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العرق�ضو�س ي�ضر اجلنني خالل احلمل

�مل��ر�أة للعرق�سو�س  تناول  �أن  "فرويندين" �لأملانية من  حذرت جملة 
�آث��ار �سلبية طويلة �ملدى على  �أن يكون له  خالل فرتة �حلمل ميكن 

�جلنني، ��ستناد�ً �إىل نتائج در��سة حديثة �أجرتها جامعة هل�سنكي. 
و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �لفنلندية �إىل �أن �لإفر�ط يف تناول �لعرق�سو�س 
�أقل، بالإ�سافة �إىل معاناة  قد يوؤدي �إىل ولدة �لأطفال مبعدل ذكاء 

�لطفل من فرط �حلركة ونق�س �لنتباه.
وتو�سل �لباحثون �إىل �أن مادة "�لجلي�سيريزين" �ملوجودة بالعرق�سو�س 
هي �مل�سوؤولة عن هذ� �لتطور �ل�سلبي، م�سريين �إىل �أن تعر�س �جلنني 
�لأنثى لكمية كبرية من هذه �ملادة يف �لرحم يوؤدي �إىل و�سولها �إىل 
مرحلة �لبلوغ مبكر�ً. جدير بالذكر �أن �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة 
�لإف��ر�ط يف  �أن  للعرق�سو�س، حيث  �سلبية  �أن هناك خ�سائ�س  �أك��دت 
تناوله قد يوؤدي �إىل بع�س �مل�ساكل �ل�سحية، مثل �رتفاع �سغط �لدم 

و�لولدة �ملبت�سرة. 

ما �ضبب تراكم الدهون حول البطن
�إذ� كنت  �ل��ده��ون ح��ول منطقة �لبطن؟  ي���زد�د وزن���ك وت��رت�ك��م  ه��ل 
�للتفات  عليك  �ل�سريعة  �لأك��الت  �إىل  فقط  يعود  �ل�سبب  �أن  تعتقد 
ت��زي��د حميط �خل�سر، وجت��ع��ل �جل�سم  �ل��ت��ي  �لأخ���رى  �لأ���س��ب��اب  �إىل 
و�سبط  �لتغري،  ه��ذ�  وق��ف  بب�ساطة  ميكنك  �لتفاحة.  ب�سكل  �سبيهاً 
حميط �خل�سر �إذ� عملت على �حلد من م�سببات تر�كم �لدهون حول 

�لبطن.
�لدهون حولها  وزي��ادة  �لبطن  م�سببات ظاهرة كرب حجم  �أو  �لنوم. 
عدم �حل�سول على ما يكفي من �لنوم. �إذ� مل تنم ما يكفي �ستتناول 
�أطعمة ز�ئدة مبعدل 300 �سعرة حر�رية يومياً، وفقاً لدر��سة ُن�سرت 

يف دورية �أمريكيان �إبدميولوجي.
�جللو�س. �إذ� كان عملك يتطّلب �جللو�س طو�ل �لنهار عليك �أن تنتهز 
�لفر�سة وتتحرك ومتار�س �لن�ساط �لبدين يف غري �أوقات �لعمل. ل 
ت�ست�سلم لال�سرتخاء وتو��سل �جللو�س �أمام �لتلفزيون �أو �لكومبيوتر 

يف �لبيت، �حر�س على �مل�سي 30 دقيقة يومياً على �لأقل.
�أك���ل �ل���ده���ون. م��ن �أ���س��ب��اب زي����ادة ده���ون �ل��ب��ط��ن �أك���ل �ل��ده��ون غري 
�لألبان مثل �جل��ن، ودهون  ده��ون منتجات  �ل�سحية بكرثة، خا�سة 

�للحوم �حلمر�ء.
�لتوتر. �إذ� كان �سبب �لتوتر موؤقتاً وينتهي مع �إمتام مهمة عمل معينة 
ل يوؤثر �سلباً، لكن �لتوتر �ملزمن يزيد هرمون �لكورتيزول يف �جل�سم، 
ويوؤدي ذلك �إىل زيادة �لوزن با�ستمر�ر. �لع�ساء �ملتاأخر. خالل �لليل 
ي�سعب على �جل�سم حرق �ل�سعر�ت �حلر�رية، لذلك �حر�س على عدم 

�أكل وجبات يف وقت متاأخر من �لليل. 

اجلنب قد ي�ضيب ب�ضرطان الثدي 
ملنتجات �لألبان فو�ئد و�أ�سر�ر، فهي م�سدر ممتاز للكال�سيوم لكنها 
�أي�ساً تزّود �جل�سم بكثري من �لدهون �حليو�نية. وقد وجدت در��سة 
جديدة �أن تناول �لكثري من �لأجبان يزيد خطر �إ�سابة �لن�ساء باأور�م 

�لثدي، بينما ي�ساعد �أكل �للن )�لزبادي( على خف�س هذه �ملخاطر.
�أجريت �أبحاث �لدر��سة يف معهد �أبحاث �ل�سرطان يف بافلو بنيويورك، 
و�جلن  �ل�سيدر  �جل��ن  �أك��ل  يف  �لإف���ر�ط  �أن  �إىل  نتائجها  وتو�سلت 
�لطري �لكرمية يزيد خماطر �لإ�سابة ب�سرطان �لثدي بن�سبة ت�سل 

باملائة.  53
وعلى �لعك�س وجدت �لدر��سة �أن �لن�ساء �لالتي تتناولن كمية كبرية 
من �للن �لزبادي تنخف�س لديهن خماطر �لإ�سابة ب�سرطان �لثدي 

بن�سبة 39 باملائة.
يف  �سيوعاً  �خلبيثة  �لأور�م  �أن��و�ع  �أك��رث  ث��اين  �لثدي  �سرطان  ويعترب 
�لوليات �ملتحدة بني �لن�ساء بعد �سرطان �جللد. وت�سري تقارير طبية 
�إىل �أن نوعية �لطعام و�لنظام �لغذ�ئي �سبب حلو�يل 30 باملائة من 

حالت �ل�سرطان حول �لعامل. 
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التهاب وتر اليد يهاجم اأ�ضحاب العمل املكتبي 
�ليد  وتر  �لتهاب  �أن  �آي�سهورن من  �لأمل��اين كري�ستوف  �لعظام  ح��ّذر ج��ّر�ح 
�لعمل  �أ�سحاب  خا�سة  ب�سفة  �لوتر" يهاجم  "زليل  بالتهاب  يعرف  ما  �أو 

�ملكتبي، �لذين يعملون �أمام �حلا�سوب ملدة طويلة. 
و�أو�سح �آي�سهورن �أن �لتهاب زليل �لوتر هو �لتهاب ُي�سيب �لغ�ساء �لزليلي 
�ملع�سم،  على  �لو�قع  �ملفرط  �مليكانيكي  �لإج��ه��اد  ب�سبب  ين�ساأ  وه��و  للوتر، 
حتت  �إىل  ميتد  �ملع�سم،  يف  ب��اأمل  �ل�سعور  يف  تتمثل  �أع��ر����س��ه  �إىل  م�سري� 

�لذر�ع.
زليل  بالتهاب  �لإ�سابة  عند  �ل��ر�ح��ة  ���س��رورة  على  �لأمل���اين  �جل���ّر�ح  و�سدد 
�ملع�سم  �إر�حة  ينبغي  �لغر�س،  �أ�سر�ر ج�سيمة. ولهذ�  و�إل ف�ستن�ساأ  �لوتر، 
وعدم تعري�سه لأي �إجهاد. كما ميكن مو�جهة �لتورم من خالل �لتربيد 
بو��سطة كماد�ت �لثلج مبعدل 3 مر�ت ملدة 10 دقائق لكل مرة، بالإ�سافة 

�إىل �ل�سمادة ورفع �لذر�ع لأعلى. 
�إمكانية و�سعها يف  �إىل �ملر�هم �ملثبطة لاللتهابات، مع  كما ميكن �للجوء 
درج �لتجميد �أوًل، ف�ساًل عن �إمكانية تعاطي �لأقر��س �ملثبطة لاللتهابات 

 .COX-2 أو جمموعة� COX-1 من جمموعة
بعدم  ي��و�خ��ي��م جريفكا  �لربوفي�سور  �ل��ع��ظ��ام  ج���ّر�ح  �أو���س��ى  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
�لنتظار �إىل �أن ين�ساأ �للتهاب، حيث ينبغي ��ست�سارة �لطبيب فور �ل�سعور 
باأمل �ساغط باملع�سم �أو حدوث تورم به نظر�ً لأّن �لأمل قد يتفاقم وي�سري 

مزمناً يف حال جتاهله.
وكي ل تتعر�س �لأوتار لإجهاد مفرط من �لأ�سا�س، يو�سي جريفكا �أ�سحاب 
�أن  ينبغي  حيث  �لعمل،  �أثناء  جيدة  و�سعية  على  باحلر�س  �ملكتبي  �لعمل 
�ملفاتيح منخف�سة قدر �لإمكان، و�أن يكون �ملع�سم على نف�س  تكون لوحة 

م�ستوى مف�سل �ملرفق. 

الغناء مفيد ملر�ضى 
االن�ضداد الرئوي 

�جلهاز  لأط��ب��اء  �لأملانية  �لر�بطة  قالت 
ملر�سى  مفيد�  يعد  �لغناء  �إن  �لتنف�سي 
غالباً  �لذين  �مل��زم��ن،  �ل��رئ��وي  �لن�سد�د 

ما يو�جهون �سعوبات يف �لتنف�س. 
�أثبتت  �لدر��سات  �أن  �لر�بطة  و�أو�سحت 
يغنون  عندما  تتح�سن  �ملر�سى  حالة  �أن 
تقنية  �مل��ر���س��ى  يتعلم  ح��ي��ث  ك����ور�ل،  يف 
تنف�س جيدة ويدرّبون �حلجاب �حلاجز 

لديهم. 
�أن وظيفة �لرئة لدى  وعلى �لرغم من 
يتدربون  �أن��ه��م  �إل  تتح�سن،  ل  �ملر�سى 
����س��ت��خ��د�م �ل��ن��ف�����س ب�سكل  ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة 
كور�ل  مع  �لغناء  �أن  عن  ف�سال  مثايل، 
نظر�ً  بالكتئاب  �لإ�سابة  من  يحميهم 
لأنهم ي�سعرون بالعزلة �ل�سديدة ب�سبب 

مر�سهم. 
�لن�سد�د  م���ر����س  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
�لرئوي �ملزمن عبارة عن �ن�سد�د �ل�سعب 
�لهو�ئية وقلة تدفق �لهو�ء ب�سكل مزمن 
وق�سور يف وظائف �لرئة. ويعد �لتدخني 

�أبرز عو�مل �خلطورة �ملوؤدية �إليه. 

اجلنني.. كيف يتعّلم وماذا ي�ضّجل 
يف ذاكرته، وكيف يتذّكر؟ �ص 23

الكالب موؤهلة 100 % 
ال�ضتمام ال�ضرطان

�لعلمية  ك����وري  م��وؤ���س�����س��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ل���ف���رن�������س���ي���ة ل���ل�������س���ح���اف���ة، جن���اح 
�مل�سروع  Kdog، وهو  بروتوكول 
�ملبكر  �ل��ك�����س��ف  �إىل  ي�����س��ع��ى  �ل����ذي 
با�ستعمال  �ل�����س��رط��ان  م��ر���س  ع��ن 
 6 �ل�سم. وبعد  �لكالب على  ق��درة 
خ�سع  �لتي  �لتدريبات  من  �سهور 
مبوؤ�س�سة  ونيكيو  تور  �لكلبان  لها 
�كت�ساف �سرطان  �أج��ل  ك��وري، من 
�ل��ث��دي يف م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة، جنحا 
�ملوؤ�س�سة  �أن  ل���درج���ة  �مل��ه��م��ة  يف 
 100% �يجابية  نتيجة   : �أعلنت 
�أجريت  �ل���ت���ي  �لخ���ت���ب���ار  مل��رح��ل��ة 
 130 م��ن  مكونة  جمموعة  على 

متطوعة. 
ومتّكن  �لكلبان �ملدربان من حتديد 
�كت�ساف  من  متكن  �لتي  �لر�ئحة 
عليها  مناديل  با�ستمام  �ل�سرطان، 
�أثو�ب  �أو  عرق �لأ�سخا�س �ملعنيني 

كانت على �أج�سامهم.
�لأوىل  �مل���رح���ل���ة  ع���ل���ى  و�أ������س�����رف 
متعدد  ف�����ري�����ق  �ل����ت����ج����رب����ة  م������ن 
باحثني  م��ن  م��ك��ون  �لتخ�س�سات، 
و خرب�ء يف تدريب كالب �ل�سرطة، 
�ملادية  �لإمكانيات  لها  وّف��رت  وقد 
خالل  جماعي  مت��وي��ل  حملة  بعد 
�ألف   100 جمعت  �ملا�سي،  يوليو 
يورو. و�لنتائج �لإيجابية لتجربة 
�ل�سهور �ل�ستة، ت�سجع على در��سة 
�ملرة  ه��ذه  تدخل  �أن  ميكن  طبية، 
توفره  �ل�����ذي  �ل��ت��م��وي��ل  �إط�����ار  يف 
وقد  �لعلمي،  للبحث  �مل�ست�سفيات 
�أك����دت م��وؤ���س�����س��ة ك���وري �أن���ه �سيتم 

و�سع طلب بهذ� �خل�سو�س.
�لدر��سة  �أن  �مل��وؤ���س�����س��ة،  و�أ���س��اف��ت 
كالب،   4 �ستجمع  �ملقبلة  �لطبية 
وت�ستغرق 3 �سنو�ت بني 2018 و 
2021، و�ستعتمد على جمموعة 

خمتارة مكونة من �ألف �مر�أة .

يتاأرجحون داخل اآلة 
ملزج االإ�ضمنت

�لبناء  ق����ام جم��م��وع��ة م���ن ع��م��ال 
فكرة  ب����اب����ت����ك����ار  �ل����ربي����ط����ان����ي����ني 
جديدة للرتفيه عن �أنف�سهم، عرب 
�لإ�سمنت،  مزج  �آلة  د�خل  �لتاأرجح 
حتدي  "لعبة  ��سم  عليها  و�أطلقو� 

�آلة مزج �لإ�سمنت"
ن�سر  ���س��ادم  ف��ي��دي��و  �أظ��ه��ر مقطع 
على موقع يوتيوب، جمموعة من 
على  يتناوبون  وه��م  �لبناء  ع��م��ال 
�لإ�سمنت  م��زج  �آل��ة  د�خ��ل  �لتاأرجح 
ح��ي��ث ظ��ه��ر �أح���ده���م وه���و يح�سر 
قبل  �ل�سغرية  �لآل���ة  د�خ���ل  نف�سه 
�لآل����ة و���س��ط �سحك  ب��ه  ت����دور  �أن 
�لبناء  عامل  متكن  وقد  زمالئه.  
من �ل�سمود لعدة ثو�ن د�خل �لآلة 
قبل �أن يطلب من زمالئه �إيقافها 

لأنه �سعر بالدو�ر. 

اجلميالت الفاتنات...زوجات �ضاحلات اأي�ضا؟!

باقي  تاأتي  وبعدها  �ساحرة،  فاتنة  جميلة 

امليزات التي ت�ؤهل املراأة للزواج. هذه مقايي�س 

يعتمدها ماليني الرجال عرب العامل يف اختيار 

اجلميالت  اأّن  ترى  اأخرى  اآراء  لكّن  زوجاتهم، 

يف  والأ�سباب  �سيئات،  زوج��ات  ه��ّن  الفاتنات 

املقال التايل.

يلتقيان، يعي�سان ق�سة حب، يتبادلن الهدايا، 

ثم تدخل الق�سة يف م�سار م�سروع زواج، فيغري 

حمل  اجلفاء  ويحل  وينف�سالن  راأي��ه،  الرجل 

الكراهية،  وت�س�د  بينهما،  والع�سق  ال����داد 

فار�س  غري  مل��اذا  تفقه  ل  الفاتنة  واجلميلة 

اجلميلة  ت��راه  امل�قف  وله�ل  راأي��ه،  الأح��الم 

منها  اأق��ّل  فتاًة  اختار  قد  اأ�سهر  بعد  املهج�رة 

ُح�سنا مبراحل لتك�ن �سريكة حياته!

