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في�س بوك ُت�سهل عملية 

التربع بالدم 
�أ�سافت �سبكة في�س بوك خا�سية جديدة �إىل تطبيقها ُت�سهل عملية 
يف  مل�ستخدميها  فقط  متاحة  �خلا�سية  هذه  و�ستكون  بالدم،  �لتربع 
�أكتوبر )ت�سرين �لأول( �ملقبل، حيث  �لهند بدء�ً من �لأول من �سهر 

يتز�من هذ� �لتاريخ مع �ليوم �ملحلي للتربع بالدم يف �لهند.
وقالت �ل�سبكة يف بيان ر�سمي، �إنه ب�سبب وجود نق�س يف خمازن �لدم 
�ملتوفرة يف م�ست�سفيات هندية، وتوجه بع�س �مل�ستخدمني و�لعائالت 
يف �لهند �إىل �ل�سبكة �لجتماعية للعثور على متربعني، �أطلقت هذه 
بينهم  �لتو��سل  عملية  وُت�سهل  و�مل�ست�سفيات  �ملر�سى  لت�ساعد  �مليزة 

وبني �ملتربعني.
وتت�سمن ه���ذه �مل��ي��زة خ��ي��ار �إي��ج��اد م��ت��ربع��ني يف �أم��اك��ن ق��ري��ب��ة من 
في�س  و�أو���س��ح��ت  دم.  نقل  �إىل  بحاجة  �ل��ذي��ن  �ملر�سى  �أو  �مل�ست�سفى 
 News-بوك �أن هذه �خلا�سية �ستدرج �سمن �سفحة �آخر �لأخبار
فهي  ���س��دي��دي��ن،  و�أم����ان  بخ�سو�سية  تتمتع  �أن��ه��ا  م��وؤك��دة   Feed
ميزة �سخ�سية مت �سبطها ب�سكل �فرت��سي لتظهر فقط للم�ستخدم 
بو�سعية only me-فقط يل ، �إل �أن باإمكان �مل�ستخدمني م�ساركة 
حالة �لتربع �خلا�سة بهم على �سفحاتهم �ل�سخ�سية ح�سب �لرغبة.

و�أ�سارت في�س بوك �إىل �أن هذه �مليزة �ستتاح لالأجهزة �لذكية �لنقالة 
�لأكرث  �ملن�سات  �أوًل، حيث  �ملحمول  و�لويب  �أندرويد  بنظام  �لعاملة 

�سعبية يف �لهند.
�ملري�س  �ل�سخ�س  �إن  ب��وك  في�س  قالت  �خلا�سية  عمل  كيفية  وع��ن 
خا�ساً  من�سور�ً  تكتب  دم،  لنقل  بحاحة  �لتي  �مل�ست�سفى  �أو  �لعيادة  �أو 
يت�سمن معلومات حول ف�سيلة �لدم �لتي يحتاجها �ملري�س وموجز 
عن حالة �ملري�س ومعلومات حول جهة �لت�سال و�ملكان، وعند �إيجاد 
بوك  لفي�س  �إخطار  باإر�سال  �لأخ��ر  �سيقوم  وقريب،  منا�سب  متربع 
�أو  م�سنجر  �لدرد�سة  تطبيقات  عرب  �ملحتاج  مع  �لتو��سل  له  ليتاح 

و�ت�س �آب �أو �إجر�ء �ت�سال هاتفي.

دلت عليه حليته.. 
اعتقال بارون خمدرات 

�أنه مت �عتقال تاجر خمدر�ت فرن�سي  ذكرت �سحيفة ميامي هرلد 
�إ�سر�ئيلي، خالل م�ساركته يف م�سابقة لأجمل حلية نظمت باأنتالنتا 
�أكرب  �ملدعو غال فالريو�س يعترب من  و�أن  �ملا�سي،  �أغ�سط�س  نهاية 

.dark web جتار �ملخدر�ت يف �لإنرتنت �ملظلم
�أ�سهر، وهو  38 عاما جاريا منذ عدة  �ل�  وكان �لبحث عن �ملتهم ذي 
�أ�سا�سيا يف  معروف على �ل�سبكة بلقب �وك�سي مون�سرت ، ويلعب دور� 
�حللم( �أكرب �سوق للمخدر�ت على  )�سوق    Dream Market

�لإنرتنت.
�لعثور على مت�سفح  �عتقاله �سبط حا�سوبه �خلا�س حيث مت  وبعد 
تور �لذي ميكنه من �لدخول لالإنرتنت �ملظلم، وما يقابل 500 �ألف 

دولر بعملة بيتكوين �لفرت��سية.
وكان غال يتوىل من�سب م�سرف وو�سيط يف �سوق �حللم ح�سب �لنائب 
لكل  يورد  كبر  كبائع  نف�سه  ويقدم  مادير�ل،  فر�ن�سي�سكو  �لفدر�يل 

مكان يف �أوروبا و�لوليات �ملتحدة.
وتويرت  في�سبوك  على  ح�ساباته  �إىل  �لتو�سل  من  �ملحققون  ومتكن 
و�إغالقها، حيث كان يتو��سل بهويته �حلقيقية، ويذكر مكان �إقامته 
لبلدية  و�لتابعة   600 �ل�  �سكانها  يتجاوز  �لتي ل  بلو�سكيليل  بقرية 

كوت د�رمور �سمال غرب فرن�سا.
وعرف غال فالريو�س على مو�قع �لتو��سل تلك بن�سره ل�سور حليته 
�حلمر�ء �للون �لتي كان حري�سا على �لعناية بها دون �أن يخطر بباله 

�أنها �ستكون �سببا يف �عتقاله.
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ن�سر �سورة نادرة من الف�ساء
�أر�سلت �ملركبة �لأوروبية غر �ملاأهولة روزيتا قبيل حتّطمها على �سطح 
�ملذّنب ت�سوري �سورة �أخرة لهذ� �جلرم ن�سرتها وكالة �لف�ساء �لأوروبية 
�ملهتمني  �أنفا�س  �لتي حب�ست  �ملهمة  �نتهاء هذه  �خلمي�س، بعد عام على 

بالف�ساء.
�لعلماء  لكنها مثرة جد�ً لهتمام  لي�ست جلّية متاماً،  �ل�سورة  �أن  ومع 
يف  �ملركبة  عليها  حطت  �ل��ذي  �ملوقع  تظهر  وهي  بالف�ساء،  و�ل�سغوفني 

�ختتام مهمتها.
وكانت روزيتا حتّطمت �إر�ديا على �سطح �ملذنب �لذي تالحقه منذ �لعام 
�أجهزتها جمموعة من  �لتقطت  �ملذنب  من  �قرت�بها  و�أثناء   ،2014
�لأخرة.  �أنها  �لعلماء  ظ��ّن  تتحّطم،  �أن  قبل  �لقّيمة  و�لبيانات  �ل�سور 

لكنهم فوجئو� باأن �ملركبة �أر�سلت �سورة �إ�سافية.
ب��الن��ك و�ل����ذي عمل  �ل��ب��اح��ث يف معهد م��اك�����س  وق���ال ه��ول��غ��ر �سرك�س 
على  خو�دمنا  يف  عرثنا   : �أوزي��ري�����س  �لكامر�  متابعا  روزي��ت��ا  مهمة  يف 

جمموعة معلومات، وقلنا �إنها قد تكون �سورة جديدة .
�أج����ز�ء، لكن  �ستة  �لأخ���رة مر�سلة يف  �ل�����س��ورة  ه��ذه  �أن  للعلماء  وت��ب��نّي 
�لإر�سال �نقطع بعد �إر�سال ثالثة �أجز�ء فقط، �إذ �إن �ملركبة مربجمة على 
�أن تنطفئ متاماً حلظة �رتطامها باملذنب. رغم ذلك، تو�سل �ملهند�سون 

�إىل �إعادة ت�سكيل �ل�سورة.
ملحمة  ت�����س��وري  �مل��ذن��ب  ل�ستك�ساف  روزي��ت��ا  �لأوروب���ي���ة  �ملهمة  و�سكلت 
�إقر�رها و�لتخطيط لها و�لت�سميم  23 عاماً بني  ف�سائية �متدت على 

و�لإطالق و�لو�سول �إىل �ملذنب.

لعبة رمي االبت�سامة 
االأكرث مرحًا قبل املدر�سة

بح�سب موقع ديزين فاميلي تثر لعبة رمي 
و�ملرح  �ل�سحك  م��ن  كمية  �أك���رب  �لب��ت�����س��ام��ة 
�مل��در���س��ة. وهي  م��ا قبل  ل��الأط��ف��ال يف مرحلة 
بني  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ق��ارب  على  ت�ساعد  لعبة 
�أنها  كما  �سنو�ت،  و5   3 بني  �سن  يف  �ل�سغار 
وجهه.  وتعابر  ل��ذ�ت��ه،  �لطفل  �إدر�ك  تنّمي 

�إليك طريقة �للعب:
�للعبة:

�ط��ل��ب م��ن جم��م��وع��ة �لأط���ف���ال �جل��ل��و���س يف 
�ختياره  يتم  من  على  �سيكون  د�ئ��ري��ة.  حلقة 
يبت�سم يف وجه زميله  �أن  �للعب  بد�ية  ليكون 
�جلال�س بجو�ره، بينما يكون على هذ� �لزميل 
�أن ينظر �إليه دون �أن يبت�سم يف �لبد�ية، فيقوم 
�مل��ب��ت�����س��م مب�����س��ح �لب��ت�����س��ام��ة ب��ي��دي��ه م��ن على 
وجهه، و�إلقائها على �لزميل �لذي مل يبت�سم.

وجه  يف  يبت�سم  �أن  �لتايل  للطفل  ميكن  هنا، 
زم���ي���ل���ه، ث���م ي��ن��ظ��ر ن��ح��و �جل���ال�������س ب���ج���و�ره 
عليه  �سيكون  و�ل���ذي  �لأخ����رى،  �لناحية  م��ن 
�ملبت�سم  باأنه مل يبت�سم، حتى مي�سح  �لتظاهر 
�لطفل  وج��ه  على  ويلقيها  بيديه  �بت�سامته 

�لتايل، و�لذي يكّرر نف�س �لأمر.
�ل�������ذي يتلقى  �ل���ط���ف���ل  ي��ب��ت�����س��م  م����ا  ع�������ادة 
�لبت�سامة قبل �أن ُتلقى عليه، ويكون عليك 
مر�حل  وتتبع  م��رح،  ب�سكل  تعّلق  �أن  هناك 

عبور �لبت�سامة من وجه لآخر.

دميتان عمالقتان 
جتوبان �سوارع جنيف

جت���م���ع ح�������س���د ك���ب���ر يف �����س����و�رع 
جنيف مل�ساهدة دميتني عمالقتني 

جتوبان �سو�رع عا�سمة �سوي�سر�. 
و������س�����ارك ع�������س���ر�ت �ل���ف���ن���ان���ني يف 
حتريك دمية بارتفاع ثمانية �أمتار 
83 عاما  جت�سد دور جدة عمرها 
و�أخرى �رتفاعها �ستة �أمتار جت�سد 
ح��ف��ي��دت��ه��ا �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 5 

�سنو�ت. 
و�ل����دم����ي����ت����ان �ل���ع���م���الق���ت���ان من 
ف��رق��ة روي����ال دو لوك�س  �إب���د�ع���ات 
�أماكن  يف  وتوقفتا  �ل�����س��ارع  مل�سرح 
خمتلفة يف جنيف لتناول �حللوى 
و�سارت  �سكوتر.  در�ج���ة  ق��ي��ادة  �أو 

فرقة مو�سيقية خلف �لدميتني. 
�لعر�س  لهذ�  �لتح�سر  ويحتاج 
و�سوف  �أع���و�م  وثالثة  عامني  بني 
)�أول  �لأح��د  يوم غد  ي�ستمر حتى 

�أكتوبر ت�سرين �لأول(. 
رويرتز  بح�سب  ري��ج��اين،  وق��ال��ت 
كانت  �إنها  �سكان جنيف،  وهي من 
غر متحم�سة يف �لبد�ية مل�ساهدة 
بالدميتني  �نبهرت  لكنها  �لعر�س 

�للتني تبدو�ن طبيعيتني. 
و�أ�س�س جان لوك كوركولت �لفرقة 
قدمت  �أن  و����س���ب���ق   1973 ع�����ام 
�لفرن�سية عرو�سا يف عدة  �لفرقة 
�لعامل من بينها لندن  مدن حول 
�إن  كوركولت  ويقول  ومونرتيال. 
يف  تختلف  �لدمى  وحركة  �لق�سة 
كل عر�س.  ومن �ملتوقع �أن ي�ساهد 
نحو مليون �سخ�س �لعرو�س �لتي 
مدى  على  جنيف  �سو�رع  يف  تقدم 

ثالثة �أيام.

بيع لوحة ليون جي 
بـ13 مليون دوالر 

ويلز:�إند�سرتيال  )ذ�  لوحة  بيعت 
ن�����ي�����وي�����ورك( ل���ل���ف���ن���ان �حل����د�ث����ي 
�أ���س��ل �سيني يون  م��ن  �لأم��ري��ك��ي 
 13.481.012 ب��ق��ي��م��ة  ج����ي 

مليون دولر يف مز�د .
�ل�سوق  للوحة يف  �أول ظهور  وهذ� 
بعد �أن ظلت يف حوزة عائلة �لفنان 

منذ ر�سمها قبل 85 عاما.
وقالت فن�سي ت�سانغ مديرة �لفنون 
مز�د�ت  د�ر  يف  �حلديثة  �لآ�سيوية 
�للوحة  ل��ه��ذه  �أن  �أع��ت��ق��د  �سوذبيز 
�لتاريخ  وتاريخية يف  قيمة فريدة 
�حلديث لفناين �ل�سني... ور�سمت 
للم�ساركة  بالأ�سا�س  �للوحة  ه��ذه 
�حلديث  �ل��ف��ن  متحف  �ف��ت��ت��اح  يف 
يف نيويورك عام 1932 لذ� فهذه 
�للوحة جنت من )ويالت( �حلرب 

�لعاملية �لثانية .

م�سل جديد للتيفوئيد يقي 
املاليني من العدوى

�لتيفوئيد  حل��م��ى  ج��دي��د�  م�سال  �إن  ب��اح��ث��ون  ق���ال 
طورته �سركة بار�ت بايوتيك �خلا�سة، �أثبت �سالمته 
وفعاليته يف در��سة، و�أن من �ملمكن �ل�ستعانة به ملنع 
�إذ� جن��ح يف �لتجارب  �ل��ع��دوى  �مل��الي��ني م��ن ح���الت 

�لإكلينيكية �لأخرة.
وتوثر حمى �لتيفوئيد على ما بني 12 و 20 مليون 
تنخف�س  مبناطق  �سنويا،  �لعامل  �أن��ح��اء  يف  �سخ�س 
فيها جودة �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي خا�سة يف جنوب 

�آ�سيا و�أفريقيا جنوبي �ل�سحر�ء �لكربى.
من  �لو�سطى  باملر�حل  �ملرتبطة  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
����س��ت��خ��د�م �مل�����س��ل، �لذي  �أن م���ن �مل��م��ك��ن  �ل��ت��ج��ارب 
مع  )فاي-كوجنوجيت(،  ��سم  عليه  �ملطورون  �أطلق 
يتناولونه  وقاية ن�سف من  قادر على  و�أن��ه  �لر�سع، 

من �لإ�سابة بالتيفوئيد يد عندما يتعر�سون له.
�أندرو بولرد �لذي قاد �لتجارب  ونقلت رويرتز عن 
وع�سو جمموعة تطوير �مل�سل يف جامعة �أوك�سفورد 
�أم�سال  تطوير  يدعم  جديد�  دليال  در��ستنا  تقدم 
فاي-كوجنوجيت كاإجر�ء وقائي لتقليل عبء حمى 

�لتيفويد.

�ل�ساملونيال  ت�سمى  ب��ك��رتي��ا  ع��ن  �ل��ت��ي��ف��وي��د  وي��ن��ج��م 
بامل�ساد�ت  �ل����ر�ه����ن  �ل���وق���ت  يف  وي���ع���ال���ج  �ل��ت��ي��ف��ي��ة 

�حليوية.

هناك عدة طرق �سهلة وفعالة واآمنة ميكنها معاجلة فقدان 
ال�سهية..  بفقدان  يعرف  ما  اأو  الطعام،  تناول  يف  الرغبة 

الأم��را���ض  ت�سببه  مل��ا  الت�سّدي  �ساأنها  م��ن  ط��رق 
من  الفيتامينات  ونق�ض  واجل�سدية  النف�سية 

تراجع ملحوظ يف اإقبال الإن�سان على الطعام، 
ملن  خ�سو�سًا  اإحباط،  من  ذلك  يخّلفه  ما  مع 

بع�ض  باكت�ساب  ويرغب  النحافة  يعاين 
الوزن.

