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منازل من الورق تتحدى عوامل الطق�س 
طرح مهند�سون يف مدينة اأم�سرتدام الهولندية مفهوماً جديداً ملنازل 
واح��داً لرتكيبها،  يوماً  �سوى  املقوى، ال حتتاج  ال��ورق  م�سنوعة من 

وميكنها ال�سمود اأمام عوامل الطق�س ملدة ت�سل اإىل 100 عام.
واأطلق امل�سممون يف �سركة "فيك�سن فاكتوري" على هذه املنازل القابلة 
األ��ف يورو   30 "ويكي هاو�س"، يكلف كل منها  ا�سم  التدوير  الإع��ادة 
�سميكة من  24 طبقة  با�ستخدام  بناوؤها  األف دوالر(، ويتم   34.6(
الكرتون املقوى، وجتمع مع بع�سها البع�س، با�ستخدام مادة ال�سقة 

قوية �سديقة للبيئة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
من  �سخمة  حلقات  �سكل  على  ت�سكيلها  يتم  الطبقات،  جتميع  وبعد 
بع�سها  مع  احللقات  تدمج هذه  ثم  ومن  امل�سنع،  قبل احلرفيني يف 
البع�س، لت�سكل املنزل باحلجم الذي يرغب به �ساحب املنزل. يف حني 

يتم تركيب احلمامات واملطابخ مقابل ر�سوم اإ�سافية.
اإىل  باالإ�سافة  للماء،  نفوذة  املقوى مب��ادة غري  ال��ورق  األ��واح  وتغطى 
األواح من اخل�سب، لزيادة مقاومتها ومتانتها، وال حتتاج هذه املنازل 
لتكون  الكرتونية،  احللقات  ت�سميم  مت  حيث  خر�ساين،  اأ�سا�س  اإىل 

ثابتة على قاعدة �سلبة.
ويعتقد امل�سممون، اأن هذه املنازل قادرة على ال�سمود يف وجه العوامل 
اجلوية ملدة 100 عام، وهي متاحة يف الوقت احلايل فقط يف بع�س 
اأوروب��ا، ويتوجب على الراغبني باحل�سول عليها االنتظار يف  اأج��زاء 
قائمة طويلة، نظراً الأن ال�سركة تنتج 20 منزاًل فقط منها كل عام، 

للتاأكد من احل�سول على جودة عالية.

اآلة متنحك تذوق "ع�ضري" اأغنيتك املف�ضلة
ي�ساعد  نوعه،  من  ف��ري��داً  ج��ه��ازاً  يابانية  تكنولوجيا  �سركة  �سممت 
امل�ستخدم على تذوقه طعم اأغنياته املف�سلة، لي�س باملعنى املجازي بل 

احلريف، من خالل حتويل املو�سيقى اإىل ع�سري قابل للتذوق.
عبارة  وه��و  ميوزيك"  "�سكويز  ا�سم  ابتكارها  على  ال�سركة  واأطلقت 
عن جهاز، يحلل املحتوى العاطفي الأية اأغنية اأو مو�سيقى، ويحوله 
مريور  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  بح�سب  ت��ذوق��ه��ا،  ميكن  �سائلة  م���ادة  اإىل 

الربيطانية.
ثم  لالأغنية، ومن  املوجي  التحليل  على  ويعتمد مبداأ عمل اجلهاز، 
و�سف املزاج املقابل لها، عرب جمموعة ال حت�سى من النكهات املقابلة. 
وال�سعور  احللو،  بالطعم  بال�سعادة  ال�سعور  يقابل  املثال،  �سبيل  فعلى 
وغري  امل���ر،  بالطعم  ب��احل��زن  وال�سعور  احل��ام�����س،  بالطعم  ب��االإث��ارة 
القائمني  اأن  اإاّل  االأويل،  النموذج  االبتكار يف مرحلة  ي��زال  ذل��ك. وال 
ي�سق  اأن  ياأملون  اإنوفي�سني،  اأوب��ني  امل�سروع، يف خمتربات نورما  على 
ابتكارهم طريقه اإىل املهرجانات املو�سيقية املختلفة، لتقدمي جتربة 

مميزة للزوار. 

هل هذا دليل على اأن التنني لي�س خملوقًا خرافيًا؟ 
يف حادثة غريبة من نوعها، اكت�سف جمموعة من القرويني يف اإحدى 
تنني  ب��اأن��ه  يعتقد  مل��ا  �سخماً  عظمياً  هيكاًل  ال�سني  ب�سمال  املناطق 

ميت. 
باأنهم  ال�سيني،  هيبي  اإقليم  يف  الواقعة  زانغياكو  بلدة  �سكان  يعتقد 
عرثوا على دليل يثبت باأن التنني خملوقاً غري خرايف، واأنه موجود 

بالفعل، بعدما اكت�سفوا هيكاًل عظمياً ملخلوق ميت يف اأحد احلقول. 
النقال،  ب��ه��ات��ف��ه  ال��ق��روي��ني  اأح����د  ال��ت��ق��ط��ه  م�����س��ور  ت�سجيل  واأظ���ه���ر 
جمموعة من الرجال وهم يحيطون بالهيكل العظمي الذي يحتوي 

على جمجمة كبرية، و�ساقني �سغريتني. 
ال��ت��وا���س��ل االجتماعي  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  امل�����س��ورة  ال��ل��ق��ط��ات  ن�سر  وب��ع��د 
وم�سكك  الفيديو،  يف  ورد  ملا  م�سدق  بني  املتابعني  انق�سم  ال�سينية، 
املكان  يف  و�سع  العظمي  الهيكل  ب��اأن  البع�س  ق��ال  حيث  مب�سداقيته 
بهدف ت�سوير فيلم ما.  من جهتها تنوي ال�سلطات املحلية يف البلدة 
العظمي  الهيكل  حقيقة  ح��ول  بت�سريح  واالإدالء  االأم���ر،  ا�ستق�ساء 
الفيديو لقي رواجاً  ب��اأن مقطع  بالذكر  يف وقت قريب. من اجلدير 
هائاًل على االإنرتنت، وحظي بعدد م�ساهدات كبري بلغ 10 ماليني 
م�ساهدة منذ ن�سره على مواقع التوا�سل االجتماعي، بح�سب �سحيفة 

مريور الربيطانية.
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مداهمة مكتب 
ماكدونالدز يف �ضول

قالت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء وو�سائل اإعالم اأخرى اإن 
حمققني داهموا مكتب �سركة ماكدونالدز يف �سول بعد �سل�سلة �سكاوى 
مل  اإنها  قيل  هامربجر  �سطائر  تناول  بعد  باالإعياء  اأطفال  اإ�سابة  من 

تكن مطهية جيدا.
واأفادت التقارير االإعالمية اإن مكتب االإدعاء مبنطقة و�سط �سول �سادر 
بع�س الوثائق واالأدلة من مكتب ماكدونالدز ومن ثالث �سركات اأخرى 

بينها �سركة متد ماكدونالدز مبكونات.
وقالت يونهاب اإن امراأة تقدمت ب�سكوى �سد ال�سركة االأمريكية يف يوليو 
اأع��وام، مبر�س  اأربعة  العمر  تبلغ من  التي  ابنتها،  ت�سخي�س  بعد  متوز 
يعرف مبتالزمة انحالل الدم اليورميية، التي ي�سار اإليها عادة مبر�س 
الهامربجر، بعد اأن اأ�سيبت بتلف غري قابل للعالج يف الكلى بعد تناول 

�سطرية هامربجر من ماكدونالدز العام املا�سي.
كما اتهم اآباء اأربعة اأطفال اآخرين ال�سركة بعد اإ�سابة اأطفالهم باالإعياء 

اإثر تناول �سطائر من ماكدونالدز.
ويف اأغ�سط�س اآب ا�ستكى عمالء ملاكدونالدز يف مدينة جيوجنو بجنوب 
هامربجر.  تناول  بعد  حرارتهم  وارت��ف��اع  باملعدة  اآالم  من  البالد  غ��رب 

واأوقفت ال�سركة مبيعات الهامربجر موؤقتا لتحديد �سبب ال�سكاوى.

�ضلمان خان 
جريح ويعود 
لكاترينا كيف

لفيلم  الدعائي  املل�سق  �سورة  �سدرت 
 Hai Zinda" اجل��دي��د  ب��ول��ي��وود 
خان  �سلمان  النجم  Tiger" بطولة 
وال��ذي يظهر بوجه جريح وحامال يف 
ي��ده ���س��الح ن���اري. ول��ق��د حمل املل�سق 
واجلا�سو�سية  االإث���ارة  لفيلم  الدعائي 
القن�س  ميكنه  م��ن  ي��وج��د  "ال  ع��ب��ارة 
والفيلم  جريح".  من���ر  م���ن  اأف�������س���ل 
خان  ل�����س��ل��م��ان  االأول  ال��ظ��ه��ور  ي�����س��ه��د 
بعد  �سينمائي  عمل  يف  كيف  وكاترينا 
غياب خم�س �سنوات، والفيلم من اأفالم 
اإخراج  العمل  واجل��ا���س��و���س��ي��ة،  االإث����ارة 
الثاين  اجل���زء  وه��و  ظ��ف��ار  عبا�س  علي 
م���ن ف��ي��ل��م االإث��������ارة واجل��ا���س��و���س��ي��ة " 
" وهو من   TIGER THA EK
اإخراج كبري خان، ولقد �سدر الفيلم يف 

عام 2012.

العثمانية"  اهلل  "رام 
درا�ضة يف تاريخ 

املدينة االجتماعي 
يعود الكاتب والباحث الفل�سطيني 
���س��م��ي��ح ح���م���ودة اأك�����رث م���ن 500 
مدينة  ل��ي��دخ��ل  ال������وراء  اإىل  ع����ام 
يف  العثمانية  بواباتها  من  اهلل  رام 
االجتماعي  تكوينها  ت���وؤرخ  درا���س��ة 
وعائالتها وموؤ�س�ساتها وحماكمها 

ال�سرعية.
طبيعة  غ�������ور  ح�����م�����ودة  وي���������س����رب 
ال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ل���رام اهلل 
كتاب  وي�سمنها  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  يف 
متناوال  العثمانية"  اهلل  "رام 
 1517 ع��ام��ي  ب��ني  متتد  مرحلة 

و1918.
�سليم  الفل�سطيني  الباحث  ويقول 
متاري يف تقدميه للكتاب اإن حمودة 
متيز يف ه��ذه ال��درا���س��ة م��ن خالل 
االإثنوغرافيا  منهج  "ا�ستخدامه 
اأحداث  وا�ستعر�س   ... التاريخية 
ون�سيج البلدة االجتماعي يف اإطار 
اجتاحت  التي  الهيكلية  التغريات 
م��ت�����س��رف��ي��ة ال���ق���د����س وال����والي����ات 
يف  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة  لل�سلطة  ال�����س��ام��ي��ة 
اأثناء القرون االأربعة التي هيمنت 
فيها الدولة العثمانية على البالد 

املقد�سية".
اهلل  رام  اإن  حمودة  الكاتب  ويقول 
قبل اأن تتطور وت�سبح ما هي عليه 
حقبة  م��ع��ظ��م  خ����الل  ك���ان���ت  االآن 
ال���ت���اري���خ ال��ع��ث��م��اين جم����رد قرية 
زراع��ي��ة ���س��غ��رية واق��ع��ة يف ق�ساء 
امل�سيحيون  ���س��ك��ل  وق����د  ال���ق���د����س 
االأغلبية  االأرث��وذك�����س  ال����روم  م��ن 
�سكانها  اأ�سبحوا  ثم  فالحيها  من 
امل�سلمني  خ���روج  ب��ع��د  ال��وح��ي��دي��ن 

منها عام 1656.
رام  منطقة  اأن  ال��ك��ات��ب  وي�����س��ت��دل 
اال�ستيطان  م����ن  ت���خ���ل  مل  اهلل 
اإذ  الب�سري منذ الفرتة الكنعانية، 
اإىل وجود  اأثرية ت�سري  ثمة دالئل 
م��ث��ل ه���ذا اال���س��ت��ي��ط��ان م��ن��ذ تلك 
القريبة  ردان���ة  ال��ف��رتة يف منطقة 
رام اهلل احل���ايل. ودلت  م��ن موقع 
احلفريات االأثرية منت�سف القرن 
مراحل  ث��الث  وج��ود  على  املا�سي 
الربونزية  الع�سور  يف  ا�ستيطان 

واحلديدية والبيزنطية.
املوقع  يف  ُع��رث  اإن��ه  الكاتب  ويقول 
وبقايا  ف��خ��اري��ة  وق��ط��ع  اأوان  على 
نعت من الربونز كالرماح  اأدوات �سُ
وامل����ح����اري����ث وروؤو�����������س ال���ف���وؤو����س 
ال�سغرية، وهذه املوجودات االأثرية 
املوقع  اال�ستيطان يف  اأن  تدل على 

كان زراعياً ورمبا موؤقتاً.

فوائد �ضحية رائعة 
الأحما�س اأوميغا3 الدهنية

م��ن امل��ع��روف ع��ن اأح��م��ا���س اأوميغا3 
الدهنية اأنها من اأهم املغذيات للقلب 
ي�ستطيع  ال  اجل�����س��م  واأن  وال���دم���اغ، 
احل�سول  اإىل  يحتاج  لذلك  اإنتاجها، 
اإل���ي���ه���ا ع����ن ط���ري���ق اأك������ل االأ����س���م���اك 
زيت  م��ك��ّم��الت  ت���ن���اول  اأو  ال��ده��ن��ي��ة، 
ال�سمك. هناك فوائد �سحية عديدة 
ال�سمك  اأك��ل  جتعل  اأوميغا3  لدهون 
االأ�سبوع  يف  م�����رات   3 اإىل  م���رت���ني 

�سرورة.
اأحما�س  ت��ق��ل��ل  اأوميغا3.  ف���وائ���د 
وحت�سن  اجل�سم،  التهابات  اأوميغا3 
التفكري،  ومهارات  املعرفية  القدرات 
وال�سرايني  ال��ق��ل��ب  اأن�����س��ج��ة  وحت��م��ي 
االإ�سابة  خطر  وتقلل  اجل��ف��اف،  م��ن 
وارتفاع  املفا�سل  والتهاب  بال�سرطان 
كما  الثالثية.  والدهون  ال��دم  �سغط 
املغذيات  "اإي" من  فيتامني  مع  اأنها 

الهامة للب�سرة وال�سعر.
وال ينبغي تناول مكّمالت زيت ال�سمك 
اإال حتت اإ�سراف طبي، خا�سة بالن�سبة 
ل���الأط���ف���ال. ومي���ك���ن احل�������س���ول على 
اأحما�س  م��ن  و�سحية  ج��ي��دة  ح�سة 
االأ�سماك  تناول  طريق  عن  اأوميغا3 
وال�سلمون  ال��ت��ون��ة  م��ث��ل:  ال��ده��ن��ي��ة، 
واملكاريل والهلبوت والرجنة والهامور 

والبوري.
يحتوي كل 100 غرام من االأ�سماك 
الدهنية امل�سار اإليها اأعاله على غرام 
اوميغا3  اأحما�س  من  تقريباً  واح��د 
االأ�سماك  ه��ذه  حتتوي  كما  الدهنية، 
حتتوي  بينما  "اإي"،  فيتامني  ع��ل��ى 
اأخرى مثل  فيتامينات  املكّمالت على 
ب1 وب2 و�سي و د. وميكن احل�سول 
والبذور  املك�سرات  من  اأوميغا3  على 

وزيت الزيتون وبذور ال�سيا.

