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التلفزيون اأمام  وقتهم  يق�ضون  الأطفال  % من   87

�أظهر ��ستطالع للر�أي �أجري بني عدد من �لأمهات يف �أملانيا �أن �أغلب 
% ي�ساهدون �لأفالم و�مل�سل�سالت وغريها من   87 �لأطفال �لأملان 
�لأعمال �لفنية من خالل �لتلفزيون، يف حني �أن 17 % من �لأطفال 
ي�����س��اه��دون ه���ذه �لأع���م���ال ع��ر م��وق��ع ي��وت��ي��وب وغ����ريه م��ن �ملو�قع 

�لإلكرتونية �ملتخ�س�سة.
 RTL سمل �ل�ستطالع 1176 �أماً و�أجري بتكليف من قناة �سوبر�

�لتي �أعلنت عن نتيجته �ليوم �خلمي�س يف برلني.
وت��ب��ني م��ن خ���الل �ل���س��ت��ط��الع �أن �لأط���ف���ال ب��ني ���س��ن 10 �إىل 11 
% منهم هو�تف   51 �لغالب  �آب��اوؤه��م يف  �لذين يوفر لهم  هم  عاماً 
 %  19 ب�  و�مل�سل�سالت مقارنة  �لأف��الم  ي�ساهدون من خاللها  ذكية 

لالأطفال يف �سن 8 �إىل 9 �سنو�ت. 

تعرف على الإ�ضارات ال�ضرية بني طاقم الطائرة
ك�سفت �سركة طري�ن �إيزي جيت عن �لإ�سار�ت �ل�سرية �لتي ي�ستخدمها 

�لطاقم للتو��سل فيما بينهم على منت طائر�تها.
�إميائية،  ح��رك��ات  ي�ستخدمون  م��ا  ع��ادة  �لطاقم  �إن  �ل�سركة  وت��ق��ول 
عما  �لبع�س  بع�سهم  لإخبار  �أو  �لركاب،  بع�س  طلبات  �إىل  لالإ�سارة 
�أد�ء  ذل��ك  �لطائرة، وم��ن �لأمثلة على  �أج��ز�ء حم��ددة من  يحدث يف 
�أو �لإ�سارة  �ل��رك��اب �سطرية دج��اج،  �أح��د  �أر�د  �ل��دج��اج يف ح��ال  رق�سة 
منت  على  زو�ج  عر�س  هناك  كان  لو  فيما  �سر�ب،  زجاجة  فلينة  �إىل 

�لطائرة، بح�سب �سحيفة مريور �لريطانية.
وجاء هذ� �لفيديو، بعد �أن قام �ملقدم �لتلفزيوين جامي �إي�ست بن�سر 
�أحد  بها  قام  تويرت، حلركة  �لجتماعي  �لتو��سل  فيديو على موقع 
�ل��ت��ي ك��ان على متنها، وع��ّل��ق على  �إي���زي جيت  �أف����ر�د ط��اق��م ط��ائ��رة 

�لفيديو قائاًل: �أرجو �أن تو�سحو� يل ما يحدث هنا.
ويف وقت لحق، ردت �سركة �لطري�ن مبقطع فيديو يو�سح �لإ�سار�ت 
بينهم،  فيما  للتو��سل  �لطائرة  طاقم  ي�ستخدمها  �لتي  �لأ�سا�سية 
ماليني   6 م��ن  لأك��ر  خدماتها  جيت  �إي���زي  تقدم  بالقول:  وعلقت 
وفعالة  �سريعة  خدماتنا  ت��ك��ون  �أن  على  ون��ح��ر���س  ���س��ه��ري��اً،  م�سافر 
�ل�سركة:  با�سم  �ملتحدث  و�أ���س��اف  لعمالئنا.  خدمة  �أف�سل  لتقدمي 
ولتحقيق ذلك، قمنا بتطوير بع�س �لإ�سار�ت �ل�سرية، لتمكني �لطاقم 
�لتخفيف من  �لرحلة، مع  �لبع�س خالل  بع�سهم  �لتو��سل مع  من 
ت��دري��ب طاقم  . ويتم  �ل��ط��ائ��رة  �ل�سرورية على م��نت  �ل��رث��رة غ��ري 
�ل��ط��ائ��رة ع��ل��ى جميع ج��و�ن��ب خ��دم��ة �ل��ع��م��الء و�ل�����س��الم��ة �جلوية، 

و�إ�سار�ت �ليد هي جزء ل يتجز�أ من هذ� �لتدريب. 

اأغرب ت�ضحيات لل�ضباب من اأجل بقائهم اأونالين
�ل�����س��ب��اب و�ل��ب��ال��غ��ني ع��ن مدى  �أع����رب ع���دد ك��ب��ري م��ن �مل�ستخدمني 
مت�سلني  بقائهم  �أج��ل  م��ن  �لت�سحيات  �أق�سى  لتقدمي  ��ستعد�دهم 
على �لإنرتنت، يف ��ستطالع مفاجئ �أجرته �سركة "كابل" �لريطانية 

�سمل �أكر من 2000 �سخ�س بالغ.
وبح�سب بيانات �سركة "كابل" �لتي طرحت �سوؤ�ًل مفاده �أكر �لأ�سياء 
�لذي ي�ستطيع �مل�ستخدم �لتخلي عنها من �أجل بقائه على �لإنرتنت، 
�أبدى و�حد من كل 3 �أ�سخا�س ��ستعد�دهم لفقد�ن �أحد �أ�سابعهم ول 
�مل�ستطلع  تلث  �أك��ر من  "�أونالين". وعر  �ت�سالهم  يتخلو� عن  �أن 
�آر�وؤهم )34 %( عن تخليهم عن مكيف �لهو�ء �أو جهاز �لتدفئة دون 

�أن يفقدو� قدرتهم على �لدخول �إىل �لإنرتنت.
و�أو�سح �ل�ستطالع �أن 1 من كل 5 م�ساركني م�ستعدين �لذهاب �إىل 
�أجل �لبقاء  �أو غ�سل وجوههم، من  �أو �لعمل دون ��ستحمام  �جلامعة 
�أونالين. كما �أ�سار �ل�ستطالع �إىل �إبد�ء رغبة عدد كبري من �مل�ستطلع 
�آر�وؤهم يف عدم روؤية �أ�سدقائهم �أو �أقاربهم ومعارفهم، لكن يف �ملقابل 

�أن يبقو� على �ت�سال د�ئم بالإنرتنت.
�أبدو� ��ستعد�دهم  %65 من �مل�ساركني يف �ل�ستطالع  و�إجماًل نحو 
 %  64 �إنرتنت، ونحو  دون  يبقو� من  �أن  دون طعام ول  �لبقاء من 
من  �لريا�سية  �ل�سالت  �إىل  �لذهاب  عن  �لتوقف  ميانعون  ل  منهم 

�أجل �لت�سال بالإنرتنت. 
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يك�ضب رزقه من اختبار مقاعد الطائرات
تعتر مهنة �لطري�ن من �ملهن �لتي يحلم �لكثريون بالعمل فيها، ملا توفره 
يف  عماًل  لنف�سه  يجد  �أن  ��ستطاع  �ل�ساب  ه��ذ�  لكن  للطاقم،  مميز�ت  من 
يك�سب  بات  حيث  للطاقم،  �لتقليدية  �لأعمال  عن  بعيد�ً  �لطري�ن  جمال 

رزقه من �ختبار مقاعد �لدرجة �لأوىل يف �لطائر�ت.
�ل�سخ�سي،  م�سروفهم  ت��اأم��ني  �سنه  يف  �ل�سباب  ي��ح��اول  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف 
�أليك�س  �أن  �إل  �ل�سحف،  توزيع  �أو  �لتجارية  �ملحالت  يف  �لعمل  خالل  من 
فهو  �إث���ارة،  �أك��ر  عماًل  لنف�سه  يجد  �أن  ��ستطاع  ع��ام��اً(   20( ما�سري��س 
�لأوىل،  �ل��درج��ة  �لأح��ي��ان يف مق�سور�ت  ويف معظم  �ل��ع��امل،  ح��ول  ي�سافر 

لختبار �لطائر�ت �جلديدة قبل �أن يتم ت�سليمها للعمالء.
من  مطلقة،  رف��اه��ي��ة  �ل��ك��ث��ريون  يعتره  م��ا  على  �أليك�س  عمل  وي��ن��ط��وي 
و�حت�ساء  �ل�سهي،  �لطعام  وت��ذوق  �لفاخرة،  �لطائرة  مقاعد  �أخبار  خالل 
�ل�سر�ب، ومن ثم م�ساركة �سور لتجربته �ملميزة مع متابعيه على �إن�ستغر�م 

وتويرت.
مولع  �إن��ه  �أليك�س  ق��ال  �لأمريكية،  �إن�سايدر  بيزن�س  ل�سحيفة  حديث  ويف 
بالطري�ن منذ نعومة �أظفاره، ويف عمر 14 عاماً كان يقدم حتليالت عن 
�لطري�ن ملو�قع و�سحف �سهرية مثل بي بي �سي و�سكاي نيوز و�إل بي �سي، 

مما قاده يف �لنهاية �إىل هذ� �لعمل.
ظهوره  من  جيد  مقابل  على  يح�سل  �أن��ه  �أليك�س  يوؤكد  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
�سركات  م��ع  لعمله  �ملالية  �لتفا�سيل  مناق�سة  رف�����س  �أن���ه  �إل  �لإع��الم��ي، 

�لطري�ن.
�أي��ة فر�سة  يفوت  ول  �ل�سغر،  �ل��ط��ري�ن منذ  م��دون��ات  يقر�أ  �أليك�س  وك��ان 
�لطري�ن،  ح��ول  دور�ت  د�ئ��م  ب�سكل  يح�سر  �أن��ه  كما  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  لدر��سة 
وهو �ليوم يعمل مع �سركات ت�سنيع �لطائر�ت عن قرب، ل�ستكمال ت�سليم 
�لطائر�ت �جلديدة، وهذ� يعني �أنه ي�ساهد �لطائر�ت عندما تغادر �مل�سنع. 

زوجان يت�ضلقان اأعلى 
العامل يف  قمة   14

هذ�  وزوج��ه��ا  �إي��ط��ال��ي��ة  �م����ر�أة  �أ�سبحت 
ت�سلق  يف  ينجحان  زوج��ني  �أول  �لأ�سبوع 
و�لتي  �لعامل،  يف  جبلية  قمة   14 �أعلى 
م،  �آلف   8 ع��ن  �أي منها  �رت��ف��اع  يقل  ل 
�ملنظمة للرحلة  �ل�سركة  ملا ذكرته  طبقاً 

�خلا�سة بالزوجني .
وق���ال���ت �إح�����دى �مل��دي��ري��ن �ل���ب���ارزي���ن يف 
�ل�سياحية  ل��ل��رح��الت  �أوي����و  ���س��و  ���س��رك��ة 
بيني هيوجو،  �إن نيمي�س مريوي )56 
عاماً( وزوجها رومانو بينت )55 عاماً(، 
�لتي يبلغ  �أنابورنا  �إىل قمة جبل  و�سال 
و�سط  ب�����س��م��ال  م��رت  �آلف   8 �رت��ف��اع��ه��ا 

نيبال .
ت�سلقا  �ل���زوج���ني  �أن  ه��ي��وج��و  وت��اب��ع��ت 
�إىل  ون��زل  �إ���س��ايف  �أك�سجني  دون  �جلبل 

مع�سكر �لقاعدة للجبل.
�إىل   4 ب��ني  م��ا  �ست�ستغرقان  و�أ���س��اف��ت 
ثم  ب��ل��دة،  �أق���رب  �إىل  للو�سول  �أي���ام   5

�سيتوجهان بعد ذلك �إىل كامتاندو.
 ،1998 وبد�أ �لزوجان رحلتهما يف عام 
"نانغا  ج��ب��ل  ق��م��ة  �إىل  و����س���ال  ع��ن��دم��ا 
8126 م يف  يبلغ طوله  باربات" �ل��ذي 

باك�ستان.

كيف حتافظي على وزنك 
بعد احلمية؟ �ص 23

روما مهددة بال�ضطب 
من قائمة الرتاث العاملي

قالت جمعية �إيطالية تعنى بحماية 
حقوق �مل�ستهلكني، �إن مركز مدينة 
روما �ملمتلئ بالآثار، ل ي�ستحق �أن 
�لعاملي  �ل���رت�ث  قائمة  على  يظل 
خطرية،  ب�������س���ورة  ت����ده����وره  ب��ع��د 
�لأمم  ملنظمة  بذلك  طلباً  ورفعت 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة 

)يون�سكو(.
وتعاين �لعا�سمة �لإيطالية حالياً 
من و�حدة من �أزمات �لقمامة �لتي 
ت�سهدها كل فرتة، ما ميثل �ختبار�ً 
�خلم�سة،  �لنجوم  ح��رك��ة  ل��ق��در�ت 
ر�جي  فريجينيا  �نتخاب  مت  �لتي 
لبلدية  رئي�سة  لتكون  لها  �ملنتمية 
وعود  بعد  �ملا�سي  �لعام  �لعا�سمة 

بتنظيف �ملدينة.
وو�سط تقارير متكررة عن �متالء 
و�سناديق  ب���ال���ف���ئ���ر�ن  �ل���������س����و�رع 
فيها،  مب��ا  تفي�س  �ل��ت��ي  �ل��ق��م��ام��ة 
�أك��د ك��ارل��و ري��ن��زي، رئي�س جمعية 
بحقوق  ت��ع��ن��ى  �ل���ت���ي  ك����ود�ك����ون����ز، 
غنى  ل  �ل��ت��ع��ل��ي��ق  �أن  �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
على  �ملحلية  �ل�سلطات  لدفع  عنه 
����س��ت��ع��ادة م�����س��ت��وي��ات م��ق��ب��ول��ة من 

�لرقي.
وكانت ر�جي تعهدت يف ت�سريحات 
بحل  �ملا�سي  �لثالثاء  تليفزيونية 

�أزمة �لقمامة خالل �أيام.
وتتعر�س ر�جي ل�سغوط من �أجل 
�لتحرك بعدما دعا ماتيو رينزي، 
زعيم �حلزب �لدميقر�طي �حلاكم، 
�ل�سو�رع  �إىل  �ل��ن��زول  �إىل  �أن�����س��اره 
�ملدينة،  لتنظيف  �ل���ق���ادم  �لأح�����د 
وم��ن ث��م �إث��ب��ات ع��دم ك��ف��اءة ر�جي 
كما يقولون. ومل ي�سدر تاأكيد من 
من  �سكوى  تلقيها  على  �ليون�سكو 
حال،  �أي  وعلى  كود�كونز.  جمعية 
�أن  ف��اإن موقعني �ثنني فقط �سبق 
�ل���رت�ث  ق��ائ��م��ة  م��ن  �سطبهما  مت 
للظباء  ح��دي��ق��ة  وه���م���ا:  �ل���ع���امل���ي 
بعد  ع���م���ان  ���س��ل��ط��ن��ة  �ل����ري����ة يف 
 ،90% ب�ن�سبة  م�ساحتها  تقل�س 
بناء  بعد  �لأملانية  در�سدن  ومدينة 

ج�سر علوي معدين قبيح. 

الك�ضف عن جبانة 
اأثرية يف م�ضر 

�أثرية  ك�����س��ف��ت م�����س��ر ع���ن ج��ب��ان��ة 
عرت عليها موؤخر� بعثة م�سرية 
�جل���ب���ل مبركز  ت���ون���ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
تعود  �مل���ن���ي���ا  حم���اف���ظ���ة  يف  م���ل���وي 

للع�سر �ليوناين �لروماين.
�جل����ب����ان����ة ع����ب����ارة ع����ن ����س���ر�دي���ب 
و�أقيمت على طر�ز  و�آب��ار  ودهاليز 
�ملقابر  وت���ع���ن���ي  ك����وم����ب،  �ل���ك���ات���ا 
باطن  يف  �أو  �ل�سخر  يف  �ملنحوتة 
17 مومياء  نحو  وت�سم  �لأر����س، 
بينها 13 مومياء يف حالة �سليمة 
و�أو�ن  خ�سبية  تو�بيت  �إىل  �إ�سافة 

فخارية وعمالت معدنية.

الن�ضفي ال�ضداع  من  للتخل�ص  �ضحرية  و�ضفات   8
يوما بعد يوم، يزد�د عدد �لأ�شخا�س �لذين يعانون من �ل�شد�ع �لن�شفي، �لذي ينجم عنه �أمل �شديد يف �شق من �لر�أ�س �إما �لأمين �أو 

�لأي�شر، غثيان، وت�شنج يف ع�شالت �لرقبة.
ورغم �أن معظم �مل�شكنات �ملتاحة يف �ل�شيدليات دون و�شفة طبية ل جتدي عادة يف عالج هذ� �لنوع من �ل�شد�ع و�لذي يطلق عليه 
�لبع�س ��شم �ل�شقيقة، �إل �أن هناك 8 و�شفات طبيعية قد تكون �حلل �ل�شحري للق�شاء عليه، ح�شب ما جاء يف موقع "بولد�شكاي" 

�ملعني بال�شحة:
�ملوز ق�سور   -  1

يف  �لفعالة  �لطبيعية  �لعالجات  �أح��د  �مل��وز  ق�سور  تعتر 
ت�سعر  عندما  فبب�ساطة  �لن�سفي،  �ل�سد�ع  من  �لتخل�س 
ب��ن��وب��ة ���س��د�ع ���س��ع بع�سا م��ن ق�����س��ور �مل���وز ع��ل��ى جبينك، 
وعندما تبد�أ ب�سرتك يف �مت�سا�س �لبوتا�سيوم �ملوجود بها 

�ست�سعر بتح�سن ملحوظ.
�لزجنبيل  -  2

يحتوي �لزجنبيل على خ�سائ�س عالجية فعالة للتخل�س 
بعد  �ساخن  كم�سروب  تناوله  ويتم  �لن�سفي،  �ل�سد�ع  من 

غليه يف �ملاء ملدة 10 دقائق.
�لثلج مكعبات   -  3

مكعبات  ب�����س��ع  ���س��ع  �ل��ن�����س��ف��ي،  �ل�����س��د�ع  م���ن  للتخل�س 
م��ن �ل��ث��ل��ج يف ق��ط��ع��ة ق��م��ا���س وق���م ب��و���س��ع��ه��ا ع��ل��ى ر�أ�سك 
�لأمل  تقليل  �ساأنه  من  فهذ�  دقائق،  لب�سع  عنقك  وح��ول 

تدريجيا.
�لالفندر زيت   -  4

�ل�سد�ع  �آلم  م���ن  )�خل����ز�م����ي(  �ل��الف��ن��در  زي���ت  ي��خ��ف��ف 
�لن�سفي، وذلك عن طريق �إ�سافة 5-6 قطر�ت من �لزيت 

على 5-6 �أكو�ب من �ملاء �ملغلي، ثم ��ستن�ساقها.