حني ُي�ساأل �لفار�س �خلائن ملاذ� تخلى عن تلك �حلبيبة 
"�جلميالت  �ل�ساحرة ليتزوج فتاًة عادية �جلمال يقول 
�ل��ف��ات��ن��ات م��ن��ا���س��ب��ات ل��ل��ح��ب، ول��ك��ن��ه��ّن ل�����س��ن زوج����ات 

منا�سبات".
ه���ل ه���ي ع��ق��ي��دة م���وروث���ة م���ن �ل��ب��ي��وت و�لأه�������ل؟ عن 
ُن�سر يف �سحيفة دي��ل��ي ميل  �أج���اب م��ق��ال  �ل�����س��وؤ�ل  ه��ذ� 
ميدلتون" ذ�ت  "بيبا  ع��رب  م��ث��ال  م����ورد�  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
ميوت  �لتي  �لباهرة  و�ل�سيقان  �جل��م��ال  خ��ر�يف  �ل�سعِر 
لأجلها �لرجال باعتبارها و�حدة من �أكرث �لن�ساء ح�سنا 
على كوكب �لأر�س، عالوة على �أنها �سقيقة زوجة ملك 
ثمانية  د�م��ت  ح��ب  عالقة  خا�ست  وق��د  �ملقبل  �نكلرت� 
�ل�سهري،  �لنبيل  �ل��رثي  ل��ودون  �ليك�س  مع  �سهر�  ع�سر 
"ل ت�سلح �ن  �أهله يعتربونها  �أن �نف�سال لأّن  وما لبثا 
"ملاذ�  ك��ت��اب  ت��ك��ون زوجة" ! ويعلل ج��ون م��ويل م��وؤل��ف 
�لن�ساء ويرف�سون غريهن" ذلك  يتزوج �لرجال بع�س 
فيما  للزو�ج،  توؤهلهن  �لن�ساء  بع�س  �إّن طبيعة  بالقول، 

تتعار�س طبيعة غريهن مع مبد�أ �لزو�ج".
 3500 �سمل  �لهاتف  عرب  ��ستطالعا  �ملوؤلف  و�أج��رى 
خطيبتك؟"،  ت�����س��ف  "كيف  ب��ال�����س��وؤ�ل  وب������د�أه  رج�����اًل، 
%20 منهم على و�سفها بالفاتنة،  فاقت�سرت �جابات 
و�ل�ساحرة وخارقة �حل�سن، فيما ركزت 80 يف �ملائة من 

�لإجابات على ما يتوقعونه من" زوجة" �مل�ستقبل.
على �مل�ستوى �لعربي يرى �أغلب �لرجال �أّن �ملر�أة خارقة 
و�ستكون  جميعا،  �ل��رج��ال  �أن��ظ��ار  مو�سع  ه��ي  �حل�سن 
هدفاً يطاردونه، وهو ما ل ير�ساه �لرجل لزوجته. نعم 
كل  �أّن  حد  �ىل  جميلة  لي�س  ولكن  جميلة،  يريدها  هو 

�لرجال يذوبون يف ح�سنها ويطمعون فيها!
�لن�سوة باذخات �حل�سن ممن  �أن  �لأمهات عموما يريّن 
وياأنفن  متكرب�ت  �لغالب  يف  ه��ّن  بالفاتنات،  يو�سفن 
على  حر�سا  ب��الأط��ف��ال  و�لعناية  �لبيت  يف  �لعمل  ع��ن 
عالوة  �ملن�سابة،  �سعورهن  وخا�سة  جمالهن،  م��و�ط��ن 
ع��ل��ى �أن��ه��ّن م���غ���رور�ت وي��ري��ن �أن��ف�����س��ه��ن ف���وق م�ستوى 

�أزو�جهن بوجود عرو�س مناف�سة كثرية وم�ستمرة من 
�أجر�ه  ��ستطالع  �إليه  ما ذهب  و�سبان كرث، وهو  رج��ال 
موقع �لرجل �لإمار�تي حيث نقل عن �إ�سالم حامد 33 
�ل��زو�ج بفتاة  "يهاب بالفعل  �إن��ه  �أع��زب �لقول  �سنة وهو 
لأنهن  و�إمن��ا  نف�سه  يف  ثقته  لعدم  لي�س  �جلمال  فائقة 
وهذ�  تعبريه-  وف��ق  فارغة"-  و"عينيهم  غ���رور�  �أك��رث 
�جلميالت  �لفتيات  معظم  �أن  حيث  جتاربه  خ��الل  من 
وي�ستخدمن  غ����رور�،  �أك���رث  ك��ن  ت��ع��رف عليهن  �ل��الت��ي 
جمالهن لإيقاع �ل�سباب يف حبهن �إر�ساء لغرورهن غري 

�لطبيعي، ومعظمهن مر�سى نف�سيني".
وق����د يخ�����ل�س ك������ثريون �����بعد هذ� �ملقال �ىل �أّن �حل�سن 
�لباذخ قد مي�سي لعنة تالزم �لفتاة وحترمها من �لزو�ج، 

و�لزوجات هن غالبا ل�سن �أجمل �لن�ساء.
�حلياة،  �سريك  فاختيار  �حلقيقة،  ك��ل  لي�س  ه��ذ�  لكن 
ك��ث��رية، لي�س  �أم زوج���ة، يخ�سع لع��ت��ب��ار�ت  ك��ان  زوج���اً 

�جلمال �إل و�حد�ً منها.

هل تفكرين 
بالوالدة يف املاء؟

�أكد �أطباء �أن �لولدة يف �ملاء لي�ست 
لها مز�يا مثبتة بالن�سبة لالأمهات 
�إىل م�سكالت �سحية  ت��وؤدي  ورمب��ا 
خطرية للمو�ليد. و�أفادت تو�سيات 
�لأمريكية  �ل��ك��ل��ي��ة  م���ن  ج���دي���دة 
لأط����ب����اء �ل���ن�������س���اء و�ل���ت���ول���ي���د �أن����ه 
�ملخا�س يف  ف��اإن  لالأمهات  بالن�سبة 
�لأمل  ي�ساعد يف تخفيف  �مل��اء رمبا 
وي��ح��د م���ن �حل���اج���ة ل��ل��ب��ن��ج ورمبا 
يعجل باملرحلة �لأوىل من �ملخا�س 

قبل �ت�ساع عنق �لرحم.
ول��ك��ن ي��ج��ب ع��ل��ى �ل��ن�����س��اء �خلروج 

�ملرحلة  حت���ني  �أن  ق��ب��ل  �مل�����اء  م���ن 
�لثانية وهي �لدفع بالطفل.

وهو  و�ك�س  �لدكتور جوزيف  وق��ال 
�أح����د م��ع��دي �ل��ت��و���س��ي��ات ل توجد 
لالأمهات  بالن�سبة  حم��ددة  �أخ��ط��ار 
�لأوىل من  �مل��رح��ل��ة  يف  �مل��و�ل��ي��د  �أو 
�ل���ولدة يف �مل���اء. و�أ���س��اف: وت�سمل 
�لأخطار �ملحتملة بالن�سبة للمو�ليد 
�ل����ولدة يف  �لثانية م��ن  �مل��رح��ل��ة  يف 
�ملاء �لغرق يف �ملاء و�لإ�سابة بعدوى 
�ل�سري  �حل��ب��ل  وت��ع��ر���س  خ��ط��رية 

للنزف و�حلاجة �إىل نقل دم.
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 "اأبوظبي التقني" ميكن ال�ضباب املواطن من ت�ضغيل املخابز الأول مرة �ضمن برناجمه "نعم للعمل"  
مبارك ال�سام�سي: الرثوة الب�سرية امل�اطنة متلك املهارات للعمل والإبداع يف كافة قطاعات العمل والإنتاج

برعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك:

القراءة ب�ضهر  م�ضاركتها  �ضمن  التا�ضعة  دوراتها  يف  الق�ضرية  الق�ضة  جائزة  "الثقافة" تطلق 
ال�سابري: اجلائزة تطلق فئة ق�سة "ما قبل الن�م" لأول مرة وت�ستهدف الأطفال دون اخلام�سة

بلدية احلمرية توؤكد على اأهمية ا�ضتكمال كوادرها الوظيفية لدرا�ضاتهم االأكادميية وحتتفي باحلا�ضلني على �ضهادات الدبلوم املهني

مدر�ضة العقد الفريد وجمل�س اأولياء دبا احل�ضن ينظمان »اأجدادنا خري  وبركة « �ضمن فعاليات ملتقى االأجداد الثاين يف دبا احل�ضن

•• ابوظبي - الفجر

�أ�ساف مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، 
�ملجالت  �ىل  �ملخابز،  و�إد�رة  ت�سغيل  قطاع  م��رة  لأول 
�لقطاع  يف  للعمل  �ملو�طن  �ل�سباب  عليها  يتدرب  �لتي 
�خلا�س، بجانب �ملجالت �حلالية وهي خدمة �لعمالء 
�لعا�سرة من  �ل��دورة  بالتجزئة، وذلك �سمن  و�ملبيعات 
�ملركز  ينظمها  �لتي  للعمل"  "نعم  �لوطني  برناجمه 
�ل�ساد�س  26 مار�س �جل��اري وحتى  �لفرتة من  خالل 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء  �ملقبل،  �أبريل  من 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، وحتت رعاية �سمو 
�ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة.

عام مركز  �ل�سام�سي مدير  �سعيد  مبارك  �سعادة  وق��ال 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �أن �لتطوير 
"�أبوظبي  �إ���س��ت��م��ر�ر  �إط���ار  ي��اأت��ي يف  للربنامج  �جل��دي��د 
وروؤية  �لر�سيدة   �لقيادة  توجيهات  تنفيذ  �لتقني" يف  
�أبوظبي 2030، لتمكني �سباب و فتيات �لإم��ار�ت من 
�لعمل يف كافة �ملجالت �حليوية �لتي يحتاجها �ملجتمع 
بحيث يكون �ملو�طنون ق��ادرون على حتمل م�سوؤوليات 
�مل��ج��الت بكل كفاءة و�إق��ت��د�ر، وه��و �لأمر  ت�سغيل ه��ذه 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ي��ت��و�ف��ق م��ع م�ستقبل دول���ة  �ل���ذي  
�ملتحدة خالل مرحلة ما بعد �لنفط، و�لذي وجه �ليه 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، عندما �أكد 
�سموه �أن �لإمار�ت �ستحتفل بخروج �آخر برميل برتول 
بعد خم�سني عاماً، حيث �سيكون لديها �لرثوة �لب�سرية 

�ملو�طنة �لتي متلك �ملهار�ت و�لقدر�ت �خلا�سة للعمل 
و�لإبد�ع يف كافة قطاعات �لعمل و�لإنتاج. و�أو�سح مدير 
عام مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �أن 
�مل�ساركون يف �لربنامج �سيتم خالل �جازة ف�سل �لربيع 
ك��اف��ة مر�حل  ب��ط��رق مبتكرة ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��م  �جل����اري 
�إ�سافة �ىل  �سناعة �ملخبوز�ت و�حللوى و�إد�رة �ملخابز، 
تطوير مهار�تهم يف جمالت عدة منها خدمة �لعمالء 
و�ملبيعات بالتجزئة مبا ي�سمن لهم جتربة عمل مميزة 
تتيح لهم �لتعرف على �آليات �لعمل يف موؤ�س�سات �لقطاع 
�خلا�س، ب�سكل عام، وذلك بالتعاون مع جمموعة من 
يف  مدن   6 يف  �لتجارية  و�ل�سركات  و�ملوؤ�س�سات  �ملخابز 
خمتلف �إمار�ت �لدولة ت�سمل �أبوظبي، �لعني، ومدينة 

ز�يد يف �ملنطقة �لغربية، ودبي، �ل�سارقة، وعجمان.
 ومن جهته �أعلن علي حممد �ملرزوقي رئي�س مهار�ت 

يف  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  �أن  �لتقني"  "�أبوظبي  يف  �لإم��������ار�ت 
www. �ملبادرة متو��سل عرب   �ل��دورة �جلديدة من 
yestowork.ae  و قد بد�أ منذ 23 يناير �ملا�سي، 
�أولياء �لأم��ور لت�سجيع  �لأح��د، د�عيا  وينتهي يوم غد� 
�أبنائهم من �ل�سباب و�لفتيات ممن ترت�وح �عمارهم ما 
يحق  فيما   ، �لت�سجيل  ل�سرعة  �سنة    21 �ىل  بني15 
�لأربعة من  �مل�ستويات  ي�ستكمل  �أن  قبل  �سارك من  ملن 
�ملبادرة دون �سرط �ل�سن، علماً بان كل م�سارك يح�سل 
يح�سل  فيما  �جن��از  �سهادة  على  م�ستوى  كل  نهاية  يف 
�أنه  �أي  �أربع دور�ت  �أو �لطالبة �لذي �سارك يف  �لطالب 
�أمت �مل�ستويات �لأربعة للربنامج على موؤهل معتمد من 
وفتيات  ل�سباب  يفتح  مبا  للموؤهالت،  �لوطنية  �لهيئة 
و�ل�سناعة  �لق��ت�����س��اد  يف  �مل�ستقبل  �أب�����و�ب  �لإم������ار�ت 

و�لتجارة و�لقطاع �خلا�س ب�سكل عام.

•• اأبو ظبي - الفجر

وتنمية  �لثقافة  وز�رة  م�ساركة  �إط���ار  يف 
ي��زي��د على  �ل���ق���ر�ءة مب��ا  �مل��ع��رف��ة يف �سهر 
فعاليات  �ل��وز�رة  �أطلقت  فعالية،    160
�لدورة �لتا�سعة من جائزة �لق�سة �لق�سرية 
برعاية معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة، ودعت 
�لوز�رة كافة �ملبدعني �لإمار�تيني و�لعرب 
للم�ساركة يف  �ل��دول��ة  �أر���س  على  �ملقيمني 
فئاتها �لأربعة وحتى �لع�سرين من �بريل 
�لعام فئة  ه��ذ�  �ل���وز�رة  �ملقبل، حيث تقدم 
�سن  بالكتابة لالأطفال من  تتعلق  جديدة 
3 �إىل 5 �سنو�ت، فيما يعرف ب "ق�سة ما 
قبل �لنوم" وذلك لكي تتعرف هذه �لفئة 
نعومة  م��ن��ذ  عليها  وت��ع��ت��اد  �ل���ق���ر�ءة  ع��ل��ى 
حياة،  �أ�سلوب  �ل��ق��ر�ءة  فت�سبح  �أظ��ف��اره��ا، 
ك��م��ا ت���دع���م �مل��ب��دع��ني يف ه����ذ� �ل���ن���وع من 
�لكتابة �لتي تتطلب حرفية كبرية للدمج 
بني �خليال �لذي يتالءم مع هذه �ملرحلة 
�لعمرية و�لقيم �لتي يجب غر�سها، �إ�سافة 

�إىل �سهولة �جلمل و�لكلمات.
����س���ع���ادة عفر�ء  �أو����س���ح���ت  وم����ن ج��ان��ب��ه��ا 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����س��اب��ري 
ي��ت��وق��ف فقط  �ل�����وز�رة ل  دور  �أن  �مل��ع��رف��ة 
عند �لإعالن عن جائزة �لق�سة �لق�سرية 
�مل�ساركة،  �لأع��م��ال  و��ستقبال  و�سروطها 
وتقييمها وطباعة  ون�سر �لأعمال �لفائزة، 
ي���ت���ع���دى ذل�����ك �إىل دع�����م ورع���اي���ة  و�إمن�������ا 
�لفائزين من خالل توفري �لور�س �لأدبية 
و�مللتقيات �لفكرية �لتي تتيح لهم �لفر�سة 
و�لعربية  �ملحلية  �لأدب��ي��ة  �لقامات  للقاء 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��م وخ��رب�ت��ه��م يف 
جم����الت �لإب������د�ع �مل��خ��ت��ل��ف��ة، �إ���س��اف��ة �إىل 

�أعمالهم  �لتوقيع وو�سول  تنظيم حفالت 
و�لعاملية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل���ع���ار����س  ك���اف���ة  �إىل 
تقوم  كما  باإبد�عاتهم،  �جلمهور  لتعريف 
للم�ساركة  �لفائزين  با�ست�سافة  �ل����وز�رة 
خالل  م��ن  ب��ال��ق��ر�ءة  �ملتعلقة  بر�جمها  يف 
�لثقافية  �ملر�كز  بكافة  �ملتنوعة  �لفعاليات 
�لدولة  �إم�����ار�ت  بجميع  ل���ل���وز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة 
و�إبد�عاتهم  باأعمالهم  �جلمهور  لتعريف 
�ل��ق�����س�����س��ي��ة ك���اأح���د �أ����س���ك���ال �ل���دع���م �لتي 
يف  و�ملبدعني  للموهوبني  �ل��وز�رة  تقدمها 

كافة �ملجالت.
�جل���ائ���زة حتظى  �أن  �ل�����س��اب��ري  و�أك������دت   
نهيان  �ل�سيخ  معايل  من  ومتابعة  برعاية 
بن مبارك من خالل  دعم كافة �لفائزين 
لالأطفال  �ل���ق�������س���رية  �ل��ق�����س��ة  ب���ج���ائ���زة 
و�لنا�سئة، ورغبته بان تكون �جلائزة قاطرة 
على  حتر�س  �لتي  �لق�س�سية  لالإبد�عات 
تعاين  �لتي  �ل�سنية  �ملر�حل  لهذه  �لكتابة 
وعن  ع��ام.  ب�سكل  �لعربية  �ملكتبة  يف  ن��درة 
�ربع  على  تركز  �نها  �ك��دت  �جل��ائ��زة  فئات 
مر�حل �سنية م�ستهدفة بالفئات �ملذكورة، 
وت���ب���د�أ م��ن ���س��ن ث���الث ���س��ن��و�ت وح��ت��ى ما 
فوق 20 عاما، وهي بالرتتيب " ق�سة ما 
قبل �لنوم" ، وق�سة تخاطب �لفئة من 6 
�لفئة من  وفئة تخاطب  �سنو�ت،   10 �إىل 
وهي  �لخرية  و�لفئة  عاما،   18 �إىل   11
موؤكدة  ع��ام��ا،   20 ف��وق  م��ا  �لتي تخاطب 
وتركز  للغاية  مي�سرة  �مل�سابقة  �سروط  �أن 
�ملنجز�ت  �ملقدمة  �لأع��م��ال  ت��ربز  �أن  على 
كالت�سامح  �لإيجابية  و�لقيم  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�لتميز ودعم �خلري،  و�ل�سعادة و�لطموح 
�لإمار�تي  و�ل���رت�ث  �لأخ���الق  ترتكز  و�ن 
باللغة  ت��ك��ون  �أن  �إىل  �إ����س���اف���ة  �لأ����س���ي���ل، 

�لعربية �لف�سحى. 