لين،  هيلث  موقع  يف  ورد  ما  وبح�سب 
املعني بن�سر التقارير ال�سحية، ونقلته 

و�سفة   15 هناك  "الأنا�سول"،  وكالة 
�سحرية لعالج فقدان ال�سهية:

واآمنة  �سهلة  طريقة   15
لعالج فقدان ال�سهية

متكرر ب�سكل  �سغرة  وجبات   -  1
عند فقد�ن �ل�سهية يكون تناول 3 وجبات مهمة �ساقة، 
لكن يف حال قمنا بتق�سيم �لوجبة �لرئي�سية �لو�حدة �إىل 
نهاية  يف  �سيح�سل،  �ل�سخ�س  ف��اإن  �سغرتني،  وجبتني 
ويح�سل  متباعدة،  ف��رت�ت  على  وج��ب��ات   6 على  �ل��ي��وم، 

منها �جل�سم على �ل�سعر�ت �حلر�رية �ملطلوبة.
باملغذيات �لغنية  �لأطعمة   -  2

�سعف  �أو  ف��ق��د�ن  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�س  بع�س 
�ل�سعر�ت  ذ�ت  �لأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  �إىل  مي��ي��ل��ون  �ل�����س��ه��ي��ة، 
�أن  �لعالية، مثل �حللوى و�لآي�س كرمي، رغم  �حلر�رية 

�لأخرة ل حتتوي على عنا�سر غذ�ئية مفيدة.
ولتفادي ذلك، يو�سي �ملخت�سون بالرتكيز على �لأطعمة 
�لغنية بالعنا�سر �لغذ�ئية �ملهمة للج�سم، مثل �لربوتني 

و�لدهون �ل�سحية.
�حلر�رية للوجبات �ل�سعر�ت  من  �ملزيد  �إ�سافة   -  3

زيادة  ل�سمان  �لغد�ء  �أو  �لإفطار  وجبتي  عرب  ذلك  يتم 
�ل�سهية عن طريق طهي �لطعام باملكونات ذ�ت �ل�سعر�ت 
�حلر�رية �لعالية، مثل �لزبدة وزيت �لزيتون �أو �حلليب 

كامل �لد�سم.
-حتويل �لوجبة �إىل ن�ساط �جتماعي  4

�ل�سهية،  يحّفز  �لعائلة  م��ع  �لرئي�سية  �لوجبات  ت��ن��اول 
بالإ�سافة �إىل م�ساهدة �لتلفزيون �أثناء تناول �لطعام �أو 

�لتحدث مع �أفر�د �لعائلة.
عقلك �خدع   -  5

يفاقم  قد  �ملائدة  على  �لطعام  من  كبرة  كميات  وج��ود 
حالة فقد�ن �ل�سهية.

�لكمية  بنف�س  �لطعام  و�سع  ميكن  ذل��ك،  على  وللتغلب 
ولكن يف طبق كبر و�حد، ما ي�سمح بزيادة تناول كمية 
و�لأطعمة  �لعالية،  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  ذ�ت  �لأط��ع��م��ة 

�لغنية باملغذيات �ل�سحية.
تنظيم مو�عيد �لوجبات  -  6

ي�ستح�سن و�سع جدول ثابت لتناول �لوجبات، وتوزيعها 
�جلهاز  و  �مل��ع��دة  مل�����س��اع��دة  منتظم،  ب�سكل  �ل��ي��وم  خ���الل 
بطريقة  �لطعام  �ل�سهية وه�سم  �له�سمي على حت�سني 

�سحية.
تفّوت وجبة �لإفطار ل   -  7

للتمتع ب�سحة  �لعاد�ت �حل�سنة  �أهم  �لإفطار من  وجبة 
�أنها مفيدة ملن  جيدة و�لتغلب على فقد�ن �ل�سهية، كما 

يريد �أن يحافظ على وزنه �أي�ساً.
بكميات �أقل �لألياف  تناول   -  8

�لألياف  من  عالية  ن�سبة  ت�سم  �لتي  �لغذ�ئية  �لوجبات 
بالمتالء  �ل�سعور  م��ن  ت��زي��د  و�ل��ف��و�ك��ه  ك��اخل�����س��ر�و�ت 
للر�غبني يف  �ل�����س��ع��ر�ت �حل��ر�ري��ة  م��ن  و�ل�����س��ب��ع، وتقلل 
فتزيد  �له�سم،  عملية  تبطئ  �أنها  كما  وزن��ه��م،  �إنقا�س 
حالة �ل�سعور بالمتالء، ولذلك فاإن تقليلها ي�ساعد على 

تناول �لأطعمة ب�سكل �أكرب.
�حلر�رية �ل�سعر�ت  عالية  م�سروبات   -  9

حتتوي  �لتي  بامل�سروبات  �لطعام  تناول  ��ستبد�ل  ميكن 
على �سعر�ت حر�رية مرتفعة، و�لتي تكون مكوناتها من 
�ملغذيات �لتي متد �جل�سم بالعنا�سر �لغذ�ئية �ملطلوبة، 

مثل �لع�سائر �لطازجة و�حلليب كامل �لد�سم.
وجبات خفيفة بني �لوجبات  -  10

بالمتالء  �ل�سعور  من  يزيد  �لرئي�سية  �لوجبات  تناول 
�أقل  رئي�سية  وجبة  تناول  فاإن  ولذلك  �ل�سهية،  وفقد�ن 
�ل�سعر�ت  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ي��ت��ي��ح  خفيفة  وج��ب��ة  وي��ل��ي��ه��ا 

�حلر�رية �ملطلوبة وتكملة �لوجبة �لرئي�سية.
�ملف�سلة �لأطعمة  من  �لإكثار   -  11

�ل��ك��ث��ر م��ن �ل��ن��ا���س ي���وؤّك���دون ف��اع��ل��ي��ة ت��ن��اول �لأطعمة 
حت�سني  ع��ل��ى  تعمل  لأن��ه��ا  �ل�سهية،  ل��ف��اق��دي  بالن�سبة 
تناول  من  بالإكثار  �ملخت�سون  يو�سي  ولذلك  م��ز�ج��ه، 

�لأطعمة �ملف�سلة للتغّلب على فقد�ن �ل�سهية.
و�لأع�ساب �لتو�بل  ��ستخد�م   -  12

للطعام،  �أف�����س��ل  ور�ئ��ح��ة  طعم  على  �حل�����س��ول  ل�سمان 
ين�سح با�ستخد�م �لتو�بل و�لأع�ساب بكرثة.

�لريا�سة ممار�سة   -  13
ي��زي��د م���ن ح���رق �ل�سعر�ت  �مل��ن��ت��ظ��م  �ل���ب���دين  �ل��ن�����س��اط 
�حلر�رية، ويزيد �ل�سعور باجلوع لتجديد �ل�سعر�ت �لتي 

�أحرقها �جل�سم.
�لطعام تناول  �أثناء  �ل�سو�ئل  �سرب  من  �لتقليل   14-

بال�سلب على  �لوجبات  تناول  �أثناء  �ل�سو�ئل  يوؤثر �سرب 
�لنتهاء  بالمتالء قبل  �ل�سعور  يزيد من  �ل�سهية، لأنه 
قبل  �مل��اء  بتناول  �لأط��ب��اء  ويو�سي  �لوجبة.  ت��ن��اول  م��ن 

ن�سف �ساعة من تناول �لوجبة.
�لغذ�ئية �ملكمالت  تناول   -  15

نق�س بع�س �لفيتامينات قد يوؤثر على �ل�سهية، ولذلك 
�لأطعمة  ب��ت��ن��اول  �لفيتامينات  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  يف�سل 
مكمالت  �سكل  يف  تناولها  �أي�ساً  ميكن  كما  بها.  �لغنية 

غذ�ئية.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك

رفيعة بنت هالل بن دري تفتتح املعر�س ال�سنوي ل�سيدات ورائدات االأعمال واملبدعات مبدينة العني 

م�سيدا بالتنظيم

�سعيد بن طحنون يزور معر�س العني للكتاب 2017

م�ســلم بــن حــم يكـرم �ســابني مــواطنني لـتميزهــما 

دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي تهدي مركز اأبحاث مركز زايد لعلوم ال�سحراء اإ�سداراتها املتنوعة

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  رعاية  حتت 
�لحتاد �لن�سائي �لعام �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �لأ�سرية 
�أبوظبي،  �أع���م���ال  ���س��ي��د�ت  ملجل�س  �ل��ف��خ��ري  �ل��رئ��ي�����س 
�فتتحت �سعادة رفيعة بنت هالل بن دري نائبة رئي�سة 
�بوظبي  �ع��م��ال  ���س��ي��د�ت  ملجل�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لأعمال  ور�ئ���د�ت  ب�سيد�ت  �خلا�س  �ل�سنوي  �ملعر�س 
ب���و�دي م��ول مبدينة �لعني،  �مل��و�ط��ن��ات يف  و�مل��ب��دع��ات 
و�لذي  �أبوظبي  �أعمال  �سيد�ت  جمل�س  ينظمه  و�ل��ذي 
يعمل حتت مظلة غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي، �سمن 
�لأعمال  ل��ري��ادة  �لثالثة  �ل��ت��وع��وي��ة  �حلملة  فعاليات 
مب�ساركة عدد كبر من ر�ئد�ت و�سيد�ت �ألعمال من 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
قامت  للمعر�س  �لتقليدي  �ل�سريط  ق�ست  �ن  وبعد 
�لذي �سم  �ملعر�س  و�أجنحة  �أق�سام  �سعادتها بجولة يف 

كما  و�ملبدعات  �لأعمال  ور�ئ��د�ت  ل�سيد�ت  جناحاً   11
مت تخ�سي�س م�ساحة يف �ملعر�س ل�سحاب �لهمم وذوي 
يف  �مل�ساركة  �لأن�سطة  وتغطي   ،. �خلا�سة  �لحتياجات 
�لبهار�ت  �ل��ن وجت��ارة  �لتمور وجت��ارة  �ملعر�س جت��ارة 
و�ل��ت��و�ب��ل وجت����ارة �ل��ع��ط��ور وجت����ارة �ل��ع��ود و�لبخور 
و�لطيب ولو�زمها، وجتارة م�ستح�سر�ت وم�ستلزمات 
و�أع����م����ال �خل����ط و�لر�سم  ون��ق�����س �حل���ن���اء  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
و�لعبايات  �ل�سيل  �لن�سائية، وجتارة   �ملالب�س  وخياطة 
وجتميل �ل�سيد�ت وت�سميم �لديكور وخدمات �لأفر�ح، 
�ل��رتب��وي��ة و�أعمال  و����س��ت�����س��ار�ت يف جم���ال �خل���دم���ات 
�مل�سغولت �ليدوية و�لبيئية، وتن�سيق �لزهور �لطبيعية 

و�ل�سناعية و�لتدريب على فن �لتجميل و�ملاكياج. 
عبيد  م�سلم  �سعادة  �ملعر�س  �فتتاح  حفل  ح�سر  وق��د 
و�ل�سيد  �ل��ف��وع��ة  ل�سركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ام��ري 
حممد �سيف �خليلي مدير فرع غرفة �بوظبي مبدينة 
�ل��ع��ني و�ل�����س��ي��دة ���س��ف��ي��ق��ة �ل���ع���ام���ري م���دي���رة جمل�س 
�سرطة  مديرية  عن  وممثلني  �بوظبي  �عمال  �سيد�ت 
وذوي  �لإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد  وموؤ�س�سة  �لعني 

�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���س��ة وع����دد م���ن ���س��ي��د�ت ور�ئ�����د�ت 
�لعمال مبدينة �لعني وعدد من �مل�سوؤولني يف �لدو�ئر 

�حلكومية باملدينة.
�ل�سيخة  ل�سمو  �لتقدير  و  �ل�سكر  �سعادتها  ووج��ه��ت 
�ملتو��سل  ودعمها  رعايتها  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�مل��و�ط��ن��ة يف  �أب��وظ��ب��ي ول��ل��م��ر�أة  �أع��م��ال  ملجل�س �سيد�ت 
كافة مو�قع عملها، وكذلك متابعتها ملبادر�ت وم�ساريع 
لريادة  �لثالثة  �لتوعوية  وللحملة  �ملجل�س  و�أن�سطة 
�لأع���م���ال، مم��ا ك��ان ل��ه �أب��ل��غ �لأث���ر يف �إجن���اح فعاليات 
و�أن�سطة �حلملة وحتقيقها لالأهد�ف �ملرجوة يف تعزيز 

م�سرة متكني �ملر�أة �ملو�طنة �قت�سادياً.  
و�أكدت �ن  �ملعر�س �ل�سنوي لر�ئد�ت �لأعمال مبدينة 
�لعني يعترب من �هم  و�سائل �لرتويج �ملبا�سر ملنتجات 
وخدمات ر�ئد�ت �لأعمال و�ملبدعات �ملو�طنات ، م�سرة 
�إىل �أن �حلملة �لتوعوية �لثالثة لر�ئد�ت �لأعمال تعمل 
�إبر�ز ودعم �سيد�ت �لأعمال �ملو�طنات وخريجات  على 
�جلامعات و�ملعاهد �لعليا، من خالل تنظيم جمموعة 
متميزة من �لرب�مج و�لدور�ت �لتدريبية �ملتخ�س�سة، 

�ملو�طنات  �لأع���م���ال  ر�ئ����د�ت  ت��زوي��د  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�لر�غبات يف ممار�سة �لأعمال �لتجارية �حلرة بالأدو�ت 
�لتي متكنهن من تطوير �أعمالهن وتوعيتهن باأهمية 
بروح  �ملتعلقة  �لقيم  ون�سر  تنمية  خ��الل  من  دوره���ن، 
�مل��ج��ت��م��ع ل���دى �ملو�طنات  �مل���ب���ادرة و�لب��ت��ك��ار وخ��دم��ة 
لدخول قطاعات �لأعمال و�لتجارة و�لت�سنيع، لتعزيز 

م�ساهمتهن يف عملية �لتنمية �مل�ستد�مة يف �لدولة.
�لأعمال  ل��ر�ئ��د�ت  �ل�سنوي  �ملعر�س  تنظيم  �أن  وقالت 
و�ملبدعات يف مدينة �لعني ياأتي �سمن فعاليات �حلملة 
�مل�سوؤولية  �سعار  حت��ت  تعقد  �ل��ت��ي  �لثالثة  �ل��ت��وع��وي��ة 
�أن�سطة  �أن  م���وؤك���دة   ، �ل���وط���ن  خ��دم��ة  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وف��ع��ال��ي��ات �حل��م��ل��ة ت��غ��ط��ي م��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ني ومنطقة 
�لأعمال  ر�ئ��د�ت  و�أبوظبي، بهدف دعم جهود  �لظفرة 
و�لرتويج  منتجاتهن  ت�سويق  ع��ل��ى  �مل��ن��اط��ق  ه���ذه  يف 
و�لرتقاء  �مل�ساريع  هذه  وتطوير  م�ساريعهن  خلدمات 
�أ���س��ب��اب �ل��ق��وة ل�سمان جن���اح هذه  ب��ه��ا وت��وف��ر ك��اف��ة 
لالأهد�ف  وحتقيقها  وتقدمها  و��ستمر�رها  �مل�ساريع 

�ملر�سومة.    

•• العني - الفجر:

ز�ر معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان  معر�س 
�لأجنحة  يف  وجت��ول  �لتا�سعة،  دورت��ه  يف  للكتاب  �لعني 
�مل�ساركة م�ستمعاً �إىل �سرح مف�سل عن �لكتب و�ملوؤلفني 
�لربنامج  تفا�سيل  على  معاليه  و�ط��ل��ع  �لإم��ار�ت��ي��ني. 
�ل�سوء  ي�سلط  �ل��ذي  �ملعر�س،  فعاليات  �سمن  �لثقايف 
على �لتجربة �لغنية لهوؤلء �ملبدعني، وخال�سة نتاجهم 
�لفكري و�لثقايف، ملا ي�سكله �لربنامج من حمور �هتمام 
�لإمار�تيني  �لُكتاب  مناق�سة  على  لرتكيزه  للجمهور، 
لهم  وي��وف��ر  و�لإب���د�ع���ي���ة،  �لثقافية  �لق�سايا  ملختلف 

فر�ساً للقاء �لقر�ء وم�ساركتهم �حلو�ر.
و�أ�ساد �ل�سيخ �سعيد بن طحنون مب�ستوى تنظيم �ملعر�س 
وفعالياته ومدى تطوره كل دورة، �لتي حتتفي بالكّتاب 
و�ملبدعني �لإمار�تيني، منوهاً بركن �لإبد�ع، وما يقدمه 
من فعاليات و�أن�سطة هذ� �لعام �لتي ت�ستهدف �لأجيال 
�ل��ط��ف��ل. كما  ب��وع��ي وث��ق��اف��ة  ب��ه��دف �لرت��ق��اء  �لنا�سئة 
و�طلع معاليه على �أهم �جلل�سات و�لندو�ت و�لفعاليات 
و�أهم �لإ�سد�ر�ت �جلديدة  �ليوم  �لتي مت عقدها حتى 
�لتي �سهدتها دورة هذ� �لعام. و�أثنى معاليه على توجه 
�ملعر�س لالحتفاء بالثقافة �ملحلية و�لكاتب �لإمار�تي 
فعالياته  �ملعر�س  �ملحلية.ويختتم  �لن�سر  لدور  ودعمه 

�لتي �نطلقت يف 25 �سبتمرب �ليوم �لإثنني. 

