأ�ضاليب، 
املجتمعية،  امل�����ض��ارك��ة  لتكري�ض  الع�ضرية  وامل��ف��اه��ي��م 
املجتمع؛  اأف��راد  الأمنية بن  والثقافة  الوعي  وتعميق 
موؤكداً  اأن  الأمن م�ضوؤولية م�ضركة، ومن متطلبات  
الدولية  امل��ت��غ��ريات  وم��واك��ب��ة  امل�����ض��ت��دام��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�ضلمي  التعاي�ض  قيم  وغر�ض  املختلفة،  والتحديات 

والت�ضامح يف نفو�ض الأفراد.
وهناأ معاليه اخلريجن  م�ضيداً  مبجهوداتهم �ضمن 
اىل  ينتقلون  اإن���ه���م    وق���ال   ،" ���ض��رط��ة  "كلنا  م��ب��ادرة 
�ضبقهم  مب��ن  ملتحقن  حياتهم  يف  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
على  احلري�ضن  �ضرطة"  "كلنا  مبادرة  خريجي  من 
اأبوظبي،  اإم����ارة  تبقى  لكي  القيمة  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
عا�ضمة الأمن والأمان وواحة ا�ضتقرار، مبا تت�ضلح به 
واإميان  وتدريب  وكفاءة  علم  من  املجتمعية  الأجيال 

را�ضخ يف تعزيز  الأمن ون�ضر الطماأنينة .
وح����ث  اخل��ري��ج��ن ع��ل��ى  م��وا���ض��ل��ة ت��ن��م��ي��ة قدراتهم 
اأف�ضل  ل��ت��ق��دمي  امل�����ض��ت��ج��دات  وم��ه��ارات��ه��م، وم��ت��اب��ع��ة 
�ضرائحه  مبختلف  للمجتمع،  امل��ت��ك��ام��ل��ة  اخل���دم���ات 
واأف��راده، موؤكداً حر�ض �ضرطة اأبوظبي على ا�ضتمرار 
ت��وف��ري ف��ر���ض ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل لأع�����ض��اء املبادرة 

لاإرتقاء بالأداء، واإ�ضعاد اأفراد املجتمع.

وبجهودهم   ل��ل��م��ب��ادرة،  املتميزين  ب��الأع�����ض��اء  واأ����ض���اد 
وكفاءتهم   م��ه��ارات��ه��م   و   ، ال��واج��ب��ات  لأداء  امل�����ض��ّرف��ة 
العالية   ليكونوا عوناً و�ضنداً لرجال ال�ضرطة، للقيام 
الوطنية  الر�ضالة  واأداء   ، وواجباتهم  مب�ضوؤولياتهم 

ال�ضامية يف حتقيق الأمن والإ�ضتقرار.
واأل���ق���ى ال��ع��م��ي��د ث���اين ب��ط��ي ال�����ض��ام�����ض��ي، م��دي��ر اإدارة 
التدريب يف �ضرطة اأبوظبي، كلمة خال احلفل، قال 
فيها "اإن تخريج هذا الفوج من اأع�ضاء منت�ضبي "كلنا 
�ضرطة" يوؤكد اأن الأمن وال�ضتقرار م�ضوؤولية جماعية، 
العطاء،  م�ضرية  ملوا�ضلة  للتنمية  املثالية  البيئة  وهو 
ومن اأكرب عوامل التطوير والتح�ضن على امل�ضتويات 
كافة من اأجل اأن يكون اأفراد املجتمع الرديف الأ�ضا�ضي 
لرجال الأمن يف امليدان بوعي واإدراك تام للم�ضوؤولية 
�ضرطة"  "كلنا  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  الإن�����ض��ان��ي��ة،  والأم���ان���ة 
وتوا�ضل  املقيمة،  اجلاليات  من  كبري  باإقبال  حظيت 
على  لاإطاع  املعتمدة  الدبلوما�ضية  البعثات  اأع�ضاء 
املبادرة، وطبيعتها واآلية عملها لتكون الرائدة يف قطاع 

تفعيل الدور املجتمعي.
برامج  امل���ب���ادرة،  ه���ذه  امل��ت��درب��ون يف  يتلقى  واأ����ض���اف: 
ال��وع��ي واحل�����ض الأم��ن��ي لدى  اأهمية رف��ع  متنوعة يف 

الأف����راد لتعزيز حم��ور ال��وق��اي��ة م��ن اجل��رمي��ة، الذي 
اأبوظبي، وتطوير مهارات  اأولويات �ضرطة  يعترب من 
ال��ت��وا���ض��ل والت�������ض���ال باجلهات  واآل����ي����ات  امل��ن��ت�����ض��ب��ن 
منت�ضب  من  املطلوب  ال��دور  اأداء  ومتابعة  ال�ضرطية، 

املبادرة يف امليدان.
مع  الت�ضال  يف  متنوعة  برامج  تت�ضمن  كما  وت��اب��ع: 
اجلمهور، والعمل ب�ضكل دائم، بهدف الرتقاء مب�ضتوى 
احل�ضارية  ال�ضورة  وتعزيز  املخرجات،  وج��ودة  الأداء 
ل�ضرطة اأبوظبي  التي و�ضلت اإىل م�ضتويات متقدمة 
اأ���ض��ه��م يف  ت�ضنيف  ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�����ض��رط��ي  ال��ع��م��ل  يف 
اأبوظبي، املدينة الأكر اأماناً وا�ضتقراراً على امل�ضتوى 
العاملي، ح�ضب املوؤ�ضرات الدولية، وهو اأمر يزيد علينا 
من حجم امل�ضوؤولية يف موا�ضلة البحث عن الأف�ضل، 

وعدم الوقوف عند الإجناز.
اأك��دت حر�ض اجلميع على التحّلي  اإن املبادرة   وق��ال: 
العايل بامل�ضوؤولية يف تلقي املواد املطروحة يف برنامج 
الدورة من اأجل اأداء كافة املهام وامل�ضوؤوليات لأع�ضائها 

يف امليدان، واأينما كانوا.
وك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��خ��ري��ج ق��د ب����داأت ب��ع��زف ال�ضام 
اأهداف  ع��ن  فيلمية  م��ادة  عر�ض  مت  بعدها  ال��وط��ن��ي، 

جهود  م��ن  ج����زءاً  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  �ضرطة"،  "كلنا  م��ب��ادرة 
�ضاهد  ،ث��م  ال�ضرطي  العمل  لتطوير  اأبوظبي  �ضرطة 
احل�ضور مادة فيلمية اأخرى من اإعداد اأع�ضاء املبادرة 
 ، اأب��وظ��ب��ي  ل�ضرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م��ع��ايل  ل  تف�ضّ ث��م 
الثالثة  الدفعة  وتخريج  املتميزين،  الأع�ضاء  بتكرمي 
عام  �ضعادة مدير  �ضرطة"، بح�ضور  "كلنا  من مبادرة 
اأحمد  حماد  والعميد  بالإنابة،  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
احلمادي، مدير قطاع اأمن املجتمع يف �ضرطة اأبوظبي، 
اإدارة  مدير  العفاري،  �ضعيد  حمود  الدكتور  والعقيد 

ال�ضرطة املجتمعية بالإنابة.
واأعرب اخلريجون املواطنون واملقيمون، عن العتزاز 
بالنت�ضاب ملبادرة "كلنا �ضرطة"، م�ضريين اإىل اأهمية 
م���ا اك��ت�����ض��ب��وه م���ن ت���دري���ب���ات، ت�����ض��م��ن��ت ال��ع��دي��د من 
املحا�ضرات وور�ض العمل والتمارين العملية امل�ضتدامة 
ب��اأ���ض��ا���ض��ي��ات ومنهجيات  ت��ع��ري��ف��ه��م  اأ���ض��ه��م��ت يف  ال��ت��ي 
من  اخت�ضا�ضن  اإ����ض���راف  حت��ت  املجتمعية،  امل���ب���ادرة 
�ضرطة اأبوظبي، واأرجعوا جناحهم كاأع�ضاء يف املبادرة 
املبادرة  يف  امل�����ض��وؤول��ن  ب��ن  امل�ضرك  العمل  ن��ت��اج  اإىل 

والأع�ضاء، وروح العمل كفريق واحد.
ملعايل  تقديرهم  بالغ  عن  املتميزين،  الأع�ضاء  وع��رّب 
ولدعمه  لتكرميهم،  اأب��وظ��ب��ي،  ل�ضرطة  ال��ع��ام  القائد 
لارتقاء  لهم  داف��ع��اً  �ضكلت  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ادرة،  امل�ضتمر 
ال��ك��ب��ري يف حت��ف��ي��زه��م لتحقيق  واأث���ره���ا  ب���اأه���داف���ه���ا، 
ر�ضالتها ال�ضراتيجية بالعمل من اأجل جمتمع اآمن 

وم�ضتقر.
�ضرطة  اأطلقتها  �ضرطة" التي  "كلنا  مبادرة  اأن  يذكر 
اأفراد  اأبوظبي، حتظى باهتمام جمتمعي كبري ليكون 
القيام  يف  ال�ضرطة  لعنا�ضر  وال�ضند  العون  املجتمع، 
مب�ضوؤولياتهم وواجباتهم الأمنية.. ويخ�ضع املنت�ضبن 
 ، وال��ت��دري��ب  الخ��ت��ي��ار  يف  دقيقة  ل�ضوابط  ل��ل��م��ب��ادرة 
لاإ�ضهام  ب�ضكل فاعل يف الرتقاء باملنظومة ال�ضرطية 
، وتعزيز قيم ال�ضعادة والإيجابية يف املجتمع، وتعزيز 

الأمن والأمان وال�ضتقرار يف اإمارة اأبوظبي.

••   ابوظبي - الفجر

كلية  مدير  بو�ضليبي  عائ�ضة  الدكتورة  �ضعادة  منحت 
لفريق  التطوعي  الكلية  درع  للطالبات  العليا  التقنية 
واجب التطوعي يف ابوظبي على م�ضاركته املتميزة يف 
فعالية يوم التطوع التي نظمتها الكلية ، جاء ذلك يف 
حفل تكرمي اجلهات امل�ضاركة والذي ت�ضلمه الإعامي 
الفريق  ام��ن��اء  جمل�ض  ع�ضو  ال��زع��اب��ي  عبيد  ج��ا���ض��م 

واملتطوعات يف اجلناح.
بن  خليفة  ال�ضيخ  ودع��م  رع��اي��ة  على  بو�ضليبي  واث��ن��ت 
حممد بن خالد ال نهيان رئي�ض فريق واجب التطوعي 
يف ابوظبي مل�ضرية العمل التطوعي وباجنازاته كاأحدث 
يف  وي�ضهم  تاأ�ضي�ضه  منذ  �ضهر  يكمل  تطوعي  ف��ري��ق 

فعاليات على م�ضتوى الدولة والوطن العربي. 
الفريق  اأم��ن��اء  جمل�ض  اع�ضاء   من  �ضعادتها  واطلعت 
ومب�ضاركة جمموعة من املتطوعن يف اجلناح التطوعي 
 ، للطالبات  العليا  التقنية  كلية  يف  بالفريق  اخل��ا���ض 
ظل  يف  الفريق  م��ع  التعاون  �ضركات  بتطوير  مرحبة 
الهتمام الكبري الذي يوليه ال�ضيخ خليفة بن حممد 
الوطنية  املن�ضة  مظلة  و���ض��م��ن  ن��ه��ي��ان  ال  خ��ال��د  ب��ن 
للتطوع، كما اثنت �ضعادتها بروح العمل اجلماعي لدى 
الكليات  وطالبات  طلبة  با�ضتقطاب  واهتمانه  الفريق 
رجالت  م��ن  املتقاعدين  لفئة  وال��ت��ف��ات��ه  واجل��ام��ع��ات 
خرباتهم  م��ن  لا�ضتفادة  وتوجهه  املجتمع  و�ضيدات 

احلياتية املراكمة يف خدمة املجتمع .
واع���ت���م���دت  ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، اع��ت��م��اد العمل 
على  واحل�ضول  للتخرج  اأ�ضا�ضي  كمتطلب  التطوعي 
اإجناز  خ��ال  م��ن  وذل���ك  العليا،  التقنية  بكالوريو�ض 
كحد  تطوعي  عمل  �ضاعة   100 الطالبة  اأو  الطالب 
اأدنى، خال فرة الدرا�ضة يف الكليات، والتي متتد ملدة 
اأربع �ضنوات، م�ضرياً اإىل اأن هذا التوجه له خ�ضو�ضية، 
ب��ادرت بتطبيق  ، وعندما  الدولة  خال عام اخلري يف 
�ضاعات العمل التطوعية، انطلقت من قناعتها باأهمية 

والنتماء  ال�ضاحلة،  املواطنة  تعزيز  يف  اجل��ان��ب  ه��ذا 
للوطن وامل�ضوؤولية املجتمعية يف نفو�ض الطلبة، م�ضدداً 
على اأن العمل التطوعي فر�ضة للطلبة، لرد ولو جزءاً 
من جميل الوطن عليهم، واأن فر�ض وجمالت التطوع 

متنوعة ومفتوحة اأمامهم.
 وي�ضم برنامج كليات التقنية العليا لاأعمال التطوعية 
مبادرات تطوعية يف مناطق الدولة كافة، بالتعاون مع  
حكومية  وموؤ�ض�ضات  وج��ه��ات  التطوعي  واج��ب  فريق 
وتاأهيل  بامل�ضوؤولية  واحل�ض  املهارات  لتنمية  وخا�ضة، 
ومتكن وتطوير ال�ضباب يف الأعمال التطوعية، وت�ضعى 
كليات التقنية اإىل حتفيز جميع طابها لانخراط يف 
100 �ضاعة  اأعمال جمتمعية تطوعية، حت�ضب بواقع 
الكلية وداخلها،  والفعاليات خارج  الأعمال  يف خمتلف 
�ضاعات  وتعترب   ، وعاملية  حملية  م�ضاركات  خ��ال  من 
على  للح�ضول  اأك��ادمي��ي  غري  �ضرطاً  اأ�ضا�ضية  التطوع 
�ضهادة التخرج، و�ضيتم تق�ضيم �ضاعات التطوع اإىل 25 