و�أهم  �جل���ائ���زة  يف  �لتحكيم  م��ع��اي��ر  وع���ن 
�لنقاط �لتي يجب على �مل�سارك حتريها يف 
كتابته، �أ�سارت �ل�سابري �أن جلنة �لتحكيم 
�لفكرة  �����س���ال���ة  ع��ل��ى  ت��ق��ي��م��ه��ا  يف  ت���رك���ز 
�مل�ستهدفة،  �لقيم  و�إب����ر�ز  فيها  و�لإب�����د�ع 
�للغة  �لعاطفة و�سالمة  �إىل �سدق  �إ�سافة 
�لق�سة  عنا�سر  وت��ك��ام��ل  �ل���س��ل��وب  وق���وة 
�لبيانية  �ل�������س���ور  وج���م���ال  وت�����س��ل�����س��ل��ه��ا، 
�لتفا�سيل  ك��اف��ة  �ن  م��وؤك��دة  و�ل��ب��الغ��ي��ة، 
�لق�سرية متوفرة  �لق�سة  بجائزة  �ملتعلقة 
للوز�رة،  �لتابعة  �لثقافية  �ملر�كز  كافة  يف 
من  عليها  �حل�سول  �إمكانية  �إىل  �إ�سافة 
خالل موقع �لوز�رة على �سبكة �لإنرتنت، 
ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي، تي�سري� على 
�مام  مفتوح  �ل��ب��اب  �أن  م��وؤك��دة  �مل�ساركني، 
�ل�سباب.  �و  �ملحرتفني  من  �سو�ء  �جلميع 
�أ�سبحت  �جل��ائ��زة  �أن  �ل�سابري  و��سافت 
و�ح����دة م��ن �أه���م �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي حتظى 
م�ستوى  ع��ل��ى  ع��رب��ي��ة  مب��ت��اب��ع��ة حم��ل��ي��ة 
�أع��د�د� كبرية من �لكتاب  كبري، و�جتذبت 
و�ل��ك��ات��ب��ات �لإم���ار�ت���ي���ني و�ل���ع���رب، �سو�ء 

�لكتابة  مي��ار���س��ون  م��ن  �و  �ملحرتفني  م��ن 
�لإبد�عية لأول مرة، وكر�ست للكتابة لهذه 
�لأهد�ف  �إط���ار  يف  �ملهمة  �ل�سنية  �ملرحلة 
�ل��ث��ق��اف��ة وتنمية  ل�����وز�رة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لقيم  زرع  ع��ل��ى  حت���ر����س  �ل���ت���ي  �مل���ع���رف���ة 
لهذه  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  وتعزيز  �لوطنية 

�لفئة، من خالل هذه �جلائزة.
ومن جانبها �أكدت فاطمة �آل �لن�سور مدير 
�إد�رة �ملحتوى �ملعريف، �ملن�سق �لعام للجائزة 
�ملجتمعية،  �لثقافة  �لقيم  ن�سر  �إىل  تهدف 
�ملوجهة  بالق�سة  �ملحلية  �ل�ساحة  ورف���د 
يف  �لأ���س��ال��ة  مفاهيم  تعميق  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
ن��ف��و���س �لأط���ف���ال و�ل��ن��ا���س��ئ��ة، و�ل��ت��ي منها 
و�لتكافل  كالتعاون  �ل�سائدة  �لقيم  تعرف 
باخللق  و�لتحلي  و�لإخ��ال���س  و�ل��رت�ب��ط 
و�حلر�س على بناء �لوطن و�ملحافظة على 
طباعة  �ل�����وز�رة  تتبنى  ح��ي��ث  مكت�سباته، 
�ملد�ر�س  على  وتوزيعها  �لفائزة  �لأع��م��ال 
�مل�ستهدفة  �ل���ف���ئ���ات  �أي������دي  �إىل  ل��ت�����س��ل 
يف  �لإيجابية  �ملفاهيم  تعميق  على  وتعمل 
نفو�سهم من خالل �لق�سة و�لكلمة �ملعربة 
و�ل�������س���ورة �جل��م��ي��ل��ة مل��ج��ت��م��ع �لإم�������ار�ت، 
�لو�سول  يف  جن��ح��ت  �جل���ائ���زة  �ن  م���وؤك���دة 
�لكّتاب  و��ستقطاب  �مل�ستهدفني  �آلف  �إىل 
�لثمان  �ل����دور�ت  �م��ت��د�د  و�مل��ب��دع��ني على 
�جلائزة  من  تهدف  �ل���وز�رة  و�أن  �ملا�سية، 
وتبنيها  �ل�سابة  �مل��و�ه��ب  ع��ن  �لك�سف  �إىل 
لت�سهم يف �مل�سهد �لثقايف �لإمار�تي وتنمية 
�لثقافة  يف  �مل��و���س��وع��ي  �ل��ت��ن��اف�����س  ق��ي��م��ة 
و�لأدب لل�سباب وتوجيه �لكتاب و�ملبدعني 
ترثي  ه��ادف��ة  ق�س�سية  �إب��د�ع��ات  لتقدمي 
وتعك�س  للدولة،  �ملجتمعية  �لثقافة  �لقيم 
يرفد  مبا  ل��الإم��ار�ت  �ملحلية  �لبيئة  طابع 
جديدة  مبجموعة  و�لنا�سئة  �لطفل  �أدب 

و��سباع  خميالتهم  لإث���ر�ء  �لق�س�س  م��ن 
حاجاتهم �لنف�سية، من خالل تبني �لقيم 

�لإمار�تية �لأ�سيلة.
تاأتي  �أن جائزة �لق�سة �لق�سرية  و�أ�سافت 
�لتي  و�مل�سابقات  �جل��و�ئ��ز  �سل�سلة  �سمن 
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ت��ت��ب��ن��اه��ا 
�ملجالت  يف  �لأدب������ي  �ل��ت��األ��ي��ف  ل��ت�����س��ج��ي��ع 
�لأدبية  �لنتاجات  توظيف  ث��م  وم��ن  كافة 
كو�حدة  �ملعرفة  �لتنمية  مفهوم  لتحقيق 
من �ملبادر�ت �لتي تركز على دعم �لقر�ءة 
و�ملعرفة �سو�ء خالل �سهر �لقر�ءة �أو طو�ل 

�أيام �لعام.
�لتي  �ل��ق�����س��رية  �لق�سة  ج��ائ��زة  �أن  ي��ذك��ر 
�ملعرفة  وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  �طلقتها 
قا�ساً   453 م��ن  �أك���رث  ج���ذب  ��ستطاعت 
من �ملحرتفني و�لهو�ة على مدى دور�تها 
من  �أك��رث  قدمت  و�نها  �ل�سابقة  �لثمانية 
 54 منهم  دور�تها  مدى  على  فائز�   79
من �بناء �لإمار�ت و 25 من كافة �لأقطار 
ون�سر  بطباعة  وق��ام��ت  �لخ���رى،  �لعربية 
مدى  ع��ل��ى  ق�����س��ة   30200 م���ن  �أك�����رث 
�أن  و��ستطاعت  �ملا�سية،  �لثمان  �ل�سنو�ت 
جت���د ط��ري��ق��ه��ا �إىل �جل��م��ه��ور �لإم���ار�ت���ي 
�ملجموعات  ه����ذه  و�أ���س��ب��ح��ت  و�ل���ع���رب���ي، 
يقبل  �ل��ت��ي  �ل��ك��ت��ب  �ك���رث  م��ن  �لق�س�سية 
ع��ل��ي��ه��ا �جل��م��ه��ور، ت���ز�ي���د �لإق���ب���ال عليها 
�ملد�ر�س،  ط���الب  ج��ان��ب  م��ن  ك��ب��ري  ب�سكل 
وه��و موؤ�سر و��سح على جن��اح �جل��ائ��زة يف 
حتقيق �هد�فها، كما كان مل�ساركة �لفائزين 
يف  �لق�س�سي  �ل�����س��رد  ور����س  يف  ب��اجل��ائ��زة 
وقدر�تهم،  مب��و�ه��ب��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف 
م���وؤك���دة �ن ت��رك��ي��ز �ل������وز�رة ي��ن�����س��ب على 
ول  باجلائزة  �لفائزة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ه��ب 

يغفل �لفائزين �لعرب �ي�سا.

•• ال�شارقة _ الفجر:

بلدية  م��دي��ر  �ل�سام�سي  ر����س��د  م��ب��ارك  �أك���د 
متكني  على  �لبلدية  حر�س  على  �حلمرية 
كافة كو�درها �لوظيفية من خمتلف �لإد�ر�ت 
و�لأق�سام على ��ستكمال م�سو�رهم �لتعليمي 
و�للتحاق بالتعليم �لأكادميي �لعايل �لأمر 
�لذي ينعك�س على تعليميهم و�أد�ئهم. و�أ�سار 
�إليها  ت��ت��ط��ل��ع  �ل��ت��ي  �خل��ط��ط  ت��ل��ك  �أن  �إىل 
�ل�سمو  �ساحب  لروؤية  ترجمة  تاأتي  �لبلدية 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
ل����الحت����اد حاكم  �مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى  ع�����س��و 
�ل�سارقة _حفظه �هلل ورعاه _ يف مو��سلة 
كافة  يف  �لعايل  لتعليمهم  و�لفتيات  �ل�سباب 

در��سته  عند  �أح��د  يتوقف  و�أل  �لتخ�س�سات 
�ل��ث��ان��وي��ة. ج���اء ذل���ك خ���الل �ح��ت��ف��اء بلدية 
�أم�����س �لول ل��ك��وك��ب��ة من  �حل��م��ري��ة ���س��ب��اح 
�لذي  �ل�سام�سي  مبارك  تقدمهم  �ملوظفني 
�ملوؤ�س�سات  �إد�رة  دب��ل��وم  على  م��وؤخ��ر�  ح�سل 
�لثقافية من معهد �ل�سارقة للرت�ث  بجانب 
�حل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ���س��ه��اد�ت �ل��دب��ل��وم �ملهني 
�ملختلفة .  �ملهنية  �مل��ج��الت  يف   2016 بعام 
و�خلريجات  �خلريجني  تخ�س�سات  و�سملت 
�لدبلوم �ملهني يف �ملو�رد �لب�سرية و�لتخطيط 
�لإ�سرت�تيجي و�إد�رة �مل�ساريع و�أي�ساً �لدبلوم 
�إد�رة  ودب��ل��وم  و�لأر���س��ف��ة  �ل��وث��ائ��ق  يف  �ملهني 
�ملوؤ�س�سات �لثقافية و�لذي يهدف �إىل تاأهيل 
موظفي �لدو�ئر �ملحلية و�حلكومية يف �إمارة 

�ل�سارقة يف جمال �لأر�سفة �لإلكرتونية. وهناأ 
وبارك  و�خل��ري��ج��ات  �خل��ري��ج��ات  �ل�سام�سي 
�لبلدية  �أن  و�أو���س��ح   تعليمهم  مو��سلة  لهم 
�لكو�در  وتاأهيل  وت��دري��ب  تهيئة  �إىل  تهدف 
�ملهنية �لعاملة ببلدية �حلمرية للو�سول بها 
�ىل �على درجات �لتميز �ملوؤ�س�سي و �لوظيفي 
كفاء�ت  خلق  يف  �لتكرمي  �أهمية  �إىل  ول��ف��ت 
للعمل  م�ستقبلية  �آف���اق  خلق  ق���ادرة  قيادية 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات   ت��و�ك��ب   �لبلدي 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
ع�����س��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة - 
�سموه  ،  وترتجم حر�س  ورع��اه  �هلل  حفظه 
لبناء �جيال تتخذ من �لعلم و�ملعرف مناهاًل 

ل�ست�سر�ف وبناء �مل�ستقل .

•• دبا احل�شن –الفجر:

 ) حتت �سعار )�أج��د�دن��ا خري وبركة 
نظمت مدر�سة �لعقد �لفريد للتعليم 
بال�سر�كة  �أوىل  ح��ل��ق��ة  �لأ����س���ا����س���ي 
�أم�����ور �لطلبة  �أول����ي����اء  م���ع جم��ل�����س 
و�لطالبات بدبا �حل�سن بالتعاون مع 
جمال�س �لآباء و�لأمهات يف مد�ر�س 
�ملدينة فعاليات و�لتي  �أقيمت �سمن  
�لقرية  يف  �ل��ث��اين  �لأج�����د�د  ملتقي 
�ل���رت�ث���ي���ة ب���دب���ا �حل�������س���ن. وخ���الل 
ف��ق��ر�ت تربوية  ق��دم��ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
بعنو�ن )�سمعة �لد�ر( و�لتي حتدثت 
فيها مرمي �لهند��سي مدربة تربوية 

عن ف�سل �لأجد�د ومدى تاأثر �لآباء 
تناول  ك��م��ا  �حل���ي���اة  يف  ب��خ��رب�ت��ه��م 
�جللو�س  يف  �لآد�ب  ك��ي��ف��ي��ة  �ل��ل��ق��اء 
�لأحفاد  ت��اأث��ر  وكيفية  �ملجال�س  يف 
بالقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �لقدمية 
�خلري  عمل  على  �لأح��ف��اد  وت�سجيع 
ومتيز   . �لإن�����س��اين  �لعمل  لرت�سيخ 
�ل���ل���ق���اء ب��ل��ق��اء �لأج��������د�د و�جل�����د�ت 
و�حل���ف���ي���د�ت و�لأح����ف����اد م���ن طالب 
�جلميع  لي�ستمتع  �مل��دي��ن��ة  م��د�ر���س 
وتر�ثية  وترفيهية  تربوية  بفقر�ت 
����س���ارك فيها  وم�����س��اب��ق��ات خم��ت��ل��ف��ة 
�جلميع و�ختتم �للقاء بكلمة غلفتها 
�جلميلة  و�مل���ح���ب���ة  �مل������ودة  م�����س��اع��ر 

تركت  �حل��ف��ي��د�ت   �إح���دى  �سطرتها 
�أث��ر كبري على نفو�س �جلميع . ويف 
�إبر�هيم  ن����و�ل  �أك����دت  �ل�����س��دد  ه���ذ� 
وع�سو  �مللتقى  عن  �مل�سرفة  �ل�سكار 
�أولياء �لأم��ور بدبا �حل�سن  جمل�س 
�لعقد  مبدر�سة  �لأك��ادمي��ي  و�ملر�سد 
يهدف  �مل���ل���ت���ق���ى  ه�����ذ�  �أن  �ل���ف���ري���د 
�لأحفاد  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  ت��وط��ي��د  �إىل 
و�لأجد�د لكي نرت�سف من خرب�تهم 
وخر�ريفهم  ب��رو�ي��ات��ه��م  ون�ستمتع 
تنظيم  �أه��م��ي��ة  �إىل  لف���ت���ا  �مل��م��ت��ع��ة 
تت�سمن  �لتي  �لفعاليات  ه��ذه  مثل 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ق��ي��م �ل��ت��ي يحر�س 
�لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  جمل�س  عليها 

ب��دب��ا �حل�����س��ن لتوقري  و�ل��ط��ال��ب��ات 
فيما  �ل��رت�ب��ط  وحتقيق  �ل�سن  كبار 
وبيان  �حل���ال���ي���ة  و�لج����ي����ال  ب��ي��ن��ه��م 
�ل��ف��خ��ر ب��ه��ذه �لأب������وة . م���ن جانب 
�لعو�ين  م�سعود  �سعاد  �أ���س��ارت  �آخ��ر 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات مبجل�س  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
ياأتي  �مللتقي  باأن هذ�  �لأم��ور  �أولياء 
بالقيم   ( �ملجل�س  م��ب��ادرة  لتج�سيد 
�سمن  ت��اأت��ي  و�ل��ت��ي   ) �لأمم  ت�سمو 
��سرت�تيجية �ملجل�س ، وخللق �لألفة 
و�مل���ح���ب���ة ب����ني �لأج���������د�د و�جل������د�ت 
�أن  و�حل��ف��ي��د�ت مو�سحة  و�لأح��ف��اد 
�لفعاليات كانت جناحة ب�سكل كبري 
�ملجتمعية و�لرتبوية  �ل��روؤى  وحقق 

من تنظيمها و�لتي متيزت بح�سور 
�لطالب و�لطالبات بجانب �لأجد�د 
و�جل�����د�ت ومت��ي��زت ب��ال��ل��ق��اء �ل���ودي 

وع��ك�����س��ت �مل�����س��اع��ر �ل��ت��ي حت��ق��ق من 
خالل هذ� �حل�سور �سمن فعاليات 

�مللتقى. 

�سمن فعاليات ومبادرات احلملة الت�ع�ية الثالثة لريادة الأعمال يف اإمارة اأب�ظبي 
جمل�س �ضيدات اأعمال اأبوظبي يطلق الدورة الثانية 
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يف �إطار �أن�سطة وفعاليات ومبادر�ت �حلملة �لتوعوية �لثالثة لريادة �لأعمال 
�أبوظبي حتت �سعار  �أعمال  �أبوظبي �لتي ينظمها جمل�س �سيد�ت  �إمارة  يف 
“م�سوؤوليتنا �ملجتمعية يف خدمة �لوطن" و�لتي ت�ستمر حتى نهاية �سهر 
�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة  �ملقبل وتقام حتت رعاية �سمو  �أكتوبر 

�لحتاد �لن�سائي �لعام �لرئي�س �لأعلى 
رئي�سة  �لأ����س���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�سيد�ت  ملجل�س  �ل��ف��خ��ري��ة  �لرئي�سة 
�أعمال �أبوظبي، �أعلن جمل�س �سيد�ت 
جتارة  لغرفة  �لتابع  �أبوظبي  �أعمال 
�لدورة  �إطالق  �أبوظبي عن  و�سناعة 
م�سروع  فكرة  �أف�سل  جلائزة  �لثانية 
م���ب���دع وم��ب��ت��ك��ر ل����ر�ئ����د�ت �لأع���م���ال 
�مل����و�ط����ن����ات وط����ال����ب����ات �جل���ام���ع���ات 
و�مل��ع��اه��د و�ل��ك��ل��ي��ات ب��ال��دول��ة، وجاء 
�لإع���الن عن �إط��الق �ل���دورة �لثانية 
ل��ل��ج��ائ��زة ب��ع��د �ل��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري �لذي 
و�لإقبال  �لأوىل  دورت��ه��ا  يف  حققته 

�لكبري على �مل�ساركة يف �جلائزة خالل �لعام 2016.  
و�أكدت �سعادة مرمي حممد �لرميثي �أنه لول �لدعم �لالحمدود من قبل 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد  و�ساحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، و�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك �لرئي�سة 
�لفخرية ملجل�س �سيد�ت �أعمال �أبوظبي، ملا متّكن �ملجل�س من �لو�سول �إىل 
�مل�ستوى �لذي هو عليه �لآن، وملا حقق �لكثري من �لإجن��از�ت �لتي ت�ساف 

�إىل �سجل جناحاته �مل�ستمرة.
هذه  حتظى  ب��اأن  يت�سرف  �أبوظبي  �أعمال  �سيد�ت  جمل�س  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�جلائزة وجميع �أن�سطة وفعاليات �حلملة �لثالثة بالرعاية �لكرمية ل�سمو 
�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام �لرئي�س �لأعلى 
و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�سة  �لأ���س��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�س�سة 

�لرئي�سة �لفخرية ملجل�س �سيد�ت �أعمال �أبوظبي.
وق��ال��ت �ل��رم��ي��ث��ي �إن �إط����الق ه���ذه �جل��ائ��زة وه���ي �إح����دى ب��ر�م��ج �ملجل�س 
�أبوظبي  �أع��م��ال  ���س��ي��د�ت  جمل�س  ت��وج��ه��ات  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي  �ل�سرت�تيجية 
و�ل�سغرية  �ل�سغر  �ملتناهية  �مل�ساريع  ودع��م  ت�سجيع  نحو  �ل�سرت�تيجية 
�ل�سرت�تيجية  للخطة  �لأول  �ل�سرت�تيجي  �ل��ه��دف  �سمن  و�ملتو�سطة 
�ملتمثل   2019  –  2015 �أب��وظ��ب��ي  �أع��م��ال  ���س��ي��د�ت  ملجل�س  �خلم�سية 
تو�جدها  ت��ز�ي��د  ت�سمن  �لأع��م��ال  ري���ادة  يف  ل��ل��م��ر�أة  متميزة  "م�ساركة  يف 
" و�سمن  �مل��م��ار���س��ات  و�أف�����س��ل  �مل�ستجد�ت  �أح���دث  وف��ق  فيه  و�ل���س��ت��د�م��ة 
لدى  �لأعمال  ري��ادة  ثقافة  وتعزيز  ن�سر   ( �لأول  �ل�سرت�تيجي  �لربنامج 
)تعزيز  �لثاين  �ل�سرت�تيجي  و�لربنامج  �لتناف�سية(  �لعمل  بيئة  �مل��ر�آة يف 
ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار يف ريادة �لأعمال لدى �ملر�أة ( ليوؤكد حر�س جمل�س 
�سيد�ت �أعمال �أبوظبي على حتفيز �ملر�أة، موؤكدة �أن �لفكرة هي �أهم �أركان 
جناح �مل�سروع �إذ ت�سكل �لفكرة و�لت�سور �ل�سليم لها �للبنة �لأوىل يف بد�ية 
�مل�سروع، فقد �رتاأى �ملجل�س �أن يدعم ويحفز �أف�سل �لأفكار �إبد�عاً و�بتكار�ً 
�ملتو�سطة، ويقوم �ملجل�س  �أو  �أو �ل�سغرية  لإن�ساء م�ساريع متناهية �ل�سغر 
مرحلة  �إىل  �لأف��ك��ار  ه��ذه  لتخرج  وم�ساندتهم  �ل��ف��ائ��ز�ت  دع��م  يف  ب���دوره 