وهناك الكثري من الدرا�سات التي ت�سري اإىل خطر ال�سرامة 
يوؤدي  حيث  االأط��ف��ال،  تربية  يف  العنف  وا�ستخدام  املفرطة 
ذلك اإىل نت������ائج عك������سية واآثار �سلبية على �سخ�سية الطفل 
ال�سلوك  يبقى معه هذا  وقد  وتوا�سله مع حميطه  و�سلوكه 
يف املراحل الالحقة من حياته وي�ستخدم العنف مع اأطفاله 

فيما بعد. 
هامبورغ  مب�ست�سفى  النف�سي  ال��ط��ب  معهد  م��دي��ر  وي��وؤك��د 
اجلامعي مي�سائيل �سولته ماركفورت اأن املناخ االأ�سري ال�سيئ 
ينطوي على عوامل خطر كثرية بالن�سبة لالأطفال، واأ�سار يف 
مقابلة مع وكالة االأنباء االأملانية د ب اأ اإىل اأن املناخ االأ�سري 
نف�سية  ب�سلوكيات  تنذر  كثرية  خطورة  عوامل  يوفر  ال�سيئ 
لهم  العدوانية  التطورات  على  ينعك�س  ذلك  واإن  عادية  غري 

اأكرث مما ينعك�س على اال�سطرابات النف�سية. 
فاإنهم  االأ����س���رة  داخ���ل  للعنف  االأط���ف���ال  ت��ع��ر���س  "اإذا  وق���ال 
فيما  اأبنائهم  م��ع  ال��ق��وة  ال�ستخدام  جل���وءا  اأك���رث  ي�سبحون 
م�ستخدمني  اآباء  ي�سبحون  ُي�سَربون  الذين  فاالأطفال  بعد، 

لل�سرب، وهذه معادلة نف�سية، واال�ستثناء يوؤكد القاعدة".

العقاب ال يفيد.. 
ت��ب��دو ال��رتب��ي��ة ب���دون ع��ق��اب اأم����راً غ��ري م��ع��ق��ول، فاالأطفال 
نظريات  لكن  ال�سواب.  من  اخلطاأ  وملعرفة  للتعلم  بحاجة 

الرتبية احلديثة توؤكد اأن العقاب ال يفيد، فما البديل؟
برتبية  املتعلقة  اليومية  امل�سكالت  تلك  ي��ع��رف  واأب  اأم  ك��ل 
االأطفال، ومعظم االآباء اختربوا من قبل املوقف، حيث ي�سرخ 
حماواًل  املتجر  يف  اأر�سا  بنف�سه  يلقي  اأو  �سبب  ب��دون  الطفل 
اآخ��ر، بل واأحياناً ال يعرف  اأي �سيء  اأو  احل�سول على حلوى 

االآباء ماذا يريد الطفل بال�سبط.
امل�ستفزة يف كثري من  الت�سرفات  ه��ذه  ه��ذا، فمعظم  ورغ��م   

الطفل  متوافقة مع عمر  ت�سرفات طبيعية  تعترب  االأحيان، 
 psychologytoday ومنوه النف�سي ح�سبما يوؤكد موقع

املتخ�س�س يف العلوم االإن�سانية.
الرتبية،  يف  ي�ساعد  ال  العنف  اأن  املعروف  من  اأ�سبح  وبينما 
اإن االأهم هو اتخاذ عقوبات ونتائج  وانت�سرت الفكرة القائلة 
تعلو  مقبولة،  غري  ت�سرفات  من  الطفل  به  يقوم  ملا  حازمة 

االآن االأ�سوات التي تدعو لرتبية "بال عقوبات". 
�سلبية.  نتائج  لها  العقوبات  اإن  تقول  احلديثة  فالدرا�سات 
اأن  روك�سرت  جامعة  م��ن  دي�سي  اإد  النف�س  علم  خبري  وي��رى 
لكنه  ال��ط��ف��ل  ت�����س��رف��ات  ع��ل��ى  ال�سيطرة  اإىل  ي����وؤدي  ال��ع��ق��اب 
ال ي�����س��اع��ده ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار ال��ت�����س��رف اجل��ي��د ومت��ن��ع بالتايل 
اال���س��ت��ق��الل��ي��ة وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال����ذات واالت�����س��ال ال�سحي 
توؤدي  ال  لكنها  موؤقتة  م�سكلة  حتل  بالتايل  فهي  باالآخرين، 

اإىل نتائج جيدة على املدى البعيد.
وت���ذه���ب ال��ب��اح��ث��ة يف ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد ك������ارول دوي����ك، 
اإذ  اأب��ع��د،  االجتماعي  النف�س  وعلم  الرتبية  يف  واملتخ�س�سة 
تقول حتى اأدوات الت�سجيع املختلفة من جنوم ذهبية وهدايا 
خمتلفة �سلبية، اإذ اأنها تقتل حما�س الطفل الطبيعي، وجتده 
اإىل دافع مادي الأداء عمل ما. وهم ين�سحون  بحاجة دائمة 
االأطفال  ليتعلم  التقليدية  الرتبية  ط��رق  بتغيري  بالتايل 
كيفية كبح جماح الغرائز الطبيعية واالت�سال مع االآخرين، 
ولكن  ال��ك��رب،  يف  ون��اج��ح��ني  ���س��ع��داء  فقط  ي�سبحوا  ال  حتى 
لي�سبحوا اأكرث احرتاماً لالآخرين واأكرث ح�سا�سية واهتماماً 

باالآخرين. ولكن كيف؟
يعطي  العقاب  اأن   Parenting Today موقع  يو�سح 
غري  ال�سغري  والطفل  �سيئة،  ت�سرفاته  اأن  الر�سالة  الطفل 
قادر على التفرقة بني كون ت�سرفاته �سيئة، وكونه هو نف�سه 

�سخ�ساً �سيئاً.

ن�سيحة لالآباء
الطفل مهم جدا  االأب مع  اأن وجود  بريطانية  درا�سة  ذكرت 
واأن االأطفال الذين يق�سون اأوقاتا اأكرث مع اأبائهم يتمتعون 

بن�سبة عالية من الذكاء، وذلك لعدة اأ�سباب.
ن�سر ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ن��ي��و ك��ا���س��ت��ل ال��ربي��ط��ان��ي��ة نتائج 
اأبحاثهم حول عالقة الطفل بذويه، وخا�سة عالقتهم باالأب، 
من  اأك��رث  الدرا�سة  وبحثت  ذكائهم.  ن�سبة  على  ذلك  وتاأثري 
حالة الأطفال ولدوا بعد �سنة 1958، ومت تدوين  األف   11
االأب يف طفولتهم،  االأط��ف��ال مع  التي ق�ساها  االأوق���ات  ع��دد 
يف  وذل���ك  ل��الأط��ف��ال،  بالكامل  املخ�س�سة  االأوق����ات  وخ��ا���س��ة 
ال��ل��ع��ب وال���ق���راءة وال��ت��ن��زه م��ع��ه��م. واأ����س���ارت ال��ن��ت��ائ��ج اإىل اأن 
االأطفال الذين ق�سوا اأوقاتا اأطول مع اآبائهم يتمتعون بن�سبة 
اكرب من الذكاء من الذين ق�سوا اأوقاتا اأقل مع اآبائهم، وذلك 

نقال عن �سحيفة تيليغراف الربيطانية.
وذكر الدكتور دانييل نيتله، وهو اأحد الباحثني امل�سرفني على 
الدرا�سة، اأن نتائج الدرا�سة كانت مفاجئة فيما يتعلق بالفرق 
اهتماما من  الذين الق��وا  االأطفال  وتقدم  الوا�سح يف تطور 
قبل االأم واالأب يف نف�س الوقت وهو االأمر الذي يجعلهم اأكرث 

مرونة مع االآخرين مع تقدمهم يف العمر.
فيما اأو�سح موقع "األرتن في�سن" االأملاين املخت�س يف تقدمي 
الن�سائح العائلية باأن وجود االأب مع الطفل يخلق توازنا يف 
حياة الطفل تزامنا مع وجود االأم، اإذ اأن االأم تقوم بن�ساطات 
كافية  غري  لكنها  للطفل  ومهمة  خا�سة  واجتماعية  ذهنية 
االأب  وج���ود  ل��ذل��ك  وي��ع��د  للطفل.  متكاملة  �سخ�سية  خللق 
وق�سائه الأوقات اأكرب مع االأطفال �سروريا لتنمية الن�ساطات 
بالثقة  �سعور  وخلق  متكاملة  ب�سورة  واالجتماعية  الذهنية 
مثاال  ال��غ��ال��ب  يف  يعد  االأب  اأن  حيث  ال��ط��ف��ل،  عند  واالأم����ان 

يحتذى به من قبل االأطفال، خا�سة الذكور منهم.

الرتبية ال�ضارمة غالبا ما 
توؤدي اإىل الف�ضل املدر�ضي
كل االآباء يريدون الأبنائهم التفوق على اأقرانهم يف املدر�سة، ومن 
الن�سح. لكن هناك من  لهم  اأطفالهم ويقدمون  اأجل ذلك ي�سجعون 
ونتيجته  خطره  من  حتذر  ما  وهو  والعنف،  ال�سرامة  اإىل  يلجاأ 

العك�سية درا�سة اأمريكية حديثة.
ال�سارمة ال توؤدي حتما  اأن الرتبية  اأظهرت درا�سة حديثة 

الف�سل  اإىل  الغالب  يف  بل  الدرا�سة،  يف  جيد  اأداء  اإىل 
ديفيلومبنت  ت�سايلد  دورية  يف  باحثون  وذكر  الدرا�سي. 

االأمريكية اأن املراهقني الذين متت تربيتهم على نحو 
من  بدال  اأ�سدقائهم  اإىل  اأكرب  ب�سكل  يجنحون  �سارم 

اآبائهم.
املراهقون  هوؤالء  يف�سل  الدرا�سة،  وبح�سب 

اأداء  من  بدال  اأ�سدقائهم  مع  وقت  ق�ساء 
انتهاك  يف�سلون  اأو  املنزلية  فرو�سهم 
القواعد لالحتفاظ باالأ�سدقاء. وعّرفت 

بالرتبية  ال�سارمة"  "الرتبية  ال��درا���س��ة 
والتهديد  وال�سرب  ال��زج��ر  على  القائمة 

بعقوبات لفظية اأو بدنية.



األحد   22   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12153  
Sunday  22   October   2017  -  Issue No   12153

22

�ش�ؤون حملية

خالل "اأ�سبوع اأبوظبي يف ال�سني"

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي ت�ضتقطاب املزيد من الزوار ال�ضتك�ضاف االإمارة 
وفد ي�سم اأبرز اجلهات العاملة بقطاع ال�سياحة يف اأبوظبي ُي�سارك يف املبادرة الرتويجية اجلديدة

تناول ال�سورى والدميقراطية يف فكر القائد املوؤ�س�س

جمل�س �ضامل بالوتية العامري ي�ضت�ضيف  حما�ضرة بعنوان  "فكر زايد نهج وح�ضانة"

عرو�س العيالة واحلربية كل يوم اإثنني يف واحة العني 

•• العني - الفجر

– اأب��وظ��ب��ي اإىل   تطمح دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة 
ال�ستك�ساف  ال�سينيني  ال���زوار  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطاب 
يف  واملتنوعة  املتميزة  والرتفيهية  ال�سياحية  املعامل 
االإم���ارة، وذل��ك خ��الل جولتها الرتويجية يف مدينة 
"اأ�سبوع  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  �سمن  ال�سينية  �سنغهاي 
اأب��رز اجلهات  اأبوظبي يف ال�سني" مب�ساركة عدد من 

العاملة واملعنية بقطاع ال�سياحة يف اأبوظبي.
وتت�سدر ال�سني حالياً قائمة اأكرب االأ�سواق ال�سياحية 
اخلارجية لالإمارة، حيث بلغ عدد النزالء ال�سينيني 
و�سقة  ومنتجعاً  فندقاً   166 يف  نزيل   242،000
االأوىل  الثمانية  االأ�سهر  خ��الل  اأبوظبي  يف  فندقية 
من العام اجلاري، بن�سبة منو %68 مقارنة بالفرتة 

نف�سها من 2016.
وي�سم الوفد امل�سارك يف "اأ�سبوع اأبوظبي يف ال�سني" 
ك��اًل م��ن االحت���اد ل��ل��ط��ريان، ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي لدولة 
ي��ا���س، ومتحف  امل��ت��ح��دة، وج��زي��رة  العربية  االإم����ارات 
وق�سر  الكبري،  زاي��د  ال�سيخ  وجامع  اأبوظبي،  اللوفر 

االإمارات.
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  غ��ب��ا���س،  �سعيد  �سيف  ���س��ع��ادة  وق���ال 

كبرياً  ارتفاعاً  ن�سهد  اأبوظبي:   - وال�سياحة  الثقافة 
يف عدد الزوار ال�سينيني القادمني اإىل اأبوظبي �سواء 
حل�سور  اأو  ممتعة  ترفيهية  عطلة  ق�����س��اء  ب��غ��ر���س 
التي حتت�سنها  العاملية  واالأع��م��ال  امل��وؤمت��رات  ج��دول 
اأب��وظ��ب��ي، وذل����ك ب��ع��د ق����رار م��ن��ح ال�����زوار ال�سينيني 
ت���اأ����س���ريات ال���دخ���ول ع��ن��د ال��و���س��ول يف م��ط��ل��ع العام 
اجل��اري. وقد تقدمت ال�سني على الهند على قائمة 
اأكرب اأ�سواقنا ال�سياحية اخلارجية، ون�سعى اإىل اإطالق 
ت�ساهم يف دفع عجلة هذا  مبادرات و�سراكات جديدة 

النمو امل�ستدام.
ال�سني" مبادرة  يف  اأبوظبي  "اأ�سبوع  ي�سكل  واأو���س��ح: 
ال�سياحية  وجهتنا  مكانة  لرت�سيخ  فعالة  ترويجية 
يف ه���ذا ال�����س��وق امل��ت��ن��ام��ي ال���ذي ي��زودن��ا ب��ف��ر���س منو 
واعدة على املديني القريب والبعيد. ونكر�س جهودنا 
لتحقيق اأهداف طموحة وواقعية تتمثل يف الرتحيب 
العام  ب��ح��ل��ول  ���س��ن��وي��اً  ���س��ي��ن��ي  زائ����ر  ب�600،000 

.2021
ومت�سي اأبوظبي يف تطوير باقة وا�سعة من املنتجات 
والرتفيهية  والثقافية  ال�سياحية  واملن�ساآت  واملعامل 
وال���ع���رو����س ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع الزائر 
كثرية  �سياحي  ج��ذب  م��ع��امل  ح�سلت  وق��د  ال�سيني. 