•• العني - الفجر:

�بوظبي  لإم��ارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  �لعامري ع�سو  بن حم  �سامل  بن  �ل�سيخ م�سلم  �سعادة  كرم 
�ل�سابني   ، �لعني  مبدينة  �ملرخانية  مبنطقة  جمل�سه  يف  حم  بن  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ملو�طنني �سيف عامر بن �سمر�ن �لعامري، مبنا�سبة تفوقه وح�سوله على �سهادة �لبكالوريو�س 
يف �لقانون بدرجة �أمتياز من جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا ، و علي نا�سر حممد بالعبده 
، و  �لغالية  �ملتعددة يف خدمة دولتنا  �لدر��سي وم�ساركاته �ملجتمعية  �ل�سام�سي مبنا�سبة تفوقه 

ذلك بح�سور �ل�سيخ �لدكتور حممد م�سلم بن حم و�ل�سيخ عبد �هلل م�سلم بن حم.
�آل  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  �ل�سمو  بقيادة �ساحب  �لد�ئم  �لر�سيدة  �لقيادة  وثمن بن حم حر�س 
مقدمة  يف  ب��ه  �ملرتبطة  �مل��ج��الت  وك��ل  �لتعليم  يكون  �أن  على  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�أولويات �لنه�سة �حل�سارية �لتي ت�سهدها �لدولة، و مبتابعة م�ستمرة من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، ودعم �سموه  �آل نهيان، ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�لإمار�ت  دولة  يف  �لتعليمي  �مل�ستوى  تطوير  على  �لد�ئم  وحر�سه  �لتعليم،  لقطاع  �لالحمدود 
�لعربية �ملتحدة ، وذلك �نطالقا من قناعة �لدولة �لر��سخة باأن �لتعليم هو نافذة �لأوطان نحو 

�لتطور و�لتقدم .
ومن جانبهما �أعربا �ملكرمان عن �سعادتهما بهذ� �للقاء و�لحتفاء من قبل �ل�سيخ م�سلم بن حم 
موؤكدين �أن دعم ورعاية �ملتميزين، ي�سهم يف توفر مناخ حمفز للعطاء، و د�فع حقيقي لإجناز 

�أف�سل. 

•• اأبوظبي - الفجر

�أبوظبي جمموعة من  �أهدت د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة يف 
�إ�سد�ر�تها �ملتنوعة �إىل �ملوؤ�س�سة �لعامة حلديقة �حليو�ن 
وتعزيز  تفعيل  �إط���ار  يف  وذل��ك  بالعني،  �ملائية  و�لأح��ي��اء 
�لتعاون �مل�سرتك بني �جلانبني، بهدف �إثر�ء مكتبة مركز 
�لأبحاث يف مركز �ل�سيخ ز�يد لعلوم �ل�سحر�ء مبجموعة 
�لكتب وم�سروع  د�ر  �لتي �سدرت عن  �لكتب  متنوعة من 
ك��ل��م��ة ل��ل��رتج��م��ة. . وت���ن���درج ه���ذه �خل��ط��وة ���س��م��ن �إطار 
��سرت�تيجية د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة يف �أبوظبي، وترجمًة 
لروؤيتها باأهمية توفر م�سادر �ملعرفة يف كل مكان ورفد 
�ملكتبات د�خل �لدولة وخارجها باإ�سد�ر�ت �لهيئة �لقيمة.  
د�ر  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �آل علي  وقال عبد�هلل ماجد 
�أبوظبي:  يف  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  يف  بالإنابة  �لكتب 
يكون  �أّن  �أوظ��ب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  يف  "نفخر 
لنا �لدور �لهام يف حتفيز �ملجتمع �لإمار�تي على �لقر�ءة 
�ستلعب  �لتي  �لكتب  د�ر  و�إه����د�ء�ت  �إ���س��د�ر�ت  من خ��الل 
دور�ً �إيجابياً يف �لتعريف مبنجز �لثقافة و�ملعرفة يف دولة 
�لإمار�ت، وياأتي رفدنا ملكتبة مركز ز�يد لعلوم �ل�سحر�ء 
دعمنا  �إط��ار  يف  �ليوم  �ملتنوعة  �إ�سد�ر�تنا  من  مبجموعة 

و�خلا�سة  �حلكومية  و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  ملكتبات  �مل�ستمر 
لال�ستفادة من تلك �لإ�سد�ر�ت يف جمال �لطالع ون�سر 
متا�سياً  �لعمل،  بيئات  جميع  يف  �ل��ق��ر�ءة  ثقافة  وتعزيز 
�لإم����ارة،  تنتهجها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتنمية  خطط  م��ع 
بناء  �إىل  وتهدف  �لإن�سان،  على  �أ�سا�سها  يف  ت�ستند  و�لتي 
�ملبادرة  "تعد هذه  علي  �آل  و�أ�ساف  له".  �أف�سل  م�ستقبل 
�ملوؤ�س�سات  ملكتبات  �مل�ستمر  �لكتب  د�ر  دع��م  على  ت��اأك��ي��د�ً 

ي�سيف  مبا  �لهيئة  �إ���س��د�ر�ت  من  لال�ستفادة  �حلكومية 
جذب  يف  يتلخ�س  �لثقافية  مبادر�تنا  �إىل  ج��دي��د�ً  ب��ع��د�ً 
للمبادر�ت  �ل�سدد، و�لرتويج  �ملزيد من �لهتمام يف هذ� 
ومن  و�سناعته".  �ل��ك��ت��اب  ح���ول  �مل��ت��م��ح��ورة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لعام  �ملدير  �لهاجري  مبارك  غامن  �سعادة  �أع��رب  جهته، 
�ملائية  و�لأح���ي���اء  �حل��ي��و�ن  حل��دي��ق��ة  �ل��ع��ام��ة  للموؤ�س�سة 
�أبوظبي  يف  و�ل�سياحة  �لثقافة  لد�ئرة  �سكره  عن  بالعني 

�لثقايف على  �حل��ر�ك  دعم  �لكتب يف  د�ر  دور  على  موؤكد�ً 
�إثر�ء  �لتعاون يف  �أهمية هذ�  �إىل  �لدولة م�سر�ً  م�ستوى 
مكتبة مركز �لأبحاث مبركز �ل�سيخ ز�يد لعلوم �ل�سحر�ء 
11،000 م�����س��در ورقي  �مل��ع��رف��ي��ة  م����و�ده  ت��ف��وق  �ل���ذي 
�أكرب مكتبة  �إلكرتوين ما يجعله  و�أكرث من مليون كتاب 
متخ�س�سة يف علوم �لبيئة بالدولة.  وتابع " تربط ما بني 
�ملوؤ�س�سة �لعامة حلديقة �حليو�ن و�لأحياء �ملائية بالعني 
ود�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة يف �أبوظبي �تفاقيات تعاون عدة 
تعزيز م�سفوفة  �إىل  �ملا�سية هدفت  �ل�سنو�ت  على مدى 
�ملعارف �لتي يزخر بها مركز �ل�سيخ ز�يد لعلوم �ل�سحر�ء 
يف جمال �لبيئة وعلم �حليو�ن و�لنبات فجاء هذ� �لإهد�ء 
مكماًل ملنظومة �لتعاون �ملوؤ�س�سي �لذي نفخر به جميعاً". 
�لعامة حلديقة  �ملوؤ�س�سة  بدورنا يف  "�إننا  �لهاجري  و�أك��د 
�حل���ي���و�ن و�لأح����ي����اء �مل��ائ��ي��ة ب��ال��ع��ني ن��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
�أمام  �ملجال  ونفتح  و�لتعليمية  �لثقافية  �لتنمية  �أو��سر 
وجميع  �لخت�سا�س  و�أ�سحاب  و�لأكادمييني  �لد�ر�سني 
�لتنوع  على  و�حلفاظ  �لطبيعة  �سون  جمال  يف  �ملهتمني 
ت�سم  �لتي  �ملعرفية  م�سادرنا  على  لالطالع  �لبيولوجي 
�ملحلي  �ل�سعيدين  على  وموثوقة  غنية  وم�سادر  مر�جع 

و�لعاملي".

م�ساركة متميزة لدار زايد للرعاية 
االأ�سرية يف معر�س العني للكتاب

•• العني - الفجر:

�ساركت د�ر ز�يد للرعاية �ل�سرية يف معر�س �لعني للكتاب يف دورته �لتا�سعة 
�ل�سرية  لرعاية  ز�ي��د  د�ر  و�أو�سحت  �ل��د�ر  يف  بها  خا�س  جناح  خ��الل  من 
بالدور  �له��ت��م��ام  �إط���ار  يف  للكتاب،تاأتي  �ل��ع��ني  معر�س  يف  م�ساركتها  ب���اأن 
جميع  ب��ني  مبتكرة  بطريقة  �لبديلة  �لرعاية  �لثقافة  ن�سر  يف  �ملجتمعي 
�ملجتمع  بتعريف  �ملتمثلة   �ل�سرت�تيجية  �لأولوية  �ملجتمع، وحتقيق  فئات 
لفئة  �ل��د�ر  تقدمها  �لتي  �ملتميزة  �لرتبوي  و�مل�ساريع  �لرتبوية  باخلدمات 
فاقدي �لرعاية �ل�سرية عرب �مل�ساركة �مل�ستد�مة مع مكونات �ملجتمع �ملحلي 
و�لدويل. و�أ�سار نبيل �لظاهري مدير عام �لد�ر، ، �إىل �لهتمام �لكبر �لذي 
توليه  �لد�ر لن�سر �لدور �ملتميز  للد�ر يف خدمة فئة تعترب من �هم �لفئات 
�لد�ر من خالل  يف �سريحة �ملجتمع ب�سكل عام ولتعريق �ملجتمع بخدمات 
تطبيق م�ساريع متميزة تعترب �لأوىل على م�ستوى �لعامل من خالل تطبيق 
�لفعاليات على  ت�ستمل  ،  كما  �لبديلة   �لرعاية  م�ساريع متميزة يف جمال 
معر�س ت�سكيلي، يتم من خالله عر�س جمموعة متنوعة من �لر�سومات، 
�إىل جانب توزيع �لإ�سد�ر �لر�بع لكتيب »ق�س�س وعرب« باللغتني �لعربية 

و�لإجنليزية، مع و�سع نبذة خمت�سرة عن كل ق�سة.
�إ���س��د�ر�ت متميزة  يف  �لعام  لهذ�  �لكتاب  �ل��د�ر يف معر�س  ،وت�سمن جناح 
�ل��د�ر يف خدمة  دور  بالتعريف عن  �لبدلة وكتيبات خا�سة  �لرعاية  جمال 
على  �ملعر�س  زو�ر  لت�سجيع  للقر�ءة،  خم�س�س  مكان  جانب  �إىل  �ملجتمع 
�لقر�ءة و�لطالع، ف�سال عن تخ�سي�س فعاليات لالأطفال، ت�سمل، م�سابقات 
و�أن�سطة لطالب �ملد�ر�س وتوزيع �لهد�يا ، وما متيزت بها م�ساركة �لد�ر يف 
�إد�رة  �جلناح  �ل��د�ر يف  �سابات  �لكتاب لدورته �حلالية هو م�ساركة  معر�س 
�ندماجهم  نحو  متميزة  خطوة  ذل��ك  ويعترب  �ملعر�س  يف  ب��ال��د�ر  �خل��ا���س 
و�أثنى على  �لقائمني على تنظيم  �لظاهري  نبيل  �سكر  وب��دوره  �ملجتمع  يف 
�أن م�ساركة  �ل��د�ر،  �أن  و�أك��د   للمعر�س  �ملتميز  و�لتنظيم  �ملتميزة  جهودهم 
�ملجتمعية،  �مل�سوؤولية  �لتز�مها مببد�أ  من  �نطالقاً  تاأتي  �ملعر�س،  �ل��د�ر يف 
 " معر�س  دع��م  يف  �ل��د�ر  و�أمن�ساركة  �ملعرفة،  جمتمع  دع��م  على  وحر�سها 
عالقات  وتعزيز  لبناء  دوؤوب  ب�سكل  �سعيها  �إط��ار  يف  ت��ن��درج    ،" تقر�أ  �لعني 
�ل�سر�كة مع �ملجتمع �ملحلي على م�ستوى �لدولة من خالل دعم �لأن�سطة 
و�لفعاليات �لتي تن�سجم مع ر�سالة �لد�ر وروؤيتها و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.

ميكن تطبيقه يف كافة مدن الدولة 
باحث بجامعة االإمارات يقرتح ت�ساميم 
لالأحياء ال�سكنية تقوم على اال�ستدامة

•• العني - الفجر:

�لجتماعية  للم�ساكن  خمطط  ب��اإع��د�د  �لإم����ار�ت  جامعة  م��ن  باحث  ق��ام 
�أهمية  �إىل  �لإم���ار�ت م�سر�ً  دول��ة  م��دن  كافة  ميكن تطبيقه م�ستقباًل يف 
�ملجتمعية يف هذه  و�مل�ساركة  و�ملرونة  و�لت�سال  �ل�ستد�مة  عنا�سر  وجود 

�لأحياء �ل�سكنية. 
وتفيد نتائج �لبحث �لذي ن�سر موؤخر�، �أنه بالرغم من �ملحاولت لالبتعاد 
�أن �ملخططني  �إل  �لتي جنح بع�سها  �لتقليدية  �ل�سكنية  عن �سكل �لأحياء 
ل يز�لون يو�جهون حتديات، لعدم تر��س �ملنازل بال�سكل �ملطلوب، كما �أن 
بعد �خلدمات و�ملر�فق عن �ملنازل يقلل من رغبة �ل�سكان يف �مل�سي �أو ركوب 
�لدر�جات للو�سول �إىل هذه �لأماكن، مما يتطلب طريقة لت�سميم �ملنازل 

تطبق فيها �لأفكار �لبتكارية.
�لعمارة  ق�سم  يف  م�سارك  -�أ�ستاذ  �أحمد  ج��الل  خالد  دكتور  �لباحث  وق��ال 
�إ�سر�ك �ملجتمع يف حتديد ت�سميم وخو��س  "يجب  و�لتخطيط �ملدين -: 
�أحيائهم �ل�سكنية، و�لتاأكد من �أنها تعك�س ح�سارتهم �خلا�سة، وقد ت�سمنت 
�لورقة �لبحثية للدكتور خالد �لتي حتمل عنو�ن "ت�سميم �مل�ساكن �ملدنية 
�لجتماعية �لتي تقوم على �ل�ستد�مة يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة" 
�لكت�سافات �لتي تو�سل �إليها و�ملقرتحات �لتي قدمها، هادفة �إىل حتديد 

�لتحديات �لتي تعيق عملية �ل�ستد�مة وكيفية مو�جهة هذه �لتحديات.
مدينة  يف  �لجتماعية  �ل�سكنية  �لأح��ي��اء  من  �ثنني  على  �لدر��سة  ورك��زت 
�ل�ستد�مة،  على  تقوم  �لتي  �لنموذجية  �ملدينة �خل�سر�ء  تعد  �لتي  �لعني 
ح�سب  �لآخ����ر  ب��ن��ي  فيما  �ل��ت��ق��ل��ي��دي،  �مل���دين  �ل�سكل  ع��ل��ى  �أح��ده��م��ا  فبني 
�لت�سميم �حلديث �لذي يقوم على �ل�ستد�مة و�لذي تتطلع دولة �لإمار�ت 

لتطبيقه ب�سكل �أكرب. 



ما النفع من ال�ستيقاظ يف وقت اأبكر؟
تهدف هذه �ملقاربة �إىل منح �لذ�ت حلظة �سعيدة كل يوم قبل 
مبوعد  �أ�سبه  �إن��ه  �لآخ��ري��ن.  م��ع  �لالحقة  �للحظات  م�ساركة 
ي�سعدنا ول  �أن نحقق كل ما  �ل��ذ�ت حيث ميكن  )غر�مي( مع 

نقوم به ب�سبب �سيق �لوقت �أو �لتعب �أو �لتاأجيل �لد�ئم...
لغة  وتعّلم  �لريا�سة  �لفرتة ل�ستئناف  ميكنك تخ�سي�س هذه 
جديدة وكتابة �أفكارك يف مدّونة وجتربة �ليوغا و�إتقان �لر�سم، 
�أو عدم �لقيام ب�سيء! بغ�س �لنظر عن �لن�ساطات �لتي تختارها، 

يجب �أن حتّولها �إىل عاد�ت �سباحية.
ما �أثر هذه �لعادة على بقية �ساعات �ليوم؟

حيوية،  و�أك��رث  يومك  م�سار  ملو�جهة  ��ستعد�د�ً  �أك��رث  �ست�سبح 
�إدر�ج ن�ساط  �إذ� قررت  ج�سدياً وعقلياً، بعد �لنوم خالل �لليل. 

����س��ت��م��ر�ر حيويتك  م��ن  �ست�ستفيد  �ل�����س��ب��اح،  ف��رتة  ري��ا���س��ي يف 
طو�ل �ليوم. و�إذ� كان بع�س �لن�ساطات يفّرغ �ل�سغط �لنف�سي 
ويحّفز �خلاليا �لع�سبية مثل �لتاأمل �أو �لقر�ءة �أو �لكتابة، من 
�لأف�سل �أن ت�ستفيد من هذه �ملنافع على مر �ليوم كله. كذلك، 

يكون �ل�سباح وقتاً هادئاً وي�سهل �لتحكم به.

هل �سترتاجع مدة النوم؟
ل تهدف هذه �ملقاربة �إىل تقلي�س �ساعات �لنوم بل �ل�ستيقاظ 
�مل�ساء.  �ملعتاد يف  �ملوعد  قبل  تنام  �أن  يجب  ل��ذ�  �أب��ك��ر.  وق��ت  يف 
تاأخذ قيلولت ق�سرة  �أن  �لنوم، ميكنك  لتجنب تد�عيات قلة 
ترت�وح مدتها بني 5 و10 دقائق يف مكان �لعمل �أو �ل�سيارة...