�لريحان زيت   -  5
يتمتع زيت �أور�ق �لريحان بخ�سائ�س مهدئة، فهو ي�ساعد 

على ��سرتخاء �لع�سالت و�لتخل�س من �ل�سد�ع.
�لقهوة  -  6

�لق�ساء  �لفعالة يف  �أحد �لعالجات �لطبيعية  �لقهوة  تعد 
فالكافيني  به،  �ل�سعور  بد�ية  عند  �لن�سفي  �ل�سد�ع  على 
�ملوجود بفنجان و�حد منها يعمل على تقليل تورم �لأوعية 
بعدم  ين�سح  لكن  �لأمل،  على  �لق�ساء  وبالتايل  �لدموية، 

�لإكثار من تناولها حتى ل حتدث نتائج عك�سية.
�ل�سود�ء �حلنطة   -  7

ت��ك��م��ن ف��ائ��دة �حل��ن��ط��ة �ل�����س��ود�ء ك��ع��الج م��ن��زيل طبيعي 
لل�سد�ع �لن�سفي يف �حتو�ئها على مركبات �لفالفونويد، 
وهي مو�د كيميائية نباتية ثبت �أنها حتتوي على خ�سائ�س 
م�سادة لالأك�سدة، كما �أنها تق�سي على �للتهاب وهو �سبب 

�سائع لل�سد�ع.
�لكتان بذور   -  8

وميكن  �للتهاب،  عن  �ملتكرر  �لن�سفي  �ل�سد�ع  ينجم  قد 
تخفيف �آلمه عن طريق تناول �أحما�س �أوميغا 3 �لدهنية 

و�ملتوفرة بكرة يف بذور �لكتان وزيتها.

ما هو �ل�سد�ع �لن�سفي ؟
يف  تقع  وناب�سة  �سديدة  �لم  عن  عباره  �لن�سفي  �ل�سد�ع 
�حد جانبي �لر�أ�س وتظهر يف �سورة نوبات تتكرر و �سمى 
�ل�سد�ع   . �ل��ر�أ���س  ك��ل  ي�سمل  ل  لأن���ه  �لن�سفي  بال�سد�ع 
بد  ل  و  جتاهله  �و  �هماله  �لن�سان  ي�ستطيع  ل  �لن�سفي 
�أنه �سيجد نف�سه م�سطر� �ىل �لبحث عن عالج له حيث 

ي�سعب جتاهل هذه �للم �ملزعجة.
كيف يحدث �ل�سد�ع �لن�سفي ؟

حت���دث �ل��ع��ل��م��اء ك��ث��ري� و و���س��ع��و� ن��ظ��ري��ات ت�����س��رح كيفية 
حدوث  هى  �ل�سو�ب  �ىل  �لنظريات  �ق��رب  �ن  �ل  حدوثه 
متدد فى �لأوعية �لدموية �ملوجودة يف �لغ�سية �ل�سحائية 
�لتي تغطى �ملخ مما ينتج عن هذ� �لتمدد �ن ت�سغط على 
ز�ئد  ب�سكل  ��ستثارتها  ي�سبب  مما  �لع�سبية  �مل�ستقبالت 
فمع كل نب�سة ت�سغط �لوعية �لدموية على �مل�ستقبالت 
نوبة  ح��دوث  �ث��ن��اء  �لناب�س  �لمل  يف�سر  وه��ذ�  �لع�سبية 

�ل�سد�ع �لن�سفي .
بال�سد�ع  �أكر عر�سة لالإ�سابة  �لن�ساء  �أن  بالذكر  جدير 
ثالثة  �ىل  ت�سل  ق��د  بن�سبة  �ل��رج��ال  م��ن  �أك���ر  �لن�سفي 

�أ�سعاف .

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
تزيدك عزلة

هل ت�ستخدم من�سات �لتو��سل �لجتماعي لزيادة 
�ل��ع��الق��ات م��ع �ل��ن��ا���س و�ك��ت�����س��اب �أ���س��دق��اء جدد 
هذه  �إن  تقول  حديثة  در����س��ة  �ل��ع��زل��ة؟  وتخفيف 

�ملو�قع تزيدك عزلة. 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي فاإن  �زدي����اد من�سات  وم��ع 
تو��سلهم  ل���زي���ادة  ي�����س��ت��خ��دم��ون��ه��ا  ق���د  �ل�����س��ب��اب 
�أج���ري���ت يف جامعة  �لج��ت��م��اع��ي، ول��ك��ن در�����س���ة 
�ملجلة  �ملا�سي يف  �آذ�ر  مار�س  ون�سرت يف  بيت�سرغ 

�لأمريكية للطب �لوقائي تقول عك�س ذلك.
ترت�وح  �أمريكيا،  بالغا   1787 �لدر��سة  و�سملت 
�أعمارهم بني 19 و32 عاما، و�سملت ��ستخد�مهم 
ل�11 من�سة للتو��سل �لجتماعي، هي في�سبوك، 
�إن�ستغر�م،  ل��ي��ن��ك��د�إن،  ي��وت��ي��وب،  غ��وغ��ل،  ت��وي��رت، 

بينتريي�ست، متبلر، فاين، �سناب �سات، ريديت.
ووجدت �لدر��سة �أنه كلما �زد�د ��ستخد�م �ل�سخ�س 
�سعوره  ز�د  كلما  �لجتماعي،  �لتو��سل  لو�سائل 

بالعزلة �لجتماعية.
وهذه �لنتائج مقلقة، لأن �ل�سعور بالعزلة يرتبط 

بزيادة معدلت �ملر�س و�لوفاة.
��ستخد�م  �أن  ت��ع��ن��ي  ق���د  �ل���در�����س���ة  ه����ذه  �أن  ك��م��ا 
طريقة  �لجتماعي  �لتو��سل  لو�سائل  �ل�سخ�س 
يخدع بها نف�سه، لأنه فعليا ل يخرج من عزلته، 

بل �إنه يزيدها.
وقد تعني هذه �لدر��سة �أنه قد حان �لوقت لنخرج 
�أقلها  ونتعارف وجها لوجه،  �لعامل �حلقيقي  �إىل 

لتقليل �ل�سعور بالعزلة وحت�سني �ل�سحة.
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�ش�ؤون حملية

يف �مللتقى �ل�شكاين للقطاع �ل�شرقي بالعني

العني  مبدينة  التحتية  البنية  م�ضاريع  لإن�ضاء  درهم  مليون   90
تخ�شي�س 22 مليون درهم لتنفيذ م�شاريع .. بالظاهر ومزيد و�أم غافة

حممد بن حم يزور عمرو بن ع�ضانة العامري

•• العني-الفجر:

مبدينة  �لتحتية  للبنية  متكاملة  م�ساريع  ع��ن  �أع��ل��ن 
�ل��ع��ني ب��ل��غ ع��دده��ا و�ح���د وع�����س��رون م�����س��روع��ا بقيمة 
ت�سعون مليون درهم تنفذها �سركة �أبوظبي للخدمات 
مو�قع  �ستة  �مل�ساريع  ه��ذه  بني  من  م�ساندة،   ، �لعامة 
و�أم  ومزيد  �لظاهر  منطقة  ت�سمل  �ل�سرقية  باملنطقة 
وتت�سمن  مليون  وع�سرون  �ثنان  تكلفتها  ت�سل  غافة 
�أعمال طرق و�إنارة و�سرف �سحي و�سبكة مياه حيث مت 
�لتاأكيد على �لنتهاء من م�ساريع موقعي �لظاهر و�أم 

غافة خالل 60 يوما.
�لثامن  �ل�سكاين  �لعني  ملتقى  �سمن  ذل��ك  عن  �أعلن 
للقطاع �ل�سرقي �لذي عقد مبنطقة �لظاهر بح�سور 
�ل���دك���ت���ور م��ط��ر �لنعيمي  �ل���ع���ني  ب��ل��دي��ة  م���دي���ر ع����ام 
�لتنفيذي  �ملدير  �لعامري  حم  بن  �هلل  عبد  و�لدكتور 
للقطاع �ل�سرقي �إ�سافة �إىل ممثلي �لهيئات و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومية و�خلا�سة .
خليفة  �لإع����الم����ي  �أد�ره  �ل�����ذي  �مل��ل��ت��ق��ي  خ����الل  ومت 
و�لعتماد�ت  �ملنطقة  �حتياجات  ��ستعر�س  �ل�سعدي 
�لتي خ�س�ست لها حيث مت �عتماد �مليز�نية �ملخ�س�سة 
لإن�ساء حديقة عامة متكاملة �ملر�فق و�خلدمات و�لتي 
�أعلن عن ح�سر  ، كما  تقوم بتنفيذها �سركة م�ساندة  
�ملدر�سني  �سكن  ومنها  �ل��ق��ط��اع  يف  �مل��ه��ج��ورة  �مل��ن�����س��اآت 
�ملعنية  بالتن�سيق مع �جلهات  لهدمها  �لقدمي متهيد� 
و�أعلن كذلك عن �لنتهاء من تنفيذ �لأعمال �خلا�سة 
فتح   يتم  �أن  على  �ل��ظ��اه��ري  ملنطقة  �لتحتية  بالبنية 

�لطرق ب�سكل متكامل يف وقت فريب .
مت  �مل��ق��رتح  �لإ�سفلتي  �لطريق  �أن  �إىل  �مللتقى  و�أ���س��ار 
�لعني  بلدية  مل�ساريع  �لتطورية  �إدر�ج��ه �سمن �خلطة 
وه��و �ل�����س��ارع �مل����و�زي ل�����س��ارع �ل�سيخ ز�ي���د ب��ن �سلطان 
ل��ي�����س��ل �ل��ق��ط��اع �ل�����س��رق��ي مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني م���ن �ملنفذ 
د�ن��ات �لعني وحول  �حل��دودي مزيد وحتى �سرق دو�ر 
�أكد  �لتكيف  بنظام  للحافالت  �نتظار  حمطات  �إن�ساء 
�مللتقى �أنه مت �إدر�ج هذ� �ملطلب �سمن �ملرحلة �لثالثة 
كم مت �إدر�ج �إن�ساء مو�قف لل�ساحنات �سمن �خلطة �إىل 

جانب تنفيذ �لعديد من �ملو�قف للمحالت �جلديدة .
على  للم�ساة  �آم��ن  تاأمني معر�  در��سة  يتم حاليا  كما 
وكذلك مت  للر�ري مول  �إ�سارة مرورية  �أو  نفق  �سكل 
�إدر�ج ت�سريف مياه �ل�سيول يف و�دي �سد �أم غافة �سمن 
ليتم  ت�سميمه  حاليا  يتم  حيث  �لعني  مدينة  م�سروع 
تنفيذه يف �ملرحلة �لثانية ، كما يتم در��سة �إن�ساء طريق 
مو�زي لإ�سارة بو�دي مول للحد من �لزحام �إ�سافة �إىل 

�إن�ساء معر للجمال �أثناء تطوير دو�ر �ل�ساحنات .

و�أعلن عن تنفيذ تركيب حو�جز للطريق �مل��زدوج من 
د�ور �لظاهر وحتى �أم غافة .

وحول تطوير و�سيانة �ل�سدود وجماري �لأودية �أعلن 
با�ستكمال  �خلا�س  �لت�سميم  �أعمال  من  �لنتهاء  عن 

�در�جها  يتم  �أن  على  �ل�سرقية  �جلهة  �ل���و�دي  تك�سية 
منطقة  �إدر�ج  عن  �أعلن  كما   ، �مل�ستقبلية  �مل�ساريع  يف 
�أم غ��اف��ة وم��زي��د ���س��م��ن م�����س��روع رف���ع ك��ف��اءة �لطرق 
�أنه �سيتم تغيري  لل�سعبيات �لقدمية و�أ�سار �مللتقى �إىل 

�إىل تقاطع من خالل م�سروع تطوير  �ل�ساحنات  دو�ر 
طريق �ل�ساحنات خطم �ل�سكلة .

على  �مللتقى  �أكد  رفيعة  م�سجد  مو�قف  تو�سعة  وحول 
�أنه مت �لنتهاء من �أعمال �لت�سميم حيث من �ملتوقع 
م�سروع  �إدر�ج  �إىل  �مللتقي  و�أ���س��ار  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  تنفيذه 
�إنارة طريق �أم غافة مالقط �سمن �مل�ساريع �مل�ستقبلية 

للقطاع. 
لإن�ساء  �ل���الزم���ة  �لأر������س  تخ�سي�س  ع��ن  �أع��ل��ن  ك��م��ا 
مزيد  منطقتي  يف  �ل�سرقي  �ل��ق��ط��اع  لأه���ايل  جمل�س 
لت�سمية  جديد  م�سروع  �إىل  �مللتقى  و�أ���س��ار  و�ل��ظ��اه��ر 

�ل�سو�رع �سمن م�سروع �لعنونة .
�أن���ه يتم حاليا  �أع��ل��ن  و�سمن �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ارج��ي��ة 
تنفيذ نادي ريا�سي لل�سيد�ت من خالل م�ستثمر حيث 
من �ملتوقع ت�سغيله خالل هذ� �لعام و�أ�سار �مللتقى �إىل 
�أن مركز �ل�سيخة ودمية بنت ز�يد �آل نهيان  لتحفظي 
�لقر�آن �لكرمي يف منطقة �لظاهر يف مرحله �لنهائية 

ليتم �فتتاحه قريبا .
كما �أعلن �سمن �مللتقى عن حتديد يوم لالأ�سرة بنادي 
�لعني �لريا�سي فرع مزيد �إ�سافة �إىل �أن �لنادي �سيقوم 

ب�سيانة جميع �لفروع �سمن خطة زمنية حمددة.
و�أ�سار �مللتقى �أنه يجري حاليا �ن�ساء حمطة خلدمات 
�أدنوك للتوزيع يف منطقة �أم غافة �إ�سافة �إىل تخ�سي�س 
�لأر�س �لالزمة لتو�سعة �ملحطة حيث مت بالفعل �لبدء 
يف �أعمال �لت�ساميم �لهند�سية �خلا�سة بذلك ويجري 
�أن�ساء حمطتني لأدنوك يف منطقة خطم  �أي�سا  حاليا 

�ل�سكلة .
و�أك�����دت ���س��رك��ة م�����س��ان��دة �أن����ه ي��ج��ري ح��ال��ي��ا ت�سميم 
�زدو�جية �ل�سارع من دو�ر �ل�ساحنات حتى مركز خطم 
�ل�سكلة �حل��دودي مع �لإ�ساءة �إىل جانب تطوير دو�ر 

�ل�ساحنات.
و�أ�سار �مللتقي �إىل �أنه مت �لتن�سيق مع جمل�س �أبوظبي 
�لقطاع  يف  �أر����س��ي  لتخ�سي�س  �لعمر�ين  للتخطيط 
يحتوي  لل�سباب  ريا�سي  ثقايف  مركز  لإن�ساء  �ل�سرقي 

على خمتلف �لأن�سطة �لريا�سية . 
جلميع  م��در���س��ت��ني  �إن�����س��اء  ع��ن  �مللتقى  �سمن  و�أع��ل��ن 
عدد  زي���ادة  �أن  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل��ب��ن��ات  للبنيني  �حللقات 
���س��ف��وف ري���ا����س �لأط���ف���ال رو����س���ة �أم غ��اف��ة ه���ي قيد 

�لدر��سة و�لتخطيط.
وحول �إن�ساء فرع ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية �أ�سار �مللتقي 
�إىل �أنه مت �إدر�ج �إن�ساء مركز د�ئم يف منطقة �لظاهرة 

�سمن م�ساريع �لأعو�م �لقادمة . 
للموؤ�س�سة  م���وؤق���ت  م��ب��ن��ى  ����س��ت��ئ��ج��ار  مت  ب���اأن���ه  ع��ل��م��اً 

بالظاهر.

•• العني – الفجر

ز�ر �ل�سيخ �لدكتور حممد بن 
م�سلم بن حم �لعامري نائب 
�م�سام  �لعام مبنظمة  �لأمني 
ب������الأمم �مل���ت���ح���دة ع���م���رو بن 
�لعامري  ع�سانة  ب��ن  ن�سيب 
مبنزل �لأخري يف مدينة بني 
�لعامري  ع��ل��ي  ورّح����ب  ي��ا���س 
ب����زي����ارة حممد  و�حل���������س����ور 
ب��ن ح��م، م��ع��رب��اً ع��ن �سعادته 
�لتي  �ل��زي��ارة،  و�أ���س��رت��ه بهذه 
�لتو��سل  تاأتي من منطلق و 
�لوطن.  �أب��ن��اء  مع  و�لتالحم 
ح�����س��ر �ل��ل��ق��اء �ل�����س��اع��ر عمر 
�لعامري،  ق��الل��ه  ب��ن  �سعيد 
�حمد عبد�هلل �لعامري ،علي 
�سعيد  و�بنه  �لعامري  �سعيد 
عمرو  م�����س��ع��ب  ،�مل���ه���ن���د����س 

�لعامري .

يف دورتها �لتا�شعة 

نهيان بن مبارك يكرم غدًا الفائزين بجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

•• العني – الفجر

و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  �لعامة  �لأم��ان��ة  حتتفي 
ر�سمي  �لتا�سعة �سمن حفل  دورتها  �جلائزة يف  بفئات  بالفائزين  �لزر�عي 
يقام غد�ً  �لثنني يف �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً يف ق�سر �لإمار�ت بالعا�سمة 
�أبوظبي، برعاية �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة، وح�سور معايل �ل�سيخ نهيان مبارك �آل نهيان 
�لدولية  خليفة  جائزة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزير 
و�ل�سعادة  �مل��ع��ايل  �أ���س��ح��اب  م��ن  وع���دد  �ل��زر�ع��ي،  و�لب��ت��ك��ار  �لتمر  لنخيل 
و�أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي يف �لإمار�ت، وكبار �ل�سخ�سيات �ملخت�سة على 
م�ستوى �ملنطقة و�لعامل. �حتفاًء بهم وتقدير�ً جلهودهم يف خدمة قطاع 

�لنخيل و�لبتكار �لزر�عي على م�ستوى �لعامل.
�أن��ه بناء على  �أم��ني ع��ام �جلائزة  ز�ي��د  و�أ���س��ار �سعادة �لدكتور عبد �لوهاب 
توجيهات معايل �ل�سيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة 
رئي�س جمل�س �لأمناء، فاإن حفل تكرمي �لفائزين لهذ� �لعام يتميز بالعديد 
�جلائزة  بها  حتظى  �لتي  �لرعاية  م�ستوى  �إىل  ترقى  �لتي  �ملفاجاآت  من 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد  �ل�سمو  من �سيدي �ساحب 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �أول �سيدي �ساحب  "حفظه �هلل"، ودعم �لفريق 
�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
و�هتمام �سيدي �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة.