التي  بال�سينيني"  م��رح��ب��اً  "�سهادة  على  االإم����ارة  يف 
ملن�ساآت  ال�سينية"  ال�����س��ي��اح��ة  "اأكادميية  مت��ن��ح��ه��ا 
لتقدميها  ت��ق��دي��راً  ال�سياحية  وال��وج��ه��ات  ال�سيافة 
خدمات عالية اجلودة للزوار ال�سينيني، مبا يف ذلك 
املاندرين. عالوة على ذلك،  اأطقم عمل تتحدث لغة 
االإم���ارة  يف  ع��دي��دة  �سياحية  وم��راف��ق  مقا�سد  تقبل 
على  ي�سهل  مم��ا  ب��اي،  يونيون  ال�سني  بنك  بطاقات 
املطاعم  يف  وانفاقهم  م�سرتياتهم  قيمة  دف��ع  ال���زوار 

واملرافق اخلدمية.
للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ال��ب��ل��وك��ي،  حممد  وق���ال 
ل��ل�����س��وؤون ال��ت��ج��اري��ة يف االحت���اد ل��ل��ط��ريان: اأ�سبحت 
ال�سني اأحد اأ�سواق النمو املهمة بالن�سبة لنا بالتزامن 
ب��ني ال�سني  ال��ت��ج��ارة  ال��ت��ط��ور ال�سريع يف ح��رك��ة  م��ع 
واإع����الن احلكومة  امل��ا���س��ي،  العقد  واالإم�����ارات خ��الل 

ال�سينية مبادرة احلزام والطريق.
واأو�سح: ُتوفر "االحتاد للطريان" 28 رحلة اأ�سبوعياً 
بني اأبوظبي واملدن االأربع الرئي�سية يف ال�سني، بكني 
و�سنغهاي وت�سنغدو وهوجن كوجن، والتي ت�سكل ج�سراً 
للو�سول عرب اأبوظبي ملا يزيد على 48 وجهة اأعمال 
وترفيه يف منطقة اخلليج واأوروبا واأفريقيا واأمريكا 
ب��ك��ني و�سنغهاي  م���ن  وت���خ���دم رح��الت��ن��ا  ال�����س��م��ال��ي��ة. 

التي   ،9-B787 درمي���الي���ر  ط����راز  م���ن  ط���ائ���رات 
والراحة  الرفاهية  م�ستويات  اأعلى  امل�سافرين  متنح 

واخلدمة يف مق�سوراتها احلديثة.
وبنّي البلوكي: "ي�سرنا التعاون امل�سرتك امل�ستمر بني 
االحتاد للطريان ودائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
وزيادة  ال���زوار  م��ن  امل��زي��د  ال�سيني جل��ذب  ال�سوق  يف 
يف  ال�سياحية  اجل��والت  ملنظمي  االقت�سادية  العوائد 

ال�سني واالإمارات.
وي�سارك اأكرب وكالء ال�سفر وال�سياحة يف ال�سني، مبا 
اأ�س  ت��ي  اآي  و�سي  وي��وب��اي  �سنغهاي  يونيواي  ذل��ك  يف 
�ساجا و�سي واي تي اأ�س زد كيو و �سي تريب وتيوناي 
اإىل جانب اأقطاب قطاع ال�سياحة واالإعالم يف اأ�سبوع 

اأبوظبي يف ال�سني الذي يبداأ يوم 19 اأكتوبر. 
هذه  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وتغتنم 
االإعالمية  من�ساتها  على  ال�سوء  لت�سليط  الفر�سة 
ويبو  تطبيقات  على  لقنواتها  وال��رتوي��ج  ال��رق��م��ي��ة، 
ال�سراكة  اأط��ر  تعميق  على  تعمل  بينما  ت�سات،  وي  و 
وال��ت��ع��اون وع���الق���ات االأع���م���ال اجل���دي���دة م��ع وكالء 
اخل��ارج��ي��ة يف  العطالت واجل���والت  ب��رام��ج  ومنظمي 
لالإمارة  الرتويج  على  وت�سجيعهم  ال�سيني،  ال�سوق 

لدى عمالئهم.

•• العني - الفجر

نظم جمل�س �سامل حممد بالوتية العامري يف العني، حما�سرة بعنوان " 
ال�سيا�سة،  ال�����س��وؤون  يف  الباحث  فيها  " حا�سر  وح�سانة  ن��ه��ج   زاي���د  فكر 
واالأ�ستاذ اجلامعي الدكتور �سلطان النعيمي، وقد �سهد املحا�سرة عدد من 

امل�سوؤولني واأبناء املنطقة وح�سد من املواطنني واملهتمني.
زايد  ال�سيخ  اإن  العامري  بالوتية  �سامل حممد   قال  للندوة   ويف تقدميه 
حتقيق  خ��الل  من  الغايل  الوطن  لهذا  وزاه��ر  م�سرق  م�ستقبل  بناء  اأراد 
اآمال �سعب االإمارات نحو بناء جمتمع الكرامة واالزدهار والتقدم، اإ�سافة 
اإىل بناء املوؤ�س�سات الت�سريعية والرقابية وال�سيا�سية، حيث كان رحمه اهلل 
يخطط ملئة عام قادمة انطالقا من الوعي الثاقب بامل�سوؤولية التاريخية 
امللقاة على عاتقه، فكانت النتيجة انه ترك يف كل مكان ب�سمة ال متحوها 
ال�سنوات، وال تزال �سورته امل�سرقة عالقة يف قلوب اأبناء ال�سعوب العربية 
والنهج  مي��وت  ال  ال��ذي  االإرث  هو  وه��ذا  جمعاء   واالإن�سانية  واالإ�سالمية 

املح�سن على مر الع�سور.    
والدميقراطية  ال�سورى  نهج  النعيمي  �سلطان  الدكتور  املحا�سر  وتناول 

اأن املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد ج�سد هذا النهج  يف فكر زايد، معترباً 
قيادة  يف  املواطنني  م�ساركة  واأهمية  �سرورة  من  انطالقاً  كاملة،  بقناعة 
ت�سلم  التي  االأوىل  اللحظات  ومنذ  م�سوؤولياتهم،  وحتمل  الوطني  العمل 
اأدرك قيمة امل�سورة وتبادل ال��راأي يف ما يخ�س ق�سايا  بها مقاليد احلكم 
عملية  يف  وامل�ساركة  ال�سيا�سية  املمار�سة  تتج�سد  لكي  واملواطنني  الوطن 

البناء والتنمية. 
يجمعوا  اأن  اع��ت��ادوا  ال��ذي��ن  اأب��وظ��ب��ي  حكام  مرحلة  النعيمي  وا�ستعر�س 
اأو  جمل�س  �سكل  على  وال��دراي��ة  املعرفة  واأ�سحاب  القبائل،  �سيوخ  حولهم 
هيئة ي�ست�سريونهم يف كافة االأم��ور، وعلى درب االأج��داد �سار ال�سيخ زايد  
فبادر اإىل تكوين اأول جمل�س ا�ست�ساري الإمارة اأبوظبي يف العام 1971، 
كان  بحيث  البالد  اأم��ور  ت�سيري  ال�سعب يف  ا�سرتاك  يوؤكد  اأن  بذلك  واأراد 
اأيظاً  وك��ان  حقيقياً،  متثياًل  ال�سعب  ميثلون  النهاية  يف  املجل�س  اأع�ساء 

املجل�س الوطني االحتادي و�سائر املوؤ�س�سات الدميقراطية االأخرى. 
وراأى د. النعيمي اأن ال�سيخ زايد كان يوؤمن وميار�س �سيا�سة الت�ساور والباب 
املفتوح وهذا نهج مل يتغري مطلقاً على مر ال�سنني  �سواء عندما كان حاكماً 
للمنطقة ال�سرقية، اأو حاكماً البوظبي اأو حتى بعد اأن اأ�سبح رئي�ساً لدولة 

اأن اأحب �سيء كان اإىل قلب ال�سيخ  اإىل  االإم��ارات العربية املتحدة، م�سرياً 
النا�س  مهما  راأي  عند  وال��وق��وف  ال�سعب،  اأب��ن��اء  اإىل  ي�ستمع  اأن  هو  زاي��د 
يكلفه ذلك من جهد، فكانت لقاءات ال�سيخ زايد بال�سعب مبداأ اأ�سا�سي من 
مبادئه يف احلكم، بحيث كان يدرك  اأن جناح اأي حاكم يتوقف على اإميانه 
بال�سورى ودميقراطية احلكم، وحرية املواطن يف اإطار التقاليد والعادات 

التي حتفظ كيان الوطن.
وختم املحا�سر قائاًل: اإن الدميقراطية وال�سورى التي �سادت نهج ال�سيخ 
زايد ما زالت حا�سرة ومرت�سخة يف نهج القيادة الر�سيدة واأ�سحاب ال�سمو 
ال��ق��ي��ادات وبني  ب��ني  وال��ق��ل��وب  االأي����دي  ت��الح��م  ال�سيوخ وه��ي قائمة على 
الرعية، فاملجال�س مفتوحة وم�سرعة جلميع املواطنني واأبناء القبائل يف 

االإطار االجتماعي الذي يجعل من اأبناء الوطن اأ�سرة واحدة.

•• العني - الفجر

الثانية  الن�سخة  فعاليات  �سمن   
الثقافية  االأن�سطة  برنامج  م��ن 
ملو�سم  العني  منطقة  يف  والفنية 
دائرة  تقيم   ،2018/2017
-اأبوظبي،  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
العني  واح���ة  يف  تراثية  فعاليات 
اح��ت��ف��اًء مب��ك��ان��ت��ه��ا ك�����اأول موقع 
اإدرج على قائمة الرتاث  اإماراتي 

العاملي ملنظمة اليون�سكو. 
�سل�سلة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��ت�����س��م��ن   
ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ع���رو����س  م���ن 
واحلربية(  )العيالة  التقليدية 
���س��ب��اح ك���ل ي����وم اإث���ن���ني م���ن كل 

اأ�سبوع .
ال��ع��رو���س يف مواقع  ه���ذه  ت��ق��ام 
خمتلفة من واحة العني لت�سليط 
املحلية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ال�������س���وء 

االأ�سيلة،  ال�����س��ع��ب��ي��ة  وال���ف���ن���ون 
وتقدمي جتربة مثرية لالإهتمام 

للزوار. 
ال�ساعة  م����ن  ال����ع����رو�����س  ت����ق����ام 

ال�����ساعة  اإىل  �سباحا  ال��ع��ا���س��رة 
ال����واح����دة ظ��ه��را م���ن ���س��ب��اح كل 
حتى  العرو�س  وت�ستمر   ، اإث��ن��ني 

منت�سف اأبريل 2018.

مت  ق����د   ) ال���ع���ي���ال���ة   ( اأن  ي���ذك���ر 
2014 على قائمة  ادراجها عام 
الرتاث الثقايف غري املادي ملنظمة 

اليون�سكو .

