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متى ميكن للطفل الذهاب 

اإىل �صالة اجليم؟
الإن�سان  التمارين والن�ساط البدين مثلما يحتاج  اإىل  يحتاج الطفل 
البالغ، لذلك من الأف�سل حثه على ممار�سة الن�ساط بداية من ُعمر 
واحلركة.  والقفز  البدنية  الألعاب  من  يوم  كل  �ساعة  بواقع  �سنتني 
الع�سالت  من��و  وتعزيز  التوتر،  خف�ض  على  الن�ساط  ه��ذا  وي�ساعد 
لل�سغري  ميكن  ُع��م��ر  اأي  يف  لكن  بالنف�ض.  الثقة  وزي����ادة  وال��ع��ظ��ام، 

الذهاب اإىل �سالة الريا�سة )اجليم(؟
تفيد التقارير الرتبوية باأن الطفل يكون م�ستعداً للذهاب اإىل اجليم 
الألعاب  ممار�سة  على  ق���ادراً  يكون  اأن  مب��ج��ّرد  الأوزان  بع�ض  ورف��ع 
اأو  القدم،  لكرة  يف فريق  يكون لعباً  ك��اأن  قوانينها،  وفهم  اجلماعية 
اليد، اأو ال�سلة. وهي مرحلة تالية ملمار�سة الألعاب الفردية كال�سباحة، 

لكنها ل تتاأخر كثرياً.
بع�ض  وممار�سة  اأب��وي��ه  م��ع  اجليم  اإىل  ال��ذه��اب  الطفل  باإمكان  لكن 
التمارين والألعاب مبا يف ذلك اجلمباز بداية من �سن 3 �سنوات اأو 4، 
ويتوقف ذلك على نوعية الن�ساط، وتوفر م�ساحة و�سروط اآمنة له. 
فاألعاب مثل نط احلبل، والهولهوب، ومتارين امل�سي ميكن اأن تكون 

�سهلة واآمنة متاماً بعد اأن يتخّطى 4 �سنوات.
وتظل اأف�سل اخليارات للطفل قبل ُعمر 8 �سنوات هي: القفز، واألعاب 
الت�سّلق، مع  واألعاب  الدراجة،  الغماية، والرك�ض، وال�سباحة، وركوب 
�سنوات، حتى ل يقع   6 �سن  م��ن  ب��داي��ة  الأوزان  رف��ع  م��ن  قليل ج��داً 

�سغط كبري على املفا�سل.

لهذا ال�صبب ل تكرث من م�صاهدة الأخبار ال�صيئة
اأح���د الأي�����ام، وب�����داأت ت�سعر  اأم����ام ���س��ا���س��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون يف  ه��ل جل�ست 
بالإحباط، بعد م�ساهدة ن�سرة الأخبار، التي تعج بالكوارث واحلوادث 
الوحيد  فل�ست  نعم،  الإج��اب��ة  كانت  اإذا  العاملية؟  والأزم���ات  املاأ�ساوية 

الذي يفعل ذلك.
ال�سدمات  ع��الج  يف  املخت�سة  ب��اب��ل،  ���س��وزان  النف�سية  ال��ع��امل��ة  ت��ق��ول 
ينقل  ال�����س��ادم��ة،  والأخ���ب���ار  احل�����وادث  اإىل  ال���س��ت��م��اع  اإن  النف�سية، 
اجل�سم اإىل و�سع الإجهاد، حيث يقوم باإ�سدار هرمونات التوتر مثل 

الكورتيزول والأدرينالني.
اأن  ب�سكل يومي، ميكن  العملية  تكرار هذه  الوقت، وعند  ومع مرور 
اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  ل��الإره��اق، وميكن  لدينا  الكظرية  الغدد  تتعر�ض 
ال�سعور بالتعب يف ال�سباح، وقلة النوم والكتئاب، ف�ساًل عن العديد 

من الأعرا�ض ال�سلبية الأخرى، بح�سب موقع مانداتوري.
البتعاد  م��ن وق��ت لآخ���ر،  ال�����س��روري  م��ن  اأن  ب��اب��ل،  الدكتور  وتعتقد 
اأو كوميدية،  عن هذا النوع من الأخبار، وا�ستبدالها بربامج م�سلية 

لتعطي عقلك ونظامك الع�سبي ا�سرتاحة من الأخبار ال�سيئة.

حتيك اأو�صحة باأكيا�س ال�صاي امل�صتعملة
حتولت �سيدة اأ�سرتالية اإىل ا�ستخدام خيطان اأكيا�ض ال�ساي للحياكة، 

وراحت حتيك اأو�سحة مميزة، با�ستخدام هذه اخليطان.
وحتتاج ال�سيدة اإيرين، اإىل اأكرث من 2000 كي�ض �ساي حلياكة و�ساح 
واحد، وي�ستغرق الأمر وقتاً طوياًل، لأنها بحاجة يف البداية اإىل عمل 

جدائل من اخليطان، قبل اأن ت�ستخدمها للحياكة.
وتقول اإيرين: "اأخربت اأ�سدقائي مبا كنت اأفعله، واأخربوا اأ�سدقاءهم 
يل،  ال�ساي  اأكيا�ض  بجمع  ب��داأوا  لذلك  امل�ست�سفى،  يف  يعملون  الذين 

وهذا ما �ساعد على منو عملي".
�سيدين،  اأعي�ض يف  كنت  ل��و  ذل��ك  فعل  اأك��ن لأجن��ح يف  "مل  وت�سيف: 
لكنني ا�ستطعت حتقيقه يف مدينتي كرياجن. اأعتقد اأنه من الرائع اأن 

روؤية عدد الأ�سخا�ض الذين يرغبون يف امل�ساركة".
نحو  اإي��ري��ن خطوة  ت�سممها  التي  الأو���س��ح��ة  تعد  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
املالب�ض،  اأن���واع  جميع  تنا�سب  ال��وق��ت،  نف�ض  يف  اأنها  اإل  ال�ستدامة، 

بح�سب �سحيفة اأي بي �سي الأ�سرتالية.
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كادت تفارق احلياة 
ب�صبب م�صمار 

يف  �سديدة  بالتهابات  اأ�سيبت  بعدما  احلياة  تفارق  اأن  كندية  ام��راأة  ك��ادت 
اأثناء م�ساعدة �سديقتها يف  اإثر تعر�سها جلرح من م�سمار �سدئ  �ساقها، 

جتديد منزلها. 
بعدما  امل��رك��زة  العناية  وح��دة  كامل يف  �سهر  زه��اء  اأك��ون��ور  كولن  واأم�ست 

اأ�سيبت بالتهابات جراء تعر�سها جلرح من م�سمار �سدئ. 
وكانت ال�سابة التي تبلغ من العمر 38 عاماً ت�ساعد اإحدى �سديقاتها يف 

جتديد منزلها، عندما خد�ست �ساقها الي�سرى مب�سمار قدمي. 
وبعد اأربعة اأيام ا�ستيقظت اأكونور من النوم وهي تعاين من اآلم مربحة يف 
�ساقها الأخرى، وظنت اأن الآلم ناجمة عن اإ�سابة قدمية تعر�ست لها اأثناء 

ممار�ستها ريا�سة الكيك بوك�سينغ.
ونقلت اأوكونور اإىل امل�ست�سفى على الفور حيث فقدت وعيها فور و�سولها، 
ما دفع الأطباء اإىل و�سعها حتت العناية الطبية املركزة. وا�ستمرت غيبوبة 
ال�سيدة ع�سرة اأيام قبل اأن ت�ستيقظ لتخ�سع بعدها لثالث عمليات جراحية 
يف �ساقها.  وقد �سخ�ض الأطباء حالتها بالتهاب اللفافة الناخر، الذي ينت�سر 
يف اأنحاء اجل�سم ب�سرعة كبرية بفعل باكترييا تنتج �سموماً تدمر الأن�سجة، 

والذي ي�ساب به حوايل 20 األف �سخ�ض يف الوليات املتحدة كل عام. 
وزنها خالل  من  غ��رام��اً  كيلو   20 فقدت  اأوك��ون��ر  اأن  بالذكر  من اجلدير 
الأطباء  وزرع  امل�ست�سفى  داخ��ل  معظمها  ق�ست  امل��ر���ض،  من  اأ�سهر  ثالثة 
خاللها ما يقارب 97 دعامة يف �ساقها لإغ��الق اجل��رح، بح�سب ما ورد يف 

�سحيفة مريور الربيطانية. 

مطار مل حتلق 
طائراته منذ 40 عاما

العا�سمة  يف  دويل  م�����ط�����ار  حت��������ول 
مهجور  مكان  اإىل  نيقو�سيا  القرب�سية 
بعدما كان حمطة �سفر يق�سدها مئات 
الآلف من امل�سافرين قبل اأربعني عاما.

"ديلي ميل"  وبح�سب ما نقلت �سحيفة 
الربيطانية، فاإن مطار نيقو�سيا الدويل 
���س��اب��ق��ا ت���وق���ف ع���ن ال��ع��م��ل اإث�����ر توقيع 
اتفاق لوقع اإطالق النار يف قرب�ض �سنة 

.1974
العام، ومت  وغزت تركيا قرب�ض يف ذلك 
اإىل  احل��ني  ذل��ك  منذ  اجل��زي��رة  تق�سيم 
ج���زء ج��ن��وب��ي، واآخ�����ر ���س��م��ايل )يحظى 
اأق��ام��ت الأمم  ب��اع��رتاف حم����دود(، كما 
املطار  فيها  يقع  عازلة  منطقة  املتحدة 

املهجور.
واأ�سيبت طائرة يف مدرج املطار بال�سداأ 
حتليق،  دون  ط���وي���ال  اأوق����ف����ت  ب���ع���دم���ا 
اإىل خراب  اأخ����رى  اأرج�����اء  ك��م��ا حت��ول��ت 

ت�ستوطنه اأع�سا�ض الطيور.
ول يزال املطار �ساهدا على ما كان فيه 
من حياة، اإذ ما تزال اللوحات تر�سد اإىل 

املقاهي ومن�سات اأخرى للركاب.

ممرات خا�صة ملدمني 
الهواتف املحمولة 

ممرات  �سينية  م��دي��ن��ة  خ�س�ست 
املحمولة،  الهواتف  ملدمني  خا�سة 
الذين ي�سريون على الطريق، وهم 

يحدقون يف �سا�سات هواتفهم.
ف�سل  �����س����ي����ان،  م���دي���ن���ة  وق��������ررت 
اإبقاء  يف�سلون  الذين  الأ�سخا�ض 
الهاتف،  ب�سا�سة  ملت�سقة  اأعينهم 
ب�سكل  ي�سريون  الذين  اأولئك  عن 

طبيعي يف �سوارع املدينة.
وب��ع��ر���ض ح����وايل م���رت، مت طالء 
املمرات اخلا�سة حلاملي الهواتف 
امل��ح��م��ول��ة ع��ل��ى الأر���������ض، وذل���ك 
خالل  يقظني  ل��ي��ب��ق��وا  لتنبيههم 
اأيقونة  ر���س��م  مت  ح��ي��ث  ���س��ريه��م، 
ك��ب��رية ل��ه��ات��ف ع��ل��ى الأر�������ض، مع 
الذي  الجت�����اه  اإىل  ت�����س��ري  اأ���س��ه��م 
ال���ه���وات���ف   dحامل ع���ل���ى  ي���ج���ب 

ال�سري فيه.
وي���ب���ل���غ ط�����ول امل���م���ر ن���ح���و 100 
الأحمر  ب��الأل��وان  مرت، هو مطلي 
م�ساحات  على  والأزرق،  والأخ�سر 
خمتلفة من �سارع يان تا املزدحم، 
ل  ال��ذي��ن  ل��الأ���س��خ��ا���ض  وبالن�سبة 
ي�ستخدمون هواتفهم اأثناء ال�سري، 
جزء  اأي  ا�ستخدام  يف  اأح���رار  فهم 
�سحيفة  بح�سب  ال��ر���س��ي��ف،  م��ن 

ديلي ميل الربيطانية.
ُيذكر اأن ال�سني تعاين من م�سكلة 
املحمولة،  الهواتف  على  الإدم���ان 
ال�����س��ك��ان م���ا معدله  ي��ن��ف��ق  ح��ي��ث 
ع��ل��ى هواتفهم  ي��وم��ي��اً  ���س��اع��ات   3
املرتبة  ال�����س��ني  ال��ذك��ي��ة، وحت��ت��ل 
الثانية عاملياً بعد الربازيل يف عدد 

�ساعات ا�ستخدام الهواتف.

فيل يهرب من 
حديقة حيوان 

من  "كينيا"  ي���دع���ى  ف���ي���ل  خ�����رج 
اأملانيا  غ����رب  يف  ح���ي���وان  ح��دي��ق��ة 
وذهب يف جولة قبل اأن تتم اإعادته 

اإىل حظريته.
اإن  ال�سرطة  با�سم  متحدث  وق��ال 
الفيل املتجول انطلق من حديقته 
يف مدينة نيوفيد يف ولية راينلند 
بالتينات وجتول مل�سافة كيلومرت 

تقريباً.
الفيل  خمتلفون  اأ�سخا�ض  و�سور 
وقاموا  املدينة  ع��رب  جتوله  اأث��ن��اء 

بتحميل اللقطات على الإنرتنت.
اإن  ال�سرطة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
النزهة كانت ق�سرية و�سلمية، ومل 
مي�����ض وق���ت ط��وي��ل ق��ب��ل اأن يقنع 
احليوان  ح��دي��ق��ة  م��وظ��ف��ي  اأح�����د 

الفيل بالعودة اإىل حظريته.
واأفاد املتحدث باأن املرور مل يواجه 
الفيل  يت�سبب  مل  كما  م�سكلة،  اأي 

يف اإ�سابة اأي �سخ�ض.

هل يجوز تعاطي امل�صكنات 
اأثناء فرتة الر�صاعة؟ 

ت�������س���اور ال�����س��ك��وك ال��ك��ث��ري من 
امل�سكنات  تعاطي  الأمهات حيال 
اعتقاداً  ال��ر���س��اع��ة  ف���رتة  اأث��ن��اء 
م��ن��ه��ن ب��اأن��ه��ا ت���وؤث���ر ���س��ل��ب��اً على 
ج���ودة ال��ل��ن. ف��م��ا م���دى �سحة 

ذلك؟
ال�سوؤال،  ه���ذا  ع��ل��ى  ول��الإج��اب��ة 
بولية  ال�سيادلة  غ��رف��ة  ق��ال��ت 
اإنه  الأملانية  ال�سفلى  �ساك�سونيا 
امل�سكنات،  مت��ث��ل  ل  ع���ام  ب�سكل 
التي يتم �سرفها بدون رو�ستة، 
الر�ساعة،  ف��رتة  اأث��ن��اء  م�سكلة 
فعلى الرغم من اأنها تنتقل اإىل 
لن الأم، اإل اأنها ل ت�سكل خطراً 

تركيز  لأن  نظراً  الر�سيع،  على 
املواد الفعالة بها غالباً ما يكون 

�سئياًل بالن�سبة للر�سيع.
امل�سكنات،  اإىل  ال��ل��ج��وء  وق���ب���ل 
بتحديد  الأم  ال��غ��رف��ة  ت��ن�����س��ح 
ما  غ���ال���ب���اً  ح��ي��ث  الأمل،  ���س��ب��ب 
اإىل  مثاًل  ال�سداع  �سبب  يرجع 
اأو  ال�سوائل  نق�ض  اأو  النوم  قلة 
قلة احلركة اأو التوتر النف�سي. 

يكون من  الأ�سباب ل  ومع هذه 
امل�سكنات  ت��ع��اط��ي  ال�������س���روري 
تكرار  اأما يف حال  الأ�سا�ض.  من 
فينبغي  ب���ال�������س���داع،  الإ����س���اب���ة 

حينئذ ا�ست�سارة الطبيب. 