�ضاعة على مدى اأربع �ضنوات درا�ضية، بحيث يتم اإدراج 
وتت�ضمن  الطالب،  �ضجل  يف  الفعلية  التطوع  �ضاعات 
التطوعية  ل��اأع��م��ال  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات  اه����داف 
ال�ضاحلة  امل��واط��ن��ة  تعزيز  يف  احل��ك��وم��ة  روؤي���ة  حتقيق 
لل�ضباب الإماراتي، وامل�ضاركة املجتمعية، وتفعيل فل�ضفة 
التعلم باملمار�ضة، ومتكن ال�ضباب من ممار�ضة العمل 
لالتحاق  الإماراتي  لل�ضباب  فر�ض  وخلق  التطوعي، 

بالأعمال التطوعية خارج الدولة.
التطوعي   ال��ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  اأه������داف  ب��ق��ي��ة   وتت�ضمن 
م��ن خال  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����ض��وؤول��ي��ة  ت��ع��زي��ز  للكليات 
والأعمال  املجتمعية  امل�ضروعات  يف  الفاعلة  امل�ضاركة 
التطوعية، وتنمية ولء الطلبة، ومواطنتهم، ومهارات 
التعلم مدى احلياة، واإعداد املواطنن للعب دور اإيجابي 
من  الطلبة  متكن  اإىل  بالإ�ضافة  املجتمع،  يف  وفاعل 

حتقيق التكامل والتكافل املجتمعي.
 كما تت�ضمن الأعمال التطوعية، التي حددتها الكليات، 

وتخفيف  لاآخرين  م�ضاعدة  اأي  ت�ضمل  فر�ض   10
والأعمال  املجتمع،  يف  التطوعي  والعمل  معاناتهم، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة، وال���ت���ربع ب���امل���ال ل��ل��ع��م��ل اخل����ريي، 
موؤمترات،  تنظيم  م��ن  الكلية  فعاليات  يف  وامل�����ض��ارك��ة 
اإىل رفع  وغريها من الأن�ضطة املجتمعية التي تهدف 
الجتماعية،  امل�ضوؤولية  مبمار�ضات  والتوعية  الوعي 
الأ�ضري  ال��راب��ط  وزي����ادة  املتعففة  الأ���ض��ر  وم�ضاعدة 
والتطوع   ، الهمم  اأ�ضحاب  مع  والعمل  والجتماعي، 
خا�ضة  م�ضروعات  يف  والتطوع  ال�ضحية،  اخلدمات  يف 
الدولة يف حمات  التطوعي خارج  والعمل  بالأطفال، 

الإغاثة
اأمناء  املطريي ع�ضوة جمل�ض  �ضيخة  الأديبة  و�ضكرت 
للفعالية  الناجح  تنظيمها  على  الكلية  ادارة  الفريق 
الن�ضاط  م��ن�����ض��ق��ة  ال���زع���اب���ي  ن�����ورة  ال����ض���ت���اة  و���ض��ك��رت 
التوا�ضل  تن�ضيق  يف  جناحها  على  الكلية  يف  التطوعي 

مع اجلهات .
وقالت املطريي : تا�ض�ض الفريق  يوم الثاين والع�ضرين 
من ال�ضهر املا�ضي بح�ضور راعي الفريق ورئي�ضه ال�ضيخ 
خليفة بن حممد بن خالد ال نهيان مواكبة لفعاليات 
واحدا  الفريق  ليكون  زايد  لعام  وا�ضتقبال  عام اخلري 
ال��ع��م��ل التطوعي  ن��ط��اق  ال���رائ���دة يف  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن 
وم�ضيدا   ، الدولة   يف  الوطني  التطوع  من�ضة  و�ضمن 
الزعابي مببادرة الكلية يف تنظيم اليوم املفتوح للتطوع  
مائة  باعتماد  الكليات  مببادرة  الفريق  با�ضم  وم�ضيدا 
�ضاعة  تطوعية كمطلب تخرج لكل طابها وطالباتها 
.  واو�ضحت املطريي لقد حدد ال�ضيخ خليفة بن حممد 
واجب  لفريق  والرئي�ض  ال��راع��ي  نهيان  ال  خ��ال��د  ب��ن 
التطوعي يف ابوظبي روؤية الفريق باأن " التطوع ر�ضالة 
وطنية " ور�ضالته خدمة املجتمع  ويهدف اىل رد جميل 
الوطن على ال�ضباب  وا�ضتثمار اأوقات الفراغ مبا يخدم 
النا�ض وتاأكيد الولء للوطن والقيادة الر�ضيدة  وتعزيز 
املنجز  واب���راز  الخ��ري��ن  وم�ضاعدة  الوطني  الن��ت��م��اء 

الوطني وحتفيز العمل التوعي لدى جيل ال�ضباب .

•• اأبوظبي-الفجر

من  ج��دي��داً  اأك��ادمي��ي��اً  اإجن���ازاً  اأبوظبي  �ضجلت جامعة 
خال ت�ضدرها للمركز التا�ضع على م�ضتوى اجلامعات 
ت��ن��وع اخللفيات  ال���ع���امل ���ض��م��ن م��وؤ���ض��ر  امل��رم��وق��ة يف 
الأكادميي  للت�ضنيف  وف��ق��اً  وذل���ك  للطلبة  الثقافية 
لعام   "QS ���ض��ي��م��ون��د  "كوكاريللي  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ع��امل��ي 

  .2018
رئي�ض  ال��ظ��اه��ري  حرمل  ب��ن  �ضعيد  علي  �ضعادة  واأك���د 
جمل�ض جامعة اأبوظبي التنفيذي على اأن هذا الإجناز 
هو الثالث الذي ت�ضجله اجلامعة لت�ضنيف "كوكاريللي 
�ضيموند QS" لعام 2018، حيث اأ�ضار الت�ضنيف اإىل 

ا�ضتقطابها  خال  من  اجلامعة  يف  التعليم  بيئة  متيز 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  جن�ضية   70 اإىل  ينتمون  لطلبة 
العامل، واأكد الت�ضنيف يف تقرير متيز اجلامعة يف هذا 
التعدد الذي يوؤكد جناحها يف تهيئة بيئة من الإبداع 
التعليمي جتعل هوؤلء الطلبة يتفاعلون مع درا�ضتهم 
اجلامعية والا�ضفية يف منظومة واحدة لقيم عاملية 
احل�ضاري  والتما�ضك  الت�ضامح  مناخ  تعك�ض  م�ضركة 

ملجتمع دولة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�ضار بن حرمل اإىل اأن اجلامعة تطور با�ضتمرار من 
ا�ضتقطاب الطلبة بل تتجه قبل كل  ا�ضراتيجيتها يف 
بالربامج  للتعريف  جديدة  بيئات  نحو  اأك��ادمي��ي  ع��ام 
من  للطلبة  مق�ضداً  جعلها  م��ا  وه��و  ب��ه��ا،  امل��ط��روح��ة 

وتوظف  واأفريقيا،  واآ�ضيا  واأوروب����ا  ال�ضمالية  اأمريكا 
اجلامعة جزءاً كبرياً من ميزانيتها ال�ضنوية يف تهيئة 
الأن�ضطة  وك��ذل��ك  وال��ت��دري�����ض��ي��ة  التعليمية  امل���راف���ق 
جاذبة  ب��ي��ئ��ة  اجل��ام��ع��ة  م���ن  جت��ع��ل  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة 
العامل. واأو�ضح بن  اأنحاء  لهوؤلء الطلبة من خمتلف 
�ضهدت  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  الطلبة  اأع����داد  اأن  ح��رم��ل 
منواً كبرياً منذ تاأ�ضي�ضها يف عام 2003 حيث انطلقت 
برامج   7 يف  وطالبة  852 طالب  بت�ضجيل  م�ضريتها 
بكالوريو�ض، واليوم و�ضل عدد الطاب والطالبات يف 
 7650 نحو  اإىل  وال��ع��ن  باأبوظبي  اجلامعة  حرمي 
طالب وطالبة م�ضجلين للدرا�ضة يف ما يزيد عن 40 

برنامج يف البكالوريو�ض واملاج�ضتري والدكتوراه.

�شيخة بنت �شيف ت�شيد بال�شراكات املثمرة يف عام اخلري
»حتقيق اأمنية« تطلق مبادرة خريية مع »�ساهم« 

الوطنية لتجهيز خملفات املالب�ض واملن�سوجات
•• اأبوظبي - الفجر

ال�ضيخة  نهيان  اآل  خليفة  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو  ح��رم  اأع��رب��ت 
الرئي�ضة الفخرية ملوؤ�ض�ضة حتقيق  اآل نهيان،  �ضيخة بنت �ضيف بن حممد 
اأمنية، عن فخرها واعتزازها بتطور وازدياد اعداد �ضراكات العمل اخلريي 
اخلري  ع��ام  يف  واملتطوعن  و�ضركائها  املوؤ�ض�ضة  به  تقوم  ال��ذي  والتطوعي 
2017 الذي وجه به �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض 

الدولة حفظه اهلل .
واأكدت  �ضموها حر�ض املوؤ�ض�ضة على ال�ضتمرار وبالتعاون مع ال�ضركاء  يف 
جهودها الإن�ضانية لإي�ضال ر�ضالتها النبيلة للعامل، وذلك من خال تنفيذ 
يعانون  الذين  الأطفال  اأمنيات  حتقيق  اإىل  الرامية  املبادرات  من  العديد 

م�ضكات ومعوقات �ضحية ونف�ضية وغريها على م�ضتوى الدولة.
واأ�ضافت �ضموها اأن الإمارات من الدول ال�ضباقة يف املجال الإن�ضاين ، ونحن 
يف املوؤ�ض�ضة نعك�ض هذه اجلهود التي تن�ضجم مع توجهات دولتنا احلبيبة يف 

تقدمي الدعم وامل�ضاندة ل�ضعوب العامل.
و�ضكرت �ضموها �ضركة �ضاهم الوطنية لتجهيز خملفات املاب�ض واملن�ضوجات 

يف اأبوظبي على مبادرتها امل�ضركة مع موؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية .
واعلن من جانبه هاين الزبيدي الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية 
برامج  ل�ضالح  جمتمعية  و���ض��راك��ة   اتفاقية  اأمنية"  "حتقيق  توقيع  ع��ن 

الطفال املر�ضى مع  �ضركة �ضاهم .
وقال ان الهدف من التفاقية هو: جتميع املاب�ض امل�ضتعملة الزائدة عن 
ل�ضالح  ريعها  من  وال�ضتفادة  لبيعها  اأبوظبي  مدينة  يف  اأ�ضحابها  حاجة 
الأطفال  ل�ضالح  اأمنية  حتقيق  موؤ�ض�ضة  تقدمها  التي  الن�ضانية  الربامج 
ال�ضعادة  الأمل وبث  باأمرا�ض مهددة حلياتهم يف نظرة لتجديد  امل�ضابن 

يف نفو�ضهم. 
وتت�ضمن املبادرة ا�ضتحداث �ضناديق م�ضنعة خ�ضي�ضاً لهذا الغر�ض تعك�ض 
اأمنية  حتقيق  ملوؤ�ض�ضة  الن�ضاين  وال��دور  اأبوظبي  ملدينة  احل�ضاري  الوجه 
من خال �ضا�ضات العر�ض املو�ضوعة بال�ضناديق التي �ضوف تو�ضع باأماكن 

خمتلفة يف جزيرة اأبوظبي خال �ضهر �ضبتمرب اجلاري.
وقال الزبيدي : اإن موؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية تكثف جهودها لإي�ضال ر�ضالتها 
الإن�����ض��ان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد كبري م��ن اجل��ه��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات احلكومية 
واخلا�ضة ال�ضريكة  التي ت�ضهم يف دعم اأهدافها النبيلة ، اإذ يختار الأطفال 
الذين يتقدمون بطلباتهم للموؤ�ض�ضة لتحقيق اأمنياتهم بن فئات الأماين 
املتنوعة ، منها مقابلة �ضخ�ضية �ضهرية اأو الذهاب يف رحلة ملكان يختارونه 
، اأو احل�ضول على �ضيء يرغبون فيه، اأو اأن يكونوا ليوم واحد مثلما حلموا 

وغريها. اأمريات،  اأو  �ضرطة  عنا�ضر  اأو  “اأطباء 

م�سجاًل يف مبادرة "كلنا �سرطة" خالل عام و7981  خريجني   1109
بلغ اإجمايل عدد املنت�ضبن الذين مت تخريجهم منذ بداية اإطاق مبادرة "كلنا �ضرطة" يف �ضهر �ضبتمرب من 
العام املا�ضي، اأي يف غ�ضون عام  كامل، 1109 منت�ضبن، منهم 392 منت�ضباً يف الدفعة الأوىل، و458 منت�ضباً 

يف الدفعة الثانية، و259 منت�ضباً يف الدفعة الثالثة.
نف�ضها،  الزمنية  الفرة  اإطاقها خال  بداية  �ضرطة"، منذ  "كلنا  امل�ضجلن يف مبادرة  اإجمايل عدد  بلغ  كما 
الأوىل  الدفعتن  املنت�ضبن يف  الأع�ضاء  قبل  املقدمة من  الباغات  عدد  اإجمايل  بلغ  ما  منت�ضباً، يف   7981
والثانية، 753 باغاً، موزعة بن اأمنية ومرورية وجمتمعية، بح�ضب ما اأو�ضح العميد ثاين بطي ال�ضام�ضي، 
مدير اإدارة التدريب يف �ضرطة اأبوظبي،  م�ضرياً  اإىل اأن القائمن على املبادرة  قاموا بزيارة  39 جهة حملية، 

من اأجل الو�ضول اإىل الهدف املن�ضود للمبادرة.

