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مي�شي على حبل بني جرفني �شاهقني

بييني جرفني  عييلييى حييبييل  �أول �شخ�ص مييي�ييشييي  �أمليييياين  مييغيياميير  �أ�ييشييبييح 
�شخريني �شاهقي �الرتفاع يقعان على �أحد �ل�شو�طئ يف ��شكتلند�. 

يف  عاملية  قيا�شية  �أرقييام  خم�شة  يحمل  �لييذي  �شولتز،  �ألك�شندر  ظهر 
ت�شجيل م�شور ن�شر على موقع يوتيوب �الإلكرتوين، وهو مي�شي على 
حبل ربط بني جرف "�أولد مان �أوف هوي" وجرف �آخر مت�شل بالرب 
�لبحر،  �شطح  عن  مييرت�ً   130 �رتييفيياع  على  �شولتز  وكييان  �لرئي�شي. 

وقطع م�شافة بلغت 180 مرت�ً بني �جلرفني �ل�شخريني. 
�أوف  �أولييد مييان  ر�أيييت جييرف  وقييال �شولتز معلقاً على جتربته: طاملا 
هوي، وكنت �أقول لنف�شي، �أريد �أن �أحقق حلم �ل�شري على حبل ي�شل 
�أخييري�ً من حتقيق  �ل�شاهق، وحل�شن �حلظ متكنت  �إىل هذ� �جلييرف 
�ملتحركة  �ليير�فييعييات  ��ييشييتييخييدم  فييريييقييه  بييياأن  و�أ�يييشييياف �شولتز  حييلييمييي. 
�أن  كما  �جليييرف،  �شخور  يف  �ييشييرر  �أي  يييحييدث  ومل  �حلييبييل،  لرتكيب 
�أي نفايات عليه، بح�شب ما ورد يف موقع  �لعمال مل يرتكو� خلفهم 

يو بي �آي �الإلكرتوين. 

حقيقة "الراكب الغام�ض" يف �شيارة بوتني
�إجازته  خييال  بييوتييني،  فييادميييري  �لييرو�ييشييي،  للرئي�ص  فيديو  �نت�شر 
�ل�شيفية، متجها لزيارة �إحدى �لكنائ�ص، فخرج من �شيارته �ملر�شيد�ص 
�أحد جال�ص ومعه  �أن يظهر  �لباب �خللفي، قبل  �ل�شود�ء، وقام بفتح 

�شرتة حمر�ء، طالباً منه �إغاق �لباب.
و�أبرزت و�شائل �الإعام �لعاملية هذ� �خلرب، ورجحو�، �أن يكون �لر�كب 
�لت�شاوؤالت يف و�شائل  و�أثييار هذ� �حلييدث موجة من  �إمييير�أة،  �ملجهول، 

�لتو��شل �الجتماعي حول طبيعة هذ� �ل�شخ�ص.
ويف �أول رد فعل من �لكرملني، قال �ملتحدث با�شم �لرئا�شة �لرو�شية، 
�أفر�د  �إن �لر�كب يف �ملقعد �خللفي كان ع�شو�ً يف  دميرتي بي�شكوف، 

�الأمن �خلا�شة بالرئي�ص "بوتني".
و�أ�شاف، �أن �لرئي�ص بوتني �أر�د �أن ياأخذ �شيئا من �ل�شيارة، وعندما قام 
بفتح �لباب �خللفي ظهرت �ل�شرتة �حلمر�ء �لتي كانت مع �حلر�ص، 

قائًا "�لرئي�ص بوتني �أكد �أنها كانت �شرتة يف �ل�شيارة".

بوظة با�شم عراب الكوكايني الأول
فتحت �أ�شرة من �أمريكا �لاتينية موؤ�ش�شة لبيع �لبوظة و�الآي�ص كرمي 
و�أطلقت عليها ��شم �أحد �أكرث �أباطرة �ملخدر�ت �شهرة يف �لعامل - بابلو 

�إ�شكوبار �أكرب تاجر كوكايني يف �لعامل.
�لعائلة  بييياأن  �النييرتنييت  على  �لكولومبي   Tiempo مييوقييع  و�أفيييياد 
�إ�شكوبار وح�شولها على �شعبية  ��شتغال �شهرة كنية  �ملذكورة قررت 
�أخذت  ومنه  �ملييعييروف.   Narcos م�شل�شل  ظهور  بعد  جييد�  كبرية 
�لعائلة كذلك �أ�شماء بع�ص �ملاأكوالت و �الأطباق �الأخرى مبا يف ذلك 
�لكوكتيل �لبارد "�لف�شة �أو �لر�شا�ص" – �القتبا�ص من عبارة مماثلة 