نبي" هي  "اأنكري  ج��ني  يف  امل��وؤث��رة  اجلينية  وال��ط��ف��رات 
 .L1622I و   R1788W

ذكرت  كما  م��وج��ودة،   R1788W اجلينية  وال��ط��ف��رة 
درا����س���ة ج��ام��ع��ة دي����وك ال��ت��ي ن�����س��رت يف جم��ل��ة "جورنال 
اأوف كلينيكال انفي�ستيغي�سن" العلمية، عند نحو مليون 
اأ�سولهم  ت��رج��ع  ال���ذي���ن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ���س��خ�����ض يف 
اجلينية  ال��ط��ف��رة  ت��وج��د  بينما  الأوروب����ي����ة،  ال���ق���ارة  اإىل 
اأفريقية.  اأ�سول  من  الأمريكان  عند  فقط   L1622I
7 باملائة من الأمريكان يحملون الطفرة اجلينية  ونحو 
نحو 0.3 باملائة منهم يحمل الطفرة  بينما   ،L1622I

.R1788W اجلينية
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن مر�ض زيادة الدهون يف تزايد منذ 
ثمانيات القرن املا�سي. ويعتقد فان بينيت، املدير امل�سرف 
على الدرا�سة، والربوفي�سور بارث غيلر من جامعة ديوك 
باأن احلياة احلديثة لالإن�سان اأثرت على انت�سار وباء تناول 
الدهون ب�سكل مفرط. وبداأ هذا الوباء يف ثمانيات القرن 
املا�سي مع انت�سار امل�سروبات املُحالة والبطاط�ض املقلية. 
وقال العلماء بهذا ال�سدد: "مل تتغري اجلينات يف ج�سمنا 
ب�سورة مفاجئة، لكنها �ساءت ب�سبب نوع التغذية اجلديدة 

عليها.
الفئران  على  جتارب  بعمل  الدرا�سة  على  امل�سرفون  وقام 
وذلك  ال��ده��ون،  تكد�ض  على  توؤثر  التي  اجلينات  ملعرفة 
عندما كانت اأعمار الفئران 3 اأ�سهر ولحقا عندما ت�سبح 
اأن الفئران التي حتمل  كانت  البحث  ونتيجة  اأ�سهر.   10
وزنا  الأك���رث  اأ�سبحت   R1788W اجلينية  ال��ط��ف��رة 

مقارنة بالفئران الأخرى، وذلك بعد فح�سها من جديد 
الطفرة  ال��ت��ي حتمل  وال��ف��ئ��ران  اأ���س��ه��ر.   10 بعمر  وه��ي 
التي ل حتمل  وزن��ا من  اأك��رث  L1622I كانت  اجلينية 

اأي طفرة جينية.
اأكرث عر�سة  اأوروبية كانوا  اأ�سولهم  الذين  النا�ض  اأن  اأي 
لتكد�ض الدهون مع تقدم العمر من النا�ض ذوي الأ�سول 

الإفريقية، نقال عن موقع فوكو�ض الأملاين.
الإن�سان احلايل  ورثها  التي  اجلينات  اأن  العلماء  ويعتقد 
اأث����ر �سلبي ع��ل��ى تراكم  ل��ه��ا  ال��ق��دمي ك���ان  م��ن الإن�����س��ان 
الدهون. اإذ اأن الإن�سان املتقدم يف العمر يف قدمي الزمان 
�سهلة، كما مع  الفرائ�ض ب�سورة  ا�سطياد  مل يكن ميكنه 
ال�سياد ال�ساب، وتكد�ض الدهون يف ج�سمه كان يلعب دورا 

مهما يف عملية بقائه على قيد احلياة.
الدهون التقابلية 

ت�ستخدم الدهون التقابلية يف املعجنات واملاأكولت املقلية. 
وهي لي�ست عدمية الفائدة فح�سب، بل اإنها اأحد الدهون 
الدهون  كل  لي�ست  لكن  الإن�����س��ان.  �سحة  على  اخلطرية 
نتعرف  فكني  للج�سم.  اأ�سا�سي  عن�سر  فبع�سها  م�سرة، 

على الدهون امل�سرة والنافعة؟
يكرث احلديث عن الدهون وخماطرها على �سحة الإن�سان، 
ل�سيما اأنها تت�سبب يف العديد الأمرا�ض كال�سمنة وت�سلب 
اخلطرية.  الأم��را���ض  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�سكري  ال�سرايني 
ينبغي  اأن���ه  اإل  للج�سم،  مهم  غ��ذائ��ي  عن�سر  اأن��ه��ا  ورغ���م 

التمييز بني دهون املفيدة والدهون امل�سرة بال�سحة.
الدهون �سحي و�سروري للج�سم مثل دهون  بع�ض هذه 

الأوم��ي��غ��ا 3- غ��ري امل�����س��ب��ع��ة، ف��ه��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى تنظيم 
م�����س��ت��وى ال��ك��ول��ي�����س��رتول يف اجل�����س��م، ك��م��ا ت����زود اجل�سم 
باأحما�ض دهنية ل ي�ستطيع اجل�سم تكوينها مثل حم�ض 
عن  ف�سال  مثال.  النمو  على  ي�ساعد  ال��ذي  اللينولينك 
ذلك فاإن الدهون تعد م�سدرا مهما لبع�ض الفيتامينات 
الذائبة يف الدهون مثل فيتامني A و D، وغريها. بيد 
امل��رء حني يتعلق الأم��ر بالتميز بني  اأن��ه غالبا ما يحتار 
خمتلف اأنواع الدهون يف خمتلف الأطعمة التي ن�ستهلكها 

يوميا.
ت��ع��د ال���ده���ون ال��ت��ق��اب��ل��ي��ة اإح�����دى ال���ده���ون امل�����س��رة غري 
املعروفة كثريا رغم اأنها منت�سرة ب�سكل كبري يف الأطعمة 
التغذية  خرباء  ويعتقد  واملقليات.  املعجنات  يف  خ�سو�ساً 
العديد م��ن الأم��را���ض وه��و ما  ال��ده��ون ت�سبب  اأن ه��ذه 
يوؤكده بينهم اأخ�سائي في�سيولوجيا التغذية الربوفو�سور 
غريهارد ياراي�ض الذي �سدد يف مقابلة مع DWعربية 
على اأن الدهون التقابيلة ت�سبب اأمرا�ساً ت�سلب �سرايني 

القلب والدورة الدموية وال�سكري.
وللحد ّ من خطورة هذه الدهون، ين�سح خرباء التغذية 
بتجنب ا�ستهالك الب�سكويت اجلاهز والأطعمة ال�سريعة، 
والنم�سا وهنغاريا،  الدمنارك  الدول مثل  اأن بع�ض  علما 
قامت باإلزام ال�سركات امل�سنعة لالأغذية بعدم جتاوز ن�سب 
فر�ست  كما  الأطعمة.  يف  التقابلية  الدهون  من  حم��ددة 
التقابلية  الدهون  كمية  كتابة  املنتجني  على  اأخ��رى  دول 
املوجودة يف املنتج على الغالف، يف حني يتم التفكري مبنع 
ا�ستخدام هذه الدهون م�ستقبال يف كل الأغذية امل�سنعة.

الدهون تتكد�س عند البع�س مع تقدمهم يف ال�صن.. فما ال�صبب؟

اأغلب النا�ض يزداد وزنهم مع تقدمهم يف ال�سن. لكن بع�ض البع�ض منهم 
يزداد وزنهم ب�سورة اأكرب من البقية. درا�سة حديثة اكت�سفت ال�سبب 
وراء هذه الظاهرة التي اأخذت باالزدياد منذ ثمانينات القرن املا�سي. 
اإىل  الب�سر بنحو كيلوغرام واحد  اأغلب  وزن  االأربعني  �سن  بعد  يزداد 
الب�سر  بع�ض  هناك  لكن  طبيعي.  كمعدل  العام  يف  اثنني  كيلوغرامني 
الذين يزداد وزنهم بوترية اأكرب من البقية. باحثون من جامعة ديوك 
االأمريكية تو�سلوا اإىل ال�سبب، وذلك بالتعرف على الطفرات اجلينية 
وجتميعها  الدهون  الإنتاج  الدماغ  من  التعليمات  اإ�سدار  عن  امل�سوؤولة 
بي"  "اأنكرين  اجلني  على  توؤثر  اجلينية  الطفرات  وهذه  اجل�سم،  يف 

اجل�سم.  خاليا  يف  والغلوكوز  ال�سكريات  تكد�ض  عن  امل�سوؤول 
وكميات الغلوكوز الزائدة تتكد�ض يف اجل�سم كدهون �سارة، 

باأمرا�ض  االإ�سابة  اإىل  االأحيان  بع�ض  توؤدي يف  وقد 
ال�سكر، كما نقل موقع "فوكو�ض" االأملاين.
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�ش�ؤون حملية

�صعيد بن طحنون يزور جمل�س اأحمد بن هوميل العامري

يف جمل�ض بن حم الرم�ساين بالوقن 

نهج زايد و�صع الإمارات فى مكانة متقدمة يف ميادين العمل اخلريي والإن�صاين اإقليميًا ودوليًا

•• العني – الفجر

بزيارة  نهيان،  اآل  �سعيد بن طحنون  ال�سيخ  قام معايل 
اإىل امل��ج��ل�����ض ال��رم�����س��اين ل�����س��ع��ادة اأح��م��د ب��ن هوميل 
العامري يف منطقة زاخر مبدينة العني، والتقى هناك 
وتبادل  وال�سعراء،  والأك��ادمي��ي��ني  املواطنني  من  بعدد 
معهم الأحاديث الودية، التي عرب اجلميع من خاللها 
عن م�ساعر التالحم والإخاء والولء للقيادة احلكيمة 
يف ظل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

رئي�ض الدولة، حفظه اهلل.
وقد تركز احلديث عن عام زايد اخلري، واحتفالية دولة 
الإمارات مبئوية ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه، حيث اأكد احل�سور اأن الوالد املوؤ�س�ض قد ترك 
ونفاخر  ثمارها  زلنا نقطف  ما  اإرث��ا عظيما ومنجزات 
بها الأمم، واأن زايد طيب اهلل ثراه، �سيبقى نبع اخلري 

والعطاء الذي ل ين�سب ول ينقطع. 
اأن ال�سيخ زايد، رحمه اهلل، رحل ج�سدا  واأكد احل�سور 
ولكنه ما زال بيننا بروحه الطاهرة وذكراه العطرة، وما 

زال را�سخا يف عقولنا وقلوبنا، ما زال حا�سرا فينا من 
رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  خالل خليفته 
الدولة حفظه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة، الذي يعد امتدادا �سادقا للمغفور له 

ال�سيخ زايد، طيب اهلل ثراه.
بانتمائهم  واعتزازهم  فخرهم  عن  احلا�سرون  وع��رب 
ل��دول��ة الإم�������ارات، واأ�����س����ادوا ب��ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة التي 
م�ستقبل  وت��اأم��ني  املواطنني  راح��ة  على  دائ��م��ا  حتر�ض 
ال�سخمة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  وتطلق  لالأبناء،  م�سرق 
للمواطن  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
م�ساريع  تنفيذ  خ��الل  من  و�سعادته  رفاهيته  وحتقيق 
التنمية  م�سرية  وتعزز  القطاعات  كافة  تخدم  متنوعة 
زايد اخلري،  اأر�ساه  الذي  الرا�سخ  النهج  وعلى  والبناء، 

رحمه اهلل. 
اأعلن  التي  وامل�ساريع  باملبادرات  احلا�سرون  اأ���س��اد  كما 
نهيان،  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  عنها �ساحب 
قبل اأيام، والتي تواكبت مع عام زايد اخلري،  حيث زّف 

اإطالق  خ��الل  من  جديدة  مكرمة  خرب  الوطن  لأبناء 
حزمة من امل�ساريع التي تعزز م�ستويات املعي�سة واحلياة 
اهتمام  على  جديد  م��ن  لتوؤكد  للمواطنني،  الكرمية 
القيادة الر�سيدة باملواطن و�سعيها الدائم لتوفري كافة 
اجلهود  كافة  وت�سخري  ل��ه،  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  اأ�ساليب 
واخلدمات والربامج وامل�ساريع التي تر�سخ لنهج القيادة 
عملية  اأ�سا�ض  ه��و  امل��واط��ن  اأن  على  وتاأكيدها  احلكيم 

التنمية واأن رفاهيته و�سعادته واأمنه هو غايتها.
واحل�سور،  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأ����س���اد 
باإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد، كذلك، 
50 م��ل��ي��ار درهم  اإط�����الق ح��زم��ة اق��ت�����س��ادي��ة ب��ق��ي��م��ة 
لت�سريع وترية م�سرية اأبوظبي التنموية والقت�سادية، 
خالل ال�سنوات الثالث املقبلة، موؤكدين حر�ض �سموه  
الوطن،  لأبناء  وال�سعاجة  والرفاء  املنفعة  حتقيق  على 
من خالل الرتكيز على لوائح البنية التحتية وقطاعا 
ي��ع��زز م��ن م�سرية  وال�����س��ن��اع��ة، مب��ا  وال��ت��ج��ارة  ال�سكن 
النمو القت�سادي، والرتقاء بخدمات  التنمية وتعزيز 
والرتاثية  الثقافية  القيم  وتر�سيخ  والتعليم  ال�سحة 

لأبناء الوطن.
واأكد احل�سور اأنه لي�ض اأدل من حر�ض �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد، على م�ستقبل اأبنائه املواطنني، 
وتاأمني فر�ض العمل والعي�ض الكرمي لهم، من الأوامر 
اآلف ف��ر���س��ة عمل   10 ب��اإي��ج��اد  ���س��م��وه  ال��ت��ي وج��ه��ه��ا 
للمواطنني يف القطاعني اخلا�ض واحلكومي، على مدى 
وتنظيم  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  املقبلة،  اخلم�ض  ال�سنوات 
املنتج املحلي ودعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، ورفع 

قدراتها التناف�سية حملياً واإقليمياً.
ب��ن طحنون  �سعيد  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل  ت��وج��ه  اخل��ت��ام  ويف 
واأكدوا  الر�سيدة،  للقيادة  والتقدير  بال�سكر  واحل�سور 
والقيادة،  للوطن  وال���وف���اء   ال���ولء  عهد  جت��دي��د  على 
وتوجهو بالبتهال والدعاء اإىل اهلل ، باأن يتغمد فقيد 
اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ال��وط��ن 
ثراه، بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته، ويجزيه خري 
اجلزاء عن �سعبه واأمته، واأن يدمي على دولة الإمارات 
وقيادتها و�سعبها نعمة الأمن وال�ستقرار، لتبقى واحة 

لالأمان وعنوانا للعطاء والت�سامح وال�سالم. 