�لتنفيذ.
�أفكار�ً  �أرب��ع مو�طنات قدمن  للجائزة  �لأوىل  �ل��دورة  �ملجل�س يف  وقد كرم 
�ملهني  و�ل��ت��دري��ب  �لتقنية  جم��الت  يف  م�ساريع  لإق��ام��ة  ومبتكرة  مبدعة 
لت�سميم �ملجوهر�ت و�ألعاب وكتب بنكهة وطنية ومركز �لعناية بكل ما يهم 

حياة �لإن�سان و�سحته. 
م�سروع  فكرة  �أف�سل  جائزة  �أه��د�ف  عن  �لرميثي  م��رمي  �سعادة  وحتدثت 
مبدع ومبتكر، م�سرية �إىل �أن �جلائزة تهدف �إىل ت�سجيع وحتفيز �ل�ستثمار 
و�ملتو�سطة  و�ل�سغرية   �ل�سغر  �ملتناهية   ) و�ملبتكرة  �ملبدعة  �مل�سروعات  يف 
�لتناف�س و�لإبد�ع  و�إذك��اء روح  �مل��ر�أة،  ري��ادة �لأعمال لدى  ( وتعزيز ثقافة 
و�لبتكار لدى ر�ئد�ت �لأعمال وطالبات �جلامعات، وتقدمي �لدعم لأفكار 
�مل�سروعات �ملبدعة و�ملبتكرة للدخول يف �خلطو�ت �لتنفيذية، بالإ�سافة �إىل 
�مل�سروعات، و�لقدرة على  �أفكار  �ختيار  �لقدرة على  �كت�ساب  �مل�ساعدة على 
حتديد وتو�سيح �لفكرة و�إعد�د خطة �لعمل، ودعم �مل�ساريع �لفائزة و�لعمل 
على �إيجاد �لو�سائل �لالزمة لتنفيذها على �أر�س �لو�قع، وكذلك ت�سجيع 
�لتاأهيل  خ��الل  من  ومهار�تهن  قدر�تهن  تطوير  على  �لأف��ك��ار  �ساحبات 
و�لتدريب يف جمال ريادة �لأعمال، و�حت�سان �مل�ساريع �لفائزة يف حا�سنة 

�لأعمال �ملتكاملة و�ملبتكرة �لتي �سيتم �إطالقها نهاية هذ� �ل�سهر. 
و�أو�سحت �لرميثي �أن �جلائزة ت�ستهدف ر�ئد�ت �لأعمال �ملو�طنات وطالبات 
�جلامعات و�ملعاهد و�لكليات و�ملتقدمات ل�سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع، 
وي�سرتط يف �لتقدم لها �أن تكون �ملتقدمة �أو �ملتقدمات من مو�طني دولة 
�لإمار�ت، و�لت�سجيل يف �جلائزة و��ستكمال كافة �لإجر�ء�ت �ملطلوبة خالل 
�سهر من تاريخ �لتقدمي، و�أن ت�سلم �لفكرة مكتوبة ومت�سمنة در��سة جدوى 
�قت�سادية  وف��ائ��دة  ج��دوى  لها  ومبتكرة  مبدعة  �لفكرة  تكون  و�أن  �أول��ي��ة، 

وقابلة للتطبيق .
و�بتكار  �خ���رت�ع  و�ساحبة  مبدعة  ف��ك��رة  �ساحبة  �جل��ائ��زة  ف��ئ��ات  وتغطي 
وفئة  و�لت�سال  �ملوبايل  وتطبيقات  �لكمبيوتر  جمال  يف  و�بتكار  ملمو�س 

�مل�سوؤولية �ملجتمعية.  
و�لأ�سالة  و�لت�سور  �لفكرة  و���س��وح  للجائزة  �لتقييم  معايري  �أه��م  وم��ن 
و�لبتكار وجدوى �لفكرة و�لقدر�ت و�خلرب�ت و�لقدرة على حتويل �لفكرة 
للم�سروع  �مل�ستقبلية  �ل��روؤي��ة  وو���س��وح  �مل��ايل  و�جل��ان��ب  عملي  م�سروع  �إىل 

ووجود خطة عمل ومدى م�ساهمة �لفكرة يف تعزيز �مل�سوؤولية �ملجتمعية. 
وقد دعا جمل�س �سيد�ت �أعمال �أبوظبي ر�ئد�ت �لأعمال وطالبات �جلامعات 
�ستقوم  حيث  �جلائزة،  لهذه  و�لرت�سح  للتقدم  بالدولة  و�ملعاهد  و�لكليات 
لتقييم  و�لخت�سا�س  �خل��ربة  ذوي  من  ت�سكيلها  مت  �لتي  �لفنية  �للجنة 
وحتكيم  �لنتائج، وتتمثل مهام �للجنة �لفنية يف مر�جعة طلبات �لرت�سح 

وتقييمها، وتقييم �أفكار �مل�ساريع وفقاً ملعايري �جلائزة. 
و�سهاد�ت  مالية  مكافاآت  متميزة  وم�ساريع  باأفكار  �لفائز�ت  منح  و�سيتم 

وجو�ئز تقديرية.



فيه  تعترب  �ل��ذي  �ل�سرعة  زم��ن  يف  نعي�س  نحن  �ليوم 
�ي�سا.  و�ملكلفة  جد�  �ملهمة  �لم��ور  من  �لوقت  خ�سارة 
ول����ذ� ي��ج��د �ل�����س��خ�����س ن��ف�����س��ه ي��ف��ك��ر يف �م����ور مبتكرة 
جميع  �د�ء  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى  �مل���األ���وف  ع��ن  وخ���ارج���ة 
�سهلة  بطريقة  �ل���س��ي��اء  لأد�ء  ط��رق  و�ي��ج��اد  مهماته 

و�سريعة. 
وت���اأث���ري �ل���ذك���اء �ل��ف��ع��ل��ي ع��ل��ى ح��ي��ات��ك ه��و �أن����ه يوفر 
�ل��ق��درة على  يتيح لك  ما  خ��ي��ار�ت وحلول عملية  لك 
مقارنة  فعالية  و�ك��رث  �سريعة  بطريقة  �ملهمات  �أد�ء 
باأد�ئها بالطرق �لخرى. ولكنها لي�ست مقيا�سا فعليا 
للقدر�ت �و �ملوؤهالت بل لطريقة �لتفكري و�لقدرة على 

�لبتكار. 

نقاط مفيدة
ونورد لكم جمموعة من �لنقاط �ملفيدة من �ملمكن �ن 

ت�ساعدك لت�سبح �كرث ذكاء:
�لذكاء هو �ن تقوم بتقلي�س، �و �ل�ستغناء، عن �ل�سياء 
�ل�سورة  يف  مهمة  غري  تكون  �و  �لوقت  ت�ستهلك  �لتي 
�لنهائية. و�ن ت�سبط �لتفا�سيل �لدقيقة خالل مر�حل 
�لعمل �ملتعددة �لتي قد تظهر ب�سكل غري مرتب لكن 
لها يف �حلقيقة ترتيب خا�س يف عقلك، بحيث  يكون 
تنتهي وت�سل �إىل �لنهاية �ملمتازة �لتي تريد حتقيقها 

خالل وقت ق�سري وباقل جهد وخطاأ.
�همية  �ل��ت��ه��اون يف  ع���دم  خ���الل  م��ن  يتحقق  �ل���ذك���اء 
قر�ر�تك  تتخذ  �ن  فيجب  �حلياة.  يف  خيار�تك  �تخاذ 
على ��سا�س �ن ت�سل �إىل نتيجة نهائية ترغب فيها يف 

حياتك �لجتماعية �و �ملهنية مثال. 
�سيحدد�ن  �ل��ل��ذ�ن  هما  و�لتخطيط  �ل���ق���ر�ر�ت  ف��ه��ذه 
خيار�ت حياتك ب�سكل عام. ول تن�س �ن �خليار�ت هي 
نهاية  �إىل  بك  مي�سي  درج  يف  تتخذها  �لتي  �خلطو�ت 

معينة حتددها بنف�سك منذ �لبد�ية.
قر�ر�ت  �تخاذ  يف  ت�ساعدك  �ن  للفطنة  ميكن  بالطبع 

�ف�سل و�كرث ب�سرية وبطريقة و��سحة ومرتبة. 
�أه��م��ي��ة �لح�سا�س  ل��ك��ن، �لذك��ي��اء ه��م م��ن ل يهملون 
�ل��د�خ��ل��ي و�لف��ك��ار �خل��ارج��ة ع��ن �مل���األ���وف، فهي مثل 
تظهر  ويجعلك  يح�سن حياتك  �ن  �ل��ذي ميكن  �لظل 

ب�سكل مبتكر وذكي.
�ظهار  يف  مهم  جانب  �ل��ذك��اء  تتطلب  �لتي  �ملهام  �د�ء 
�سيتم  �لحيان  �لكثري من  ففي  ذكائك.  م��دى  و�ب��ر�ز 
�د�ئك  يف  تتبعها  �لتي  �لطريقة  خ��الل  م��ن  تقييمك 
ب�سهولة  �ملهام  �د�ء  يف  وكفاءتك  �لروتينية  للوظائف 

و�تقان.
وب�سيطة  �ن�سيابية  بطريقة  م��ه��ام��ك  ب����اأد�ء  ق��م  ل���ذ�   
فعاليتها من خالل  وزي��ادة  �لعمال  تكر�ر  تفادي  مع 

تب�سيط خطو�تها. 

و�بتعد عن �لتعقيد و�لتكلف. 
�لنتائج  �إىل  �أن ت�سل  قبل �ن تبد�أ بالعمل، من �ملمكن 
بطريقة ��سرع �ذ� كنت تتبع �ن�سباطا منا�سبا وترتيبا 
خا�سا وفق خطة موجودة يف دماغك. فرتتيب �لفكار 
وو�سع �خلطة �هم خطوة يف حتديد ح�سيلة �لنتيجة 
تعمل  جعلك  يف  ج��د�  مفيدة  فهي  وع��ل��ي��ه،  �لنهائية. 

بطريقة �كرث ب�سرية و�تقانا.
 ولو كنت تعرف ما �سيثمر �لعمل يف �لنهاية، �سيجعلك 

ذلك تظهر ب�سكل �كرث ذكاء. 
ل تفقد �بد� ب�سريتك وروؤيتك للنتيجة �لنهائية �لتي 
�لطرق  �سلك  ع��ل��ى  و�ح��ر���س  عينيك.  �م���ام  و�سعتها 
�لق�سر و�ل�سهل بقدر �لمكان لبلوغها، مع �سرط �أل 
تهمل �و تلغي �لتفا�سيل �ل�سا�سية و�ملهمة يف مهامك. 
ل��ذ�، خطط �سلفا و�عمل وفقا لذلك ول تنحرف عن 

م�سارك �لذي و�سعته.   

مـنــ�عـــــات
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عاطفة
�ل�سعور بالأمان �لعاطفي ي�ستند يف �لو�قع �إىل معامل حو��سية 
ونف�سية ي�سعر بها �لطفل د�خل رحمك، وهذه �ملوؤ�سر�ت تك�سبه 
�لقدرة على �لتقاط �لأ�سو�ت يف حميطه وتذّوق طعم �لغذ�ء 
�أن  على  �لخت�سا�سيون  ُيجمع  و�ل��دت��ه.  ر�ئحة  �إىل  و�لتعّرف 
تقّبل �لأمومة و�لأبوة بكل رحابة �سدر و�نخر�ط �لو�لدين يف 
يكّنانها  �لتي  �مل�سروطة  �ملحبة غري  �إىل  بالإ�سافة  جو �حلمل 
لطفلهما، كلها عو�مل تهّيئ �أ�س�س حياة �سعيدة. يف هذ� �ل�سياق، 
ظهر �لعلم �ملخت�س مبرحلة ما قبل �لولدة منذ ب�سع �سنو�ت 
ليثبت �أن �لطفل بحاجة ما�سة �إىل �ملحبة منذ حلظات تكّونه 

�لأوىل يف �لرحم.

مل�سات
كيف تعرّبين لطفلك عن حمبتك؟

من خالل مل�سه: حا�سة �ل�سم هي �أوىل �حلو��س �لتي تظهر لدى 
�جلنني. ي�سري �لخت�سا�سيون �إىل �أن �جلنني يبد�أ بالتاأثر منذ 
وردفيه  �لفقري  عموده  تطاول  �لتي  باللم�سات  �لثاين  �سهره 
وعنقه، لأنها مناطق حو��سية مهمة ت�سمح له بتلقي معلومات. 
�مل�سيمة  يف �لو�قع، ت�سكل تقل�سات �لرحم خالل �حلمل ومل�س 
بخفة نقطة �نطالق �أحا�سي�س �جلنني، �إىل �أن ي�سبح باإمكانه 
وعندما  وفمه،  �أ�سابعه  بو��سطة  مبفرده  �لأحا�سي�س  �كت�ساف 
�للم�س  ب��اخ��ت��ب��ار ح��ا���س��ة  ي��ب��د�أ  �ل��رح��م  �ل��ت��ن��ّق��ل يف  يتمّكن م��ن 
مب�س �إ�سبعه )عند �لأ�سبوع �ل�ساد�س ع�سر من حياته تقريباً( 

ومد�عبة �أخم�س قدميه بو��سطة �حلبل �ل�سري. 
بغية تعميق هذ� �لتعّلم �حلو��سي، باإمكانك تدليك بطنك بخفة 

مب�ساعدة زوجِك، ما ي�ساعد يف تعميق �لرتباط �لعاطفي بينك 
وبني طفلك، لت�سكلني بذلك �أ�سا�س �أمانه �لعاطفي يف ما بعد 

وثقته بنف�سه وبحياته.

�سعادتِك
توؤدي �مل�سيمة دور�ً مهماً يف نقل عو�طفك �إىل طفلك. تو�سل 
�لتي تفرزينها تدخل  �أن �لهرمونات  �إىل  �لت�سعينات  �لطب يف 
ج�سم طفلك من خالل حاجز �مل�سيمة، وهي هرمونات �ل�سغط 
�لنف�سي و�ل�سرور. من �ملعلوم �أنه قبل �لولدة بب�سع �ساعات ل 
ت�سّهل مادة �لأكتو�سني �لتي يفرزها ج�سمِك دّر �حلليب وزيادة 
�لبول  �ملتانة وبالتايل زيادة ن�سبة  �لإر�دي��ة يف  �لتقّل�سات غري 
فح�سب، بل تخّدر هذه �ملادة �خلاليا �لع�سبية وهو دور ل غنى 
�ملنطلق،  �ل��ولدة. من هذ�  �آلم  عنه حلماية دم��اغ �لطفل من 
��ستخل�س �لأطباء �أن �لأندروفني وهرمونات �ل�سعادة �لأخرى 
�لتي تفرزينها متنح طفلك متعة �أكيدة، لذلك ُتن�سح �حلو�مل 
باإحاطة �أنف�سهن بجو من �لفرح ينعك�س ل حمال على �جلنني 

يف �أح�سائهن.

ذكريات 
ويخّزنها  �لأحا�سي�س  يلتقط  �لطفل  �أن  �لخت�سا�سيون  يوؤكد 
�لأحد�ث  ذك��رى  و�أن  �جلنينّية،  حياته  ب��د�ي��ة  منذ  ذ�ك��رت��ه  يف 
�لتي يتعّر�س لها من خالل و�لدته ل متحى من ذ�كرته مدى 
�أن  �أثبت علم �لنف�س �خلا�س مبرحلة ما قبل �لولدة  �حلياة. 
فكر �جلنني يتكّون منذ �سهره �ل�ساد�س. يف هذ� �ملجال، �أظهرت 
�ل�����س��ور �ل�����س��وت��ي��ة يف �خ��ت��ب��ار �أج����ري ع��ل��ى ف��ري��ق م��ن �لن�ساء 

و�لدته،  �أحا�سي�س  على  للجنني  و��سحة  فعل  ردود  �حل��و�م��ل 
كاإبالغها باأنها �سرتزق بفتاة فيما تّود �إجناب �سبي �أو �إبالغها 
و�ل�سلبية  �لإيجابية  �لأحا�سي�س  لتنعك�س  بوفاة �سخ�س عزيز، 

على �جلنني فرحاً �أو تعا�سة.

حب
�لو�لدة  �لعاطفية بني  �لتبادلت  �أهمية  �لخت�سا�سيون  يوؤكد 
�لباحثني خ�سائ�س �حلب  �أثبت عدد كبري من  فقد  وطفلها، 
�ل�سفائية �لتي يحتاج �إليها �لكائن �لب�سري منذ تكّونه. �حلب 
و�جل�سدي  و�لعاطفي  �لنف�سي  للتو�زن  مكّونة  طاقة  مبثابة 
بو��سطة  �حل��ب  ه��ذ�  �لتعبري عن  �أن  ثبت علمياً  وق��د  لطفلك 
عاطفياً  ر�بطاً  يبني  �أو �سوتية  �أو ج�سدية  بيولوجية  تبادلت 
�أثناء �حلمل ويوؤدي �إىل تطّور �لدماغ بتناغم وتنظيم و�سالته 

�لع�سبية. 
بهما  ت�سعرين  �ل���ل���ذ�ن  و�ل��ت��ع��ا���س��ة  �حل����زن  �خل�����رب�ء،  بح�سب 
ج�سدك  بو��سطة  مو��ساته  خالل  من  �جلنني.  على  ينعك�سان 
طفلك  يكت�سب  ل��ه،  حمبتك  ع��ن  �ل��د�ئ��م  و�لتعبري  و���س��وت��ك 
�لنهو�س جمدد�ً  مناعة لزمة لتجاوز �مل�ساعب و�لقدرة على 
طفلك  يبقى  �لثامن  �ل�سهر  حتى  قا�سية.  �سربات  تلقي  بعد 
مرتبطاً بج�سدك، فتنتابه �مل�ساعر �لتي تنتابك. لكن �لدر��سات 
مل تتو�سل بعد �إىل �كت�ساف معنى �حلزن �أو �لتعا�سة بالن�سبة 
�إليه �أو كيف يعي�س �لقلق �أو �لكاآبة، لذلك فاإن حمبتك مبثابة 

�سّد منيع يحميه يف �مل�ستقبل من �آثار �لتوّتر �أثناء �حلمل. 