رددها بطل �مل�شل�شل يف �إحدى �حللقات.
�أعاه قبل  �ملذكورة  �لتجارية  �ملوؤ�ش�شة  �فتتاح  �أنه مت  بالذكر  وجدير 
�شورة  عليها  قم�شان  فيها  و�ملوظفون  �لعمال  ويييرتييدي  �أ�شهر  عييدة 
�عتقال  �أول  يف  �ل�شرطة  ق�شم  يف  �لتقطت  �ل�شورة  مبت�شما  �إ�شكوبار 

له.
�ملخدر�ت  جتار  �أ�شهر  من  كولومبيا  يف  �ملولود  �إ�شكوبار  بابلو  يعترب 
مليار   30 حييو�يل  ربييح  �ملا�شي  �لييقييرن  ثمانينيات  ففي   ، �لييتيياريييخ  يف 
دوالر عن طريق تهريب وترويج %80 من �لكوكايني �مل�شتهلك يف 

�لواليات �ملتحدة.
�أن �شنع  ��شمه على مدى �شنو�ت بالعنف و�لكوكايني، فبعد  و�رتبط 
ثورة يف جتارة �ملخدر�ت، �شار ملك �لكوكايني يف كولومبيا. و�شيطر 
�إ�ييشييكييوبييار عييلييى �إميييرب�طيييوريييية �مليييخيييدر�ت عييرب �لييتييهييديييد و�لرتهيب، 
ومد�ر�ص  م�شاكن  ومنحهم  �أييي�ييشييا،  بييياده  يف  �لييفييقيير�ء  �أطييعييم  ولكنه 

وم�شت�شفيات.
�ل�شامة  �لييبييودرة  �أطنان  من  �الآالف  ع�شر�ت  �إدخييال  يف  �إ�شكوبار  جنح 
�إىل �لواليات �ملتحدة ومنها �إىل �أوروبا، ما جعله ي�شتحق لقب عّر�ب 

�لكوكايني �الأول.
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ما هي اأك�شل البلدان يف العامل؟
على  لاإجابة  �لعامل؟  يف  ن�شاطاً  �ل�شعوب  �أكييرث  هي  ما  يوماً  ت�شاءلت  هل 
هذ� �ل�شوؤ�ل، قام جمموعة من �لباحثني يف جامعة �شتانفور، بجمع بيانات 
عييدد �خلطو�ت  �شخ�ص، وح�شاب  �ألييف   700 الأكييرث من  �لذكية،  �لهو�تف 

�لتي ي�شريها كل منهم يف �ليوم.
وميكن ل�شكان هونغ كونغ، �أن يفتخرو� باأنهم �الأكرث ن�شاطاً يف �لعامل، حيث 
بلغ متو�شط �خلطو�ت �لتي ي�شريها �ل�شكان 6.880 خطوة كل يوم، وهو 

ما يعادل تقريباً ثاثة �أميال ون�شف، �أو حو�يل 6 كيلومرت.
ك�شًا،  �الأكييرث  هم  �أندوني�شيا  �شكان  �أن  �لدر��شة  �أظهرت  �لنقي�ص،  وعلى 
�ليييييوم، بح�شب مييا ذكرت  3.513 خييطييوة يف  ييي�ييشييريون مييا مييعييدلييه  حيييييث 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
وللمقارنة، يبلغ متو�شط عدد �خلطو�ت �ليومية ل�شكان بريطانيا 5.444 
�أميال )5 كيلومرت(، ويتقدمون على نظر�ئهم يف   5 �أقل من  �أي  خطوة، 
4.774 خطوة  �لييواليييات �ملييتييحييدة �الأمييريييكييييية، و�لييذييين ييي�ييشييريون يييومييييياً 

باملتو�شط.
وقال �لدكتور �شكوت ديلب �لذي قاد �لدر��شة: در��شتنا �أكرب بنحو �ألف مرة 
من �أية در��شة �شابقة، فهي تقدم بيانات من عدد كبري من �لدول، وتتناول 

�لعديد من �جلو�نب، وتتبع ن�شاط �لب�شر على �أ�شا�ص م�شتمر.
نحو  �لييدر��ييشيية  �شملتهم  �لييذييين  �خلييطييو�ت جلميع  عييدد  بلغ  وبيياملييتييو�ييشييط، 
ميلني ون�شف، �أو حو�يل 4  نحو  يعادل  ما  �أي  �ليوم،  يف  خطوة   4.961
كيلومرت، و�شجلت �لعديد من �لدول، ومن بينها كند� و�أ�شرت�ليا ونيوزلند� 

�أرقاماً تقل عن �ملتو�شط �لعاملي.
�خلطو�ت  عدد  ملتو�شط  �لرئي�شية  للنتائج  كان  �ل�شائد،  لاعتقاد  وخافاً 
لعدم  كان  ذلييك،  من  وبييداًل  �لبد�نة،  م�شتويات  على  ب�شيط  تاأثري  �ليومي 
�لن�شطني وغري  �لفرق بني  ت�شمية  عليه  �أطلق  ما  �أو  �لن�شاط،  �مل�شاو�ة يف 

�لن�شطني �نعكا�ص �أكرث دقة.