ل د�عي لال�ستلقاء و�لنوم بعمق لل�سعور بالر�حة. تريح �لقيلولة 
�لدماغ ويكفي �أن تغم�س عينيك وت�سرتخي قدر �لإمكان وتفّرغ 

�لقيلولة  تطيل  �أن  ميكنك  �لأ�سبوع،  نهاية  عطلة  ويف  عقلك. 
للتعوي�س عن �أي نق�س و�ل�ستفادة من منافعها �لأخرى.

ما العمل عند العجز عن تقدمي موعد النوم؟
�لأوىل.  �ملرحلة  �ل��ع��ادة يف  م��ن  �أب��ك��ر  وق��ت  تنام يف  �أن  ي�سهل  ل 
ب��ت��ن��اول ع�����س��اء خفيف يف وق���ت غر  �أب�����س��ط �خل��ط��و�ت  تق�سي 
�ساعة  قبل  �ملتوهجة  �ل�سا�سات  ��ستعمال  عن  و�لتوقف  متاأخر، 
وتخفي�س  �لأ�سو�ء  تخفيف  عن  ف�ساًل  �لنوم،  من  �ساعتني  �أو 
حر�رة �لغرفة... �إذ� وجدت �سعوبة يف �لنوم رغم هذه �لتد�بر، 
متارين  ب��ع�����س  م��ار���س  �أو  �ل���س��رتخ��اء  ي��ع��ّزز  ت�سجياًل  ����س��م��ع 

�ل�سوفرولوجيا.

كيف نحدد اأهدافنا؟

يجب �أن تبد�أ بو�سع هدف عام قبل حتديد تفا�سيله. �ملهم �أن 
ت�سعر بالت�سالح مع ج�سمك وحتدد �سبل حتقيق ذلك: ممار�سة 
�لريا�سة، حت�سني �لنظام �لغذ�ئي، �أخذ ق�سط من �لر�حة... ثم 
�أن حتدد نوع �لريا�سة وطريقة �لر�حة بعد �ل�ستيقاظ  يجب 
�إىل  �أو �جل��اأ  ن�ساطاً حتبه،  �خ��رت  وطبيعة �حلمية �جل��دي��دة... 
ر فطور�ً �سحياً  �لتاأمل �أو �ل�سرتخاء ل�ستعادة �لطاقة، �أو ح�سّ

وخذه معك �إىل مكان �لعمل.
هل ي�سهل �لتم�ّسك بهذه �خلطة على �ملدى �لطويل؟

وقت  يف  ت�ستيقظ  جتعلك  �لتي  بالأ�سباب  �أوًل  تقتنع  �أن  يجب 
�أب��ك��ر م��ن �ل��ع��ادة. لتحقيق ذل���ك، ح���ّدد �أه��د�ف��ك ب���اأدق طريقة 
مبهمة،  �لأه���د�ف  كانت  وكلما  �لت�سّو�س  �لدماغ  يكره  ممكنة: 
لذ�  �لأ�سا�سي.  هدفك  حتقيق  من  تقرتب  �أن  عليك  �سي�سعب 

يجب �أن تكون �أهد�فك:

وملمو�سة. وو��سحة  • دقيقة 
و�لتقييم. للقيا�س  • قابلة 

ومنطقية. • و�قعية 
و��سحة. مهلة  �أو  مدة  خالل  • حم�سورة 

مفّكرتك. يف  ومدّونة  ومربجمة  • مدرو�سة 
�سرور! بكل  باخلطة  لاللتز�م  و�إيجابية  • حما�سية 

كيف نحافظ على دو�فعنا �لإيجابية؟
�لعقل  يف  �لآل��ي��ة  ه��ذه  تر�سيخ  ع��رب  �لإر�دة  ق��وة  تطوير  ميكن 

و�لتم�سك بها يف حلظات �لرتدد.
ب�سكل  �لتقدم  م�ستوى  لتدوين  مب��ذّك��رة  �لح��ت��ف��اظ  ميكن  �أو 

و��سح وملمو�س.
�ملتوهجة  �ل�سا�سات  ��ستعمال  عن  وتوقف  خفيفاً  ع�ساء  تناول 

قبل �ساعة �أو �ساعتني من �لنوم

�أو �ل�سفاء من  �إيجاد عمل  يطمح عدد كبر من �لنا�س �إىل 
�إيقاعنا  بح�سب  حياتنا  �أف��ق  يتحرك  ما  غالباً  لكن  مر�س، 
يف عي�سها وحتقيق رغباتنا. على �سعيد �آخر، ُتعّلمنا �حلياة 
يكفيان  ل  �ملرموق  �ملن�سب  �أو  �جليدة  �ل�سحة  �أن  �ليومية 

لعي�س �ل�سعادة �حلقيقية.
�أن نبد�أ بالت�ساوؤل: �أي دو�فع حتركنا منذ ��ستيقاظنا  يجب 

كل يوم؟ ما هي �أعمق رغباتنا؟ �أثبت 
�أر�سطو مثاًل �أن كل ت�سرف من 

ب�سيطاً  ت�سرفاتنا، مهما كان 
�أو �سخيفاً، يهدف �إىل �إيجاد 
�لتخّبط  لتجّنب  �ل�سعادة. 
�مل���ج���ال،  �مل����ف����رط يف ه�����ذ� 
فن  ن�����س��ت��ك�����س��ف  �أن  ي���ج���ب 

متارين  ومنار�س  �حلياة 
روح���ي���ة مت��ن��ع��ن��ا من 

�ملتو��سل  �ل��ه��رب 
من  وجت���������ّردن���������ا 

م�ساعر �ل�ستياء 
ميكن  �ل����ت����ي 
ت����زي����د  �أن 

�ل�سطر�ب يف قلوبنا.

خارج ذواتنا
لكن هل يجب �أن نبحث عن معنى �حلياة خارج ذو�تنا عرب 
تقليد �لآخرين، �أم يجب �أن نخرتع طريقاً خا�ساً بنا؟ حتّدث 
�لنغالق  خماطر  عن  هايدغر  مارتن  �لأمل���اين  �لفيل�سوف 
و�لختباء  �سادقة  غر  يومية  بحياة  و�لكتفاء  �ل��ذ�ت  على 

ور�ء �أقنعة و�أدو�ر ووظائف مزيفة.
لكت�ساف معنى �حلياة، يجب �أن نتحلى باجلر�أة �لكافية 
�أعماق  �أع��م��ق  يف  و�ل��غ��و���س  �مل�سبقة  �لأح���ك���ام  ل��ت��ج��اوز 
�لد�خلية  �لذ�ت ومو�جهة حقيقتنا ما ور�ء �جلروح 
و�لإ�سقاطات و�لتخيالت. لكن ل يعني �لتخلي عن 

�لرغبة يف  لأن  �ل��ذ�ت  تغير  �لغرور 
�لتمّيز عن �لآخرين باأي 

ت�سر  ث����م����ن 

�أي�ساً �إىل تبّني معاير حمددة.
عن  �أوًل  �لنف�سال  م��ن  ب��د  ل  �ل��وج��ود،  معنى  ع��ن  للك�سف 
)�لأن�����ا( �ل���س��ت��ب��د�دي��ة و�ل��ت��ج��روؤ ع��ل��ى روؤي����ة م��ا يكمن ور�ء 
�مل�سرة �لوجودية، يقّدم  �لأقنعة �لظاهرية. يف خ�سم هذه 
نيت�سه ن�سيحة قّيمة: حني ن�ستيقظ، يجب �أن نفكر بو�سعنا 
عندما نعجز كل يوم عن �إ�سعاد �إن�سان و�حد على �لأقل. �إنها 
دعوة �إيجابية لإعطاء معنى للحياة �ليومية عرب �حلد من 
�إيجاد  دون  لفعل �خلر من  �ل��ذ�ت  وتكري�س  �ملادية  �لنزعة 

مربر لهذ� �ل�سلوك.
من  كاملة  جمموعة  ي��ق��رتح��ون  �ل��ق��د�م��ى  �لفال�سفة  ك��ان 
كل  وعي�س  و�لندم  �خل��وف  من  للتحرر  �لروحية  �لتمارين 
كل  ي�ستطيع  كذلك  حياتنا.  يف  و�لأخ���ر  �لأول  وك��اأن��ه  ي��وم 
بف�سل مو�رد نتلقاها  �أن يحرز �لتقدم تدريجاً  �سخ�س منا 

يومياً.

ركائز  3
تربز ثالث ركائز يف �حلياة �لد�خلية 

لتطوير معنى �لوجود:
�إىل  ُملّحة  حاجة  ثمة  • �أوًل، 
�إيجاد طريق روحي و�ختيار 
وتكري�س  م��ع��ي��ن��ة  وج��ه��ة 
�جل�سم و�لروح لها، من 
لتحقيق  �مل���ث���اب���رة  ث����م 

�لهدف �ملن�سود.
• ثانياً، ل ميكن حتقيق 
�أو  �ل�������س���ع���ادة �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
�ك��ت�����س��اف م��ع��ن��ى �حل����و�دث 
تغذية  دون  م��ن  �ليومية 
�لعميقة  �ل��������رو�ب��������ط 
و�ل�����������������س��������ادق��������ة م���ع 
يتحدث  �لآخ���ري���ن. 
ب����ع���������س خ��������رب�ء 

�لتخلي  �إىل  يدعونا  �ل��ذي  �ل�سديق  عن  �لروحية  �لفل�سفة 
نهائياً عن )�لأنا( �لقدمية للم�سي قدماً و�كت�ساب �حلرية 

وعي�س حب غر م�سروط.
• �أخر�ً، يتطّلب عي�س �ل�سعادة �ل�سافية �سكاًل من �ل�سخاء 
�أو  مثمرة  و�مل��ع��زول��ة  �ل��ف��ردي��ة  �ل�سعادة  تكون  ل  و�لل��ت��ز�م. 
�ل�سعادة  عي�س  يعني  �لطويل.  �ملدى  على  لال�ستمر�ر  قابلة 
�لتخلي عن �لغرور و�خلروج من )�لأنا( �ملنغلقة �لتي ت�سبب 
�ل�سعادة �حلقيقية عرب مقابلة �لآخرين  �ملعاناة. وتن�ساأ  لنا 

ومبادلتهم �حلب ودعمهم من دون مقابل.

معنى املعاناة
ل��و ت��ط��ورت �حل��ي��اة ب��ال م��ع��ان��اة �أو م�����س��اع��ب، ك���ان �لبحث 
�أن  يجب  لذ�  خانقاً.  �أو  �سطحياً  لي�سبح  �لوجود  معنى  عن 

و�ل�سدمات.  و�جل���روح  و�لف�سل  �ملعاناة  معنى  عن  نت�ساءل 
يزيد مر�رتنا  بل  يتفاقم  �لأمل ل  �أن  �أوًل  نتذكر  �أن  ويجب 
�إذ� حتّول معنى  تعاملنا معه.  ويتوقف م�ساره على طريقة 
حياتنا �إىل �أفق م�سدود و�أّجج لدينا م�ساعر �لندم و�ل�ستياء، 
يجب �أن نكت�سف حينها �ملعنى ور�ء ما يح�سل ونتجر�أ على 

تقّبله.
ماذ� لو �كت�سفنا يف د�خلنا دعوة كامنة من �ساأنها �أن تعطي 
بعيد  م�ستقبٍل  على  ُنعّول  �أن  وب��دل  للحياة؟  حقيقياً  معنًى 
ن��ب��ق��ى و�قعيني  �أن  �لأف�����س��ل  م��ن  ق��م��ع��ي��ة،  �أف���ك���ار  �أو  �مل��ن��ال 
ونتم�سك بال�سخاء يف تعاملنا مع �لآخرين ونعي�س �حلا�سر 
ونت�ساءل عما ميكن فعله لزيادة �سعادتنا وحريتنا وم�ستوى 
حبنا. وملاذ� ل نت�ساءل يف �ملقام �لأول عما ميكن تعّلمه من 

وجودنا يف �أوقات �لفرح و�حلزن؟

مــنــ�عـــــات

23

اأع��م��اق ال���ذات م��ن دون غ��رور،  ال��غ��و���ض يف 
اأو  اأحكام  دون  من  الآخرين  على  والنفتاح 
حياة  لعي�ض  طريقة  اأف�سل  �سابقة،  توقعات 

حتمل معنًى قّيمًا.
احلب  عي�ض  ب�سرورة  اأوًل  نقتنع  اأن  يجب 
وال�سالم وال�سعادة يف الزمن احلا�سر، واكت�ساف 

معنى احلياة اأو وجهتها اأو حمّركها.

اأو بالأحرى طريقة �سليمة وفاعلة لل�سعور بالراحة يف  اأبكر من العادة نزعة رائجة اليوم،  اأ�سبح ال�ستيقاظ يف وقت 
للذات، ف�ساًل عن تطوير خطوات روتينية و�سخ�سية ت�سمن النفتاح على  الوقت  اليومية عرب تخ�سي�ض بع�ض  احلياة 

احلياة.

اال�ستيقاظ باكرا طريقة �سليمة وفاعلة 
لل�سعور بالراحة

اكت�سف معنى احلياة..  من دون غرور واالنفتاح على االخرين

االثنني   2   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12136  
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العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2528  مدين  جزئي              

م م  جمهول حمل  ذ   - �لم��ن  �ل�سال�سا خل��دم��ات  �مل��دع��ي عليه / 1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ ندمي �حمد زهر ح�سني -  قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   6000( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة  9% من تاريخ �ل�ستالم وحتى �ل�سد�د �لتام.   
وح��ددت لها جل�سة يوم �لح��د  �ملو�فق  2017/10/22   �ل�ساعة 8.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2100  مدين جزئي              

نادييا كاربليوك  جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �ن �ملدعي/ فيتن�س 24 قد 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )84000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.  
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/9   �ل�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/39  دعاوى م�شتعجلة جتارية                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �سديق �هلل بخ�س  جمهول حمل �لقامة 
عليك  �أق��ام  قد  �لكريد�س    فهد  بن  �سعد  �لعزيز  عبد  �مل��دع��ي/  �ن  مبا 
على  ق�سائية  حر��سة  بفر�س  م�ستعجلة  ب�سفة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�سركة )�سد� ملر�كز �لعمال( �سركة �عمال مدنية و�لر�سوم و�مل�ساريف.   
وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/15  �ل�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2300   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �إ�س �م نظام �سركار حممد �بو �لقا�سم  جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  �لتنفيذ/نور علم �سر�ج �حلق - قد  �ن طالب 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4450( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
بني  �ل��ن��ز�ع  يف  للف�سل  حمكما  �ل��دور  �ساحب  �حل�سابي  �خلبر  بتعيني   -2 �ملحكمة. 
�لطرفني وفقا للقانون وما هو من�سو�س عليه يف �تفاقية �ل�سر�كة �ملربمة بينهما على 
�تعابه  �لتحكيم �لوىل وحتدد  ��سهر من تاريخ جل�سة  �لتحكيم خالل �ستة  �ن ينتهي 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  مبعروفته.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2206   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �ل�سر�يا للمقاولت - ذ م م  جمهول 
 حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �ل�سالمي - �س م ع  
و�لز�مك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )760699( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2799   تنفيذ جتاري  
�ل�سو�د  جمهول حمل  �سعيد  �سعيد �سالح  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري - �س م ع  قد 
بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2533929.85( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/852  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �وليفر جامي�س ليوي�س جمهول حمل �لقامة 
: حنان  خ���ان ومي��ث��ل��ه  �هلل  خ���ان حبيب  �هلل  �سعيب   / �مل�����س��ت��اأن��ف  �ن  مب��ا 
بالدعوى  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م  ����س��ت��اأن��ف  ق��د  �لباي�س  ���س��امل ح�سن 
رقم 310/2016 جتاري جزئي بتاريخ : 2017/5/1  وح��ددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   �ل�ساعة  �ملو�فق 2017/10/16  �لثنني  يوم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/496 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- كو�سي للنقل �لعام - �س ذ م م 2-�سيخ حممد �سريف دركا�س كونهي 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  �سريف   حممد  �سعدية  حليمه   -3 �ح��م��د 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/ بنك  �لدعوى  بتاريخ  2017/7/27  يف  �ملنعقدة  حكمت بجل�ستها 
وقدره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدو�  بان  بينهم  فيما  بالت�سامن  عيهم  �ملدعي  بالز�م  ب��رود� 
و�سبعمائة  �لف  وع�سرين  وو�ح��د  و�سبعمائة  مليونا  ع�سر  �ربعة  درهم   14.721.743.31  /
�سنويا   بو�قع %9  ب�سيطة  فائدة  فل�سا ف�سال عن  و�ربعني درهم وو�ح��د وثالثني  وثالثة 
درهم  �لف  ومبلغ  �مل�سروفات  و�لز�مكم  �ل�سد�د  متام  وحتى   2016/9/27 تاريخ  من  تبد�أ 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/532  ا�شتئناف جتاري   
�ملرزوقي   حممد  �حمد  �سالح  حممد  1-يا�سر  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف /���س��رك��ة �ل��ك��ن��ز للتجارة 
رقم    بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف  قد  م    م  ذ   - �لعامة 
يوم  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2017/3/2  كلي  2010/1080 جت��اري 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة    2017/10/8 �مل��و�ف��ق  �لح���د 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1220  جتاري كلي               