اختبار 
م له �حلليب و�ليان�سون  �أظهرت �لدر��سات �أن �لر�سيع �لذي يقدَّ
�إذ� كانت �لأم تناولت كمية كبرية  �ليان�سون  و�ملاء يلتفت نحو 
ع  لت �لنتيجة نف�سها مع �لر�سّ من هذه �لنبتة �أثناء حملها. �سجِّ
�لهنود �لذين تقّبلو� ب�سهولة مذ�ق �لكري �لذي �عتادوه خالل 
�أ�سهر �حلمل �لت�سعة. �أ�سار �خلرب�ء �إىل �أن و�سع غطاء متددت 
عليه �لو�لدة �أثناء حملها يف �سرير �لر�سيع ي�ساعده يف ��ستعادة 

�لأمان �لذي �أح�س به خالل �أيام تكّونه �لأوىل.

بنّي اخلرباء النتائج التالية:
�ل�سم  خاليا  تبد�أ  تتن�سقينها:  �لتي  بالرو�ئح  طفلك  • يتاأثر 
�لثاين  �ل�سهر  �إىل  �لأول  �سهره  منذ  بالتكّون  �جل��ن��ني  ل��دى 
ل  عطرّية،  مب��و�د  مليء  �ل�سابيائي  �ل�سائل  �أن  ومب��ا  تقريباً. 
�سيما تلك �ملنقولة بو��سطة غذ�ء �لو�لدة، يعوم �جلنني د�خل 
�أظهرت �لدر��سة ردود فعل  �لرحم يف حميط مليء بالعطور. 
�أو  ريقه  فيبلع  ق��وي��ة،  رو�ئ���ح  تن�سقِك  عند  �لو��سحة  �جلنني 
مي�س �حلبل �ل�سري يف حال �أعجبته �لر�ئحة �أو يقّطب وجهه 

يف حال مل تعجبه. 

�لذي  �ل�سابيائي  �ل�سائل  تتناولينها:  �لتي  �ملاأكولت  • يتذّوق 
له  �لبول  مع  منه  يتخّل�س  ثم  كبرية  بكميات  �جلنني  يبتلعه 
�ل�سائل عندما يكون  �أكرب من هذ�  طعم. يبتلع �جلنني كمية 
�أن  يوؤكد  ما  ثمة  لي�س  بالطبع  حلو(.  )طعم  بالغلوكوز  مليئاً 
�لغذ�ء �ملتنّوع �لذي تتناولينه �أثناء �حلمل يوؤثر يف ذوق طفلِك 
�أو يحدد ميله يف ما بعد �إىل نوع معنّي من �لطعام، لكن قدرته 
تثبت  �لأمهات  �سائر  �إىل حليبِك من بني حليب  �لتعّرف  على 

�أنه ما ز�ل يتذّكر �لأطعمة �لتي تذّوقها �أثناء فرتة �حلمل. 

• ي�سمع �لأ�سو�ت �لتي ت�سمعينها: عند بلوغ �ل�سهر �خلام�س، 
ي�سبح باإمكان �جلنني �لتنّقل بحرية يف ف�ساء �لرحم مبا �أنه 
�لو�قع هو قادر يف  بتو�زنه وي�سمع ب�سورة ممتازة. يف  يتحكم 
�لتدّرب  ي�سّكل  تبلغه.  �لتي  �لأ�سو�ت  تنظيم  �لفرتة على  هذه 
على �سماع �لأ�سو�ت و�ملو�سيقى و�سوتِك وردود �لفعل �ملختلفة 
لحظ  �لأوىل.  �لتعليمية  مرحلته  �جلنني  ع��ن  ت�سدر  �لتي 
�ل�سري عندما  �أن �جلنني مي�س �حلبل  م��ر�ت عدة  �لباحثون 

تن�سد و�لدته �أغنيات تعبري�ً عن �ن�سر�حه.

الذكياء هم من ل يهمل�ن اأهمية الح�سا�س الداخلي والفكار اخلارجة عن املاأل�ف

قم باأداء مهامك بطريقة ان�ضيابية وب�ضيطة وابتعد عن التعقيد والتكلف

تعريف اىل مراحل من� طفلك 

اجلنني.. كيف يتعّلم وماذا ي�ضّجل يف ذاكرته، وكيف يتذّكر؟

ال�لدة  قبل  ما  نف�س  علم  جمال  يف  والباحث�ن  الهائلة،  اجلنني  قدرات  الدرا�سات  اأظهرت  منذ 
والطب النف�سي لالأطفال وطب الأع�ساب دائب�ن على �سرب اأغ�ار احلياة يف الرحم. فما حكاية 

اجلنني اإذا؟ ماذا يعرف وكيف يتعّلم، وماذا ي�سّجل يف ذاكرته، وكيف يتذّكر؟
اأخرى.  اإىل  انتقال من مرحلة  اأو  بل هي ج�سر عب�ر  بداية احلياة،  ال�لدة 
يكت�سب اجلنني باكرًا جدًا حا�سة اللم�س وال�سمع وال�سم، ويتمّتع بالقدرة 

على التعّلم والتذّكر. 
ل اإليه الطب، مع الت�سديد على اأن الكت�سافات ما  اإليِك ما ت��سّ

زالت يف بدايتها.
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مل يكن الذكاء من اخل�سال املهمة للبقاء، فقد كان من 
املمكن ان تبلي بالء ح�سنا يف احلياة من دون التفكري يف 
ا�ساليب تظهرك ك�سخ�س ذكي. لكن ذلك كان يف وقت 
كانت فيه الرباءة وال�سجية والرتوي تعترب من ال�سمات 
اأن الب�سر حينها كان�ا يعي�س�ن يف  اإىل  املتميزة، نظرا 
ظل حياة ت�سري بايقاع بطيء يتيح لهم املجال للبطء 

يف اداء املهمات. 
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العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لعنقود للخط و�لر�سم 

رخ�سة رقم:CN 1306742 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة لطيفه يو�سف ح�سن هنيامي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد �سامل ر��سد عبيد �ملن�سوري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5

اإع����������الن
خلدمات  �ل�س�����ادة/�رلكان  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتنظيف  رخ�سة رقم:CN 1160766 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة علي ر��سد علي ر��سد �لكتبي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هند �سامل نادر �سامل �لفالحي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5

اإع����������الن
خلدمات  �ل�س�����ادة/�لن�سمي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتنظيف   رخ�سة رقم:CN 1177298 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة علي ر��سد علي ر��سد �لكتبي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هند �سامل نادر �سامل �لفالحي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم بنانا ليف ذ.م.م   

رخ�سة رقم:CN 1801212 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة نيبو �سام فيليب %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف جايا�ساندر�ن بادمانابهان ناير
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف توما�س كورفيال

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خ�سر�ء �لعني خلدمات 

�لتنظيف و�ل�سيانة �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1975319 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة علي ر��سد علي ر��سد �لكتبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف هند �سامل نادر �سامل �لفالحي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة ��ستد�مة �لفنية لالملنيوم يو بي يف �سي  

رخ�سة رقم:CN 1850204 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سلطان عبيد �سامل بن ح�سيبه �لنعيمي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد مبارك �سعيد �سليل �ملزروعي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*3.50 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة ��ستد�مة �لفنية لالملنيوم يو بي يف �سي
THE SUSTAINABILTY OF ITS FOUNDER ARTISTIC ALUMINIUM U P V C

�ىل/موؤ�س�سة ��ستد�مه لالن�ساء�ت �ملعدنية يو بي يف �سي
THE SUSTAINABILITY METAL CONSTRUCTION U P V C

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�سناعية �جلديدة حمل رقم 1-2 قطعة رقم 144 
مبنى 6 �ىل �بوظبي م�سفح �ل�سناعية م 32/1 ق 51 ط 01 مكتب:09 حمود نا�سر �سعيد �لعامري

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت �لن�ساء�ت �ملعدنية )4100003(
تعديل ن�ساط/حذف ور�سة لرتكيبات �لملنيوم و�لزجاج )2592006(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/عونك  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات ت�سجيل �ملركبات 
رخ�سة رقم:CN 2093761 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  مار�س 2017 العدد 11960

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  مار�س 2017 العدد 11960

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بطلب لت�سجيل عالمة �ملر�قبة �أو �لفح�س:

�ملودعة حتت رقم:188641 بتاريخ:2013/3/19 م
با�س��م:موريالتو ��س.بي.�يه

وعنو�نه:�سيدى �من�سرت�تيفا فا . كومري�سال 29 �وك.فر�تي 35010 �سانتا جيو�ستانا �إن كوىل بي دى - �إيطاليا 
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات / �ملنتجات:

�ل�سار�ت و�لتمائم �مل�سنعه من �ملعادن �لنفي�سه ، �خلرز �مل�ستخدم يف �ملجوهر�ت ، �ل�سناديق �مل�سنوعة من �ملعادن �لنفي�سة ، 
�لأ�سورة ، �لتماثيل و�لربو�سات و�لعلب �خلا�سة بال�ساعات و�مل�ستخدمة يف �سناعة �ل�ساعات ، �ل�سال�سل و�سال�سل �ل�ساعات ، 
�لتعاويذ ، �حللى �ل�سغرية ، �لكرونوجر�ف ،)�ساعات( كرونوميرت�ت ، دبابي�س ربطات �لعنق ، �ل�ساعات و�ل�ساعات �ليدوية 
، و�لكهربائية ، �ملجتزع �ملجوهر ، �حللق زينة �لذن ، �لتماثيل �ل�سغرية �مل�سنوعة من �ملعادن �لنفي�سة ، �لتماثيل �مل�سنوعة 
�ملفاتيح  ، حلقات  �ملجوهر�ت  ، �جلو�هر  �لعنرب �ل�سفر  �لكهرمان ، جموهر�ت  زينات   ، �لذهب  ، خيط  �لنفي�سة  �ملعادن  من 
)ذ�ت �ل�سال�سل و�حللى �ل�سغرية( طوقات �لربط ، �مليد�ليات ، قالئد �لعنق ، �لزينات ، زينة �لقبعات �مل�سنوعة من �ملعادن 
�لنفي�سة ، زينات �لحذية �مل�سنوعة من �ملعادن �لنفي�سة ، معجون �جلو�هر )�ملالب�س �ملجوهرة( ، �لالىلء ، دبابي�س �لزرك�سة 
، دبابي�س تثبيت ربطات �لعنق ، �لدبابي�س ، �ملعادن �لنفي�سة ، �ملطرز�ت و�سبه �ملطرز�ت ، �لحجار �لكرمية ، �خلتم ، �لحجار 
�سبه �لكرمية ، خيوط �لف�سة ، �ل�سبنيل )�حجار كرمية( ، زنربكات �ل�ساعات ، �لتماثيل �مل�سنعة من �ملعادن �لنفي�سة �ساعات 
�لتوقيت �لدقيقة ، �ملز�ول/�ل�ساعات �ل�سم�سية ، خيوط م�سنعة من �ملعادن �لنفي�سة ، ��سالك م�سنعة من �ملعادن �لنفي�سة ، 
�أحزمة/��سرطة ل�ساعات �ليد ، زجاج/كري�ستال �ل�ساعات ، علب �ل�ساعات ، �لعمال �لفنية �لتي حتتوي على معادن نفي�سة ، 

�ساعات �ملع�سم.
�لو�قعة بالفئة:14

و�سف �لعالمة:عبارة عن كلمة مبتكرة مكونة من مقطع و�حد ومكتوبة باللغة �لجنليزية باحرف لتينية ومكونة من �سبعة 
SOSPIRO حرف على خط م�ستقيم ومكتوبة باللون �ل�سود وبخلفية بي�ساء�

�ل�سرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �و �أر�ساله بالربيد �مل�سجل 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ هذ� �لأعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  مار�س 2017 العدد 11960
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العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

 اإعالن للح�شور امام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
رقم الدعوى :2016/193 -ا�شت�شكالت التنفيذ  

بناء على طلب �مل�ست�سكل / حميد �حمد عبد�هلل مبارك 
�ىل �مل�ست�سكل �سده/ ح�سني حممد طاهري 

�لعنو�ن /�لإمار�ت - ر�أ�س �خليمة ، هاتف متحرك : 9710507866625 
�و  �سخ�سيا  �لبتد�ئية  �خليمة  ر�أ���س  حممكة  �م��ام  باحل�سور  مكلف  فانت 
بو��سطة وكيل معتمد عنك من يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/5 �ل�ساعة 10.30 

�سباحا )�عالن عن طريق �لن�سر( 
حرر يف 2017/2/19 م 

 امانة ال�شر 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  الدعوى رقم 2017/08 مدين جزئي كلباء 

�سيد جميل  قانونا/  و�لزجاج وميثلها  �لملنيوم  ملقاولت  �جلميل  �لبيت   : عليها  �ملدعي 
�ساه  - ب�سفتكم �ملدعي عليكم من قبل �ملدعي/ �سيف �سامل �سيف �لقايدي بوكالة/�سعيد 
قانونا حل�سور جل�سة �خلربة  ينوب عنكم  �و من  فانتم مكلفون  �لقايدي   �سيف  �سامل 
 - �بوظبي  �لجتماع �خلبري يف  2.00 ظهر� يف مكان  �ل�ساعة  بتاريخ 2017/3/12  معكم 
�أم��ام خبري  و�أدلتكم  م�ستند�تكم  لتقدمي  وذل��ك    -  1401 بناية حمر عني  �لن�سر  �سارع 
و�إقر�ر  �لتعاون مع مهمة �خلبري فيعترب مو�فقة  �أن��ه يف حال عدم  �لعلم  �لدعوى، مع 
كافة  وتتحملون  بدونكم  �ل��دع��وى  يف  �ل�سري  و�سيتم  �لنتائج  ب�سحة  منكم  وتفوي�س 

�لعو�قب ولالت�سال مع �خلبري �ملنتدب على �لرقم : 0556658511 - 
�سدر با�سم وت�قيع 
اخلبري الهند�سي املنتدب 
غ�سان عبد القادر هربه      

اعالن اجتماع خربة
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

 مذكرة اإعالن بالن�شر بالحالة
   الرقم  2016/384 ا�شتئناف مدين 

�ىل �مل�ستاأنف �سده : هرنيك هاجنر كري�ستيان�سن - �جلن�سية �لدمنارك
حيث �ن �مل�ستاأنف : يونيبود�س - ذ م م 

قد �قام عليك �ل�ستئناف رقم 2016/384 ��ستئناف مدين 
وعليه يقت�سي ح�سورك �مام حمكمة ��ستئناف ر�أ�س �خليمة يف �لدعوى �ملقامة 
بحقك يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/12م �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا وذلك لالجابة 
ب��ي��ان��ات ودف���وع ويف ح��ال تخلفك عن  ل��دي��ك م��ن  م��ا  وت��ق��دمي  على �ل�ستئناف 
�حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر 

�لدعوى غيابيا. 
  مدير مكتب اإدارة الدعوى ال�شتئناف 

 عوين اجلرجاوي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
اإعالن حكم بالن�شر 

2016/26 - جتاري كلي 
�ملدعي : بنك �لحتاد �لوطني - �س م ع ، �جلن�سية : - ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - �بوظبي - �لدور - �لثامن 

- منطقة �لنادي �ل�سياحي - �سارع �ل�سالم - بناية بنك �لحتاد �لوطني  ، رقم �لهاتف : 
�ىل �ملدعي عليه :  �سامل ح�سن م�سعود �لغافري  ، �جلن�سية : �لإمار�ت ، �لعنو�ن : �لإمار�ت ر�أ�س �خليمة - فيال 
 رقم 6 ملك ح�سن م�سعود �لغافري �سارع �لظيت - بجو�ر وكالة �لكندي --- رقم �لهاتف : 971558798098+

يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/1/31  �حلكم �لتايل: 
حكمت �ملحكمة / بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 1.086.271.11  ، درهم فقط مليون 
و�ست وثمانون �لف ومائتان وو�حد و�سبعون درهما و�حدي ع�سر فل�سا وفائدة قانونية بو�قع 9% �سنويا 
من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2016/5/29 وحتى متام �ل�ساد�د و�لزمت �ملدعي عليه �مل�سروفات ومبلغ 

مائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
وبانق�ساء هذ�   ، به  �لتايل لالإعالن  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثون  حكما 

�مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �سوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه
رئي�س ق�شم الت�شجيل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
اإعادة الإعالن بالن�شر

�ىل �ملدعى عليه  �لوىل : �سركة �سهر�م كافو�سي �لتجاري - ذ م م - وميثلها قانونا/ �سهر�م كار�سي 
و�ملدعي عليه �لثاين : �سهر�م كار�سي - نرويجي �جلن�سية  

رقم  �لدعوى  يف    - ��سماعيل  �أحمد  ممدوح   : قانونا  وميثلها  �لعامة  �مل�ساريع  �سركة    / �ملدعي  بان  نعلمكم 
2017/169 �لد�ئرة �ملدينة �جلزئية �لثالثة  - قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 

�لز�م �ملدعي عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 478.302.00 درهم )�ربعمائة وثمانية و�سبعون �لفا وثالثمائة 
و�ثنني درهما( قيمة �ملبلغ �مل�ستحق يف ذمتها للمدعية مبوجب �لفو�تري و�سند�ت �لت�سليم و�ملوقع  عليها من �ملدعي 
عليه �لثاين ب�سخ�سه وب�سفته مدير �ملدعي عليها �لوىل مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة 
 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لق�ساء ب�سحة وثبوت �حلجز �لتحفظي �ل�سادر يف �لأمر على عري�سة رقم 2016/6175 

و�لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
- �نت مكلف باحل�سور �مام حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت  وذلك من يوم �لثنني �ملو�فق 2017/4/3 ، �لقاعة 152 ، 