الطفل احلديدي
�جتماعية  ومو�قع  �إعام  و�شائل  روجت 
لطفل  �ييشييور�  و��ييشييع  نطاق  على  �شينية 
�شيني يبلغ من �لعمر 7 �شنو�ت ويلقب 
ع�شاته  بيي�ييشييبييب  �حليييدييييدي  بيييييالييطييفييل 

�ملفتولة رغم �شغر �شنه.
�إن  �لربيطانية  تلغر�ف  وقالت �شحيفة 
�إحدى مدن  �لطفل يعي�ص يف هانغت�شو، 
مقاطعة جيجيانغ، و�أ�شبح يف وقت وجيز 
حديث رو�د �شبكات �لتو��شل �الجتماعي 

يف �ل�شني ب�شبب ج�شمه �لر�ئع.
وطنية  �شهرة  يي  �شن  �ل�شبي  و�كت�شب 
�جلمباز  بييطييوليية  عييلييى  هيييييميين  �أن  بييعييد 
�ييشييت ميد�ليات  �الأخيييييرية، وحيي�ييشييل عييلييى 

ذهبية وف�شية.
وقالت و�لدته ت�شانغ هونغ �إن �بنها كان 
�شن  ريا�شية مبهرة منذ  يتميز بقدر�ت 

مبكرة جد�.
و�أ�ييشييافييت بييييد�أ �مليي�ييشييي عيينييدمييا كيييان يبلغ 
�لدر�جة  ركيييوب  وتييعييلييم  فييقييط،  �شهرين 

قبل �لتحاقه برو�شة �الأطفال.
�لقوية،  ذر�عييه  ع�شات  �ل�شور  وتظهر 
كما تبني ع�شات معدته �ملق�شمة ب�شكل 
مبهر، وهذ� ي�شري �إىل ممار�شته �لكثري 
رغم  �ل�شعبة،  �لريا�شية  �لتمارين  من 

�شنه �ملبكر.

خطوات ت�شاعدك على 
تطوير الإبداع لديك �ص 23

حلقات طائرة 
غريبة تثري احلرية 
�ل�شكان  �أثييارت ظاهرة غريبة حرية 
تكرر  �أن  بعد  بريطانيا،  و�لعلماء يف 
�ل�شماء،  يف  �يييشيييود�ء  حييلييقييات  ظييهييور 
باأنها  �إىل �العتقاد  مما دفع �لبع�ص 

قادمة من �لف�شاء �خلارجي.
وي�شت  مييييدييييينيييية  �ييييشييييكييييان  ومتيييييكييييين 
هذه  ظييهييور  توثيق  ميين  يورك�شاير، 
يوليو   9 ييييييوم  �ليييغيييرييييبييية،  �حليييليييقييية 
)متييييييييوز( �جلييييييييياري، و�أثيييييييييييارت هيييذه 
�لتكهنات،  مييين  �ليييعيييدييييد  �حليييليييقيييات 
�قرتحت �إحد�ها �أن تكون ناجتة عن 
مركبات ف�شائية، على �لرغم من �أن 

�لباحثني قللو� من هذه �الحتمال.
و�لييتييقييطييت هييييذه �لييي�يييشيييور مييين قبل 
عاماً(   22( روبيينيي�ييشييون  كيييييمييربيل 
�أنيييا و�شديقتي  كيينييت  قييالييت:  و�لييتييي 
حلقة  حلقة  والحييظيينييا  �ليي�ييشيييييارة،  يف 
�أنها  وبييد�  �ل�شماء،  يف  تطري  �ييشييود�ء 
�شلبة  كانت  ولكنها  دخييانييييية،  حلقة 
�شاهدنا  قد  نكن  �ل�شيء، ومل  بع�ص 

�شيئاً من هذ� �لقبيل من قبل.
�الأر�شاد  مكتب  با�شم  و�أكد متحدث 
�أنها  يييعييتييقييدون  ال  �إنيييهيييم  �جلييييوييييية، 
�ملتحدث:  و�أ�شاف  طبيعية،  ظاهرة 
"�ألقينا نظرة على �ل�شور، وال نعتقد 
�أنها ناجتة عن ظاهرة مرتولوجية، 
�الأر�ص  �شطح  على  �شيء  يوجد  وال 
�لدخان  بييارتييفيياع  يت�شبب  �أن  ميكن 
و�أظهرت  �لطريقة".  هييييذه  مبييثييل 
�إك�شربي�ص  �شحيفة  �أجييرتييه  حتقيق 
�لدخان  حييلييقييات  �أن  �لييربيييطييانييييية، 
�لييد�ئييرييية �ليي�ييشييخييميية، كييانييت ناجتة 
عيين �الألييعيياب �ليينييارييية، �لييتييي �أطلقت 
خال �إعادة متثيل معركة يف �حلرب 
�لعاملية �لثانية، جرت يف ذلك �ليوم.