بهدف �إبر�ز قيم �ل�شيافة �لإمار�تية
هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة تطلق 

مبادرة عرو�ص املطبخ الإماراتي يف الفنادق 
•• اأبوظبي – الفجر

�أطلقت هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة برنامج بناء قدر�ت قطاع �لطهي 
فئتي  �لإم���ارة من  فنادق  كافة  به  �ست�سارك  و�ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي،  و�ل�سيافة 
�أربع وخم�س جنوم، للم�ساهمة يف �لرتويج للثقافة �لإمار�تية �لغنية عر 

��ستعر��س �أطباق �ملطبخ �لإمار�تي �لأ�سيل لزو�رها. 
و�ملر�جعة  و�ملر�قبة  �لتدريب  لعمليات  تنظيمية  �أط��ر�ً  �لرنامج  و�سي�سع 

ت���������س����م����ن ق������ي������ام �مل����ط����اع����م 
وغريها من منافذ �ملاأكولت 
و�مل�������س���روب���ات ���س��م��ن �أرق�����ى 
�لفندقية  و�ل�سقق  �ل��ف��ن��ادق 
�أبوظبي  �أرج�����اء  خم��ت��ل��ف  يف 
�لإمار�تية  �لأطباق  بتقدمي 
�ل�سهرية. كما �ستحر�س هيئة 
و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي 
ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه �خلطوة  ع��ل��ى 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ل�����س��رك��اء يف 
�ل��ق��ط��اع، م��ن خ��الل تدريب 
باملهار�ت  وتزويدهم  �لطهاة 
�لأ���س��ا���س��ي��ة �ل��الزم��ة لإع���د�د 
تعك�س  �لتي  �لأط��ب��اق  �أ�سهى 
�لإمار�تي.   �ل����رت�ث  �أ���س��ال��ة 
و�ست�سعى �لهيئة �إىل �حلفاظ 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ل��م��و���س من 

�ل��ت��ف��اع��ل م��ع �ل��رن��ام��ج على 
مد�ر �لعام، وذلك عر تنظيم م�سابقات متنوعة بني �لفنادق �مل�ساركة، يتّم 
من خاللها حتديد �أف�سل برنامج لتعزيز مكانة �ملطبخ �لإمار�تي و�أف�سل 
ق��ال �سعادة �سيف  �مل��ب��ادرة،  �لإم��ار�ت��ي. وتعليقاً على ه��ذه  طاهي يف �ملطبخ 
�إمارة  �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة: تعتر  �سعيد غبا�س، �ملدير �لعام لهيئة 
�أبوظبي مركز�ً ملختلف �لثقافات، ونحن حري�سون على تعريف كافة زو�رنا 
�لإمار�تية  �ل�سيافة  روح  من  حتمله  وم��ا  �لأ�سيلة  �لإم��ار�ت��ي��ة  باملاأكولت 
�لتي تت�سم بالرتحاب و�ل��دفء، لذ� �سن�سعى من خالل هذ� �لرنامج �إىل 
تعزيز  عر  عليها،  و�حلفاظ  وتقاليدها  وتاريخها  �لإم��ارة  ثقافة  تر�سيخ 
تو�جد مطبخنا �لأ�سيل و�لغني باأ�سناف �ملاأكولت �للذيذة، لنتيح لزو�رنا 
جانبه،  وم��ن  �لأ�سيلة.  لثقافتنا  �ختبارهم  م��ن  تعزز  ��ستثنائية  جتربة 
يف  ب��الإن��اب��ة  �ل�سياحة  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري،  �سلطان  �أو���س��ح 
�ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �ملبادرة  ت�سعى هذه  و�لثقافة:  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة 
حيث  �لإم���ار�ت���ي.  �ملطبخ  بها  ميتاز  �لتي  �ل�سهية  �مل��اأك��ولت  �أ�سناف  على 
�ستوفر للزو�ر فر�سة �ل�ستمتاع مبجموعة متنوعة من �لنكهات �لتي متيز 
�لوجبات �ملحلية، و�لتي �سيقدمها قطاع �ل�سيافة باإمارة �أبوظبي. وتتوىل 
عتيق،  خلود  �ل�سيف  و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  بهيئة  �لطهي  م�ست�سارة 
�لرنامج،  �إد�رة  م�سوؤولية   - �حلديث  �لإم��ار�ت��ي  �ملطبخ  ر�ئ��دة  تعد  و�لتي 
حيث �ستعمل على تقدمي �مل�ساعدة ملوظفي �أق�سام �ملاأكولت و�مل�سروبات يف 
جمال �لتدريب و�ل�ست�سارة حول كيفية حت�سري �لأطباق �لإمار�تية ب�سكل 
�سليم وتقدميها للزو�ر باأ�سلوب حملي مرموق. ت�سعى هذه �ملبادرة ب�سكل 
حول  تتمحور  �لتي  �لعريقة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سيافة  قيم  �إب���ر�ز  �إىل  رئي�سي 
�لدفء و�لرتحاب و�لت�سامح، وكذلك تو�جد �ملطبخ �لإمار�تي يف �لفنادق 
�ليون�سكو  �أدرجتها منظمة  �مل�ساركة، مثل تقدمي �لقهوة �لإمارتية، و�لتي 
على �لقائمة �خلا�سة بالرت�ث �لثقايف غري �ملادي، يف بهو �لفنادق للرتحيب 
بالنزلء و�لزو�ر. وت�سجع �ملبادرة �لفنادق �مل�ساركة على تقدمي ثالثة �أطباق 
�إمار�تية بحد �أدنى على قو�ئم طعام �لإفطار و�لغد�ء و�لع�ساء ب�سكل و��سح.  
بالإ�سافة �إىل ذلك، �سيت�سمن كل من هذه �لأطباق بطاقة ت�سرح تاريخ هذه 
�لطعام  قو�ئم  �ستت�سمن  كما  لتح�سريها.  �مل�ستخدمة  و�ملكونات  �لو�سفة 
و�لع�ساء.  و�لغد�ء  �لإفطار  �إمار�تيني لوجبات  �لأقل طبقني  بالغرف على 
و�سي�ستهدف برنامج بناء قدر�ت قطاع �لطهي و�ل�سيافة �لإمار�تي �ملطاعم 
وخم�س  �أرب��ع  فئتي  من  �لفنادق  يف  �لغرف  وخدمة  �ليوم  ط��و�ل  �ملفتوحة 
�أبوظبي، يف حماولة لالرتقاء بتجربة زو�ر  �إمارة  �أرجاء  جنوم يف خمتلف 
�لإمارة من جميع �لنو�حي، مما يعزز من مكانتها كوجهة فريدة للثقافة 

و�ل�سياحة �مل�ستد�مة.



زيدي �لربوتينات �لنباتية
�ل��روت��ي��ن��ات، تقوين  ��ستهالك  زي���ادة  م��ن خ��الل 
�لأي�س  عملية  ت�سغيل  وتتابعني  �لع�سلية  كتلتك 
يف ج�����س��م��ك. ل��ك��ن ُي���ح���ِدث ن���وع �ل��روت��ي��ن��ات �لتي 

تتناولينها فرقاً كبري�ً.
و�لبازلء  و�حلم�س  �لفا�سوليا  م��ن  كمية  �أ�سيفي   
و�لعد�س �إىل حميتك وتناويل يف �لوقت نف�سه بروتينات 

حيو�نية. يف هذ� �ل�سياق، 
ذك���رت در����س��ة ح��دي��ث��ة �أن 
�أرباع كوب  تناول ثالثة 
من هذه �لأغذية يومياً 
ي�ساهم يف �حلفاظ على 
تعزز  �ملفقود لأنها  �ل��وزن 

�ل�سعور بال�سبع. 
�لأن�سولني  م�ستويات  تبقى  �أن  وميكن 
م�ستقرة بف�سل �لفا�سوليا و�لعد�س، ما مينع 

نوبات �جلوع �لتي ت�سّجع على �لأكل �ملفرط.

مار�شي متارين ذكية
حتافظي  ك��ي  �ليومية  حركتك  ت��زي��دي  �أن  يجب 
هذه  يف  يتباطاأ  �لأي�����س  لأن  �جل��دي��د  وزن���ك  على 
�ملرحلة. لكن ل د�عي لتتعاملي مع نف�سك ب�سر�مة 
عر  م�ستقر  وزن  على  حتافظي  �أن  ميكنك  يومياً! 

�مل�سي �ل�سريع �أو ممار�سة متارين ترفيهية مثل ركوب �لدر�جة �لهو�ئية. 
حلماية  �سرورية  لكنها  طويلة  م��دة  �لكاملة  �ل�ساعة  ب��اأن  ت�سعرين  رمب��ا 
)�ملرونة �لأي�سية(، �أي قدرة �جل�سم على �لتكيف مع �لو�سع �جلديد وحرق 

�ل�سعر�ت �لإ�سافية عند تناول كميات مفرطة من �لطعام.
 �أو ميكنك تق�سيم �ملدة �إىل 20 دقيقة من �لتمارين �جل�سدية يف �ل�سباح 

�مل�ساء.  يف  �لأوز�ن  رف��ع  من  دقيقة  و20  ظهر�ً  �مل�سي  من  دقيقة  و20 
�حر�سي �أي�ساً على �إ�سافة متارين �لقوة، مرتني �أ�سبوعياً على �لأقل.

�ل�سهية،  تخفيف  �إىل  �مل��زم��ن  �لنف�سي  �ل�سغط  ي���وؤدي 
هرمونات  م�ستوى  ي��زي��د  ق��د  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف 

�ل�سهية  ف��ت��زي��د  و�ل���ك���ورت���ي���زول،  �لأن�����س��ول��ني 
�ليوغا  �أ�سيفي  لذ�  �لأي�س.  عملية  وتتباطاأ 
وتبني  �ل��ه��دوء  ت�ستعيدي  ك��ي  ج��دول��ك  �إىل 

ع�سالتك.

قي�شي وزنك كل يوم
�لأ�سخا�س  �أن  �لدر��سات  �إح��دى  يف  لوحظ 

�لذين �سعدو� على �مليز�ن كل يوم متكنو� من 
�حلفاظ على وزنهم �أكر من غريهم خالل فرتة 

كيلوغر�ماً.  ��ستعدِت  �إذ�  تهلعي  �أل  يجب  �سنتني. 
تدريجاً  �ملفقود  �ل��وزن  ��سرتجاع  تتجنبي  �أن  ميكنك 

����س��رتج��ع��ِت ثالثة  �إذ�  ب��ان��ت��ظ��ام.  وزن�����ك  ت��ع��ق��ب  ع���ر 
تخفيف  من  تتمكني  كي  يومياتك  ر�جعي  كيلوغر�مات، 

�ل�سعر�ت �مل�ستهلكة وزيادة حركتك.

�شحة وتغذيـة
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�أ�سارت بحوث �أولية �إىل �أن �جلر�ثيم �ملعوية ت�ساهم يف تنظيم 
م�ستويات �لأ�سرتوجني يف ج�سم �ملر�أة. �إنه �كت�ساف مهّم لأن 
�ل��دم يزيد خطر  وج��ود ن�سبة مفرطة من ه��ذ� �لهرمون يف 

�لإ�سابة ب�سرطان �لثدي.
�لتي ل حتمل  �ل�سليمة  �مل��ر�أة  �أن  تبنّي  �لدر��سات،  �أح��دث  يف 
�أنو�ع �جلر�ثيم �ملعوية �ملفيدة ت�سّجل ن�سبة  �لعدد نف�سه من 
�سغرية من �لأ�سرتوجني يف �لبول مقارنًة باملر�أة �لتي حتمل 
جر�ثيم معوية �أكر تنوعاً، ما ي�سري �إىل �أن ج�سمها ل يكون 

فاعاًل بالقدر نف�سه لطرد فائ�س �لهرمونات.
لكن برزت نتيجة مثرية لالهتمام حول �لر�بط بني �جلر�ثيم 
�ملعوية وبني �سرطان �لثدي: ميكن تخفي�س خطر �لإ�سابة 
ب��امل��ر���س ع��ر �حل��ف��اظ على �سالمة �جل��ر�ث��ي��م �مل��ع��وي��ة بكل 

ب�ساطة. لكن يجب �أن جنمع �أوًل عدد �جلر�ثيم �ملوجودة.
�مليكروبات  ع���دد  ت���ر�ج���ع 

�مل���ف���ي���دة ب���درج���ة 
م��ل��ح��وظ��ة يف 

�لقرن �ملا�سي وخ�سرنا 30 % منها. يتعلق جزء من �ل�سبب 
�ل�سابون  ومنتجات  �حليوية  �مل�ساد�ت  ��ستعمال  يف  باملبالغة 
�مل�سادة للجر�ثيم �لتي ق�ست على �أعد�د هائلة من �جلر�ثيم 
�ل�سحية. لكن توؤدي درجة �لنظافة دور�ً يف هذ� �ملجال �أي�ساً. 
تر�جعت  �ل��د�ئ��م،  �ليدين  وغ�سل  �ملتكرر  �ل�ستحمام  بف�سل 
�جلر�ثيم �لتي يتناقلها �لنا�س وما عادو� يتعّر�سون ملجموعة 
و��سعة من جر�ثيم �جلهاز �له�سمي. لذ� يجب �أن نعيد بع�س 

�جلر�ثيم �لتي حتارب �لأمر��س �إىل �أمعائنا.
بتكاثر  ت�سمح  �لتي  �لب�سيطة  �لطر�ئق  تتعدد  �حلظ  حل�سن 

�جلر�ثيم �ملفيدة وتبد�أ باكت�ساب بع�س �لعاد�ت �ل�سحية.

كوين مغاِمرة يف خيار�تك �لغذ�ئية
�مليكروبات  �لغد�ء نف�سه كل يوم! تتكاثر خمتلف  ل تتناويل 
�ملعوية �نطالقاً من �أغذية خمتلفة. لتعزيز �لأنو�ع �ملوجودة 
نباتية  حمية  بتطبيق  طريقة  �أف�����س��ل  تق�سي  �أم��ع��ائ��ك،  يف 
تو�سي  بالألياف.  �لغنية  �لأ�سناف  على  و�لرتكيز  متنوعة 
وز�رة �لزر�عة �لأمريكية مثاًل بتناول كوبني ون�سف كوب من 
�لفئات  ُتوؤَخذ من  �أن  ب�سرط  �لأق��ل  على  يومياً  �خل�سر�و�ت 
�سبانخ...(،  )ب��روك��ويل،  د�كنة  خ�سر�ء  خ�سر�و�ت  �لتالية: 
ف��ل��ي��ف��ل��ة(، بقوليات  وب��رت��ق��ال��ي��ة )ج�����زر،  م��ن��ت��ج��ات ح���م���ر�ء 
ب�سل...  فطر،  بطاطا(،  )ذرة،  ن�سويات  ب��ازلء(،  )فا�سوليا، 
حاويل �أي�ساً �أن حتّدي من ��ستهالك �ل�سكريات �مل�سافة لأنها 
حلوة  �مل��اأك��ولت  حتبني  كنت  �إذ�  �ملعوية.  �جلر�ثيم  يف  ت��وؤث��ر 
�ملذ�ق، رّكزي على تناول �لفاكهة، مبعدل كوب ون�سف 

كوب �أو كوبني يومياً.

��شتمتعي بالن�شاطات �جل�شدية
ت�ساهم �لتمارين �جل�سدية يف تنويع �جلر�ثيم �ملعوية. يظن 
�ل�سفر�وية  �لأحما�س  �إنتاج  تخفف  �لتمارين  �أن  �لباحثون 
�لأحما�س  �إن��ت��اج  ت��زي��د  �أو  �مل��ي��ك��روب��ات  بتكاثر  ت�سمح  �ل��ت��ي 
�لدهنية �ل�سحية. حتى �أن �لتمارين �جل�سدية تقّل�س �لوقت 
�لالزم ملرور �لأغذية يف �جلهاز �له�سمي، ما يعني زيادة تنّوع 

�جلر�ثيم فيه.
ي�سّجلون  �لر�سيقني  �لأ�سخا�س  �أن  �إىل  �أخ���رى  �أدل���ة  ت�سري 
م�����س��ت��وي��ات �أع��ل��ى م��ن ���س��الل��ة ج��رث��وم��ي��ة حم����ددة ت�ستطيع 
ل  �ل��ث��دي.  ب�سرطان  يرتبط  �ل��ذي  �ل��ب��د�ن��ة  خطر  تخفي�س 
تفيد �جلر�ثيم  �لتي  �لتمارين  بعد م�ستوى  �خل��ر�ء  يعرف 
ن�ساطات ممتعة.  �أهمية �ختيار  �ملعوية، لكنهم متاأكدون من 
�ملعوية يف �جلهاز  ت��ن��ّوع �جلر�ثيم  ز�د  �ل��در����س��ات،  �إح���دى  يف 
يف  ط��وع��اً.  �لتمارين  مار�ست  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ر�ن  ل��دى  �له�سمي 
�أُجِرت  �لتي  �لفئر�ن  لدى  �لنتيجة  هذه  ل  ُت�سجَّ مل  �ملقابل، 

على �لتدّرب.

زيدي ��شتهالك �لألياف
كان �أ�سالفنا ي�ستهلكون �لألياف �أكر منا بع�سر مر�ت! رمبا 
�أقوى  بيئتهم �جلرثومية  �لو�سع ما جعل  �لأم��ر  يف�ّسر هذ� 
بكثري مما هي عليه �ليوم. حاويل �أن تتناويل 25 غر�ماً من 
�لألياف يومياً و�حر�سي على ��ستهالك خ�سر�و�ت مطاطية 
هذه  حتتوي  و�خل��ر���س��وف.  و�لهليون  �لكرف�س  مثل  ول��زج��ة 
�لأغذية على �لن�سويات وعنا�سر �أخرى تتغذى منها جمموعة 

و��سعة من �جلر�ثيم �ل�سحية يف �جلهاز �له�سمي.

�ختاري �ملحفز�ت �حليوية �ملنا�شبة
�مللبنة و�ملكور�ت  �ختاري مكمالت حتتوي على جر�ثيم 
�ل��ب��اح��ث��ون يف در��سة  �ك��ت�����س��ف  �ل��ع��ق��دي��ة �حل���ر�ري���ة. 
جديدة �أن تلك �جلر�ثيم تكر يف ن�سيج �لثدي لدى 
بال�سرطان،  �مل�سابة  ب��امل��ر�أة  مقارنًة  �ل�سليمة  �مل���ر�أة 
لكنهم مل يتاأكدو� بعد من قدرتها على حماية �لن�ساء 
�مليكروبات  �أن  �سابقة  در����س��ات  �أثبتت  لكن  �مل��ر���س.  من 
يف  ت�ساهم  حيث  �لثدي  �إىل  �لأم��ع��اء  من  تنتقل  �أن  ميكن 
�ل��ذي ي�سّبب  �أك�����س��دة متنع ت�سّرر �خل��الي��ا  �إن��ت��اج م�����س��اد�ت 
�ل�سرطان. تق�سي خطوة ذكية �أخرى بتناول كمية كبرية من 
م�سروب  مثل  �حليوية  باملحفز�ت  و�لغنية  �ملخّمرة  �ملاأكولت 

�لكفري و�مللفوف �ملخلل وح�ساء �مليزو.

كيف حتافظي على وزنك بعد احلمية؟

��شتمتعي بالن�شاطات �جل�شدية ونوعي يف نظامك �لغذ�ئية

خطوات �ضحية تقل�ص خماطر �ضرطان الثدي

�جلر�ثيم  �أن  �لعلماء  �كت�شف 
�أ�شا�شيًا  دورً�  ت��وؤدي  �ملعوية 
رمبا  لذ�  �لأم��ر����س،  تطّور  يف 
�شرطان  من  بالوقاية  ت�شمح 
�ل��ث��دي حت��دي��دً�. �إل��ي��ك �أهم 
هذ�  عن  تعرفيه  �أن  يجب  ما 
�لبحث �لثوري �جلديد وكيفية 

�حل�شول على منافع و�قية.