•• الوقن – الفجر

حم  ب��ن  ���س��امل  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  ا�ستقبل 
العامري ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري الوطني 
لإمارة ابوظبي يف جمل�سه مبنطقة الوقن 
امل�سئولني وجمموعة  ،ع��ددا من  اأم�ض  اأول 
والأ�سدقاء  واجل����ريان  الأه���ل  م��ن  ك��ب��رية 
وبع�ض ال�سخ�سيات العامة يف تقليد �سنوي 
لرت�سيخ اأوا�سر املحبة يف ظل �سهر رم�سان 
موؤكداً  باحل�سور  بن حم  ورح��ب   . املبارك 
له  املغفور  قدمه  ما  على  حديثه  بداية  يف 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
الذي �سخر حياته يف خدمة وطنه و�سعبه 
الدولة  وخ��ارج  داخل  املحتاجني  وم�ساعدة 
اهلل  بف�سل  اأن��ه  م��وؤك��داً  املنكوبني،  واإغ��اث��ة 
ع��ز وج���ل وج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة التي 
�سارت على نهج املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
الإمارات  اآل نهيان تبواأت  زايد بن �سلطان 
العمل اخلريي  مكانة متقدمة يف ميادين 
املغفور  اإن  ، كما  ودولياً  اإقليمياً  والإن�ساين 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب����اإذن  ل��ه 
وب���ج���دارة حكيم  ك���ان  ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل، 
ال���ع���رب، ح��ي��ث اأن��ت��ج��ت ل��ن��ا ح��ك��م��ت��ه دولة 
ف�ساًل  وم�ستقرة،  واآمنة  متطورة  ع�سرية 
عن اإيجاد جمتمع منتج ي�سعى اإىل الريادة 

العاملية يف كل املجالت.
وب���ني ب���ن ح���م اأن ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل 
، مكانة دولية مرموقة، حيث  زايد  ال�سيخ 
كان رحمه اهلل ميّد يد العون للجميع دون 
ا�ستثناء، وهو نهج �سار عليه �ساحب ال�سمّو 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
الدولة، حفظه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد العلى للقوات امل�سلحةا لذي 

م�سوا يف بناء الدولة وتقوية دعائمها.
ب��ن �سلطان  زاي���د  ال�سيخ  اإن  ب��ن ح��م  وق���ال 
عطاء،  ب��ح��ر  ك����ان  اهلل،  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
الأمثال  م�سرب  تكون  اأن  ل��الإم��ارات  واأراد 
الأمر  وهو  الإن�سانية،  والوقفات  يف اخلري 
الذي جتلى عرب مواقفه ومبادراته، حيث 
 اأر�سى نهج العمل الإن�ساين باأروع جتلياته.

نفو�ض  يف  زرع  زاي�����د  اأن  ح���م  ب���ن  واأ�����س����ار 
قاعدة  اأ�س�ض  كما  اخل��ري،  الإماراتيني حب 
اخلري ومن خاللها انطلق ليعطي ب�سخاء 
عم املواطنني واملقيمني وتعداهم اإىل كافة 
ب���ل���دان ال���ع���امل، وك����ان ي��ع��ط��ي ب���ال م��ن��ة اأو 
انتظار لرد اجلميل، فكفل الأيتام والأرامل 
ودع�����م اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة امل��ن��ت�����س��رة يف 

الإمارات مادياً ومعنوياً.
الإن�سانية  ب��الأع��م��ال  الإم������ارات  ومت��ي��زت 
ل��ل��دول��ة، �ساربا  ���س��م��ة مم��ي��زة  واأ���س��ب��ح��ت 
مثال عن العمل الإن�ساين باأنه ي�سبه غر�ض 
�سجرة �سغرية كربت واأثمرت وا�ستفاد من 
الإن�سانية  وامل�����س��اع��دات  اجل��م��ي��ع،  ث��م��اره��ا 
واخلريية التي تقدمها المارات لها ب�سمه 

يف كل دول العامل.
من جانبه قال عبداهلل بن �سعيد بن وريقة 
ال�سيخ  اهلل،  ب��اإذن  له،  املغفور  اإن  العامري، 
اآل نهيان، مل يتواَن يوماً  زايد بن �سلطان 
ع���ن ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات امل���واط���ن���ني، ون���ّوه 
له،  املغفور  بها  يتمتع  ك��ان  التي  باحلكمة 
الهياكل  زاي��د، حيث بنى  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل، 
القت�سادية للدولة، �ساعياً اإىل بناء اقت�ساد 

قوي ومرن ي�ستوعب الأزمات العاملية
املغفور  اأن  ب��ني  ف��ق��د   ، ال��ع��ام��ري  وا����س���اف 
�سلطان،  ب��ن  زاي����د  ال�����س��ي��خ  ب����اإذن اهلل،  ل���ه، 

العامل بطريقة  اأن نرى  رحمه اهلل، علمنا 
فئاته،  بكل  جمتمعنا  نطّور  واأن  خمتلفة، 
لكي ن�سل اإىل جمتمع متمّكن ملوؤه الفخر 
رمز  ُي��ع��ّد  اهلل،  رح��م��ه  اأن���ه  وراأى  ب��وط��ن��ه. 
العمل الإن�ساين على امل�ستوى العاملي، فلم 
يتوان عن مّد يد العون اإىل كل من يحتاج 
اإليها حول العامل. واأو�سح حممد بن �سعيد 
ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اإن  وريقة:  بن 
زايد بن �سلطان اآل نهيان متكن خالل مدة 
�ساملة  ح�سارية  نه�سة  بناء  م��ن  ق�سرية 
وبنية حتتية حديثة وتقدم وازدهار بارزين 
القت�سادية  التنمية  جم����الت  ج��م��ي��ع  يف 
الدول  والجتماعية ما و�سعها يف م�ساف 
التي  اجل��ه��ود  مثمناً  ال��ع��امل،  يف  املتقدمة 
�ساحب  بقيادة  الر�سيدة  احلكومة  تبذلها 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
�ساحب  واأخيه  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�ض 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�سمو  ���س��اح��ب  و  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
اآل ن��ه��ي��ان نائب  ب���ن زاي����د  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
،واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اإكمال  يف  الإم���ارات،  حكام  ال�سمو  اأ�سحاب 
م�سرية العطاء والزدهار يف تطوير البنية 
التحتية وتوفري احلياة الكرمية والرفاهية 

واأ����س���اف �سالح  وامل��ق��ي��م��ني.  ل��ل��م��واط��ن��ني 
مهما  الإن�����س��ان  "ان  العامري  طر�سوم  ب��ن 
له  املغفور  ذك��ر خ�سال  واأ���س��ه��ب يف  حت��دث 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
ف��اإن��ه ل��ن ي��وف��ي��ه ح��ق��ه، لأن��ن��ا ن��ت��ح��دث عن 
والقدوة  الأجيال  ومربي  واملوؤ�س�ض  القائد 
احل�سنة، حيث تطل علينا ذكرى وفاته يف 
رم�سان كل عام لتجمعنا جمددا على قيم 
ال��وف��اء واحل���ب والع����رتاف باجلميل، ملن 
ب��ل والعامل  الإم����ارات  اأب��ن��اء  حفر يف قلوب 
اأرقى  يف  الإن�����س��اين  ال��ع��ط��اء  معنى  اأج��م��ع 
�سورة ولتوؤكد اأروع معاين الوفاء من هذا 

ال�سعب الويف.
" اأن  ال��ع��ام��ري  العويا  راع���ي  واأك���د حممد 
اأ�س�ض  ال�����س��ي��خ زاي����د  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
مدر�سة يف اأعمال الكرم واخلري تخرج فيها 
اأ�سحاب ال�سمو احلكام و�ساروا على دربها، 
العناية  على  حري�ساً  ك��ان  زاي��د  اأن  مبيناً 
واملواطنني،  ال���وط���ن  ب�����س��وؤون  واله���ت���م���ام 
الإخال�ض  يف  الأع���ل���ى  امل��ث��ل  ل��ن��ا  و����س���رب 
يف ال��ع��م��ل وال����وف����اء ل��ل��وط��ن واحل��ك��م��ة يف 
ال�سدائد  ع��ل��ى  وال�����س��رب  الأم�����ور  م��ع��اجل��ة 
الطموحات  والإ�سرار على حتقيق  واملحن 
باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  "كان  وق���ال  والأه������داف. 
اآل نهيان منذ  ال�سيخ زايد بن �سلطان  اهلل 

الأب لكل  الإم���ارات  دول��ة  تاأ�سي�ض وتوحيد 
حقيقية  اأم���ة  لبناء  م�سى  حيث  م��واط��ن، 
زاهرة، وا�ستطاع اأن يتجاوز حدود الإمارات 
العربية املتحدة، لي�سبح داعية �سالم عامليا 
م����اداً ي���ده وم�����س��اع��دات��ه ل��ك��ل ال����دول، ففي 
ب��اإذن اهلل ال�سيخ  اأ�سد املحن برز املغفور له 
وداعية  كزعيم  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اإىل كافة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ن���ف���وذه  ���س��الم مي��ت��د 
ارج���اء الأر����ض، ل��ذا ظ��ل على م��دار ثالثة 
وث��الث��ني ع��ام��اً م��ن ال��ق��ي��ادة، ي���وؤدي اأدواراً 
�سيا�سية واإن�سانية. واجمع رواد املجل�ض اأن 
الكثرية  وال��ع��ط��اءات  املتوا�سلة  الإجن���ازات 
لل�سيخ زايد داخلياً واإقليمياً وعاملياً،فر�ست 
احرتام اجلميع، وو�سعته يف مكانة متفردة 
ب��ني م��واط��ن��ه وال��ع��رب وال���ع���امل، مل��ا قدمه 
رحمه اهلل لالإمارات و�سعبها من طماأنينة 
والإن�سانية جمعاء  وازدهار وحب، وللعرب 
من دعم ا�ستحق عليه لقب "زايد اخلري"، 
ح��ي��ث غ��ر���س��ت اأي���ادي���ه ال��ب��ي�����س��اء اخل���ري يف 
خمتلف اأ�سقاع الأر�ض فال يوجد مكان يف 
املعمورة مل ت�سل اإليه عطاءاته، �سواء عرب 
بناء امل�ساجد اأو امل�ساكن اأو املراكز ال�سحية 
التي تقف  املرافق  املدار�ض وغريها من  اأو 
اليوم �ساهدة على ما قدمه الراحل الكبري 

لأمته العربية والعامل اأجمع. 

رئي�س جامعة مركز الثقافة الإ�صالمية يف الهند 
ي�صتح�صر  اأعمال زايد اخلري يف جمل�س بن ركا�س 

•• العني :الفجر

ا�ست�ساف ال�سيخ حممد حمد بن ركا�ض العامري ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري 
لإمارة اأبوظبي يف جمل�سه مبدينة اليحر مبنطقة العني، ندوة حا�سر فيها 
ف�سيلة ال�سيخ اأبوبكر اأحمد، الأمني العام جلمعية علماء اأهل ال�سنة بالهند 
خاللها  قدم  الهند،  يف  ال�سالمية  ال�سنية  الثقافة  مركز  جامعة  ورئي�ض 
عر�سا لالأعمال اخلريية والن�سانية للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 
اآل نهيان على م�ستوى العامل ويف الهند ب�سكل خا�ض، موؤكدا باأن  �سلطان 
ما قدمه ال�سيخ زايد رحمه اهلل خلدمة الن�سانية ون�سر التعاليم ال�سمحاء 
للدين ال�سالمي يعترب موروث نفتخر ونعتز به، ونوه املحا�سر با�سهامات 
ال�سيخ زايد ودوره اخلريي ببناء امل�ساجد واجلامعات ودور اليتام ومراكز 
الرعاية الطبية وغريها يف حمتلف مناطق الهند، لفتاً اإىل اأهمية موؤمتر 
ال�سيخ زايد العاملي لل�سالم الذي يعقد ب�سكل �سنوي يف مدينة كاليكوت يف 
خمتلف  ميثلون  الذين  العلماء  من  كبري  ع��دد  به  وي�سارك  بالهند  ك��ريل 
املبذولة  زاي��د، وجهوده  ال�سيخ  اأعمال وخدمات  للوقوف عند  العامل،  دول 
يف  الو�سطي  منهجه  تعميم  و�سبل  العاملي،  وال�سالم  الإن�سانية  خدمة  يف 

الإ�سالم حول العامل، وخدماته يف ميدان التعليم والرتبية.
التي  اجل��ه��ود  اأن  العامري على  رك��ا���ض  ب��ن  ال�سيخ حممد  اأك��د  م��ن جهته 
الدين  تعاليم  ن�سر  نهيان يف  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  بذلها 
العامل جعلت منه  اأنحاء  ال�سالم يف كل  الدائم لتحقيق  الإ�سالمي وعمله 
ال�سيخ  قال  وب��دوره  العامل.  م�ستوى  على  وال�سالم  للمحبة  ومنارة  ق��دوة 
�سابقا  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض  ع�سو  ركا�ض  بن  حممد  �سامل  الدكتور 
العامل  م�ستوى  على  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ض  الوالد  حققه  ما  اإن 
جعلنا نفتخر ونعتز بانتمائنا اإىل نهج وموروث هذا القائد العظيم، وعلينا 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الر�سيدة  حكومتنا  ظل  يف 
املنهج والرث  "حفظه اهلل" اأن نحافظ على هذا  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
العام  الأم���ني  وج��ه  اخل��ت��ام  ويف  العامليني.  وال�����س��الم  ال�سلم  بدعم  الطيب 
ال�سنية  الثقافة  مركز  جامعة  ورئي�ض  بالهند  ال�سنة  اأه��ل  علماء  جلمعية 
الدكتور  وال�سيخ  ركا�ض  بن  ال�سيخ حممد  اىل  دع��وة  الهند  الإ�سالمية يف 
�سامل بن ركا�ض حل�سورهما موؤمتر ال�سيخ زايد العاملي لل�سالم الذي يعقد 
الندوة عدد  بالهند.  ح�سر  كاليكوت يف كريل  املقبل يف مدينة  ال�سهر  يف 
من ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني وجمع من اأبناء املنطقة واأبناء قبيلة العوامر 

وعدد من ال�ساتذة والأكادمييني يف جامعة مركز الثقافة ال�سنية. 

جمل�س قبيله اآل روا�س  الرم�صاين يحذر من 
خطورة ا�صتخدام الهاتف املتحرك اثناء القيادة

اأكدت �سرطة ابوظبي اأن ا�ستخدام الهاتف املتحرك اثناء القيادة يعد خطرا 
على ال�سائق وم�ستخدمي الطريق وقد يت�سبب يف حوادث مرورية ،و�سددت 
على �سرورة احلذر من ا�ستخدام الهاتف املتحرك اثناء القيادة مبا فيه من 
خطورة على ت�ستت  انتباه ال�سائق اثناء القيادة وعدم قدرته على النتباه 

يف قياده املركبة والظواهر التي تدوره بحوله.
وا�ستعر�ست من خالل اجلل�سة احلوارية ،التي نظمتها يف جمل�ض ) قبيلة 
الدور   ، باأبوظبي  يا�ض  بني  منطقة  يف   ) الرم�ساين  الكثريي  روا����ض  اآل 
من  املجتمعية  امل�ساركة  ب��اب  فتح  يف   ، ابوظبي  �سرطة  واهتمام  املجتمعي 
خالل "كلنا �سرطة" ، لتعزيز ال�سلوكيات اليجابية يف املجتمع، واحلفاظ 
ال�سري  املبذولة لزيادة اللتزام بقانون  امل�ساعي  و  على المن وال�ستقرار، 
واملرور مبا يوؤدى اىل تقليل وخف�ض عدد احلوادث املرورية وما ينتج عنها 

من وفيات وا�سابات بليغة كلنا �سرطة. 
واكدت �سرطة ابوظبي خالل حما�سرته باملجل�ض دور ال�سرة يف ال�سيطرة 
بعد  خا�سة  ال�سالبة  الظواهر  من  واحل��د   ، املركبات  الأح���داث  قيادة  على 
املركبات والتفحيط بها  ،بقيادة  ال�سباب  نزول المطار، حيث يقوم هوؤلء 
اإىل  م�سرياً  اجل�سيمة،  امل��روري��ة  للحوادث  يعر�سهم  مما  بتهور  وقيادتها 
فيها  يت�سارك  وم�سوؤولية  واج��ب  املرورية  احل��وادث  من  ال�سباب  وقاية  اأن 
اجلميع دون ا�ستثناء، وتطرق املحا�سر اىل خطورة جتاوز ال�سرعات املقررة 
الإر�سادية  اللوحات  على  املقررة  بال�سرعات  اللتزام  �سرورة  على  ،م�سددا 
املقررة  بال�سرعات  الل��ت��زام  ���س��رورة  على  ال�سائقني  وح��ث   ، ال��ط��رق  على 
واأ�سبح  للتوقف  ال��الزم  الوقت  قًل  ال�سرعة كلما  زادت  انه كلما  ، مو�سحاً 
باللتزام  اأبوظبي  �سرطة  اأك��رث �سعوبة. وطالبت  امل��روري  احل��ادث  جتنب 
بحدود ال�سرعات املقررة على الطرق الداخلية واخلارجية وعدم جتاوزها 
لتفادى وقوع احلوادث املرورية التي تقع ب�سبب ال�سرعة وينتج عنها وفيات 

واإ�سابات بليغة.
درعا  الرم�ساين  روا���ض  اآل  قبيله  جمل�ض  قدم  املجل�ض  فعاليات  ختام  ويف 
اب��ن��اء القبيلة ملا  ت��ك��رمي ع��دد م��ن  اب��و ظبي وك��ذل��ك  ت��ذك��اري��ة اىل �سرطة 

قدموه من اجنازات وبطولت ورفع علم دولة الإمارات عاليا.