�شخ�شيات ديزين جتتمع 
للرتويج لأفالم جديدة 

�حييييتيييي�ييييشييييدت �يييشيييخييي�يييشيييييييات دييييييزين 
�ل�شهرية حل�شور موؤمتر �ملعجبني 
للرتويج  �ليي�ييشييركيية  تيي�ييشييتييعييد  فيييييمييا 
الأفييييييام جيييدييييدة مييين بييييينييهييا ن�شخ 
حيييقيييييييقييييييية مييييين �أفيييييييييام �لييير�يييشيييوم 
ليييييييون كينج  �ليينيياجييحيية  �ملييتييحييركيية 

وعاء �لدين ود�مبو.
�أيرون  مثل  �شخ�شيات  و��شطفت 
فريق عمل  مان مع  و�شبايدر  مان 
�لفيلم �جلديد )�أفينجرز: �إنفينتي 
اللتقاط  �مل�شرح  خ�شبة  على  وور( 
�ييشييورة ذ�تييييية. وو�ييشييف كيفن فيج 
�شتوديوز  ميييارفيييل  �ييشييركيية  رئييييي�ييص 
�ليييتيييابيييعييية لييييديييييزين �لييفيييييلييم �لييييذي 
باأنه  �شيعر�ص يف مايو �أيار 2018 
�أكيييرب �إنييتيياج ميين نييوعييه.  و�شيجمع 
�لذين  �خلييارقييني  �الأبييطييال  �لفيلم 
ظهرو� على �شا�شات �ل�شينما �لعقد 
�أمريكا  كابنت  بينهم  وميين  �ملا�شي 
�شرتينج  ودكييييتييييور  وهييياليييك  وثيييييور 
ملحاربة �شخ�شيات ثانو�ص �ل�شريرة 

بني �ملجر�ت.

�لكاملة �حلبوب   1-
كثريون يعتمدون على �خلبز يف غذ�ئهم، وخا�شة يف بع�ص 
�النتقال  يجب  ولكن  ذلييك،  يف  باأ�ص  ال  �لعربية.  �لبلد�ن 
لييتيينيياول �خلييبييز �مليي�ييشيينييوع ميين �حلييبييوب �لييكييامييليية )�خلبز 
بال�شبع  ت�شعر  جتعلك  �لكاملة  �حلييبييوب  الأن  �الأ�ييشييميير(. 
لفرتة �أطول وتخف�ص من �ل�شهية للمقرم�شات و�الأكات 
�جلانبية. وبالطبع يجب �أن يكون �لطعام �الآخر �ملتناول 
كما  �ل�شمنة،  �إىل  يييوؤدي  وال  �الآخيير  مع �خلبز �شحيا هو 

يذكر موقع "غيزوندهايت هويته".

�لتمر و�لتني  2-
عييلييى �شكر  و�ليييتيييميييور حتيييتيييوي  �ملييجييفييف  �ليييتيييني  �أن  رغييييم 
على  قليلة،  فيها  �لدهون  �أن  �إال  كبرية،  بكميات  �لفاكهة 
باالألياف  �جل�شم  تييزود  �أنها  كما  مثا.  �ل�شوكوال  عك�ص 
ومبا  �له�شم.  عملية  يف  وت�شاعد  جييد�،  �لهامة  �لغذ�ئية 
يرغب  ملن  مثالية  يعترب حتلية  فاإنه  �لتمر حلو جد�  �أن 
�ال�شتغناء  ي�شتطيع  �لوقت ال  وبنف�ص  وزنييه،  يف تخفي�ص 

عن �حللويات.

�لبطاطا  3-
قييد يييثييري ذليييك بع�ص �ال�ييشييتييغيير�ب. ولييكيين بييالييفييعييل، فاإن 
طريقة  و�أفيي�ييشييل  �ل�شبع.  وتييولييد  �شحي  طييعييام  �لبطاطا 
تربد،  حتى  تركها  ثم  باملاء،  طهيها  هي  �لبطاطا  لتناول 
يعرف  ما  ين�شاأ  �لتربيد  الأنه خال عملية  تناولها.  قبل 
بال�شبع  �ل�شعور  �لن�شاأ يزيد من  �ملقاوم". وهذ�  "�لن�شاأ  بي 
�لن�شاأ  هييو:  لييذلييك  �لعلمي  و�لتف�شري  �أطييييول.  ولييفييرت�ت 
فاإن جزيئات  وبالتايل  �جل�شم،  تفكيكه يف  ي�شعب  �ملقاوم 
فييياإن �شخ  �لييييدم، وبييالييتييايل  �إىل  بييبييطء  �لييغييلييوكييوز تت�شرب 
�ل�شعور  و�لنتيجة  منخف�شا،  ي�شبح  �الن�شولني  هرمون 

باجلوع يخف، وفقا ملوقع "فيت فور فان".