حياتك  �إىل  و�ل�شرت�تيجية  �لب�شيطة  �لتعديالت  بع�س  ت�شيفي  �أن  يجب  �ملفقود،  �لوزن  على  للحفاظ 
�ليومية. �إليك خطة مثبتة لتحقيق هذه �لغاية.

بعد �نتهاء فرتة �حلمية �لغذ�ئية، ميكنك �أن تزيدي كمية �لطعام كل يوم لكنك ل ت�شتطيعني 
�ليوم  مر  على  حترقينها  �لتي  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  عدد  لأن  �ملرحلة  هذه  يف  �ملبالغة 

يرت�جع بدرجة متفاوتة.
�لنحافة  �لتي ت�شمح لك باحلفاظ على  �لطعام  �أن حتددي كمية   يجب 

عرب خو�س �لتجارب �لغذ�ئية و�ختيار �أن�شب خطة لك.

األحد   14   مايو    2017  م   -   العـدد  12019  
Sunday  14   May   2017  -  Issue No   12019



24 األحد   14   مايو    2017  م   -   العـدد  12019  
Sunday  14   May   2017  -  Issue No   12019

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لتفائل للحا�سب �ليل ولو�زمها  

رخ�سة رقم:CN 1672922  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 3*1 �ىل 1*3

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية دملا منطقة �ىل �ملنطقة �لغربية دملا جمعية 

دملا بناية جمعية دملا رقم 18

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �دو�ت �لقرطا�سية - بالتجزئة )4761003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �جهزة �حلا�سب �ليل ولو�زمها - بالتجزئة )4741003(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ:2016/11/17    �ملودعة حتت رقم  : 263465 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم:  ثري �م كومبني
وعنو�نه : ثري �م �سنرت ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أجهزة ومعد�ت �ل�سالمة �ل�سناعية ، معد�ت �إيقاف �ل�سقوط 
�أنظمة   ، �لذ�تي  لل�سحب  �لإنقاذ  ، حبال  لل�سالمة  �لإنقاذ  ، حبال  �لإنقاذ  ومعد�ت  �ل�سقوط  و�حلماية من 
 ، �ل�سالمة  �سروج   ، �حل��و�دث  للحماية من  �سبكات   ، �لإنقاذ  �أنظمة عامودية حلبال   ، �لإنقاذ  �أفقية حلبال 
 ، حبال ق�سرية ومقاعد �لعمل و�أحزمة �جل�سم كونها لل�سالمة �ل�سناعية ، مز�لق معدنية لإخالء �لنا�س 
�أحزمة �سالمة معدنية ، �أجهزة �إيقاف �ل�سقوط ، خممد�ت �ل�سدمات وخممد�ت �لطاقة كونها �أجز�ء من 

�أنظمة �ل�سالمة �ل�سناعية.
9 �لو�قعة بالفئة:  

و�سف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة EXOFIT باللغة �لإجنليزية.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.                                                                                                           

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

EAT 104450

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2017/04/25    �ملودعة حتت رقم  : 272086 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم: بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه : بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أقر��س ت�سجيل ، �أقر��س مدجمة ، �أقر��س فيديوية رقمية 
 ، كمبيوتر  بر�مج   ، �لكمبيوتر  �أجهزة   ، �لبيانات  ، معد�ت معاجلة  �لرقمية  �لت�سجيل  و�سائط  وغريها من 
ر�ت  ماكينات �ل�سر�ف �لآيل ، �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة ، م�سفِّ
مغناطي�سية ، �سور جم�سمة ، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة )بطاقات ذكية( ، �آلت عد وفرز �لنقود ، �آلت ت�سجيل 

�لنقد ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، �آلت حا�سبة ، كو��سف قطع �لنقد �ملقلدة )�ملزيفة( ، عد�د�ت.
9 �لو�قعة بالفئة:  

حتتهم  مميز  �أزرق  بخط  �لعربية  باللغة  �لأول  �أبوظبي  بنك  كلمات  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:   و�سف 
باللغة   First Abu Dhabi Bank كلمات  ثم  �لأزرق  باللون  �لإجنليزية  باللغة   FAB �لأح��رف 
باللون  بخط وطريقة مميزة  �لإجنليزية  باللغة  و�ح��د  �لرقم  وعلى ميينهم  �أزرق مميز  بخط  �لإجنليزية 

�لأحمر.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2017/04/25    �ملودعة حتت رقم  : 272096 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم: بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه : بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أقر��س ت�سجيل ، �أقر��س مدجمة ، �أقر��س فيديوية رقمية 
 ، كمبيوتر  بر�مج   ، �لكمبيوتر  �أجهزة   ، �لبيانات  ، معد�ت معاجلة  �لرقمية  �لت�سجيل  و�سائط  وغريها من 
ر�ت  ماكينات �ل�سر�ف �لآيل ، �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة ، م�سفِّ
مغناطي�سية ، �سور جم�سمة ، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة )بطاقات ذكية( ، �آلت عد وفرز �لنقود ، �آلت ت�سجيل 

�لنقد ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، �آلت حا�سبة ، كو��سف قطع �لنقد �ملقلدة )�ملزيفة( ، عد�د�ت.
9 �لو�قعة بالفئة:  

و�سف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة Grow حتتها Stronger باللغة �لإجنليزية باللون �لأزرق 
حتتهم  مميز  �أزرق  بخط  �لعربية  باللغة  �لأول  �أبوظبي  بنك  كلمات  ثم  رفيع  عامودي  خط  ميينهما  على 
باللغة   First Abu Dhabi Bank كلمات  ثم  �لأزرق  باللون  �لإجنليزية  باللغة   FAB �لأح��رف 
باللون  بخط وطريقة مميزة  �لإجنليزية  باللغة  و�ح��د  �لرقم  وعلى ميينهم  �أزرق مميز  بخط  �لإجنليزية 

�لأحمر.
�ل�سرت�طات:

 فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

EAT 109429 EAT 109430

�إعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودع��ة بال�رقم  : 21492

ب�اإ�س��م: ذ� يونيتد �سويت فاكتوري ليمتد
 ، ، نيقو�سيا  �أفينيو ، �س.ب. 1341  ، 24 بايرون  ، نيقو�سيا تاور �سنرت  وعنو�نه: �لطابق �لثامن 

قر�س.   
بتاريخ : 1997/10/04 و�مل�س�جلة حتت رقم: 12300 

�لفئة: 30
 ، �ملثلجات   ، �ل�سريعة  �لأطعمة   ، �لطبية  غري  و�حللويات   ، �ل�سوكولته   ، �ل�سوكول  �ملنتجات: 

�لبوظة ، �حللويات �ملجمدة.
 FACTORY، �ل��ك��ل��م��ات  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  جمملها  يف  ل��ل��ع��الم��ة  �حل��م��اي��ة   : �ل����س���رت�ط���ات 

�لعادي. �لو�سع  يف   T-H-E �لأحرف  عن  و�لتنازل  �لعادي  �لو�سع  يف   SWEET
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 

2017/05/10 وحتى تاريخ 2027/05/10
ق�ش�م �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي

 بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم :  85199  بتاريخ: 2006/9/11                           

با�س��م: روبن�سون ويب�سرت )هولدينغز( ليمتد
وعنو�نه: 159 مورتليك روود، كيو، �سور�ي، تي دبليو4 9�يه دبليو، �ململكة �ملتحدة

و�مل�سجلة حتت رقم : )131873(  بتاريخ:2011/2/9
�لفئة: 18

م�ستطيلة  وحقائب  �لبطاقات  وحقائب  �مل�سطحة  �جللدية  و�حل��اف��ظ��ات  �حلقائب  �ملنتجات: 
للماء  و�أكيا�س  للنقود  وحافظات  للجيب  وحافظات  �ل�سفر  �أغ��ر����س  يف  لال�ستخد�م  م�سطحة 
للقبعات  و�سناديق  �ليوميات  ت�سجيل  دف��ات��ر  حلفظ  وحقائب  �لئ��ت��م��ان  لبطاقات  وح��ام��الت 
و�سال�سل للمفاتيح وحقائب �سغرية حلفظ �ملفاتيح و�أ�سرطة وبطاقات لعنونة �لمتعة وم�ساند 
لل�سفر  للثياب وحقائب  ريا�سية و�سناديق  �أحد �جلو�نب وحقائب  �مل�سمغة من  �لكتابة  لأور�ق 

ومظالت و�سما�سي ن�سائية خفيفة وع�سي للم�سي.
�نتهاء �حلماية يف:     تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 

2016/9/11 وحتى تاريخ :2026/9/11 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

EAT 31948

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ:2017/04/25  �ملودعة حتت رقم  : 272103 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم:  بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه :بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ل�سوؤون و�خلدمات �مل�سرفية ، �خلدمات �مل�سرفية بالنرتنت ، �خلدمات 
معلومات   ، �ملنزلية  �مل�سرفية  �خلدمات   ، �مل�سرفية  �لأعمال   ، �ملتحرك  بالهاتف  �مل�سرفية  �خلدمات   ، بالهاتف  �مل�سرفية 
�لأعمال �مل�سرفية ، خدمات ت�سفية �لأعمال �ملالية ، ��ستثمار روؤو�س �لأمو�ل ، �لتحقق من �ل�سيكات ، �ملقا�سة �ملالية ، غرف 
�ملقا�سة �ملالية ، �ل�ست�سار�ت �ملالية ،  مكاتب �لئتمان ، خدمات بطاقات �لئتمان ، �إ�سد�ر بطاقات �لئتمان ، خدمات بطاقات 
�لدين ، حفظ �لأ�سياء �لثمينة كوديعة ، �لتقييم �ملايل )�لتاأمني و�لأعمال �مل�سرفية و�لعقار�ت( ، �ل�سر�فة ، �ملعلومات �ملالية 
، �لإد�رة �ملالية ، �لكفالت �ملالية ، �خلدمات �لتمويلية ، ��ستثمار �لأمو�ل ، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً ، �ل�سمانات ، �سمان 
�إ�سد�ر �ل�سيكات �ل�سياحية ، متويل   ، �إ�سد�ر بطاقات �سر�ء ذ�ت قيمة   ، �سند�ت �لتاأمني �ل�سحي ، متويل �لبيع بالتق�سيط 
�إبر�م �سند�ت �لتاأمني على �حلياة ، �لقرو�س �ملالية ، خدمات حفظ �لود�ئع ، بنوك  �ل�سر�ء و�لإيجار ، �لقرو�س ب�سمان ، 

�لتوفري ، �ل�سكوك �ل�سرعية.
36 �لو�قعة بالفئة:  

و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة Grow حتتها Stronger باللغة �لإجنليزية باللون �لأزرق على ميينهما خط 
FAB باللغة �لإجنليزية  �أزرق مميز حتتهم �لأح��رف  �أبوظبي �لأول باللغة �لعربية بخط  عامودي رفيع ثم كلمات بنك 
باللون �لأزرق ثم كلمات First Abu Dhabi Bank باللغة �لإجنليزية بخط �أزرق مميز وعلى ميينهم �لرقم و�حد 

باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأحمر.
�ل�سرت�طات:

بالريد  �إر�ساله  �أو   ، �لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  ذلك  �عرت��س على  لديه   فعلى من 
�مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ:2017/04/25  �ملودعة حتت رقم  : 272091 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم:  بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه :بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ل�سوؤون و�خلدمات �مل�سرفية ، �خلدمات �مل�سرفية بالنرتنت ، �خلدمات 
معلومات   ، �ملنزلية  �مل�سرفية  �خلدمات   ، �مل�سرفية  �لأعمال   ، �ملتحرك  بالهاتف  �مل�سرفية  �خلدمات   ، بالهاتف  �مل�سرفية 
�لأعمال �مل�سرفية ، خدمات ت�سفية �لأعمال �ملالية ، ��ستثمار روؤو�س �لأمو�ل ، �لتحقق من �ل�سيكات ، �ملقا�سة �ملالية ، غرف 
�ملقا�سة �ملالية ، �ل�ست�سار�ت �ملالية ،  مكاتب �لئتمان ، خدمات بطاقات �لئتمان ، �إ�سد�ر بطاقات �لئتمان ، خدمات بطاقات 
�لدين ، حفظ �لأ�سياء �لثمينة كوديعة ، �لتقييم �ملايل )�لتاأمني و�لأعمال �مل�سرفية و�لعقار�ت( ، �ل�سر�فة ، �ملعلومات �ملالية 
، �لإد�رة �ملالية ، �لكفالت �ملالية ، �خلدمات �لتمويلية ، ��ستثمار �لأمو�ل ، حتويل �لأمو�ل �لكرتونياً ، �ل�سمانات ، �سمان 
�إ�سد�ر �ل�سيكات �ل�سياحية ، متويل   ، �إ�سد�ر بطاقات �سر�ء ذ�ت قيمة   ، �سند�ت �لتاأمني �ل�سحي ، متويل �لبيع بالتق�سيط 
�إبر�م �سند�ت �لتاأمني على �حلياة ، �لقرو�س �ملالية ، خدمات حفظ �لود�ئع ، بنوك  �ل�سر�ء و�لإيجار ، �لقرو�س ب�سمان ، 

�لتوفري ، �ل�سكوك �ل�سرعية.
36 �لو�قعة بالفئة:  

و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمات بنك �أبوظبي �لأول باللغة �لعربية بخط �أزرق مميز حتتهم �لأحرف FAB باللغة 
�لإجنليزية باللون �لأزرق ثم كلمات First Abu Dhabi Bank باللغة �لإجنليزية بخط �أزرق مميز وعلى ميينهم 

�لرقم و�حد باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأحمر.
�ل�سرت�طات: فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

EAT 109437EAT 109436

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ:2017/04/25    �ملودعة حتت رقم  : 272100 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم:  بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه :بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�سنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�سور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�سية ، مو�د �لل�سق 
�لكاتبة  �لآلت   ، �لتلوين  �أو  �لدهان  ، فر��سي  �لفنانني  ، وم��و�د  �أو لغايات منزلية  �لقرطا�سية  �مل�ستعملة يف 
و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبال�ستيكية )غري 

�لو�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكلي�سيهات )�لر��سمات(.
16 �لو�قعة بالفئة:  

Stronger باللغة �لإجنليزية باللون �لأزرق  Grow حتتها  و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 
حتتهم  مميز  �أزرق  بخط  �لعربية  باللغة  �لأول  �أبوظبي  بنك  كلمات  ثم  رفيع  عامودي  خط  ميينهما  على 
باللغة   First Abu Dhabi Bank كلمات  ثم  �لأزرق  باللون  �لإجنليزية  باللغة   FAB �لأح��رف 
باللون  بخط وطريقة مميزة  �لإجنليزية  باللغة  و�ح��د  �لرقم  وعلى ميينهم  �أزرق مميز  بخط  �لإجنليزية 

�لأحمر.
�ل�سرت�طات:

 فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ: 2017/04/25    �ملودعة حتت رقم  : 272087 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم:  بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه : بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�سنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�سور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�سية ، مو�د �لل�سق 
�لكاتبة  �لآلت   ، �لتلوين  �أو  �لدهان  ، فر��سي  �لفنانني  ، وم��و�د  �أو لغايات منزلية  �لقرطا�سية  �مل�ستعملة يف 
و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبال�ستيكية )غري 

�لو�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكلي�سيهات )�لر��سمات(.
16 �لو�قعة بالفئة:  

حتتهم  مميز  �أزرق  بخط  �لعربية  باللغة  �لأول  �أبوظبي  بنك  كلمات  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
باللغة   First Abu Dhabi Bank كلمات  ثم  �لأزرق  باللون  �لإجنليزية  باللغة   FAB �لأح��رف 
باللون  بخط وطريقة مميزة  �لإجنليزية  باللغة  و�ح��د  �لرقم  وعلى ميينهم  �أزرق مميز  بخط  �لإجنليزية 

�لأحمر.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

EAT 109432EAT 109431

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ:2017/04/25  �ملودعة حتت رقم  : 272089 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم:  بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه :بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�ساط 
�ملكتبي ، حما�سبة ، �إعد�د تقارير �حل�سابات ، حتليل �أ�سعار �لتكلفة ، تدقيق �حل�سابات ، ل�سق �لإعالنات ، م�سك �لدفاتر ، 
تقييم �لأعمال ، ��ست�سار�ت �لأعمال �ملهنية ، �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال ، �لتحريات عن �لأعمال ، �إ�ست�سار�ت يف �إد�رة 
وتنظيم �لأعمال ، �مل�ساعدة يف �إد�رة �لأعمال ، ��ست�سار�ت �إد�رة �لأعمال ، �أبحاث �لأعمال ، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�سح 
للم�ستهلكني )موؤ�س�سة �إر�ساد �مل�ستهلكني( ، عر�س �ل�سلع على و�سائل �لت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، جتميع �ملعلومات يف 
قو�عد بيانات �لكمبيوتر ، حتليل �أ�سعار �لتكلفة ، �لإعالن بالريد �ملبا�سر ، �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية ، حترير �لفو�تري ، �لت�سويق 
، �أبحاث �لت�سويق ، در��سات �لت�سويق ، �لدعاية و�لإعالن �خلارجي ، خدمات �لتعاقد �خلارجي )م�ساعدة يف �لأعمال( ، �إعد�د 
�إعد�د   ، �آلت �لبيع ، خدمات �ل�سكرتارية ، خدمات �لكفالت  ، تاأجري  ، توظيف  ك�سوف �لرو�تب ، خدمات مقارنة �لأ�سعار 

تقارير �حل�سابات ، �إعد�د �ل�سر�ئب ، خدمات �لت�سويق عر �لهاتف.
35 �لو�قعة بالفئة:  

و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمات بنك �أبوظبي �لأول باللغة �لعربية بخط �أزرق مميز حتتهم �لأحرف FAB باللغة 
�لإجنليزية باللون �لأزرق ثم كلمات First Abu Dhabi Bank باللغة �لإجنليزية بخط �أزرق مميز وعلى ميينهم 

�لرقم و�حد باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأحمر.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ:2017/04/25  �ملودعة حتت رقم  : 272101 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�سم:  بنك �أبوظبي �لوطني �س.م.ع 
وعنو�نه :بناية بنك �أبوظبي �لوطني ، �سارع خليفة ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�ساط 
�ملكتبي ، حما�سبة ، �إعد�د تقارير �حل�سابات ، حتليل �أ�سعار �لتكلفة ، تدقيق �حل�سابات ، ل�سق �لإعالنات ، م�سك �لدفاتر ، 
تقييم �لأعمال ، ��ست�سار�ت �لأعمال �ملهنية ، �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال ، �لتحريات عن �لأعمال ، �إ�ست�سار�ت يف �إد�رة 
وتنظيم �لأعمال ، �مل�ساعدة يف �إد�رة �لأعمال ، ��ست�سار�ت �إد�رة �لأعمال ، �أبحاث �لأعمال ، تقدمي �ملعلومات �لتجارية و�لن�سح 
للم�ستهلكني )موؤ�س�سة �إر�ساد �مل�ستهلكني( ، عر�س �ل�سلع على و�سائل �لت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، جتميع �ملعلومات يف 
قو�عد بيانات �لكمبيوتر ، حتليل �أ�سعار �لتكلفة ، �لإعالن بالريد �ملبا�سر ، �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية ، حترير �لفو�تري ، �لت�سويق 
، �أبحاث �لت�سويق ، در��سات �لت�سويق ، �لدعاية و�لإعالن �خلارجي ، خدمات �لتعاقد �خلارجي )م�ساعدة يف �لأعمال( ، �إعد�د 
�إعد�د   ، �آلت �لبيع ، خدمات �ل�سكرتارية ، خدمات �لكفالت  ، تاأجري  ، توظيف  ك�سوف �لرو�تب ، خدمات مقارنة �لأ�سعار 