�ملدعي/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �هلل   �أ�سد  �سيد  عليه/1-�ساه  �ملدعي  �ىل 
 / وميثله  ع  م  �س   - �مل�سرف   - �خلارجية  و�لتجارة  لالإ�ستثمار  �لعربي  �مل�سرف 
�إبر�هيم ح�سن �إبر�هيم �ملال - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   830.135.34( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/10/19  
�ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2017/1088 جتاري كلي 

 - �إبر�هيم علي  �سيد  �سيد خليل ح�سن   -3 خ��ان  فاتيمة  �أمينة   -2 �سيد لطفى ح�سن    -  1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �سيتي بنك �إن �إيه وميثله / نا�سر مال �هلل حممد غامن - مبا �ن �ملدعي 
�إيه  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  2017/9/27   �إن  / �سيتي بنك 
�لدور  �ساحب  �لبنوك  ب�سئون  �ملتخ�س�س  �مل�سريف  بندب �خلبر   : �ملو�سوع  �لف�سل يف  وقبل  �ملحكمة  حكمت 
باجلدول تكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى و�مل�ستند�ت �ملقدمة فيها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم وكذ� 
�ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة )وفقا للمادة �خلام�سة وتطبيقاتها من �لقانون 
عليها  و�ملدعي  �ملدعي  �لعالقة بني  لبيان طبيعة  �للكرتونية(  و�لتجارة  �ملعامالت  ب�ساأن  ل�سنة 2006   1 رقم 
�لوىل ونوع �لتعاقد وباجلملة ت�سفية �حل�ساب بني �لطرفني وحتقيق دفاع �لطرفني وحددت مبلغ ع�سر �لف 
درهم كاأمانة على ذمة م�سروفات و�تعاب �خلبر �لزمت �ملدعي  ب�سد�دها خلزينة �ملحكمة وحددت لها �ملحكمة 
جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/9  �ل�ساعة 30 : 09 �سباحا يف �لقاعة Ch2.E.22 يف حالة عدم �سد�د 

�لأمانة وجل�سة 2017/11/1 يف حال �سد�دها وحتى يقدم �خلبر تقريره.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن حكم بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2016/488 عقاري كلي 

�ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  �لبنا جمهول حمل  ريا�س �سبحي  �ملحكوم عليه/1-عبد�لرحمن  �ىل 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2016/11/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ متويل )م�ساهمة 
خا�سة( بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليه بتاريخ 
2007/12/5 عن �لوحدة �لعقارية مو�سوع �لدعوى �لكائنة منطقة و�دي �ل�سفا 2- رقم �لر�س 1336 
- رقم �ملبنى 1 - ��سم �ملبنى مز�يا 3- رقم �لعقار 215 - رقم �لطابق 2- �سركة �ملز�يا �لقاب�سة و�لز�م 
�ملدعية  للمدعية ومتكني  ورد حيازتها  �ل�سو�غل  �لعقارية خالية من  �لوحدة  بت�سليم  عليه  �ملدعي 
منها و�لغاء �لقيد �لعقاري - �لجارة �ملو�سوفة يف �لذمة - �لو�ردة يف �سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعي 
عليه وتكليف د�ئرة �لر��سي و�لمالك لتنفيذ ذلك ورف�س ما عد� ذلك من طلبات و�لزمت �ملدعي 
عليه �مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/472  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- جلوبال �ألين�س - م م ح 2-�سركة �أونا�سي �لتجارية - �س ذ م م 3- �سركة 
جلوبال �ستار �لين�س لل�سناعات - �س ذ م م 4- �أناند �سينغ كامي�سور بر��ساد �سينغ - جمهويل 
م��ال �هلل حممد  غامن   نا�سر   / �ي��ه وميثله  �ن  بنك  �سيتي  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  حمل 
و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   8.366.280.05( وق���دره  مببلغ  و�لتكافل 
و�لفائدة �لقانونية من تاريخ قيد �لنز�ع يف  2016/12/20 وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/9  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/260  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سقر لتجارة �لديزل - ذ م م 2-غفور ماد�بور�م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سيتي بنك �ن �يه وميثله / نا�سر مال �هلل حممد 
غ����امن   ق��د �أق����ام عليك �ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ز�م �مل��دع��ي عليهما 
و�لر�سوم  دره��م(   6.234.032.38( وق��دره  و�لتكافل  مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  �ل�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د 
�لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س  
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  �ل�ساعة    2017/10/5 �ملو�فق  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2425  جتاري جزئي

�ك�سنتيال   -2 ���س.ذ.م.م  �لتجارية  للو�ساطة  �ك�سنتيال ميدي�ست   -1  / �ملدعي عليه  �ىل 
ميدي�ست لال�ستثمار ���س.ذ.م.م 3- ت��د�ول مي ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �لقت�سادي قد  �إقبال  �ملدعي/ 
عليهم بان يوؤدو� مبلغ وقدره )254791.8( درهم و�لز�مهما بان يوؤدو� مبلغ )50000( 
درهم كتعوي�س عن �ل�سر�ر �ملادية و�ملعنوية بال�سافة �ىل 12% فائدة قانونية و�لر�سوم 
�مل��و�ف��ق :2017/10/4  ي��وم �لرب��ع��اء  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�سة  و�ت��ع��اب  و�مل�����س��اري��ف 
�أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة:8.30 �س 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�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 االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/1563 تنفيذ جتاري

�سفر  ح�سني   -2 ���س.ذ.م.م  �للكرتونيات  لتجارة  كي  �سده/1-ترن  �ملنفذ  �ىل 
علي خطريان جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة هماي للتجارة 
�لعامة ذ.م.م قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2017/9/26 �خطاركم ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3876135( درهم خالل �سهر من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع 
�لعقار رقم )972 - منطقة �لثنية �خلام�سة - رقم �لوحدة 1009( و�لعائد لكم 
�ملدنية  �لج���ر�ء�ت  قانون  من   295 �مل��ادة  ن�س  ملقت�سيات  وفقا  �مل��ز�ي��دة  بطريق 
.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1946 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-��س �ف كي للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- كوبار� كونهي 
مون جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كي �ت�س كي لل�سقالت 
وقو�لب �خلر�سانة �ملحدودة ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1071796( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2717 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-يونايتد لالملنيوم �س.ذ.م.م )�سابقا( �لدنيار خلدمات �لفنية 
�ن  �لقامة مبا  قا�سم جمهويل حمل  علي  رو�سن  نا�سر   -2 ����س.ذ.م.م )حاليا( 
ح�سن  وميثله:�حمد  ذ.م.م  للتجارة  �نرتن�سنال  فاريتي  �لتنفيذ/�سركة  طالب 
حممد عبد�هلل �ملازمي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  بالت�سامن  دره��م   )64730( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2301 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  للهند�سة  �ل�سعبية  ���س��ده/1-�ل�����س��رك��ة  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ديال لتوريد �حلديد )�سركة ذ�ت م�سوؤولية 
حم�����دودة( ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�ل��رح��م��ن ح�سن حم��م��د �مل��ط��وع ق��د �أق����ام عليك 
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى 
)147838( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1920 تنفيذ جتاري

�لقامة  �ل�ساعر جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1-جمال حميد عبد�هلل  �ىل 
���س.م.ع وميثله:عبد�هلل  �لوطني  �لقيوين  �م  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  مبا 
حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )68891.67( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2835 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1-خلدون �سالح �لدين طه بابا - ب�سفته مدير و�سريك ليه بي 
كون�سبت �س.ذ.م.م 2- �يه بي كون�سبت �س.ذ.م.م - ب�سفتها م�سدرة �ل�سيكات جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عفيف �سفيق �سلمان وميثله:��سماعيل ح�سن 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  علي حممد �جلعبي 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )261360( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
2- رف�س طلب تثبيت �لمر رقم:134 ل�سنة 2017 �ل�سادر مبنع �ملدعي عليه �لول 
من �ل�سفر.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2012/939  تنفيذ ايجارات 
�ىل �ملنفذ �سده/1- عبد�هلل حممد ر��سد ر�سيد جمهول حمل �لقامة 
�سلطان علي  للعقار�ت وميثله:فهد  كيه  بي  �لتنفيذ/��س  �ن طالب  مبا 
لوتاه ومبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �للجنة �لق�سائية �خلا�سة بالف�سل 
بي �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين ببلدية دبي فاإنك مكلف بالتي:�سد�د �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )64493(  به  �ملنفذ 
وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لع��الن.  وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/99  تظلم مدين

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  تينكال  كومار  1-بر�فينا   / �سده  �ملتظلم  �ىل 
�ملري وميثله:�سمرة عبد�هلل علي قرقا�س قد  �سيف  ر��سد  �ملتظلم / حممد 
�أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لمر 
على عري�سة رقم 460/2017 مدين و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
  Ch 1.B.6 : يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/10   �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، ويف حالة  �لأق��ل  �أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/62  احوال مال امل�شلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- عالء �حمد ح�سني حممد جمعة  جمهول حمل 
�سمرة عبد�هلل   : كانيني وميثله  �ملدعي/ مرمي مهدي  �ن  �لقامة مبا 
علي قرقا�س  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها طلب �سلب ولية وتعيني 
�لطالبة و�سية  وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/10/17   
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   )3( رق��م  بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9028  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة و�نكو �متياز للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  علي  �سرفر�ز  �سليم  /حممد  �ملدعي  �ن  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  وق��دره��ا)8020  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB176896429AE وحددت لها 
جل�سة يوم �لحد �ملو�فق:2017/10/8 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 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 فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6862  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ك�سب خلدمات �لتنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ملدعي /حممود �حمد نظر �حمد خان قد  �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)26180 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB175164114AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �لأربعاء �ملو�فق:2017/10/18 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6476  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مزمل علي لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �قبال  �ساجد حممد  �ملدعي /حممد  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)28829.5 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB174810634AE وحددت لها 
لذ�  �لقا�سي  مبكتب  �س   08.30 �ل�ساعة  �مل��و�ف��ق:2017/10/9  �لثنني  يوم  جل�سة 
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 فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، علما بان �لدعوى قد �جلت �د�ريا.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9059  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة و�نكو �متياز للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /حممد �خ��رت غ��الم ر���س��ول ق��د �أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)14763 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB176895968AE وحددت لها 
لذ�  �لقا�سي  �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب  �مل��و�ف��ق:2017/10/4  �لربعاء  يوم  جل�سة 
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 فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5608  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  و�لعزل  للت�سقيف  �لمار�تية  1-�ل�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /برهان حممود عبد�لكرمي �بو �ل�سيخ قد �أقام عليك �لدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)282311  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها 
 mb172708522ae:مببلغ )2500( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم �لث���ن���ني �مل�������و�ف�������ق:2017/10/9 �ل�����س��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
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 ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7987  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  �مل��ب��اين  ونظافة  ل�سيانة  1-ب��ن��ك��و�ن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�هلل دتا �سرفر�ز �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)11800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
لها  وح��ددت   mb176123253ae �ل�سكوى  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
 ch1.A.2  جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق  2017/10/9 �ل�ساعة 15.00 م�ساء بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7600  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنيه  للخدمات  �مل�ساعيد  1-جنمة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي عبد�هلل عبد�لهادي عبد�هلل عبد�لعال قد �أقام عليك �لدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)69666  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
 mb171772624ae:مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
�مل��و�ف��ق:2017/10/16 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب  وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني 
�لقا�سي 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 فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3586  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سعاده للت�سويق �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
حممود عيد مرزوق �سرف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها يطلب �ملدعي من عد�لة 
�ملحكمة ت�سجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها ب�سورة من لئحتها و�حلكم بالز�مها 
بقيمة )2000( درهم  للمدعي مبلغ �جمايل )65600( درهم وتذكرة عودة  ت��وؤدي  بان 
و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى �لعمالية:mb17282915ae وحددت 
 ch1.A.1:مل��و�ف��ق:2017/10/9 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة� لها جل�سة يوم �لثنني 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7957  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سركة �لكويتية لالغذية )�مريكانا(- �لفرع �لرئي�سي جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /مالك منر برزي �ثنا�سيو�س قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)14920 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB175569102AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )2000(
�مل��و�ف��ق:2017/10/11 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء 
�لقا�سي 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 فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4678  عمايل جزئي

�������س.ذ.م.م جمهول  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  �ل�����س��ح��ر�ء  �مل��دع��ي عليه / 1-ق��م��ر  �ىل 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /�مل��ع��ت��ز ع��ب��د�ل��ت��و�ب ب���خ���اري ق���د �أق�����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )65420 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
�ل�سكوى:MB170977100AE  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.30 �ل�����س��اع��ة   2017/10/16
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8447  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-رك����ن �مل���رج���ان ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة �������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ح��م��زة �ر����س���اد حم��م��د �ر����س���اد ق��د �أق����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )13635 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
�ل�سكوى:MB176568203AE  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�سي  مبكتب  �س   08.30 �ل�ساعة   2017/10/11
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6837  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  �لفنية  �ل�سم�س للخدمات  �ىل �ملدعي عليه / 1-�سنا 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /م��ن��ر �ح��م��د �هلل دي��ت��ا ق��د �أق����ام عليك 
 21343( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
و�مل�ساريف رقم  و�ل��ر���س��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره���م( 
�ل�سكوى:MB175109673AE  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني 
�ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت  �ملو�فق 2017/10/9 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7369  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ل��ف��رق��ان  1-�ر�����س   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /�ح���م���د ���س��ام��ي �ل�����س��ي��د ع��م��ر ق���د �أق�����ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )27019 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    mb175645869ae:ل�سكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 �ل�����س��اع��ة   2017/10/15
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9318  عمايل جزئي
�ن  �لق��ام��ة مبا  �ملدعي عليه / 1-مطعم ومقهى ج��ام جم جمهول حمل  �ىل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �سدير  ج��ان  /ي��و���س��ف  �مل��دع��ي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17277 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
�ل�سكوى:MB176798153AE  وحددت لها  و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
�لقا�سي  08.30 �س مبكتب  �ل�ساعة   2017/10/11 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل ، و�مرت  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

بتق�سر مدة �لعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7765  عمايل جزئي
�����������س.ذ.م.م جمهول  �أدف���رت���اي���زي���ن���غ  1-ف����اي����رب�ن����ت   / ع��ل��ي��ه  �مل����دع����ي  �ىل 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���س��ن��ت��و���س ك��ولف��ا ب��ي��الى ق��د �أق����ام عليك 
 27200( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )1500 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
�خلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB168338262AE:ل�سكوى�
مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�سي  مبكتب  �س   08.30 �ل�ساعة   2017/10/5 �ملو�فق 
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 ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/5036  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة مباين دملا للمقاولت �لعامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
يف    2017/8/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/عبد�لقادر خان نادر خان بحكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�سوري بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )14261( درهم وبتذكرة 
تنفيذ  عند  �خر  �ساحب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل  نقد�  �و  عينا  لوطنه  �لعودة 
�حلكم وباملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات ورف�ست عد� ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7825  عمايل جزئي
�لقامة  ه��اى كال�س لالعمال جمهول حمل  1-مركز   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  مبا �ن �ملدعي /�سهام مبارك قد 
رقم  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   76240( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
�ل�سكوى:mb175509727ae  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
2017/10/16 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب �لقا�سي 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 ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5290  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كاب لل�سفر و�ل�سياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ملطوع  �ملدعي /حممد حممود وميثله:عبد�لرحمن ح�سن حممد  �ن  مبا 
وقدرها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد 
)45000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
�لربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB173523264AE:ل�سكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 �ل�ساعة   2017/10/18 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3150  تنفيذ عمايل 

�لقامة  حمل  جمهول  �ل�سيار�ت  لقطر  �لمانتك  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبد�لقيوم غالم قادير قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7299( 
�و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )785(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3489  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  �لفنية  �لنه�سة لالعمال  �سباب  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/��سامه �حمد ح�سني �حمد قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )4967( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )653( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3267  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  �ىل �ملنفذ �سده/1- كرويل للخدمات �لفنية 
عليك  �أق���ام   قد  �كايا  �يتاباه  �لتنفيذ/جودوين  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���س��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )3777(
مبلغ )594( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3363  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �لنخبة ملقاولت �لبناء ذ.م.م - فرع جمهول 
�أقام   قد  �لدين  كفل  �ل�سالم  �لتنفيذ/تاج  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )8859( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )1093( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12136 بتاريخ 2017/10/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/548  ا�شتئناف مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سرين عبد�ملعطى حممد حمد�ن  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ب�سام �سقر عبد�لهادي �ل�سقر�ن وميثله:عائ�سة 
ر��سد حممد عبا�س علي �لطنيجي  قد ��ستاأنف / �حلكم �ل�سادر بالدعوى 

رقم 2016/1188 مدين جزئي بتاريخ:2017/4/24     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/10/8 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم
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م�سيدا بروؤية حممد بن را�سد وعبداهلل بن زايد