�ل�شوفان رقائق   4-
�إنه فطور مثايل، عندما تتناول رقائق �لفطور )مو�شلي(، 
وخا�شة عندما تكون مكونة من رقائق �ل�شوفان بالدرجة 
�ل�شخ�ص  وجتييعييل  بالطاقة  �جل�شم  تيييزود  الأنييهييا  �الأوىل، 

ي�شعر بال�شبع الأطول فرتة ممكنة، كما �أنها ترفع م�شتوى 
فاإن  وبييالييتييايل  بييطيييء.  وب�شكل  بالتدريج  �لييدم  يف  �ل�شكر 
و�لب�شكويت  �ملقرم�شات  ذلييك  بعد  ي�شتهي  ليين  �ل�شخ�ص 
و�ل�شوكوال كثري�، كما �أنه �شيتناول كمية �أقل من �لطعام 
�إيجابيا على �لوزن، بح�شب  على �لغد�ء. وكل ذلك يوؤثر 
موقع "اليف الين" �ملخت�ص بال�شحة. وقد �أثبت �خلرب�ء 
�أن �لفارق يف �لقيمة �لغذ�ئية بني رقائق �ل�شوفان غالية 

�لثمن وتلك �لرخي�شة هو فارق ب�شيط.

�لبقوليات  5-
غنية  �لبقوليات  ميين  وغييريهييا  �حلم�ص  وحييبييوب  �لعد�ص 
بال�شبع  �ل�شعور  على  وت�شاعد  بالن�شويات  �الأخيييرى  هييي 
لفرتة طويلة. كما �أنها غنية بالربوتينات وبالفيتامينات 
فاإنها غذ�ء  لذ�  بالدهون.  �لوقت فقرية  وبذ�ت  و�ملعادن، 
�أنييه ميكن  فيها  و�أجمل ما  �لريجيم.  مثايل خال فرتة 
لذيذة،  وجييبييات  لييدنييا  لتخرج  عييديييدة  بييطييرق  نح�شريها 

مثل: �لفافل )�لطعمية(، و�حلم�ص، و�ل�شوربة.

�آلية �جل�شم �لطبيعية للحفاظ على �لوزن!
بال�شبع  �ل�شعور  يف  تتحكم  طبيعية  باآلية  �جل�شم  يتمتع 
�لييوزن، لكن جتاهلنا لبع�ص  ب�شكل ي�شمن �حلفاظ على 
لل�شمنة  تييوؤدي  �لتي  هي  �جل�شم  ير�شلها  �لتي  �الإ�ييشييار�ت 
و�لدخول يف د�ئرة �لريجيم �ملوؤملة و�لتي حتتاج لقوة �إر�دة 

ال ميلكها �جلميع.
تدفعنا  �لييتييي  �ليي�ييشييديييدة  �جلييييوع  حيييياالت  يييعييرف معظمنا 
�ل�شعور  عيييادة  يليها  �لييطييعييام،  ميين  كييبييرية  كميات  لييتيينيياول 
معقدة  �آلية  وهناك  �حلركة.  على  �لقدرة  وعييدم  بالك�شل 
هو  بيياجلييوع  فاالإح�شا�ص  �ل�شعور،  هييذ�  ور�ء  �ل�شبب  هييي 
�لطاقة يف  �إىل  بحاجته  فيها  �جل�شم يخربنا  ر�شالة من 
�أقرب  �لتهام  �ل�شعور يف  �أ�شرع وقت ممكن. ويت�شبب هذ� 
طعام متاح مع تف�شيل م�شادر �لطاقة �ل�شريعة كالدهون 
و�ل�شكر وبالتايل يتمدد جد�ر �ملعدة ب�شرعة وير�شل ر�شالة 
�شكل  على  هييذ�  ويظهر  �لقدر".  بهذ�  "نكتفي  مييفييادهييا: 
�ل�شعور بال�شبع. ويتم �لتحكم يف هذه �لعملية عن طريق 
�ملخ �لذي ينظم �إمد�د �جل�شم بالطاقة �لتي يحتاجها مع 

�لعمل على �حلفاظ على �لوزن دون تغيري كبري، فمن �أين 
تن�شاأ �إذن م�شكلة �لوزن �لز�ئد؟