تقارير �حل�سابات ، �إعد�د �ل�سر�ئب ، خدمات �لت�سويق عر �لهاتف. 
�لو�قعة بالفئة:  35

و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة Grow حتتها Stronger باللغة �لإجنليزية باللون �لأزرق على ميينهما خط 
FAB باللغة �لإجنليزية  �أزرق مميز حتتهم �لأح��رف  �أبوظبي �لأول باللغة �لعربية بخط  عامودي رفيع ثم كلمات بنك 
باللون �لأزرق ثم كلمات First Abu Dhabi Bank باللغة �لإجنليزية بخط �أزرق مميز وعلى ميينهم �لرقم و�حد 

باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون �لأحمر.
�ل�سرت�طات:

بالريد  �إر�ساله  �أو   ، �لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  ذلك  �عرت��س على  لديه   فعلى من 
�مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  مايو 2017 العدد 12019

EAT 109433 EAT 109434

لإعالناتكم يف 

يرجى �لت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/49 تظلم مدين                

�ىل �ملتظلم �سده / 1- دليب ر�ه��ولن   جمهول حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم 
/م�سرف �لإم��ار�ت �ل�سالمي - �س م ع وميثله : �حمد ح�سن رم�سان �ل علي    
�ل�سادر يف  �لقر�ر  تظلم من  �ع��اله ومو�سوعه  �ملذكور  �لتظلم  عليك  �ق��ام  قد 
�لدعوى رقم 2017/192 �مر على عري�سة مدين و�لر�سوم و�مل�ساريف   وحددت 
لها جل�سه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/5/30 �ل�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �أو  مذكر�ت  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2015/539 تنفيذ عقاري      

و�ملعدل  ك��ل��ي  ع���ق���اري  رق���م 2011/804  �ل���دع���وى  �ل�����س��ادر يف  �حل��ك��م  ت��ن��ف��ي��ذ    : �ل��ق�����س��ي��ة  م��و���س��وع 
�ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �سدهم  �ملنفذ  ب��ال��ز�م   - �لقا�سي  ع��ق��اري  ��ستئناف   2013/348 رق��م  بال�ستئناف 
 : �لتنفيذ  : ط��ال��ب  �لع����الن  و�مل�����س��اري��ف - ط��ال��ب  �ل��ر���س��وم  ���س��ام��ال  دره����م  وق����دره )3715918(  ب��ه 
م��اه��ر �ب���و ���س��ال��ح  - �مل��ط��ل��وب �ع��الن��ه : �مل��ن��ف��ذ �سدهما : 1- ك��ام��ل خ���ان �ن�����س��ار ع��ل��ي خ���ان ب�سفته 
بروبرتي�س  �سنديكيت  �سركة   : �لثانية  عليها  للمدعي  �لفعلي  و�ملمثل  �مل��ال��ك  وب�سفته  �ل�سخ�سية 
بانه  نعلنكم   - �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  م  م  ذ   - ديفلومبنت  ون��ت��ورث  2-���س��رك��ة   - م  م  ذ  هولدينجز 
مت �حل��ج��ز ع��ل��ى �م��و�ل��ك��م �خل��ا���س��ة وه���ي ع��ب��ارة ع��ن وح����د�ت ع��ق��اري��ة - �مل��ن��ط��ق��ة : �ل��ر���س��اء جنوب 
S1--230(: �ل��وح��د�ت  �رق��ام   -  MANGOLIA �ملبنى  ��سم   -  625 : �لر���س  رق��م   -  �خلام�سة 

S2/4/327/3/122/101/1( و�لوحدة رقم 104 - ��سم �لبنى : Celestica - رقم �لر�س : 625 - 
�ملنطقة : �لر�ساء جنوب �خلام�سة وفاء ملبلغ �ملطالبة  وذلك للعلم جاء ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/791 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- كرم بدوعي  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ  2017/2/13  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ بنك دبي �ل�سالمي - �س 
م ع بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك عن �لوحدة �لعقارية مو�سوع �لدعوى )�لوحدة 
�لكائنة برج دبي - �إمارة دبي( و�لزمت �ملدعي   -TI-Bd29Blvd 25-2503 لعقارية رقم�
عليه بت�سليمها خالية من �ل�سو�غل للمدعي وحمو �لقيد �لذي فحو�ه )تخ�سع ملكية �لعقار 
�ملودع  وملحقاته  بالتملك  �ملنتهي  �لج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  لرتتيبات 
لدى �لد�ئرة و�ل��و�رد ب�سهادة �مللكية ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات و�لزمت �ملدعي عليه 
قابال لال�ستئناف  �ملحاماة(  حكما مبثابة �حل�سوري  �تعاب  درهم مقابل  و�لف  �مل�سروفات 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1461 جتاري جزئي                                                
حمل  جمهول  �سعيد  عبيد  زوج��ة  �ل�سعايل  ح�سني  جمعه  هند  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2016/11/22 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/ ليتل �جنلز للتجارة - �س ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
و�لفائدة  دره��م(  و�ستمائة  �ل��ف  ع�سر  وخم�سة  )مائة  دره��م   115600 مبلغ  للمدعية 
وحتى  م   2016/6/25 يف  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
�تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�ساريف  �لر�سوم  ع��ن  ف�سال  �ل��ت��ام  �ل�سد�د 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : تو��شي غورميت كاترينغ - �س ذ م م  
�لعنو�ن :  م�ستودع رقم 5 ملك موؤ�س�سة دبي �لعقارية /حممد عبد�لعزيز حممد - �لقوز 
�ل�سناعية 2 - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   رقم �لرخ�سة : 638899  رقم 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئرة  �لتجاري : 1058843 مبوجب هذ� تعلن  بال�سجل  �لقيد 
وذلك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  قد مت  باأنه 
دبي  �لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق  بتاريخ  2017/4/25   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  وعلى من   2017/4/25 بتاريخ  
م�سلم  �ل�سيخ  ملك   504 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  �حل�شابات   لتدقيق  و�شركاه  حار�س 
 : فاك�س  - هاتف  04-2959958  بور�سعيد   - دي��رة   - �لعقارية  )ب��ن حم  �سامل بن حم  بن 
يوماً  �لثبوتية وذلك خالل )45(  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  2959945-04 م�سطحباً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/حار�س و�شركاه لتدقيق �حل�شابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم �لعقارية - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف  2959958-04 فاك�س : 2959945-04  مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  
تو��شي غورميت كاترينغ - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2017/4/25  وعلى  �لعدل حماكم دبي  2017/4/25 و�ملوثق لدى كاتب 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1193  جتاري جزئي              
م وميثلها كال  م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  �نرتنا�سيونال  �ر  ��س  ��س   -1  / �ملدعي عليه  �ىل 
من /جاجناياه بورجو بورجو ، �سيجو ر�جان ر�جان كو�سيبار�مبات ب�سفتهم مديرين لها  
: علي  م وميثله  م  ذ  �س   - ل�سناعة �حلديد  بي�سة  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�بر�هيم حممد �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
مببلغ وقدره )150.950 درهم( )مائة وخم�سون �لف وت�سعمائة وخم�سون درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ��ستحقاق �خر �سيك بتاريخ 2016/4/29 و�لز�مها بالر�سوم 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/5/31   و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء 
9.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02390/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00969/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

�ىل �ملنفذ �سده : ��سوين �ساند للتجارة �لعامة - �س ذ م م
جمهول حمل �لقامة   

 حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �سركة د�نية لالد�رة و�ل�ست�سار�ت �لعقارية - ذ م م
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من 
�ل�سو�غل 

2- �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )40000( �ربعون �لف درهم للفرتة 
من 2016/8/20 وحتى تاريخ 2017/1/28 و�لز�مها بامل�سروفات

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�سر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02503/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/09203/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

 �ىل �ملنفذ �سده : �رت �سوب للديكور - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : حممد �سريف ��سد عبد�لكرمي �لفهيم  
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:

 2016/6/9 من  �عتبار�  من  �ج��ره  من  ي�ستجد  ما  ب�سد�د  لعيها  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع مبلغ 110000 درهم كاجرة �سنوية 

من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  �مل��وؤج��رة  �ل��ع��ني  ب��اخ��الء  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   -2
�ل�سو�غل

3- �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ 27500 درهم قيمة �ل�سيك �ملرجتع
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  �حل��ك��م  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �ن��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/02886/2017  جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : ز� كر�فت كورنر لتجارة �لهد�يا ومالكتها �سكينة علي ح�سني 

مبا �أن �ملدعي : �لريف مول - �س ذ م م   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02886/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل
من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�سد  �ن��ه    - مالية  مطالبة 

2015/5/21 وحتى 2016/5/20 ورغم �خطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن �ل�سد�د 
ل��ل��ف��رتة من  �ي��ج��اري��ة  �مل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���س��د  �ن���ه  �خ���الء ع��ق��ار - 
2015/5/21 وحتى 2016/5/20 ورغم �خطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن �ل�سد�د رغم 

�خطاره بال�سد�د �و �لخالء يف /  /201 
من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�سد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2015/5/21 وحتى 2016/5/20 ورغم �خطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن �ل�سد�د 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
بالد�ئرة  �ل��ث��ام��ن��ة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م���ام  3.00م  �ل�ساعة   2017/5/15
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/03387/2017/ جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �نور ح�سن ��سحاق  
مبا �أن �ملدعي : عقار�ت �لغرير - ذ م م   

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03387/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 
بالتايل

من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�سد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�سد�د

ل��ل��ف��رتة من  �ي��ج��اري��ة  �مل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���س��د  �ن���ه  �خ���الء ع��ق��ار - 
2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�سد�د

من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�سد  �ن��ه  مالية-  مطالبة 
2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�سد�د

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 
�ملو�فق  �لح���د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع��الن��ك��م  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
بالد�ئرة  �ل��ث��ال��ث��ة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م���ام  3.00م  �ل�ساعة   2017/5/14
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/03387/2017/ جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �ب�سة للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : عقار�ت �لغرير - ذ م م   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03387/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل
من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�سد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�سد�د
ل��ل��ف��رتة من  �ي��ج��اري��ة  �مل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���س��د  �ن���ه  �خ���الء ع��ق��ار - 

2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�سد�د
من  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�سد  �ن��ه  مالية-  مطالبة 

2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�سد�د
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لحد �ملو�فق  وقررت �للجنة �لق�سائية 
بالد�ئرة  �ل��ث��ال��ث��ة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م���ام  3.00م  �ل�ساعة   2017/5/14
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو/ حممد جيا�س �لدين بن  مفي�س �لرحمن ، 

بنغالدي�س �جلن�سية جو�ز �سفره رقم )0876121( - 

�لبنغالدي�سية  بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر  يرجى ممن 

�و �قرب مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
باك�ستان    ، ���س��اه ج��ه��ان  �مل���دع���و/ ج���الد خ���ان  ف��ق��د 
�جلن�سية جو�ز �سفره رقم )4111522( - يرجى 
�و  �لباك�ستانية  بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر  ممن 

�قرب مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
 ، �لدين  وه��اب  خ��ان  نو��س  ثابور  �ملدعو /على  فقد 
 )J5326834( لهند �جلن�سية - جو�ز �سفره رقم�
م������ن ي�����ج�����ده ع���ل���ي���ه �لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م 

 055/6421640

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/790 عقاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليهما/1- يوجي�س �سا �ك�سينا تيج بهادور �سا �ك�سينا  2-ماين �ساك�سينا يوجي�س جمهويل 
�ملذكورة  �لدعوى  2017/2/5 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل 
�تفاقية  بف�سخ   : �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ع  م  �س   - �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح/  �ع��اله 
�لعقارية  �لوحدة  عن  �لدعوى  مو�سوع   ، ومالحقها  بالذمة(  �ملو�سوفة  )�لإج���ارة  �ملنتهية  �لج��ارة 
رقم )222( �لطابق 2 - �ملبنى رقم 1- بالعقار �مل�سمى )مبنى �ل�سيف( �ملقام على قطعة �لر�س رقم 
)65( - منطقة �لر�ساء �لر�بعة - دبي وبالز�م �ملدعي عليه بت�سليم �لوحدة �لعقارية للمدعي خالية 
من �ل�سو�غل وبالغاء ��سارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملنتهية بالتملك( �لو�ردة ب�سهادة �مللكية ل�سالح 
�ملدعي عليه( وبالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 18782.05 )ثمانية ع�سر �لف و�سبعمائة 
و�ثنان وثمانون درهم وخم�سة فلو�س( و�لزمته بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1371  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �سوير هولدينج ليمتد 2- �سوير �ف�سور مارين بيه تي دي �ل 
تي دي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ مينار للم�ساريع �س.م.ح وميثله:�سامل 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �ملدفع �حلارثي  ��سماعيل فريوز 
و�لر�سوم  دره�����م(    1143360( وق����دره  مببلغ  و�ل��ت�����س��ام��ن  ب��ال��ت��ك��اف��ل  عليهم  �مل��دع��ي 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�سم ملف �حلجز �لتحفظي رقم:2016/414.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء   �ملو�فق  
2017/5/24   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/979  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  رو�سالن �سايخيف  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �إيجور 
دوفنار وميثله:علي خلف ح�سني خلفاين �حلو�سني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )409.867.40 درهم(  و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لتعوي�س 
�مل��و�ف��ق  2017/5/15    مببلغ وق��دره )1.000( دره��م.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم �لثنني 
�أو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/632  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- علي ح�سن علي �بر�هيم �لزعابي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ م�سرف �لهالل وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي قد �أقام عليك 
مبلغ  �ملتنازع  للم�سرف  ي��وؤدي  بان  �سده  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
وقدره )593.237.38 درهم( عبارة عن �ملديونية �ملرت�سدة بذمة �ملتنازع �سده و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�لتعاب .   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/5/18 �ل�ساعة 
قانونيا  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1076  جتاري جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  حممد   عبد�للطيف  كامل  م�سطفى    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لهالل �س.م.ع وميثله:عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي 
�ملدعي  للم�سرف  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد 
مبلغ )40.175.35 درهم(  عبارة عن �ملديونية �ملرت�سدة بذمة �ملدعي عليه و�لر�سوم 
�مل��و�ف��ق  2017/6/6    �لثالثاء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف 
�أو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/726  جتاري كلي

�ن  �لغيث جمهول حمل �لقامة مبا  �سعيد خلف  �ملدعي عليه / 1- خالد حميد  �ىل 
�ملدعي/ م�سرف �لهالل ���س.م.ع وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي قد 
للم�سرف  ت���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  عليك  �أق���ام 
�ملدعي  مبلغ وقدره )2.148.551.24 درهم( )فقط مليونان ومائة وثمانية و�ربعون 
�ملديونية  عن  عبارة  فل�سا(  وع�سرون  و�ربعة  درهم  وخم�سون  وو�ح��د  وخم�سمائة  �لف 
�ملرت�سدة بذمة �ملدعي عليه و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم 
�لحد �ملو�فق 2017/5/21 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1033  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- خالد �حمد حممد ب�سري  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة 
قطر للتاأمني - دبي وميثله:حممد حممود علي حممود �ملرزوقي  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لل�سركة �ملدعية مبلغ وقدره )14.000( 
�لتاأخريية  �لفائدة  �ربعة ع�سر �لف درهم �مار�تي ل غري( مع  درهم )فقط مبلغا وقدره 
لها  �لتام. وح��ددت  �ل�سد�د  �لدعوى وحتى حتقق  تاريخ رفع  �ملطالبة منذ  12% على مبلغ 
جل�سة يوم  �لثنني �ملو�فق 2017/5/29 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/218  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  عزيز  بوليل  نيازكايتا   -1  / �ملدخل  �خل�سم  �ىل 
�ملدعي/ من�سور بن عو�س بن �سمري �ل�سهلي وميثله:ر��سد عبد�هلل علي هوي�سل 
�ملدعي  بني  �لعقد  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي  
و�ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )27.200( درهم و�لفائدة بو�قع 
. وحددت لها جل�سة  تاريخ �ملطالبة و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  9% من 
يوم �لثنني   �ملو�فق  2017/6/5  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/865  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مهرز�د حممدي 2- �سرييل كارولني كالرك جمهويل 
�أق��ام عليك  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ فادي ممدوح �بر�هيم نادر�س قد 
 )300000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء 
�ملو�فق  2017/5/17   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/198 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- ليليا فاجيزوفا

وميثله:حممد عبيد خلفان �لر�سة �ل�سويدي 
حمل  جمهول  ميوفا  ماتكري  دجيباركول  �سدهم:1-  �ملطعون  باعالن 
�لقامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب 
�لطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  �لتمييز  عليكم �حل�سور �ىل حمكمة 

�ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز 

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/237 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �للم�سه �لفائقة للتجارة ذ.م.م جمهول 
بروتيكت  �لتنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 

بال�ست ذ.م.م
ق����ررت حم��ك��م��ة دب����ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب����ت����اري����خ:2017/4/27 
��ستدعاء مدير �ملنفذ �سدها �ملذكورة �عاله للمثول �مام 

�سعادة قا�سي �لتنفيذ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1817  جتاري كلي

�لقامة  حم��ل  جمهول  �سعود  ب��و  مو�سى  ف��ريوز  يو�سف  م���رو�ن  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/9  يف �لدعوى �ملذكورة 
�ملدعي  بالز�م  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لوطني  �لحت��اد  ل�سالح/بنك  �عاله 
ع�سر  و�سبعة  �لفا وخم�سمائة  و�ستون  مبلغ )خم�سمائة  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه 
درهما( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ قيد �لنز�ع يف:2016/6/25 وحتى 
�ملحاماة.  �تعاب  درهم مقابل  �لف  ومبلغ  �مل�ساريف  عليه  �ملدعي  و�لزمت  �لتام  �ل�سد�د 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/803  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  بدر خالد �حمد �ل�سباح  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  )�مل�سرف(  �خلارجية  و�لتجارة  لال�ستثمار  �لعربي  �مل�سرف 
 109.051( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
دره��م(و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ رف��ع �ل��دع��وى حتى �ل�سد�د �ل��ت��ام و�ل��ز�م��ه بالر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق  2017/6/1   
�أو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1096  مدين جزئي

�لبلو�سي  جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملدعي عليه / 1- حمد ح�سن م��ر�د يو�سف 
مبا �ن �ملدعي/�سركة قطر للتاأمني وميثله:حممد حممود علي حممود �ملرزوقي  
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
)151300( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق 2017/5/24 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12019 بتاريخ 2017/5/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1363  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لطبق �لذهبي لتموين �لغذ�ء �س ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد جميل �سعيد حممد  قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )4400( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمل�ص رم�ضاين م�ضرتك بني املكتب الإعالمي وال�ضارقة لالإعالم 