من  اأج��زاء  يف  اأو مر�ض  تلف  اإىل  الع�سبي  العتالل  اأمل  يعود 
املر�سى،  باختالف  املحددة  اأعرا�سه  تختلف  الع�سبي.  اجلهاز 

وترتاوح بني ال�سعور باإح�سا�ض غريب وبني الأمل احلاد.
يوؤدي ن�سيم خفيف يف حالة البع�ض اإىل انزعاج كبري، يف حني 
ي�سعر البع�ض الآخر باأمل �سديد ملجرد حتريكهم �سعرة واحدة. 
ل��الأ���س��ف، م��ا زل��ن��ا ل منلك ال��ي��وم ع��الج��اً اآم��ن��اً وف��اع��اًل يحقق 
النجاح يف حالة امل�سابني باأمل العتالل الع�سبي. ي�سعى هوؤلء 
املر�سى غالباً اإىل التحكم يف اأعرا�سهم بتناول م�سادات التهاب 
غري �ستريويدية، كالأفيونيات، اأو م�سادات ال�سرع. ول �سك يف 

تاأثريات جانبية مزعجة، ول  اإىل  كلها  ت��وؤدي  الأدوي��ة  اأن هذه 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  كافة.  احل��الت  يف  فاعاًل  منها  اأي  ُيعترب 

نعرف جيداً اأن الأفيونيات حتمل خطر الإدمان.

هل يتوافر عالج؟
عالجات  اإىل  ل  التو�سّ اإىل  �سعت  التي  املبكرة  الأب��ح��اث  رّك��زت 
حمتملة على ا�ستهداف جزيئات حمددة توؤدي دوراً يف م�سارات 
الأمل. �سحيح اأنها حّققت بع�ض التقدم، اإل اأن هذه املقاربة مل 
تتو�سل اإىل اإجنازات مذهلة. يعود ال�سبب على ما يبدو اإىل اأن 

اأو اثنني ي�سببان الأمل تدفع جزيئات اأخرى اإىل  اإعاقة جزيء 
التحرك و�سغل مكانهما.�سمم باحثون من خمترب علم الأحياء 
اأمل  اإىل  باإيطاليا مقاربة مبتكرة  روم��ا  الأوروب��ي يف  اجلزيئية 
العتالل الع�سبي. ون�سروا اآخر ما تو�سلوا اإليه اأخرياً يف جملة 

.Nature Communications
ي��ع��ت��م��د ه���ذا ال��ب��ح��ث ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��ور ب���ول ه��ي��ب��ن�����س��ت��ال، على 
مقاربة جديدة بالكامل. بدل البحث عن نواقل جزيئية، حّدد 
الباحثون جمموعة فرعية من اخلاليا الع�سبية م�سوؤولة عن 
احل�سا�سية املفرطة جتاه الأمل، ثم رّكزوا جهودهم على اإ�سكات 

اخلاليا املذنبة.
م��ن اخلاليا  ال��ف��رع��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اكت�سف 
)ب(  كيناز  ُيدعى  م�ستقبل  عن  تعرّب  التي  احل�سية،  الع�سبية 
توليد  ع��ن  م�����س��وؤول��ة   ،)TrkB( الرتوبوميو�سني  م�ستقبل 

م�ستويات متباينة من الأمل.
كيماوية  م��ادة  الفريق  �سمم  الأع�����س��اب،  ه��ذه  يف  التاأثري  بغية 
تتاأثر بال�سوء تتحد خ�سو�ساً مب�ستقبالت TrkB، ثم حقنها 

يف ب�سرة فئران تعاين اأمل العتالل الع�سبي.
عندما احتدت املادة الكيماوية بامل�ستقبالت، ا�ستهدفها الباحثون 
ب�سوء اأ�سعة حتت احلمراء قريبة، ما اأدى اإىل تقل�ض الأطراف 
تراجع  لذلك،  نتيجة  الب�سرة.  �سطح  وانف�سالها عن  الع�سبية 

احتمال اإثارتها.
قوي  خليط  تناول  الو�سع  )ي�سبه  هيبن�ستال:  الدكتور  يو�سح 
جداً من الكاري يوؤدي اإىل احرتاق الأطراف الع�سبية يف فمك 

ويفقدها ح�سا�سيتها بع�ض الوقت(.

هل هذه مقاربة ناجحة؟
بعد تقل�ض الأطراف الع�سبية، قّيم الباحثون مدى فاعلية هذا 

التدخل بقيا�ض ردود فعل الفئران جتاه الأمل. عمدت امل�سابة 
اأرق  عقب  قائمتها  �سحب  اإىل  الع�سبي  الع��ت��الل  ب���اأمل  منها 
الفئران  فعل  ردود  ع��ادت  بال�سوء،  معاجلتها  بعد  ولكن  مل�سة. 
العالج ظّل فاعاًل لعدد من  اأن هذا  الالفت  اإىل طبيعتها.من 

الأ�سابيع اإىل اأن عاودت الأطراف الع�سبية امل�سذبة النمو.
كبرية  ب��ني جمموعة  م��ن  لأن��ه��ا،  الطريقة مفيدة  ه��ذه  ُتعترب 
�سوى  ت�ستهدف  ل  اجللد،  يف  الع�سبية  اخلاليا  من  ومتنوعة 
الالفت  )م��ن  هيبن�ستال:  الدكتور  ي�سري  كما  املهمة.  اخلاليا 
جمموعة  حم��دد  ب�سكل  ن�ستهدف  اأن  ن�ستطيع  اأننا  تقنيتنا  يف 

فرعية �سغرية من اخلاليا الع�سبية التي ت�سبب اأمل العتالل 
الفئران،  من  من��اذج  على  احلالية  الدرا�سة  الع�سبي(.اأُجريت 
الب�سر.  ع��ل��ى  عينها  ب��ال��ط��ري��ق��ة  تنطبق  ل  ق��د  اأن��ه��ا  يعني  م��ا 
لإل��ق��اء ن��ظ��رة اأول��ي��ة على ه��ذه امل�����س��األ��ة، حتقق ال��ب��اح��ث��ون من 
امل�ستهدفة  الع�سبية  اخل��الي��ا  اأن  ف��الح��ظ��وا  الإن�����س��ان.  ب�سرة 
مينح  ما  الب�سر،  يف  نظرياتها  يبدو  ما  على  ت�سبه  الفئران  يف 
الأمل للم�ستقبل.يخطط الدكتور هيبن�ستال وزمالوؤه ملوا�سلة 
عملهم. يختم: )هدفنا حل م�سكلة الأمل يف الب�سر واحليوانات 

على حد �سواء(. ومن املوؤكد اأن هذا درب طويل لتباعه.

ارتفاع  اأن  اإىل  البحوث  ت�سري   
اجليد  الكول�سرتول  م�ستوى 
اأي  يقدم  ال  معينة  عتبة  فوق 
ال  لذا  للقلب.  اإ�سافية  منافع 
ات يف  بد من اإدراج بع�ض التغريرّ

حميتك الغذائية.

تق�سي تقنية جديدة مبتكرة على االأع�ساب امل�سوؤولة عن اأمل االعتالل الع�سبي با�ستخدام �سوء اأ�سعة حتت احلمراء قريبة. وقد ت�سهم النتائج يف تطوير و�سيلة 
فاعلة لتخفيف اأمل َمن يعانون هذه احلالة ال�سعبة املعاجلة.

تقنية جديدة مبتكرة.. ال�صوء ملحاربة الأمل املزمن

يتعّلق الكول�سرتول يف املقام الأول بالأرقام. يجب 
الربوتني  اأي  منه،  )ال�سيئ(  معدل  ي��رتاج��ع  اأن 
الدهني منخف�ض الكثافة، مقابل ارتفاع م�ستوى 
ال���ده���ن���ي عايل  ال����ربوت����ني  اأي  م���ن���ه،  )اجل����ي����د( 
الكثافة. ترتبط هذه املعادلة غالباً برتاجع خطر 
الدموية.  والأوع���ي���ة  القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة 
عموماً.  كذلك  وه��ي  ب�سيطة  امل�ساألة  تبدو  رمب��ا 
تخفي�ض  على  دوم��اً  الرتكيز  معظم  ي�سّب  لكن 
م�ستوى الكول�سرتول ال�سيئ رغم اأهمية مراقبة 
معدل الكول�سرتول اجليد اأي�ساً، فقد ذكر بع�ض 
البحوث اأن ارتفاع م�ستوياته بعد عتبة معينة ل 

ي�سمن حماية اإ�سافية.

دور الكول�سرتول
يحمل الكول�سرتول �سمعة �سيئة لكنه يوؤدي دوراً 
دهني  عن�سر  اإن��ه  ال�سحة.  م�ستوى  على  اأ�سا�سياً 
موجود يف اجل�سم مل�ساعدته على اإنتاج الهرمونات 
الكبد  يف  امل���رارة  ع�سارة  واإف����راز  الأن�سجة  وب��ن��اء 

لت�سهيل اله�سم.
ينتج اجل�سم كمية الكول�سرتول التي يحتاج اإليها 
الدكتور  ي��ق��ول  لكن  ال���دم.  جم��رى  اإىل  وينقلها 
يف  والتغذية  الأوب��ئ��ة  علم  يف  اأ�ستاذ  رمي،  اإي��ري��ك 
)ي�سّكل  العامة(:  لل�سحة  ت�سان  ه��ارف��ارد  )كلية 
الكول�سرتول �سفائح بني طبقات جدران  فائ�ض 
ال�سرايني، فيجد القلب �سعوبة متزايدة يف نقل 
وت�سّبب  اأي�ساً  ال�سفائح  تتمزق  اأن  وميكن  ال��دم. 
اجللطات، ما يعوق �سرياناً يغذي الدماغ اأو القلب 

فتح�سل جلطة دماغية اأو نوبة قلبية(.

ُيخِرج  لأن���ه  مفيد  عن�سر  اجل��ي��د  ال��ك��ول�����س��رتول 
ال���ك���ول�������س���رتول ال�����س��ي��ئ م���ن ال�����دم ومي��ن��ع��ه من 
التو�سيات  ك��ان��ت  ل���ذا  ال�����س��راي��ني.  يف  ال���رتاك���م 
م�ستويات  ت��خ��ف��ي�����ض  اإىل  ت���دع���و  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
ورفع  ملغ/دي�سليرت(،   100 م��ن  )اأق���ل  الأخ���ري 
و60   40 )ب��ني  اجليد  الكول�سرتول  م�ستويات 
الأخري مفيداً، من  اإذا كان  ملغ/دي�سليرت(. لكن 
ارتفاع  ال�سحي عند  الو�سع  يتح�ّسن  اأن  املنطقي 
م�����س��ت��واه. ه����ذا ال��ت��ح��ل��ي��ل ���س��ح��ي��ح ل��ك��ن بدرجة 
)جملة  يف  درا�سة  ُن�سرت  ال�سياق،  هذا  يف  معينة. 
منافع  اأن  وذك����رت  الأم���ريك���ي���ة(  ال��ق��ل��ب  جمعية 
اإىل  ت��زداد  اجليد  الكول�سرتول  م�ستويات  ارتفاع 
90 ملغ/دي�سليرت  الرجال  يبلغ معّدله لدى  اأن 
ثم ت�ستقر النتيجة، ما يعني عدم اكت�ساب منافع 

اإ�سافية بعد هذه العتبة.

التوازن مطلوب
اجليد  الكول�سرتول  م�ستوى  ارتفاع  يكون  ل  قد 
امل�����س��اع��دة لأداء  اإىل  ي��ح��ت��اج  لأن����ه  ف���اع���اًل دوم�����اً 
مهّمته. اكت�سفت درا�سة اأخرى اأن الدور الوقائي 
للكول�سرتول اجليد يتوقف جزئياً على م�ستويات 
)نوع  الثالثية  وال�سحوم  ال�سيئ  الكول�سرتول 
اآخ����ر م���ن ده����ون ال����دم ال��ت��ي ت�����س��ارك يف ت�سكيل 

الكول�سرتول الكلي يف اجل�سم(.
القلب والأوعية  البحث على موقع )نوعية  ُن�ِسر 
 3500 ع��ن  بيانات  وحلل  ونتائجها(  ال��دم��وي��ة 
�سخ�ض طوال 25 �سنة. راقب الباحثون اأ�سخا�ساً 
من  وم��رت��ف��ع��ة  منخف�سة  م�����س��ت��وي��ات  ي�����س��ج��ل��ون 

الكول�سرتول اجليد واآخرين ي�سجلون م�ستويات 
ال�سيئ  ال��ك��ول�����س��رتول  م���ن  ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��رت��ف��ع��ة 

وال�سحوم الثالثية.
للح�سول على حماية ق�سوى من اأمرا�ض القلب 
والأوعية الدموية، برزت حاجة اإىل اإقامة توازن 
ب��ني امل���ع���دلت ال��ث��الث��ة. ���س��اه��م ارت���ف���اع م�ستوى 
وما  ملغ/دي�سليرت   40( اجل��ي��د  ال��ك��ول�����س��رتول 
فوق( يف تخفي�ض خماطر اأمرا�ض القلب والأوعية 
الكول�سرتول  م��ع��دل  ي��ك��ون  اأن  ب�سرط  ال��دم��وي��ة 

 100( الثالثية منخف�ساً  وال�سحوم  ال�سيئ 
اأق�سى(. وحني  ملغ/دي�سليرت كحد 

م�ستويات  ارت���ف���ع���ت 
الكول�سرتول ال�سيئ 

وال�سحوم الثالثية 
فوق عتبة 100 

اأو 150 ملغ/
دي�����������س�����ل�����ي�����رت 
التوايل،  على 
ي��������ع��������ِط  مل 
ل  و ل�سرت لكو ا
اجليد اأي اأثر.

املعدالت املثالية
ما معنى هذه املعلومات 

اأن نقلق  ي��ج��ب  ك��ل��ه��ا؟ ه��ل 
الكول�سرتول  م�ستوى  ارتفاع  من 

امل��رت��ف��ع��ة من  امل���ع���دلت  لتقييم  اجل��ي��د؟ 
ال��ك��ول�����س��رتول اجل���ي���د، ت��ق�����س��ي ط��ري��ق��ة اأخ����رى 

بتحليل اأ�سباب بلوغ هذا امل�ستوى.
يف ح���الت ك��ث��رية، حت���ّدد اجل��ي��ن��ات م���دى ارتفاع 
اأن  ميكن  لكن  اجل��ي��د.  ال��ك��ول�����س��رتول  م�ستويات 
ت���وؤدي ال��ت��م��اري��ن امل��ع��ت��دل��ة، ث��الث اأو اأرب���ع مرات 
اجليد  الكول�سرتول  معدل  ارتفاع  اإىل  اأ�سبوعياً، 
الرتفاع  ه��ذا  يك�سف  ق��د  الطريقة  بهذه  اأي�����س��اً. 