الإ�شار�ت  �ليينييا�ييص  معظم  جتيياهييل  هييو  �مل�شكلة  هييذه  �شبب 
�ل�شبع �لتي تر�شلها �ملعدة ومو��شلة تناول �لطعام ال�شيما 
ب�شعر�ت  غنية  حاليا  نتناولها  �لتي  �لوجبات  معظم  و�أن 
يف  �شائدة  كانت  �لتي  �لوجبات  ميين  بكثري  �أكييرب  حيير�رييية 
�ملا�شي. ومن �شمن �الأ�شباب �ملهمة �لتي ت�شو�ص على هذه 
�الآلية �لطبيعية للحفاظ على �لوزن، هي �أن �جلوع لي�ص 
للطعام  يلجاأ  فالبع�ص  �لطعام،  لتناول  �لوحيد  �لييد�فييع 
بد�فع �لرغبة فيه حتى دون �الإح�شا�ص باجلوع وهو �الأمر 
�حليوية  �لعلوم  خبرية  كيياو�ييص،  �ييشييوز�ن  تو�شحه  �لييذي 
ملوقع "�أبوتيكني �أوم�شاو" �الأملاين، بقولها: "ن�شعر باجلوع 
غري  �لطعام  ��شتهاء  لكن  للطاقة  �جل�شم  يحتاج  عندما 
على  للكباب  فال�شهية  للطاقة".  �الحتياج  بهذ�  مرتبط 
�أمام مطعم ون�شم ر�ئحة  �شبيل �ملثال حتدث عندما منر 
�ل�شو�ء. وعندما ي�شتجيب �ملرء ل�شهيته للطعام ويتناول 
�لزيادة يف  �لطبيعية هي  �لنتيجة  فاإن  ي�شتهيه،  �شيء  �أي 

�لوزن ال�شيما بالن�شبة لاأ�شخا�ص قليلي �حلركة.

حيل غذائية
ومع �لت�شوي�ص على �آلية �جل�شم �لطبيعية ل�شبط �لوزن، 
)�حلمية  �لييرجيييييم  مييعييانيياة  ومعها  �ل�شمنة  م�شاكل  تييبييد�أ 
�لغذ�ئية(. وال ين�شح بع�ص �خلرب�ء، �لر�غبني يف �إنقا�ص 
الأن  �لييوزن  ومك�شبات  �حللوى  عن  �لتام  بالتخلي  �لييوزن 
�الأ�شهل  ومن  ما.  وقت  يف  �شتنهار  �ملقاومة  على  قدرتهم 
فبع�ص  بيياجلييوع،  �ل�شعور  عند  �ملنا�شب  �لييطييعييام  �خييتيييييار 
�أطعمة  �أن  حييني  يف  قليلة  لفرتة  �جلييوع  تهدئ  �الأطعمة 

�أخرى حتافظ على �ل�شعور بال�شبع ل�شاعات طويلة.
�أوم�شاو" بتجنب  "�أبوتيكني  وين�شح �خلرب�ء وفقا ملوقع 
�لييهيي�ييشييم، الأن  �ييشييريييع  بييالييكييربييوهيييييدر�ت  �لغنية  �الأطييعييميية 
يحدث  ما  وهييو  ق�شرية  فييرتة  بعد  يعود  باجلوع  �ل�شعور 
بال�شكر  �لغنية  و�مليي�ييشييروبييات  �الأبييييي�ييص  �خلبز  تيينيياول  عند 
و�ل�شوكوالتة. �أما �ملك�شر�ت و�لفو�كه و�خل�شرو�ت و�الأرز 
تطيل  فهي  �لييد�كيين،  �لدقيق  ميين  �مل�شنوعة  و�ملييعييكييرونيية 

فرتة �ل�شبع.