عائ�ضة بديع بطلة حتدي القراءة العربي يف البحرين

طالب رو�شة �ل�شند�س يح�شدون �ملركز �لأول

جائزة لغتي للعمل امل�ضرحي ت�ضتنه�ص طاقات الأطفال الإبداعية بالإلقاء والفنون

�ل�سارقة  وموؤ�س�سة  �ل�سارقة  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  ب��د�أ 
ل���الإع���الم حت�����س��ري�ت �مل��ج��ل�����س �ل��رم�����س��اين �مل�����س��رتك �ملقرر 
يف  غري  جمل�سنا  �سعار  حتت  �لف�سيل  �ل�سهر  خ��الل  �نعقاده 
�لخت�سا�س و�خلرة  �أ�سحاب  ي�ست�سيف  �لذي  ليايل �خلري 

يف خمتلف �لقطاعات.
وعقد �جلانبان �جتماعاً تن�سيقياً يف موؤ�س�سة �ل�سارقة لالإعالم 
�لرم�ساين  �ملجل�س  وب��ر�م��ج  �أه���د�ف  مناق�سة  خ��الل��ه  ج��رى 
�ملقبل و�أبرز �ملو�سوعات و�لق�سايا �لتي �سيجري طرحها مبا 
ي�ساهم يف توطيد �أو��سر �لتقارب �لجتماعي وتعزيز �حلو�ر 

وحتقيق �لأهد�ف �لتثقيفية.
�لرم�سانية  �ملجال�س  �إح��ي��اء  �أه��م��ي��ة  على  �جل��ان��ب��ان  و�أج��م��ع 
تاريخ  م��ن  مهما  جانبا  ت�سكل  وكونها  �لإي��ج��اب��ي��ة  لأه��د�ف��ه��ا 
وثقافة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وهي مظهر �جتماعي 
�لتو��سل  ل��رت���س��ي��خ  �لأج�����د�د  �إىل  ج���ذوره���ا  ت��ع��ود  رم�����س��اين 

و�لتقارب �ملجتمعي.
و�و�سح �سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة �ل�سارقة 
لالإعالم �ن �ل�سر�كة مع �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة يف 
تنظيم �ملجل�س �لرم�ساين �ملقبل ترتجم �لأهد�ف �لإعالمية 
روؤى  يعك�س  مبا  �جلانبني  بني  �لتقارب  فكر  وتر�سخ  �ملوحدة 
�ل�سيخ �لدكتور  �ل�سمو  �ل�سارقة وفق توجيهات �ساحب  �إمارة 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
�ل�سارقة. و�أ�ساف �أن تنظيم �ملجل�س �لرم�ساين يف �أيام �ل�سهر 
�لأم�سيات  �إحياء  يف  �ل�سارقة  �إم��ارة  نهج  �إىل  ي�ستند  �لف�سيل 
خمتلف  مع  و�لتو��سل  �لرت�بط  �أو��سر  وتعزيز  �لرم�سانية 
�سر�ئح �ملجتمع مبا يحاكي خ�سو�سية ومعاين �سهر رم�سان 
�ملجل�س  �أن  �إىل  لفتاً   .. �لإيجابية  �لأه���د�ف  ويحقق  �ملبارك 
�ل��ت��ي تتعلق  و�مل��و���س��وع��ات  �ل��ط��روح��ات  �ل��ع��دي��د م��ن  يناق�س 

بال�ساأن �لعام.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���س��ع��ادة ط����ارق ���س��ع��ي��د ع���الي م��دي��ر �ملكتب 
�لإع���الم���ي حل��ك��وم��ة �ل�����س��ارق��ة �أه��م��ي��ة �ل�����س��ر�ك��ة ب��ني �ملكتب 
تنظيم  يف  و�ح���دة  بيد  و�لعمل  ل��الإع��الم  �ل�سارقة  وموؤ�س�سة 
ي�ساهم  وروؤى م�سرتكة مبا  �أه��د�ف  وفق  �لرم�ساين  �ملجل�س 
�لفكرية  خم��رج��ات��ه  وت��ع��زي��ز  �ل��رم�����س��اين  �ملجل�س  �إث����ر�ء  يف 
�ل�سارقة  موؤ�س�سة  جلهود  تقديره  عن  معرباً   .. و�ملجتمعية 
لالإعالم ودورها �لريادي يف نقل �سورة �إمارة �ل�سارقة و�ي�سال 

ر�سالتها وثقافتها �إىل �لعامل.
�لدينية و�ملجتمعية  �لرم�ساين بني  �ملجل�س  تتنوع جل�سات  و 
ريادية  �سخ�سيات  وت�ست�سيف  و�لفنية  و�لريا�سية  و�لثقافية 
من  و�ل��ع��رب  �خلليجيني  �ملبدعني  م��ن  وجمموعة  �إم��ار�ت��ي��ة 

ّناع �لفن و�لفكر و�لثقافة يف �ملنطقة . كّتاب و�أدباء و�سُ
و قد �سكلت �ملجال�س �لرم�سانية �لتي مت تنظيمها على مدى 
�ل�سنو�ت �ملا�سية من قبل �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة 
�لثقايف  �حل���و�ر  لتبادل  من�سة  ل��الإع��الم  �ل�سارقة  وموؤ�س�سة 
توجهات  ترجمة  يف  �أه��د�ف��ه��ا  م��ن  �لكثري  وحققت  و�ل��ف��ك��ري 
�إمارة �ل�سارقة يف تعزيز ثقافة وفكر �حلو�ر وتر�سيخ �لتقارب 
�لجتماعي وحظيت �سل�سلة جل�ساتها بردود �أفعال �يجابية كان 
لها �ثرها يف �إظهار �ل�سورة �مل�سرقة لإجناز�ت �إمارة �ل�سارقة.

وتوج �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة جمال�سه �لرم�سانية 
�سلطان بن  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  بت�سريف �ساحب  �ل�سابقة 
�لذي  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
�أثرى �ملجل�س �لرم�ساين �خلام�س بحديثه �لقيم وتوجيهاته 
�ملهمة لل�سحفيني ليكونو� كاملعلمني للمجتمع ومربني حتى 

ي�ستفيد �ملجتمع ويتطور بتطور �لإن�سان.
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�سمو  ل�ساحب  �لقيمة  �جلل�سة  و�سملت 

�أثرت  “ �لتي  “من هم �لعرب  حما�سرة مهمة حملت عنو�ن 
�سدر  على  تناولها  مت  مهمة  مبعلومات  �لرم�ساين  �ملجل�س 

�سفحات �لإعالم �ملحلي و�لدويل.
و��ستقطب �ملجل�س �لرم�ساين �خلام�س نخبة بارزة من رجال 
و�ل��ك��ت��اب وخمتلف  و�مل�����س��وؤول��ني  و�ل����ر�أي  �لفكر  ورو�د  �ل��دي��ن 
�لقطاعات �لجتماعية و��ستعر�ست جل�ساته �لرم�سانية �أبرز 
بقيادة  �ل�سارقة  �إم��ارة  حققتها  �لتي  و�لإجن���از�ت  �مل�سروعات 
�لتي �ساهمت  �ل�سارقة ومبادر�ت �سموه  �ل�سمو حاكم  �ساحب 
و�مل�سرحية  و�لتعليمية  و�لفكرية  �لثقافية  �حل��رك��ة  دع��م  يف 
�ل��رت�ث��ي لدولة  �مل����وروث  ع��ل��ى  و�ل��ع��رب��ي��ة و�حل��ف��اظ  �ملحلية 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتعزيز �لهوية �لثقافية.
كما مت خالل �ملجال�س �لرم�سانية �ل�سابقة �لتي �سارك فيها 
�إمار�ت  خمتلف  من  �حل�سور  من  ولفيف  �ل�سخ�سيات  كبار 
باأ�سلوب  �ملتخ�س�سة  �لندو�ت  من  جمموعة  مناق�سة  �لدولة 
مبتكر لطرح �أبرز �لق�سايا �لتي تهم �ملجتمع يف �ستى �ملجالت 
جادة  مبناق�سات  �لرم�سانية  �لأم�سيات  �إث���ر�ء  يف  �ساهم  م��ا 
�إمار�ت  �ملحلي يف خمتلف  �ملجتمع  �هتمام  ��ستقطبت  وهادفة 
�لدولة وح�سلت على تغطية �إعالمية بارزة يف خمتلف و�سائل 

�لإعالم �ملحلية و�لعربية و�لدولية.
جمال�سه  �أوىل  �ل�سارقة  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  و��ستهل 
�لرم�سانية بعقد ندوة متخ�س�سة عن �أثر مد�خالت �ساحب 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة عر برنامج �خلط �ملبا�سر �لتي 
�أجمع خاللها �حل�سور على �أهمية مد�خالت �ساحب �ل�سمو 
حاكم �ل�سارقة يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف �إمارة �ل�سارقة 
من خالل توفري �حلياة �لكرمية �ملتكاملة جلميع �أبناء �لإمارة 

ويف �إز�لة �حلو�جز بني �مل�سوؤولني و�بنائه �ملو�طنني.

وتطرقت باكورة جمال�س �ملكتب �لرم�سانية �إىل دور تو��سل 
�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة يف زيادة �لتقارب و�لتفاعل بني 
�أبناء �لإمارة و�مل�سوؤولني و��ستجابتهم �لفورية حلل م�ساكلهم 
وخمتلف ق�ساياهم وهو ما �أدى �ىل تطوير �آلية عمل خمتلف 
و�نعك�س  �لأف�سل  نحو  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  �لر�سمية  �ل��دو�ئ��ر 
وحت�سني  �لإم�����ارة  لأب���ن���اء  �لنف�سية  �ل���ظ���روف  ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ي��اً 

خمتلف �لظروف �ملحيطة بالإن�سان يف �ل�سارقة.
و�أك���د ع��دد م��ن �أب���رز �خل���ر�ء و�مل�����س��وؤول��ني يف �إم���ارة �ل�سارقة 
�لكبري  �لدعم  �أهمية  �لرم�سانية  �جلل�سات  �مل�ساركني يف  من 
�ل�سحي  للقطاع  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  يوليه  �ل��ذي 
�ساهم  �لإن�سان مبا  على �سحة  �سموه  من  �لإم���ارة حر�ساً  يف 
يف �إجناز �لعديد من �مل�ساريع �لر�ئدة و�ملبادر�ت �لتي �نعك�ست 
على �عتماد �ل�سارقة �أول مدينة �سحية على م�ستوى �ل�سرق 

�لأو�سط من قبل منظمة �ل�سحة �لعاملية.
تتعلق  متنوعة  حم���اور  �لأول  �ل��رم�����س��اين  �ملجل�س  وت��ن��اول 
بالإعالم و�لعمل �لتطوعي و�أخرى تبحث مو�سوع �جلاليات 
تتعلق  و�أخ����رى  ثقافية  وم��و���س��وع��ات  �أوروب�����ا  �لإ���س��الم��ي��ة يف 
ومو�سوعات  و�لو�فد  �لأ�سيل  و�لغذ�ئي  �لم��ار�ت��ي  بالرت�ث 

بيئية و�سياحية.
�ملجل�س  �ل��رم�����س��ان��ي��ة يف  �ل����ن����دو�ت  خ����الل  ك���ذل���ك  وج�����رى 
�ل��رم�����س��اين �لإع����الن ع��ن �إط����الق ح��زم��ة م�����س��اري��ع �سياحية 
وبيئية فريدة يف �إمارة �ل�سارقة وعن خطط تطويرية للقطاع 
�ل�سياحي يف �لإمارة ��ستقطبت �هتمام خمتلف و�سائل �لإعالم 

�ملحلية و�لعاملية.
و ناق�ست ندو�ت �ملجل�س �لرم�ساين �لثاين �لذي نظمه �ملكتب 
�لإعالمي حلكومة �ل�سارقة جل�سات متخ�س�سة يف �لعديد من 
�لق�سايا �لإعالمية و�لثقافية و�لفنية و�لريا�سية بالإ�سافة 

من  ع��دد  مب�ساركة  �جتماعية  ومو��سيع  �سعرية  لأم�سيات 
و�لر�أي  �لفكر  و�أ�سحاب  �مل�سوؤولني  كبار  من  ونخبة  �ل��وزر�ء 
دولة  من  و�لفن  �لريا�سة  وم�ساهري  و�ل�سعر�ء  و�لإعالميني 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوطن �لعربي.
�لإعالمية  �لثقافة  جدلية  �لرم�سانية  �جلل�سات  وبحثت 
وبناء �لإن�سان و�لتنمية يف جمتمع �لإمار�ت و�لدر�ما �لعربية 
و�لتحديات �لتي تو�جهها بالإ�سافة �إىل ذ�ئقة �ل�سعر �لعربي 

وق�سايا �ل�ساأن �لريا�سي �ملحلي.
�ل��ث��ال��ث م��ع �حتفالت  �ل��رم�����س��اين  �ملجل�س  �ن��ع��ق��اد  ت��ز�م��ن  و 
�ختيار  ومت   2014 �لإ���س��الم��ي��ة  �لثقافة  عا�سمة  �ل�سارقة 
�حلدث  ه��ذ�  �أه��م��ي��ة  لتحاكي  بعناية  و�مل��ت��ح��دث��ني  �جلل�سات 
�جلل�سات  و�إث������ر�ء  و�ل���ت���ق���ارب  �ل��ت��و�ف��ق  ت��ع��زي��ز  �إىل  و����س���وًل 

�لرم�سانية مبا هو مفيد وقيم.
وناق�س �ملجل�س �لرم�ساين يف دورته �لثالثة ق�سايا ومو��سيع 
عام  ب�سكل  �حل��و�ر  بثقافة  تتعلق  �لأوىل  للمرة  تطرح  مهمة 
ومو��سيع خمتلفة �سمن جل�سات متخ�س�سة حتمل عناوين 
حو�ر �لأديان وحو�ر �لثقافات وحو�ر �لقو�يف و�حلو�ر �ملبا�سر 
كاأ�س  �إىل  �لعودة  وح��و�ر  �مل�سافات  وح��و�ر على �خلطوط بني 

�لعامل وحو�ر �لفريج.
بارز�ً  �إم��ار�ت��ي��اً  ح�����س��ور�ً  �ل��ر�ب��ع  �ل��رم�����س��اين  �ملجل�س  و�سهد 
ب�����س��م��ات و����س��ح��ة يف �حلياة  ت���رك���ت  مب�����س��ارك��ة ���س��خ�����س��ي��ات 
حول  ��ستثنائية  جل�سة  �ملجل�س  ونظم   .. �ملعا�سرة  �لإمار�تية 
�نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي 2015 وم�سرية �لتنمية 

�مل�ستد�مة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ويعد �ملجل�س �لرم�ساين تقليد�ً �سنوياً بهدف تعزيز �للحمة 
و�ملقرتحات  �لآر�ء  وت��ب��ادل  �ل��ع��الق��ات  وتوطيد  �لجتماعية 

�سمن جل�سات تناق�س ق�سايا ومو�سوعات خمتلفة وهامة.

�لرتبية  وزي��ر  �لنعيمي  علي  ب��ن  ماجد  �ل��دك��ت��ور  معايل  ت��وج 
.. �لطالبة عائ�سة بديع حممد  �لبحرين  و�لتعليم يف مملكة 
�لثانية على م�ستوى  �لعربي يف دورته  �لقر�ءة  بطلة لتحدي 
مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن وذل����ك خ���الل ح��ف��ل �أق��ي��م يف ���س��ال��ة وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم يف مدينة عي�سى.
م�سروع حتدي  ع��ام  �أم��ني  �ل�سام�سي  .. جن��الء  ح�سر �حلفل 
�لتحدي  وفريق  �ل��وز�رة  م�سوؤويل  وع��دد من  �لعربي  �لقر�ءة 

و�أولياء �أمور �لطلبة ومدر�ء �ملد�ر�س و�مل�سرفني.
وكرم معايل �لدكتور �لنعيمي 301 طالب وطالبة من �لأكر 
متيز� على م�ستوى �ململكة وعلى ر�أ�سهم بطلة حتدي �لقر�ءة 
من  �لثالث  �ل�سف  يف  �لطالبة  حممد  بديع  عائ�سة  �لعربي 

مدر�سة �أم �أمين �لبتد�ئية.
علي  ونورية  �ل�سديقي  يو�سف  �ل�سيخ  منى  معاليه  ك��رم  كما 
�حلايكي كاأف�سل م�سرفتني على م�ستوى �ملناطق �لتعليمية يف 

�لبحرين ومد�ر�س �لإميان �خلا�سة ق�سم �لبنات �لتي توجت 
بلقب �ملدر�سة �ملتميزة على م�ستوى �ململكة.

و�أع��رب معايل �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي - يف ت�سريح 
و�لمتنان  و�لتقدير  �ل�سكر  خال�س  عن   - �ملنا�سبة  بهذه  له 
ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على مبادرته 
�ملتميزة باإطالق م�سروع حتدي �لقر�ءة �لعربي باعتباره �أكر 
م�سروع عربي لت�سجيع �لقر�ءة لدى �لطالب يف �لعامل �لعربي 
�أكر من مليون طالب بامل�ساركة بقر�ءة خم�سني  عر �لتز�م 
مليون كتاب خالل كل عام در��سي حيث كان لهذه �ملبادرة �أبلغ 
�لأثر يف �لت�سجيع على �لقر�ءة و�لهتمام بها كجو�ز عبور �إىل 

عامل �ملعرفة و�لنفتاح على عو�ملها �لو��سعة.
�لبحرين  مملكة  طلبة  �أب���د�ه  �ل��ذي  �لهتمام  مب�ستوى  ون��وه 
�أعد�د  بارتفاع  ترجم  و�ل��ذي  �لعربي  �لقر�ءة  مب�سروع حتدي 
�أن  �إىل  م�سري�   .. �لتحدي  م��ن  �لثانية  �ل���دورة  يف  �مل�ساركني 
مبعرفة  لالرتقاء  يهدف  �ل��ذي  �لكبري  �لعربي  �مل�سروع  ه��ذ� 
وتوجهات  �ململكة  روؤي��ة  مع  يتما�سى  �ل�سباب  من  عربي  جيل 
يف  �لبحريني  لالإن�سان  �مل�ستقبلية  �ل��ق��در�ت  لبناء  حكومتها 
�لنعيمي  �لدكتور  و�أ���س��اف  �ل�ساملة.  �لتنموية  خطتها  �إط��ار 
�ل��دورة �لأوىل من �لتحدي حققت �لبحرين منجز�ت  �أنه يف 
جد  مدر�سة  م��ن  �لبقايل  ولء  �لطالبة  ف��ازت  حيث  متميزة 
�ختيار  مت  كما  عربيا  �لثالث  باملركز  للبنات  �لثانوية  حف�س 
ثالث  �أف�سل  �سمن  �لبنات  ق�سم  �خلا�سة  �لإمي���ان  مدر�سة 
متميزة  نتائج  حتقيق  متمنيا   .. للنهائيات  تر�سحت  مد�ر�س 

على �مل�ستوى �لعربي.