عادات مفيدة للقلب.
معقدة  الكول�سرتول  م��ع��دلت  تبقى  باخت�سار، 
الإ�سابة  اح���ت���م���ال  اح��ت�����س��اب  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل��ك��ن��ه��ا 
اأف�سل  تق�سي  ل  م�����س��ت��ق��ب��اًل.  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ض 
م��ق��ارب��ة ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ع��دل واح����د مرتبط 
جميع  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ي��ج��ب  ب���ل  ب���ال���ك���ول�������س���رتول، 
يفح�ض  اأن  )يجب  رمي:  يقول  املهمة.  امل��ع��دلت 

الرجال معدل الكول�سرتول لديهم.
يراقبوا  اأن  يجب  تخفي�سه،  اإىل  اح��ت��اج��وا  واإذا 
املعدلت املرتبطة به، اأي م�ستويات الكول�سرتول 

اجليد وال�سيئ وال�سحوم الثالثية(.
م�ستويات الدهون لدى الرا�سدين

ت�سّكل هذه املعدلت دلياًل لغري امل�سابني باأمرا�ض 
القلب

م�ستوى الكول�سرتول الكلي  
فئة الكول�سرتول الكلي

م��ل��غ/  200 م���ن  اأق�����ل 
دي�سليرت  

حمّبذ

ملغ/دي�سليرت    200-239
م��رت��ف��ع ل��ك��ن ���س��م��ن احل����دود 

الق�سوى

فوق  وما   240
مرتفع   

م�������س���ت���وى ال����ك����ول���������س����رتول 
ال�سيئ  

فئة الكول�سرتول ال�سيئ

اأقل من 100 ملغ/دي�سليرت 
مثايل  

ملغ/دي�سليرت    100-129
�سبه مثايل/ اأعلى من املعدل املثايل

ملغ/دي�سليرت    159 –  130
مرتفع لكن �سمن احلدود الق�سوى

ملغ/دي�سليرت    160-189
مرتفع

فوق   وما  ملغ/دي�سليرتاً   190
مرتفع جداً

م�ستوى الكول�سرتول اجليد  
فئة الكول�سرتول اجليد

اأقل من 40 ملغ/دي�سليرت  
منخف�ض )خطر متزايد(

فوق   وما  ملغ/دي�سليرتاً   60
مرتفع )يحمي القلب(

م�ستوى ال�سحوم الثالثية  
فئة ال�سحوم الثالثية

اأقل من 150 ملغ/دي�سليرت  
طبيعي

ملغ/دي�سليرت    150-199
مرتفع لكن �سمن احلدود الق�سوى

ملغ/دي�سليرت    200-499
مرتفع

جداً  م��رت��ف��ع  ف���وق  وم���ا  م��ل��غ/دي�����س��ل��ي��رت   500
ع�ر�سة  الأك�����������������رث  الأ���س��خ�����������ا���ض  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
لنوب�ات  للخطر، كاأولئك الذين تعّر�سوا �س������ابقاً 
قلبية، يو�سيهم بع�ض اخلرباء باأن يبقى م�ستوى 

الكول�سرتول ال�سيئ مبعدل 70 كحد اأق�سى.

ي�ساعد على اإنتاج الهرمونات وبناء االأن�سجة واإفراز ع�سارة املرارة يف الكبد 

الكول�صرتول..  �صمعة �صيئة لكنه يوؤدي دورًا اأ�صا�صيًا على م�صتوى ال�صحة

�شحة وتغذية
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العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / �سركة فوت�سن 7 للحلول العالنية - ذ م م 
نعلمكم بان املدعي / �سركة امل�ستقبل لتح�سيل الديون - ذ م م  يف الدعوى رقم 2018/1657 

مطالبات ب�سيطة -  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 8918 الزام املدعي عليها بالفائدة القانونية 
12% من تاريخ احلا�سل يف 2017/2/14 وحتى متام التنفيذ ، الزام املدعي عليها باملنا�سب من 

الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
اإدارة الدعوى 5 الدائرة الكلية الوىل ال�سارقة الحتادية  اأمام مكتب  لذا يقت�سي ح�سورك 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا  او بوا�سطة وكيل معتمد  البتدائية �سخ�سيا 
بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم املوافق 2018/6/25 ، ال�ساعة 9.00 �سباحا ،  وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 اإعالن املدعي عليهما بورود التقرير ن�شرا 
يف الق�شية رقم 2017/4392 جتاري جزئي   

اىل املدعى عليهما / 1- مطعم توتي فروتي 
2/ ماجد عبداهلل ح�سن املاجد - اإماراتي اجلن�سية 

حيث ان املدعية / �سركة �سيام التجارية �ض ذ م م - وميثلها مديرها / ا�سحاق كاتوبورات 
�سيدو - قد اقامت عليكما لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة 

وتعلمكما بورود تقرير اخلربة 
ويقت�سي ح�سوركما اأمام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم 137 الطابق 
الأول يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف يوم من �سباح يوم 2018/6/21 وذلك ل�ستالم 
ن�سختكما من التقرير وتقدمي ما لديكما من بيانات ويف حالة تخلفكما عن احل�سور او 
عدم ار�سال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكما.  

حرره / عبا�ض حمجوب - 2018/6/3 
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
يف  اال�شتئناف رقم 2018/350  جتاري

املعلن اليه / امل�ستاأنف �سدها :  القدوة لتجارة الأدوات والعدد احلديدية 
املحا�سبية  اخل��ربة  لعمال  املوقرة  ابوظبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
وذل��ك يف    ، املوافق 2018/6/18  الثنني   ي��وم  اع��اله فقد حددنا  ال�ستئناف  يف 
مكرر  املحا�سبية  للخربة  الأول  الجتماع  لعقد  م��وع��دا  ع�سرا  اخلام�سة  مت��ام 
رقم 701  ، مكتب  برج اخلزنة   ، النجدة  �سارع   - اأبوظبي  الكائن  وذل��ك مبكتبنا 
، الطابق ال�سابع ، هاتف رقم 02/6799231  ، وفاك�ض رقم : 02/6799351 - لذا 
يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة 

امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري املحا�سبي : د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور االجتماع االول مكرر  
 للخربة املحا�شبية  

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/445 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- يا�سر فاروق بلو�ض فاروق احمد خان  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/5/21 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ي�سرى عبداحلميد عبدالب�سري : بالزام املدعي عليه بان 
وخم�سمائة  ال��ف  وثالثني  واثنني  )مائتني  دره��م   232.500 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
درهم( قيمة ال�سيكني �سند الدعوى والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية يف 2018/2/13 والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1494  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-زياد طارق نايف ال�سقر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة الزام 
واربعون  �ستة  دره��م  وق��دره )46006.89(  املدعي مبلغ  للبنك  ت��وؤدي  ب��اأن  املدعي عليه 
الف و�ستة دراهم وت�سعة وثمانون فل�سا بال�سافة اىل الفائدة التفاقية بواقع %2.49 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى   2011/12/20 تاريخ  من  �سهريا 
ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2018/6/13   بالكفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1496  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عنايت اهلل خان غوث الدين  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )33489.63 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
ال�سداد  تاريخ 2011/12/20 وحتى  والفائدة 2.49% من  املحاماة  اتعاب  ومقابل 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2018/6/27  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1668  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- رولندو ان فيجو يدري�ض  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره����م(   27642.96( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  2.49% من 2011/12/20 وحتى ال�سداد 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2018/6/27  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3399  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- وليد عبداملح�سن لالأعمال الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا اأن املدعي/هاين �ساكر حمرو�ض عبداملق�سود  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB181459000AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/6/24 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1937   تنفيذ جتاري  
مديره/  وميثله  ���ض  م  د  م  ري�����س��ت��وران��ت  �سباي�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ان ط��ال��ب  اق��ب��ال حممد يو�سف جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
�سركة حممد الهاملي لتجارة املواد الغذائية ماف�ض - �ض ذ م م وميثله 
/ ابراهيم مو�سى علي مراد البول�سي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11552.90( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1890   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���ض   - ال���ورق  لتجارة  انرتنا�سيونال  ميونيخ  ���س��ده/1-  املنفذ   اىل 
احليوي  للوقود  التنفيذ/لوتاه  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
اأق����ام عليك  ق��د  اآل ع��ل��ي -  ال��ن��اخ��ي  ومي��ث��ل��ه / ع��ب��داهلل خمي�ض غ��ري��ب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )69149.82(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1534   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- جراغ ل�سناعة الأملنيوم والزجاج - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كري�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
وميثله /عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )57876( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1860   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ا�سبكت لالعمال الفنية والديكور - �ض ذ م م جمهول 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لوتاه بي �سي جاز - �ض ذ م م - فرع 
عليك  اأق��ام  قد   - علي   اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  وميثله/عبداهلل  دب��ي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22725.5(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/284 تظلم جتارى               
اأن  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  عبداحلميد  عبدالندمي   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
التظلم /�سركة م�سنع اخلليج لالأعمال احلديدية )م�ساهمة �سعودية مقفلة( قد 
اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف المر على 
عري�سة  رقم 392 ل�سنة 2018 جتاري والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت لها جل�سه 
 ch1.A.5 رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2018/6/24 املوافق  الحد  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/2276  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-فهد جابر ح�سن ال بركت  المريي  جمهول 
 حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع 
ا�ستاأنف  ق��د    - ال�سالمي  را���س��د  ج��اب��ر  حممد  را���س��د  /ج��اب��ر  وميثله 
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2017/12/6  : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/6/25 امل��واف��ق  الث��ن��ني  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/215 امر اداء    

اىل املدعى عليه / 1- ن�سيب �سالح جمعة مبارك  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ مازن بن عبود بن حممد العمودي 
ا�ست�سدار  طلب    - امل�سايبة  ابراهيم  علي  عبداهلل  ب�سار   / وميثله 
بتاريخ  2018/4/25   البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر 
والر�سوم  للمدعي  دره��م   225000 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  ال��زام 
ي��وم من  الم��ر خ��الل 15  التظلم من  وامل�ساريف. ولكم احل��ق يف 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/339  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-اح��م��د ت��وري جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/  ن��ور بنك - 
م�ساهمة عامة -  بنك نور ال�سالمي - �ض م ب - �سابقا وميثله/ جابر را�سد حممد جابر 
الجارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�سالمي  را�سد 
ال�سواغل  من  خاليا  التفاقية  مو�سوع  العقار  ت�سليم  عليه  املدعي  وال���زام  ومالحقها 
ا�سارة القيد وخماطبة دائرة الرا�سي والأم��الك والزامه بالر�سوم  ورد احليازة والغاء 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/7/8  
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
اعالن بالن�شر حل�شور اجتماعات اخلربة 

يف الدعوى 2018/34 نزاع تعيني خربة مدين 
يف الدعوى رقم  نزاع تعيني خربة مدين - مركز الت�سوية الودية للمنازعات 

املدعية / ا�ض تو لعمال التنفيذ الداخلي - �ض ذ م م  
املدعي عليها / �سينها ديفيا�ض كومار 

بتاريخ 2018/5/15 �سدر حكم من مركز الت�سوية الودية للمنازعات بندب اخلبري احل�سابي 
�ساحب الدور باجلدول يف الدعوى رقم 2018/34 نزاع تعيني خربة مدين فاإننا نخطركم 
بح�سور اجتماع اخلربة املحدد له يوم الربعاء املوافق 2018/6/20 يف متام ال�ساعة 1.00 
ظهرا مبقر مكتب اخلبري بدبي الكائن يف دبي منطقة القرهود - بناية اأركاد - طابق 1 - 
مكتب 104 - مقابل الطاير لل�سيارات بجوار حمطة جيجكو للمرتو - وذلك ل�ستالم ما 

لديكم من م�ستندات ومن ن�سختني. 
مكتب اخلبري احل�شابي / ابراهيم عبدامللك حممد  
�س م م 67 
زميل املجمع العربي للمحا�شبني القانونيني  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2408  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- دانكو انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سا�سي كومار �سيفا�سينكار بيالي وميثله 
/ ب�سار اهلل علي ابراهيم امل�سايبة   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل طالب  دره���م   )82428.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
خلزينة  ر���س��وم  دره��م   5944 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/208  عقاري كلي                 

املدعي/   ان  القامة مبا  اأم��ريي جمهول حمل  اهلل  نازنني حبيب   -1  / املدعي عليه  اىل 
را�سد  �سابقا وميثله/ جابر  م ع -  نور بنك - م�ساهمة عامة - بنك نور ال�سالمي - �ض 
حممد جابر را�سد ال�سالمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية 
املنتهية  الإج��ارة  اتفاقية  مو�سوع  العقار  ت�سليم  عليه  املدعي  وال��زام  ومالحقها  الج��ارة 
بالتملك خاليا من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح 
واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  وال��زام��ه  بذلك  والأم���الك  الرا���س��ي  وخماطبة  عليه  املدعي 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/7/3  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/201  عقاري كلي                 

ان  الق��ام��ة مبا  ب��ال جويال جمهول حمل  ده��ارم  ���س��وراب جويال  املدعي عليه / 1-  اىل 
�سابقا وميثله/   - ع  م  ���ض   - ال�سالمي  ن��ور  بنك   - - م�ساهمة عامة  بنك  ن��ور  امل��دع��ي/  
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  ال�سالمي - قد  را�سد  را�سد حممد جابر  جابر 
ال�سواغل  من  خاليا  العقار  وت�سليم  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�سخ 
وال�����س��رر مببلغ  العطل  ع��ن  بالتعوي�ض  عليه  امل��دع��ي  وال����زام  امل��دع��ي   اىل  احل��ي��ازة  ورد 
وقدره )1.750.421.20 درهم( و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة والزامه بالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/6/26  ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2017/4010 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- عبداهلل خالد �سامل �سعد �سليطني جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / ان واى �سي لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  وميثله / عي�سى �سامل احمد 
احلر�سي املهري - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/3/13  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ان واى �سي لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  بالزام  
املدعي عليه باداء مبلغ 4780 درهم ، للمدعية وفائدة 9% على هذا املبلغ ب�سيطة من 
تاريخ 2017/12/9 وحتى ال�سداد التام وامل�ساريف والف درهم اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2018/979   جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- نيو جلوبال �ستيل للهند�سة - �ض ذ م م 2-نيو جلوبال للخدمات الفنية - �ض 
ذ م م 3-�سينتيل كومار �سوبرا مانيان 4- �سماء جمريا ل�سيانة ال�سفن - �ض ذ م م 5-برابا كاران 
بارتنا �ساراتني بيالي بارتنا �ساراتني - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موراد للتمويل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  - �ض م خ وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - قد 
املطالبة بالزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره )�سبعمائة اثنان وت�سعون الف و�سبعون درهما 
تاريخ  القانونية 12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  فل�سا(  و�ستون  واثنان 
لها  وح���ددت  كفالة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  اق��ام��ة 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/7/4 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4006  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- ليون جيت للخدمات الفنية �ض ذ م م  �سابقا وحاليا احمد 
بخ�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/ممتاز 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احمد  ريا�ض  على 
وبالر�سوم  دره��م(   1500( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   14224( وقدرها  عمالية 
ال�سكوى )MB181576355AE(  وحددت لها جل�سة يوم  وامل�ساريف يف 
  Ch1.A.2 بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2018/6/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
 الدعوى رقم  2017/2667  جتاري كلي - اأبوظبي

املدعي / بنك الحتاد الوطني - ابوظبي
ال�سيد/ علي ح�سن علي املرر اليا�سي  

ي��رج��ى ال��ع��ل��م ب���ان ب��ن��ك الحت����اد ال��وط��ن��ي ق��د رف���ع ���س��دك ال��دع��وى رقم 
يوم  اجتماع خربة  ارج��و ح�سور  لذا   - ابوظبي  كلي  2017/2667 جت��اري 
الحد 2018/6/10  ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، يف مقر اخلبري الكائن يف 
دبي ابوهيل بجوار حمطة مرتو القيادة بناية اآر كي اإم ، مكتب 5 امليزانني 