�ل�ساعة 8.30 �سباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.   
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : دمي� لتجارة املعادن - �س ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم )110( ملك ديار للتطوير - �لرب�ساء - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت 
م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 567962  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 73360 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
 2017/2/26 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق    2017/2/23 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني امانه حما�سب�ن 
قان�ني�ن  �لعنو�ن : مكتب رقم 212 ملك  �ل�سيخ جمعه �أحمد بن جمعه �ل مكتوم 
- ديرة - �لقرهود -  هاتف  2868836-04 فاك�س: 2868837-04  م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ام �سي ايه للذهب - �س ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 301 ملك فاطمة جمعه ر��سد �لفال�سي - ديره - �لر�أ�س    �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    694706 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
�لتجاري : 1121381 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/2/12  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى    2017/2/12
�سفيان الغا و�سركاه حما�سب�ن قان�ني�ن  �لعنو�ن : مكتب 4 ملك حمد رحمة 
�ل�سام�سي - ديرة - بور�سعيد - هاتف  2955248-04 فاك�س: 04-2950081   عبد�هلل 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

�لعنو�ن : مكتب 310 �لرب�سا بوتيك  ��سم �ل�سركة : ي� ي� لل�سياحة - �س ذ م م 
/ �لرب�ساء 1/ بردبي - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�سة : 
684755  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1111225 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة 
�أع��اله، وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/2/8  و�ملوثق لدى  �ملذكورة 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/2/8 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ك��ست للمحا�سبة والتدقيق  �لعنو�ن : مكتب رقم 203 
 04-3888438 هاتف    - �ملنخول   - م�سطفوى  برهان  عبد�لرحيم  م�سطفى  ملك 
فاك�س: 3888439-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/امانه حما�سب�ن قان�ني�ن  
�لعنو�ن : مكتب رقم 212 ملك  �ل�سيخ جمعه �أحمد بن جمعه �ل مكتوم - ديرة - 
�لقرهود -  هاتف  2868836-04 فاك�س: 2868837-044  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية 
دمي� لتجارة املعادن - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دب��ي بتاريخ 
   2017/2/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2017/2/23
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

��سم �مل�سفي/�سفيان الغا و�سركاه حما�سب�ن قان�ني�ن  
�لعنو�ن : مكتب 4 ملك حمد رحمة عبد�هلل �ل�سام�سي - ديرة - بور�سعيد - 
هاتف  2955248-04 فاك�س: 2950081-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  ام �سي 
ايه للذهب - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/2/12 
بتاريخ 2017/2/12 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/ك��ست للمحا�سبة والتدقيق  
�لعنو�ن : مكتب رقم 203 ملك م�سطفى عبد�لرحيم برهان م�سطفوى - �ملنخول 
- هاتف  3888438-04 فاك�س : 3888439-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
ي�  ي�  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�سادية 
بتاريخ 2017/2/8  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  لل�سياحة - �س ذ م م وذل��ك مبوجب 
لديه  وعلى من    2017/2/8 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 374
ليكن معلوما للجميع بان كال من �ل�سيد/ حممد �سالح علي حممد بن متيم - �إمار�تي  �جلن�سية  
ون�سبته 51% و�ل�سيد/ �سكيل �حمد �نيكر نور �هلل با�سا - هندي �جلن�سية ون�سبته 49% يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ستهما �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماة / �ل�سروق ملقاولت �لديكور ذ م م - 
مبوجب رخ�سة 612596  وذلك لكال من �ل�سيدة/ موزه ر��سد حممد �لطنيجي ، �إمار�تية �جلن�سية  

ون�سبتها 51% و�ل�سيد/ �سهيل �حمد �نيكر نور �هلل با�سا - هندي �جلن�سية ون�سبته %49 
تعديالت �خرى : مت تنازل �ساحب �لرتخي�س �ل�سابق ل�ساحبها �حلايل . 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
�لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 373

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ نور �لدين حماروم علي ، بنغالدي�س  �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
بنغالدي�س   - �لر�سيد  عبد  �حلق  �نعام  لل�سيد/  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 

�جلن�سية  يف �لرخ�سة �مل�سماة/ �لأبادة �ل�سريعة ملكافحة �حل�سر�ت ، مبوجب رخ�سة )747656( ، 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحبها �حلايل. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 372

�جلن�سية  �سوري    - �لدهنه  حممد  ��سامه  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لتجارية  �لرخ�سة  �لبالغة 100% يف  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
�ىل  وذلك   )513366( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سيار�ت(  ل�سيانة  )�لروؤيا  �مل�سماة 

�ل�سيد/ حممد م�سطفى قرنفل - �سوري �جلن�سية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 

�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 375

هندي    - بونابر�مب  كيزهاكي  �سوبومون  �و�سا  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/  �لبالغة 100%  وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  �جلن�سية يرغب يف 
�ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي   - �ل�سريف  مطعم  يف  �جلن�سية   هندي   - كومار   �جاي 

مبوجب رخ�سة رقم )22061(  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/24  مدين كلي                 
�ن  �ىل �ملدعي عليه / 1- جوفيند� بيالي فيجايا كومار  جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام  قد   - تيالك  �سيلفن  �ملتوفى/  و�ل��دة  ب�سفتها   - تيالكار�ج  ر�ده��ام��اين  �مل��دع��ي/ 
بان  بالت�سامن و�لت�سامم  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
9% من  وبو�قع  �ل�سرعية  �لدية  دره��م عن   200.000( وق��دره  مبلغ  للمدعيني   يوؤديا 
تاريخ �حلكم �لنهائي وحتى تاريخ �ل�سد�د وبان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  750.000 
�لنهائي وحتى  ت��اري��خ �حل��ك��م  ����س��ر�ر م��ادي��ة وب��و�ق��ع 9% م��ن  دره���م عما ��سابها م��ن 
�ل�سد�د. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/3/8  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.15
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/80  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �سده / 1-كور�س �سيد مو�سى منتظر ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
 / �ملتظلم  �ن  �لق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �ت�س جلوبال هاو�س  تي  جي 
م�سرف �بوظبي �ل�سالمي ميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي قد �أقام عليكم 
�لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لتظلم رقم 70/2017 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/5   �ل�ساعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   08.30
قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2016/1090  جتاري كلي 

�أهلي جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة  �ىل �ملحكوم عليه/1- جا�سم حممد عبد�هلل 
ل�سالح/�سانديب  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2016/10/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
كومار - ب�سخ�سه وب�سفته �سريكا وخمول بالتوقيع عن �سركة تيكو�ين تر�يدرز م.د.م.�س بف�سخ 
�لتفاقية مو�سوع �لدعوى �ملوؤرخة:2013/10/22 و�لز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعية �لثانية 
مبلغ )700.000( )�سبعمائة �لف درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
�حلا�سل يف:2016/7/14 حتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات 
�ل�سيخ  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2016/1763  احوال نف�س م�شلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- منى عبا�س بريبخ�س جنكى بور  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ حممد يو�سف ح�سني �سادق وميثله:�مل خمي�س دروي�س حممد 
�لبلو�سي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها تطليق �ملدعي عليها لل�سرر و�لز�م 
�ملدعي عليها مببلغ )155250( درهم مقد�ر ما مت �نفاقه من قبل �ملدعي على 
�ل��زو�ج كبدل منا�سب لن�سبة �ل�ساءة. وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  
2017/3/7   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )7( لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2016/120 بيع عقار مرهون

�سينغ   منجيت  ك��ور  غورميت   -2 ك��ان��و�ر  �سينغ  ماجنيت  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جم��ه��ويل حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��ت��ان��درد ت�����س��ارت��رد بنك 

وميثله:ع�سام عبد�لمري حمادي �لفا�سلي �لتميمي .
 - �سكنية  �سقة  عن  عبارة  وهي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�ملبنى:مرتفعات جمري�  ��سم  �ملنطقة:�لثنية �خلام�سة - رقم �لر���س:3705 - 
A - رقم �لعقار:AG08 - وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره  �ملجمع �لغربي 

)2.639.155.04( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2016/102 بيع عقار مرهون
حمل  جمهول  جهرومي   وج��دي  عبد�لر�سول  علري�سا  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ستاندرد ت�ساترد بنك وميثله:ع�سام عبد�لمري 

حمادي �لفا�سلي �لتميمي.
ق���ررت حمكمة دب��ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2017/2/20 �ع��الن��ك��م ل�����س��د�د قيمة 
�ملطالبة وقدرها )2.677.500( درهم خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن و�إل بيع 
قانون  295 من  �مل��ادة  لن�س  وفقا  �ملز�يدة  بطريق  �دن��اه  �و�سافه  �ملبني  �لعقار 
�لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار:�ر�س - �ملنطقة:�لرب�ساء جنوب �خلام�سة - رقم 

�لر�س:784 - �مل�ساحة:2583.34 قدم مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/551  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- فر�ساد عبا�س ز�ده  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ������س.ذ.م.م   ومقهى  مطعم  ن���و�در 
ب�سحة ونفاذ �تفاقية �ل�سر�ء �ملوؤرخة يف:2016/9/21 بني �ملدعيني و�ملدعي عليهما 
وقدره )1.200.000(  و�لتكافل مببلغ  بالت�سامن  �ملدعي عليهما  بالز�م  و�ملطالبة 
�ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �لربعاء �ملو�فق  2017/3/8   �ل�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.15 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 .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/1712  جتاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1- �سركة ر��س للهند�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �سركة طليطلة للتجارة ذ.م.م وميثله : �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل 
و�لفائدة %12  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  مببلغ وقدره )661350( درهم 
من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/14 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة .
C.15.1 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 الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/2847  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  بيال كون�سيبت للمعد�ت �لطبية �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ فوج كلر يور ليف �سالون قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها نلتم�س 
�ملبلغ �ملرت�سد  من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة ��سد�ر �حلمكم بالز�م �لدعي عليها ب�سد�د 
بذمتها وقدره )234395( درهم )مئتان �ربعة وثالثون �لق وثالثمائة خم�سة وت�سعني( 
�ملحاماة.  وح��ددت لها جل�سة  بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  درهم 
يوم �خلمي�س   �ملو�فق  2017/3/16   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.19 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مهرجان خورفكان الثقايف يكرم وكالة اأنباء االإمارات 

اإمارة اأبوظبي ت�ضارك باأكرث من 200 مبادرة وفعالية ون�ضاط يف �ضهر القراءة
�ل�سيخ  �ل�سمو  �متد�د� لإعالن �ساحب  �لقر�ءة  �سهر  ياأتي 
�هلل  – حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لقر�ءة  لثقافة  وتعزيز�  للقر�ءة  عاما   6102 �لعام   –
م�ستد�مة  وع���ادة  حياة  و�أ���س��ل��وب  يومية  ممار�سة  وجعلها 
�لب�سري  �لعن�سر  �أف��ر�د �ملجتمع ما ي�سهم يف متكني  لدى 
و�لرتقاء مبنظومة  �لرئي�س  �ل��رثوة  ي�سكل م�سدر  �ل��ذي 
�إع�����د�د ج��ي��ل مبتكر ق����ادر على  �لق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي ع��رب 

��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
وتعزيز�  �لقر�ءة  �سهر  �أبوظبي يف  �إم��ارة  ملبادر�ت  وتفعيال 
للتعاون بني �جلهات �مل�ساركة مت ت�سكيل جلنة فنية لإمارة 
�لقر�ءة  ب�ساأن  �حت���ادي  بقانون  �ملر�سوم  لتنفيذ  �أبوظبي 

برئا�سة �لدكتورة رو�سة �ل�سعدي.
عام  مدير  �ل�سعدي  �سعيد  رو�سة  �لدكتورة  �سعادة  وقالت 
جلنة  يف  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  ممثل  �لتنفيذية  �للجنة  مكتب 
تنفيذ �ملر�سوم بقانون �لقر�ءة �إن �سهر �لقر�ءة جاء تتويجا 
لعام 6102 و�لذي �سهد نقلة نوعية يف مفهوم �لقر�ءة و 
وفر �أجو�ء ثقافية عززت �أهمية �لقر�ءة و�لتوعية بدورها 

يف رقي �ملجتمعات وتطورها.
�أب��وظ��ب��ي ح��ر���س��ت خالل  �إم�����ارة  �ل�����س��ع��دي �إن  و �أ���س��اف��ت 
م�ساركتها يف هذ� �حلدث �لوطني �لهام على �أن تكون منارة 
ثقافية ومو�سوعة علمية تزخر بالقر�ء و�لأدب يف خمتلف 
�لقطاعات وذل��ك م��ن خ��الل �ع���د�د جمتمع ق��ارئ مثقف 
متم�سك برت�ثه وقيمه �لأ�سيلة و�ع مب�سوؤولياته وو�جباته 

حمافظ على �ملنجز�ت ومتجاوز ملختلف �لتحديات.
و�أكدت �لدكتورة رو�سة �ل�سعدي �أن �مل�سهد �لتنموي �لذي 
�أر�سى  ن��اف��ذة  ل��روؤي��ة  نتيجة  ج���اء  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  تعي�سه 
نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  دع��ائ��م��ه��ا 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  نهجه  على  و���س��ار 
�أبوظبي  �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل حيث �تخذت 
ومنذ �أعو�م عديدة خطو�ت ملمو�سة تعزز موقعها كوجهة 
ثقافية فريدة على م�ستوى �ملنطقة وذلك عرب ��ست�سافة 
�ملعنية  و�لفعاليات  �ملعار�س  و�إق��ام��ة  �لثقافية  �مل��وؤمت��ر�ت 

بالأدب و�لكتاب.
�أبوظبي خالل �سهر �لقر�ءة باأكرث  �إم��ارة  و قالت : تزخر 
من 002 مبادرة وفعالية ون�ساطا تقدمها 04 جهة تابعة 
حلكومة �أبوظبي.. موؤكدة �أن هناك مبادر�ت �ستكون د�ئمة 

حتى بعد �نتهاء فعاليات �سهر �لقر�ءة وذلك حر�سا على 
�أن تكون �لقر�ءة منهج حياة ملختلف �أطياف �ملجتمع.

و�ملجتمع  �لأ�سرة  دور  تعزيز  �أهمية  �إىل  �ل�سعدي  نوهت  و 
�لقر�ءة لدى  �سلوكيات  �لأ�سا�سية يف تغيري  �لنو�ة  كونهما 
�إ�سافة  للقر�ءة  و�ملحفزة  �لد�عمة  �لبيئة  وتوفري  �لأف��ر�د 
�ملدى  على  �ل��ق��ر�ءة  تدعم  حتتية  وبنية  �أنظمة  بناء  �ىل 
�لطويل ما ي�سهم يف �إعد�د جيل متعلم مثقف ينمي قدر�ته 
�مكانياته  ك��ام��ل  وي�ستغل  و�ل��ل��غ��وي��ة  و�ل��ذه��ن��ي��ة  �لفكرية 

وقدر�ته يف تطوير وخدمة هذ� �لوطن �ملعطاء.
�مل��ب��ذول��ة م���ن �جل���ه���ات �لحتادية  �أث���ن���ت ع��ل��ى �جل���ه���ود  و 
�أهمية تو�سيل �لر�سائل  و�ملحلية لإجناح �ملبادرة.. موؤكدة 
و�سائل  ��ستخد�م  خالل  من  �ملجتمع  ل�سر�ئح  �لت�سجيعية 
تو�كب �لأجيال �حلالية وحتاكي جيل �مل�ستقبل و�أن ت�سخر 

�جلهات كافة �مكاناتها يف خدمة هذه �لر�سالة �لنبيلة.
�سهر  ل��الإع��الم مبنا�سبة  �أبوظبي  �سركة  م��ب��ادر�ت  ح��ول  و 
�لقر�ءة �أكد �سعادة �لدكتور علي بن متيم مدير عام �سركة 
�أبوظبي لالإعالم �عتماد جمموعة من �ملبادر�ت �ملجتمعية 
م�ستوى  على  �لقر�ءة  قانون  بتفعيل  �ملرتبطة  و�ملوؤ�س�سية 
�ل�سركة و�لتي تعرب ب�سكل مبا�سر عن �لقيم �ل�سرت�تيجية 
م�ستهدفاتها  طبيعة  م��ع  وتن�سجم  ل��الإع��الم  �أب��وظ��ب��ي  ل��� 

�لقائمة على �ملعرفة ور�سالتها �لوطنية �لهادفة .
دورها  تعزيز  على  حري�سة  ل��الإع��الم  �أب��وظ��ب��ي  �إن  وق���ال 
�لريادي يف بناء �ملجتمعات ورفده باملحتوى �لهادف �لذي 
يرتجم �ل�سيا�سة �حلكيمة لدولة �لإمار�ت يف بناء جمتمع 
قارئ وو�ع من خالل �إطالق بر�مج متخ�س�سة ومبادر�ت 

ثقافية ترثي �ملحتوى �لإعالمي و�لعقول �ل�سابة.
و�أ����س���ار م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم �إىل �أن دور 
لقانون  �لد�عمة  �مل��ب��ادر�ت  �إط��الق  يف  ينح�سر  ل  �ل�سركة 
يف  �ل��وط��ن��ي��ة  م�سوؤوليتها  �إىل  مي��ت��د  ب��ل  فح�سب  �ل���ق���ر�ءة 
�لدعم  وت��ق��دمي  �مل��رت��ب��ط��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل���ب���ادر�ت  تغطية 
�ساأنه  �ل��ذي من  �لأم��ر  �ملختلفة  من�ساتها  �لإعالمي عرب 
هذ�  يف  �مل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود  �ملجتمع  ت��ع��ري��ف  يف  �مل�ساهمة 

�لإطار على م�ستوى �جلهات و�ملوؤ�س�سات يف �لدولة.
�أب��وظ��ب��ي لالإعالم  �ل��ت��ز�م  ب��ن متيم  �ل��دك��ت��ور علي  �أك���د  و 
�جلهات  م�ستوى  على  �سباقة  ت��ك��ون  ب���اأن  �ل�سياق  ه��ذ�  يف 
�حلكومية وذلك عرب تعيينها م�سوؤول مبا�سر� عن �مل�سروع 

و�لأهد�ف  �ملعايري  جميع  تطبيق  من  و�لتاأكد  ومتابعته 
�ملو�سوعة عرب ت�سمية �ل�سعد �ملنهايل رئي�س حترير جملة 
�لعربية يف من�سب مدير م�سروع  نا�سيونال جيوغر�فيك 
مبادرة �لقر�ءة يف �ل�سركة لتطبيق �لقانون �جلديد وفتح 
ب��اب ���س��ر�ك��ات ج��دي��دة م��ع �جل��ه��ات �خل��ارج��ي��ة ل��دع��م هذه 

�ملبادرة.
�إط��الق جمموعة من  �أبوظبي لالإعالم  تعتزم  �أ���س��اف:  و 
على  و�ملعرفية  و�لفكرية  �لثقافية  و�مل�سروعات  �مل��ب��ادر�ت 
وحتى  م��ار���س  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل��ت��ج��اري��ة  عالماتها  م�ستوى 
�إق��ر�أ يل ومبادرة  نهاية �لعام �جلاري و�ملتمثلة يف م�سروع 
مكتب ومكتبة وم�سروع �ل�سالون �لفرت��سي ومبادرة �أنا 