برعاية معهد م�سدر 
موؤمتر دويل حول نظم الدارات املتكاملة الفائقة 

ي�ضتعر�س اأحدث االأبحاث يف جمال االإنرتنت
•• اأبوظبي-  الفجر

اأعلن معهد م�سدر  التابع جلامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن ا�ست�سافة 
املعلومات  ملعاجلة  الدولية  للجمعية  ال��دويل  املوؤمتر  تنظيم  يف  وامل�ساهمة 
ومعهد مهند�سي الكهرباء واالإلكرتونيات )IFIP/IEEE( لعام 2017 
حول  الفر�س والتحديات املتعلقة بنظم الدارات املتكاملة الفائقة والنظم 
وي�سري  االأ�سياء".  "اإنرتنت  جمال  يف  امل�ستخدمة  الرقاقات  على  املتكاملة 
باالأ�سياء  املت�سلة  اال�ست�سعار  اأجهزة  ربط  االأ�سياء" اإىل  "اإنرتنت  م�سطلح 
اإر�سال وا�ستقبال البيانات لتحليلها والقيام بخطوات  اليومية ب�سبكة تتيح 
اأو النظم التي تتلقى البيانات. وتعد تقنيات  مدرو�سة من قبل االأ�سخا�س 
منواً  ت�سهد  التي  التكنولوجي  االبتكار  جماالت  االأ�سياء" اإحدى  "اإنرتنت 
االإنفاق  ي�سل  اأن  م��وؤخ��راً  �سي(  دي  )اآي  موؤ�س�سة  توقعت  حيث  مت�سارعاً، 
تريليون  و1.4   2017 ع��ام  يف  مليار   800 اإىل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال��ع��امل��ي 
وع���امل وخرباء  100 مهند�س  م��ن  اأك���رث  يلتقي  و���س��وف   .2021 ع��ام  يف 
"اإنرتنت  م��و���س��وع  ملناق�سة  وال��ك��ه��رب��اء  احلو�سبة  ع��ل��وم  يف  ومتخ�س�سني 
 )IFIP/IEEE( موؤمتر  �سمن  الهامة  املوا�سيع  من  االأ�سياء" وغريها 
لعام 2017 الذي ينعقد باأبوظبي يف الفرتة 23 اإىل 25 اأكتوبر اجلاري. 
وي�سمل برنامج املوؤمتر فعاليتني خا�ستني، تتمحور االأوىل حول "اإنرتنت 
االأبحاث  ح��ول  تو�سيحية  ع��رو���س  تقدمي  وت�سهد  االإمارات"  يف  االأ���س��ي��اء 
اإنرتنت االأ�سياء يف االإم��ارات؛ واأخرى يقوم خاللها طلبة  املتعلقة بتقنيات 
من جامعات االإمارات بتقدمي مناذج جتريبية عن تقنيات يف جمال اإنرتنت 
االأ�سياء. وقال الدكتور �ستيف غريفيث، نائب الرئي�س التنفيذي لالأبحاث 
بالوكالة يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: تعد تقنيات اإنرتنت االأ�سياء 
من املجاالت البحثية الرئي�سية التي نركز عليها يف جامعة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا، وذلك نظراً لدورها املحوري يف الربط بني العامل الفيزيائي 
تقنيات  ت�سكل  ف�سوف  املعلومات.  وع��امل  احلية  واالأ���س��ي��اء  واالآالت  للمواد 
يف  ت�ساهم  التي  ال�سناعات  من  العديد  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  االأ�سياء  اإنرتنت 
والرعاية  امل��وا���س��الت  مثل  االإم�����ارات،  يف  واالزده����ار  التنمية  م�سرية  دع��م 
ال�سحية والطاقة املتقدمة. لذلك ي�سعدنا رعاية هذا املوؤمتر الذي يلتقي 
لتبادل  واملتنامي  اجلديد  املجال  ه��ذا  يف  اخل��رباء  من  نخبة  مظلته  حتت 
االأفكار وا�ستعرا�س االأبحاث املحلية �سعياً وراء حتقيق املزيد من االبتكارات 
املهمة. وقام طلبة واأ�ساتذة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا باإعداد 
16 ورق��ة بحثية مت قبولها م��ن االإم����ارات، م��ن اإجمايل  اأ���س��ل  ث��الث م��ن 
جل�سة  املوؤمتر  تتخلل  و�سوف    . املوؤمتر  جلنة  اختارتها  بحثية  ورقة   41
على  ال�سوء  لت�سليط  ال��دك��ت��وراه،  لطلبة  تو�سيحية  مل�سقات  ا�ستعرا�س 
واأبحاثهم  اأطروحاتهم  ملناق�سة  لهم  الفر�سة  واإتاحة  الواعدين  الباحثني 
مع متخ�س�سني يف جمال نظم وت�ساميم املجتمعات املاأمتتة. كما �سي�سهد 
املوؤمتر تقدمي خم�سة كلمات رئي�سية، وتنظيم 14 جل�سة عرو�س �سفهية، 
الكلمات  يلقي  و�سوف  تعليمية.  وجل�سة  خا�سة  جل�سات  ثالثة  �سمنها  من 
فاوندريز،  وجلوبل  مبادلة،  �سركة  من  واأكادمييني  اأعمال  ق��ادة  الرئي�سية 
اآرائهم  �سي�ستعر�سون  حيث  كولومبيا،  وجامعة  و�سينوب�سي�س،  ام،  بي  واآي 
وروؤاهم اخلا�سة حول مناحي خمتلفة من تكنولوجيا اإنرتنت االأ�سياء، من 
�سمنها الت�سميم الذاتي، والكفاءة، والبيانات الكبرية، واالأمن.  وقد �سارك 
الدكتوراه يف جامعة  بعد  ما  درا�سات  الباحث يف  �سريوجنوجي،  �سولومون 
حول  بحثية  ورق��ة  اإع���داد  يف  رئي�سي  ككاتب  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة 
اإنرتنت  ابتكار دارة ذات �سلة مبا�سرة مب�ساألة االت�سال الال�سلكي لتقنيات 
ككاتب  مظفر  �سهزاد  باجلامعة  الدكتوراه  طالب  �سارك  حني  يف  االأ�سياء. 
رئي�سي يف ورقة بحثية تركز على معاجلة ق�سايا االت�سال اخلا�سة بتقنيات 
اإ���س��ارة منخف�سة  اإن��رتن��ت االأ���س��ي��اء، وحت��دي��داً احل��اج��ة اإىل ب��روت��وك��والت 
�ساركت  بينما  وامل�ستقبل.  املر�سل  بني  التوقيت  باختالف  تتاأثر  ال  الطاقة 
الباحثة امل�ساركة باجلامعة يوناتان كيفل ككاتبة رئي�سية لورقة بحثية حول 
املحمولة.   احليوية  الطبية  لالأجهزة  خم�س�سة  البيانات  لقيا�س  برجمية 
وقال الدكتور اإبراهيم الفا�سل، اأ�ستاذ الهند�سة الكهربائية وعلوم احلو�سبة 
والرئي�س امل�سارك يف هذه الدورة من املوؤمتر: نحن فخورون باختيار عا�سمة 
دولة االإمارات اأبوظبي ال�ست�سافة الدورة اخلام�سة والع�سرين ملوؤمتر بنظم 
اأبوظبي  جل��ه��ود  تقدير  مبثابة  ي��اأت��ي  وال���ذي  الفائقة،  املتكاملة  ال����دارات 
الدارات  جم��االت  يف  واالبتكار  للبحث  حيوي  كمركز  مكانتها  ر�سخت  التي 
للجمعية  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ويعترب  امل��و���س��الت.   واأ���س��ب��اه  الفائقة  املتكاملة 
واالإلكرتونيات  ال��ك��ه��رب��اء  مهند�سي  ومعهد  امل��ع��ل��وم��ات  ملعاجلة  ال��دول��ي��ة 
تقنيات  جم��ال  يف  الفائقة  املتكاملة  ال����دارات  لنظم   )IFIP/IEEE(
تقام  دول��ي��ة  م��وؤمت��رات  �سل�سلة  م��ن  ج���زءاً   2017 اإن��رتن��ت االأ���س��ي��اء لعام 
 IFIP(املعلومات ملعاجلة  الدولية  للجمعية  التقنية  اللجنة  رعاية  حتت 
وجمل�س   ،)IEEE( واالإلكرتونيات  الكهرباء  مهند�سي  ومعهد   ،  )TC
الت�سميم االإلكرتوين الذاتي )CEDA(  التابع ملعهد مهند�سي الكهرباء 
الكهرباء  التابعة ملعهد مهند�سي  الدارات والنظم  واالإلكرتونيات، وجمعية 
جماالت  يف  التقنيات  اأح��دث  ا�ستك�ساف  على  تركز  والتي  واالإل��ك��رتون��ي��ات، 

الدارات املتكاملة الفائقة وت�سميم النظم املتكاملة على الرقاقات.  



تن�ساأ  ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة  ح���اج���ة  ال��ق��ي��ل��ول��ة   
بع�����د  وال��ث��ال��ث��ة  ال���واح���دة  ال�����س��اع��ة  ب���ني 
الظه�����ر. والالفت اأنها ُتعترب يف البل������دان 
الذات  اح���رتام  على  م��وؤ���س��راً  االآ�سي�����وية 
ي�سمن  املتجدد  الن�ساط  الأن  واالآخ��ري��ن 

حت�ّسن االأداء.
مزاياها  وت����زداد  القيلولة  منافع  تتعدد 
ك��ل��م��ا اأ���س��ب��ح��ت م��ن��ت��ظ��م��ة، مب��ع��دل اأرب���ع 

مرات اأ�سبوعياً. 
ت��ت�����������������������األ��ف ال��ق��ي��ل��ول��ة م���ن ن��������������������وم بطيء 
الن�ساطات  با�ستئناف  وت�سمح  وخ������فيف 
اإنها فرتة مثالية لالأ�سخا�س  ب�سه������ولة. 
ال����ذي����ن مي�������س���ون اأي�����ام�����اً ط���وي���ل���ة ج����داً 
وي�����س��ت��ي��ق��ظ��ون ب���اك���راً وي���ن���ام���ون يف وقت 

متاأخر.

ت�سمل منافع القيلولة:
اليقظة،  م�����س��ت��وى  يف  ف����وري  حت�����ّس��ن   •
واالأداء  وال��ط��اق��ة  وال��رتك��ي��ز  االن��ت��ب��اه  اأي 

واملزاج.
ال�سغط  م��ن  امل�ستوى  عالية  حماية   •

النف�سي.
حماية  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �سليم  تنظيم   •

اإيجابي  واأث���ر  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
على �سغط الدم.

الذاكرة. اأداء  • حت�ّسن 

ا�سرتخاء
بني  املنّبه  ا�سبط  ق�سرية،  قيلولة  الأخ��ذ 
5 و10  املنزل وبني  15 و20 دقيقة يف 
دقائق يف العمل واتخذ و�سعية �سحيحة: 
اأ�سند  اأو  اجل�س وراء مكتبك واأَِم��ْل راأ�سك 
فوق  اأو  املت�سابكتني  ذراعيك  اإىل  جبينك 

و�سادة �سغرية.
 اأو ا�سرتخ وارج��ع اإىل ال��وراء يف مقعدك، 
اأو  ه�����ادئ  م���ك���ان  يف  اأم���ك���ن  اإذا  مت����دد  اأو 
يف  ع�سبية  م�ساحة  ع��ل��ى  اأو  ���س��ي��ارت��ك  يف 

الطق�س اجلميل.

اأنواعها
اأخذ  ميكنك  دق��ائ��ق:  و5  دقيقة  ب��ني   •
ه����ذه ال��ق��ي��ل��ول��ة اخل���اط���ف���ة خ����الل دوام 

العمل اأو اإذا كنت حمروماً من النوم.
القيلولة  ه���ذه  ت�سمح  دق��ي��ق��ة:   20  •
على  التاأثري  دون  م��ن  اليقظة  با�ستعادة 

مدة النوم خالل الليل.
�ساعة:  ون�����س��ف  و���س��اع��ة  ���س��اع��ة  ب���ني   •
القيلولة خ��الل عطلة  اأخ��ذ ه��ذه  ميكنك 
النوم  ينق�سك  ك���ان  اإذا  االأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة 
نف�سها  ال�����س��اع��ة  يف  ت�ستيقظ  اأن  ���س��رط 

مثل بقية اأيام االأ�سبوع.

يهتم الباحثون منذ عقود بالعالقات العاطفية التي جتمع 
تتجاذب،  االأ�سداد  اإن  عموماً  يقال  مت�سابهني.  اأ�سخا�ساً 

لكن تثبت املعطيات العلمية اأن العك�س �سحيح!
حني يختار ال�سخ�س �سريكاً من بيئته �سيتمكن من توقع 
ت�سرفاته، ما يعني اأنه لن يعتربه يوماً م�سدر تهديد اأو 
ماألوف  هو  ما  كل  اإىل  النا�س  ينجذب  ال�سبب  لهذا  قلق. 

بالن�سبة اإليهم. لكن حت�سل هذه العملية يف الوعيهم.
قد يتعلق قرار االرتباط ب�سخ�س ي�سبهنا بعوامل جغرافية 
وعملّية بكل ب�ساطة. اأو ميكن اأن يتاأثر القرار باأمور فكرية 
زمالء  اأو  اجلامعات  ط��الب  بني  يح�سل  كما  واجتماعية 
العمل الذين يتقا�سمون امل�ستوى التعليمي واملهني نف�سه.

اجلمال يجذب اجلمال
ن��رى ام���راأة جميلة م��ع رجل  اأن��ن��ا نفاجاأ ح��ني  ال �سك يف 
اأقل جاذبية بكثري، فالبحوث اأي�ساً وجدت اأن هذه اإحدى 
احلاالت النادرة يف العالقات! بالن�سبة اإىل معظم النا�س، 
يتوقف اختيار ال�سريك على درجة معينة من االجنذاب، 
مبعنى اأن اأجمل االأ�سخا�س يقيمون العالقات يف ما بينهم 
اأما  جاذبية.  االأق��ل  االأ�سخا�س  على  نف�سه  املبداأ  وينطبق 
الثنائيات غري املتنا�سقة فيتعلق �سببها غالباً باالختالفات 

االجتماعية واالقت�سادية.
لكن ال يعني ذلك اأن االأ�سخا�س االأقل جاذبية ال ُيعَجبون 

جماله  م�ستوى  �سخ�س  ك��ل  ي���درك  ب��ل  ال��ن��ا���س.  ب��اأج��م��ل 
اأن االجن��ذاب املتبادل لن يح�سل على االأرج��ح اإال  ويفهم 
�سكاًل  املقاربة  ه��ذه  تعطي  نف�سه.  بامل�ستوى  �سخ�س  مع 
م�ستوى  يف  ي�ساهينا  �سريك  اختيار  الأن  الطماأنينة  من 

اجلاذبية ُي�سِعف احتمال ح�سول خيانة الحقة.

تاأثري الوزن
واملعطيات  الوفاء  بعامل  اأي�ساً  خياراتنا  تتاأثر  اأن  ميكن 
االأ�سخا�س  اأن  اإىل  البحوث  بع�س  اأ���س��ار  املورفولوجية. 
احلجم،  يف  ي�سبههم  م��ن  اإىل  عموماً  مييلون  البدينني 
ال  ال��ي��وم.  ال��ن��ا���س  كمعظم  النحافة  معيار  ي��ح��ب��ذون  وال 
لذا  البحوث،  ع��امل  يف  ن�سبياً  ج��دي��داً  املو�سوع  ه��ذا  ي��زال 
هذا  على  كانوا  البدينني  االأزواج  اأن  من  التاأكد  ميكن  ال 
اأن  الباحثون  يفرت�س  لكن  تعارفهم.  بداية  منذ  ال�سكل 
جزءاً من هوؤالء اكت�سب الوزن يف الوقت نف�سه الأنه يتبنى 
اأ�سلوب احلياة عينه ويتبع حمية غذائية مت�سابهة. تبقى 
نف�سها.  لالأ�سباب  اأي�ساً  حالها  على  النحيفة  الثنائيات 
يتمتعون  �سركاء  النا�س  معظم  يرافق  اآخ��ر،  �سعيد  على 
املتبادل  التاأثري  اإىل  نظراً  اجلاذبية  من  نف�سه  بامل�ستوى 

بني الطرفني مع مرور الوقت.

القامة واملالمح

الرجل  اأي�����س��اً. مييل  امل��ج��ال  ه��ذا  م��وؤث��ر يف  القامة عامل 
والعك�س  طويلة،  ب�سريكة  االرت��ب��اط  اإىل  القامة  ط��وي��ل 
�سحيح. يف هذا ال�سياق، قام باحثون خالل اخلم�سينيات 
وال�����س��ت��ي��ن��ي��ات ب��ق��ي��ا���س��ات م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
الثنائيات، كقطر املع�سم وحميط الراأ�س وطول ال�ساقني 
والقدمني... فاأثبتوا وجود رابط �سغري لكن اإيجابي بني 
االأزواج. ملا كان الرجل اأطول قامة من املراأة عادة، فتت�سكل 
الثنائيات وفق قيا�سات ن�سبية ت�سمن احلفاظ على تنا�سق 

معنّي بني ال�سريكني.
كذلك ن��ادراً ما تكون امل��راأة اأط��ول من الرجل يف العالقة 
اإذا كان االأخري يتمتع ب�سفات مميزة تعّو�س  اإال  الثنائية 
ي�سبهنا  �سريكاً  غالباً  نختار  ع��م��وم��اً،  قامته.  ق�سر  ع��ن 
الفّكني  �سكل  والب�سرة،  ال�سعر  )ل��ون  عدة  م�ستويات  على 
واخل����ّدي����ن...( الأن ال��ن��ا���س ي�����س��ع��رون ب��االط��م��ئ��ن��ان حني 
ت��وح��ي هذه  اإل��ي��ه��م.  ي�����س��اه��دون م��ع��امل م��األ��وف��ة بالن�سبة 
اإذا  ج��دي��د  وج��ه  ب���اأي  ال��وث��وق  اإىل  ب��اأن��ن��ا منيل  الفر�سية 

تغرّيت مالحمه واأ�سبحت �سبيهة مبالحمنا.