مهرجان الثقافة العربية يف طاجيك�ستان ي�ستعر�س الدبلوما�سية االمارتية الناجحة

 ال�سارقة للرتاث يوؤ�س�س قاعة الثقافة العربية يف جامعة زيهجيانغ ال�سينية

معر�س العني للكتاب يف دورته التا�سعة يوا�سل فعالياته باإقبال جماهريي متميز

�لكرمية  �ل�ست�سافة  على  ورقته  بد�ية  يف  �ملعيني  و�أثنى 
�همية  للمهرجان متحدثا حول  للجامعة ولطاجيك�ستان 
�لمار�تية  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  يف  �لثقافية  �لدبلوما�سية 
�لر��سخ  �لمي���ان  م��ن  �ن��ط��الق��ا  ت��اأت��ي  و�أن��ه��ا   ، �لطاجيكية 
ل��الآي��ة �ل��ك��رمي��ة   ي��ا �ي��ه��ا �ل��ن��ا���س �ن���ا خلقناكم م��ن ذكر 
�كرمكم عند  �ن  لتعارفو�  �سعوبا وقبائل  و�نثى وجعلناكم 
�هلل �ت��ق��اك��م   ، وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ف��اإن��ن��ا يف �مل��ع��ه��د �لدويل 
للدبلوما�سية �لثقافية و�سعنا يف عني �لعتبار دور �لثقافة 
و�للغة وتنميتها يف �لتقارب و�لتو��سل بني �ل�سعوب و�لمم 

.
و��ستناد� �ىل ذلك قال �ملعيني : يوؤكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لم���ار�ت  دول���ة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل مكتوم  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي حفظه  �ملتحدة رئي�س جمل�س  �لعربية 
للخرب�ء  �لعاملية  �لتجمعات  �همية  �أن  على  ورع����اه    �هلل 
و�لباحثني و�لعلماء �للذين لهم ��سهامات موؤثرة يف قطاع 
�ملعلومات و�ملعرفة حيث ��سبح �لعامل �قرب �ىل �لتو��سل 
�لجتماعي و�لن�ساين و�لثقايف بني �ل�سعوب من �ي وقت 

م�سى مما ير�سخ ثقافة �ل�سالم و�لتناغم وفهم �لخر  
وقال رئي�س �ملعهد : من خالل �لرت�ث �لعربي و�ل�سالمي 
و�لريا�سية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �حل���ي���اة  و�ن�����س��ط��ة  و�ل���ف���ن���ون 
و�لرتفيهية يف تطوير وتنمية عالقات �لتعاون و�ل�سر�كات 
�ل�سرت�تيجية مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف طاجيك�ستان 
�ل�سعبني  وتوجيهات  طموحات  يعك�س  و�ل��ذي  و�لم���ار�ت 
و�مل�سالح  �له����د�ف  ي��خ��دم  ومب��ا  و�لطاجيكي  �لم���ار�ت���ي 
�لثقافية  �لعالقات  وتقوية  تعزيز  مع  بالتو�زن  �مل�سرتكة 
�مل�����س��رتك��ة للبلدين  �مل�����س��ال��ح   �ف���اق �رح���ب خل��دم��ة  لفتح 

و�ل�سعبني �ل�سديقني .
ز�يد  �ل�سيخ عبد�هلل بن  �سمو  �أن��ه حلر�س   : �ملعيني  و�أك��د 
�ل نهيان وزير �خلارجية �لمار�تي و�هتمام �سموه �لكبر 
�ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لعالقات  تعزيز  يف 
وجمهورية طاجيك�ستان ومتيزها يف �لعديد من �ملجالت يف 
ظل حر�س قيادة �لبلدين �ل�سقيقني على تطوير �لتعاون 

مبا يحقق تطلعاتهما �مل�سرتكة وترجمة لدعوة وترحيب 
�لطاجيكي  �خلارجية  وزي��ر  �أ�سلوف  �لدين  �سر�ج  معايل 
بني  �مل�سرتكة  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  على  �حلر�س  يف 
�لبلدين م�سيد� بالنه�سة �حل�سارية �لكربى �لتي ت�سهدها 
�ىل  بحاجة  فنحن  ل��ذ�   ، �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة 
�لدور �ملهم �لذي ميكن �ن توؤديه �لو�سائل �لثقافية و�للغة 
و�سيلة  بو�سفها  �خلارجية  و�له���د�ف  �ملقا�سد  �جن��از  يف 

معيارية ت�سرتط مبد�أ �لتفاهم و�لحرت�م �ملتبادل.
�لثقافية  �لو�سائل  �همية  لتز�يد  : ونظر�  �ملعيني  و��ساف 
�سهده  �ل��ذي  �لتقني  �لتطور  بحكم  �لدولية  �لعالقات  يف 

��سرع من �ل�ستيعاب وما �ساحب  �لعامل بوترة  وي�سهده 
ذلك من تقدم يف حركة �لت�سالت �لدولية على �مل�ستويات 
�لقيم  من  �لنابعة  و�لقناع  �ملرونة  �سمة  �ىل  ��سافة  كافة 
فتح  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د  �ل��ث��ق��اف��ة  تت�سمنها  �ل��ت��ي  �لن�����س��ان��ي��ة 
ق��ن��و�ت �لتو��سل و�حل���و�ر و�ز�ل���ة �حل��و�ج��ز وب��ن��اء ج�سور 
م��ن �ل��ت��و����س��ل لتحفظ �لب�����و�ب م�����س��رع��ة م��ف��ت��وح��ة مما 
يجعل نتائج �لتاأثر �ملرتتبة على �لو�سائل �لثقافية �كرث 

��ستقر�ر� و��ستمر�ر� بني �ل�سعوب.
لإد�رة  �ل�سحيحة  �مل��م��ار���س��ة  ه��ي  �لدبلوما�سية  �أن  ومب���ا 
ت����وؤدي دور� مهما يف  �ل��ث��ق��اف��ة  ، ف���ان  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 

فعالية �لن�ساط �لدبلوما�سي بني �لدول من خالل تعزيز 
بدل  و�لقناع  �جلاذبية  طريق  عن  �ملتبادل  �لتفاهم  �سبل 
من �ل�سغط و�لأرغ��ام ، فاملفاهيم �لثالثة   �لدبلوما�سية 
عنا�سر  جمملها  ت�سكل  �مل���ت���ب���ادل    و�ل��ت��ف��اه��م  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�ل�سدد  هذ�  ويف  �لثقافية  للدبلوما�سية  �لمثل  �لتف�سر 
�لعالقات  ����س��ت��اذ  كامينجز  ميلتون  �لربوفي�سور  ي��ع��رف 
�لمريكية  �ملتحدة  بالوليات  هوبكنز  جامعة  يف  �لثقافية 
ت���ب���ادل �لأفكار  �ل��ث��ق��اف��ي��ة ه����ي    �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ع��ل��ى �ن 
و�ملعلومات و�لفن وغرها من جو�نب �لثقافة بني �لأمم 
و�سعوبها من �أجل تعزيز �لتفاهم �ملتبادل   ، وبهذ� �ملعنى 
�لن�ساط  م�ستوى  على  �لثقافية  �لدبلوما�سية  فهم  ميكن 
ي�سميه  م��ا  ب��ني  �لتكاملي  �لتفاعل  �و  �مل��زج  م��ن  ن��وع  بانها 
جوزف ناين يف كتابه �لثورة �لناعمة و�لتي تعني   �لقدرة 
�لثقافية بدل  على حتقيق �له��د�ف عن طريق �جلاذبية 
من �لرغام �و دفع �لمو�ل من خالل �لدبلوما�سية �لعامة   

.
وك�سر  �لثقافية  �لدبلوما�سية  ح��ول  �لوىل  �ل��ن��دوة  و�ن 
�حلو�جز و�لتي �سارك فيها �ملعيني عام 2009 ، �أوجدت 
ودر��سة  علم  �نها  على  �لثقافية    �لدبلوما�سية  �أن    على 
عدة  منذ  ممار�سة  بو�سفها  �لثقافة  ب��ني  م��ا  دبلوما�سية 
قرون ، وهي ممار�سة ب��د�أت منذ تاريخ قدمي حيث ميكن 
�عتبار �ن �مل�ستك�سفني و�لرحالة و�لتجار و�ملعلمني وطلبة 
�ل�سفر�ء  من  عينات  �و  كاأمثلة  و�سو�هم  و�لفنانني  �لعلم 
�حلي  �لتفاعل  �أوج��دو�  �لذمي  �لثقافيني  و�لدبلوما�سيني 

بني �لثقافات .
من  �د�ة  �لثقافية  �لدبلوما�سية  كانت  �لنهج  ه��ذ�  وح�سب 
�لدبلوما�سية  تعرف  �ن  قبل  �خل��ارج��ي��ة  �ل�سيا�سة  �دو�ت 
جتاهله  ميكن  ل  خ��ي��ار�  ك��ان��ت  كما   ، �حل��دي��ث  مبفهومها 
�حلديث  �لع�سر  يف  ك��ذل��ك  ز�ل���ت  وم��ا  �ل�سابق  �لع�سر  يف 
مع تنامي �همية مفهومها يف ظل �حلقبة �حلكومية �ىل 
تنامي فيها �لفر�د وحقوقهم ب�سكل م�سطرد فيما يتعلق 
�حلر�ك  يف  ي�سهم  �ن  ميكن  حيث  و�مل��ع��ت��ق��د�ت  ب��احل��ري��ات 

�لدبلوما�سي �لثقايف كما هي �ملوؤ�س�سات .
ول���ذ� ج���اء �ل��ت��ب��ادل �ل��ث��ق��ايف ك��رك��ي��زة ����س��ا���س��ي��ة يف مفهوم 
و�لدب  و�لريا�سة  �لفن  فيها  مبا  �لثقافية  �لدبلوما�سية 

و�ملو�سيقى و�لعلوم و�لقت�ساد .
وه���ذ� �ل��ت��ب��ادل ي��ع��زز �ل��ت��و����س��ل و�لح����رت�م ب��ني �لثقافات 
فيما  و�ل��ت��ع��اون  �لتفاعل  ومت��ك��ني  �ملختلفة  و�حل�����س��ار�ت 
�عتبار  ميكن  �ل�سياق  ه��ذ�  وع��ل��ى  �سلمي  نحو  على  بينها 
�لثقافية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل��ب��ع��ث��ات  �لر���س��ال��ي��ات 
�مللحقة بال�سفار�ت يف �خلارج و�ملعار�س �لدولية باختالف 
م�ستوى  على  تقام  �لتي  �لريا�سية  و�لبطولت  جمالتها 

دويل و�ملهرجانات �لفنية و�ل�سينمائية و�لدبية وغرها .
لتعزيز  �لثقافية  �لدبلوما�سية  ملفهوم  متثيل  خر  وكلها 
�و  ث��ق��ايف  ن��ط��اق  ك��ان��ت على  ���س��و�ء  �لثقايف  �ل��ت��ب��ادل  عملية 
على م�ستوى �و�سع متعددة �لعالقات ، متثيل يف �ملنظمات 
من  وغ��ره��ا  �ليوني�سكو  مثل  بالثقافة   �ملعنية  �ل��دول��ي��ة 

موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين .
و�أكد �ملعيني �أنه تاأتي �همية �لدبلوما�سية �لثقافية ب�سكل 
بو�سائل  �ل��ع��امل  و�رت��ب��اط  �لعوملة  ظ��ل  يف  خا�سة  متز�يد 
�نت�سار  ذل��ك  على  �ساعد  �ل��ذي  �لعاملية  �لت�سال  و�سبكات 
�لتكنولوجيا وتنامي �سبكات �لت�سال �لجتماعي و�لعالم 

�ملفتوح بجميع �سبله .
كل ذلك عزز من فر�س �حل�سول على �ملعلومات و�لطالع 
على �خلطاب �لثقايف جلميع �ل�سعوب ومنتجاتها �لفكرية 
و�حل�سارية ، لذ� تعد �لدبلوما�سية �لثقافية من �لهمية 
لتعزيز �ل�سالم و�ل�ستقر�ر يف جميع �نحاء �لعامل وتعزيز 
 ، �لتو��سل م��ع �حل�����س��ار�ت �لخ���رى  �ل�سلمي يف  �خل��ط��اب 
بالر�أي  ي�سمى  ما  تاأثر على  �د�ة  �خ��رى  ناحية  وه��ي من 
�لتي  �خلم�سة  �مل��ب��ادئ  ه��ذه  تعزيز  �ج��ب  �لعاملي من  �لعام 
، و  ه��ي :�لح���رت�م و�لع���رت�ف بالتنوع �لثقايف و�ل���رت�ث 
تعزيز �حلو�ر بني �لثقافات �لعاملية ، وبالعمل عل حتقيق 
�لدولية  �لن�ساين  و�لربط وحماية حقوق  و�مل�ساو�ة  �لدل 

وحتقيق �ل�سالم �لعاملي و�ل�ستقر�ر . 

�أعلن معهد �ل�سارقة للرت�ث تبنيه ملبادرة تاأ�سي�س قاعة �لثقافة �لعربية 
يف جامعة زيهجيانغ للعلوم �ل�سناعية و�لتجارية بال�سني ت�سم جمموعة 
غر  �لطلبة  �حتياجات  لتلبية  �لفيلمية  و�مل���و�د  و�ملقتنيات  �لكتب  م��ن 

�لناطقني باللغة �لعربية.
جاء ذلك خالل ��ستقبال �سعادة �لدكتور عبد�لعزيز �مل�سلم رئي�س �ملعهد 
�لدكتورة عائدة �لأ�ستاذة يف كلية �للغة �لعربية يف �جلامعة �ل�سينية حيث 

ناق�سا �آفاق �لتعاون بني �ملعهد و�جلامعة.
وقال �مل�سلم �إن �ملعهد يعمل وفق �لروؤية �حلكيمة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة 

يف  وخ�سو�سا  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �لعربية  و�للغة  �لثقافة  ن�سر  وهي 
و�كت�ساف  �لثقافات  بني  بالتو��سل  �ملهتمة  و�مل��ر�ك��ز  و�ملعاهد  �جلامعات 
�ملجال  ون�ستلهم طريقنا يف هذ�  ثر�ء  وتر�ثنا من  ثقافتنا  بها  ما حتفل 
و�لإ�سالمية  �لعربية  باحل�سارة  �مل�ستمر  و�هتمامه  �سموه  توجيهات  من 

و�لتعريف بها يف �لدول �ل�سديقة حول �لعامل.
و�أ�ساف �أن �للقاء جاء يف �إطار بحث �سبل �لتعاون يف جمال �لتبادل �لثقايف 
و�ل��رت�ث��ي ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت وج��م��ه��وري��ة �ل�سني وت��وط��ي��د �لعالقات 
�لد�عمة للرت�ث و�لثقافة وتبادل �ملعارف و�ملعلومات و�لتجارب و�خلرب�ت 
�أج��ل حفظ  و�لو�سائل من  �لطرق  �أف�سل  وتطبيق  ي�سهم يف حتقيق  مبا 

�لرت�ث خا�سة �أنه ي�سكل مكونا رئي�سيا يف �لهوية �لوطنية لكل بلد. و�أ�سار 
�مل�سلم �إىل �أن معهد �ل�سارقة للرت�ث ي�سعى د�ئما �إىل ن�سر �لثقافة و�للغة 
�لعربية من خالل �لعديد من �لفعاليات �لتي ينظمها و�سر�كاته �لدولية 

مع �لكثر من �ملوؤ�س�سات �لأكادميية و�لثقافية.
وتفقدت �لدكتورة عائدة مر�فق و�أق�سام �ملعهد و��ستمعت �إىل �سرح مف�سل 
حفظ  يف  وجهوده  و�لأكادميية  �لعلمية  �ملعهد  ووظيفة  ومكانة  دور  عن 
�لرت�ث و�سيانته ونقله لالأجيال �لقادمة. و�طلعت على �أن�سطة وفعاليات 
�ملعهد ومن بينها �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية وملتقى �لر�وي و�أ�سابيع �لرت�ث 
�لعاملي يف �ل�سارقة �إ�سافة �إىل تعرفها على �جلانب �لأكادميي �لذي يقوم 

به �ملعهد من تدريب خرب�ء و�إعد�د باحثني �أكادمييني يف جمال �لرت�ث.
و�أبدت �لدكتورة عائدة �إعجابها باأن�سطته �ملعهد ودورها �ملهم يف �لتعريف 
بثقافات �ل�سعوب �لأخرى وتر�ثها .. م�سر� �إىل �أنها تعرفت خالل �لزيارة 
على �أهمية ومكانة معهد �ل�سارقة للرت�ث وما يقوم به من �أعمال وجهود 

من �أجل �ملحافظة على �لرت�ث.
جمالت  جميع  يف  �لتميز  حتقيق  �إىل  ل��ل��رت�ث  �ل�سارقة  معهد  وي�سعى 
�لرت�ث �لثقايف من �لنو�حي �لنظرية و�لعملية وتر�سيخ مبادئ �لأ�سالة 
�ل��رت�ث يف  على  للمحافظة  �لوعي  ن�سر  و�لإ���س��ه��ام يف  �لإب��د�ع��ي  و�لفكر 

جمتمع �لإمار�ت و�ملجتمعات �لعربية و�لأجنبية و�لتفاعل مع �لعامل.