تعريف على طريقتك يف الرك�ض 
اأو امل�شي قبل اإختيار احلذاء 

�الآخيير، ويعتمد هذ�  �أ�شلوب جري خمتلف عن  عييد�ء  ميتلك كل 
�أقييد�م �لعد�ئني مبا ي�شمل قو�ص �لقدم  �الأ�شلوب على خ�شائ�ص 
كييل خييطييوة. ويتيح حتديد  �لييقييدم مييع  �لطبيعي ودرجييية ميييييان 
�إىل  بهم،  �خلييا�ييص  �جلييري  �أ�شلوب  على  �لتعرف  للعد�ئني  ذلييك 
جانب م�شاعدتهم على �تخاذ قر�ر�ت �شر�ئية م�شتنرية لاأحذية 
بهدف �الرتقاء ب�شوية �لتدريبات �خلا�شة بهم وحت�شينها. وتت�شم 
م�شاألة �ختيار �حلذ�ء �ل�شحيح باأهمية بالغة، وخ�شو�شاً بالن�شبة 
لعد�ئي �مل�شافات �لطويلة، باعتبار �أن �حلذ�ء م�شوؤول عن تقدمي 
ويعترب  خييطييوة.  كييل  مييع  للقدم  و�لت�شحيحي  �الأ�ييشييا�ييشييي  �لييدعييم 
�ل�شبل  �أف�شل  مبثابة  �خلطو�ت  منط  حتليل  الختبار  �خل�شوع 
�الإ�شابات.  وجتنب  �أ�شرع  زميين  وت�شجيل  �أف�شل  نتائج  لتحقيق 
خدمة  باإطاق  �شبورت�ص  �شاند  �آنييد  قامت’�شن  �ل�شياق  هذ�  ويف 
�جلري �ل�شحيح ’رن ر�يت‘ بهدف م�شاعدة �لعد�ئني على �ختيار 
�حلذ�ء �الأمثل. ويتم توفري هذه �خلدمة �لفريدة �شمن منطقة 
خم�ش�شة د�خل �ملتجر �لرئي�شي يف دبي مول، حيث يقوم خرب�ء 
در��شة ميكانيكية حيوية حلركة  باإجر�ء  حتليل منط �خلطو�ت 

�جلري �خلا�شة بكل و�حد من �لعد�ئني.

الأقدام ذات القو�ض املنخف�ض )القدم امل�سطحة(
�خل�شائ�ص: تكون �لقدم مرنة للغاية مع قو�ص �شديد �النخفا�ص. 
ويكاد ذلك �لتقو�ص يكون غري و��شح، كما يحتمل �أن تكون �لقدم 

عر�شة للميان ب�شكل مفرط.
الأقدام ذات القو�ض املتو�سط

بالفعالية  �ملييتييو�ييشييط  �لييقييو�ييص  ذ�ت  �الأقيييييد�م  تت�شم  �خليي�ييشييائيي�ييص: 
�حلييركييييية مييع ميي�ييشييتييوًى مييعييتييدل ميين �ملييرونيية يف �حلييركيية ويكون 
�لقدم  تعاين  قد  ذلييك  مع  ولكن،  و��شح.  ب�شكل  ظاهر�ً  �لتقو�ص 
ذ�ت �لقو�ص �ملتو�شط من م�شاكل �شائعة كاآالم �لكعب و�لتي ميكن 

تفاديها عرب �رتد�ء �حلذ�ء �ل�شحيح.
الأقدام ذات القو�ض العايل

�لنوع من �الأقييد�م �الأكييرث �شابًة وقوًة  �خل�شائ�ص: يعترب هذ� 
ب�شكل كبري عن  �لييقييدم  يعلو قو�ص  �الأخييييرى، حيث  �الأنييييو�ع  بييني 
م�شتوى �الأر�ييص. ويظهر تقو�ص �لقدم ب�شكل و��شح �ملعامل، مما 
�خللفي.  وجزئها  �لييقييدم  مقدمة  يف  �إ�ييشييايف  �شغط  وجيييود  يعني 
باالإجهاد  لاإ�شابة  عر�شة  �أكييرث  �الأقيييد�م  من  �لنوع  هييذ�  ويكون 

و�آالم قو�ص �لقدم.

�سائع  قول  الن�سويات.  عن  البتعاد  عليه  وزنه  بتخفي�ض  يرغب  من 
غنية  غذائية  مواد  فهناك  ذلك.  غري  احلقيقة  ولكن  كثريا،  ن�سمعه 
بالن�سويات وت�ساعد يف نف�ض الوقت على احلمية. فما �سر ذلك؟ وما 

هي تلك الأطعمة؟
تتميز  ال�سكريات(  اأي�سا  وت�سمى  الكربوهيدرات،  )اأو  الن�سويات 

عموما بطعمها احللو لذلك ت�ستخدم يف الأطعمة والأ�سربة 
زيادة  يف  ت�ساهم  باأنها  �سائع  اعتقاد  وهناك  للتحلية. 

الوزن ويجب البتعاد عنها. ولكن توجد مواد غذائية 
اأنها  اإىل  ذلك  يف  ال�سر  ويعود  احلمية،  يف  ت�ساعد 

جتعل الإن�سان ي�سعر بال�سبع لفرتة اأطول، ولأنها 
غنية بالألياف الغذائية واملعادن والفيتامينات. 