اأهمية القيم امل�سرتكة
ب��ح�����س��ب درا����س���ات ج���رت يف ب���ل���دان خم��ت��ل��ف��ة، ث��م��ة اأزواج 
واللطف،  كال�سخاء  ك��ث��رية  م�سرتكة  �سفات  يتقا�سمون 
بالتعاطف  مرتبطة  قيماً  اأ�سا�سي  ب�سكل  يحملون  لكنهم 

معاً،  اإ�سافياً  وق��ت��اً  ال��زوج��ان  اأم�سى  كلما  االآخ��ري��ن.  م��ع 
�سيتقا�سمان املزيد من قيم ال�سخاء والتعاون. لكن الحظت 
درا�سة حديثة اأن بع�س االأزواج يتبع تلك القيم منذ بداية 
اأ�سا�سياً يف  العالقة، لذا ميكن اعتبار هذا اجلانب عاماًل 

تر�سيخ اجلاذبية املتبادلة بني الطرفني.
اإىل  ن��زع��ة  ال��ت��ع��اون  �سلوكيات  تك�سف  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 
م�ساعدة الغري، ويّتخذ هذا امليل اأ�سكااًل متعددة كاالعتناء 
ال�سخ�س  ل  يف�سّ حني  العائلة.  حاجات  وتلبية  ب���االأوالد 
ي�ستطيع بذل ما يكفي  فاإنه يختار فرداً  متعاوناً،  �سريكاً 

من اجلهود والوقت واملال لالعتناء باالأوالد م�ستقباًل.

معامل ال�سخ�سية
ال�سخ�سية.  م��ع��امل  على  اأي�����س��اً  ال�سريك  اخ��ت��ي��ار  يرتكز 
تتعّدد املوؤ�سرات التي ميكن االتكال عليها يف هذا املجال، 
اإقامة  على  وال��ق��درة  االآخ��ري��ن  على  االن��ف��ت��اح  بينها  م��ن 
روابط اجتماعية وال�سلوك ال��وّدي... لوحظ اأي�ساً وجود 
بالنف�س  الثقة  م�ستوى  على  االأزواج  ب��ني  اإيجابي  راب��ط 

وح�س الف�سول.
كذلك تك�سف الدرا�سات اأن اختيار ال�سريك يتوقف اأي�ساً 
على اأمرا�س كاالكتئاب والقلق وا�سطراب نق�س االنتباه. 

لكن ال يزال ال�سبب جمهواًل.
 رمبا يقيم ه��وؤالء االأ�سخا�س عالقات اأق��وى من غريهم 

الأنهم واجهوا جتارب �سعبة بالدرجة نف�سها.

عامل ال�سعادة
اإذا كانت نقاط الت�سابه بينك وبني ال�سريك كثرية، يجب 
عدداً  تتقا�سم  التي  الثنائيات  اأن  تبنّي  بو�سعك:  ُت�َسّر  اأن 
كبرياً من النقاط امل�سرتكة تكون اأكرث مياًل اإىل احلفاظ 

على عالقتها.
الت�سابه  اأن  لوحظ  ال��ن��ا���س،  م��ن  عّينة  حتليل  خ��الل  م��ن 
العالقة وفر�س  على مدة  اإيجاباً  ينعك�س  ال�سريكني  بني 
ا���س��ت��م��راره��ا. ت��وح��ي ه���ذه ال��ف��ك��رة ب����اأن ال��ث��ن��ائ��ي��ات غري 
املت�سابهة تكون اأكرث عر�سة لالنف�سال يف مرحلة معينة 

من العالقة. 
عالقة  على  يحافظون  ال��ذي��ن  االأزواج  ي��ك��ون  امل��ق��اب��ل،  يف 

ناجحة طوال �سنوات مت�سابهني عموماً.
اأحد بعد الو�سفة ال�سحرية  يف مطلق االأح��وال، مل يجد 

التي ت�سمن ال�سعادة الزوجية الدائمة.
غياب  اأو  وج��ود  تاأكيد  الباحثون  ي�ستطيع  ال  االآن  حتى   
العالقات بني  نوعية  اأن حت�ّسن  �ساأنها  �سفات دقيقة من 

النا�س.
منها،  ال��وراث��ي��ة  �سيما  ال  ال��راه��ن��ة،  امل��ع��ارف  ت�سمح  وال   
لذا  ال�سريك.  اختيار  طريقة  ب�ساأن  تو�سيات  اأي  بتقدمي 

يكفي اأن ن�سغي اإىل قلبنا!

مـــنــ�عـــات
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لنف�سك  خمتلفًا  انعكا�سًا  ترى  اأن��ك  تعرف  حني  ُتفاجاأ  رمبا 
عندما تنظر يف عيَني احلبيب! ا�ستنتج الباحثون اأن ال�سخ�س 
املورفولوجية  امليزات  اإىل اختيار �سريك يحمل  مييل عمومًا 
يحمالن  قد  احلبيبني  اإن  حتى  نف�سها،  اخلارجية  وال�سفات 
احلبيبان  يت�سابه  مل  لو  حتى  لكن  مت�سابهة!  وج��ه  مالمح 
ج�سديًا، ت�سري البحوث امل�ستمرة اإىل تقا�سمهما �سفات اأخرى 
مثل معامل ال�سخ�سية وامل�ستوى التعليمي واملكانة االجتماعية 

واالقت�سادية واملعتقدات الدينية والقيم االأ�سا�سية...

ُتعترب موؤ�سرًا على احرتام الذات واالآخرين

القيلولة... ن�ضاط متجدد ي�ضمن 
حت�ّضن االأداء

ثنائيات تتقا�سم عددًا كبريًا من النقاط امل�سرتكة

اختيار ال�ضريك.. مالمح وجه وميزات و�ضفات مت�ضابهة
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العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
يف الدعوى  رقم 2017/1141   جتاري كلي

املدعى : بنك دبي التجاري - �س م ع  
املدعي عليه : 1- كوكب االمنيات للتجارة العامة - �س ذ م م

2- ايهم احمد يو�سف ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي 
الدعوى  ال�سادر من قبل حمكمة دبي االبتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف  القرار  بناء على 
املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�س 
املوافق 2017/10/26 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا 
الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�س �سنرت - مقابل ديرة �سيتي �سنرت 
بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم 
تودون  التي  وامل�سنتدات  االوراق  جميع  واإح�سار   ، اأعاله  املحدد  املوعد  يف  باحل�سور  التكرم 

تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�صريف  
 عمار حممد الن�صر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�صرفية 

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية     

)ق�صم التنفيذ(
اإخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2158 ل�سنة 2016 

اىل املحكوم عليه / الفال ملقاوالت البناء 
حكما  بحقكم  ا�سدرت  قد  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 107527 درهم ، باال�سايف اىل الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ 

2015/12/10          حتى متام ال�سداد 
ل�سالح املحكوم له / منار العمران للتجارة وتاأجري ال�سقاالت

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله ، لذا يتوجب 
عن  تخلفك  حال  ويف   - للن�سر  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم 

احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
مدير مكتب اإدارة التنفيذ   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/469  عقاري كلي                 
جمهويل   - �سيخ  مبارك  2-في�سل  �سيخ  مبارك  1-مب�سر   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف دبي - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  وال���زام  االج���ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة   ومو�سوعها 
 %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   897.751.73 وقدره 
املوافق   ي��وم االث��ن��ني   ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة  ال�سداد  املطالبة وحتى  من 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11.00 ال�ساعة    2017/10/30
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1249  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- امتك اإنرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م 2-فروزان 
اي��ران -  ان املدعي/ بنك �سادرات  احمد خزائنى جمهويل حمل االقامة مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الرئي�سي   قد  الفرع 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1344555( وق��دره  عليهم مببلغ 
والفائدة 18% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني  املوافق  2017/11/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1248  جتاري كلي 

للتجارة  العاملية  ليدن   -2 م  م  ذ  �س   - االإلكرتونيات  لتجارة  / 1-مق�سد  املدعي عليه  اىل 
العامة - �س ذ م م  3-االن �سوران�سون  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/  بنك �سادران 
ايران - الفرع الرئي�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�سامن  املدعي عليهم  والزام  والتكافل مببلغ وقدره )1745448.21 درهم(  بالت�سامن 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %16 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والتكافل 
ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2017/11/13   التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني   ال�سداد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1771  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-هايتك انرتيورز - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  م   م  ذ  ���س   - الكهروميكانيكية  ب��اك  م��ي  امل��دع��ي/  ان 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
�سنويا   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   823454(
من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة     2017/11/13 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2919  جتاري جزئي              
حمل  جم��ه��ول  �سليمان   حممد  ب��ن  ع��امل  عاملغري  حممد   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  الرئي�سي - قد  الفرع  اي��ران -  املدعي/ بنك ���س��ادرات  ان  االقامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )47786.62 درهم( 
تاريخ  من   %13 بواقع  االتفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
اال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/7/26 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/11/14  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1860  جتاري كلي               

اأن��ور بيكاين 3-م�سطفى على  اىل املدعي عليه / 1- �سركة البيكاين التجارية - �س ذ م م 2-مليحة 
اك��رب مزروعي قم�سري  جمهول  م 5- حممود على  م  ذ  �س   - للكيماويات  العامل  �سرو�س 4- جنمة 
اأق���ام عليك الدعوى  ال��ف��رع الرئي�سي - ق��د  اي���ران -  امل��دع��ي/ بنك ���س��ادرات  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم )1.2.3( بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )3.118.614.15 
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %15 بواقع  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
احلا�سل   يف 2017/7/26 والزام املدعي عليهم )1.2.4.5( مببلغ وقدره )502751.87( باال�سافة اىل 
الفائدة التاأخريية 17% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل 2017/6/30 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/11/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/8139  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1-  �سركة �سي بي دي ميدل اي�ست - ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/بابو حممد ا�سلم فتح حممد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
 )MB176136266AE( ال�����س��ك��وى  رق���م  وامل�����س��اري��ف   وال��ر���س��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/10/25 ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/9122  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ����س   - ل��ل�����س��ي��اح��ة  ال�����س��ح��راء  ف���ن   -1  / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
اأق����ام عليك  حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ب��االف��ي��ب��ني اج����اي دايف - ق��د 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )39449 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
االحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB177125783AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/11/12 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/7815  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  الفنية - �س  املدعي عليه / 1- فيوت�سر بوينت للخدمات  اىل 
اأق��ام عليك  حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد طاهر �سلطان احمد -  قد 
درهم(   33310( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )3000 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB175934490AE(ال�سكوى
املوافق 2017/10/26  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/835  ا�صتئناف عمايل    

الدين  جمهول حمل االقامة  �سم�س  ن��واز  �ساه  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
م   م  ذ  �س   - كومباين  بايكنج  �سرتيت  كلينتون  /مطعم  امل�ستاأنف  ان  مبا 
وميثله / �سعاد حممد عبدالعزيز عبد الغني    قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2017/422 عمايل جزئي بتاريخ 2017/4/26 وحددت لها 
جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/11/2  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3961  تنفيذ عمايل 
ال��وح��دات ال�سكنية - �س ذ م م     ا���س لت�سويق  اىل املنفذ ���س��ده/1- يف تي 
احمد  م�سطفى  احمد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد    - ال�سيد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17404( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 1488 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4131  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- عدنان حممد اكرم   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ ا�س زد ال للنقل الركاب بال�سيارات الفخمه �س ذ م م  �سابقا - اي ا�س 
�سي ليموزين �سريف�سز - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8870( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 600 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3906  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  الفنية - �س  املنفذ �سده/1- �سجاد غالم حممد للخدمات  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ غالم ح�سن امام بخ�س   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  املنفذ به وقدره )8187( درهم اىل طالب 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   822 مبلغ  اىل  باال�سافة 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1699   تنفيذ جتاري  
2-اح��م��د حممد  م  م  ذ  �س   - للمقاوالت  ال�سم�س  ���س��ده/1- جزيرة  املنفذ  اىل 
دبي  بنك  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  ق��ن��اوي من�سور  جم��ه��ويل حم��ل 
قد   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�س  ع��ب��داهلل   / وميثله  ع  م  ���س   - اال�سالمي 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )2012902.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1164 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سركة �سوبرماركت مردف ئي مارت - �س ذ م م وميثلها مديرها/ 
راجي�س �سريات دام��وداران - ومديرها / رينى مول جوزيف فيال بانييل  جمهول حمل 
الدعوى  يف    2017/8/7 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
ا�سحاق   / مديرها  وميثلها  م   م  ذ  �س   - التجارية  �سيام  �سركة  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
كاتوبورات كاتوبورات �سيدو بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
61.880.38 واحد و�ستون الف وثمامنائة وثمانون درهما وثمانية وثالثون فل�سا والفائدة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من 2017/1/26 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/751 جتاري جزئي                                                
بان  اليانا ما �سيل دومنجويز �سيد  جمهول حمل االقامة نعلنكم  املحكوم عليه/1-  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/8/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
باأن  �سيد(  دومنجويز  ما�سيل  )اليانا  عليها  املدعي  بالزام  دبي  فرع   - االأول  اخلليج  بنك 
توؤدي للمدعي )بنك اخلليج االول - فرع دبي( مبلغ وقدره 58.982.37 ثمانية وخم�سون 
الف وت�سعمائة واثنان وثمانون درهما و�سبعة وثالثون فل�سا والفائدة القانونية بواقع %9 
�سنويا من تاريخ 2016/11/29 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س��م ال�س����ركة : �س���ركة بروفايل هومز للو�ساطة العقارية �س.ذ.م.م
رقم الرخ�س���ة 684415  عنوانه���ا: مكتب رقم 312 ، ملك علي حممد �سعيد بو ج�سيم ، ديرة، 
التجاري  بال�سجل  القيد  رقم  حم�دودة،  م�س��وؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�س���كل  القرهود. 
1110871  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
ال�����س��ادر م��ن اجلمعية  ال��ق��رار  اأع���اله مب��وج��ب  امل��ذك��ورة  ال�س��ركة  ب��ان��ح��الل  ال��ت��ج��اري لديها 
العمومية لل�س��ركاء واملوثق لدى   ال�س���يد الكاتب العدل حتت رقم  )2017/414021( بتاريخ 
27 / 09 / 2017 ، وعلى من لدي��ه اأي اعرتا�س اأو مطالب��ة التقدم اإىل امل�سفي املعني )ال�سارد 
املطار،  �س�ارع  دي���ره،  دب���ي،  يف  الكائن  مكتبه  يف  االإداري�����ة(  واال���س��ت�����س��ارات  احل�سابات  لتدقيق 
رقم  هاتف  ال�سريع،  للربيد  اأرامك�س  �سركة  مقابل   ،119 رقم  مكتب  لالأعمال،  الفجر   مبنى 
042555155، فاك�س رقم 5151 255 04  م�سطحب��ا" مع��ه كاف��ة امل�ستندات واالأوراق الثبوتي��ة 

وذلك خالل 45 يوم��ا" من تاريخ ن�س��ر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