وطفلي وكتاب .
من جانبها قالت �سعادة مرمي حممد �لرميثي مدير عام 
هذه  يف  �ملوؤ�س�سة  م�ساركة  �إن  �لأ���س��ري��ة  �لتنمية  موؤ�س�سة 
حكومة  م��ب��ادر�ت  �سمن  ي��اأت��ي  �لهامة  �لوطنية  �ملنا�سبة 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ر�م��ي��ة �إىل تفعيل ق��ان��ون �ل��ق��ر�ءة �ل���ذي وجه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 

لإعد�ده  �لت�سريعية  �لإج���ر�ء�ت  ببدء  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�حلكومية  �جلهود  كافة  ��ستد�مة  ل�سمان  يهدف  و�ل��ذي 
�لفئات  ك��ل  و�سمن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �ل��ق��ر�ءة  لرت�سيخ 
و�لأعمار وحتديد �مل�سوؤوليات �لرئي�سة للجهات �حلكومية 
يف هذ� �ملجال وذلك خالل �حتفالت �لدولة بعام �لقر�ءة 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �عتمد  حيث   6102
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �ل�سرت�تيجية �لوطنية للقر�ءة حتى 
رئي�سيا  وطنيا  توجها   03 تت�سمن  و�ل��ت��ي   6202 ع��ام 
�ملجتمع  وتنمية  و�لثقافة  و�ل�سحة  �لتعليم  قطاعات  يف 
�ل��وزر�ء �سهر�  و�لإع��الم و�ملحتوى. حيث خ�س�س جمل�س 

يف كل عام للقر�ءة.
�ست�سارك  �لذي  �لقر�ءة  �سهر  �إن فعاليات  �لرميثي  وقالت 
و�لفعاليات  �لأن�سطة  من  �لعديد  يت�سمن  �ملوؤ�س�سة  فيه 
من �أبرزها �ملكتبة �لإن�سانية وهي مكتبة معرفية �إن�سانية 
و�ملثقفني  �ل��ك��ت��اب  م��ن  ع���دد  ��ست�سافة  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��ت��م 
بالأفر�د  �ملبا�سر  وذوي �خلربة و�لخت�سا�س عرب لقائهم 
�مل�ستهدفني باملبادرة حيث �ستنظم جل�سات فردية وجماعية 
و�حلياة  �ل��ق��ر�ءة  يف  �ل�سخ�سية  جتاربهم  نقل  بهدف  لهم 

ب�سفة عامة لي�ستفيد منها �أفر�د �ملجتمع كافة .
�ملوؤ�س�سة  �أن �لتطوع حا�سر �سمن بر�مج  و�أكدت �لرميثي 
�لذي  �مل��ع��ريف  �ل��ت��ط��وع  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  و�سيتم  �ل��ق��ر�ئ��ي��ة 
�سهر  لفعاليات  ��ستكمال  �ملوؤ�س�سة  يف  �لعاملني  ي�ستهدف 
�لقر�ءة من خالل عقد ثالث ور�س عمل يف مر�كز �ملوؤ�س�سة 
يف مناطق �إمارة �أبوظبي ويتم تنفيذ �لفعالية �سمن م�سروع 
جمل�س �لأ�سرة �لجتماعي وذلك من �أجل ت�سجيع �ملجتمع 
يف  دوره��م  وتعزيز  �ل��ق��ر�ءة  وقيم  ثقافة  ن�سر  على  �ملحلي 

�لقر�ءة لالأطفال وكبار �ل�سن من �أفر�د �أ�سرهم.
و �أ�سافت مدير عام موؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية �إن �ملوؤ�س�سة 
�ستنظم خالل �ل�سهر كذلك حما�سر�ت حول �أهمية �لقر�ءة 
ودورها يف رفع �مل�ستوى �ملعريف لدى �أفر�د �لأ�سرة وذلك يف 
مر�كز �ملوؤ�س�سة �ملختلفة �إىل جانب تنظيم زيار�ت للمكتبات 
يف �لدولة للتعرف على ما حتتويه من كنوز معرفية ت�سهم 
يف �سقل �سخ�سية �ملوظف وتعزز عالقته بالكتاب و�لقر�ءة 
�لكتب  كما �سيتم تنظيم ملتقى للموظفني يتبادلون فيه 
�آر�ء  من  تطرحه  فيما  ويتناق�سون  �ل�ستعارة  �سبيل  على 

و�أفكار �سو�ء يف جمال �لتخ�س�س �أو فروع �ملعرفة �لأخرى 
�لوظيفية  �لأه��د�ف  �سمن  كهدف  �لقر�ءة  �عتبار  و�سيتم 
�إقر�أ لرتتقي  7102 من خالل مبادرة  للموظفني للعام 
يقوم خاللها �ملوظف بقر�ءة ما ل يقل عن ثالثة كتب يف 
ت�ساهم يف  �لعمل وتقدمي ثالثة مقرتحات عملية  جمال 

�لرتقاء مبنظومة �لعمل.
وثمن �سعادة ر��سد لحج �ملن�سوري مدير عام مركز �أبوظبي 
�لوزر�ء  جمل�س  �عتماد  و�ملعلومات  �لإلكرتونية  لالأنظمة 
للخطة �لوطنية للقر�ءة تنفيذ� لتوجيهات �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
موؤكد� �لتز�م �ملركز باإطالق عدد من �لرب�مج و�لأن�سطة 
�ل�سيقة ملوظفيه و�لتي مت ت�سميمها لت�سجيع وحتفيزهم 

على �لقر�ءة بطريقة تفاعلية ومثرية لالهتمام.
�أ�س�س ودعائم �قت�ساد  وقال : نوؤمن باأهمية بناء وتر�سيخ 
�ملعرفة يف دولة �لإمار�ت وتطوير �لعن�سر �لب�سري ومتكني 
مع  متا�سيا  وذلك  و�لثقافة  �لعلم  عرب  �لإمار�تي  �ل�سباب 
جهود �ملركز �ملتفانية لدعم �لقت�ساد �ملعريف عرب تطوير 
�ملعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  �مل�ستقبلية  �مل��الم��ح  وو���س��ع 

و�لت�سالت يف �إمارة �أبوظبي .
ك��ج��زء من  �مل��رك��ز  �سينظمها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  �إن  و�أ����س���اف 
م�ساركته يف �سهر �لقر�ءة �لوطني ت�سمل تاأ�سي�س وتفعيل 
يوم  تخ�سي�س  �سيتم  لطاقم عملنا حيث  مكتبة متحركة 
بالإ�سافة  �مل��رك��ز  �أح��د ط��و�ب��ق  للمكتبة يف  �أ�سبوع  ك��ل  م��ن 
�جلمعيات  م��ع  بالتعاون  جمتمعية  ن�ساطات  تنظيم  �ىل 

�خلريية �ملحلية .
و قال �أديب �لزعابي مدير �إد�رة �لت�سال �ملوؤ�س�سي يف هيئة 
�ل�سحة – �أبوظبي �إن �لهيئة ت�سعى لأن تكون منرب� جاذبا 
�إطالق  خالل  من  �ملختلفة  �لعلوم  ون�سر  �لقارئة  للعقول 
�سل�سلة من �ملبادر�ت �لتي تعنى بدعم قيمة �لقر�ءة كونها 
وجزء�  �خل��رب�ت  و�كت�ساب  �ملعرفة  لزيادة  �أ�سا�سية  مهارة 
ل يتجز�أ من روؤية �لقيادة �لر�سيدة �لتي �هتمت يف �ملقام 
خدمة  يف  لي�ساهم  بفكره  و�لرت��ق��اء  �لإن�سان  ببناء  �لأول 
وط��ن��ه وت��ط��وره ح��ي��ث ي��اأت��ي �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي �جلديد 
ب�ساأن �لقر�ءة لتفعيل دور �جلهات �حلكومية يف �لقطاعات 
�ملختلفة مبا ي�سمن �إر�ساء قيمة �لقر�ءة بني �أفر�د �ملجتمع 

باختالف �أعمارهم ب�سكل م�ستد�م ويومي.

ك����رم م��ه��رج��ان خ���ورف���ك���ان �ل��ث��ق��ايف وكالة 
�إبر�ز  �أنباء �لإم��ار�ت و�م لدورها �ملتميز يف 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف خم��ت��ل��ف مناطق  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�لدولة.
ت�سلم درع �ملهرجان .. �سعادة حممد جالل 
�أنباء  �ل��ري�����س��ي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��وك��ال��ة 
�لإم�����ار�ت و�م م��ن ���س��ع��ادة ع��ب��د�هلل حممد 
يف  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  �لنقبي  �ل�����س��م 
خ���ورف���ك���ان وذل�����ك خ����الل ف��ع��ال��ي��ات �ليوم 

�ل���ث���اين م���ن �مل��ه��رج��ان �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت على 
�ساطئ مدينة خورفكان.

�مل�سوؤولني  م��ن  ع���دد   .. �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ح�سر 
و�ملجال�س  �ل���س��ت�����س��اري  �ملجل�س  و�أع�����س��اء 
�ل���ب���ل���دي���ة يف �مل��ن��ط��ق��ة وم��������در�ء �ل����دو�ئ����ر 
�حلكومية ووجهاء و�أعيان خورفكان وح�سد 
وجمموعات  و�ملقيمني  �ملنطقة  �أب��ن��اء  م��ن 

من �ل�سياح �لأجانب.
ب��ع��ر���س خورفكان  �حل��ف��ل  ف���ق���ر�ت  ب�����د�أت 

ت��اري��خ م��ن �مل��ق��اوم��ة و�لإجن������از�ت وقدمت 
فرقة جنوم جعالن �لعمانية مناذج من فن 
�أنغام  على  فيها  �لرق�س  يتم  �لربعة حيت 
�سعبية.. فيما قدمت مناذج من فن �لرزحة 
�لفنون  و�أ���س��ه��ر  �أع����رق  م��ن  تعترب  �ل��ت��ي   -
من  خ��ا���س��ة  ���س��الت  ي��ر�ف��ق��ه��ا   - �لتقليدية 

�أنو�عها �لهمبل و�لق�سايف و�لالآل �لعود.
قدمته  �ل��ذي  �لعماين  �لبحري  �لفن  �أم��ا 
�لتقليدية  �لفنون  �أمن��اط  �لفرقة فهو من 

حيثما  �ل�سلطنة  يف  �لبحارة  يوؤديها  �لتي 
�ل�سوباين  �لبحري  �لفن  �أن��و�ع  وم��ن  حلو� 

و�سلة �لنازل وجرة �ملا�سو ونزع �ل�سر�ع.
�ل��ك��ع��ب��ي وخالد  �ل�����س��اع��ر م���ر����س���ان  وق�����دم 
بينما   .. �لثنائية  �ل�سلة  �لكعبي و�سلة من 
�لرزفة وهي  �ملزيود �حلربية  قدمت فرقة 
رق�سة �ل�سجاعة بال�سيوف و�لبنادق و�أعادت 
�لفرقة يف �لفقرة �لثانية من �حلفل تقدمي 

منوذج �آخر من �لرزفة �حلربية.
ك���م���ا ق���دم���ت ف���رق���ة �مل�������س���رح �حل����دي����ث يف 
ن�س  ع��ن  وردي  ح��ل��م  م�سرحية  �ل�����س��ارق��ة 
�إخر�ج  �حل��اي��ك  عبا�س  �ل�����س��ع��ودي  للكاتب 
من  عدد  وبطولة  �لأن�ساري  �أحمد  �لفنان 
�لفنانني وجمموعة من �ملمثلني من فرقة 
�إجنازها  ع��ل��ى  و�أ����س���رف  �حل���دي���ث  �مل�����س��رح 

�لفنان مرعي �حلليان.
�إىل  �ل�سكر  نحا�س  مكادي  �لفنانة  ووجهت 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور �سلطان 
�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�سمي ع�سو  بن حممد 
للم�سروع  ري���ادت���ه  ع��ل��ى  �ل�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
�لثقايف �لعربي ودعم �سموه �ملتو��سل ماديا 
و معنويا لكل حر�ك ثقايف يهدف �إىل تنمية 
�لن�سان �أثمن ر�أ�سمال.. م�سيدة ب� مهرجان 

خورفكان �لثقايف .
و�خ���ت���ت���م���ت ف���ع���ال���ي���ات �ل����ي����وم �ل����ث����اين من 
�مل��ه��رج��ان ب��ت��ك��رمي �مل�����س��ارك��ني ح��ي��ث قدم 
����س���ع���ادة ع���ب���د�هلل حم��م��د �ل�����س��م وحممد 
يف  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�سويجي 
م�سوؤول  �لنقبي  و�أ�سو�ق  �ل�سرقية  �ملنطقة 
�سهاد�ت  �لثقافة يف خورفكان  د�ئ��رة  مكتب 

للمكرمني.
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�سهر  فعاليات  يف  اأب�ظبي  اإم��ارة  ت�سارك 
لقرار  تلبية  ياأتي  الذي   2017 القراءة 
جمل�س ال�زراء اعتماد �سهر مار�س من كل 
الفعاليات  من  بعدد  للقراءة  �سهرا  عام 
بها  ت�سارك  التي  والأن�سطة  واملبادرات 
وذلك  اأب�ظبي  حلك�مة  التابعة  اجلهات 
يف  ودورها  القراءة  باأهمية  منها  ادراكا 
بناء ثروة ب�سرية ت�ا�سل م�سرية التنمية 

ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة.



فــن �أجــنبــي

27
ميتاز بعدم مبالغته يف اإغراقنا بالتفا�سيل

اوباما باراك  الرئي�س  عا�ضها  خا�ضة  جتارب   ...Barry
�لذي  �أوب��ام��ا  �حل��ق��وق  طالب   Southside لنا  ���س��ّور 
له  غر�مي  موعد  �أول  وحّلل  ه��ارف��ارد،  جامعة  يف  يدر�س 
يف �سيكاغو مع زوجته �مل�ستقبلية مي�سيل. يف �ملقابل تدور 
�أحد�ث �لفيلم �جلديد Barry قبل �ست �سنو�ت تقريباً 

يف مدينة بعيدة.
ُنقل  1981، ح��ني  ع��ام  ن��ي��وي��ورك، يف  �لأح����د�ث يف  تقع 
�أوباما �لذي كان ي�سّمي نف�سه )باري( من �لكلية �لغربية 
يف لو�س �أجنلي�س �إىل جامعة كولومبيا يف مانهاتن لإنهاء 

تعليمه �جلامعي.
�لأطفال  بكتاب  مانزبا�س )معروف  �آدم  كتابة  �لفيلم من 
ل��ل��ن��وم( ومن  �خ��ل��د   Go the…to Sleep �ل��ن��اج��ح 
�إخر�ج فيكر�م غاندي، ويروي م�سار �ل�سنو�ت �لتح�سريية 
نحو  خطو�ته  �أوىل  �ّتخذ  حني  �ل�ساب  ذل��ك  عا�سها  �لتي 

�لتعّرف �إىل حقيقته.
ل �سك يف �أننا ما كنا لنهتّم بهذه �لق�سة بالقدر نف�سه لو 
كان باري يحمل �سهرة �سو�رتز بدل �أوباما لأننا �سن�ستمتع 

ت على �لرجل �لذي �سينتقل م�ستقباًل �إىل �لبيت  بالتن�سّ
�لأبي�س. مع ذلك يحمل �لفيلم بع�س �ملز�يا �خلا�سة به.

دي��ف��ون ترييل  �لأ���س��رت�يل  باملمثل  م��ز�ي��اه  �إح���دى  تتعلق 
 Codes �لق�سري  �مل�سل�سل  يف  �لبطولة  دور  �أدى  �ل��ذي 
of Conduct )قو�عد �ل�سلوك( �لذي مل يدم طوياًل 

على قناة )�إت�س بي �أو(.
يعطي هذ� �ملمثل �سكاًل من �لرقي ل�سخ�سية �أوباما حني 
كان يف �لتا�سعة ع�سرة من عمره وي�سفي طابعاً مقنعاً على 

�سكوكه وجتاربه.
وهاو�ي  �أندوني�سيا  ن�ساأ يف  �ل��ذي  �أوب��ام��ا،  يبدو  �لفيلم  يف 
جّدياً  ���س��اب��اً  )ك��ن�����س��ا���س(،  م��ن  و�أم  كينّي  مفّكر  �ب��ن  وك���ان 
�لذ�تية  �سريته  به  توحي  ما  بقدر  مرحاً  ولي�س  وجامد�ً 

�لتي تتناول فرتة �سبابه.

تهذيب واأخطاء
من  �سخ�سيته   Barry ي�ستوحي  �مل�ستويات،  بع�س  على 

)باري( نف�سه. كان مرحاً وظريفاً دوماً لكنه متّيز ب�سيء 
مثري�ً  و�أ���س��ب��ح  ن�سجاً  ز�د  ث��م  ب��د�ي��ات��ه  يف  �لتهذيب  م��ن 
لالهتمام عندما تعّقدت حياة �أوباما وتطّورت ردود فعله.

�سن�ساهد بطل �لق�سة يف �لبد�ية على منت طائرة مّتجهة 
�إىل نيويورك حيث يقر�أ ر�سالة من و�لده �لذي مل يقابله 
كثري�ً. ذكرت �لر�سالة: )ثمة م�سائل ل ميكن تعّلمها �إل يف 

�ملدينة. حاول �أل تتلهى. رّكز على �أهد�فك(.
�رتكب �أوباما يف �أوىل �أيامه يف هذه �ملدينة �لأخطاء �لتي 
عن  وعجز  �لأنفاق  بقطار  يلحق  فلم  �ملبتدئون،  يرتكبها 
دخول �سقته ونبحت يف وجهه كالب يف �ساحة خردة وعّلمه 

رفاقه �جلاحمون يف �حلي تدخني �ل�سجائر.
بعد �ملبيت لليلة مع �سليم )�أيف نا�س(، �سديقه �لنادل من 
�لكلية �لغربية، يبد�أ �أوباما �أخري�ً بالتو��سل مع زميله يف 
 Boyhood’s )�إي��الر كولرت�ن من فيلم  �ل�سكن ويل 

عمر �ل�سبا( ويعتاد على �حلياة يف جامعة كولومبيا.
�أم�ساها باري يف �سف �لعلوم  عد� �لفرتة �لق�سرية �لتي 

�ل�سيا�سية، مل يلتزم هذ� �ل�ساب مب�سريته �لأكادميية. رمبا 
كان يعرف �أّن عمله �مل�ستقبلي �سيكون خمتلفاً بالكامل عن 

�ملنهج �لدر��سي.
يّتجه �ل�ساب يف �لبد�ية �إىل كرة �ل�سلة وي�سارك يف مباريات 
�سغرية يف حديقة )مورنينغ�سايد( �ملجاورة ويك�سب لقب 
 The Invisible غري �ملرئي( لأنه �ختار قر�ءة كتاب(

�إيلي�سون. لر�لف  �ملرئي(  غري  )�لرجل   Man
للتو��سل مع حبيبته  �لوقت  �أوب��ام��ا  �أن يجد  ل عجب يف 
�لتي كانت و�حدة من جمموعة ن�ساء �سيعرفهّن �لرئي�س 
تايلور  )�آن��ي��ا  ت�سارلوت  ��سمها  ك��ان  حياته.  يف  �مل�ستقبلي 
������ّدت ع�����دد�ً م���ن �أفكاره  ج����وي( وك���ان���ت ���س��اب��ة ذك��ي��ة وحَتَ

�مل�سبقة.