هاتف : 0505257979 ،  لتقدمي ما لديك من م�ستندات.
اخلبري امل�شريف / حممد مطر �شليم  

 اجتمــــاع خبــــرة 
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العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سماء 

ال�سافية لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 2337019 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اي كاندي بيوتي لوجن للتجميل   

رخ�سة رقم:CN 1699592  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1.80*0.40 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/اي كاندي بيوتي لوجن للتجميل

EYE CANDY BEAUTY LOUNGE

اىل/مي اند اأونلي ليدز �سبا

ME & ONLY LADIES SPA

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12347 بتاريخ 2018/6/9

اإعــــــــــالن
التكييف  لعمال  ال�س�����ادة/املتفوق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتربيد رخ�سة رقم:CN 1006281  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/املتفوق لعمال التكييف والتربيد

ALMUTAFAWWIQ AIR CONDITIONING & REFRIGERATION WORKS

اىل/ملعروف لعمال التكييف والتربيد

ALMAROOF AIR CONDITIONING REFRIGERATION WORKS

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر للتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك رويال براند كوربوري�سن
PRESIDENT:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم: 118483         بتاريخ :2010/11/7
با�س��م: �ض.بي.ا�ض.ايه

وعنوانه: 33 افونو دو مني - تور مني مونبارنا�ض - 75015 باري�ض - فرن�سا.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية 
يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 

30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  يونيو 2018 العدد 12348

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:ب�ساتني لتن�سيق احلدائق ذ.م.م
Basatin landscaping llc

املودعة بالرقم: 291345         بتاريخ :2018/4/29
با�س��م: ب�ساتني لتن�سيق احلدائق ذ.م.م

 - ب��ن حممد  ب��ن طحنون  ب��ن حمد  4-2 حممد  �سرق   - ابوظبي  ج��زي��رة   - ابوظبي  وع��ن��وان��ه: 
هاتف:022077736 - فاك�ض:022077799 - �سندوق الربيد:111020

.info@basatinlandscaping.com:امييل 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
تن�سيق الزهور الطبيعية وال�سناعية - خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات

ي�سبه  ر�سم  بينهما  لتينية  بحروف   Basatin و�سف العالمة:كلمة ب�ساتني باللغة العربية و
وردة وحتتها عبارة لتن�سيق احلدائق ذ.م.م landscaping llc كما بال�سكل.

ال�س��رتاطات: .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  يونيو 2018 العدد 12348

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3789   

                           املخطر : ايكوم اجروتريد ليمتد 
املخطر اليه :الفرييف لال�سترياد والت�سدير - منطقة حرة - ذ م م )جمهول حمل القامة( 

ملا كنتم قد ابرمتم التفاقية رقم 74197S00003 مع املخطر بتاريخ 1 مار�ض 2017 ، واملتعلقة ب�سرائكم 2750 
كي�ض من الزجنبيل اجلاف النيجريي )املنتجات( 

تاريخ هذا  ، ولغاية  باملنتجات  املتعلقة  املوؤرخة 18 مايو 2018   S003625A الفاتورة رقم  وملا كنتم مل ت�سددوا 
وثمانية  الف وخم�سمائة  و�ستون  واثنا  امريكي )مئتان  دولر  للمخطر مببلغ 262.508.76  اأنتم مدينون  الن��ذار 
دولر و�ستة و�سبعون فل�ض( اي ما يعادل 963.407 درهم اإماراتي )ت�سعمائة وثالثة و�ستون الف واربعمائة و�سبعة 

دراهم( املبلغ امل�ستحق  ال�سداد( 
وملا كان املخطر قد حاول ار�سال انذار بوا�سطة كاتب العدل يف دبي اليكم بتاريخ 12 مار�ض 2018 ولكن مل يتمكن 

ممثل كاتب العدل من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�ست املخطر من اأجل توجيه النذار عن طريق ن�سره يف ال�سحيفة. 

ا�ستالم كافة  اأج��ل  الدولة من  التوا�سل مع ممثل املخطر يف  اأج��ل  الن��ذار مبثابة اخطار من  ، يعترب هذا  لذلك 
امل�ستندات التي ارفقت ح�سب ال�سول بالنذار ، ويف حال عدم الرد او الدفع خالل مهلة ثالثون )30(  يوما من 
تاريخ ن�سر هذا النذار ، يعترباعالنكم �سحيح ووفقا لال�سول للمادة 69 من مر�سوم القانون الحتادي رقم 9 ل�سنة 
2016 )ب�ساأن الفال�ض( ولن يكون لدى املخطر اأي خيار �سوى اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم ومن دون الرجوع 

اليكم مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر ت�سجيل دعوى �سدكم �سركتكم ل�سهار افال�سكم 
 ، بي  ال  ال  اي�ست  بيرب ميدل  اي��ه  ال  دي  : مكتب  التايل  العنوان  املخطر على  التوا�سل مع  اليه  للمخطر  ميكن 
وعنوانه و�سط مدينة دبي ، اعمار �سكوير ، برج �ستاندرد �سارترد - الطابق 9 - �سندوق بريد : 121662 ، دبي - هاتف 

: 4386325-04 - فاك�ض : 4386101-04 - امل�ست�سار القانوين اندره �سعادة. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12348 بتاريخ 2018/6/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/728  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- فيجاى بابو لل بهان�ساىل ب�سفته كفيل و�سامن 
ملديونية بو�سكو �ستيل اند الوي�ض م د م �ض  جمهول حمل القامة مبا ان 
اخلظر  ربيع  عبيد  م��وزة   / وميثله  بهان�سايل  بابول  /ماهيندرا  امل�ستاأنف 
- ق��د ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2017/2209 جت���اري كلي 
ال�ساعة   2018/7/4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2018/4/1
10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اهتمي بهما مثل وجهك
مرّطب  ب��ك��رمي  ي��وم��ي��اً  ي��دي��ك  اح��م��ي   •
ال�سم�ض  من  حماية  موؤ�سر  على  يحتوي 
اإذا كانتا تتعر�سان لل�سم�ض يف منا�سبات 
ك��ث��رية. ت��اأت��ي م��ظ��اه��ر ال��ت��ل��وث لتزيد 
املثايل  لذا يق�سي احلل  �سوءاً.  البقع 
با�ستعمال عالج مرّطب وواٍق وغني 
بعنا�سر جتدد اإ�سراقة الب�سرة مثل 
الفيتامني C، ويجب دهنه ب�سكل 

متكرر بعد غ�سل اليدين.
• �سعي قفازين خالل الأعمال 
امل�ستعملة  املنتجات  املنزلية: 
جداً،  عدائية  املنزل  لتنظيف 
اليدين  ُت�����س��ِع��ف  اأن  وي�����س��ه��ل 
وت��زي��د ال��ت��ه��اب ال��ب�����س��رة ومتّهد 

لظهور البقع.
امل����ائ����ي  ال�����ه�����الم  ت�������س���ت���ع���م���ل���ي  ل   
وال��ك��ح��ويل اأي�����س��اً لأن���ه ي�����س��يء اإىل 

التوازن اجللدي.
يديك  ب�������س���رة  ب��ت��ق�����س��ري  ف����ّك����ري   •
وتفتيح  امليتة  اخلاليا  من  للتخل�ض 
اأحما�ض  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ب���ق���ع:  ل����ون 
الب�سرة  عمق  احل��ب��وب  اأو  الفاكهة 
يديك  ت��ع��ّر���س��ي  األ  ي��ج��ب  ل��ك��ن 
يكفي  ال���ع���الج.  ب��ع��د  لل�سم�ض 
اأن ت��ق�����ّس��ري ي��دي��ك م���رة كل 

ع�سرة اأيام.
اأق�������ل  ا�����س����ت����ع����م����ل����ي   •
املاكياج:  م���ن  ك��م��ي��ة 

تعدد  اإىل  ن��ظ��راً  اليدين  على  امل��اك��ي��اج  ي�سمد  اأن  ي�سعب 
ا�ستعمالتهما. خالل �سهرة معينة، ميكنك اأن ت�سعي مل�سة 
من كرمي الأ�سا�ض املقاوم للماء لطم�ض البقع مو�سعياً اأو 

ادهنيه على ظهر اليدين اإذا كانت البقع متعددة.

عنا�سر ن�سيطة وتقنيات
فاعليتها،  اأث��ب��ت��ت  عنا�سر  ع��ن  ال��ك��رمي��ات  يف  ابحثي   •
C وحم�ض الكوجيك والنيكوتيناميد.  اأبرزها الفيتامني 
اإىل  الأ�سباغ  B3 نقل  الفيتامني  اآخ��ر، مينع  على �سعيد 

اخلاليا التي تنتج الكرياتني.
 ومن خالل حتفيز الب�سرة، يوّزع الفيتامني A احلم�سي 
عن�سر  لكل  ك��ان  مل��ا  البقع.  ت�سّكل  ال��ت��ي  امليالنني  كميات 
مثرياً  العنا�سر  خمتلف  جمع  ف�سيكون  عمله،  طريقة 

لالهتمام.
البقع  كانت  اإذا  التجميل:  مراكز  يف  احللول  تتعّدد   •
الليزر.  من  كلفة  اأق��ل  ال�سائل  النيرتوجني  يكون  قليلة، 

تبقى امل�ساعفات الالحقة خفيفة: 
قد تظهر جتاويف �سغرية لكنها تختفي خالل ب�سعة اأيام. 
لكن يجب التحّكم بهذه التقنية بحذر كي ل تظهر حروق 

عميقة وترت�سخ بقع بي�ساء.
الب�سرة  تركيبة  ك��ان��ت  اإذا  ال�سطحي  التق�سري  يفيد   •
اإزالة  وعنا�سر  الفاكهة  اأح��م��ا���ض  خليط  وي��ك��ون  م�سّنة. 
بينها  تف�سل  ح�س�ض  اأرب����ع  مب��ع��دل  ف���اع���اًل،  ال���س��ط��ب��اغ 

فرتة ترتاوح بني 15 يوماً وثالثة اأ�سابيع.

فاعلية مع الليزر وال�سوء
اأن  من  بالتاأّكد  وتق�سي  اأ�سا�سية  الأوىل  ال�ست�سارة   •
م�سبوهة.  لي�ست  واأن��ه��ا  �سم�سي  من�ض  ع��ن  ع��ب��ارة  البقع 
القوي  ال�سوء  اأو  ال�سبغي  الليزر  اختيار  لح��ق��اً  ميكنك 

الناب�ض.
لفتة خالل  فاعلية  ويعطي  بقعة  كل  الليزر  • ي�ستهدف 
 15 خ��الل  ي�سبب جت��اوي��ف �سغرية  لكنه  واح���دة.  جل�سة 

يوماً.
جل�سة  خ��الل  ال��ي��د  �سطح  فيعالج  الناب�ض  ال�����س��وء  اأم���ا   
داكنة  البقع  ت�سبح  ال��الح��ق��ة،  امل��رح��ل��ة  يف  جل�ستني.  اأو 
ت�ستفيد  الأول،  املقام  يف  اأي��ام.  ثمانية  خ��الل  تنق�سر  ثم 

الب�سرة من اأثر م�ساد لل�سيخوخة.
على  ال��داك��ن��ة  البقع  م��ن  التخّل�ض  ال��ل��ي��زر  يفيد   •

ال��ب�����س��رة ال��ف��احت��ة وي�����س��ت��ه��دف ال����س���ط���ب���اغ. ميكن 
م��ع��اجل��ة ال��ب�����س��رة اجل���اف���ة ع���رب ت��ع��دي��ل م�ستوى 

الب�سرة  ت���ك���ون  ل  ل��ك��ن  امل�����س��ت��ع��م��ل��ة،  الأج����ه����زة 
الهجينة والداكنة جداً مر�ّسحة منا�سبة لهذا 

العالج.
العالج  لهذا  تخ�سعي  اأن  الأف�سل  • من 

خالل اخلريف وال�ستاء.
 لإقامة تناق�ض مفيد بني البقع والب�سرة، 

يجب األ تكون الأخرية م�سمّرة.
 احجزي جل�ستك بعد �سهر على الأقل من 

انتهاء العطلة.
بغ�ض  م�سبقاً:  النتكا�سات  من  • احتمي 

النظر عن التقنية امل�ستعملة، ادهني كرمياً 
مل����داواة ال��ن��دوب خ���الل الأ���س��ب��وع ال���ذي يلي 

عند  �سم�سياً  واقياً  وادهني  العالجية  اجلل�سة 
التعر�ض لالأ�سعة فوق البنف�سجية واإل يجب اأن 

تكرري العملية كل �سنتني اأو ثالث �سنوات. حتى 
لو تعّر�سِت لالأ�سعة طوال �سنوات، ميكنك حماية 

يديك من النم�ض اإذا بقيتا مبناأى عن الأ�سعة فوق 
البنف�سجية.

هل تريدين احلفاظ على ب�سرة م�سرقة وناعمة وم�سدودة ورطبة 
؟ ت�سمح اأحدث التقنيات التجميلية بتغذية ب�سرتك باالأوك�سجني 

ونفخها وجتديد ملعانها...

ى البقع على اليدين بقع ال�سيخوخة غالبًا، لكن يظهر النم�ض الذي ي�سري اإىل ا�سطباغ مفرط يف  ُت�سمرّ
مرحلة مبكرة اأحيانًا. اإليك ن�سائح اخلرباء ال�ستعادة يدين جميلتني.

ن�صائح للمحافظة على يدين جميلتني

حمو التجاعيد
وحم�ض  ال���ب���وت���وك�������ض  ي����ت����ع����اون  ون�����ف�����خ:  مت���ل���ي�������ض   •
الأول  العن�سر  يتوىل  التجاعيد:  لت�سحيح  الهيالورونيك 
اخلطة  تق�سي  ال��ث��اين.  ينفخها  فيما  التجاعيد  متلي�ض 
امل��ث��ال��ي��ة بتلقي ح��ق��ن ح��م�����ض ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك امل��ك��ث��ف��ة يف 
املناطق الداعمة للوجه )حاجبان، �سدغان، ذقن( لتجديد 
املرتبطة  ال��ت��ج��اع��ي��د  ب��ع�����ض  متلي�ض  ي��ج��ب  ث��م  رك��ي��زت��ه��ا، 
بتعابري الوجه بالبوتوك�ض مع ا�ستثناء بع�ض اخلطوط كي 

ل ي�سبح الوجه جامداً. يتعّلق الهدف الأ�سا�سي 
ببث العواطف الإيجابية.

العينني،  نظرة  م�ستوى  على   •
ع�سالت  ال���ع���الج  ي�����س��ت��ه��دف 

و��������س�������ط اجل���������ب���������ني، ب���ني 
منطقة  ويف  احلاجبني. 

يجب  الب����ت���������س����ام����ة، 
الع�سل  ت��خ��ف��ي�����ض 
الثنية  ي��ق��وي  ال����ذي 

املنطقة  ه������ذه  يف 
ورف���ع زواي����ا الفم 
على  ل��ل��ح�����س��ول 

ابت�سامة �سعيدة 

التجاعيد  ملء  ميكن  الع�سالت،  ترتخي  حني  وطبيعية. 
املتبقية بحم�ض الهيالورونيك ال�سائل.