ا�س��م امل�سفي : �س��ركة ال�س��ارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االدارية   
عن���وانه : دبي ، ديره ، �س�ارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �سركة 
اأرامك�س للربيد ال�سريع، هاتف رقم 042555155 ، فاك�س رقم 5151 255 04  مبوجب هذا 
لديها  التجاري  ال�س��جل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
بتعيني امل�سفي املذكور اأعاله للقيام بت�سفي���ة " �س���ركة بروفايل هومز للو�ساطة العقارية 
���س.ذ.م.م. رخ�سة رقم 684415. وعنوانها : مكتب رقم 312 ، ملك علي حممد �سعيد بو 
ج�سيم ، ديرة ، القرهود.  وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�س��ركاء 
واملوثق لدى ال�س���يد الكاتب العدل حتت رقم )414021 / 2017 ( بتاريخ 27 / 09 / 2017 ، 
وعلى من لدي��ه اأي اعرتا�س اأو مطالب��ة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه وفق العنوان 
املحدد اأعاله  م�سطحب��ا" مع��ه كاف��ة امل�ستندات واالأوراق الثبوتي��ة وذلك خالل 45 يوم��ا" 

من تاريخ ن�س��ر هذا االعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
  اعالن امل�صتاأنف �صدها للح�صور

  اعالن امل�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�صرا  
الدعوى اال�ستئنافية رقم )579+564+558( ل�سنة )2017( ا�ستئناف تنفيذ عجمان 

�سادر بتاريخ 2017/6/13 م ، يف الق�سية رقم )2225( ل�سنة )2016( م كلي - عجمان 
امل�ستاأنف / باالن فاداكارا رامانكوجني 

امل�ستاأنف �سدها / �سايجو جو�سف جو�سف - هندي اجلن�سية 
العنوان / ن�سرا 

انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية يوم االثنني   
2017/10/29  ال�ساعة 9.40 �س �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات خالل 
اال�ستئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنها  وم��ن  االع��الن  ا�ستالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�سرة 
املرفوعة من امل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان اال�ستئناف 

�سي�سمع يف غيبتك ، حرر االعالن يف  2017/10/17
 مكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�سم ال�سركة : اوت للن�سر واالإعالن 
ال�سكل  الق�سي�س   - دي���ره   - فهد  ب��ن  حممد  ع��ب��داهلل  ملك   203 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 679962  رقم القيد بال�سجل التجاري 
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1114704  :
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2017/9/27  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/9/27  وعلى من 
ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  لديه 
وتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-  5588204 فاك�س:   04-5588206 هاتف    - التجاري 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
- هاتف  5588206-04 فاك�س: 5588204 -04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية اوت للن�سر 
لدى  واملوثق   2017/9/27 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  واالإعالن 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2017/9/27 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب 
املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12153 بتاريخ 2017/10/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2013/2144  جتاري كلي               
االقامة  تبريواال  جمهول حمل  كومار  االب��ون  تيربو  بريانكا   -1 املدخل/  اىل اخل�سم 
على  ال�سرعي  الو�سي  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  باجاج  برا�ساد  كا�سي  املدعي/  ان  مبا 
بنت املتويف القا�سر كافيا كونال باجاج وميثله / ريا�س عبداملجيد حممود الكبان -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه واخل�سم املدخل بالت�سامن والتكافل 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   4.102.680 وق��دره  مبلغ  للمدعيني  يوؤديا  بان 
تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام والزامكما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة     2017/10/26 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعتزم دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي اإعادة اإطالق منارة 
ال�سعديات خالل �سهر نوفمرب املقبل بالتزامن مع تد�سني 
امل�سممة خ�سي�سا جلميع  الربامج اجلديدة  جمموعة من 

اأفراد املجتمع كاالأطفال واليافعني والكبار والعائالت.
ال�سعديات  جزيرة  يف  ثقافيا  مركزا  ال�سعديات  منارة  تعد 
املبادرات  من  وا�سعة  جمموعة  لتقدمي  موؤخرا  حتديثه  مت 
والن�ساطات الثقافية التي تغطي جماالت الفنون والت�سميم 

واملو�سيقى وال�سينما والن�ساطات التعليمية والرتفيهية.

الثقافة  دائ��رة  ع��ام  غبا�س مدير  �سعيد  �سيف  �سعادة  ق��ال  و 
ال�سنوات  �سهدت يف  ال�سعديات  منارة  اإن  اأبوظبي  وال�سياحة 
ال�سعديات  منطقة  يف  ثقايف  مركز  اأول  باعتبارها  املا�سية 
باحلياة  الناب�س  والفني  الثقايف  املجتمع  يف  منوا  الثقافية 
يف العا�سمة ومع تطور احلركة الثقافية يف االإمارة ازدادت 
االح��ت��ي��اج��ات مل��راف��ق وخ���دم���ات ت�����س��ت��وع��ب ع����ددا اأك����رب من 
ا�ستقبال اجلمهور  نعيد  اأن  ي�سعدنا  الفنون لذلك  متذوقي 

يف منارة ال�سعديات يف حلتها اجلديدة.

اجل��دي��د من�سة  املو�سم  ب��رام��ج  و  امل��ن��ارة  �ستكون   : واأ���س��اف 
ال��ل��ق��اء مع  ف��ر���س  للمجتمع  ت��وف��ر  وح��ي��وي��ة  ث��ري��ة  ثقافية 
فنانني اإماراتيني وعامليني وامل�ساركة يف اأن�سطة تعك�س روؤية 

جزيرة ال�سعديات الثقافية .
اإطار  يف  ي��اأت��ي  ال�سعديات  م��ن��ارة  اإط���الق  اإع���ادة  اأن  مو�سحا 
اأبوظبي  مكانة  تر�سيخ  �سعيد  على  الدائرة  اأه��داف  حتقيق 

باعتبارها مركزا اإقليميا للثقافات والفنون.
ويرتافق اإعادة اإطالق منارة ال�سعديات مع افتتاح م�ساحات 

فنية متخ�س�سة منها �ستوديو الفنون امل�سمم لتحفيز الزوار 
و  والتفاعلية  التعليمية  االأن�سطة  خ��الل  من  االبتكار  على 
�ستوديو الت�سوير املجهز باأحدث التقنيات وجناح للفعاليات 
والعرو�س  االأن�سطة  ال�ست�سافة  وحديقة  الطلق  الهواء  يف 

املختلفة وغريها.
ور�س  من  متنوعة  جمموعة  ال�سعديات  منارة  وت�ست�سيف 
العمل والدورات التدريبية التي حتمل العديد من ال�سعارات 
ت�سميمها  ومت  االأداء  وف��ن��ون  احل��ي��اة،  اأ�سلوب  تتناول  التي 

اخلربات  ت��ب��ادل  وت�سجيع  ل���الإب���داع  ملهمة  من�سة  ل��ت��ك��ون 
والتعاون واالبتكار.

القا�سمي مدير  بنت خالد  ال�سيخة علياء  قالت  من جهتها 
على  اإدخالها  مت  التي  التحديثات  مع  اإن��ه  ال�سعديات  منارة 
ال�ست�سافة  ومنا�سبة  حيوية  اأك��رث  امل��راف��ق  اأ�سبحت  امل��ن��ارة 
 .. العائلة  اأف��راد  جميع  مب�ساركة  يرحب  جمتمعي  برنامج 
وعيهم  وتطوير  االبداعية  مهاراتهم  تنمية  للجميع  ويتيح 

الثقايف.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلن نادي �سيدات ال�سارقة عن ت�سلمه 292 طلباً من 27 
جن�سية لال�سرتاك يف جائزة “ نون للفنون”، التي اأطلقها 
موؤخراً بهدف تكرمي املواهب االإبداعية الفردية احلرة لدى 
ال�سيدات والفتيات يف جمايل الر�سم والت�سوير الفوتوغرايف، 
وذلك يف اإطار حر�سه والتزامه بدعم الفنون، وتعزيز ركائز 

التنمية الثقافية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
“نون للفنون” التي تبلغ قيمتها االإجمالية  وتعترب جائزة 
والتي تتوزع على ثالث فئات، االأوىل من  دره��م  األ��ف   35
نوعها بني املبادرات التي ي�ستمر النادي يف  اإطالقها، وت�سعى 
اجلائزة التي حتمل �سعار “هويتي” اإىل توفري من�سة حرة 
للرتفيه والرتويج للفتيات وال�سيدات املبدعات يف االإمارات، 
امل��وه��وب��ات يف  للفنانات  ال��ف��ردي��ة  الهوية  دع��م  واالإ���س��ه��ام يف 

جمايل الر�سم والت�سوير الفوتوغرايف. 
للمواهب”  ك��والج   “مركز  مدير  ال�سويدي،  �سيخة  ولفتت 
هذا  اأن  اإىل  اجل��ائ��زة  تنظيم  على  وامل�سرف  للنادي،  التابع 
للفنون” التي  “ نون  اال�سرتاك جلائزة  العدد من طلبات 
مت ا�ستقبالها من فتيات و�سيدات من دول خمتلفة، يثبت اأن 
االإبداع ما زال موجوداً بني ال�سيدات من جميع االأعمار ومن 

جميع اجلن�سيات.
�سمن  طلب   292 االآن  حتى  ت�سلمنا  ال�����س��وي��دي:  وق��ال��ت 
متتلك  امل�ساركات  ه��ذه  اأن  ونعترب  ال��ث��الث،  اجل��ائ��زة  فئات 
اإبداعّي  كرنفاٍل  على  مقبلون  اأننا  اإذ  املناف�سة،  على  القدرة 
ي�ست�سيفه مركز كوالج  للمواهب، الذي يوفر م�ساحة حرة 
لتطوير املهارات الفنية واكت�ساف الذات واالرتقاء باملواهب 

يف خمتلف املجاالت الفنية واالإبداعية.
الفئة  ت�سم  ح��ي��ث  رئي�سية،  ف��ئ��ات  ث���الث  اجل��ائ��زة  وت�سمل 

االأوىل كل من جائزة نون للفن - الر�سم، وجائزة نون للفن 
املتمر�سات  للفنانات  املخ�س�سة   الفوتوغرايف،  الت�سوير   -
ذوات اخلربة من الفئة العمرية 25-40 عاماً، وتبلغ قيمة 
كل جائزة منهما 10 اآالف درهم اإماراتي، وا�ستقبلت جائزة 
ا�ستقبلت  فيما  ل��ال���س��رتاك،  طلباً   45 الر�سم  للفن-  ن��ون 

جائزة نون للفن- الت�سوير الفوتوغرايف 17 م�ساركة.
وت�سم الفئة الثانية من اجلائزة كل من جائزة جنمة نون 
ال�ساعدة - الر�سم، وجائزة جنمة نون ال�ساعدة - الت�سوير 
امل��واه��ب اجل��دي��دة يف  ل��ت��ك��رمي  املخ�س�ستني  ال��ف��وت��وغ��رايف 
الر�سم والت�سوير الفوتوغرايف، للفنانات من الفئة العمرية 
درهم  اآالف   5 منهما  ك��ل  قيمة  وتبلغ  ع��ام��اً،   24-18
– الر�سم  ال�ساعدة  نون  جنمة  جائزة  وا�ستقبلت  اإم��ارات��ي، 
ا�ستقبلت جائزة جنمة نون ال�ساعدة –  فيما  م�ساركة،   30

الت�سوير الفوتوغرايف 18 م�ساركة.

التي  اأمن��اط فنية خمتلفة  الثالثة جائزة  الفئة  فيما ت�سم 
واملواهب  اجل��ه��ود  ت��ك��رمي  ب��ه��دف  م���وؤخ���راً،  ا�ستحداثها  مت 
الفنية خارج نطاق الر�سم والت�سوير الفوتوغرايف مثل فن 
الفئة  وه��ذه  دره��م،  اآالف  خم�س  قيمتها  وتبلغ  الكرو�سيه، 
مفتوحة اأمام الفتيات من عمر �سبع �سنوات وما فوق، وبلغ 

عدد طلبات اال�سرتاك فيها 15 طلب م�ساركة.
وجرى تقييم وفرز االأعمال امل�ساركة يف 26 �سبتمرب املا�سي 
من قبل جلنة حتكيم، حيث مت ا�ستبعاد 167 من االأعمال 
امل�����س��ارك��ة ل��ع��دم ا���س��ت��ف��ائ��ه��ا م��ع��اي��ري امل�����س��ارك��ة، وم���ن املقرر 
جائزة  معر�س  افتتاح  حفل  خ��الل  الفائزين  ع��ن  االإع���الن 
ملركز  التابع  نون  رواق  ي�ست�سيفه  ال��ذي  للفنون”،  “نون 
كوالج للمواهب خالل الفرتة من 25-30 اأكتوبر اجلاري 
االأيام  جميع  خالل  م�ساًء   8 حتى  �سباحاً   9 ال�ساعة  من 

االأ�سبوع ماعدا اجلمعة من 3 ع�سراً حتى 9 م�ساًء.

ي�سار اأن نادي �سيدات ال�سارقة، اأحد موؤ�س�سات املجل�س االأعلى 
1982 على توفري  عام  تاأ�سي�سه  داأب منذ  االأ�سرة،  ل�سوؤون 

مرافق واأن�سطة ترفيهية وثقافية لل�سيدات واالأطفال. 
واالأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ب��ا���س��ت��م��رار جم��م��وع��ة  وي��ن��ظ��م 
اإىل  اإ�سافة  وال�سحة،  والفنون  املجتمع  �سوؤون  تدعم  التي 
واملعار�س،  وال��ب��ازارات،  واملحا�سرات،  اخل��ريي��ة،  الفعاليات 

واملاراثونات، والندوات، وامللتقيات ب�ستى اأنواعها.
وي�سعى النادي لدعم ومتكني املراأة يف جميع جوانب حياتهن 
من خالل اال�ستمتاع مبمار�سة الريا�سات املختلفة والهوايات 
املف�سلة يف بيئة مريحة اآمنة توفر خدمات ذات جودة عالية 

وموا�سفات عاملية.