من جانبها �أعربت جنالء �ل�سام�سي عن �سعادتا بحجم �لدعم 
مثنية على   .. �ململكة  م�ستوى  للتحدي على  �ملتميز  �لر�سمي 
تعزيز  يف  جهودهم  �أ�سهمت  �لذين  �لأم��ور  و�أول��ي��اء  �مل�سرفني 
م�سرية �لطلبة �مل�ساركني يف �لدورة �لثانية من �لتحدي �لذي 
�لنهائية  �لت�سفيات  �سهد م�ساركة طلبة متميزين يف مرحلة 
يحب  جيل  خ��الل  م��ن  للمملكة  م��زده��ر  مب�ستقبل  يب�سر  م��ا 
�ملنجز�ت  لتحقيق  �سلبة  �أر�سية  �ملعرفة  من  ويتخذ  �لقر�ءة 

يف �مل�ستقبل.
جدير بالذكر �أن م�سروع حتدي �لقر�ءة �لعربي �لذي �أطلقه 
�آل مكتوم يف �سبتمر  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ساحب �ل�سمو 
من �لعام 2015 يعتر �أكر م�سروع �إقليمي عربي لت�سجيع 
لإب��ر�ز جيل  �لعربي و�سول  �لعامل  �لطالب يف  لدى  �لقر�ءة 

جديد متفوق يف جمال �لطالع و�لقر�ءة و�سغف �ملعرفة.
�سعيد  على  �ل��دول��ة  جل��ه��ود  نوعية  �إ���س��اف��ة  �مل�����س��روع  ويعتر 
�لقر�ءة  ت�سجيع  �إىل  ي��ه��دف  حيث  �ل��ع��رب��ي  حميطها  خ��دم��ة 
ب�سكل م�ستد�م ومنتظم عر نظام متكامل من �ملتابعة للطلبة 
طيلة �لعام �لأكادميي �إ�سافة �إىل جمموعة كبرية من �حلو�فز 
�مل�ساركني  و�مل�سرفني  و�لطلبة  للمد�ر�س  و�لت�سجيعية  �ملالية 

من جميع �أنحاء �لعامل �لعربي.
وتتمحور ر�سالته حول �إحد�ث نه�سة يف �لقر�ءة عر و�سول 
�ل��ع��رب��ي ويف  �ل��وط��ن  م��د�ر���س  �لطلبة يف  �إىل جميع  �مل�����س��روع 
�لأجنبية  �ل���دول  يف  �لعربية  �جل��ال��ي��ات  �أب��ن��اء  لحقة  مرحلة 

ومتعلمي �للغة �لعربية من غري �لناطقني بها .
�لعربي  �ل��ق��ر�ءة  ب��و�ق��ع  �ل��ع��ام  �ل��وع��ي  تنمية  �إىل  ي��ه��دف  كما 
�إىل  عامليا  متقدم  موقع  �إىل  للو�سول  ب��ه  �لرت��ق��اء  و���س��رورة 
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دعم  �إىل  �لر�مية  �لتعليمية  �مل��ب��ادرة   ، لغتي  كرمت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ب��و���س��ائ��ل ذك��ي��ة لأطفال 
وطالب �ل�سارقة، �لفائزين باملر�كز �لثالثة �لأوىل، 
يف �ل��دورة �لثانية من جائزة لغتي للعمل �مل�سرحي، 
�لتي ت�ستهدف طالب مرحلة ريا�س �لأطفال باإمارة 
�لنهائية،  �ملناف�سات  حفل  خالل  ذلك  �ل�سارقة.جاء 
�ل����ذي ن��ظ��م��ت��ه ل��غ��ت��ي ���س��ب��اح )�لأرب����ع����اء( يف م�سرح 
�سعيد  �لدكتور  �سعادة  بح�سور  بال�سارقة،  �لق�سباء 
للتعليم؛  �ل�����س��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س  �لكعبي  م�سبح 
و���س��ع��ادة م�����رو�ن �أح���م���د �ل�����س��و�ل��ح، وك��ي��ل �ل�����وز�رة 
�لعام؛ وح�سة �خلاجة،  للتعليم  �لأكادميية  لل�سوؤون 
�ل�سارقة  مبنطقة  �لتعليمية  �ل��رق��اب��ة  ق�سم  رئي�س 

؛  لغتي  م��ب��ادرة  مدير  علي،  �آل  وب��دري��ة  �لتعليمية؛ 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �خل��اج��ة،  �سيف  وعائ�سة 
ملبادرة لغتي؛ ومروة �خلطيب م�ساعد مدير �ملبادرة؛ 
وكل من ح�سن رج��ب، رئي�س جلنة حتكيم �جلائزة، 
�أع�ساء  �مل���اج���د،  و�أح���م���د  �ل�����س��ل��ط��ي،  �سعيد  وحم��م��د 
ريا�س  معلمات  م��ن  جمموعة  ج��ان��ب  �إىل  �للجنة، 

�لأطفال بال�سارقة وطالبهن، و�أولياء �أمورهم.
�لعمل  ع��ن  �ل�سند�س  رو���س��ة  �لأول  ب��امل��رك��ز  وف����ازت 
وباملركز   ، و�أب���ي  �أم���ي  ع��ن��و�ن  حمل  �ل���ذي  �مل�سرحي 
، وفازت  �أرقامي  �لكنوز عن م�سرحية  �لثاين رو�سة 
بذرة  ع��ن م�سرحية  �مل����روج  رو���س��ة  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
�سغرية ، بينما ذهبت جائزة فريق �لعمل �ملميز �إىل 
رو�سة �ليا�سمني �ملطورة عن م�سرحية بذرة �سغرية 
عن  �لنفائ�س  رو���س��ة  �إىل  �لت�سجيعية  و�جل���ائ���زة   ،

م�سرحية �ل�سم�س وعائلتها ، و�سهدت �لن�سخة �لثانية 
من �جلائزة مناف�سات قوية بني طالب 11 رو�سة.

ور�سدت لغتي جو�ئز مالية قيمة للفائزين باجلائزة 
و�سلت قيمتها �إىل 10 �آلف درهم �إمار�تي للمركز 
 5 �إم��ار�ت��ي، و�لثالث  �آلف دره��م   7 �لأول، و�ل��ث��اين 
 3 كما خ�س�ست جائزة قدرها  �إمار�تي،  درهم  �آلف 
ت�سجيعية  وجائزة  �ملميز،  �لعمل  لفريق  دره��م  �آلف 

بقيمة �ألفي درهم. 
�آل ع��ل��ي: ج���اءت ج��ائ��زة لغتي للعمل  وق��ال��ت ب��دري��ة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤى  مع  من�سجمة  �مل�سرحي 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س 
�لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة، وت��ط��ل��ع��ات ق��ري��ن��ت��ه، �سمو 
�ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي، رئي�سة �ملجل�س 
بدور  �ل�سيخة  وتوجيهات  �لأ���س��رة،  ل�سوؤون  �لأع��ل��ى 

�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س  �لقا�سمي،  �سلطان  بنت 
ملجموعة كلمات، يف متكني �لأطفال من لغتهم �لأم، 
�لدر��سية  حياتهم  يف  توظيفها  على  وم�ساعدتهم 
و�لعامة، كي تظل جزء�ً ر��سخاً من هويتهم �لعربية، 

يف �حلا�سر و�مل�ستقبل .
و�أ�سافت: خ�س�ست مبادرة لغتي هذه �جلائزة �لأوىل 
من نوعها، للم�سرح �ملدر�سي، لأ�سباب كثرية �أهمها �أن 
�مل�سرح يعد من �أهم �لو�سائل �لرتبوية �لتي ت�ساعد يف 
�إثر�ء �ملخزون �للغوي و�ملعريف لدى �لطالب، وكذلك 
لأن �مل�سرحيات تكتب غالباً باللغة �لعربية �لف�سحى، 
وهو ما ن�سعى �إىل تر�سيخه بني �أجيال �مل�ستقبل، كي 
تكون لغة �لأم هي لغة �ملحادثة �ملبا�سرة، و�لتو��سل 

�لجتماعي، و�لكتابة �لإبد�عية .
م�سوؤولية  حتمل  لغتي  م��ب��ادرة  �أن  علي،  �آل  و�أك���دت 
كبرية يف تطوير مد�رك �لأطفال، وتعزيز مهار�تهم، 
وتن�سئة  و�ل��وط��ن،  �لإن�سان  بناء  م�سلحة  يف  لت�سّب 
و�لإ�سالمية  �لعربية  �لثقافة  مفاهيم  على  �جليل 
�إيجاد  يف  �لأ�سمى،  غايتها  بذلك  لتحقق  �لأ�سيلة، 
نحو  �لوطن  قيادة  ق��ادرة على  فاعلة،  �أجيال مثقفة 

مزيد من �لتطور و�لإبد�ع.
ومن جانبه، عّر رئي�س جلنة حتكيم �جلائزة ح�سن 
�للجنة باختيارها لتقييم عرو�س  رجب، عن �سعادة 
جائزة لغتي للعمل �مل�سرحي يف دورتها �لثانية، و�أ�سار 
�لطفل  م�سرح  وتطوير  تنمية  يف  �جل��ائ��زة  دور  �إىل 
�ساحب  من  كرمية  رعاية  حتت  �ل�سارقة،  �إم���ارة  يف 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، 

ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة.
بالأعمال  �لتحكيم  �إع��ج��اب جلنة  و�أع���رب رج��ب عن 
�جلائزة،  من  �لثانية  �ل���دورة  يف  �مل�ساركة  �مل�سرحية 
�لذي  �لكبري  �جلهد  عك�ست  �لعرو�س  �أن  �إىل  لفتاً 

بذلته ريا�س �لأطفال يف �أعمالهم، للم�سي بها نحو 
�لتميز و�لتاألق، و�أ�ساد بالتعاون �لكبري �لذي مت بني 

�للجنة �ملنظمة للجائزة وريا�س �لأطفال �مل�ساركة.
وُع����ر�����س خ����الل ح��ف��ل �مل��ن��اف�����س��ات ف��ي��دي��و ق�سري 
��ستعر�س مر�حل �لتقييم �لأوىل لأعمال �مل�ساركني 
يف �ل��ن�����س��خ��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �جل���ائ���زة، ك��م��ا مت عر�س 
�لأوىل،  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزة  �مل�سرحية  �لأعمال 

و�لتي لقت ��ستح�ساناً ور�ساً كبريين من �حل�سور.
وتهدف جائزة لغتي للعمل �مل�سرحي �لتي تعد �لأوىل 
جمال  يف  �لأط��ف��ال  ريا�س  م�ستوى  على  نوعها  من 
لدى  �للغوية  �حل�سيلة  �إث��ر�ء  �إىل  �مل�سرحي،  �لأد�ء 
وف�ساحة،  بطالقة  �لتعبري  �إىل  ودفعهم  �لأط��ف��ال، 
وق���د ح��ظ��ي��ت �جل���ائ���زة ب���اإ����س���ادة ك��ب��رية م���ن جمعية 

�مل�سرحيني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يذكر �أن مبادرة دعم �لتعليم باللغة �لعربية بو�سائل 
�ساحب  �أطلقها  قد  ك��ان  �ل�سارقة،  م��د�ر���س  يف  ذكية 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، 
ع�����س��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة، يف �لعام 
مبادر�ت �سموه �لر�مية �إىل تطوير  �سمن   ،2013
�للغة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لإم������ارة،  يف  �لتعليم  ق��ط��اع 
ع�سرية  بطريقة  �لأط��ف��ال  �إىل  وحتبيبها  �لعربية 

علمية مب�سطة.
�ل�����س��م��و حاكم  ���س��اح��ب  �ع��ت��م��د   2016 ي��ن��اي��ر  ويف 
�ل�سارقة، �لهوية �جلديدة ملبادرة تعلم �للغة �لعربية 
يف مد�ر�س �ل�سارقة حتت م�سمى لغتي ، ومتثل هذه 
�ملبادرة ��ستجابة تربوية وعلمية ملتطلبات �لتطور يف 
�ملعرفة  ملجتمع  توؤ�س�س  �لتي  �لذكي  �لتعلم  �أ�ساليب 

وت�سهم يف �لرتقاء مبخرجات �لتعليم.
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�لتفاهم بني �لكاتب و�ملخرج �أحد �أ�شر�ر جناح �لعمل �لفّني

كارولني ميالن: )زفاف... يان(  توليفة 
ناجحة ومتنا�ضقة اأّدت اإىل جناحه

-�أنا �شخ�س مت�شامح وحمّب جدً� ل �أحمل �ل�شغينة لأحد
يان(؟ )زفاف...  فيلم  حت�سري�ت  بد�أت  • كيف 

�أني�س فاخوري )زفاف...  - حني كتب �لكاتب �سكري 
�أن يكون من �سمن  ي��ان( يف ع��ام 2004 ك��ان م��ق��ّرر�ً 
غري  ت��اأج��ي��ل  ح�سل  �إمن���ا  تلفزيونية  در�م��ي��ة  �سل�سلة 
مق�سود ب�سبب م�ساريع �أخرى. يف �لعام �ملا�سي، تلقيت 
لبناين،  �سينمائي  فيلم  لإن��ت��اج  �أ���س��دق��اء  م��ن  عر�ساً 
فاقرتح �لأ�ستاذ فاخوري حتويل فكرة )زفاف... يان( 

�إىل فيلم �سينمائي.
�لثقة  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  م��ا  ن��اج��ح��اً.  ث��ن��ائ��ي��اً  �سّكلتما   •

�ملتبادلة و�نعكا�سها على جناح �لفيلم؟
- �لتفاهم بني �لكاتب و�ملخرج �أحد �أ�سر�ر جناح �لعمل 
نعّد  م�سرتكاً  مطبخاً  ثمة  �إن  �ل��ق��ول  ميكن  �ل��ف��ّن��ي. 
فيه عملنا، ويرتكز على قر�ءتنا �لن�س معاً، فاأ�ستقي 
من �أ�سلوب قر�ءته �مل�ساهد وروؤيتي �لإخر�جية، كونه 
يعّر باإح�سا�س �سخ�سياته. يح�سل �أحياناً نقا�س حول 
�لفيلم  م�سلكية  معاً  ن��رى  هكذ�  فيه،  ون��ع��ّدل  �حل��و�ر 
يرف�س  �أن���ه  درج���ة  �إىل  تنفيذه  كيفية  �إىل  فيطمئن 
دع��وت��ي ل���زي���ارة م��وق��ع �ل��ت�����س��وي��ر لإع���ط���اء معنويات 

للفريق، لأنه يعتر �أن �لعمل يف �أيٍد �أمينة.
�ملخرج  ل������دور  �ح�������رت�م  ع����ن  ي���ن���ّم  م���وق���ف  �إن������ه   •

وخ�سو�سيته؟
�أن دوره ينتهي متى  يعلم  �إن�سان حمرتف ج��د�ً  - هو 
�سّلم �لن�س، ويدرك �أن �لتدخل ي�سيء �إىل �سري �لعمل، 
�مل�سهد، ذلك  لأنه بذلك ي�سّيع تركيز �ملخرج يف بناء 
�أو �ملنتج يرى يف موقع �لت�سوير �مل�ساهد  لأن �لكاتب 
�ل��ت��ف��ا���س��ي��ل وذلك  م�����س��ّرح��ة م���ا ي��ح��ت��اج �إىل ت��ف�����س��ري 

م�سيعة للوقت و�لن�ساط.
غز�رة  رغ���م  ���س��ري��ع��اً  �ل�����رو�ج  �ل��ف��ي��ل��م  ح��ّق��ق  • ك��ي��ف 

�لأفالم �للبنانية؟
�لعنا�سر،  �مل��ت��ك��ام��ل  ب��ال��ف��ي��ل��م  �جل���م���ه���ور  و���س��ف��ه   -
ومتحورت ردود �لفعل حول �إعجاب بالق�سة و�ملمثلني 
توليفة  �إنها  �لت�سوير.  و�ملو�سيقى وطريقة  وبال�سارع 

ناجحة ومتنا�سقة �أّدت �إىل جناحه.
كيف  �لأرمني.  �ملجتمع  عن  كثرية  ر�سائل  • وجهتم 

ح�سلتم على هذه �لتفا�سيل؟
- �سحيح �أن �لكاتب قام ببحوث عميقة ومّو�سعة عن 
�ملجتمع �لأرمني وتقاليده لكنني مل �أكتف بذلك بل 

�سو�رعها  يف  وجل�ست  حمود  ب��رج  منطقة  ق�سدت 
��ستعنت  ك��ذل��ك  �ل���ن���ا����س،  مل��ر�ق��ب��ة  وم��ط��اع��م��ه��ا 

فيفيان  �ملمثلة  وب����زوج  �سخ�سيني  ب��اأ���س��دق��اء 
�أنطونيو�س �أر�ساغ د�رخت�سادوريان وبالإعالمي 
ت�سوير  �أردت  لأنني  ديرهاروتيونيان  ني�سان 

هذ� �ملجتمع بدقة و�سدق.
��ستغرقت بحوثي �أربعة �أ�سهر متو��سلة. 