حلقن  بديلة  خ��ي��ارات  ظ��ه��رت  م��ط��ّول:  مبفعول  نفخ   •
ح��م�����ض ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك ل�����س��م��ان ال��ت��ن��ا���س��ق ب���ني مناطق 
ال���وج���ه. ي��ع��ط��ي اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن حم��ف��زات الأن�سجة 
مثاًل،  احل��ي��وي.  والتحفيز  احل��ج��م  يف  م���زدوج���اً  م��ف��ع��وًل 
ي�سّحح الهالم املحقون الأحجام فوراً ثم يتال�سى بوترية 
تدريجية ويتوىل بوليمر حيوي مهّمة التحفيز على اإنتاج 
الطويل  املدى  على  الأن�سجة  وجتديد  طبيعياً  الكولجني 
تاأتي  نوعيتها.  وحت�سني  الب�سرة  �سماكة  وزي���ادة 
ال��ن��ت��ائ��ج ط��ب��ي��ع��ي��ة وت�����دوم ل�����س��ن��ت��ني. كذلك 
منطقة  ونفخ  الوجه  بنية  جتديد  ميكن 
ال�سدغني اأو اخلدين اأو ت�سحيح �سكل 

الذقن.

�سدرّ حميط الوجه
• عالج باملوجات فوق ال�سوتية: 
يبدو خيار �سد الب�سرة باملوجات 
ت�سمح  م��غ��ري��اً.  ال�سوتية  ف���وق 
ال��ب�����س��رة يف  ب�����س��ّد  التقنية  ه���ذه 
ال��وج��ه خ���الل جل�سة.  حم��ي��ط 
ع��م��ل��ي��اً، ت��ر���س��ل امل���وج���ات فوق 
ال�������س���وت���ي���ة امل������رّك������زة م���وج���ات 
حرارية يف عمق الب�سرة، �سمن 
التي  نف�سها  امل��ن��اط��ق 
ال�سد  ي�ستهدفها 
اجل���������راح���������ي، 
م�����������ا ي���������������وؤدي 
جت���دي���د  اإىل 
ال������ك������ولج������ني 
يهدف  ال��������ذي 
اإن�����������س�����اء  اإىل 
اأن�سجة جديدة.

معظم  يظهر   •
خالل  ال���ن���ت���ائ���ج 
اأربعة  اأو  ث��الث��ة 
اأ�����س����ه����ر� وي������دوم 
ب��ني اأرب���ع وخم�ض 
لكن  ��������س�������ن�������وات. 
التقنية  ه��ذه  تبقى 
م�����������وؤمل�����������ة: ي���ظ���ه���ر 
اح���م���رار خ���الل ب�سع 
وذمة  وتت�سّكل  ���س��اع��ات 
الالحقة.  الأي���������ام  خ�����الل 
التقنية  تعطي  ل  ك��ذل��ك 

مفعوًل اإيجابياً بقدر ما تفعل حني تعالج الرتاخي املعتدل، 
وتتفاوت النتائج بح�سب الأفراد.

ترهل  اأي  ال�سيخوخة،  عواقب  ملعاجلة  داع��م��ة:  حقن   •
وحتديد  اأوًل  الأ�سباب  ا�ستهداف  من  بد  ل  الوجه،  اأ�سفل 
املناطق  اأي  ال��ب�����س��رة،  حجم  فيها  ي��رتاج��ع  ال��ت��ي  الأم��اك��ن 
الوجه  �سكل  بتجديد  الأ�سا�سي  ال��ه��دف  يتعّلق  ال��داع��م��ة. 
و�سبابه. يق�سي احلل بحقن حم�ض الهيالورونيك ال�سميك 
احلاجبني  وجوانب  وال�سدغني  الداعمة  املناطق  عمق  يف 
واخلّدين واجلبني والذقن والفكني. من خالل رفع مركز 
النتيجة  تكون  �سبابه.  جتديد  ميكن  الوجه،  يف  اجلاذبية 

فورية وطبيعية وتدوم الآثار بني 12 و18 �سهراً.
�سل�ساً  حاًل  بالإبر  الوخز  يقّدم  بالإبر:  بالوخز  ال�سد   •
الإبر  ت�ستهدف  طبيعية.  نتيجة  ع��ن  تبحث  التي  للمراأة 
الوجه املرتهل.  الع�سالت لتجديد حيوية  العالج  يف هذا 
دون  من  لكن  بالإبر  الب�سرة  بتحفيز  التقنية  هذه  تق�سي 
نوعية  الليفية وحت�سني  وتن�سيط اخلاليا  بالأمل  الت�سبب 
ال��ب�����س��رة. ���س��ي��ب��دو ال��وج��ه م��رت��اح��اً و���س��رع��ان م��ا تتح�سن 

النتيجة على مر الأ�سهر بعد تن�سيط الكولجني.
حميط  ت�ستعيدي  اأن  تتوقعي  ل  حاداً،  الرتهل  كان  • اإذا 
تفيد  ول  ب��الإب��ر،  الوخز  عرب  مثايل  ب�سكل  م�سدوداً  وج��ه 
عند  ج��ي��داً  الأث���ر  ي��ك��ون  لكن  اأي�����س��اً.  العنق  التقنية  ه��ذه 
لرتاخي  م�ساد  كعالج  اأو  وقائي  كتدبري  الوخز  ا�ستعمال 
بينها  تف�سل  جل�سات  لأرب���ع  تخ�سعي  اأن  يجب  الب�سرة. 
ع�سرة اأيام، ثم تكرري اجلل�سة كل مو�سم اأو كل �ستة اأ�سهر.

على  التجاعيد  ترتّكز  حني  للب�سرة:  ميكانيكي  • حتفيز 
اإىل هذا العالج  اجلبني ويف حميط الأن��ف، ميكن اللجوء 
للب�سرة  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي  التحفيز  تقنية  ت��وق��ظ  امل�����س��ت��ه��دف. 
الطبيعي  الإنتاج  تن�سيط  لإع��ادة  النائمة  الليفية  اخلاليا 
الهيالورونيك.  والإيال�ستني وحم�ض  الكولجني  لعنا�سر 
التجاعيد ويبدو اجلبني  خالل ب�سع جل�سات، تخف حّدة 

اأمل�ض.
خا�ض  ال��ع��الج  ه��ذا  ال�سيخوخة:  ملكافحة  فائق  ع��الج   •
والتجاعيد  اجللد  ت��رّه��ل  وي�ستهدف  النا�سجة  بالب�سرة 
اخلطوط  تتال�سى  لذلك،  نتيجًة  متخ�س�سة.  اآليات  عرب 

وتزداد �سماكتها وتخّف التجاعيد.

توحيد لون الب�سرة
الفاكهة،  باأحما�ض  الب�سرة  تق�سري  ال�سطحي:  • التق�سري 
بجرعة تبلغ ن�سبتها 50 اأو %07، خيار مثايل لتخفيف 
لثالث  بالوخز  ت�سعرين  البقع وحتفيز اخلاليا اجللدية. 
دقائق ثم تبدو الب�سرة جافة بع�ض ال�سيء، لكن ل ُتعترب 
لأ�سعة  التعر�ض  تتجّنبي  اأن  ب�سرط  م��وؤمل��ة  العملية  ه��ذه 
اإ�سراقتها  ب�سرتك  �ست�ستعيد  العالج.  فرتة  طوال  ال�سم�ض 

�سريعاً وتتخل�ض من �سمومها ويتوّحد لونها.
اإىل  ال��ك��ولج��ني  حتفيز  ي����وؤدي  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  • ع��ل��ى 

املوروثة  الأف��ك��ار  عك�ض  على  الرفيعة.  التجاعيد  تخفيف 
ب�سبب  ح�سا�سية  اأك���رث  الب�سرة  ت�سبح  ل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
للتخّل�ض  فاعل  العالج  هذا  �سماكتها.  تزيد  بل  التق�سري، 
يخّلفها حب  ال��ت��ي  ال��ب��ق��ع  تخفيف  اأو  ال��ب��اه��ت  ال��ل��ون  م��ن 
ال�سباب اأو ال�سطباغ، وميكن ا�ستعماله اأي�ساً على الب�سرة 

امل�سمّرة.
عرب  املحققة  النتائج  على  احلفاظ  ميكنك  املنزل،  يف   •
 .C بالفيتامني  اأو  ال��ف��اك��ه��ة  ب��اأح��م��ا���ض  غ��ن��ي  ك���رمي  ده���ن 
يوماً،   15 بينها  يف�سل  جل�سات  لأرب��ع  تخ�سعي  اأن  يجب 

مرة يف ال�سنة.
اإذا كان التق�سري يوّحد   :KTP • ليزر الأوعية الدموية 
امل�سطبغة  البقع  ملعاجلة  ال��ل��ي��زر  ُي�ستعمل  ال��ب�����س��رة،  ل��ون 
الدموية  الأوعية  ليزر  اأ�سعة  ت�ستهدف  عملياً،  املح�سورة. 
)KTP( ال�سطباغ البنّي ح�سراً حلرقه. تكون ال�سعقة 
موؤملة لكن ق�سرية جداً. �سيت�سكل جتويف وت�سبح الب�سرة 
زهرية قبل اأن ت�سرتجع لونها الطبيعي خالل 15 يوماً. 
املرتبطة  البقع  ملعاجلة  فاعلية  الأك��رث  التقنية  تبقى هذه 
ب�سيخوخة الب�سرة املبكرة نتيجة للتعّر�ض املتكرر لالأ�سعة 

فوق البنف�سجية.

حت�سني نوعية الب�سرة
• معززات الب�سرة: تخ�سر الب�سرة يومياً جزءاً من حم�ض 
الكرميات.  ا�ستعمال  رغم  وجت��ّف  وت�سعف  الهيالورونيك 
ال�سائلة  ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك  اأح��م��ا���ض  ب��ح��ق��ن  احل���ل  يق�سي 
نفخها  واإع��ادة  العمق  الب�سرة يف  ت�سمح برتطيب  بطريقة 

وجتديد حجمها تزامناً مع �سّدها وزيادة نعومتها.
�سل�ساً  الت�سحيح  اأث���ر  وي��ك��ون  اأ���س��ه��ر�  ل�ستة  النتائج  ت���دوم 
اأو  التجاعيد  لتاأخري ظهور  اإنها طريقة مثالية  وطبيعياً. 

متلي�ض الب�سرة املت�سررة. يجب اأن تخ�سعي لثالث جل�سات 
مرتني  العالجية  اجلل�سة  ك��رري  ث��م  �سهر،  بينها  يف�سل 

�سنوياً للحفاظ على النتيجة.
العالج  هذا  اإبر:  بال  الب�سرة  لتن�سيط   PRX-T33 •
اأو تق�سري وميكن  اأي حقن  م��وؤمل ول يتطّلب  املبتكر غري 
ا���س��ت��ع��م��ال��ه يف ف�����س��ل ال�����س��ي��ف ول ي���رتاف���ق م���ع الآث�����ار 
هذا  ي�سمح  الأخ����رى.  ال��ع��الج��ات  ت�سببها  ال��ت��ي  اجلانبية 
الهالم بتجديد الب�سرة من دون تق�سريها ول يظهر ب�سببه 

اأي احمرار جلدي.
اأن  يجب  اإ�سراقتها.  الب�سرة  ت�ستعيد  الأوىل،  اجلل�سة  منذ 
تخ�سعي لثالث اإىل خم�ض جل�سات اأ�سبوعية، مبعدل مرة 

اأ�سبوعياً. وتتجدد الب�سرة يف العمق طوال �ستة اأ�سهر.

ا�ستعادة ب�سرة م�سرقة
باإعطاء  معروف  العالج  هذا  امليزو:  بعالج  الب�سرة  • �سّد 
لذا  ع��اب��رة.  نتيجته  تبقى  لكن  للب�سرة  مم��ت��ازة  اإ���س��راق��ة 
امليزو  ع��الج  اأن  �سحيح  �سطحي.  تق�سري  مع  جمعه  ميكن 
يجّدد حيوية الب�سرة ويغذيها ويرّطبها بف�سل خليط من 
ق�سرية  اآث��اره  تكون  لكن  الن�سطة،  واملغذيات  الفيتامينات 
ذلك،  م��ع  �ساعة.  و48   24 ب��ني  وي���رتاوح مفعوله  الأم���د 
ملعاجلة  لالهتمام  مثرياً  تكميلياً  خياراً  العالج  هذا  يبقى 
يغذيها  لأن���ه  امل��دخ��ن��ني  ل��دى  الباهتة  اأو  اجل��اف��ة  الب�سرة 

بالفيتامني C والأوك�سجني.
النتائج   عند جمعه مع تق�سري �سطحي تقليدي، تتح�سن 
املتوقعة. لكن ل نفع من جمعه مع تق�سري م�سّغر بجرعة 
الفاكهة  اأحما�ض  من  ال�سئيلة  اجلرعة  هذه  لأن   20%
ل تعطي منافع وا�سحة. يجب اأن تخ�سعي لأربع جل�سات 

يف�سل بينها 15 يوماً.

اأحدث التقنيات التجميلية 
للحفاظ على ب�صرة م�صرقة
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م�سل�سل  يف  دورك  ع�����ن  ت���ت���ح���دث���ني  ك���ي���ف   •
)وم�سيت(؟

اأم  وه��ي  )م��ارت��ا(،  ب�سخ�سية  امل�سل�سل  يف  اأ���س��ارك   -
خ�����س��رت اب��ن��ه��ا ال��وح��ي��د وه���و ع�����س��ك��ري يف اجلي�ض، 

وتعي�ض حياة اأم �سهيد وماأ�ساًة.
امل�سل�سل؟ يف  كوميديا  توجد  ل  اأنه  يعني  • هذا 

يكون  اأن  على  اهلل  رزق  ك��اري��ن  حر�سْت  ب��ل  ك��ال،   -
اأَْوَجَعنا قبل اأن يوجع  العمل درامياً بامتياز، العمل 

النا�ض.
الكتابة،  يف  اهلل  رزق  كارين  جتربة  تقّيمني  • كيف 
على  الثالث  للعام  معها  تتعاملني  اأن���ك  خ�سو�ساً 

التوايل؟
والعام  دق(،  )قلبي  م�سل�سل  يف  كارين  مع  ب���داأُت   -
يف  ال�سنة  وه��ذه  نَف�ض(  )لآخ���ر  م�سل�سل  يف  املا�سي 
م�سل�سل )وم�سيت(. يف كل عمل يوجد َنَف�ض جديد 

امل�سل�سالت،  اأه�سم  من  ك��ان  دّق(  )قلبي  عندها. 
بالكوميديا. ح�ض  نَف�ض( كان مطّعماً  و)اآخر 

اله�سامة عند كارين عاٍل جداً وياأتي من 
ابتعدْت  ولكنها  تركيبتها،  �سمن 

الكوميديا.  ع��ن  ال�سنة  ه���ذه 
نبكي،  ون���ح���ن  رمب�����ا  ول���ك���ن 

النا�ض على وجعنا  ي�سحك 
وم��اأ���س��ات��ن��ا. احل����وار لي�ض 
موجعاً، بل هو )مه�سوم( 

ولكن املوقف هو املوجع.
النجاح  تتوقعني  هل   •
اأعمال  لهذا العمل كما 
ك������اري������ن ال���������س����اب����ق����ة، 
امل�سل�سل  اأن  خ�سو�ساً 
م�������وج�������ع وال�����ن�����ا������ض 

ي����ع����ي���������س����ون ال�����وج�����ع 
ع��ل��ى ال�����س��ع��د ك��اف��ة يف 

حياتهم اليومية؟
اأك��رث من رائع.  النجاح للعمل، لأن��ه  اأتوقع  - طبعاً 
يكن  مل  ولهذا  ال��وج��ع،  يعي�سون  النا�ض  اأن  �سحيح 
هو  الكاتب  ك��وم��ي��دي.  عمل  لهم  ُي��ق��ّدم  اأن  منا�سباً 

ف�����رد م����ن هذا  اأي���������س����اً 
ويعي�ض  ال��وط��ن 

اأوج�����اع�����ه، 
وك���ل���ن���ا 

من 

ا�ست�سهاد  بق�سية  َت��اأّث��رن��ا  كلنا  نف�سها.  العجينة 
الع�سكريني املخطوفني، وعندما قراأُت دوري تخّيلُت 
منطقة  يف  انتظرن  اللواتي  الأم��ه��ات  مكان  نف�سي 
اأبناوؤهّن  ع��اد  ثم  الأم��ّري��ن  وع�سن  البيدر(،  )�سهر 
الدموع احرتقت خدودي،  بعد عامني �سهداء. من 
اأّثر يّف  اإح�سا�ض املتفّرج، واأكرث �سخ�ض  لأنني ع�سُت 
هو ح�سني والد ال�سهيد حممد يو�سف وقد حّولُته 