يف جل�شة حوارية بال�شمحة
مركزية �سرطة اأبوظبي توؤكد  تكثيف اجلهود   

لتوفري  ال�سالمة املرورية للطالب واأفراد املجتمع 
اأكد قطاع العمليات املركزية  ب�ضرطة  اأبوظبي  موا�ضلة العمل على  تعزيز 
ال�ضامة املرورية  لأفراد املجتمع وتكثيف جهود التوعية لتوفري  ال�ضامة 
املرورية للطاب م�ضرياً اإىل اأهمية  تر�ضيخ  قيم ال�ضعادة والإيجابية  لدى 

املتعاملن من خال الرتقاء باخلدمات اىل اف�ضل املعايري املتقدمة. 
وك���ان ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال��ظ��اه��ري ،م��دي��ر ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات املركزية 
الرميثي  بالعاجر  اهلل  عبد  حممد  مبجل�ض  حوارية  جل�ضة  يف   ا�ضتعر�ض 
يف منطقة ال�ضمحة باأبوظبي،جهود �ضرطة اأبوظبي باحلفاظ على �ضامة 
ال�ضركاء  مع  اأمانة" بالتعاون  الطاب  "�ضامة  حملة  خال  من  الطلبة 

ال�ضراتيجين .
وعرف مدير قطاع العمليات املركزية امل�ضاركن  يف املجل�ض بتطور خدمات 
با�ضتخدام   وامل����رور   الرخي�ض  جم��ال  يف  بها  والرت��ق��اء  ابوظبي  �ضرطة 
التقنيات الذكية عرب الهاتف ، لفتاً اىل م�ضاعيها   يف الو�ضول اىل اأف�ضل 
املعايري من خال خطتها التطويرية وجهودها احلثيثة لت�ضبح واحدة من 

اأف�ضل املوؤ�ض�ضات ال�ضرطية التي تقدم خدمة متميزة للمجتمع .
احلديث  ب�ضكلها  اأبوظبي  �ضرطة  لدوريات  اجلديدة  الهوية  اإىل  وتطرق  
ب�ضكلها  احلديث يف  ال��دوري��ة   والزرق حيث مت عر�ض  البي�ض  باللونن 
اأم��ن��اً و�ضامة  اأك��ر  امل��وق��ع. وع��ق��دت اجلل�ضة �ضمن اول��وي��ة جعل ال��ط��رق 
، �ضمن نطاق  املواطنن  املجتمعي  من خال جمال�ض  التوا�ضل   وتعزيز 
جهود  تعزيز اللتزام بقانون ال�ضري واملرور وخف�ض عدداحلوادث املرورية 
م�ضتويات  اعلى  اىل  للو�ضول  بليغة   وا�ضابات  وفيات  من  عنها  ينتج  وما 
امل��واط��ن��ن م��ن خمتلف  امل��روري��ة. و���ض��ارك يف املجل�ض ع��دد م��ن  ال�ضامة 

الفئات العمرية مبا ي�ضهم يف تو�ضيل الر�ضالة املطلوبة لكافة الأعمار.
بالهتمام  الرميثي  بالعاجر  اهلل  عبد  حممد  املجل�ض  م�ضت�ضيف  اأ���ض��اد  و 
الذي توليه �ضرطة ابوظبي للتوا�ضل اليجابي مع  املواطنن من خال 
املجال�ض واطاعهم على القوانن  والتعرف على م�ضاكلهم ، موؤكداً  اهمية  
اإىل م�ضاعفة  اأولياء الأم��ور  ، داعياً  دور املجتمع  يف دعم اجلهود املبذولة 
لتوفري  ال��ت��ي و�ضعت  وامل����رور   ال�ضري  ق��وان��ن  اجل��ه��ود، يف احل��ف��اظ على 
،مدير  اخلييلي  حممد  خليفة  العميد  املجل�ض  يف  وحت���دث   . �ضامتهم 
مديرية املرور والدوريات ،موؤكداً اأهمية دور اأولياء الأمور يف تعزيز جهود 
توفري ال�ضامة املرورية للطاب من خال اللتزام بقوانن ال�ضري واملرور، 
وخف�ض ال�ضرعة بالقرب من املدار�ض  وعدم الوقوف  الع�ضوائي  وعرقلة 
اأمام  املدار�ض وجلو�ض الطاب دون �ضن العا�ضرة يف  حركة ال�ضري واملرور 
املقاعد اخللفية من املركبة، وا�ضتخدام حزام الأمان وعدم ال�ضماح لأبنائهم 

غري احلا�ضلن على رخ�ض �ضوق بقيادة املركبات .



1- ع�ضية حدث �ضعيد:
اأ- ت�ضعرين بالقلق.

ب- تعيدين التفكري بالذين ر�ضموا لك حياتك.
ج- حتاولن تهدئة حما�ضتك.

د- تركزين اهتمامك على التح�ضريات.
2- تت�ضفحن األبوم �ضور عائلية، تقولن لنف�ضك:

اأ- نحن ثمرة جمموعات تفلت منا.
ب- ماذا يخبئ لنا الغد؟

تلك  ك������ل  ت�����ذك�����ر  ع����ل����ي  ي�������ض���ع���ب  ج- 
احلوادث.

اأرغ��ب بعي�ض بع�ض هذه  د- كم 
اللحظات جمدداً.

القلق  3- ما هو م�ضدر 
املحتمل لديك؟
اأ- وقت العطلة.

ب- انخراط طفلك 
يف �ضفه اجلديد.

يف  املهني  تقييمك  ج- 
نهاية العام.

د- اأي فح�ض طبي.
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ب����ال����رق����ي����ة ال���ت���ي 
انتظرتها  ط����امل����ا 

وان��ت��ه��ى ب���ك الأم����ر 
بالتخلي عنها:

اأ- ت�ضعرين بال�ضطراب 
خططت  ف���ق���د 

مل�ضروع اآخر.
ب- ابتهاجك قد خفت، فقد مر وقت طويل على الأمر.

ج- ت��ت��ح��ق��ق��ن م���ن ���ض��ح��ة اخل����رب م���ن دون م��ع��رف��ة م���اذا 
�ضتفعلن.

د- تغمرك عا�ضفة من العواطف.
5- خال اجتماع، ت�ضردين اأحياناً )اأو غالباً(:

اأ- اإطاق العنان ملخيلتك.
ب- تطوير امل�ضاريع اأو ال�ضراتيجيات.

ج- تفكرين يف مداخلتك.
د- التفتي�ض عن زماء يفعلون 

ال�ضيء نف�ضه.
6- عليك اأن تنتقلي بعد 
اأقل من ثاثة اأ�ضهر:

اأن�����ك  ت�������ض���ع���ري���ن  اأ- 
بن  ت������ت������اأرج������ح������ن 

عاملن.
بالتاأقلم  بداأت  لقد  ب- 

مع حياتك اجلديدة.
ج- حت�ضرين لانتقال 

يوماً بعد يوم.
د- تعي�ضن احلنن 

منذ اليوم.
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التي  احلفلة 

اأقمتها، اأنت متعبة و:
اأ- �ضعيدة.

ب- حمبطة قليًا لفكرة اإعادة ترتيب كل �ضيء.
ج- حمبطة لأنك لن تتمكني فعًا من ال�ضتمتاع.

د- مت�ضوقة لانعزال والهدوء لإعادة التفكري يف ما حدث.
8- غالباً ما يحدث لك اأن تن�ضي:

اأ- تواريخ اأعياد املياد.
ب- مفاتيح، حقيبة…

ج- مواعيد.
د- ما قاله لك حمدثك للتو.

9- لو توقف الزمن، ت�ضتغلن الفر�ضة لأجل:
اأ- ا�ضراق النظر اإىل م�ضتقبلك.

ب- تعديل اأمر اأو اأمرين ما�ضين.
ج- تفح�ض حا�ضرك بدقة.

د- التفكري يف ل �ضيء.
10- ماذا مينعك من التاأمل بانتظام؟

اأ- جدول عمل مكثف.
ب- انطباع باأنك تهدرين الوقت.

ج- تتاأملن بطريقتك اخلا�ضة عندما حتلمن.
د- تف�ضلن ا�ضتعادة ذكرياتك بدًل من اإفراغ اأفكارك.

11- تواجهن ف�ضًا مهنياً غري عادل. رد فعلك:
اأ- ل تعرفن ماذا تفعلن.

ب- تطورين �ضريعاً اخلطة )ب(.
ج- تتقبلن ال�ضدمة باأخذ كل الوقت الازم.

د- ت�ضتعيدين ما حدث منذ البداية اإىل النهاية.
12- لكل منا نظرة ت�ضاوؤمية، ماذا عن نظرتك انت؟

اأ- الأف�ضل حدث.

ب- ل حظ لدي.
ج- الآتي اأعظم.

د- احلياة ت�ضرّينا.
13- اأي من هذه القتبا�ضات يعرب ب�ضكل اأف�ضل عن 

عاقتك مع الوقت؟
اأ- )ك��م هدرنا من وق��ت يف البحث عن وق��ت( )بول 

موراند(.
ب- الوقت يولد املنا�ضبات )بو�ضويه(.

ج- ثمة ن��وع��ان م��ن ال��وق��ت: ال��وق��ت الذي 
ينتظر والوقت الذي يتاأمل )بريل(.

الوقت،  ف��ي��ه��ا  مي���ر  م����رة  ك���ل  يف  د- 
تنمحي فيها اأ�ضياء )رومان(.

غالبية ) اأ (: تعي�شني خارج 
ج�شدك

تكونن  م����ا  غ���ال���ب���اً  امل���ظ���اه���ر: 
ح��ا���ض��رة يف اجل�����ض��د وغ��ائ��ب��ة يف 
عواطفك  ب��اأن  ت�ضعرين  ال���روح، 
جت��رف��ك وت��ظ��ه��ري��ن ���ض��ع��وب��ة يف 

النتباه.
عن  غيابنا  ب�ضبب  العواطف.  تولد  خاله  وم��ن  اجل�ضد  يف 
ندرك  اأن  دون  من  فتعرينا  م�ضاعرنا،  عن  نغيب  ج�ضدنا، 
ن�ضتخدمها.  ول  م�����ض��اع��رن��ا  ن��ف��ه��م  ف��ا  ل��ن��ا،  يح�ضل  م����اذا 
وروحنا  ج�ضمنا  اأن  اإىل  ت�ضري  ال��رك��ي��ز  يف  ال���ض��ط��راب��ات 
�ضوى  احلا�ضر  الوقت  نعي�ض  ل  نحن  بالتايل،  منف�ضان. 

من خال حوا�ضنا.
وي��ن��ت��ج ذل���ك م��ن نق�ض ال��ع��اط��ف��ة احل�����ض��ي��ة، ت��رب��ي��ة �ضلطت 
اأهملت  اأو  ن�ضعر  مب��اذا  ل  نفعل  اأن  علينا  م��اذا  على  ال�ضوء 
مكاناً  اجل�����ض��د  ي�ضبح  ل��ذل��ك،  نتيجة  الطفل…  ع��واط��ف 
ما  فهم  فيه  ن��ح��اول  مكاناً  والعقل  مقلقاً  واأح��ي��ان��اً  غريباً، 

يح�ضل وما يدور حولنا.

كيف ن�شكن يف ج�شدنا؟
بالتفا�ضيل. توقفي  اأحداث نهارك  ا�ضتعيدي  النوم:  • قبل 
وا�ضاأيل  ت��ل��ق��ائ��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ع�ضتيها  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ات  ع��ن��د 
ك���ل حل��ظ��ة م��ن��ه��ا لو  ك��ن��ت �ضت�ضعرين ح��ي��ال  ك��ي��ف  ن��ف�����ض��ك 

ع�ضتها بطريقة واعية.
�ضتكونن  التي  يومك  اأوقات  نظمي خمتلف  ال�ضباح:  • يف 

يف خالها متنبهة ملا يح�ضل من حولك.
العواطف  وتذكري  النهار  اأح��داث  ا�ضتعيدي  امل�ضاء:  يف   •
التي �ضعرت بها وتلك التي فاتت انتباهك. على مر الأيام، 
لأحا�ضي�ضك  اإدراك��اً  اأكر  اأنك عندما ت�ضبحن  �ضتاحظن 
وم�ضاعرك، ت�ضريين اأكر انتباهاً وتركيزاً وتعي�ضن حلظات 

حياتك ب�ضكل اأف�ضل.

غالبية ) ب (: تعي�شني يف امل�شتقبل
املظاهر: توقعات قلقة، ت�ضور �ضيناريوهات معقدة، الهروب 
نحو م�ضتقبل م�ضو�ض وغام�ض… اإذا كانت اأ�ضباب الهروب 
اإىل امل�ضتقبل متعددة واأ�ضكال هذا )ال�ضفر( خمتلفة بح�ضب 
القلق.  واح��د:  م�ضبب  من  ناجتة  كلها  اأنها  اإل  الأ�ضخا�ض، 
ومبا اأن اخلطر حا�ضر يف كل مكان، يعمل العقل ب�ضكل دائم 
التمثل  ف�ضببه  القلق  اأم��ا  دفاعية.  ا�ضراتيجيات  بناء  على 
متناهية  الربية  اأو  دائماً  والقلقن  املت�ضائمن  بالوالدين 

احلماية التي متنعنا من مواجهة امل�ضاعب.