�إىل  �لكاتب  نظر  لفّت  �أنني  حتى 
�أم�������ور ع������ّدة ل��ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
�لأرمن  �لن�س ككيفية دعم 
نرى  ف��ال  بع�ساً،  بع�سهم 

حمتاجاً  �أو  م���ت�������س���وًل 

�أرمنياً، وبالتايل ل جند �سارقاً �أرمنياً. ف�ساًل عن �أننا 
غرّينا �أ�سماء بع�س �لأبطال بناء على ن�سيحة ني�سان 
�أ���س��م��اء ع���ّدة ذ�ت ب��ع��د وج���د�ين،  �ل���ذي �ق���رتح علينا 
�لذي  �أرمينيا  بنهر  تيّمناً  )�سيفانا(  ����س��م  ف��اخ��رتت 
�لعذ�رى هرباً من �لغت�ساب �جلماعي  �نتحرت فيه 
�إّبان �لإبادة �جلماعية. كذلك ��سم )مي�سروب( تيمناً 
�لأغنية  �أن  �لأرمني. ف�ساًل عن  مبن �خرتع �حلرف 
بامتياز  وج��د�ن��ي��ة  �سما�سيان  ب��ي��ار  �ملمثل  �أّد�ه����ا  �ل��ت��ي 
�أما  �إىل �لأر�������س و�ل����وط����ن.  حت��م��ل م��ع��اين �حل��ن��ني 
�ملعروف يف  �لثانية فتحكي عن طائر �حل��ّظ  �لأغنية 

�أرمينيا فح�سب.
يف  �لفيلم  ت�سوير  �لأرم��ن��ي  �ملجتمع  تلّقف  كيف   •

�سو�رعه؟
- يف �لبد�ية، تّوج�س بع�سهم من هدف �لفيلم، لكنني 
�جتمعت بالوزير �حلايل �أفيدي�س كيد�نيان �لذي كان 
حينذ�ك نائب رئي�س حزب )�لطا�سناق(، و�أخرته عن 
�إن�سانية، فتاأثر  �لعمل وما يحمله من ر�سائل  فحوى 
�ل�سارع  وب��ني  بيننا  �جلليد  ك�سر  على  وع��م��ل  ك��ث��ري�ً 
رّح��ب بوجودنا وتعاون معنا يف فرتة  �ل��ذي  �لأرم��ن��ي 

�لت�سوير.
فيلم  يف  �لأرم���ن���ي���ة  �ل��ل��غ��ة  ن�����س��م��ع  �أن���ن���ا  • �مل��ف��ارق��ة 

�سينمائي للمرة �لأوىل.
�إذ� �سّورنا ح��و�ر�ً يف  �مل�ساهد  �أن ي�سّدقني  - ل ميكن 
منزل �أرمني باللغة �لعربية، لذ� حّولت م�ساهد كثرية 
يتحدثون  �لأرم���ن  ك��ان  �لأرم��ن��ي��ة يف ح��ني  �للغة  �إىل 
�أ�سخا�س عرب. كنا دقيقني جد�ً يف  �لعربية بح�سور 
�لعربية  �للغة  �إىل ثقل  �نتبهنا  �أننا  �لإط��ار حتى  هذ� 
يتحدثونها  �ل�����س��ب��اب  ف��ي��م��ا  �ل�����س��ن  يف  �ل��ك��ب��ار  ل����دى 
لأنها  �لأم  بلغتهم  ج��د�ً  مت�سبثون  �لأرم���ن  بطالقة. 
�ل��وط��ن �ل�سائع،  �أرم��ي��ن��ي��ا  �أ���س��ب��ح��ت  ب��ع��دم��ا  �ل��وط��ن 
�أينما  فا�ستطاعو� من خالل �للغة �أن يزرعو� وطنهم 

حلو�.
ح������اول������ت������م ع����ب����ث����اً • 

ممثلة  �إي������ج������اد 
لدور  �أرمنية 
 ، لة لبطو �
ف�����ك�����ي�����ف 
عل  تفا

�جلمهور مع �ختيار �إمييه �سياح؟
- مل يح�سل �أي �نتقاد يف هذ� �لإطار، �إمنا �ُسئلنا عن 
كارل  �ملمثلة  �أن  وه��و  ج���د�ً،  ب�سيط  و�جل���و�ب  �ل�سبب 
�لبحث  ت��ّول��ت عملية  �لإن���ت���اج،  �مل�����س��ارك��ة يف  ب��ط��ر���س 
يف �مل���د�ر����س و�جل��ام��ع��ات ع��ن ف��ت��ي��ات �أرم��ن��ي��ات للدور 
بينهن من متلك  �أج��د  60 فتاة مل  وكانت �حل�سيلة 
مو��سفات بطلة �سباك �لتذ�كر. فقررنا �ختيار ممثلة 
و�أنا  �سكري  �أ�ستاذ  و�أ�سررنا  �لبطولة،  ل��دور  لبنانية 
باأعمال  حينها  من�سغلة  كانت  �لتي  �سّياح  �إمييه  على 
�أخرى، لأننا مل جند �أف�سل منها لدور )�سيفانا(. يف 
�أو  ر�أي��ي، هي كّرمت �لأرم��ن بتمثيلهم �سو�ء باأنوثتها 
بر�ءتها �أو رقّيها �أو جمالها �أو �إتقانها �للغة �لأرمنية. 
وب�سر�حة، فرح �لأرمن بكارلو�س عاز�ر و�إمييه �سّياح 
كونهما حتدثا �للغة �لأرمنية بطالقة وقاما مبجهود 

كبري حلفظ �حلو�ر �لأرمني و�أد�ئه كما يجب.
و�لرت�جيدي  �ل��ك��وم��ي��دي  �ل��ن��وع��ني  يف  خ��رت��ك    •

�سّهلت عملية تنفيذك �لفيلم.
- �لفيلم �لناجح يف ر�أيي يحوي �لنوعني �لرت�جيدي 
�لأ�سلوب يف  هذ�  �سكري ميلك  و�لأ�ستاذ  و�لكوميدي، 
زرع �سخ�سية خفيفة �لظّل يف �أي عمل مهما كان �سعباً 
ن�ستطيع مّد �جلمهور مب�ساعر عّدة  وجدياً. فعندما 

يتاأثر ويعي�س �لعمل يف ذ�كرته مدة �أطول.
م�ساومة،  وغ���ري  ع��م��ل��ك  يف  ج����د�ً  دق��ي��ق��ة   •
ف��ه��ل �أن���ت ر����س��ي��ة م��ئ��ة يف �مل��ئ��ة ع��ن نتيجة 

�لفيلم؟
عملنا  لأننا  �لنتيجة  عن  ج��د�ً  ر��سية   -
ب���ت���اأٍن، وت��اأّم��ن��ت ل��ن��ا �لأم�����ور ك��اف��ة على 
هناك  ت��ك��ن  ومل  �لإن���ت���اج���ي،  �ل�سعيد 
�أو  �لأم����ور  ت�ستعجل  �إن��ت��اج��ي��ة  �سركة 
�للوج�ستية.  �ملتطلبات  يف  ت�ست�سهل 
طاملا �أنني �ملنتجة �ملنفّذة على �أر�س 
ك��م��ا خّططنا  ���س��ار �لأم�����ر  �ل���و�ق���ع 
كثري�ً  فا�ستمتعنا  متكامل  ب�سكل 

حتى يف فرتة �لتوليف.
عربياً؟ �لفيلم  �ست�سوقون  • هل 

- طبعاً، بعد �أ�سبوعني تقريباً يبد�أ 
ُيعر�س  �أن  ع��ل��ى  ع��رب��ي��اً  �ن��ت�����س��اره 
�أي�����س��اً يف ك��ن��د� و�أم���ريك���ا وبع�س 

�لدول �لأوروبية.
�ل�سينمائية متّهد  �لغز�رة  • هل 

�أمام �ل�سناعة �ل�سينمائية؟
توؤدي  �لأع��م��ال  فوفرة  طبعاً،   -
بال�سينما  �أك������ر  �إمي�������ان  �إىل 
�للبنانية وتزيد �لثقة يف �لعمل 
�ل�سكة  على  ي�سعنا  ما  �ملحلي، 
�ل�����س��ح��ي��ح��ة لأن���ن���ا ن��ت��ع��ل��م من 
�أع���م���ال ب��ع�����س��ن��ا �ل��ب��ع�����س و�أي 
جناح لفرد يعني جناح �جلميع 
�لالحق.  للعمل  ي�����س��ّوق  ك��ون��ه 
ف�ساًل عن �أن �لوفرة توؤمن 
ير�سي  �ل��������ذي  �ل�����ت�����ن�����ّوع 

�لأذو�ق كافة.
�ملن�سرمني  �ل���ع���ام���ني  يف   •

�لإنتاجية،  �ل��غ��ز�رة  رغ��م  �لدر�مية  �ل�ساحة  عن  غبت 
فهل تندمني؟

�أبد�ً، ما د�م �لغياب بقر�ر �سخ�سي ولي�س مفرو�ساً   -
من �أي كان.

�سركة  هوية  ب�سبب  اً  ن�سّ ترف�سي  �أن  ميكن  هل   •
�لإنتاج؟

- طبعاً، ورف�ست �إخر�ج م�سل�سل للكاتب �سكري �أني�س 
متعلقة  و�أن��ا  كتابته  ف��رتة  و�كبت  �أنني  رغ��م  فاخوري 

جد�ً به ب�سبب �سركة �لإنتاج.
�لأخرية؟ �لدر�مية  �لغز�رة  تف�ّسرين  • كيف 

- ب��ع��د وف����رة �لإن���ت���اج���ات �ل��ع��رب��ي��ة �مل�����س��رتك��ة وجناح 
غري  تركيباته  ب�سبب  �لآخ���ر  بع�سها  وف�سل  بع�سها 
�ملنتجون  وج��د  �لنا�س،  ي�سّدقها  مل  و�ل��ت��ي  �ملنطقية 
باأن �مل�سل�سل �للبناين مرغوب �أكر لدى �جلمهور. �إل 
�أن هذ� �ملختلط �أفاد �نت�سار �ملمثل �للبناين �لذي بات 

لديه جمهوره �لعربي �لذي يلحق به �أينما حّل.
تردد، هل هذه  دون  �لآخرين من  بنجاح  • تعرتفني 

ثقة يف �لنف�س؟
- �أنا �سخ�س مت�سامح وحمّب جد�ً ل �أحمل �ل�سغينة 
�أو  ب�سّدة وز�رين يف منزيل  �أحدهم  �أذ�ين  ف��اإذ�  لأح��د، 
حققت  �أن��ن��ي  ع��ن  ف�ساًل  ب�سرعة.  �أ���س��ام��ح  ب��ي  �ت�سل 
جناحات كثرية، لذ� ما من د�عي للغرية من جناحات 
�لآخرين. يف ر�أيي، �أي جناح هو فر�سة لالآخرين لذ� 
ودعمها  بع�ساً  بع�سنا  جن��اح��ات  على  �لإ���س��اءة  يجب 

ون�سرها لأننا �سنحظى بفر�سة كنتيجة طبيعية لها.
�للبنانية  �ل��در�م��ي��ة  �لأع��م��ال  ب��ني  �ملناف�سة  ه��ل   •

و�لعربية متكافئة يف رم�سان؟
- نحن نتقّدم تدريجاً على �سعيد �ل�سرف �لإنتاجي 
�أحيي يف هذ�  �لنوعية.  يوؤثر مبا�سرة يف  �ل��ذي  �مل��ايل 
�لإطار �ملنتج جمال �سنان �لذي يتوىل تنفيذ �مل�سل�سل 
�ملاليني  ل��ه  �س  فخ�سّ �ل��ف��الح��ني(  )ث����ورة  �ل��ل��ب��ن��اين 
�لدول  لئ��ح��ة  على  �ملحلي  �مل�سل�سل  بو�سع  لإمي��ان��ه 
�لعربية. يف ر�أيي، �ملناف�سة �جلّيدة بني �لأعمال �ملحلية 
توّفر �لتحفيز لتقدمي م�ستوى �أف�سل لأن �لتفّرد يف 

�ل�ساحة يّولد �ل�ست�سهال و�لرت�خي.
عرو�ساً  تلقيت  م�سر،  يف  )�ل��ع��ائ��دة(  جن��اح  بعد   •

عربية مل مت رف�سها؟
- �أنا موؤمنة باأن �ملخرج �بن بيئته، وبالتايل يف�سل ما 
�إذ� كان ي�سّور عماًل يف بيئة غريبة عنه. من هنا، ل 
ميكن �أن �أجنح يف ت�سوير م�سل�سل �إمار�تي بحت مثاًل. 

بينما من �لأ�سهل ت�سوير م�سل�سل عربي خمتلط(.
ب�����س��ر�ح��ة، �أن����ا م��ل��ت��زم��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م �جل��ام��ع��ي �لذي 
جد�ً  متعلقة  �أن��ن��ي  خ�سو�ساً  ����س��ت��م��ر�ري��ت��ي،  �أع��ت��ره 
�أدعمهم و�أ�ساعدهم للتطّور.  �لذين  باملهنة وبطالبي 
�أي يف فرتة  �ل�ستاء،  ُت�سّور يف  �لرم�سانية  و�لعرو�س 
يف  دعمي  �إىل  �بني  يحتاج  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف  �لتعليم 
�لآن  �لعرو�س مل يكن حتى  در��سته. لذ� فاإن توقيت 

منا�سباً يل.
يان(؟ )زفاف...  مرحلة  بعد  • وماذ� 

و�نت�ساره  �لفيلم  ت�سويق  عملية  ع��ن  م�سوؤولة  �أن��ا   -  
�نطالقاً من كوين �سريكة يف �لإنتاج ومنتجة منفّذة. 
كذلك لدّي م�سل�سل وفيلمان مع �لأ�ستاذ �سكري �أني�س 
فاخوري، ل �سيما �أننا �أثبتنا �أننا مهنياً �سخ�س و�حد.

داليا م�ضطفى ت�ضتعد
 لـ )الكربيت الأحمر(

ت�ستعّد �ملمثلة �مل�سرية د�ليا م�سطفى لت�سوير �جلزء �لثاين من م�سل�سل 
)�لكريت �لأحمر( ، من تاأليف ع�سام �ل�سماع، و�إخر�ج �سيف يو�سف، و�إنتاج 
حجاج،  وريهام  �ل�سعدين،  �أحمد  �لبطولة:  يف  ي�سارك  �لعزيز.  عبد  �أحمد 
و�أحمد عبد  �ل�سريطي،  و�بتهال  �لوهاب،  وهاين عادل، وزكي فطني عبد 
�هلل حممود، ووفاء قمر، و�سمرية مقرون، و�سري عبد �ملنعم وحممد �أبو 
ق يف ق�سية  �لوفا.تتمحور �لأحد�ث حول معتّز �سليمان، �سابط �سرطة يحقِّ
�ملنطقة مب�سعوذ  �أهل  �ح��رت�ق منازل من دون �سبب و��سح، فيما ي�ستعني 
لعتقادهم باأن �جلن ور�ء هذه �حلر�ئق... من �ملقرر بدء ت�سوير �مل�سل�سل 

بعد عيد �لفطر.

لرا اإ�ضكندر.. 
)خال�ص خال�ص( باللبنانية
�أطلقت �لفنانة لر� ��سكندر �أغنيتها )خال�س خال�س( باللهجة �للبنانية، 
من كلمات تيم علي، ومو�سيقى مانيه هاغوبيان، توزيع جان ماري ريا�سي، 

و�إنتاج �سركة )جي �أم �آر �ستوديوز(.
�أو�خر  �ملتوّقع  �جلديد  ��سكندر  لر�  �ألبوم  �أغ��اين  �أوىل  خال�س(  )خال�س 
و�للبنانية  و�لإنكليزية  بالفرن�سية  متنّوعة  �أغنيات  ويت�سمن  �ل�سيف، 

و�مل�سرية.
ولر� ��سكندر جنمة )�ستار �أكادميي(، �سبق وغّنت �أغنية باللهجة �مل�سرية 
بعنو�ن )تعالو� غّنو� معايا( وحققت لها �نت�سار�ً و��سعاً. وبرعاية خا�سة من 
�أغنية  لر�  �ستطلق  ريا�سي،  ماري  جان  �للبناين  و�مللّحن  �ملو�سيقي  �ملوؤّلف 
�خلا�سة.  �ملو�سيقية  �لر�مج  �أح��د  خ��الل  من  �ل�سيف  ف�سل  خ��الل  ثانية 
تو�سيع  �إىل  ب��ريوت، و�جتهت  �لفنية من  �نطالقتها  ��ستعادت  تكون  وبهذ� 

جمهورها �لعربي.

 �أر�د كل من �ملخرجة �للبنانية كارولني ميالن و�لكاتب 
�إىل  وجد�نية  حتية  توجيه  ف��اخ��وري  �أني�س  �شكري 
يان(  )زف��اف...  فيلم  فكان  لبنان  يف  �لأرمني  �ل�شعب 
�لذي  �لرومان�شي  �لكوميدي   )marble �شركة  )�إنتاج 
يحكي ق�شة حب بني فتاة �أرمنية )�إمييه �شياح( و�شاب 
لبناين )كارلو�س عاز�ر( بقالب خفيف يف �لظاهر لكنه 
عميق بر�شائله �لإن�شانية و�لجتماعية و�لثقافية. عن 
كارولني  �ملخرجة  حتدثت  ور�شائله  �لفيلم  حت�شري�ت 
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

�سعد علو�ش

بن�شاكـم ــت  ـــ ــاول ح مــا  كــل 

معناكم ا�ــشــلــوب  ـــ  ف ــزة/ن  ــي م

ــم ــرواك ــان � ــش ــ� مــا وجــــدت اإن

بين�شاكـم ــي  ــل ال تــطــمــعــون 

ياكم ــو  ه هــالــ�ــشــح  ــن  م لــيــت 

ــم ـــ ــاك ــر روي ـــ ــي ـــبـــده غ ـــا ت م

تناجيكـم  ـــرى  ـــذك ال عــــادت 

فيكـم  ــة  ــي ــاف ــش � واملــــاحــــة 

معانيكـم  ــايف  ــش ــ� اب فــا�ــشــل 

ــم  ـــ ــك ــواري ــــن م بـــاجلـــمـــال وم

بيعنيكـم  ــي  ـــ ــل ال ــلــهــفــون  ت

ــــه يــوافــيــكـــــم  ــص اإن ــ� ــري لـــو ح

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

لو كان ماهي ت�رق ال�شم�ص وتدور

                        ت�رق على �شوت/ن قدمي ات�شلبك 

اأحيان ربّي يزرع ف قلبك النور
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))هيفاء((
 ع����ن����ق����اء مت����ل����ك ه����ي����ب����ة �ل�����ع�����ز ع���ن���ق���اء

م������ن ح�������ش���ن���ه���ا غ���������ارت ت����ع����اب����ري و�م��������الء

ه����ي����ف����اء ف����ي����ه����ا رق��������ة �ل����ط����ف����ل ه���ي���ف���اء

م���ث���ل �ل����ف����ر������ش����ه ط�����اي�����ره ب�����ني �لج��������و�ء

مت�������ش���ي �ل����ه����وي����ن����ا و�مل������الم������ح ب����ال�����ش����و�ء 

ك���ن���ه���ا ح���ف���ي���دة ���ش��م�����س وط����ي����ور �لرج�������اء

ل����و ه����ي م�����ش��ت ����ش���اع���ت ع����ط����ور�ت و�����ش���ي���اء

����ح����اي����ب ك���ن���ه���ا ت����ع����ر�����س �زي�������اء  م�������ّر �ل���������شّ

ف������رع������اء م����ن����ه����ا ت�������ش���ت���ح���ي ه����ب����ة �ل����ن����ود

�ل����ق����ل����ب ق��������ام وحّل����������ن �ل����ع���������ش����ق ب����ال����ُع����ود

وع�����ي�����ون�����ه�����ا ������ش�����ه�����م �مل�����ح�����ب�����ه وب�������������ارود

وك����م����ب����ود �حل��������د�ي��������ق  ورد  وخ���������دوده���������ا 

������وق وت�������غ�������ريرٍ �مل�������ود ت������ن������ور رب�����������وع �ل�������������شّ

م���ع���ل���م ح���������ش����اري �����ش����ار و�������ش�����ح وم����وج����ود

و�ل�����ّزن�����ب�����ق �ل�����غ�����ايل م�����ن �ل������������ّردف م���ف���ن���ود

ي������ا زي����ن����ه����ا غ������������ّر�ء و�خل�����������ش�����ر م���������ش����دود

 ريــتـ�يــت

و�لدي حممد كرمي .. و بن كرمي ..

ما يبانا .. غري يف رو�س �لقمم 

مفخرة يا �ّشيدي و�هلل �لعظيم ..

ت�شميتك �لنا ب #��شحاب_�لهمم 

***

تروح كل �لطيوف وثابترٍ طيفك

رغم ظروف �لزمن تبقى �أمانينا

باملخت�شر يا وليف �لقلب تعريفك

) �أنت �لبد�يات و�آخر �شاحل ومينا ( !!

البيت مت�حد
يا خري من �شّفت على �شدره �شفوف �لأو�شمة

ز�ده�ا   .. �لند�وي  يا  َقْدرك  لكن   .. ز�دتك  م�ا 

عو�ش بن حا�سوم

كلنا خليفة
م���ن ه��ي��ب��ْة �إ���ش��م��ه ي��ن��ث��ن��ي ك���ل ط��م��اع

���ش��اع.. ل���ذي  ز�ي���د  �ب���ن  �أق�����ش��د خليفة 
م����ن ق���ب���ل ت��ث��ن��ي ب����امل����ع����ادي ج��ي��و���ش��ه

ط��ي��ب��ه و����ش���اع���ت ب����امل����ك����ارم ط��رو���ش��ه

ال�سيخ حمدان بن حممد اآل مكتوم)فزاع(

مار �سِ
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