اإىل اأّم يف راأ�سي.
التي  الأدوار  ك���ل  يف  ت��ف��ّوق��ك  ع��ن��ك  ُي���ع���رف   •
على  �ستتفوقني  اإن��ك  القول  تلعبينها، هل ميكن 

نف�سك بدور )مارتا(؟
نكهة  ل��ه  ت��ك��ون  املمثل  يلعبه  ج��دي��د  دور  ك��ل   -
ولكنني  عنده،  املدلَّل  ويكون  به  وَيفرح  خا�سة 
اأنا  نف�سي.  على  كثرياً  تفّوقُت  اأنني  اأعتقد  ل 
اأو اأف�سل،  ل األعب نف�ض الدور كي األعبه اأح�سن 
النا�ض وهن  األعب دوراً جديداً ميّثل فئة من  بل 
الأمهات، وكل اأّم تختلف عن الأخرى ولها و�سٌع 
اأم  دور  األعب فيها  الأوىل  امل��رة  وهوّية، وه��ذه 

�سهيد، ولذلك مل اأتفوق على �سيء. 
الدراما  م�ستوى  ت��ري��ن  كيف   •
جيدة  يراها  البع�ض  اللبنانية، 

والبع�ض الآخر ي�سخر منها؟
اأع���رف م���اذا ي��ري��د النا�ض  - ل 
احلزين  األ����وم����ه����م.  ل  واأن�������ا 
واملري�ض  واجل��ائ��ع  وامل��ق��ه��ور 
يعي�ض  ال����ك����ل  وامل�����������س�����دوم، 
م��اأ���س��اة. ال��ف��رح ي��ج��ّر الفرح 
واحلزن ماذا ميكن اأن يجّر 

ل�ساحبه غري احلزن.
اإنك  ال��ق��ول  مي��ك��ن  • ه��ل 
الدارما  يف  ال�سعب  الرقم 
اأنك  خ�سو�ساً  اللبنانية، 

تتواجدين �سنوياً يف املو�سم الرم�ساين؟
- كال ل�ست الرقم ال�سعب يف الدراما اللبنانية، بل 
النجمات لأن املنتجني وحمطات التلفزيون يريدون 
َمن يحقق لهم ن�سبة م�ساَهدة عالية، كنادين جنيم 
و�سواها، وبع�ض جنوم �سورية. نادين جنيم ت�ستحّق 

وهي هالل رم�سان، هي ملكة وجتيد يف اأدائها.
عمل؟ لأي  �سمانة  خم�سرم  كجيل  • ولكنكم 

للمنتجني  �سعباً  رقماً  ل�سنا  ولكننا  �سحيح  ه��ذا   -
والتلفزيونات. هم يهمّهم الأبطال.

اأو غادة عبدالرازق  اأن تكون ي�سرا  • كيف تف�سرين 
�سعباً  رقماً  املخ�سرمات  املمثالت  من  غريهما  اأو 

يف الدراما؟
- هذا ال�سوؤال يجب اأن ُيوّجه اإىل املنتجني. يف لبنان، 
عندما تبداأ املمثلة بطلة ت�ستمّر كذلك طوال العمر 
يف كل اأعمالها. ويف م�سر ي�سرا لها تاريخ فني كبري، 
وهي ا�ستغلت يف ال�سينما امل�سرية وقّدمت بطولت 
كثرية. هم ل ميكن اأن يرجعوها اإىل الوراء وهي ل 
ميكن اأن تقبل بذلك. عندنا يف لبنان َتْظهر جنمة 

جديدة كل 3 اأ�سهر.
املو�سوع؟ هذا  �سد  اأو  مع  اأنِت  • هل 

ُتْقِنع  الفنانة  اأعلق، ما دام��ت هذه  اأع��رف ولن  - ل 
املُْنِتجني وحمطات التلفزيون والنا�ض... )اجلمهور 

عاوز كدة(.
مهرجان  يف  اأخرياً  تكرميك  عن  تتحدثني  • كيف 
ممثلة  اأف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة  وف�����وزك  دور(  )امل���ورك�������ض 

ُم�ساِندة عن )اأدهم بيك( و(لآخر نَف�ض(؟
- كنُت �سعيدة لأن م��روان جن��ار هو ال��ذي ق��ّدم يل 
اأعرف ماذا  اأْربكني وجعلني ل  الأمر  اجلائزة. هذا 
واأت�سكر اجلمهور  الهدية من قيمة هاديها.  اأق��ول. 
وال��ن��ّق��اد والإع��الم��ي��ني ال���ذي دع��م��وين منذ بداية 
ب��اأدواري، و�سّجعوا  املا�سي والذين فوجئوا  رم�سان 

اجلمهور على متابعة اأعمايل.

اأنغام تطلق 
فرحة يوم   30

طرحت املطربة القديرة اأنغام، عرب �سفحتها الر�سمية على موقع التوا�سل 
الجتماعي، اأغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة" مبنا�سبة �سهر رم�سان، 

وهي من كلمات اأمري طعيمة، اأحلان وتوزيع خالد عز.
اللي  "رم�سان اخلري واحلب  اأنغام عرب �سفحتها كلمات الأغنية  واأرفقت 

بيملى قلوبنا .. واللمة احللوة اللي بتجمعنا بحبايبنا".
جت��در الإ���س��ارة اأن اأن��غ��ام تطل يف رم�����س��ان احل���ايل م��ن خ��الل غ��ن��اء �سارة 
الأغنية  وحتمل  زينة،  الت�سوير" للممثلة  اأو  الق��رتاب  "ممنوع  م�سل�سل 
عنوان" 100 �سورة " وهي من كلمات اأمري طعيمة، واأحلان وليد �سعد، 

وتوزيع اأحمد اإبراهيم

نادر اأبو الليف يعرتف بزيجاته 
ال�صرية املتعددة

الليف،  اأب��و  ن��ادر  امل�سري  الفنان  رد 
ع��ل��ى الأخ����ب����ار ال���ت���ي ن�����س��رت حول 
التي  ال�����س��ح��ي��ة  الأزم���������ة  اأ�����س����ب����اب 
تعر�ض لها، وك�سف حقيقة تعاطيه 

للمخدرات.
اأب�����و ال��ل��ي��ف، ق����ال خ����الل ل��ق��ائ��ه يف 
برنامج "خط اأحمر"، مع الإعالمي 
حممد مو�سى، واملذاع عرب ف�سائية 

اأنه  قال  البع�ض  "اإن  "العا�سمة": 
البودرة،  م��ن  زائ����دة  ت��ن��اول ج��رع��ة 
وه����ذا غ��ري �سحيح مت��اًم��ا لأن����ه ل 

ي�سرب �سوى ال�سجائر فقط".
الليف، حتدث عن عدد زيجاته  اأبو 
ال��غ��ري ر���س��م��ي��ة، م����وؤك����ًدا اأن����ه تزوج 
ر�سمًيا،  غ��ري  زواًج�����ا  ك��ث��رية  م����رات 
ووالدتها  ب��ذل��ك  تعلم  زوج��ت��ه  واأن 

جتمعهما،  ال��ت��ي  ال��ق��راب��ة  ل���درج���ة 
ولهذا ال�سبب كانت ترف�ض ارتباطه 

بابنتها.
كما ك�سف تفا�سيل اأزمته ال�سحية، 
ال��ط��ب��ي��ب ه��و م��ن قام  "اإن  ق���ائ���اًل: 
قام  بعدما  ال�سحية  حالته  بتهويل 
�سهرة  لك�سب  ي��وًم��ا   45 ب��ت��ن��ومي��ه 
ال�سبب  ول��ه��ذا  ا���س��م��ه،  ح�ساب  على 

كانت كل ت�سريحاته لالإعالم تدور 
حول اأنه تويف اإكلينيكيا".

دعوى  رف���ع  رف�����ض  "اأنه  واأ����س���اف: 
ب���ن���اء ع���ل���ى رغبة  ق�����س��ائ��ي��ة ����س���ده 
زوجته ووالده، والذين اأكدوا له اأن 
الأمر  ه��ذا  على  يقدم  ل��ن  الطبيب 
ي��اأت��ي��ه مري�ض  ل��ن  م��رة ثانية لأن���ه 

بحجم �سهرته".

ليال عبود ت�صتعد 
لت�صوير ديو 
غنائي جديد
ت�ستعد الفنانة ليال عبود لت�سوير كليب جديد لعمل 

�سيكون  الكليب  �سهري.  فنان  مع  يجمعها  غنائي 
ع��ل��ى م���دار ي��وم��ني يف م��ن��اط��ق خمتلفة من 

احمد  امل����خ����رج  ادارة  حت����ت  ب������ريوت 
املنّجد.

كانت  ومب��ب��ادرة مم��ي��زة منها 
ق��د ل��ب��ت ل��ي��ال ع��ب��ود دعوة 

طالب املدر�سة الجنيلية 
يف م��دي��ن��ة ���س��ي��دا، قبل 
ال���ع���ام  وداع  م�����ن  اي��������ام 

احل��������ايل، حيث  ال����درا�����س����ي 
كانت حمطة للتعارف بينها وبني 

ال�سور  لإلتقاط  ومنا�سبة  ال��ت��الم��ذة، 
التذكارية معهم.

ع����دداً من  ع��ب��ود و���س��ل��ة فنية �سملت  ق��دم��ت  ك��م��ا 
اغنياتها اخلا�سة، و�سط حالة من التناغم والفرح.

ا�ستفتاء  بعد  تقدير  ب�سهادة  ل��ي��ال  خ�ست  امل��در���س��ة  اإدارة 
املجتمع  يف  ال���ب���ارزة  ال�سخ�سيات  م��ن  ع���دد  ح���ول  اج��رت��ه 
والتعاطف  وامل�سوؤولية  امل�سداقية  اط��ار  و�سمن  اللبناين 

مع الآخرين.

ُيْجِمع على موهبتها اأهُل الفن وال�سحافة والنقاد

رندا كعدي: )وم�صيت( اأَْوَجَعنا قبل اأن يوجع النا�س

مهرجان  يف  م�ساِندة  ممثلة  اأف�سل  جائزة  عنهما  وا�ستحقت  نَف�ض(،  و)الآخر  بيك(  )اأدهم  م�سل�سلْي  عرب  املا�سي  العام  كعدي  رندا  املمثلة  حققْته  الفت  ح�سور 
الدراما  ال�سعب يف  الرقم  لي�ست  اأنها  والنقاد، ترى يف هذا احلوار  وال�سحافة  الفن  اأهُل  ُيْجِمع على موهبتها  التي  املتاألقة  الفنانة  )املورك�ض دور(.رندا كعدي 
اللبنانية، بل النجمات )الأن املنتجني وحمطات التلفزيون يريدون َمن يحقق لهم ن�سبة م�ساَهدة عالية(، الفتة اإىل اأن نادين جنيم هي هالل رم�سان، وهي ملكة 

وجتيد يف اأدائها.كعدي تطلرّ يف رم�سان احلايل من خالل م�سل�سل )وم�سيت( بدور )مارتا( اأم ال�سهيد يف عمٍل يحكي معاناة اللبنانيني على امل�ستويات كافة..
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عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#فهد - بن - غراب

م��ع��ان�����ي و  ���س��م��ت  ح���اي���ز 
ث�م�ان�ي ب���ه  ب�����ارح��������ب 
م�ي�زان�ي ل�ل�م�ال  ل���ي 
ب��ان��ي ق����دره  ال�ن��زه 
الوط�����ان��������ي ب���ه  ت�ع�ت�ز 
امل����ع����اين يف  ه�������ون  ويل 
ال��ع��رب�����ان�����ي م��������ع  يف�س�ل 

ا���رف�����ه ك�������ل  ح���ام�������ي  و 
م�وق�ف��ه م��ي��ز  ل����ي 
ح��رف���ه م����ا  ع��ن��ده 
وال��ت�����اف�����ه م��������ا اع�����رف��������ه
ا���رف�����ه ف�������ي  غ���ال�������ي  يل 
م�وق�ف�ه ف�����������ي  يخ��س�ر 
�س�ّرف��ه م�����������ا  وا���س�����ل�����ه 

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

فال غريك املعطي وال غريك الغفار

                            وال غريك  الرازق  وال غريك الباقي

وانا عبدك حلالك واأنا اخلايف من النار

                حتت رحمتك واقف و زرعي على ال�ساقي

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

اأرزاقنا يا �ساحبي  م�سمونه

ميعادها .. ما بني  كاف و نون

و اأيامنا لو  تختلف .. موزونه

لكنرّ  بع�ض النا�ض .. ما يدرون

كم  تاجٍر .. يوم  اأثقلْته  ديونه

ِح�َسد  فقرٍي .. ما عليه ديون !!

******

ياربي اأقبل �سلواتي وت�سليمي

على ر�سول ال�سالم وهادي ال�سنه

مع قل االفعال يف قويل وتعليمي

يارب عفوك وف�سل ر�ساك واجلنه

كلنا خليفة
ــم الــعــود  ــي ــزع ــي �ــســلــك نــهــج ال ــل خــلــيــفــه ال

ووجـــود  �ــســدى  ــهــا  ْل بف�سله  ــارت  ــس � الــــدار 

ــود  اجل �ــســحــاب  ي�سبه  الـــذي  خليفه  هـــذا 

ــا  ــه ــاري ــث ــبــتــه وميـــ�ـــســـي ب ــي ــس ــع خـــطـــى � ــب ــت ي

مـــاآقـــيـــهـــا  يف  ـــــل  مـــــدلرّ املـــــواطـــــن  وعـــــا�ـــــض 

ـــا  ـــه يـــروي و  ــــٍث  ــــي غ كــــمــــا  لــــــــــداره  ــــه  ــــفرّ ك
مرمي النقبي

ال�ساعر : منا�سد / اململكة العربية ال�سعودية

مبارك الودعاين

ـــــا عـــــز اهـــلـــنـــا ــــعــــافــــيــــه  ي جــــعــــل فــــيــــه ال

ـــنـــا ــــــه امـــل ــــق ب ــــق ــــه حت ــــاع ــــس ــــم � ــــربك ــــس �

ـــه ـــيرّ ـــريم ـــ�ـــس ــــال ال ــــي ــــع يـــــا مــــداغــــيــــ�ــــض ال

ـــه حـــيرّ الـــــنـــــار  و  ـــــــــا  دونرّ انـــــتـــــو   و  كــــيــــف  

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ومــقــام وبـــيـــوت  دار  خــفــوقــي  يف  لـــه 

حــمــيــد الـــلـــي يف الــ�ــســعــيــبــات هــمــام

ــدام ق الــ�ــســوف  ــي  ــرم وي جــبــال  ي�سند 

ـــرد وظـــالم  ب اأو  ـــان  ــي ك ــات ـــح ع لـــو ري

ب�سالم  الــعــدل  يب�سط  تــعــود  �ــســيــخ/ن 

ــزور ــال ـــوم ب ــي مــا�ــســهــد ي ــل واأنـــــا مـــن ال

ـــد والــ�ــســهــم مــذخــور جمـــزل �ــســخــي امل

بحور  و  �ــســيــل  فــزعــتــه  ن�سيته  واذا 

م�سرور  تخليك  الــلــي  ــول  احلــل عــنــده 

مبتور  طــاح  ــداأ  ــع ال را�ـــض  غ�سب  واذا 

حميد
اإهداء اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض االأعلى 

حاكم اإمارة عجمان ، حفظه اهلل ورعاه 