كيف نبطل مفعول التوقعات املقلقة؟
)الآن(  اكتبي  اأحدهما،  على  ق�ضمن.  اإىل  ورقة  • اقطعي 
وع��ل��ى الآخ����ر اك��ت��ب��ي )امل�����ض��ت��ق��ب��ل(. �ضعيهما ع��ل��ى الأر�����ض 
م�ضافة  على  قفي  �ضم.   50 م�ضافة  بينهما  ت��ارك��ًة  اأم��ام��ك 
عميقاً  نف�ضاً  خذي  عينيك،  اأغلقي  الورقتن،  من  مت�ضاوية 

وا�ضعري بكامل ج�ضدك.
التي  بالتوقعات  فكري  ثم  امل�ضتقبل،  ورقة  اأمام  • حتركي 
الآن  ورق���ة  اأم���ام  قفي  فيها.  امل�ضاعر  على  ورك���زي  ت�ضغلك 

وا�ضاأيل نف�ضك: 
هذه  اختفاء  يثري  ما  وا�ضعري  دونها؟  من  اأعي�ض  قد  كيف 

ال�ضيناريوهات املقلقة يف ج�ضدك.
ا�ضتقبلي  امل�ضتقبل  ورق��ة  اإىل  ناظرًة  لكن  مكانك،  من   •
واخل���وف. تخيلي  الأمل  يعي�ض منك  ال��ذي  اجل��زء  بتعاطف 

نف�ضك تغمرينه وتقولن له )اأنا هنا اإىل جانبك(.
)ق�ضتي  ع���اٍل:  ب�ضوت  وق��ويل  الآن  ورق��ة  اإىل  ان��ظ��ري   •

تبداأ الآن(.

غالبية ) ج (: تعي�شني يف املا�شي
املظاهر: اجرار الأفكار بحنن اأو مبرارة، اأ�ضف، ندم، اإعادة 
كتابة الق�ضة ب�ضكل متوا�ضل )ق�ضة الفرد اخلا�ضة، اأو ق�ضة 
حميطه اأو اأ�ضافه…(. ت�ضنف العودة املتكررة اإىل املا�ضي 
احلري  من  )ك��ان  اجلملتان  وتعرب  الأ�ضف،  عامات  �ضمن 
ينتج  املا�ضي  باإمكاين…(. هذا اجلمود يف  بي…( و)ك��ان 

م�ضاعر �ضلبية قد تهدد �ضحتك.

كيف نقطع الطريق اأمام الذكريات؟
ذكريات احلنن:

الذين  والأ���ض��خ��ا���ض  والأح����داث  الأوق����ات  ب��دق��ة  • ح���ددي 
يثريون الندم فيك. ت�ضكل النتيجة )غر�ضك ال�ضائع(.

احلدث  ه��ذا  ع�ضت  ل��و  �ضت�ضعرين  كيف  نف�ضك  ا���ض��اأيل   •
ثم  ال�ضائع  الغر�ض  ه��ذا  ا�ضرجاع  ف��وائ��د  اكتبي  جم���دداً. 
الغر�ض  هذا  فيك  يركها  التي  الثغرات  عن  نف�ضك  ا�ضاأيل 

ال�ضائع.
وت�ضاءيل  الثغرات  بقائمة  الفوائد  قائمة  قارين  • اأخرياً، 

كيف ميكنك �ضد هذه الثغرات. �ضجلي الطرق املختلفة.

الذكريات املريرة
الذكريات  ه���ذه  وراء  والأ���ض��خ��ا���ض  الأح������داث  ح����ددي   •

والعواطف والأفكار التي تثريها هذه الأخرية.
الذكريات.  �ضبب  غياب  مع  الآن  ت�ضعرين  كيف  • ت�ضاءيل 
ي�ضببها  قد  التي  واملادية  والنف�ضية  اجل�ضدية  الآث��ار  اكتبي 

غيابه. متتعي بذلك.
التو�ضل  خالها  م��ن  ميكنك  ال��ت��ي  بالطريقة  ف��ك��ري   •
لتقطعي  كافة  الأف��ك��ار  اكتبي  الإيجابية.  احلالة  ه��ذه  اإىل 

الطريق على املرارة.

غالبية ) د (: تعي�شني احلا�شر
وعي ما يدور يف داخلك وحولك، العودة اإىل م�ضاعرك لفهم 
التمتع بالأوقات احللوة، عدم الهروب يف حال الأمل  ذات��ك، 

اأو الغ�ضب…
هذه هي املبادئ التي تدل على عي�ض �ضليم للحا�ضر يتميز 
التاأقلم  على  ال��ق��درة  ه��ذه  تنتج  وزم��ن��ي��ة.  نف�ضية  مب��رون��ة 
يف  الثقة  ط��ورت  تربية  من  املوقتة  الو�ضعيات  خمتلف  مع 

النف�ض.
اإىل  والتطلع  املا�ضي  اإىل  الل��ت��ف��ات  ميكن  الطريقة  ب��ه��ذه 

امل�ضتقبل بطريقة هادئة وواقعية.

اخلرباء  يو�ضيك  �ضحية،  بطريقة  بالغ�ضب  للتحكم   •
ا���ض��ت��ي��ائ��ك. م��ا مل حت���ّدد خلفية  ب���اأن حت���اول ف��ه��م �ضبب 

غ�ضبك، لن تتمكن من اإدراك ردود فعل ج�ضمك.
معه  التعامل  عند  اإيجابي  حافز  اإىل  الغ�ضب  • يتحول 
الظروف  بع�ض  يف  الإحباط  يدفعك  اإذ  املنا�ضب،  بال�ضكل 
اإي���ج���اد احللول  م���ع  ت���زام���ن���اً  اخ��ت��ي��ار م�����ض��ار ج���دي���د  اإىل 

للم�ضاكل )دعم ق�ضية �ضيا�ضية اأو اإن�ضانية...(.
املفاو�ضات. ميكن  اأي�ضاً خال  الإحباط مفيداً  • ي�ضبح 
لتقدمي  م�����ض��ت��ع��داً  ت��ع��د  اأن����ك مل  اإىل  ال��غ�����ض��ب  ي�����ض��ري  اأن 
ال��ت��ن��ازلت. ل��ك��ن ي��ج��ب اأن ت��راق��ب ط��ري��ق��ة ت��ع��ب��ريك عن 

لكن  النقا�ضات،  خ��ال  ال�ضوت  رف��ع  املفيد  من  غ�ضبك: 
بن  ال��ت��ع��اون  م�ضتوى  التكتيك  ه���ذا  ُي�����ض��ِع��ف  اأن  مي��ك��ن 

اأع�ضاء الفريق.
اأن  حاول  حم��دوداً.  النزعاج  م�ضتوى  يبقى  اأن  • يجب 
تتمّكن  كي  ال�ضرعة  لقيا�ض  جهاز  مبثابة  الغ�ضب  تعترب 
الأعمى.  الغ�ضب  العادي وبن  التمييز بن النزعاج  من 
حدود ال�ضرعة اأ�ضبه بقيا�ض للفاعلية: قد يكون النزعاج 
العابر خال املفاو�ضات مفيداً، لكن نادراً ما يتخذ الغ�ضب 

ال�ضديد منحًى اإيجابياً.
النا�ض،  يف  للتاأثري  ك���اأداة  الغ�ضب  ت�ضتعمل  كنت  اإذا   •

يخ�ض�ض  ق��د  ف���رة.  بعد  جتنبك  اإىل  الآخ����رون  �ضيميل 
لك البع�ض جزءاً من وقته وجهوده منعاً لتبّدل مزاجك 
من  الطريقة  بهذه  ت�ضتفيد  لن  لكنك  غ�ضبك،  وا�ضتداد 

اأف�ضل امل�ضاهمات التي ي�ضتطيع الآخرون تقدميها لك.
اإليها.  تلجاأ  اأن  ميكنك  خطوة  اآخ��ر  الغ�ضب  اجعل   •
اآخ���ر، ت��راج��ع للحظة  اإذا وق��ع خ��اف بينك وب��ن ط��رف 
ابحث  ث��م  ال�ضخ�ض  ذل���ك  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  تفهم  اأن  وح����اول 
�ضي�ضيق  تغ�ضب،  ح��ن  م��ع��اً.  ال��ط��رف��ن  ير�ضي  ح��ل  ع��ن 

تفكريك!
يو�ضيك  درجتن،  اأو  بدرجة  غ�ضبك  ح��ّدة  لتخفيف   •
على  رّك���ز  ال��ع��م��ي��ق.  التنف�ض  مت��اري��ن  بتطبيق  اخل����رباء 
احلجاب  اإىل  ي�ضل  ال��ه��واء  اأن  وتخّيل  وال��زف��ري  ال�ضهيق 

احلاجز.
ت�ضرجع  كي  لديك  املف�ضلة  باملو�ضيقى  لئحة  ر  • ح�ضّ
تختلف  تواجهها.  التي  الظروف  خمتلف  يف  ال�ضرخاء 
اأن  ح���اول  ال��ن��ا���ض.  تفيد  اأن  ميكن  ال��ت��ي  املو�ضيقى  اأن����واع 
يف  الغ�ضب  نوبات  تكبح  كي  تتوتر  حن  املو�ضيقى  ت�ضمع 

املرحلة الاحقة.
وا�ضعة  �ضراعات  اإىل  بالتحول  للخافات  ت�ضمح  ل   •
ال���ن���ط���اق. مي��ك��ن��ك حت��ق��ي��ق ه�����ذا ال����ه����دف ع����رب حت�ضن 
تقاطع كام  األ  ح��اول  النا�ض.  التوا�ضل مع  مهاراتك يف 
)دوماً(  مثل  اتهامية  م�ضطلحات  ت�ضتعمل  ول  الآخرين 

اأو )مطلقاً(.
ا�ضرجاع  القدرة على  ال�ضحي )اأي عدم  • الغ�ضب غري 
ال���ه���دوء خ���ال ن��وب��ات ال��غ�����ض��ب( م��وؤ���ض��ر ع��ل��ى اإ�ضابتك 
ا�ضت�ضر  احل��ال��ة،  ه���ذه  ك��الك��ت��ئ��اب. يف  نف�ضي  ب��ا���ض��ط��راب 

طبيبك لأنك قد ت�ضتفيد من اأدوية معينة اأو من العاج 
ال�ضلوكي املعريف.

اأ�ضكال  بع�ض  يرتبط  نف�ضك!  مع  تت�ضاهل  اأن  ح��اول   •
ال��غ�����ض��ب ب���اخل���وف )م����ن ب��ي��ن��ه��ا امل��ي��ل اإىل ال��ع��دائ��ي��ة اأو 
ال���دم���اغ. ح��ن تغ�ضب  ال��ه��رب( وت��رك��ز يف  اأو  امل��واج��ه��ة 
تفقد  اأن  الطبيعي  م��ن  م��ن��ك،  امل��ق��رب��ن   اأح���د  يغ�ضب  اأو 

ال�ضيطرة على نف�ضك. 
يف هذه الظروف، اعتذر عند احلاجة و�ضامح نف�ضك على 

ت�ضرفاتك.
وتتجاوز  ت�ضرخي  اأن  يجب  الغ�ضب،  نوبة  مرور  • بعد 

ال��ت��داع��ي��ات ال��اح��ق��ة. ي��ق��رح اخل����رباء ث���اث خطوات 
تفهم  اأن  ح��اول  ل���اأذى:  التعّر�ض  بعد  الغ�ضب  لتفريغ 
مناق�ضتها  ع��رب  منطقية  بطريقة  ال�ضائبة  ت�ضرفاتك 
مع �ضخ�ض مقّرب منك اأو مع املعالج النف�ضي. يف الوقت 
امل��رارة بعد  اأو  البغ�ض  تتم�ضك مب�ضاعر  األ  نف�ضه، ح��اول 

معاجلة امل�ضكلة.
 اأخرياً، ل تردد يف امل�ضي قدماً من خال اإيجاد اجلوانب 
اأو  ال�ضابقة  الع�ضيبة  امل��واق��ف  يف  وامل�ضحكة  الإي��ج��اب��ي��ة 
ان�ضِحْب من الأجواء التي جتعلك تغ�ضب اإذا كانت �ضامة 

وغري قابلة للتغيري.

مـــنـــ�عـــات
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الأوق��ات  عن  تبحثني  ال��ذك��ري��ات؟  يف  تنب�شني  تنفكني  ل 
ال�شعيدة تارة واملوؤملة طورًا؟ ل تعرفني كيف تعي�شني حلظات 
ال�شعادة مع اأ�شدقائك لأن تفكريك يف مكان اآخر؟ ي�شجننا 
�شي�شاعدك  امل�شتقبل.  اإىل  ينفينا  والقلق  املا�شي،  يف  الندم 
هذا الختبار يف معرفة ما اإذا كنت تعي�شني احلا�شر فعاًل اأم 

اأنك ما زلت ت�شارعني املا�شي. 
ول ترتددي يف الأخذ بالن�شائح وممار�شة التمارين املوجودة 

يف النتائج.

توؤثر م�شاكل احلياة يف راحتك عمومًا ما مل ُتعاجلها بال�شكل املنا�شب. اكت�شفت الدرا�شات اأن من ي�شجلون اأعلى 
الن�شائح  اتبع  لذا  القلب.  واأمرا�ض  الدم  �شغط  لرتفاع  عر�شة  اأكرث  يكونون  الغ�شب  اختبارات  يف  العالمات 

التالية لتحارب اأي �شكل من الغ�شب قد يجتاحك.