مت حتديثه لتقدمي جمموعة وا�سعة من املبادرات والن�ساطات الثقافية

اإعـــادة اإطـــــالق منـــــارة ال�ضـــــعديات نوفـمـبـر املقــبـــــل

تبلغ قيمتها االإجمالية 35 األف درهم تتوزع على ثالث فئات

نادي �ضيدات ال�ضارقة يت�ضلم 292 طلبًا من 27 جن�ضية لال�ضرتاك يف جائزة »نون للفنون«

•• ال�شارقة-الفجر:

و�سخ�سيته  ال����ب����ارزة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  مل��ك��ان��ت��ه  ت���ق���دي���راً 
االأكادميية املتميزة، اأعلن معر�س ال�سارقة الدويل 
عرب،  �سابر  حممد  ال��دك��ت��ور  اخ��ت��ي��ار  ع��ن  للكتاب 
العام  �سخ�سية  ال�����س��اب��ق،  امل�����س��ري  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
املعر�س  من  والثالثني  ال�ساد�سة  للدورة  الثقافية 
التي تقام يف الفرتة من 1 اإىل 11 نوفمرب املقبل 

يف مركز اإك�سبو ال�سارقة. 
اأح����د ق���ام���ات الثقافة  وي��ع��د حم��م��د ���س��اب��ر ع���رب 
والفكر،  واالأدب،  التاريخ،  بني  العربية، حيث جمع 
االهتمام  عليها  غلب  امل�ستوى  رفيعة  �سخ�سية  يف 
العمل  ت��ط��وي��ر  اإىل  وال�����س��ع��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  بالق�سايا 
اجلهات  كافة  م��ع  م�سر  ع��الق��ات  وتعزيز  الثقايف، 
الثقافية الفاعلة، متمتعاً بنظرة تاريخية متعمقة 
مواجهة  يف  العروبة  ثوابت  على  باملحافظة  تنادي 

التحديات املعا�سرة.
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  العامري،  اأحمد  �سعادة  وقال 

للكتاب: ميثل الدكتور حممد �سابر عرب �سخ�سية 
العمل  ارتبط مبمار�سة  ثقافية ملهمة، حيث طاملا 
الثقايف، ودعم املثقفني، وحتفيز الباحثني، وتخريج 
تواجده  جانب  اإىل  املتعلمني،  الطلبة  م��ن  اأج��ي��ال 
املتكرر يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب، وحر�سه 
الثقايف واملعريف  ال�سارقة  التفاعل مع م�سروع  على 

والفكري.
�سخ�سية  ع��رب  الدكتور  اختيار  اأن  العامري  واأك��د 
واإجنازاته  جل��ه��وده  ت��ق��دي��راً  ج���اء  الثقافية  ال��ع��ام 
الثقافية والتعليمية، �سواء اأثناء ت�سلمه مهام وزير 
لعدة موؤ�س�سات ثقافية  اأو قيادته  امل�سري،  الثقافة 
اإجن����از ع�سرات  يف م�����س��ر، وك��ذل��ك الإ���س��ه��ام��ات��ه يف 
االأبحاث العلمية، واإ�سدار العديد من الكتب التي 

اأثرت املكتبة العربية و�سكلت اإ�سافة قّيمة لها.   
ثالث  يف  الثقافة  وزي��ر  من�سب  توليه  جانب  واإىل 
حكومات متعاقبة، ت�سلم عرب العديد من املنا�سب 
اإدارة  جمل�س  رئا�سة  اأب��رزه��ا  م��ن  م�سر،  يف  املهمة 
ال��ك��ت��ب وال��وث��ائ��ق القومية،  ل���دار  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

جلنة  وع�سوية  للمراأة،  القومي  املجل�س  وع�سوية 
ع�سواً   كان  كما  للثقافة،  االأعلى  باملجل�س  القانون 
من  بتكليف  العربية  االأم���ة  ت��اري��خ  كتابة  جلنة  يف 
لرئي�س حت��ري��ر جملة  ال��ع��رب��ي��ة، ون��ائ��ب��اً  اجل��ام��ع��ة 
الكتب  دار  ت�����س��دره��ا  ال���ت���ي  احلديثة”  “م�سر 

امل�سرية.
احلديث  العرب  لتاريخ  اأ�ستاذاً  حالياً  عرب  ويعمل 
ت��وىل فيها  التي  االأزه���ر، وه��ي اجلامعة  يف جامعة 
العديد من املنا�سب االأكادميية منذ العام 1974، 
العربية  وال��درا���س��ات  البحوث  معهد  يف  يعمل  كما 
العمل يف  العربية، و�سبق له  الدول  التابع جلامعة 
عامي  ب��ني  م��ا  ُع��م��ان  يف  قابو�س  ال�سلطان  جامعة 
1986-1991، كما عمل اأ�ستاذاً زائراً يف جامعة 
واأ�ستاذاً   ،1994 ع��ام  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
عامي  بني  �سم�س  عني  جامعة  يف  العليا  للدرا�سات 

.1999-1994
وق���د اأ����س���در ون�����س��ر حم��م��د ���س��اب��ر ع���رب ع�سرات 
الكتب والبحوث العلمية، ومن بينها كتاب احلركة 

تاريخ  وكتاب   ،1914-1908 م�سر  يف  الوطنية 
ال��ع��رب احل���دي���ث، وك��ت��اب وث��ائ��ق م�����س��ر يف القرن 
الع�سرين، وكتب الفكر ال�سيا�سي عند عبا�س العقاد، 
التعاون  جمل�س  ق��ي��ام  يف  زاي���د  ال�سيخ  دور  وب��ح��ث 
ال��ع��رب��ي��ة يف دعم  ال��ث��ق��اف��ة  اخل��ل��ي��ج��ي، وب��ح��ث دور 
العالقات العربية ، وبحث جتارة اخلليج العربي يف 

ظل ال�سيطرة الربتغالية. 

ال�سارقة  م��ك��ت��ب  اأع������ده  ال�����ذي   - ال���رتوي���ج���ي  ال��ف��ي��ل��م  ف����از 
لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر “ا�ستثمر يف ال�سارقة” يف اإطار 
�سيا�سته الت�سويقية - بجائزة الدورة الثامنة من “مهرجان 
اجلوائز  اأه��م  والتلفزيون” اإح��دى  املوؤ�س�سي  ل��الإع��الم  ك��ان 
الدولية املخ�س�سة الأفالم املوؤ�س�سات واالإعالم عرب االإنرتنت 

واالإنتاج املرئي .
ال�سارقة”  يف  “ا�ستثمر  ملكتب  ال��رتوي��ج��ي  الفيلم  وت��ق��دم 
ع��ل��ى اأك���رث م��ن األ���ف فيلم م�����س��ارك ومت اخ��ت��ي��اره م��ن قبل 
جلنة حتكيم اجلائزة حلمل جائزة الدلفني الف�سي يف فئة 

املوؤ�س�سي«. واالت�سال  “الت�سويق 

وجاء انتاج الفيلم من قبل مكتب “ا�ستثمر يف ال�سارقة” - 
ذراع الرتويج اال�ستثمارية التابعة لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
والتطوير “�سروق” - يف اإطار روؤيته احلديثة لتعزيز مكانة 
امل�ستوى  اال�ستثمار واالأعمال على  ال�سارقة يف جمال  اإم��ارة 
توفرها  التي  الفريدة  للمزايا  ال��رتوي��ج  خ��الل  من  العاملي 
والنجاحات  اال�سرتاتيجي  موقعها  اإىل  باالإ�سافة  االإم���ارة 

الكبرية التي حققتها.
“منتدى  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ف��ي��ل��م  وع��ر���س 
2016” الذي  امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
املزايا  على  واأك���د  املا�سي  ال��ع��ام  نهاية  ال�سارقة  ا�ست�سافته 

الفريدة لالإمارة كموقعها اال�سرتاتيجي الذي يقع على بعد 
�ساعات  العامل وثماين  �سكان  �ساعات ط��ريان من ثلث  اأرب��ع 
اإمارة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة  �سكانه  ثلثي  عن 
ال�سارقة باعتبارها وجهة جاذبة لالأعمال و اال�ستثمار خالل 
بلغ  ال��ذي  املت�سارع  االقت�سادي  والنمو  ال�سناعية  مناطقها 

ناجته املحلي االإجمايل 25 مليار دوالر .
وقال حممد جمعة امل�سرخ مدير “ا�ستثمر يف ال�سارقة” ان 
وزنا بهذه اجلائزة هو دليل جناح ا�سرتاتيجيتنا يف التاأكيد 
املوحد  واملنهج  لتحقيقه  ال�سارقة  ت�سعى  الذي  الهدف  على 
التحتية  بناها  خ��الل  م��ن  امل�ستثمرين  جل��ذب  تتبعه  ال��ذي 

اال�سرتاتيجي  موقعها  اإىل  باالإ�سافة  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة 
لتاأ�سي�س  املثالية  امل�ستقرة  وبيئتها  اال�ستثماري  ومناخها 
دولة  اأ����س���واق  يف  وتو�سيعها  ال��ت��ج��اري��ة  واالأع���م���ال  امل�����س��اري��ع 

االإمارات ومنطقة ال�سرق االأو�سط والعامل.
“ يتمثل دور املكتب بعر�س اأف�سل املزايا والفر�س  واأ�ساف 
اال�ستثمارية التي توفرها االإمارة وا�ستطعنا من خالل هذا 
ر�سالة  ون�سر  ع��امل��ي  جلمهور  ال��و���س��ول  ال��رتوي��ج��ي  الفيلم 
مفادها اأن ال�سارقة وجهة ا�ستثمارية مثالية متتلك اإمكانيات 
كبرية لتعزيز مكانتها م�ستقباًل اإذ ُتوّفر عرو�ساً من �ساأنها 
جذب كربى ال�سركات العاملية من جميع اأنحاء العامل ومن 

ن�سهم  نطلقها  التي  املماثلة  وامل��ب��ادرات  الفيلم  ه��ذا  خ��الل 
التي  االأ�سباب  على  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  املزيد من  باإطالع 

تدفعهم لال�ستثمار يف االإمارة«.
اإك�سبوجر  “دبل  ���س��رك��ة  اإخ�����راج  م��ن  ال��ف��ي��ل��م  ان  اىل  ي�����س��ار 
لالإنتاج ال�سينمائي” لالماراتي اأحمد املطوع ومدته ثالث 
ويتميز  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ثانية  و40  دقائق 
“الدرون”  تقنية  وا�ستخدام  ال�سينمائي  الت�سوير  بجودة 
اأو الطائرات دون طيار بالتحكم عن ُبعد والر�سوم البيانية 
اإمارة  اأك��رث من خم�سني موقعا يف  االأنيقة ومت ت�سويره يف 

ال�سارقة ومدنها.

تقديرًا ملكانته الثقافية البارزة و�سخ�سيته االأكادميية 

»ال�ضارقة الدويل للكتاب« يختار حممد �ضابر عرب �ضخ�ضية العام الثقافية

»ا�ضتثمر يف ال�ضارقة« يح�ضد جائزة »مهرجان كان لالإعالم املوؤ�ض�ضي والتلفزيون«
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تون�س حتتفي بال�سينما العربية واالإفريقية

اأيام قرطاج ال�ضينمائية: العودة اإىل الينابيع...!
- جنوب اإفريقيا والأرجنتني وكوريا اجلنوبية واجلزائر �صيوف ال�صرف يف املهرجان

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ت�ستعد تون�س لعر�سها ال�سينمائي مع الدورة الثامنة والع�سرين 
)28( الأيام قرطاج ال�سينمائية التي تنتظم يف الفرتة من 4 

اإىل 11 نوفمرب القادم.
املديد،  عمره  رغ��م  ال���دوام  على  �سابا  ظل  ثقايف،  تقليد    
ترى  وه��ي  والعقول  وال���روح  العيون  فيها  تغت�سل  وحمطة 
�سورتها، وتتوقف عند ا�سئلتها وهواج�سها وامالها وخماوفها، 
من خالل اأفالم عادة ما تعانق الواقع دون ان تنال من االأ�س�س 

اجلمالية والفنية املطلوبة يف كل عمل ابداعي..

- "كتابة على الثلج" للمخرج 
الفل�ضطيني ر�ضيد م�ضهراوي يف االفتتاح

رقم قيا�ضي يف االأفالم التون�ضية امل�ضاركة بـ 78 فيلما 
- عودة م�ضابقة الفيلم الوثائقي ب�ضنفيه الطويل والق�ضري

مدير الدورة جنيب عياد وممثلو الدول ضيوف الشرف

قريبا السجاد االحمر

- �ضتمتد احتفالية االأيام يف اأربع مدن تون�ضية تكري�ضا لالمركزية الثقافية

  حمطة، يكت�سف فيها اجلمهور التون�سي 
اال�ستثنائي  ب��اإق��ب��ال��ه  امل��ع��روف  ال��ع��ري�����س، 
ع���ل���ى ه�����ذا امل����ه����رج����ان، ي��ك��ت�����س��ف جت����ارب 
�سينمائية اأخرى من افاق وروؤى متعددة، 
جتارب عربية وافريقية اأ�سا�سا اىل جانب 
ما ي�سطلح عليه ب�سينما اجلنوب عموما، 
خ�سو�سية  ال��ت��ظ��اه��رة  ع��ل��ى  ي�سفي  مم��ا 
ف��رادت��ه��ا يف حميطها  ي�����س��ن��ع��ان  وت��ن��وع��ا 

احل�ساري واجلغرايف.

جديد االأيام
 وقد رفع مدير عام االأيام جنيب عياد يف 
هذه  تفا�سيل  ع��ن  ال�ستار  �سحفية  ن��دوة 
�سينما  �ستكون  ال��ت��ي  العريقة  التظاهرة 
وكوريا  واالأرج���ن���ت���ني  اإف���ري���ق���ي���ا،  ج���ن���وب 
اجل���زائ���ر �سيوف  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 

ال�سرف فيها.
ال���ع���ودة  ع����ن  عياد”  “جنيب  حت�����دث     
قرطاج  اأي��ام  يف  االوىل  والينابيع  للثوابت 
امل��ه��رج��ان عربي  اإن  وق����ال  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، 
اإفريقي، تلك كانت �سهادة ميالده و�سيظل 
البعد  على  حمافظا  وغ���دا،  ال��ي��وم  كذلك 
ال���ع���رب���ي االإف����ري����ق����ي م����ع ان���ف���ت���اح���ه على 
�سينماءات اجلنوب وباخل�سو�س على ا�سيا 

وامريكا الالتينية.