و���س��ه��د �مل��ع��ر���س م���ع ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة �لأ����س���ب���وع �إقباًل 
يتز�يد  �أن  ي��ت��وق��ع  �ل��ك��ت��اب، فيما  م��ن ج��م��ه��ور  ك��ب��ر�ً 
وقد  �ملعر�س،  فعاليات  �ختتام  �ق��رت�ب  مع  �حل�سور 
�لبارز  بالدور  �مل�ساركة  �لن�سر  دور  �لعديد من  �أ�سادت 
لد�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة يف �أبوظبي يف ت�سهيل �أمور 
�مل��ح��ل��ي��ني و�إت���اح���ة �لفر�سة  �ل��ن��ا���س��ري��ن و�ل��ع��ار���س��ني 
و�أهم  �أح��دث  �ملعر�س لعر�س  �أمامهم من خالل هذ� 
و�لأدب���اء  �لكتاب  م��ع  �ملبا�سر  و�لتو��سل  �إ���س��د�ر�ت��ه��م 
و�ملثقفني ومناق�سة �سبل تطوير حركة �لن�سر �ملحلية 
�جلديد  �جليل  وتعريف  �لإمار�تي  للكاتب  و�لرتويج 
و�لإ�ساءة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��رو�ي��ة  و�سيوخ  �لكتاب  بكبار 
�ل�سنو�ت  �لإمار�تي يف  �ملثقف  ونتاجات  �إجن��از�ت  على 

�ملا�سية.
وت�����س��ه��د �ل���ف���رتة �ل�����س��ب��اح��ي��ة ح�������س���ور�ً و�����س���ع���اً من 
�لهيئات  من  مر�فقوهم  يقوم  �لذين  �مل��د�ر���س  طلبة 
�لتي  �ملختلفة  �لأج��ن��ح��ة  �إىل  بتوجيههم  �لأك��ادمي��ي��ة 
تقّدم �لكتاب كاأد�ة معرفية ت�سهم يف تطوير مهار�تهم 
�لعامل  ك��ون��ه��ا  �إىل ج��ان��ب  و�ل��ت��ع��ب��ري��ة،  �ل��ت��و����س��ل��ي��ة 

�مل�ساعد �لأهم يف �لرتبية �لأكادميية �لرتبوية، حيث 
تتناولها  �لتي  �ملو�سوعات  تنّوع  من  �لطلبة  ي�ستفيد 
�لكتب  بني  ما  �مل�ساركة  �لن�سر  دور  جميع  من  �لكتب 
�لإمار�تي  و�لإب����د�ع  و�لبحثية،  �لأك��ادمي��ي��ة  �لعلمية 
�لتاريخ وخا�سة  كتب  �إىل  و�لنرث،  �ل�سعر  يف جمالت 
�لكتب ذ�ت �ل�سلة بالرت�ث �لإمار�تي وتاريخ وم�سرة 
ن�ساأة �حت��اد �لإم����ار�ت، �لأم���ر �ل��ذي يعزز ل��دى طلبة 
و�لنتماء  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  و�جل���ام���ع���ات  �مل����د�ر�����س 

�لوطني �لثقايف و�ملعريف.
�لثقايف  �لربنامج  يف  �لتو�سع  يف  �ملعر�س  ي�ستمر  كما 
ل��ي�����س��م��ل ط���رح م��و����س��ي��ع ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��اري��خ و�ل����رت�ث 
فن  وعرو�س  �ل�سباب،  و�لكتاب  �لت�سكيلية،  و�لفنون 
هامة  مهنية  حم��ط��ة  ي�سكل  ب���ات  ح��ي��ث  �لكوميك�س، 
على  و�لبتكار  و�لإب���د�ع  �لكتاب  و�سانعي  للنا�سرين 
�مل�ستوى �ملحلي، حيث يلتقي فيه �لنا�سرون و�ملوؤلفون 

و�لقر�ء يف حتاور مبا�سر ومثمر.
مرة  لأول  تقام  �لتي  �لكوميك�س  عن  عرو�س  وتلقى 
�سمن فعاليات �ملعر�س �إقباًل كبر�ً من قبل جمهور 

�مل�سرح  �أم���ام  ملحوظ  ب�سكل  يتجمع  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س 
مل�ساهدة هذه �لفعاليات عن قرب، وخو�س غمار جتربة 
فريدة من خالل لقاء جنومهم �ملف�سلني. ومن بني 
)حرب  �لقيادة  قوة  م�سرحية  عر�س  �ملهمة  �لعرو�س 
�لنجوم( و�لتي مت كتابة ن�سها خ�سي�ساً ملعر�س �لعني 
للكتاب حيث تعمل هذه �مل�سرحية على �إي�سال ر�سالة 
�أف��ر�د �ملجتمع عن �أهمية �لعلم من خالل  �إىل جميع 
�لالمعة  �ل�سخ�سيات  �أب��رز  و�أح��الم  طموحات  عر�س 
يكون  �أن  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  �ل��ن��ج��وم  ح���رب  �سل�سلة  يف 
�أهمية  على  �مل�سرحية  وتوؤكد هذه  كما  عظيماً.  قائد�ً 
�لتعلم ومدى �ملعرفة �لتي ميتلكها �ل�سخ�س للنجاح 
و�لتناف�س  �سخ�سية  كل  مهار�ت  عر�س  عرب  و�لتقدم 
�ل�سخ�سيات  جميعاً  �ملطاف  بهم  لينتهي  بينهم،  فيما 
�لأقوى  �ل�سالح  ه��ي  �ملعرفة  �أّن  ب��الع��رت�ف  �لأرب��ع��ة 

ولي�ست �لقوة.
وتخلل �ملعر�س �أي�ساً ور�سة ت�سنيع �لأزياء �لكرتونية 
�لأزياء  �سناعة  �أ�سا�سيات  �ل���زو�ر  �أم��ام  تناق�س  و�لتي 
�ل��ك��رت��ون��ي��ة و�مل���ر�ح���ل �ل��ت��ي مي��ر ب��ه��ا �إع�����د�د �لأزي�����اء، 

بالإ�سافة �إىل �ملو�د �ملطلوبة لت�سنيع �لأزياء �لكرتونية 
و�لأجهزة �لتي ت�ستخدم فيها، كما تتطرق �لور�سة �إىل 

كيفية ترميم �لأزياء يف حال �لتلف �أو �ل�سرر.
ل��ل��ك��ت��اب ب�سكل  �ل���ع���ني  وي���ح���ظ���ى ج���م���ه���ور م���ع���ر����س 
جنومه  م��ع  �ل�سور  و�لتقاط  للتقاء  بفر�سة  يومي 
�ملف�سلني من �أبطال عامل فن �لكوميك�س عرب عر�س  

�لكو�سبالي �ملتجول .
ول ميكننا �أن نن�سى  عر�س ديزين  هذ� �لعر�س �لذي 
��ستطاع �أن ي�سحر قلوب �لأطفال ب�سكل كبر وبخا�سة 
�لفتيات �لالتي يحر�سن على �نتظار �لأمر�ت ب�سكل 
�ل�����س��ور معهن  �ل��ت��ق��اط  �أو  مل�����س��اه��دة عر�سهن  ي��وم��ي 
�ملف�سلة  �أغانيهم  و�إن�ساد  �ملعر�س  يف  جتولهن  �أث��ن��اء 
من هذه �لق�س�س �خليالية. يذكر �أن  معر�س �لعني 
للكتاب  يفتتح �أبو�به ل�ستقبال �لزو�ر حتى �ليوم على 
ظهر�ً،  �لو�حدة  وحتى  �سباحاً  �لتا�سعة  من  فرتتني، 
وحتى  ع�سر�ً  �خلام�سة  �ل�ساعة  من  �لثانية  و�لفرتة 
�لعا�سرة م�ساًء، بهدف ��ستقطاب �أكرب عدد ممكن من 

�لزو�ر و�ملهتمني من جميع فئات �ملجتمع.

•• طاجيك�صتان - الفجر  :

مهرجان الثقافة العربية يف ن�سخته الأوىل املتوا�سل يف جامعة طاجيك�ستان القومية يف مدينة دو�سنبه العا�سمة الطاجيكية 
بالدبلوما�سية الماراتية الناجحة على كافة امل�ستويات ، جاء ذلك يف ورقة العمل التي  قدمها �سعادة الدكتور حممد كامل 

املعيني رئي�ض  املعهد الدويل للدبلوما�سية الثقافية بدبي واملركز الدويل للدبلوما�سية الثقافية باأبوظبي .
وقاوم الوفد الماراتي  وامل�ساركون يف املهرجان بزيارة لق�سم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة كما زار مكتبة الق�سم مطلعا على 

الكتب وال�سدارات العربية التي حتويه والتقى طلبة وطالبات اجلامعة 
و�سهد اجلل�سة الثانية للمهرجان �سعادة الربوفي�سور حممد يو�سف اإمام زاده رئي�ض جامعة طاجيك�ستان القومية و�سعادة حبيب 
اهلل كرميوف قن�سل طاجيك�ستان لدى الدولة ووفد المارات يف املهرجان  وقدم الدكتور املعيني درعا تذكاريا لرئي�ض اجلامعة 

كما قدم رئي�ض اجلامعة درعا تذكاريا تقديريا للدكتور املعيني .

العني - الفجر

يف  للكتاب  العني  معر�ض  فعاليات  تتوا�سل 
للموؤمترات  العني  مركز  يف  التا�سعة  دورته 
من  نخبة  مب�ساركة  الث��ن��ني  ال��ي��وم  حتى 
املثقفني والنا�سرين املحليني ممن اأ�سهموا يف 
تقدمي خدمة جليلة للكتاب والثقافة بكل 

اأ�سكالها.



فــن عــربـــي

برامج اكت�ساف املواهب الهدف منها الربح املادي

م�سطفى كامل: االأغنية املنفردة 
خماطرة كبرية.. وال اعرتف بها

)ندمان(؟ �ألبومك  طرح  قبل  غبت  • ملاذ� 
- مّر عامان منذ �آخر �ألبوم �أ�سدرته، وهي مدة كافية للتعرف �إىل �أذو�ق 
�جلمهور وتغرها، كذلك �ل�ستماع �إىل �أعمال �لزمالء، و�ختيار �أغاين 
�لألبوم �جلديد و�لتح�سر لها وت�سجيلها. عموماً، ل بد من �لختيار 
�ملتاأين و�لتدقيق كي يخرج �لألبوم ب�سكل جيد ُير�سي �جلمهور، وهو �أمر 

ل يتحقق �إل بعد وقت وجهد كبرين.
�لأغاين؟ �ختيارك  كان  • كيف 

�أكتب  �أو �حلزينة.  منها  �لرومان�سية  �أح��دد عدد  �أو  لالأغاين  �أخّطط  ل 
�أن  على  ولكني حر�ست  ومنا�سب.  �أن���ه جيد  �أع��ت��ق��د  وم��ا  ب��ه،  �أ���س��ع��ر  م��ا 
تختلف  ولكنها  �ل�سعبية،  �لأغ��اين  جلمهور  �إر���س��اء  �سعبية  �أغنية  �أق��دم 
�لأخ��رة و�لتي ل عالقة لها  �ل�سنو�ت  �لتي ظهرت خالل  �لأعمال  عن 
بال�سعبي بل بال�سوقية و�لإ�سفاف. باخت�سار، حر�ست على تنوع �لألبوم 
�إر�ساء جلمهور �لأفر�ح و�حلفالت من جهة، وملحبي �لأغاين �حلزينة 

و�لرومان�سية من جهة �أخرى.
�آخر؟ موؤلف  كلمات  من  تغني  �أن  �ملمكن  من  • هل 

�ألبوم )ندمان( من كلماتي و�أحل��اين، لكن لو وجدت كلمات جيدة   -
�ألبومني  يف  وفعاًل  غنائها،  من  مانع  فال  زميل  تاأليف  من  وجديدة 

�سابقني غنيت �أعماًل من تاأليف �آخرين. كل ما يعنيني �أن �أُقدم عماًل 
ناجحاً ي�سل �إىل �جلمهور.

منفردة؟ �أغنية  ولي�س  �ألبوم  تقدمي  على  �حلر�س  • ملاذ� 
- ل �أعرتف بالأغنية �ملنفردة، و�أرى �أنها خماطرة كبرة، لأن �جلمهور 
خمتلف يف ذوقه وما يحبه من �ألو�ن �لغناء. �إذ� قدمت �أغنية منفردة 

�لأيقاع  �إىل  ي�ستمع  م��ن  �أو  �سجناً  يريد  م��ن  عنها  �سيبتعد  رومان�سية 
�ل�سريع، و�إذ� قدمت �أغنية �سعبية �سيبتعد كل هوؤلء �أي�ساً. 

ث��م، يف �لأح���و�ل كافة �ساأخ�سر ج��زء�ً من  من 
نوعاً  ي���ري���د  �ل�����ذي  �جل���م���ه���ور 

خم����ت����ل����ف����اً 

من �لأغاين. هكذ� يبقى �لألبوم �أف�سل حل لإر�ساء �لأذو�ق كافة.
ما  مهرجانات.  �أغ��اين  لتقدمي  ��ستعد�د  على  باأنك  �سابقاً  �سرحت   •

�سحة ذلك؟
- �ساأقدمها ولكن ب�سكل خمتلف. �ملو�سيقى �جليدة هي �سبب جناح هذه 
�لأغاين، ولكن �خلالف على �لكلمات �ل�سوقية �لتي ت�ساحب �ملو�سيقى. 
لذ� �سا�ستخدم �ملو�سيقى �جليدة مع كلمات �أرقى و�أف�سل، ولو حدث ذلك 

�ستحقق �لنجاح بكل تاأكيد. ولكن حتى �لآن مل �أجد هذه �لرتكيبة.
له؟ و�سلنا  عما  �لدولة  م�سوؤولية  ترى  • كيف 

- �لدولة هي �مل�سوؤول �لأول و�لأخر عما و�سلنا �إليه من تدٍن و�نحد�ر 
على �مل�ستويات كافة، وما ظهر 
كليبات  م����ن  �أخ��������ر�ً 
و�أغ��������ان خ���ارج���ة، 
تتحرك  مل  �إذ 
�ملعنية  �لأجهزة 
�سد من �أهانو� 
يف  �أو  �ل����ف����ن، 
م�������و�ج�������ه�������ة 
�سنة  قر
د  جمهو
ت  كا �سر
وك�������ي�������ان 
ك���������ب���������ر 
و�ن�������ه�������ي�������ار 

دور  �لفنية ل تعمل ول  �مل�سنفات  �لرقابة على  و�أجهزة  �سناعة كبرة. 
لها يف �لفرتة �لأخ��رة. كذلك تنظيم مهرجان غنائي دويل يف �ملنطقة 
تاأكيد، لكننا لالأ�سف  �لدولة بكل  �لريادة فيها م�سوؤولية  �لتي كانت لنا 
ن�سمعه  وم��ا  وُمهني  �سيئ  ب�سكل  موجودين  �أ�سبحنا  بل  مكانتنا  فقدنا 
يف �خلارج من فن م�سري �إهانة لكل فنان. على �لدولة �أن تهتم بالفن 
و�لثقافة وتعرف �أهميتهما لتعزيز ح�سورنا يف �ملنطقة �لعربية و�أهمية 

�لفن �مل�سري ك�سفر لنا.
�ل�سابة؟ �ملو�هب  دعم  يف  �لنقابة  دور  • ما 

- �لنقابة كيان �عتباري، وما متلكه مال عام، ومن �ل�سعب �لت�سرف فيه، 
ودعم مو�هب �سابة �أو �لإنتاج لها. ولكنها ت�ستطيع رعاية حفالت عامة 
�لأخرة  �ل�سنو�ت  للجمهور. يف  لتقدميها  �سابة  ومعهم مو�هب  لنجوم 
�لظروف كانت �سعبة، وكان �حلفاظ على �لنقابة وحل م�ساكل �لأع�ساء 

ل ي�سمح لنا بتحقيق مثل هذه �لقرت�حات.
�ملو�هب؟ �كت�ساف  بر�مج  عن  • ماذ� 

�مل���ادي م��ن خ��الل �لت�سويت و�لإع��الن��ات ون�سبة  - �ل��ه��دف منها �ل��رب��ح 
تاألقها  �أين �لأ�سو�ت �لتي تخرجت فيها رغم جودتها، ورغم  �مل�ساهدة. 
�أثناء عر�س �لربنامج؟ �أين �ختفت، وملاذ� مل يدعمها �ل�سانعون؟ �أرى �أن 
هذه �لرب�مج �أ�سرت �لأ�سو�ت �ل�سابة، لأنها بب�ساطة �سنعت جنماً لأ�سهر 
ثم تركته، ل هو جنم ول مغمور، وعليه �أن يبد�أ �مل�سو�ر جمدد�ً مبفرده 

بعدما عرف طعم �لنجاح و�ل�سهرة.
�ملحافظات؟ يف  خ�سو�ساً  �لعامة،  �حلفالت  م�سكلة  هي  • ما 

�أ�سماء ترهنها بنجوم بعينهم وباأماكن  - ُت�سيطر على �حلفالت �لعامة 
�جلمهور  من  معينة  ل�سريحة  �ل�سياحية  و�ل��ق��رى  �ل�ساحل  يف  حُم��ددة 
ل  وبالتايل  وجت��ارة،  م�سالح  هي  �لباهظ.  �لتذكرة  ثمن  دفع  ت�ستطيع 
جمهورنا  �إىل  ذهابنا  و�سرورة  عامة  حفالت  عن  للحديث  جمال 
�إن �بتعدت هذه �ملافيا عن تنظيم  يف �ملحافظات. ولكن 
�سن�سل  باحل�سور  لغرها  �سمحت  �أو  �حلفالت 

�إىل جمهورنا يف �أي مكان.
عمري(؟ )رحلة  برنامج  عن  • ماذ� 

بعنو�ن  برنامج  ت�سوير  م��ن  �نتهيت   -
خالله  من  ��ستعر�س  عمري(،  )رحلة 
رح���ل���ت���ي م����ع �ل���ف���ن وم���������س����و�ري من 
و27  و�لتلحني  �لغناء  �إىل  �لتاأليف 
���س��ن��ة م��ن �جل��ه��د و�ل��ن��ج��اح، و�لآن 
و�ختيار  لعر�سه،  قناة  عن  �أبحث 

�لتوقيت �ملنا�سب له.
تخو�س  �أن  �ملمكن  م��ن  ه��ل   •

جتربة تقدمي �لرب�مج؟
- ل مانع م��ن ه��ذه �خل��ط��وة �إذ� 
عالقة  ولها  جيدة  �لفكرة  كانت 
بالغناء وجمايل �لذي �أفهم فيه. 
�لفني،  و�مل�����س��و�ر  �لعمر  ه��ذ�  بعد 
باحل�سور  �أه����ت����م  ل  �أ����س���ب���ح���ت 
م  و�لظهور ملجرد �لظهور، فاأقدِّ
ذل��ك ل  �إيل، وغ��ر  ُي�سيف  م��ا 

د�ع له.
�لتمثيل؟ عن  • وماذ� 

 - ُعر�س عليَّ عمل �سينمائي، 
ولكني رف�ست، لأين مل �أجد 
�أ�ستعجل  ل  ف���ي���ه.  ن��ف�����س��ي 
خو�س �لتجربة �إل بال�سكل 
وُي�سيف  ي��ر���س��ي��ن��ي  �ل�����ذي 
�لفني،  م�����س��و�ري  و�إىل  �إيل 
�أما غر ذلك فاأنا حا�سر يف 
و�ل��ك��ت��اب��ة ويل جناحي  �ل��غ��ن��اء 

وتاريخي.