كي ل تكون عر�شة لمرا�ض القلب

ن�سائح للتحكم يف غ�سبك

تعي�سني احلا�سر اأم اأنك ما زلت ت�سارعني املا�سي؟
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    اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/06826/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : دميا�ض للتجارة العامة 

مبا اأن املدعي : جمموعة احلبتور - �ض ذ م م ، و�ضلطان احمد احلبتور   
 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/06826/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - كل ما ي�ضتحق من ايجار حتى تاريخ اخاء العن الفعلي 
للماجور للفرة من 2017/4/1  �ضداد الج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��اء عقار 
اخطاره  رغ��م  �ضداده  عن  وميتنع  دره��م   70.335 مبلغ  بذمته  فر�ضد   2017/8/8 وحتى 

بال�ضداد او الخاء يف 2017/7/8 ن�ضرا 
مطالبة مالية - انه تر�ضد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرة من 2017/4/1 

وحتى 2017/8/8  
الزام بت�ضليم م�ضتندات - ان امل�ضتاجر هو امللزم بقيمة ا�ضتهاك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

املوافق  الثاثاء  يوم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اعانكم  اإع��ادة  الق�ضائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/9/26 ال�ضاعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�ضري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  الن�ضر.  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�ضافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/07162/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : فريدون حاجي خرم  ، و بيبا للتجارة العامة - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : ورثة / عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن   

 قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/07162/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد كامل القيمة اليجارية 
 2017/12/31 وحتى   2017/1/1 من  بداية  اليجارية  الفرة  عن  ذمتهما  يف  املر�ضدة 
اليجارية  العاقة  بف�ضخ  لقيامهما  وذل���ك   ، دره���م   )680000( وق���دره  مبلغ  باجمايل 

باإرادتهما املنفردة ودون موافقة املدعين يف �ضهر اأغ�ضط�ض اجلاري 
الزام بت�ضليم م�ضتندات - الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد قيمة ا�ضتهاك 

الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وم�ضاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  بجل�ضة  للح�ضور  بالن�ضر  اع��ان��ك��م  الق�ضائية  اللجنة  وق���ررت 
2017/9/26  ال�ضاعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية )اللجنة ال�ضابعة( بالدائرة الإبتدائية 
اأمر بتق�ضري مدة  ، وقد  املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  الن�ضر.  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�ضافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       
يف الدعوى رقم )2017/1274( مدين كلي ال�صارقة 

اإعالن املدعي عليها بتعديل الطلبات 
اىل املدعى عليه : 1- عثمان الرافيع - مغربي اجلن�ضية 

حيث ان املدعية : البلورة لتاأجري ال�ضيارات - وميثلها مالكها/ �ضعود �ضامل علي رحمه 
قد اقامت عليكم الدعوى املذكور رقمها اأعاه لدى هذه املحكمة

وبجل�ضة 2017/9/12 م قدمت املدعية لئحة بتعديل طلباتها تت�ضمن املطالبة مببلغ )791.000 درهم( ، بال�ضارة 
اىل مبلغ )250.000 درهم( كتعوي�ض عن ال�ضرر املادي والدبي الذي ا�ضاب املدعية ، باإ�ضافة للفائدة القانونية 

بواقع )12%( ، بال�ضافة للزامكم  بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
حيث مت اإحالة هذه الدعوى من الدائرة الكلية التجارية الوىل اىل الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الوىل.  

يوم  �ضباح  من  التا�ضعة  ال�ضاعة  متام  يف  الثانية  الكلية  الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�ضوركم  يقت�ضي  لذلك 
2017/10/10 م وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او 

عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1045 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- النجمة الذهبية للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-حم�ضن عو�ض جارو�ضاين 
جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / امل�ضرف العربي لا�ضتثمار والتجارة اخلارجية - 
امل�ضرف - فرع دبي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/16  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/ امل�ضرف العربي لا�ضتثمار والتجارة اخلارجية - امل�ضرف 
املدعي  للم�ضرف  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�ضامن  امل��دع��ي عليهما  ب��ال��زام  دب��ي   ف��رع   -
مبلغ 170300 درهم )مائة و�ضبعون الف وثاثمائة درهم( والفائدة بواقع 9% �ضنويا من 
تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2017/3/29م وحتى متام ال�ضداد ف�ضا عن الر�ضوم 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا  اتعاب  وامل�ضاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل 
با�ضم  الع��ان �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لا�ضتئناف خال ثاثن 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1976 جتاري كلي                                               
كومار  رافيندر  غوبتا  2-ابهيناف  م    م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  بو�ضبا  عليه/1-  املدعي  اىل 
3-ابهي�ضيك رافيندر كومار جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / امل�ضرف العربي لا�ضتثمار 
والتجارة اخلارجية - امل�ضرف نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/7/13  
يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/ امل�ضرف العربي لا�ضتثمار والتجارة اخلارجية - امل�ضرف   
بالزام املدعي عليهم باأن يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ  �ضبع ماين  واربع واربعون الف و�ضبعمائة 
قيد  تاريخ  �ضنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  فلو�ض   وثمانية  درهم  واربعون  وثاثة 
النزاع يف 2016/9/20 وحتى متام  ال�ضداد والزمت املدعي عليهم بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا 
را�ضد بن  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��ان �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  من 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1067 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- �ضلطان �ضعيد عبيد �ضلطان بن م�ضحار  جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي / م�ضرف الهال - �ض م ع وميثله / عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
يف    2017/6/6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - علي  اآل 
الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/ م�ضرف الهال - �ض م ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للم�ضرف املدعي مبلغ وقدره 1.804.224.65 مليون وثمامنائة واربعة الف 
ومائتان واربعة وع�ضرون درهم وخم�ضة و�ضتون فل�ضا والزمته بامل�ضروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1975 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �ضاحله احمد ابراهيم الكيت ال علي  جمهول حمل القامة 
م ع وميثله / عبداهلل خمي�ض غريب  املدعي / بنك دبي ال�ضامي - �ض  اأن  مبا 
الناخي اآل علي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/27  
يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/بنك دبي ال�ضامي - �ض م ع بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للبنك ال�ضامي املدعي مبلغ وقدره 2.519.531 مليونن وخم�ضمائة 
امل�ضروفات ومبلغ  وت�ضعة ع�ضر الف وخم�ضمائة وواحد وثاثن درهم والزمتها 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال 
ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/664 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- ف�ضتا دوكيومنت�ض - ذ  م م 2-بطي �ضامل حممد ناجم اجلنيبي - ب�ضفته 
الكفيل  جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك دبي التجاري - �ض م ع  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/17 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/ 
بنك دبي التجاري - �ض م ع بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل ان يوؤديا اىل البنك 
املدعي  مبلغ مقداره 567263.56 درهما )خم�ضمائة و�ضبعة و�ضتون الفا ومائتان وثاثة 
و�ضتون درهما و�ضتة وخم�ضون فل�ضا( وفائدة ت�ضعة باملائة �ضنويا 9% من تاريخ 2017/1/25 
وحتى متام ال�ضداد والزمتها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2865  جتاري جزئي              

القامة  حمل  جمهول  كالومبريان   ا�ضيوجن  �ضيديتا  1-م��ري   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  العمران  عمران 
املدعي عليها مري �ضيديتا ا�ضيوجن كالومبريان مببلغ وقدره )16.977.21 درهم( 
 2011/12/20 من  �ضهريا   %2.49 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء  املوافق  2017/9/26  ال�ضاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12129 بتاريخ 2017/9/24   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2452  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  لل  كنيا  ماهي�ض   -1  / عليه  املدعي  اىل 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضام�ضي 
مببلغ وقدره )44.264.93 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
يوم  جل�ضة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�ضداد  وحتى   2011/12/20 م��ن  �ضهريا   %2.49
الحد  املوافق  2017/10/1  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ثقافة وفن�ن

26
ي�شت�شيف نخبة من اأبرز املوؤلفني والفنانني يف دورته ال�36 

غ�ّسان م�سعود ووا�سيني الأعرج واإبراهيم ن�سر اهلل وعبده خال يف �سيافة »ال�سارقة الدويل للكتاب  2017«

»ال�سارقة الدويل للراوي« يجمع ثماين دول اأفريقية يف ن�سخته الـ17

جمعية ال�سحفيني ت�ست�سيف العر�ض امل�سرحي »�سنة اأوىل«

قدمها هدية مبنا�شبة اليوم الوطني لل�شعودية ال�87

يا�سر بوعلي يجمع اأ�سيل اأبوبكر ورا�سد 
الفار�ض يف اأوبريت »حبنا الأوحد«

•• ال�شارقة-الفجر:

الدويل  ال�ضارقة  معر�ض  ي�ضت�ضيف 
التي  ال�36،  دورت�������ه  يف  ل���ل���ك���ت���اب، 
للكتاب،  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
نوفمرب   11-1 خ��ال ال��ف��رة م��ن 
ال�ضارقة،  اإك�����ض��ب��و  مب���رك���ز  امل��ق��ب��ل 
واملثقفن،  ال��ُك��ّت��اب،  اأب���رز  م��ن  نخبة 
العرب،  والإع���ام���ي���ن  وال��ف��ن��ان��ن، 
اأم�����ام زوار  ال���ذي���ن ���ض��ي�����ض��ت��ع��ر���ض��ون 
الأدبية،  اإن��ت��اج��ات��ه��م  اأه����م  امل��ع��ر���ض 
واملعرفية،  والإع���ام���ي���ة،  وال��ف��ّن��ي��ة، 
على  متنوعة  موا�ضيع  ويناق�ضون 

مدار 11 يوماً.
اأ�ضماء  ل��ق��اء  اإىل  اجلمهور  ويتطلع 
موؤّثرة مبنجزاتها الثقافية والفنية، 
والدويل،  العربي  ال�ضعيدين  على 
الفنان  مع  موعد  على  �ضيكونون  اإذ 
ال�ضوري العاملي غ�ّضان م�ضعود، اأ�ضتاذ 
يف  امل�ضرحية  للفنون  ال��ع��ايل  املعهد 
�ضل�ضلة من  ع��رب  اأك��د  ال��ذي  دم�ضق، 
والتاريخية، على  الدرامية  الأعمال 
متيز فني، دّلت عليها منجزاته التي 
بوابتها  ع��رب  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  اأو���ض��ل��ت��ه 
اأبرز  من  كواحٍد  هوليوود  ال�ضهرية 

املمثلن العرب. 
بالفيلم  ����ض���ارك  ق���ّد  م�����ض��ع��ود  وك����ان 
ال���ت���اري���خ���ي مم���ل���ك���ة ال�������ض���م���اء ع���ام 
“قرا�ضنة  وف����ي����ل����م   ،2005
ليعود   ،2007 العام  الكاريبي” يف 
م���ن ج��دي��د اأم�����ام ك���ام���ريات املخرج 
���ض��ك��وت يف فيلم  الأم���ري���ك���ي ري����ديل 
اإىل   ،2014 ع��ام  وملوك”  “اآلهة 
ب��اق��ة م��ن الأع���م���ال العربية  ج��ان��ب 
امل���م���ي���زة م���ث���ل: م�����ض��ل�����ض��ل اأن�������ض���ودة 
“توق”  اخلليجية  وامللحمة  امل��ط��ر 

وغريها. 
وي�����ض��ت�����ض��ي��ف امل����ع����ر�����ض ال�����روائ�����ي 

الرحبي،  ك��ًا م��ن �ضيف  ال��ع��ام  ه��ذا 
ود.ط��ال��ب ال��رف��اع��ي، وي��و���ض��ف رخا، 
ال�ضنعو�ضي،  و���ض��ع��ود  م���راد،  واأح��م��د 
وثريا  ع����ل����وان،  ح�����ض��ن  حم��م��د  ود. 
وجنوى  ع��دن��ان،  ويا�ضن  الع�ضيلي، 
����ض���ت���وان، وع���ل���ي غ���دي���ر، و�ضعد  ب���ن 
خلف،  وت���ي�������ض���ري  رح�����ي�����م،  حم���م���د 
وحممد  ج���وي���ط���ي،  وع���ب���دال���ك���رمي 
وجمال  اأن��ط��وان،  و�ضنان  عبدالنبي، 
ود.عبداهلل  الرياحي،  وكمال  ناجي، 
وعلي  الب�ضري،  وعائ�ضة  الو�ضمي، 
ع���ب���داهلل  جن�����م  ود.  ال�����������ض�����راوي، 
الف�ضل  اأب������و  حم���م���د  ود.  ك����اظ����م، 
ب��������دران، وح�������ض���ن امل���ط���رو����ض���ي، ود. 
اخلمي�ضي،  ود.اأح��م��د  يو�ضف،  اأحمد 
ود.اأح�������م�������د ال����ف����ق����ي����ه، ود.حم����م����د 
ولينا  بلعيد،  ود.�ضالح  عبداملطلب، 
و�ضماح  ج���اب���ر،  واإب���راه���ي���م  خ�����وري، 
اإدري�ض، وجنم وايل، ود. علي النملة، 

وغريهم الكثري.
الدويل  ال�ضارقة  معر�ض  اأن  ي��ذك��ر 
اأهم  م��ن  واح���داً  يعّد  ال��ذي  للكتاب، 
ثاثة معار�ض للكتاب على م�ضتوى 
ثقافية  مكانة  لنف�ضه  ثّبت  ال��ع��امل، 
وح�ضارية، ملا له من تاأثري ملحوظ 
املثقفن  وا���ض��ع��ة م��ن  ق��ط��اع��ات  على 
اآخر،  بعد  يوؤّكد عاماً  والأدب���اء، فهو 
من خال ا�ضت�ضافته لأ�ضماء كبرية 
ومل�ضاركاٍت اأدبية وثقافية قادمة من 
اأن  �ضديقة،  واأخ����رى  �ضقيقة،  دول 
الثقايف وح�ضورها  ال�ضارقة  م�ضروع 
ال����ف����اع����ل ع���ل���ى اأج�����ن�����دة الأح��������داث 
الثقافية يف العامل، بات �ضهادة عاملية 
ح�����ض��وره كوجهة  م���ع���ززاً  حت���ت���ذى، 
دائمة للمثقفن والُكّتاب والنا�ضرين 
وجلميع العاملن واملهتمن بالعمل 
حملياً  ال��ن�����ض��ر  و���ض��ن��اع��ة  ال���ث���ق���ايف 

واإقليمياً ودولياً.