   واجل��دي��د يف االأي���ام ه��ذا العام هو عودة 
م�سابقة الفيلم الوثائقي ب�سنفيه الطويل 
وال��ق�����س��ري ب��ع��د دجم��ه��م��ا م��ع ال���روائ���ي يف 
الدورتني ال�سابقتني، كما �ستعود االأيام يف 
افتتاحها اإىل قاعة الكوليزي اأما االختتام 
ف�سينتظم يف امل�سرح البلدي، وف�سر اخليار 
االفتتاح  يف  �سيعر�س  فيلم  بوجود  االأول 
الفل�سطيني  للمخرج  ال��ث��ل��ج  ع��ل��ى  ك��ت��اب��ة 
ر���س��ي��د م�����س��ه��راوي اأم����ا يف االخ��ت��ت��ام فلن 
امل�سرح  يف  �سينتظم  ولذلك  فيلم  يعر�س 

البلدي بالعا�سمة.
الثامنة  ال���������دورة  ع�����ام  م���دي���ر  واأك��������د     
ال�سينمائية  ق���رط���اج  الأي�����ام  وال��ع�����س��ري��ن 
املخرجني  م���ن  ه���م  امل���ه���رج���ان  جن����وم  اأن 
وامل��ن��ت��ج��ني وامل��ه��ن��ي��ني امل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
هذا  موقفه  اأن  مو�سحا  ال�سينما  �سناعة 
ال يقلل من �ساأن املمثلني واملمثالت ممن 
املهرجان  م��ه��م يف  ح�����س��ور  ل��ه��م  ���س��ي��ك��ون 

ولكنهم لن ينفردوا باالأ�سواء.
قرطاج  اأي�������ام  اإن  ع���ي���اد  جن���ي���ب  وق������ال     
قاعات  يف  م�ستمر  حفل  ه��ي  ال�سينمائية 
بورقيبة  احل��ب��ي��ب  ����س���ارع  ويف  ال�����س��ي��ن��م��ا 
جلمهور  و�سيكون  املفتوحة،  والف�ساءات 
االأي��ام موعد يومي يف قاعة مفتوحة مع 
انطالقا،  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ني  وع��ر���س��ني  ح��ف��ل 

اال�ستقبال  ح��ف��الت  جميع  �ستنتظم  كما 
ب�����س��ارع احلبيب  امل��ح��ي��ط��ة  ال��ف�����س��اءات  يف 
بورقيبة، و�ستمتد احتفاالت االيام يف اأربع 
الالمركزية  تكون  ان  على  تون�سية  م��دن 
كاملة  م���ه���رج���ان���ات   4 خ��ل��ق  ع���ن  ع���ب���ارة 
ال�سروط ي�سرتك يف تنظيمها ايام قرطاج 
واجلهوية  املحلية  وال�سلط  ال�سينمائية 
واملجتمع املدين وهي مطالبة باال�ستمرار 

يف ال�سنوات القادمة.

جلان التحكيم وامل�سابقات
اأما جلان التحكيم فهي ثالثة: االأوىل     
الطويلة  ال����روائ����ي����ة  االأف��������الم  مل�����س��اب��ق��ة 
وال���ق�������س���رية وي���راأ����س���ه���ا ج����ك دورف����م����ان 
مب�����س��ارك��ة ���س��ت��ة 06 اأع�����س��اء: رب��ي��ع��ة بن 
عبد اهلل، فيلد�ستي وا�سي، ماما كايتا بابو 
�سيزار، ح�سن بن جلون ومي�سال خاليفي.

فيلما   15 جن���د  امل�����س��اب��ق��ة  ه����ذه  ويف     
من  ط��وي��ال  روائ���ي���ا  فيلما  و14  ق�����س��ريا 
كف  على  تون�سية  اأف���الم   3 ث��الث��ة  بينها 
زاد  ه��ن��ي��ة، م�سطفى  ب��ن  ل��ك��وث��ر  ع��ف��ري��ت 
اإىل  م��ط��ار  ل��ول��ي��د  و���س��ر���س  �سطا  لن�سال 
اأخ���رى مهمة م��ن بينها يف  اأف���الم  ج��ان��ب 
انتظار عودة اخلطاطيف لكرمي مو�ساوي 
ال��دورة ال�سبعني ملهرجان  ال��ذي �سارك يف 

“الق�سية  كان ال�سينمائي ق�سم نظرة ما، 
احل��ائ��ز على جائزة  دوي���ري  ل��زي��اد   ”23
اأف�����س��ل مم��ث��ل ك���ام���ل ال��ب��ا���س��ا يف ال�����دورة 
ال�سينمائي،  البندقية  ملهرجان  االأخ���رية 
وليلي  ���س��الم��ة،  لعمرو  جاك�سون  ال�سيخ 

لفوزي بن�سعيدي وغريها من االأفالم.
الطويل  الوثائقي  الفيلم  م�سابقة  ويف     
اأفالم   8 الق�سري  والوثائقي  فيلما   14
مي�سال  ت����ريي  ال��ت��ح��ك��ي��م  ي����راأ�����س جل��ن��ة 
ديوب،  بابا  كل من  وي�سارك يف ع�سويتها 
ج��ي��ه��ان ال��ط��اه��ري، ط����ارق ب��ن ع��ب��د اهلل، 

وجريالد بريي.
   اأما جلنة جائزة الطاهر �سريعة موؤ�س�س 
املهرجان للعمل االأول فرياأ�سها حكيم بن 
هالة  من  كل  ع�سويتها  يف  وجن��د  حمودة 

لطفي، و رخية نيونق.

رقم قيا�سي
ال����دورة الثامنة  اإن     وق���ال جن��ي��ب ع��ي��اد 
ال�سينمائية  ق���رط���اج  الأي�����ام  وال��ع�����س��ري��ن 
�سجلت رقما قيا�سيا يف االأف��الم التون�سية 
 78 ب���  للم�ساركة  و�سجلت  ر�سحت  ال��ت��ي 
فيلما  و41  روائ����ي����ا  ف��ي��ل��م��ا   37 ف��ي��ل��م��ا 
وث��ائ��ق��ي��ا ول���ذل���ك ���س��ي��ت��م ت��ق��دمي فيلمني 
بكار  ل�سلمى  اجل��اي��دة  خا�سة:  �سهرات  يف 

املاء للطيب الوحي�سي، كما �سيتم  وهم�س 
30 ف��ي��ل��م��ا ت��ون�����س��ي��ا ���س��م��ن ق�سم  ع��ر���س 

نظرة على ال�سينما التون�سية.
باالأفالم  اخل��ا���س��ة  النقا�سات  و�ستعود     
لنوادي  ال��ت��ون�����س��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  وت���دي���ره���ا 
الطلبة  ت�سريك  اأي�سا  و�سيتم  ال�سينما، 

االأفارقة يف خمتلف الفعاليات.
   وحول اختيار فيلم “كتابة على الثلج” 
يف  م�سهراوي  ر�سيد  الفل�سطيني  للمخرج 
االف��ت��ت��اح ب���دل فيلم ت��ون�����س��ي، ق���ال جنيب 
اإل���ي���ه وهو  ع��ي��اد اإن ه���ذا االخ��ت��ي��ار ي��ع��ود 
االأيام مهرجان عربي  القرار الأن  �ساحب 
اإفريقي وقد مت العام املا�سي اختيار فيلم 
للمخرج  حلب  زه��رة  االف��ت��ت��اح  يف  تون�سي 
ر�سا الباهي وهذا العام فيلم عربي ليكون 

فيلم افتتاح الدورة القادمة من اإفريقيا.
اأن ميزانية  امل��ه��رج��ان  م��ادًي��ا، ذك��ر م��دي��ر 
ال�������دورة اجل����دي����دة ت���ق���در ب���ح���وايل 1.2 
ب�م�ساعفة  �ستتميز  واأن��ه��ا  دوالر،  مليون 

اجلوائز املالية امل�سندة.
 يذكر اأن مهرجان اأيام قرطاج ال�سينمائية 
الطاهر  ق��ب��ل   1966، م��ن  ع���ام  ت��اأ���س�����س 
اأقدم  اأبو ال�سينما التون�سية، وهو  �سريعة، 
مهرجان �سينمائي يف دول اجلنوب ال يزال 

يعقد دوراته.  
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

حممد جار اهلل ال�سهلي

خل�شال ح�����ش��ن��ات  حم��ت��وي  ي��ا 

فني�ال الب�ن  م  ل�ي  �ش�و  ق�م 

اأمث�ال مال�ك  عين�ي  ن��ور  ي��ا 

الب�ال �شيق�ة  ت��ف��رج  روي����اك 

لط�ي�ف�ه وا�ش�ل�وك/ن  اأط�ب�اع 

ت�شيفه تبغي  ال���ذي  و���ش��ي��ف 

نكي�ف�ه دون�����ك  اأن�����ا  ل�ي  ال  و 

اخلفي�ف�ه ثن�اي�اك  وب�ش�م�ة 

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

ليه ما تَدرا اخلواطر وات�شامى ؟ 

                    واهلل ان ال�شمت بع�ض احيان ح�شمه

واحٍد ما يحفظ وقار الن�شامى ،

                    ال ازهدوا فيه الن�شامى عند خ�شمه !

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

 ريــتـ�يــت

التروح املكان اللي معك كنت اجيه

راح تندم  وانا  مابي  حت�س  بندم

انت خمطي علي ورحت تخطي عليه

هذي  زّلة  م�ساعر  ماهي  زّلة  قدم

******

اعتذر لوقلت لك كلمة ) احبك (

كلمة ) احبك ( على مثلك قليل

منتي اجمل �سي فالدنيا وربك

انتي دنيا .. كل ما فيها جميل

البيت مت�حد
حمم�د ي��ن��اظ��������ر  زاي�������د  ع�����������رف  ال  م�����ن 

ومتت�د ت��و���س��������ل  ح��ي��������ث  وي�������ده  ق��ائ�����د 

ال�����س��ي��خ زاي����د يف ����س���ورت���ه �����س����ورة م�������ن 

ي��ر���س��������م ع���ل���ى ����س�������در امل����راج����ل ق��الي��������د

عبداهلل اجلعيدي

كلنا خليفة
راي���د وان�����ت  ي���اوط���ن  عيونك"  "قّرت 

زاي����د دار   ي����ا  ال����ع����ز   ����س���ن���ود  اإرق���������ي  

خليفة ب�������س���وف���ة   ه    ك��������ربرْ ي����ا  ال���ع���ي���د  و 

منيفه ج����ب����ال/ن  ل�����ك    . ����س���ّم���ا  اخ�������وان 

مبارك الودعاين – الكويت 

ال�ساعر/ خالد علي اأبو الري�ش املن�سوري

م�سعل بن مهيالن

�������ع�������دك اي�����ت�����ام  ي�������اب�������وي م�����اح�����ن�����ا برْ
ب�������� غ����م���������س ع�����ي�����ون�����ك اب������ي������ك ت����ن����ام 

ح�����ن�����ا ج�������ن�������ود ال��������دي��������ن وال���������س����ن����ه
واف��������ت��������ح ع�����ي�����ون�����ك داخ�������������ل اجل����ن����ه

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

رع��������������������ود  بال�سما  ث���ارت  ي��وم 
الع��������������������ود �سيخنا  خالد  بو  َف��ز 
املعب����������������ود ال�سما  رب  ي��ا  وقلنا 
ح��������������دود ت�سعل  والنار  ننتظر  ما 
ب���������������ارود خلكم  العرب  يا�سراف 
م�سدود ح��زام  خ�سره  على  من  مات  ما 
باجل�����������ود االأر����س  ن�سقي  دمنا  من 
زود علي���������هم  م��ا  ع��زوه  اليمن  اأه��ل 
وم���������ردود ياحلوثي  يبات  ما  ثارنا 
ال�س�����������ود كالليايل  مظلمه  نواياك 
وثم���������������������ود ع��اد  قبلكم  ي���ارت 
حل��������������دود تعدى  جي�سنا  وال��ي��وم 
وح�س���������������ود حاقد  منكم  ماغرنا 
اأ�س������������ود لها  وحنا  عوايدنا  ه��ذي 
ولعه��������ود ال��وط��ن  خ��ان  م��ن  ياحيف 
وع������ود ماينق�س  ال�سرغام  بوخالد 
معه��ود ال�سلم  ويف  ح���ازم  احل���رب  يف 
ج���������������دود لنا  واهلها  مينا  ه��ذي 
ع�ود لها  انك�سر  وال  �سنعا  تنحني  ما 
الط�����ود النايف  املجد  عرين  يحمي 
موج������������ود وال���رب  ب��اهلل  ت�سربوا 
جلم������ود وع��زوم��ن��ا  امل���وت  م��ان��ه��اب 
وجن�������ود �سباط  �سيدي  ميينك  حنا 

وع�����������ّد ك���ل ج���ن���دي ع��ل��ى ع��ت��������اده
بزن��������������اده امل��ج��د  ط��ري��ق  يلهب 
وق������������������������اده ج��ن��وٍد  لنا  حنا 
الري���������������اده يف  خ��ال��د  ب��و  م���ادام 
وا�سي���������اده ال�سيم  ط��ري��ق  ي��ح��رق 
جي�������اده عط�ست  م��ا  م��ن  م���ات  وال 
حي��������اده عنه  لنا  م��ا  عرفنا  وه��ذا 
وعم���اده ال��وط��ن  ورك���ن  �سا�سنا  ه��م 
اقن���������اده ال�سما  يف  عزمنا  م���ادام 
جم�������اده م��ن  احل���ي  مت��ي��ز  م��اع��دت 
واالإب�����اده العمى  �سخر  وت��و���س��دوا 
اأوق�����اده زاد  ال��وق��ت  ق�سى  م��ا  وك��ل 
زي�������اده يتعب  احل�سنا  ط��ل��ب  وم���ن 
ال�سي����������اده يف  دامي  ارق��ب��ه  عظم 
والرب�����اده اخل��ط��ا  درب  يف  و���س��ار 
اأجم��������اده م��ل��ّي��ه  العليا  يف  ���س��ام��ٍخ 
عباده اهلل  بعد  للوطن  عنده  وال��وف��ا 
واعن��اده ال��وغ��د  نك�سر  علينا  الزم 
مبر�س���������اده واق���ف  حم��م��د  م����ادام 
ب�����الده تتوكل  اهلل  بعد  عليه  اللي 
الرك����اده واه���ل  احلكيم  ع��ي��ال  حنا 
ال�سه���������اده رم���ز  للن�سر  ودم���ن���ا 
ال�س������اده �سيد  ي��ا  االخ��ي��ار  يا�سيد 

حممد املجد
اإهداء اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

الهــاملـي يـد�ضـن 
ديـوانـه االأول

انتهى الفنان حممد الهاملي من ا�ستعدادته من جتهيز ديوانه ال�سعري 
االأول بعنوان )اآخر ال�سطر نقطة( الذي ي�سدر يف مطلع ال�سهر القادم 
تزامناً مع معر�س ال�سارقه الدويل للكتاب. وقد تقرر اإقامة حفل توقيع 

الديوان يوم اخلمي�س 2 11- يف متام ال�ساعه 6 والن�سف م�ساًء.
اجتهد  ال�سعرية  االأغرا�س  متعددة  ق�سيده   30 على  الديوان  يحتوي 
الهاملي يف اختيار ق�سائد الديوان الذي جمعها من م�سريته ال�سعرية 
اأعماله  كلمات  �سياغة  جتربة  خا�س  ان  بعد  �سنوات   10 قاربت  التي 
على  االأع��م��ال  تلك  والق���ت  ال�سابقني  العامني  خ��الل  بنف�سه  الغنائيه 
خالل  ق�سائده  ن�سر  يف  ب���داأ  ث��م  وم��ن  ومتابعيه.  ج��م��ه��وره  ا�ستح�سان 
يقرر  اأن  قبل  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  وعلى  ال�سعرية  ال�سفحات 
نبطي  دار  ع��ن  ال��دي��وان  وي�����س��در  ه��ذا  االأول،  دي��وان��ه  ق�سائد  بتجميع 

للن�سر.
هذا ويجهز الهاملي حالياً لعمل وطني �سخم من كلمات والدته ال�ساعرة 

فاطمة الهاملي و�سيكون العمل الوطني مفاجئًة للجمهور.