�سريين عبد النور حتذر من 
مواقع التوا�سل

نقالة  هو�تف  �سر�ئهم  ل��دى  �لأه���ايل  �لنور  عبد  �سرين  �لفنانة  ن�سحت 
لأبنائهم، مبر�قبة ت�سرفاتهم وتعاطيهم مع �لآخرين، جاء ذلك يف تعليق 
لها على �حد مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، موؤكدة من خالله حر�سها على 
�لتو��سل  مو�قع  على  �لتفلت  بعد  �جل��ي��دة،  و�لرعاية  �ل�ساحلة  �لرتبية 
�لجتماعي، موؤكدة �أنها تتبع طرقاً �سليمة يف تربية �بنتها تاليا، ول ترتكها 
مع مربيتها �أثناء �سفرها بل حتر�س على وجود زوجها فريد رحمه معها.

�سذى ح�سون تك�سف �سبب عدم زواجها
ك�سفت �سذى ح�سون �أ�سباب عدم زو�جها حتى �لآن، و�أكدت �أن �رتباط �لفنانة 
برجل عادي �أمر يف غاية �ل�سعوبة. وقالت �لفنانة �لعر�قية خالل مقابلة 
معها: )عالقة �لفنان بامر�أة عادية �أمر �سهل وطبيعي، ولكن عالقة رجل 
عادي بفنانة �أمر يف غاية �ل�سعوبة و�لتعقيد. قد يكون يف بد�ية �لعالقة 
طّيباً، ومتعاوناً ود�عماً، ولكن �سياأتي �لوقت �لذي ينفجر فيه ويك�سف وجهه 
�لآخر. بالطبع �سيغار من كّل �سيء تقوم به، وهذ� �لرجل يكون فاقد�ً للثقة 
يف نف�سه. وعلى �لعك�س، ثمة رجال و�ثقون يف �أنف�سهم ويدعمون زوجاتهم 

وير�فقونهن يف م�سرة �ل�سهرة(.
و�أ�سافت: )رمبا يكون هذ� �لزو�ج مبثابة مكيدة و�نتقام، �أي �أّن �لزوج و�سل 
�إىل جنمة �أو �سخ�سية ي�سعب على عامة �ل�سعب �لو�سول �إليها، وهنا تكمن 

�مل�سكلة(.

جنوى كرم: عالقتي باأهلي اأقوى من امل�سالح كافة
�ل���ل���غ���ط �لإع�����الم�����ي حول  ب���ع���د 
جودة،  �أب��و  ط��ارق  �نف�سال  �سبب 
مدير �أعمال و�بن �سقيقة جنوى 
فنياً، وخروج  �لأخ���رة  ك��رم، عن 
�لأخ�����ر ع���ن ���س��م��ت��ه ل��ي��و���س��ح يف 
���س��ف��ح��ت��ه �ل��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى �أح���د 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  م���و�ق���ع 
حقيقة �لأمر، و�أنه مل يعد ميلك 
�لوقت ب�سبب عمله �خلا�س. رّدت 
جنوى كرم بدورها على ما �أثر 
�لتي  و�لإ���س��اع��ات  �ملو�سوع  ب�ساأن 
ب��د�أت تنت�سر ح��ول خ��الف د�خل 
�لعائلة، فكتبت: )عالقتي باأهلي 
�مل�سالح كافة. عائلتي  �أقوى من 
خ����ط �أح����م����ر و�أخ����ت����ي ه����ي �أم����ي 
�ل��ت��ان��ي��ة... ه��ي رّب��ت��ن��ي م��ع غادة، 

وطارق خط �أحمر بالعري�س(.

�أو�سح  �أب�����و ج�����ودة  وك�����ان ط�����ارق 
ح��ق��ي��ق��ة �ن��ف�����س��ال��ه �مل���ه���ن���ي عن 
)تو�سيحاً  فكتب:  ك���رم،  جن��وى 
ملا ُين�سب وُينقل من �أحاديث، مل 
�أوؤكد  �أن  يهمني  ي��وم��اً.  بها  �أُدِل 
عن  )�أتخّلى( يوماً  �أنني مل ولن 
جنوى  �ل��ف��ن��ان��ة  �لأغ��ن��ي��ة  �سم�س 
�ملهني  �لنف�سال  ف��رغ��م  ك���رم... 
يربطني  م����ا  �أن  ي��ب��ق��ى  ب��ي��ن��ن��ا، 
�أقوى و�أعمق بكثر  بنجوى كرم 
�ل���ع���م���ل، ول����ن حت�����ّده يوماً  م���ن 
عائلتي  ه���ي  ف��ن��ج��وى  �مل���ه���ن���ة... 
وبيتي، ونقطة م�سيئة يف حياتي 
حياتي  يف  �أ�سا�سي  ورك��ن  �ملهنية 
كان  بها  يربطني  ما  �لعائلية... 
و�حرت�ماً  وعائلة  دم��اً  و�سيبقى، 

وحمبة ل تنتهي(.

واأ�سهر  اأف�سل  �سامل، موؤلف وملحن ومطرب، قّدم  فنان 
الأغاين لكبار املطربني، وعندما اقتحم عامل الغناء كان 
�ساحب اأ�سلوب مميز حقق له النجاح والتاألق. املطرب 
الغنائية  ال�ساحة  اإىل  يعود  كامل  م�سطفى  واملوؤلف 
بعنوان )ندمان(. عن  باألبوم جديد  بعد غياب عامني 
عدة  فنية  وق�سايا  اأعماله،  واأحدث  الألبوم،  كوالي�ض 

كان مع كامل هذا احلوار.
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تعّرف على االأطعمة الغنية 
بالكال�سيوم غري احلليب

للكال�سيوم وظائف مهمة يف �جل�سم �إىل جانب �أنه �ملعدن �لأ�سا�سي للعظام 
�لتو��سل  على  وي�ساعد  �لإن��زمي��ات،  مكونات  �سمن  يدخل  فهو  و�لأ�سنان، 
بني �خلاليا. ويف هذ� �ل�سدد، �إليكم �أبرز �لأطعمة �لغنية بالكال�سيوم غر 

�حلليب و�لتي يحتاجها �لإن�سان ب�سكل يومي، ومنها:

�لبحرية. -1�لأطعمة 
�لكال�سيوم،  م��ن  ملج   321 على  �ل�����س��ردي��ن  م��ن  غ��ر�م��اً   84 ك��ل  يحتوي 
وتفوق  �ملعدن،  من  ملغ   181 على  �ل�سلمون  من  نف�سها  �لكمية  وحتتوي 

ن�سبة �لكال�سيوم يف �سمك �ملكاريل هذ� �ملقد�ر.

�خل�سر�و�ت.  2-
ل يخطر يف بال كثرين وجود �لكال�سيوم يف �خل�سر�و�ت، لكن �حلقيقة �أن 
ن�سف �لكوب من �خل�سر�و�ت �لورقية �ملطبوخة يحتوي على 79 ملج من 

�لكال�سيوم، من هذه �خل�سر�و�ت �لربوكلي و�ل�سبانخ و�مللوخية.

و�ملك�سر�ت �لبقول   3-
يحتوي كل ن�سف كوب من �للوبيا ذ�ت �لعني �ل�سود�ء على 105 ملغ من 
�لكال�سيوم، �أما ن�سف �لكوب من �لفا�سوليا �لبي�ساء �أو �حلم�س فيحتوي 

على 88 ملج من �لكال�سيوم.

�حلبوب.  4-
بع�س �أنو�ع �خلبز مدّعمة بالكال�سيوم، ويوجد �ملعدن يف حبوب �أخرى مثل 

�لكينو� و�حلّم�س.

�ملعدن. وتخزين  �مت�سا�س   5-
ويلعب  للكال�سيوم،  �جل�سم  �مت�سا�س  يف  مهماً  دور�ً  “د”  فيتامني  يلعب 
�لكافيني دور�ً عك�سياً حيث توؤدي زيادة تناول م�سروبات �لكافيني �إىل ت�سرب 

�ملعدن من �جل�سم.

ما هي اأ�سباب تنميل الل�سان؟
هل �ختربت من قبل �ل�سعور بوخز �لل�سان وما ي�ساحبه من نوبات �أمل؟.. 
طبيب  با�ست�سارة  فعليك  و�لتنميل  بالوخز  �ل�سعور  ذل��ك  معك  تكرر  �إذ� 

متخ�س�س فقد تكون لديك �إحدى �مل�سكالت �لتالية.
�لعيني  ق�سر  طب  بكلية  و�لأع�ساب  �مل��خ  م�ساعد  و�أ�ستاذ  ��ست�ساري  يقول 
يحدث  �لل�سان  تنميل  �إن  �حل�سني،  ح�سن  عمرو  دكتور  �لقاهرة،  بجامعة 
لعدة �أ�سباب، من بينها �نخفا�س م�ستوى �لكال�سيوم بالدم نتيجة �نخفا�سه 

يف �لطعام �أو �لإ�سابة بت�سمع �لكبد.
�حلرقة  مب��ت��الزم��ة  �لإ���س��اب��ة  �أع��ر����س  �سمن  م��ن  �لل�سان  تنميل  �أن  كما 
�لفموية، و�لتي تعطيك �إح�سا�ًسا بنكهة �ملعدن يف �لفم، بالإ�سافة �إىل حرقة 
�أو �رجتاع �حلم�س  �لل�سان، وحتدث نتيجة لتغر�ت هرمونية  وجفاف يف 

�ملعدي وكذلك ب�سبب �لفطريات ومر�س �ل�سكري.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حر�رة �ل�سم�س �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �لأر�سية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  �قل  ي�سبح  �ل��ذي  �لهو�ء  �ل�سم�س  ت�سخن  �ل�ستو�ئية 
حتدث  �لأخ���رى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ل�ستو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�سي �لدنيا 

�لأربع
 • ما �سبب ملوحة مياه البحر؟

مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �لأن��ه��ار  مياه  �مللح  ه��ذ�  م�سدر  �لب�سر  ي�ستخدمه  �ل��ذي  �لطعام 
�لتي  �ل�سخور  ملح  �إذ�ب���ة  على  �لأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�سب 

تعرت�س طريقها وحتمله �ىل �لبحر 

�ملر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 
�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 

مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�س  �ن  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�سر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 
 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�سم�س  هي  �لأر�س  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�سان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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فوائد الفراولة

م�سدر جيد للفولت: �لفر�ولة �سرورية للمر�أة �حلامل نظر�ً لحتو�ئها 
على مادة �لفولت �أو حم�س �لفوليك �لذي ين�سح به �لأطباء دوماً ل�سيما 
�لت�سوهات  م��ن  �جلنني  يحمي  �لفوليت  �حل��م��ل.  م��ن  �لأوىل  �لأ�سهر  يف 

�خللقية. ين�سح �لبدء باأخذه قبل �حلمل بب�سع �أ�سهر.
�لنزميات  م��ن  عالية  ن�سب  على  �ل��ف��ر�ول��ة  حتتوي  �له�سم:  ع�سر  تعالج 
�لها�سمة و�للياف مما يح�سن من وظائف �جلهاز �له�سمي. تقاوم خطر 
�ل�سرطان: كوب من ع�سر �لفر�ولة يحتوي على ن�سبة كبرة من م�ساد�ت 

�لك�سدة و مقويات �ملناعة مما ي�سهم يف �لوقاية من �ل�سرطان.

�لذي يحدث  �لأنف  �أ�سباب خمتلفة لحتقان  هناك 
�إىل  ي����وؤدي  �ل��دم��وي��ة، م��ا  �ل��ت��ه��اب �لأوع���ي���ة  نتيجة 
وتعطيل  �لأن����ف،  د�خ���ل جم���رى  �لأن�����س��ج��ة  ت�سخم 

تدفق �لهو�ء �إليها.
وي��ق��ول �ل��دك��ت��ور حم��م��د م�����س��ع��د، �أخ�����س��ائ��ي �لأنف 
ق��د يحدث  �لأن���ف  �ح��ت��ق��ان  �إن  و�حل��ن��ج��رة:  و�لأذن 
�أو  ل��ع��ي��ب خ��ل��ق��ي  �ن���ح���ر�ف �حل��اج��ز �لأن���ف���ي  ب�سبب 
�مل�ساحبة  �لأع��ر����س  �أح���د  وه��و  لإ���س��اب��ة،  �لتعر�س 

للتهاب �جليوب �لأنفية.
كما تعاين �لن�ساء يف فرتة �حلمل من �ن�سد�د �لأنف 
ا ب�سبب �للحمية  لزيادة كمية �لدم يف �جل�سم، و�أي�سً

و�لفرو�سات �لتي ت�سيب �لأنف مثل �لأنفلونز�.
من  ع��ام��ل  ��ا  �أي�����سً �حل�سا�سية  �أن  �إىل  م�سعد  و�أ���س��ار 
�إن �لعالج بالبخار من  عو�مل �ن�سد�د �لأنف، قائاًل 
�أه���م ط��رق ع��الج �ن�����س��د�د �لأن���ف وع���الج �أي م�ساكل 
��ل م���ن عملية  ت�����س��ي��ب �جل���ه���از �ل��ت��ن��ف�����س��ي، م���ا ُي�����س��هِّ

�لتنف�س.
ك��م��ا �أن ه��ن��اك ب��ع�����س �ل���ع���الج���ات �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة حلل 
م�سكلة �ن�سد�د �لأنف، مثل: تناول �لأع�ساب �لد�فئة 

كالبابوجن، و�حللبة، و�لنعناع، و�ليان�سون.
ملقاومته  �لن�����س��د�د  �إز�ل����ة  يف  ��ا  �أي�����سً �ل��ث��وم  وي�ساعد 

لاللتهابات و�لفطريات.

طريقة بدائية لعالج ان�سداد االأنف

امراأة تقود دراجتها قرب �ساحة الكونكورد وقو�ض الن�سر خالل فعالية يوم بال �سيارات يف باري�ض لت�سجيع 
ال�سكان على ركوب الدراجات ملواجهة الزدحام وت�سجيع و�سائل النقل النظيفة.     )ا ف ب(

�أن  وق��رر  رقيقة  رمادية  و�نثى  �بي�س جميل  بذكر  �لولود فجاء  �لأر�ن���ب  زوج��ا من  �ل�سوق  ��سرتى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�سرتيح قليال فجل�س يف ظل �سجرة وو�سع �سلته �لتي كانت �لر�نب قد 
قر�ست جزء� منها على �لر�س وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج �لر�نب من �ل�سلة ثم فرد ج�سده 
على �لر�س و��سعا يده حتت ر�أ�سه كو�سادة و�غم�س عينيه و�أخذ يحلم بزوج �لأر�نب كيف �سربيهما ثم يتو�لد 
فياأتيان باأربعة �زو�ج وتتو�لد تلك �لزو�ج بعد �ن تكرب فياأتو� بازو�ج كثرة من �لر�نب. �ذن �سيتو�لد �لم و�لب 
و�لبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبره يف فرته زمنية ق�سره لن �لر�نب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرة يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من �لبط 
ليبي�س ويفق�س بطا �سغر� ويكرب ليبي�س �ي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من �لوز ثم من �ملمكن �ن ي�سرتى 
معزة �سغره حلوبا وتلد �ي�سا ومتتلىء �لغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه �ر�س كاملة ول ي�ستطيع �ن 
ير�عيها وحده فهناك زوجته و�ولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة و�لطعام و�غم�س عينه ليحلم �كرث بذلك 
�مل�سهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع �لبط و�لوز و�لدجاج و�لر�نب فلن 
يكون بحاجة �ليها لنه ��سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثر�.. و��ستيقظ من �لنوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيد� 
جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�سلة ولب�سهما وحني جاء دور �ل�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج �لر�نب 
وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله �لنا�س �خذ يقول يا وياله فقدت �لر�نب و�لوز 

و�لبط و�لغنم و�ملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقر� يا وياله.. و�حالماه. 