املا�ضي،  ال���ق���رن  م���ن  ال�����ض��ب��ع��ي��ن��ي��ات 
الأدب��ي��ة يف  اأع��م��ال��ه  اأوىل  حيث كتب 
عنوان  وال���ذي حمل   ،1977 ال��ع��ام 
الطريق اإىل بلحارث والتي اعتربها 
اأنها  اآن������ذاك  ن��ق��اد ال��و���ض��ط الأدب������ي 
الأردن،  يف  للرواية  تاأ�ضي�ضية  بداية 
وتناول فيها ق�ضة عدد من املدر�ضن 
بحثاً  اأوطانهم  عن  اغ��رب��وا  الذين 
ك��م��ا �ضدرت  ال��ع��ي�����ض،  ف���ر����ض  ع���ن 
ل��ه رواي�����ات غ��ري��ب ال��ن��ه��ر، ومو�ضم 
املوت،  ذّم��ة  على  واحلياة  احلوريات، 

وغريها. 
امل�ضاركن  ال���ك���ّت���اب  ق���ائ���م  وت�������ض���م 

اإليها عرب  جمموعة  الو�ضول  خال 
والأيام  الطن،  ومنها:  رواياته  من 

ل تخبئ اأحداً، ونباح، وغريها. 
ال�ضارقة  معر�ض  جمهور  و�ضيحظى 
ال�������دويل ل���ل���ك���ت���اب، ب���ل���ق���اء م����ن نوع 
، م����ع �����ض����وٍت مي��ت��ل��ك ق����درة  خ����ا�����ضّ
ع���ل���ى اخ��������راق ال�������ض���م���ت، وال����ب����وح 
ي�ضت�ضيف  حيث  ينقطع،  ل  بجمال 
ال�ضاعرة واملطربة اللبنانية واملمثلة 
وه��ب��ه، �ضاحبة  ج��اه��دة  امل�����ض��رح��ي��ة 
بالروحانيات  امل���وغ���ل���ة  احل���ن���ج���رة 
ب�ضوتها  ت�ضافر  وال��ت��ي  ال�����ض��وف��ي��ة، 
نحو اأزمان بعيدة، فهي التي قّدمت 

الأعمال.
الإلياذة  م��وؤل��ف  يطّل  الأردن،  وم��ن 
امللهاة  ���ض��ل�����ض��ل��ة   - ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، ال�����ض��اع��ر وال���روائ���ي 
يلتقي  ال����ذي  اهلل،  ن�����ض��ر  اإب���راه���ي���م 
دورة  يف  وال��ث��ق��اف��ة  الأدب  ج��م��ه��ور 
على  الأب���واب  ليفتح  ال�36  املعر�ض 
الواقع  ت�����ض��ت��ح�����ض��ر  ث��ق��اف��ي��ة  اآف������اق 
من  ب����ه  اأمّل  وم������ا  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، 
الأدبية  اإجنازاته  م�ضتعر�ضاً  تبعات، 
وموؤلفاته التي تنّوعت ما بن حقلّي 
ال��رواي��ة، وال�ضعر، حيث �ضدر له يف 
البي�ضاء،  اخل��ي��ول  زم���ن  ال���رواي���ة: 

طوال م�ضريتها الكثري من اللوحات 
الفنية، م�ضرحياً وغنائياً، كما برعت 
يف غناء ق�ضائد كبار ال�ضعراء اأمثال: 
اأب����و ف���را����ض احل����م����داين، واحل�����ّاج، 
وج����ال ال���دي���ن ال���روم���ي، وج���ربان 
وغوته،  وط����اغ����ور،  ج�����ربان،  خ��ل��ي��ل 
يف  كبرية  لأ�ضماء  غنائها  جانب  اإىل 
عدة،  األبومات  ولها  العربي،  العامل 

وت�ضجيات كا�ضيكية ووطنية. 
املعر�ض  ي�ضت�ضيف  الأردن،  وم���ن 
ناجي،  ج���م���ال  وال���ق���ا����ّض  ال����روائ����ي 
����ض���اح���ب ع���ن���دم���ا ت�����ض��ي��خ ال����ذئ����اب، 
اأوا�ضط  ن�����ض��اط��ه الأدب�����ي  ب����داأ  ال����ذي 

وطفل  اجل���ل���ي���ل،  م���ل���ك  وق����ن����ادي����ل 
املمحاة، واأعرا�ض اآمنة، وعلى �ضعيد 
اخلريف،  �ضرفات  له:  �ضدر  ال�ضعر، 

ومرايا املائكة، وغريها. 
بجائزة  الفائز  املعر�ض،  وي�ضت�ضيف 
2010 عن  ال��ب��وك��ر ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام 
الكاتب  ب�ضرر”،  “ترمي  رواي���ت���ه 
ال�ضعودي عبده خال، الذي يبحث يف 
عوامل خفية تكّر�ضها رواياته، جاعًا 
ال���وه���م، جم����اًل حيوياً  م���ن ف�����ض��اء 
ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة، ل��ي��ك��ون اجل��م��ه��ور على 
يدور  م��ا  ك��ل  م��وع��ٍد معه، لكت�ضاف 
ال��ت��ي حاول  يف اخل��ف��اء م��ن حقيقة، 

الأ�ضتاذ  اجلزائري، وا�ضيني الأعرج، 
وال�ضوربون،  اجل��زائ��ر  جامعتي  يف 
ال����ذي ي��ع��ت��رب اأح����د اأب�����رز الأ����ض���وات 
بف�ضل  العربي،  الوطن  يف  الروائية 
���ض��ع��ي��ه ال����دائ����م ن��ح��و ال��ت��ج��دي��د يف 
ن�ضو�ضه  مقتب�ضاً  العربية،  الرواية 
من عراقة املوروث اجلزائري ثقافياً 
للمكتبة  الأع����رج  وق����ّدم  وت��اري��خ��ي��اً. 
الأدبية  املوؤلفات  من  نخبة  العربية 
اليا�ضمن  ط��وق  منها:  وال��روائ��ي��ة، 
ال�ضراب،  واأن��ث��ى  ال��ف��را���ض��ة،  ومملكة 
لوليتا،  واأ���ض��اب��ع  ال��ظ��ال،  وحار�ضة 
وال��ب��ي��ت الأن���دل�������ض���ي، وغ���ريه���ا من 

•• ابوظبي-الفجر:

م�ضاء  ظبي  اأب��و  يف  مبقرها  ال�ضحفين  جمعية  اإ�ضت�ضافت 
تاأليف  م��ن  اأوىل”  “�ضنة  امل�ضرحي  ال��ع��ر���ض  الأول  اأم�����ض 

واإخراج �ضالح كرامة العامري بح�ضور عدد من ال�ضحفين 
والإعامين وجمهور امل�ضرح.

وثمن كرامة اإحت�ضان جمعية ال�ضحفين لأعمال امل�ضرحية 
ال�ضحفي  الكاتب  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بخال�ض  متوجهاً 

ت�ضجيعه  على  ال�ضحفين  جمعية  رئي�ض  يو�ضف  حممد 
الدائم لفريق العمل، حيث اإن هذا هو العمل امل�ضرحي الثالث 

الذي يتم التدريب عليه وعر�ضه يف جمعية ال�ضحفين.
حتمل  رباعية  م��ن  ج��زء  امل�ضرحية  اإن  ك��رام��ة  �ضالح  وق��ال 
العناوين الآتية: �ضنة اأوىل، �ضيادة املخل�ض، وا�ضيني، مزيد 

 .2014 و  من الكام، كتبها بن عامي 2012 
اأج������زاء  ج��م��ي��ع  اأن  واأ������ض�����اف 
باللغة  م��ك��ت��وب��ة  امل�����ض��رح��ي��ة 
با�ضتثناء،  الف�ضحى  العربية 
الذي  اأوىل  �ضنة  الأول  اجلزء 
ب��ل��ه��ج��ة حم��ك��ي��ة قريبة  ج���اء 
ت�ضّمنت  ال���ف�������ض���ح���ى،  م�����ن 
وبرية  ب��ح��ري��ة،  م�ضطلحات 
من ال��راث الإم��ارات��ي، وهي 
تعالج م�ضاكل اجتماعية عّدة 
وق�����ض��اي��ا مت�����ض امل��ج��ت��م��ع، يف 
���ض��راع احل��دي��ث م��ع القدمي، 
م�����ن خ������ال ع���م���ل اإن�������ض���اين 
النف�ض  اأع����م����اق  يف  ي���غ���و����ض 
مفارقة  وي��ق��دم  الإن�����ض��ان��ي��ة، 
اأبو  ذكريات  منها  زمنن  بن 
ت��ع��ي��ب ب��ط��ل امل�����ض��رح��ي��ة مع 
ويوميات  والغو�ض،  ال�ضفينة 

اإيقاع  اآلية اختاف  النارية، لإبراز  ابنه تعيب مع الدراجة 
الزمن بن املا�ضي واحلا�ضر، وتطرقت امل�ضرحية اإىل اأحام 
املراأة بالزواج والأمومة، واىل طموح ال�ضباب و�ضعيهم وراء 

احلرية املطلقة كوهم يقودهم يف النهاية اإىل موت ب�ضع.
يف  ع��رو���ض��ه��ا  ت��ق��دمي  يف  �ضت�ضتمر  ال��ت��ي  امل�ضرحية  وت����دور 
اإم��ارات الدولة، �ضارك يف متثيل امل�ضرحية كل من  خمتلف 

اجلابري،  علي  ن�ضر،  رمي��ا  حبيب،  اأ���ض��ام��ة  ك��رام��ة،  �ضالح 
مرمي،  م��رية،  �ضلطان،  اأم  البلو�ضي،  يا�ضر  البلو�ضي،  را�ضد 
املوؤمن  ب��غ��دان، عبد  �ضادي  ق��رق��وط،  توفيق، مرهف  ه��دى 

تغرار.
ال�ضوت  وهند�ضة  امل��رزوق��ي،  �ضيف  بالت�ضوير  ���ض��ارك  كما   

�ضريف رم�ضان

العربية  للملكة  ال�87  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة 
اإحتفاليته  بوعلي  يا�ضر  امللحن  اأطلق  ال�ضعودية، 
اأح�����دث اأحلانه  وب�����ض��م��ت��ه اخل��ا���ض��ة م���ن خ����ال 
الأوح���د«  ب��ع��ن��وان »حبنا  اأوب��ري��ت غنائي  امل��غ��ن��اة، 
الفنانن  ال�����ض��ع��ودي��ة  ب��اأ���ض��وات جن��م��ي الأغ��ن��ي��ة 
اأ�ضيل اأبو بكر ورا�ضد الفار�ض، من كلمات ال�ضاعر 
ال�ضعودي »قو�ض«، و�ضط توزيع مو�ضيقي متميز 
ب�ضمته  وا�ضعاً  نف�ضه،  بوعلي  يا�ضر  عليه  اأ�ضرف 

الذي متيز  اخلا�ض  التلحيني  واأ�ضلوبه  اخلا�ضة 
يف عامل الأغنية ال�ضعودية مع عدد كبري من اأهم 

جنوم الأغنية ال�ضعودية واخلليجية والعربية.
وم������ن خ������ال ه������ذا ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي اخل���ا����ض 
ل��ل�����ض��ع��ودي��ة، اأك����د امل��ل��ح��ن ي��ا���ض��ر ب��وع��ل��ي كلمته 
للمملكة،  ال���ك���ب���رية  الإح����ت����ف����الت  يف  اخل���ا����ض���ة 
الأغنية  عامل  يف  خمتلف  تلحيني  اأ�ضلوب  �ضمن 
ال���وط���ن���ي���ة، وم��ت��م��ي��ز ع����ن غ�����ريه م����ن الأع����م����ال 

ال��دائ��م يف ط��رح التجدد  ل�ضعيه  الأخ���رى، ن��ظ��راً 
يف عامل الأحلان والأغنية ال�ضعودية واخلليجية، 
مما جعله �ضاحب ثقة كبرية بن كبار الفنانن 
اأغنيات  يف  م��ع��ه��م  ت���ع���اون  ال���ذي���ن  اخل��ل��ي��ج��ي��ن، 
م��ت��ع��ددة ت��رك��ت اأث��ره��ا وم���ا زال���ت ب��ن اجلمهور 

اخلليجي والعربي.     
لاأوبريت  املو�ضيقي  ال��ت��وزي��ع  بعملية  ق��ام  وق��د 
ال�ضرايطي،  ع�����ض��ام  امل��اي�����ض��رو  الأوح�����د«  »ح��ب��ن��ا 

جا�ضم  ال�ضوت  مهند�ض  م��ع  وما�ضرنغ  ومك�ض 
ما بن مدينتي  العمل  ت�ضجيل  وق��د مت  حممد، 
جدة ودبي على يد املهند�ض حممد ع�ضمت، بعد 
اأن كانت الوتريات للماي�ضرو هاين فرحات، وقد 
مت عمل مونتاج فيديو خا�ض لاأوبريت، وعر�ض 
ومنها  الإجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  جميع  عرب 

»اليوتيوب«.
هذا وي�ضتعد يا�ضر بوعلي لطرح جمموعة كبرية 

م��ن اأحل��ان��ه ب��اأ���ض��وات جن���وم الأغ��ن��ي��ة يف العامل 
مفاجاآت  وحتمل  املقبلة،  الفرة  خال  العربي، 
مع  اخلا�ض  وتلوينه  ب�ضمته  له  ج��دي��داً  وت��غ��رياً 

النور من  و�ضرى  والعربية،  اخلليجية  الأغنية 
اأغنيات منفردة �ضيتم الك�ضف  اأو  األبومات  خال 

عنها يف حينها.