رحلة ا�ستك�ساف احلياة
يرّكز فيلم Barry على �لرحلة �لتي يخو�سها �لرئي�س 
غياب  م��ن  مثاًل  فيتذّمر  �حل��ي��اة،  ل�ستك�ساف  �مل�ستقبلي 

���س��خ�����س��ي��ات م��رم��وق��ة م���ن �أم���ث���ال ج����اك ك�����ريو�ك و�آل����ن 
جين�سبريغ يف جامعة كولومبيا وير�قب م�ساهد متنوعة 

من حوله وينتابه �لقلق لأنه ل يجد نف�سه يف �أيٍّ منها.
ي����وؤدي ه���ذ� �ل��ب��ح��ث �إىل حل��ظ��ات م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام مثل 
متوقع،  غري  ب�سكٍل  ج��اد(  )�آ�سلي  دون��ه��ام  �آن  �أم��ه  و�سول 
وم�ساهدة  �مل��ج��اورة،  �ل�سكنية  �مل�ساريع  يف  حفلة  و�إق��ام��ة 
باري وهو ياأخذ نف�ساً عميقاً وي�ستعمل �سحره مع و�لَدي 

ت�سارلوت �لرثيَّني من )كونيتيكت(.
�سحيح �أن �سانعي �لفيلم قامو� مبا يجب من بحوث عن 
حياة �أوباما يف جامعة كولومبيا لكن ما من مر�جع كثرية 
عن تلك �لأيام، ما يعني �أن معظم �أحد�ث Barry ترتكز 
�أن  ُيفرت�س  �لتي  �خلا�سة  �لتجارب  ب�ساأن  تكهنات  على 
يكون قد عا�سها. لذ� يتعلق �أف�سل جانب من �لفيلم بعدم 
مبالغته يف �إغر�قنا بالتفا�سيل. ويحر�س �ملخرج غاندي 
على �إبقاء �أ�سلوبه �سل�ساً كما يحبه �لرئي�س �مل�ستقبلي على 

�لأرجح.

كاليفورنيا يف  املعا�ضرة  التكنولوجيا  لثقافة  جت�ضيد  اأف�ضل   Why Him

Why Him ج��ون هامبورغ وكتبه كل من  �أخ��رج فيلم 
)زوي  �ستيفاين  تدعو  هيل.  وجوناه  هلفر  و�إي��ان  هامربوغ 
دوت�س( �لتي تدر�س يف جامعة )�ستانفورد( عائلتها �ملتما�سكة 
لتم�سية  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  )مي�سيغان(  من 
عيد �مليالد مع حبيبها لريد )جيم�س فر�نكو(. وحني ت�سل 
عائلة فليمينغ �إىل )�سيليكون فايل(، تبد�أ رحلة ثقافية مل 

تكن لتتوقعها يوماً.
لثقافة  �أف�سل جت�سيد  �لأرج��ح  Why Him على  يقّدم 
تتعّدد فيه  �لآن.  كاليفورنيا حتى  �ملعا�سرة يف  �لتكنولوجيا 
�لغريب،  و�لأك���ل  �ليوغا  بينها  م��ن  �لثقافة،  تلك  مظاهر 
رئي�س  مب�ساعدة  �مل��ائ��دة(  �إىل  �لع�سب  )م��ن  ل��ريد  )يطبخ 
�ل��ط��ه��اة �مل��اه��ر ري��ت�����س��ارد ب��ل��ي��ز(، و�ل��ف��ن �مل��ب��ال��غ فيه )غز�ل 
�أكمام...  بال  وقم�سان  و�ل��رثوة  و�ل�سهرة  َب��ْول��ه!(،  يف  عالق 
حني ن�ساهد هذ� �لت�سادم �لثقايف، �سنالحظ �أن كاليفورنيا 

بل  ك��اف��ة،  �لأخ���رى  �ملناطق  ع��ن  بالكامل  م�ستقلة  �أ�سبحت 
�ملتكررة  �حل���و�دث  �إىل  ن��ظ��ر�ً  �أجنبياً  ب��ل��د�ً  �عتبارها  ميكن 
بني  �حلا�سل  �لتفاهم  ���س��وء  وم�ستوى  �لغريب  �حل��ّم��ام  يف 

�لأطر�ف.
ل مفر من �ل�ستمتاع مب�ساهدة عائلة فليمينغ وهي تتعّرف 
)ميغان موليل(  ب��ارب  �لأم  فتّطلع  كاليفورنيا،  ع��اد�ت  �إىل 
و�لرق�س  �لإلكرتونية  �ل�سجائر  بخار  تن�ّسق  ظاهرة  على 
�ملثري ويتعّلم �لبن �ملر�هق �سكوتي )غريفن غلوك( معايري 
جديدة وي�سبح ك�سوًل. لكن يبدو بر�ين كر�ن�ستون �لتقليدي 
�ملظاهر كلها.  �أكرث قدرة على مقاومة هذه  �لأب نيد  بدور 
وت�سرفاته  �ملبا�سر  لريد  �أ�سلوب  من  بتهديد  �لأخ��ري  ي�سعر 
�لغريبة ويرف�س بقوة �إعطاء مو�فقته على ��ستمر�ر عالقته 

بابنته.
من  و�لفريد  �ل�سل�س  �أد�ئ���ه  يف  ج��د�ً  م�سحكاً  فر�نكو  يبدو 

يوماً  يكت�سف  مل  �ل��ذي  �لتكنولوجيا  مهوو�س  ب��دور  نوعه 
ي��ب��دو �سريحاً  �ل��ب��د�ي��ة  �ل��ع��ائ��ل��ة. يف  �ل��ت��و����س��ل م��ع  طريقة 
لدرجة �أن يك�سف عن تفا�سيل مبالغ فيها لكنه �سادق وه�س 
مايكل  )كيغان  غو�ستاف  من  جماعته  تتاألف  �ل��د�خ��ل.  من 
لكنته  تبدو  لكن  �مل��ق��ّرب،  و�سديقه  وم��دّرب��ه  مر�فقه  ك��ي(، 
كايل  �أي�ساً  يوّظف  �أحياناً.  �جلامايكية  �إىل  �أق��رب  �لأملانية 
كوكو، )�لفتاة �لآتية من نظرية �لنفجار �لكبري( كما يقول 
�لذكاء  وت��ّدع��ي  �سيء  ك��ل  ت��ر�ق��ب  �لتي  وجو�ستني  متعجباً، 
من  �سكل  �إىل  �مل�ساعدة  لتقدمي  حّبها  يتحّول  ما  و�سرعان 

�لتطّفل.

اإخفاقات
�أمام هذ� �لو�سع، تكرث �لفر�س �لتي ت�سمح لنا با�ستك�ساف 
 Why Him? فيلم  يتعلق  لكن  �لتكنولوجيا  �إخفاقات 
�لعامل،  ه��ذ�  يف  �لتكنولوجيا.  ثقافة  بجنون  �أ�سا�سي  ب�سكل 
ُتعترب �لتكنولوجيا جيدة وترتبط بالنفوذ و�ملال، وت�ستطيع 
�ملتو�سطة و�حلفاظ على  �لت�سنيع �لأمريكية  �إنقاذ �سركات 
فر�س �لعمل يف �لوليات �ملتحدة. ول مانع من �أن ترت�فق 

مع بع�س �لرقابة �لتي يفر�سها نظام �خل�سخ�سة.
بل  �ل��رج��ايل  ب��ال��دور  �لفيلم  �أك��رب م�سكلة يف  تتعّلق  لكن ل 
بالدور �لن�سائي. ُتعترب �سخ�سية �ستيفاين باهتة لدرجة �أنها 
تبدو خارج �لق�سة رغم تناف�س رجلنَي ل�ستمالتها. قد تكون 
حمور �لنتباه يف �لق�سة لكنها فارغة �مل�سمون. ل تتحّمل 
مل  �لذين  �لكّتاب  بل  �خلطاأ  ه��ذ�  م�سوؤولية  دوت�س  �لفاتنة 
يطورو� �سخ�سيتها بال�سكل �ملنا�سب. تكتفي �ستيفاين بتبّني 
منَطني من �ل�سلوك: �إما �أن تكون وقحة �أو غا�سبة. ي�سعب 
لريد  نحو  �لأنظار  تّتجه  لذ�  �مل�ساهدون،  معها  يتعاطف  �أن 
على  خ�سومتهما.  ح���ول  �لفيلم  وي��ت��م��ح��ور  �ل�����س��ارم  ون��ي��د 
�أجاد� �ختياره لكنهما  �إنهما  �لقول  طريقة هوليوود، ميكن 

�أخفقا يف �ختيارها!

فيلم  مل�ساهدة  ال���ق��ت  بع�س  �س  نخ�سّ اأن  يكفي 
اأن  �سريعًا  ندرك  كي  �سبابه  يف  اأوباما  ب��اراك  عن 
فيلم  الرفيع!  الطراز  من  مدّخنًا  كان  ال�ساب  ذلك 
Barry اأحدث عمل عن �سرية اأوباما الذاتية قبل 
�سن�ات  ب�سع  قبل  اأحداثه  وتدور  الرئا�سي  عهده 
من اأحداث فيلم Southside With You )يف 
اجلن�ب معك(، لكن يقّدم العملني �ساب ل يكّف عن 

تدخني ال�سجائر!

التي  للع�ساء؟(  �سياأتي  ي�سمع كل جيل عبارة )احزر من 
تّت�سح  ع�سرنا.  يف  النا�سئة  الثقافية  امل�ساكل  تعك�س 
م�سكلتنا يف فيلم WHY ME )ملاذا ه�؟( عرب �سخ�سية 
ال�ساب العا�سق الذي ل يختلف عن حبيبته من الناحية 
العرقية فح�سب، بل ياأتي من ك�كب خمتلف بالكامل يف 
الثقافة والقيم واملعايري الجتماعية. ذلك الك�كب لي�س 

اإل منطقة )�سيليك�ن فايل(!
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

عطاهلل ممدوح

�شانك  ع��ل��ى  ال��غ��ايل  ب��رخ�����ص 

خ��ْذنِ��يَ��ه ب���ال���روف واح�����ش��ان��ك 

اعيان�ك  ن��ظ�����رة  اإ���ش��ل��ب��ت��ن��ي 

ه����ان رب����ي ك���ل م���ن ه��ان��ك 

باح�شان�ك  ����ش���ّورك  يل  ع���ز 

ح��ان�����ي  ح��ال��ي���َ��ه  ت��خ��ل�����ي  ال 

ب����وزاين  م��ن��ك  ان�����ش��ف��ْن��يَ��ه  و 

ج��اين  م���ا  ذار  ن���وم���ي  وح���ت���ى 

اع��ي��اين  م��ق��ل��ة  و  ب�����ش��ري  ي���ا 

ثان�ي  واح�������د/ن  م��ال�����ك  ف���رد 

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

اإذا نويت تروح ف� الربد والقي�ص

                            #عيال_زايد دارهم خر وجهه

رمالهم بي�شا و راياتهم بي�ص

                               واأقّلهم من بي�ص اهلل وجهه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

بروق بدويه

بنت �شيخ 
ت����غ����ن�����ا ه�����ل امل������ي������دان ك����ل����ن ع����ل����ى ل���ي���اله

ح������دن لب����غ����اه����ا ه���اي���ف���ت���ل���ه ع���ل���ى م�����س��ه��اه

وان��اه��اج�����س��ي لم����ن ن��خ��ي��ت��ه ي��ج��ي��ب اق�����س��اه

ي�����ن������خ م������������رازمٍي ت������ه������ادى ع����ل����ى م����ب����داه

ي���ج���ر خ���ط���اه ع����الم����ه  ت���ف���ك���رت يف ح���ظ���ي 

ت��ن���م�����س ب�����س���ف اه����ل امل���راج���ل ع��ل��ى م��رك��اه

ال���ل���ي لح ب���رق���ه ون�����رّث م��اه ال��ن��ا���س��ي  ع�����س��ى 

ا���س��ب��اه ال���ج��ي��ه  اث����ر يف  ال��دن��ي��ا  ت��ف��ك��رت يف 

واث�����ر يف ب��ع�����س��ه��ا ج�����رٍح ادن������اة ���س��ي ادم����اه

ط����ت���ن���ا ال���ل���ي���ايل وال�����زم�����ن ح���ده���ا ���س��ل��ف��اه

ت��ع��ل��م��ت م����ن ب��ع�����س امل�����اق����ف ت��ط��ي��ح ج��ب��اه

ن��ر���س��اه ال������يل  وح���ك���م  م��ق�����س���م��ة  والرزاق 

وب���ن���ه ه���ي���ل���ه  اخ���ت���ل���ط  ي�������م  ال�������س���ه���ر  وزان 

وال�����ن����ه الآه  ع���ل���ى  ط�����اروق�����ه  ج�����ر  وح�������دن 

ي����ه����ز ال������رك�������ن وي����ح����ك����م ال������ق������اف وي���ع���ن���ه

وي����ج����ب اجل�����زاي�����ل ل������ ع���ل���ى ح����ام����ي ال��ك��ن��ه

وان��������ا ب���ن���ت ����س���ي���ٍخ ����س���ب���ع الن������ع������ام ي��زه��ن��ه

ك������������رمي/ن ف����ع�����ل����ه ب�����امل�����ي�����ادي�����ن ي��ك��ف��ن��ه

ي���ب���ل ال����ك����ب�����د ال����ل����ي ظ���م���ا ال�����ق����ت ي�����س��ك��ن��ه

واث������ر يف ق���ل����ب ال��ب��ع�����س م���ث���ل ال����ذه����ب رن���ه

ت�����دم�����دم ع���ل���ى م���اف���ي���ه ل������ خ������اب ب�����ه ظ��ن��ه

ون���ك���ن���ه ال�����ع�����ني  ذارف  ون������������درى  ن����ك����اب����ر 

وك������ل������ٍن ع����ل����ى م�����������ده وك������ل������ٍن ع����ل����ى ف��ن��ه

ع�������س���ا م�����ن ����س���رب ي�����ج�����زاه ب���ال���ع���ف���� واجل���ن���ه

 ريــتـ�يــت

واقف األ�ح لك بكف احل�سافه 

مابكيت ال على اآخر ق�سيدة 

ول ابت�سمت .. ال خلذلن امل�سافة 

من " تعال ارج�ك " اإىل ) فر�سة �سعيدة (

***

حلظة وداعك اأنا  قا�سد اأ�س�رها

وقا�سد اأعي�س ال�سع�ر اللي تاأمّلته ! 

كل ما اأبّطل على �س�رك : اأكربها

ميكن األقي ف� عينك عْذر ما  قلته !

�لبيت مت�حد
ال��ق��م��م لت���الق���ت ب����ان م��ع��ن��ى ال�����س��م���خ

ال�سي�خ ف���  ��ِع��ر  وال�����سّ امل�����س��اع��ر  ان  ا���س��ه��د 
ال��ك��ب��ار اإّل  م��ال��ه��ا  ال���ك���ب���ريه.  وال���ه���ق���اوي 

���ِع���ر وال�������س���ّع���ار ت����اج ال����ق���ار ِي��ل��ب�����س  ال�������سّ

مبارك الودعاين

كلنا خليفة
يرعاك �سيخ  ي��ا  ال��رح��م��ن  ع�سى  �سافر 

ق��ل���ب��ن��ا ت��دع��ي��ل��ك وت��ت��ب��ع اخ��ط��اك
وت���ع����د ي���ا ن��ب�����س ال����ط���ن ب��ال�����س��الم��ة

ن����ف����داك ي����ا رم�����ز ال���ف���خ���ر وال�����س��ه��ام��ة

�شيف بن طمي�شان

�شعر: �شعيد بن غما�ض الرا�شدي

مار �شِ

ق���ي���ا����س وح����������دة  ارى  ف����ي����م����ا  م����ال����ه����ا 

ُت���ق���ا����س  ) ك���ف���ي���ن���ه   ( ب�����ني   ! امل�������س���اف���ه 

ل������ ����س���ن���اه���ا �����س����اط����ع ب����ع����ر�����س ال����دج����ا

ال���رج���ا  و  ْم�����ن الم�������اين  ب��ال��ك��ث��ي��ي��ي��ي��ي��ي��ري 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ع��ل��ي��ك اهلل  ب�������س���م  م���ك���ت����م  ���س��ي��خ��ن��ا 

وي��ح��م��ي��ك رب������ك  ك����ت����اب  ح���ف���ظ���ت  يل 

وي��ع��ط��ي��ك اهلل  رب������ك  را������س�����ي  وان�������ت 

ب���ع���د ر�����س����اة ال�������رب را�����س����ي وال����دي����ك

ي���دي���ك م����ل����ك����ة  ك����ل����ه����ا  امل�������راج�������ل  و 

ف�����ار������س ورام����������ي ول�����س����ع����ب����ه ع��ل��ي��ك

ع��ل��ي��ك اهلل  ب�������س���م  م���ك���ت����م  ي�����ا  ن���ع���م 

ي��ح��ني اإ�����س����م����ك  م�����ا  ك�����ل  اهلل  ن����ذك����ر 

ال����ع����امل����ني رب  دوم  ح�����م�����ات�����ه  يف 

ودي������ن دن�����ي�����ا  يف  م����ك����ت�����م  ي������ا  ك����ف����� 

وت�����س��ت��ح��ق ال�����س��ع��ر وامل���ع���ن���ى ال�����س��م��ني

ك������اأن������ك م����������زع ع����ل����ى ك������ل ال���ي���دي���ن

ل�����ك وراث���������ه م�����ن ج���������دودك الأول�������ني

���س��ي��خ ف����ار�����س م����ن ����س���ي����خ ال�����س��اخم��ني

اإهداء للفار�ص �سمو ال�سيخ مكتوم بن �سعيد 
بن مكتوم بن را�سد اآل مكتوم )حفظه اهلل(