 “ من   17 ال�  الن�ضخة  وبرامج  فعاليات  يف  اأفريقية  دول  ثماين  ت�ضارك 
ال�ضارقة للراث  “ الذي ينظمه معهد  للراوي  ال��دويل  ال�ضارقة  ملتقى 
وينطلق غدا الإثنن وي�ضتمر ثاثة اأيام حتت �ضعار “ ال�ضري واملاحم “ 
وت�ضمل هذه الدول م�ضر واجلزائر واملغرب وتون�ض وال�ضودان وموريتانيا 
امل�ضلم  عبدالعزيز  الدكتور  �ضعادة  وق��ال  كينيا.  جانب  اإىل  العاج  و�ضاحل 
رئي�ض معهد ال�ضارقة للراث اإن ثقافة اأفريقيا متنوعة ومتعددة وتتكون 
من مزيج من القبائل التي لدى كل منها خ�ضائ�ضها الفريدة .. م�ضريا 
اأن الثقافة الأفريقية تظهر يف الفنون واحلرف واملاأثورات ال�ضعبية  اإىل 
اإمارة  �ضعي  واأك��د   . واللغة  واملو�ضيقى  الطبخ  واأ�ضلوب  والأزي���اء  والدين 
ال�ضارقة الدائم لتعزيز مكانة الراوي اأينما كان حيث ي�ضلط ملتقى هذا 
اأنحاء العامل ل�ضيما  العام ال�ضوء على احلكواتين والرواة من خمتلف 

دول اأفريقيا ملا متتلكه من ر�ضيد غني يف هذا املجال.
واأو�ضح امل�ضلم اأن م�ضاركة هذه الدول تتنوع ما بن عرو�ض حية وور�ض 
ور�ضتي  يف  تون�ض  م��ن  خ��روب��ي  جنيب  ي�ضارك  حيث  وتدريبية  تعليمية 

الف�ضيف�ضاء والنق�ض على الف�ضة اإىل جانب عر�ض حي للفرقة التون�ضية يف 
حفل ال�ضمر .. اأما دلل املقاري من اجلزائر فت�ضارك يف ور�ضة “احلكواتي 
ال��راث للمعا�ضرة” يف حن ت�ضارك الدكتورة جنيمة طاي  ال��راوي من 
طاي من املغرب يف اجلل�ضة الثانية من الندوة العلمية وتقدم ورقة حتت 
عنوان “اأثر ال�ضري واملاحم يف الأدب العربي - ال�ضرية الأزلية يف املغرب 
اأهمية هذه الفعالية الراثية العاملية كونها توؤكد  اإىل  منوذجا”. واأ�ضار 
�ضرورة حفظ الراث وتبادل املعارف واخلربات والتجارب وتفاعلها معا 
مكونا  ب�ضفته  لاأجيال  ونقله  وحمايته  �ضونه  يف  ال�ضتمرار  اأج��ل  من 
ح�ضاريا كبريا واأحد عناوين الهوية واخل�ضو�ضية لكل �ضعب وبلد واأمة 
اإ�ضافة اإىل اأنها تدعم املهتمن بالراث وتدفعهم اإىل بذل جهد اأكرب يف 
احلفاظ على املوروث ال�ضعبي والذاكرة ال�ضعبية والعادات والتقاليد وهو 
ما ي�ضكل قاعدة لانطاق بقوة والعي�ض كما الأجداد بثقافتهم وتراثهم 

فمن لي�ض له ما�ض لي�ض له حا�ضر.
واأكد رئي�ض معهد ال�ضارقة للراث اأن دعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة للرواة 
على الدوام كبري على خمتلف الأ�ضعدة.

وا�ضاف اأن ملتقى ال�ضارقة الدويل للراوي يوؤكد مكانة ال�ضارقة الثقافية 
العرب  املثقفن  بيت  فهي  والعاملية  العربية  الثقافة  يف  ال��رائ��د  ودوره���ا 
وحا�ضنة الراث العربي الذي مل تتخل عنه يوما فبعد اأن كان هذا امللتقى 
اإماراتيا خليجيا اأ�ضبح عربيا ثم دوليا ي�ضت�ضيف الرواة واحلكواتين من 
خمتلف دول العامل اأما الراوي هنا فلم يعد حمليا مغمورا بل اأ�ضبح راويا 

دوليا يجوب العامل ليحكي حكاياته ويبث رواياته.
وجاذبة  متنوعة  واأن�ضطة  بفعاليات  ال��ع��ام  ه��ذا  امللتقى  برنامج  ويحفل 
تعك�ض ثقافات وحكايات من خمتلف �ضعوب العامل لتتفاعل مع الرواية 
عري�ضا  وعنوانا  حمطة  ي�ضكل  حيث  والعربية  واخلليجية  الإم��ارات��ي��ة 
فيما  وامل��ع��ارف  والتجارب  اخل��ربات  وت��ب��ادل  واحلكواتية  ال���رواة  لتفاعل 
بينهم الأمر الذي يري الراوي ويقدم له خربة وجتربة ومعرفة جديدة 

ت�ضهم يف الرتقاء مب�ضتواه وحتقق له نقات نوعية يف عامل احلكايات.

عبده خالطالب الرفاعي

اإبراهيم جابر يا�شني عدنان

كمال الرياحي

اأحمد مراد

غ�شان م�شعود

اإبراهيم ن�شراهلل.
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يتقا�شم البطولة مع نادين جنيم من خالل )طريق(

عـــــابد فهد: الأعمــــال التــــاريخية
 ل حتظــى بن�ســب م�ســاهدة عــالية

انف�سال رنا �سمي�ض عن زوجها
انف�ضلت املمثلة ال�ضورية رنا �ضمي�ض عن زوجها املهند�ض فادي حمدان، بعد 
�ضت �ضنوات من الزواج اأثمر طفا يدعى وديع. كان النف�ضال ح�ضل منذ 
اأكر من �ضنة ون�ضف، لكن النف�ضال الر�ضمي يف املحكمة مت منذ اأقل من 

�ضنة بعيداً عن ال�ضحافة العام.
هي:  املا�ضي  املو�ضم  خ��ال  اأع��م��ال  خم�ضة  يف  �ضاركت  �ضمي�ض  اأن  وي��ذك��ر 
و)الرابو�ض(،  �ضوء(  و)بقعة  الهوى(  و)حكم  عائلية(  و)اأزم��ة  )الغريب 
وُلّقبت  وال��درام��ي��ة  ال�ضينمائية  ال�ضاحتن  يف  م��رم��وق��ة  مكانة  وح��ج��زت 

ب�)اجلوكر( .

مايا حبيقة .. )لو تكتبلي بيوت(
جديداً  كليباً  )ي��وت��ي��وب(  على  قناتها  على  حبيقة  مايا  الفنانة  اأ���ض��درت 
من  كواحدة  العربي  التلفزيون  اختارها  التي  بيوت(  تكتبلي  )لو  لأغنية 
كليبها  واأنتج  العربي،  العامل  يف  م�ضتقلن  ملغنن  اإ���ض��دارات  خم�ض  اأف�ضل 

ح�ضرياً للعر�ض على �ضا�ضاته.
 Kinobey واإن������ت������اج  ن���ع���م���ة  ����ض���ريي���ل  اإخ���������راج  م����ن  امل�������ض���ور  ال���ع���م���ل 
Productions، اأما ت�ضميم املاب�ض والإدارة الفنية فلب�ضارة عطاهلل.

الأول  حبيقة  مايا  األبوم  �ضمن  �ضدرت  بيوت(  تكتبلي  )ل��و  اأغنية  وكانت 
)ورد(، وهي من كلمات جاد حبيقة واأحلانه. اأما التوزيع فلناريغ عباجيان 

وجاد حبيقة.

مي �سليم �سعيدة بنجاح األبومها اجلديد
عن  �ضليم  مي  ال�ضابة  الفنانة  اأعربت 
�ضعادتها بردود الأفعال، حول األبومها 
يحققها،  ال��ت��ي  والأ�����ض����داء  اجل���دي���د، 
على  م��وؤ���ض��رات  مل�ضت  اأن��ه��ا  خ�ضو�ضاً 
على  والإق��ب��ال  الأل��ب��وم  اأغنيات  قبول 

�ضماعها.

اإن اختيارها لأغنية  وقالت مي �ضليم 
وو�ضعها  لاألبوم  عنواناً  كلمة(  )ول 
يف م��ق��دم��ة الأغ��ن��ي��ات الأخ�����رى، جاء 
عمقا  ب���ه���ا  اأن  خ�������ض���و����ض���اً  م����وف����ق����اً، 
بالن�ضبة  خمتلفة،  وم�ضاعر  واإح�ضا�ضا 

اإىل الأغاين التي قدمتها من قبل.

اإعجاب  الأغنية لقت  اأن  اإىل   ولفتت 
ال��ن��ا���ض ك���ث���رياً واأن���ه���ا ���ض��ع��ي��دة ب���ردود 
عن  كا�ضفة  �ضاحبتها،  التي  الأف��ع��ال 
طريقة  على  بت�ضويرها  �ضتقوم  اأنها 
ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب م���ع امل���خ���رج حممد 

القا�ضي.

الدراما  ح�شن  اىل  فهد  عابد  ال�شوري  النجم  عاد  جديد  من 
يتقا�شم  ال��ذي  )طريق(  م�شل�شل  خالل  من  امل�شرتكة  العربية 
بطولته مع الفنانة نادين جنيم.ول يخفي فهد اأنه قرر اأن ين�شاع 
لرغبات امل�شاهد والعودة من خالل عمل جماهريي، بعدما مل�ض اأن 
الأعمال التاريخية ل حتظى بن�شب م�شاهدة عالية، مهما كانت 
اأهميتها واملادة التي تقّدمها.وفيما يوؤكد اأنه �شعيد بهذه العودة، 
املتاحة  باأنها �شتكون موفقة يف ظل توافر كل الإمكانات  ي�شعر 
لها ن�شًا واإخراجًا ومتثياًل، علمًا اأن الن�ض لي�ض مقتب�شًا كله عن 

فيلم )ال�شريدة( للكاتب جنيب حمفوظ.

التوا�ضل،  تن�ضرها على مواقع  التي  ال�ضور  • يبدو لفتاً من خال 
اأعمالك  انتهاء  مبجرد  للعائلة  طويل  وقت  تخ�ضي�ض  على  حر�ضك 

الفنية؟

اأنا  وع��اق��ت��ي  اه��ت��م��ام��ات��ي.  �ضّلم  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  حتتل  العائلة   -
وزوجتي زينة بالأولد مميزة. امل�ضوؤولية كبرية، وكل ما يدور يف حياتي 
من عمل وتعب ي�ضّب يف م�ضلحة ليونا وتيم. واإذا مل اأهتم بهما مَبن 
ميكن اأن اأهتّم! طبعاً بالإ�ضافة اإىل اهتمامي بالأ�ضدقاء وبالأ�ضخا�ض 
العائلي  والتواجد  ج��داً،  اجتماعية  عائلة  العائلة. نحن  القريبن يف 
و20  ال�ضهر  ق��راب��ة  ال�ضيف  خ��ال  اأم�ضيت  وق��د  ع��ن��دي،  ج��داً  مهم 
ي��وم��اً يف بيت اأه���ل زي��ن��ة يف ال��اذق��ي��ة. وك���وين مل اأرت��ب��ط ب���اأي عمل، 

)واإعادة  العائلة  مع  العطلة  اأم�ضي  اأن  �����ض����ح����ن قررت 
البطارية(، خ�ضو�ضاً اأننا نعي�ض منذ 

�ضورية. خارج  عاماً   14

العائلي  ���ع���ك  و����ضْ ورمب������ا   •
خم��ت��ل��ف ب��ع�����ض ال�������ض���يء عن 

الآخ����ري����ن لأن�����ك ت����اأخ����رَت يف 
�ضباق  يف  وك��اأن��ك  عائلة  تكوين 

تعوي�ض  حت������اول  ال����وق����ت  م����ع 
الأعوام الفائتة؟

الوقت،  اأخ��اف من  - هذا �ضحيح. 
مثل  يف  ه�����م  َم�������ن  لأن 

���ض��ّن��ي اأولده����م 

كنُت  ولكنني  كنُت خمطئاً،  يدر�ضون يف اجلامعات. ورمبا  اأو  تزّوجوا 
اأخاف اأن ميّر الوقت من دون اأن اأمتكن من حتقيق عاملي اأو م�ضاريعي 
كا  ي��رب��ك  وامل��ادي��ة  املهنية  للحياة  والتاأ�ضي�ض  والرت���ب���اط  الفنية. 

الطرفن، اأي العائلي واملهني.

موجوداً؟ القلق  زال  ما  • هل 
اأ�ضتغل وم��ا دمُت  اأب���داً. م��ا دام���ْت ال�ضحة جيدة واأع���رف م��اذا   -

ومل  اهلل،  اأ�ضكر  فاإنني  وب�ضمات،  مهمة  خطوات  اأحقق 
يعد هناك وجود للخوف.

نب�ضم  ون��ح��ن  ب�����ض��م��ات...  ع��ن  تتكلم   •
م��ع��ك ب��اأن��ك ���ض��اح��ب الأع���م���ال الأكر 

متّيزاً؟
املهنة  م�ضتوى  على  اأق�����ض��د  اأن���ا   -

كنوٍع وتنّوٍع واأعمال.
اأع�����م�����ايل بن  ن�����ّوع�����ُت يف  اأن�������ا   
اآراب(  )ب����ان  وال�����  الج��ت��م��اع��ي 
اأخ��������رى اإىل  وال�����ع�����ودة م�����رة 
الأعمال التاريخية كما العودة 

)ال�ضباح(  ���ض��رك��ة  اإىل  جم����دداً 
ل��ت��ق��دمي ع��م��ل ج��دي��د م���ع النجمة 

اإىل  ع��ودة  اإنها  جنيم.  نادين 
اجلماهريية  امل�����ض��اري��ع 

ب�ضكل اأو باآخر، �ضواء اتفقنا 
اأو مل نتفق.

عنها  را����ض���ي���اً  ل�����ض��َت  وك����اأن����ك   •
ول��ك��ن��ك ق��ب��ل��َت ب��ه��ا ع��ن��دم��ا ق���ل���َت �ضواء 

اتفقنا اأو مل نتفق؟
اأننا قّدمنا  اأق��ل ه��ذا. ما ق�ضدُته  - مل 
عمًا �ضخماً جداً من خال م�ضل�ضل 
وحكاية  غنية  م��ادة  فيه  )اأوركيديا( 
ج�����دي�����دة، ت�������دور ح������ول ال�������ض���راع 
ولكنه  وال�ضلطة،  ال��ع��رو���ض  على 

ك��م��ا حققْت  م�����ض��اه��دة  ي��ح��ق��ق  مل 
الأعمال اجلماهريية. 

الأعمال  يتابع  ان  يريد  اجلمهور 
فني  �ضكل  فيها  ال��ت��ي  اجلماهريية 

جميل اأو )مودرن(،
 وم����ا ح�����ض��ل م���ع )اأورك����ي����دي����ا( كان 
اأطّل  اأن  اأح��ب��ب��ت  واأن���ا  مت��ام��اً،  خمتلفاً 
ال�ضارع.  اأخ��رى تواكب ما يريده  مب��ادة 
ح��ت��ى يف ال�����ض��ي��ن��م��ا ال���ع���امل���ي���ة، اإي�������رادات 
الأع����م����ال الج��ت��م��اع��ي��ة اأك����رب ب��ك��ث��ري من 

اإيرادات الأعمال التاريخية.

على  ف��ن��ي��اً  ت�����ض��اي��ر  اأن����ك  ي��ع��ن��ي  ه���ذا  • ه��ل 
ح�ضاب قناعاتك كممثل؟

املوت(  )لعبة  م�ضل�ضل  خ��ال  م��ن  ب����داأُت   -
وك���ان ع��م��ًا اج��ت��م��اع��ي��اً ي���دور ح���ول عاقة 

نا�ضجة ووا�ضحة بن زوجن،
تاريخياً  لبا�ضاً  ُنْلِب�ضه  اأن  ب��الإم��ك��ان  وك��ان   
اأنا اأحتدث  وناأخذه اإىل حكاية من التاريخ. 

اأنني  عما يريده اجلمهور، وهذا ل يعني 
ل اأرغ����ب ول اأح���ب ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 

الأعمال.
 اأنا �ضعيد جداً بهذه التجربة اجلديدة 
وبالعودة اإىل ح�ضن الدراما العربية. 
والتجربة الآن اأ�ضبحْت نا�ضجة جداً، 
رواية  معّيناً من  اأخ��ذْت خطاً  ورمي حنا 
)ال�ضريدة( لاأديب الراحل جنيب 
تقتب�ضها  ومل  حم����ف����وظ 
اق��ت��ب��ا���ض��اً ك����ام����ًا. رمي 
�ضطرين  اأخ�����������ذت 
م��ن��ه��ا وك��ي��ف اأن 
ه������ذا ال���رج���ل 
املثقف  غ��ري 

ي�ضتطيع 
يحتوي  اأن 
الفتاة  ه��ذه 
متلك  ال����ت����ي 
كبرياً  طموحاً 
ك������������ي ت������ك������ون 
حمامية وحتّقق 
م�������ض���ت���ق���ب���ل���ه���ا. 
ال����ع����م����ل ي���ت���ن���اول 
ال�������ف�������ارق ال����ث����ق����ايف 
وال��������ط��������َب��������ق��������ي ب����ن 
اأنها  كما  ال�ضخ�ضيتن، 
اإ�ضافات  ب���اإج���راء  ق��ام��ت 
عدة، فهي دخلْت اإىل املُعا�ضر 
وتناولت حالة �ضاخنة جداً وهي 
الآن  ي��ج��ري  م��ا  الف�ضاد م��ن خ��ال 
ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��د ال��ط��ب��ي، وغ���ريه���ا من 

املوا�ضيع الأخرى.

جاهز؟ الن�ض  • وهل 
- الن�ض يف احللقة الثانية الآن.

عمل  يف  ت�ضارك  اأن  تر�ضى  اأن  ميكن  ل  اأنك  اأعلنَت  اأن  �ضبق  • ولكن 
ه غري جاهز؟ ن�ضّ

- طبعا.
 ن�ّض كامل وجاهز ومكتوب ومكتمل ول توجد فيه اأي اأخطاء. اإذ من 

غري امل�ضموح اأن نخطئ بعد كل التجارب التي مررنا بها.
 �ضحيح اأنه ل يوجد عمل مكتمل ولكننا نحاول دائماً. 

ونحن دائماً نقّرر اأن الن�ض يجب اأن يكون جاهزاً، والعمل ُيكتب حالياً 
ونحن نتابع كتابة احللقات.

 هناك ور�ضة عمل مع املخرج الليث حجو ومع ال�ضركة املنتجة ومع 
اإدارة العمل ومع كل فريق العمل.

العمل؟ هذا  من  )النقزة(  ب�  ت�ضاب  يجعلك  ما  اأمر  ثمة  • هل 
- اأبداً، ل يوجد لدّي اأي �ضعور باأنه �ضتكون هناك م�ضكلة يف هذا العمل 

على الإطاق. 
اأجد اأن الطريق معّبد، واإح�ضا�ضي باأن كل فريق العمل يريد اأن يتعاون 
اأن هناك مناف�ضة جيدة يف الأعمال ب�ضكل  امل�ضروع، خ�ضو�ضاً  يف هذا 

وباآخر.
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قّيظ�بي
ب��������الدي��������ن��������ه يف  ق����������ّي����������ظ����������وب����������ي 

 

 ي��������������وم ان��������������ا ان���������ظ���������ر ب���������ش����ات����ي����ن����ه

 ادم�����������ع�����������ت ع������ي������ن������ي ع�������ل�������ى ع����ي����ن����ه

ح�����������اف�����������ٍظ ������������ش�����������ّده وع������ن������اوي������ن������ه

 

 ال�������ن�������خ�������ل وال�������������������ش���������در وال�����ت�����ي�����ن�����ة

 ي����������ا ع����������ذاب����������ي غ�������ر��������ش�������ة امي�����ي�����ن�����ه

 م���������ا دروب������������������ه ال���������رب���������ع ي���������ا زي�����ن�����ة

ت�����ب�����اي�����ي�����ن�����ه م������������ن  وي����������ل����������ي   اآه 

غ������������رّب������������وين وغ��������رب��������ت��������ي �����ش����ي����ن����ة

 

 ل���������و ج�����م�����ي�����ع ال�������ن�������ا��������ض ن����ا�����ش����ي����ن����ه

ب������ال������ن������ي������ا جم�����������������ّرب �����ش����ك����اك����ي����ن����ه

 

وال�������������������������وزى ��������ش�������ّب�������ت ب������راك������ي������ن������ه

 

وّن������������ت������������ي ي������������ا وّن�������������������ه اره�������ي�������ن�������ه

 

ي����ع����ي����ن����ه ربٍّ  ل������������ه  ��������ش�������اح�������ب�������ي 

 

 غ������������ري ان����������������ا ان����������ه����������م ت�����الح�����ي�����ن�����ه

��������وا اج��������ن��������اح��������ه خم�����ّل�����ي�����ن�����ه ق�����������������شّ

 

ق�������ل�������ت ارّي�������������������ظ ع�������ن�������ده�������م ه����ي����ن����ه

 

 مت��������ط��������ر دي�����������������������اره وح�������وال�������ي�������ن�������ه

 ال��������ع��������ق��������ل ت����������اه����������ت ب������راه������ي������ن������ه

وال���������ش����ح����ب����ة ال�����ع�����������ش�����ر  ذاك  ع������ق������ب 

اخ�������ت�������ن�������ق ��������ش�������وت�������ي م����������ن ال������ك������رب������ة

ره������ب������ة ي�����������ش�����ت�����ح�����������ض  رمٍي  ع������������ني 

درب������������ه را���������������ش��������������ٍم  خ��������ف��������وق��������ي  يف 

ه�����������و ��������ش�������ق�������اه�������م ������������ش�����������ايٍف ������ش�����رب�����ه

واح�������ت�������ب���������������ض  ن������ط������ق������ي ب����������ال ������ش�����ّب�����ة

ِع���������ْرب���������ه يف  راب������������������ي  زم�����������ان�����������ه  يف 

ال������غ������رب������ة ب����������دي����������رة  يل  ت������رت�������������ش������م 

 واب��������������ع��������������دوين وح��������ال��������ت��������ي �����ش����ع����ب����ة

م�����������ا ن�����������ش�����ي�����ت�����ه وارجت����������������������ي ق������رب������ه

�����ش����رب����ة ب���������ي  ال������ق������ل������ب  ��������ش�������وي�������دا  يف 

م�����������ن ي�����������ق�����������اوي ط������ع������ن������ة احل��������رب��������ة

ب����������ني اي����������������اد ال����������ع����������اد و��������������ض ذن�����ب�����ه

وا����������ش���������ت���������ع���������ان ب�������خ�������ال�������ق�������ه رّب������������ه

ن���������ش����ب����ه يف  ط����������������اح  ط����������������رٍي  م��������ث��������ل 

م������ب������ت������ل������ي وال��������������ه��������������ّم ي�������ل�������ع�������ب ب����ه

ث����������م اغ�������������ادره�������������م ع�������������ش������ى �����ش����ح����ب����ه

ال�����������زه�����������ر ي�������ن�������ب�������ت م��������ع��������ا ع���������ش����ب����ه

ي��������ع��������ل ق�������ل�������ب�������ي ي��������ف��������ت��������دي ق����ل����ب����ه

 ريــتـ�يــت

اململكه و احنا على نف�ض امل�شار

حزم و عزم  و جهودنا  متكامله

مَع بع�شنا  ل ميني  و ل ي�شار

و انعامل اخلاين مثل ما اتعامله

******

عالقة �شعوبنا باحلب مبنّية ..

نفخر و ن�شمو باإجنازاتنا جّدًا 

نحنا الإمارات .. و نحّب ال�شعودية ..

�شعب وقيادة .. نرددها #معًا_اأبدًا 

البيت مت�حد
ال���ف���ع���ول ����ش���ي���خ  اب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل 

الفحول ال��ع��وج��ا  ه��ل  م��ن  اإل  ح��ال��ف  م��ا 

���ش��ه��د ����ش���اف���ا  واذا  ح���ن���ظ���ل  زع������ل  اذا 

����ش���ل���م���ان اب������ن ع���ب���دال���ع���زي���ز اخ������و ف��ه��د

زيد بن م�صفر ال�صيعري

كلنا خليفة
ي�شيفه زاي������د  ل��ط��ي��ب  خ��ل��ي��ف��ه  ط��ي��ب��ه 

ه�������ذا خ���ل���ي���ف���ه وي�������ن ن���ل���ق���ى و���ش��ي��ف��ه

ب�������الده يف  وال�����������ش�����خ�����ا  امل�����ح�����ب�����ه  م�������د 

ع�����ب�����اده  يف  م�������ّي�������زه  رٍب  �����ش����ب����ح����ان 

را�صد �رصار

فتاة تهامة

�صيف بن علي الكعبي

ال���ت���ع���اون  ي��ع��ن��ي  و������ض  ت���ع���رف  ب��غ��ي��ت  اإن 

ال���ت���ه���اون  وال  ع�����ال�����ردى  ع�����  ت����رب����وا  م����ا 

ن������وره ث������م  �����ش����م����ا  خ����������وان  ل  اإل�����ت�����ف�����ت 

�����ش����وره ك������ل  يف  اأجم�������اده�������م  ي���ط���ل���ب���ون 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

دره ل��������������ل�����������ه  در  ال��������������ش��������ع��������ر  ل��������ل��ه  

ال�مجره ت�����ط��وف  ال�����ل��ي  ال�����ن�����ج��وم  ع�����د 

ب�ال�ه�نا  وال�م��شره ع��ي�دك  م��ب�����روك 

ف��������ي ك��������ل ع��������ام اث�����ب�����ِت وب�����ك�����ل م�����ره

وح�����ره ُدره  ال��������م�����ج�����د،  دار  ت��ب�ق�ي�ن 

م��ق��ره ط���وب���ى  ج���ع���ل  )زاي��������د(  دار  م����ن 

م�شتمره احل������زم  )����ش�������ل���م���ان(  ل�������دي���ار 

ال�م�شره اأه�������ل  م�����ن  ت�����ح��ف��ظ��ن��ا  رب  ي�����ا 

غ�م�امه ي�����ه�����م��ل  ق��������ام  ع�ل�ي�نا  ال��������ل�����ي 

ك��الم��ه يف  ����ش���دق  و  ق�����ال  م����ن  واع��������داد 

ال�����م�����ح��ب  وغ�رام�ه اأع�����ي��اد  ي�اب�ه�جة 

ال�ق�يامه ي�����������وم  ل��ي�ن  زع�����ي�����م�����ة  اإن�������ك 

ف��������ي ظ��������ل ح�����ك��ام ال��������ش��ع��د وال�����ك��رام��ه

ال�شهامه واه����ل  وال��ط��ي��ب  ال�����وف��ا  له�����ل 

واح�ت�رامه وال��������وف�����ا  ال�����ت�����ه�����اين  ك�����������ل 

ل�ل�زع�امه ال�م�م�لكة  ب��������الد  واح��������ف�����ظ 

من دار زايد  لديار �سلمان 