وفيما يلي اأبرز هذه املواد الن�سوية:

الن�شويات �شديقتنا.. تخفي�ض الوزن بالفالفل والبطاطا والتمر
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�ش�ؤون حملية

بلدية مدينة العني تفتتح م�شابح مبزرة للرجال وتبداأ ب�شيانة امل�شابح الن�شائية

ا�ستبيان دويل 

اأبوظبي يف املرتبة الثانية على قائمة اأف�شل مدن العامل

عرو�ض حية تقدمها ال�سخ�سيات الكرتونية يف اأبوظبي والعني

 مغامرات "توم وجريي" تعود �شمن فعاليات مو�شم �شيف اأبوظبي

ور�شة عمل جوجنهامي اأبوظبي للفنانني ال�شغار تركز على التقنية والأداء يف الفنون التجريدية

•• العني – الفجر      

�أجنزت بلدية مدينة �لعني �شيانة �مل�شابح �ملخ�ش�شة 
للرجال يف منطقة مبزرة �خل�شر�ء مبا يقارب 200 
�ألف درهم على �أن يتم �لبدء ب�شيانة م�شابح �لن�شاء 
ال�شتقبال  جاهزة  ت�شبح  حتى  �لقادمة،  �الأ�شهر  يف 
يييزيييد خالها عدد  و�لييتييي  �ل�شتاء  بييد�ييية  يف  �لييييزو�ر 
�لدولة،  وخييارج  د�خييل  من  �مل�شابح  هييذه  م�شتخدمي 
و�ليينييقييل يف  �لبلدية  �ليي�ييشييوؤون  د�ئيييرة  لييروؤييية  حتقيقاً 

جودة  معايري  وتييعييزيييز  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق 
�حلياة يف �إمارة �أبو ظبي.

�ل�شياحية  �خليي�ييشيير�ء  ميييبيييزره  ميينييطييقيية  يف  وتييتييوفيير 
وي�شرتط  للن�شاء،  و2  للرجال   2 م�شابح   4 حالياً 
�ل�شامة  �ييشييروط  ميير�عيياة  �مل�شابح  هييذه  ال�شتخد�م 
�لتي يتم و�شعها على مد�خل هذه �مل�شابح و�اللتز�م 
�ملنا�شبة  �ل�شباحة  ماب�ص  و�رتييييد�ء  �لييعييام  باملظهر 
خل�شو�شية  �حرت�ماً  �مل�شابح  د�خل  �لت�شوير  وعدم 

�مل�شتخدمني.

�إد�رة  مدير  �لعميمي  مغري  �شامل  �لدكتور  و�أو�ييشييح 
باأن �لهدف من  �ملدينة  خدمة �ملجتمع-قطاع و�شط 
�خل�شر�ء  مبزره  منطقة  يف  �مل�شابح  ب�شيانة  �لقيام 
هذه  بها  تتمتع  �لتي  �الإيجابية  �ل�شمعة  نتيجة  هو 
�ملنطقة كونها متنف�شاَ �شياحياً مهماً لكل �شكان وزو�ر 
مدينة �لعني، حيث �أنها مق�شد لكثري من �لزو�ر من 
خارج �لدولة وخ�شو�شاً يف مو�شم �ل�شتاء، كما قامت 
�إنقاذ يف �مل�شابح  بلدية مدينة �لعني بتوفري م�شرف 
حلماية مرتادي �مل�شابح من �أي �أ�شر�ر ت�شيبهم �أثناء 

�أوقات  بتنظيم  �لبلدية  قامت  وقييد  �ل�شباحة.  فييرتة 
��شتخد�م  بيياإمييكييان  �أ�ييشييبييح  �مليي�ييشييابييح، حيث  ��ييشييتييخييد�م 
�مل�شابح �ملخ�ش�شة للرجال �بتد�ًء من �ل�شاعة �لعا�شرة 
�شباحاً ولغاية �لعا�شرة م�شاًء، �أما م�شابح �لن�شاء يتم 
�فتتاحها �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحاً وت�شتمر يف 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة م�شاًء. و ت�شعى  �لعمل لغاية 
�إد�رة خدمة �ملجتمع يف قطاع و�شط �ملدينة ل�شيانة 
م�شابح �لن�شاء �بتد�ًء من �ل�شهر �جلاري على �أن يتم 

�النتهاء منها يف مدة �أق�شاها ثاثة �أ�شهر.
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�لثانية  �ملرتبة  �أبوظبي  �الإمييار�تييييية  �لعا�شمة  �حتلت 
و�الإقامة  للعمل  مدينة  كاأف�شل  �لعامل  م�شتوى  على 
لندن  كل من  على  بذلك  لتتفوق  �الأعييمييال،  وممار�شة 
وبييياريييي�يييص ومييييدن عيياملييييية �أخييييييرى، وذلييييك وفييييق موؤ�شر 
يف  و�شارك   .2017 لعام  �لعاملية  للمدن  "�إب�شو�ص" 
من  "�إب�شو�ص" �أكرث  موؤ�ش�شة  �أجرته  �لذي  �ال�شتبيان 
 64 و   16 بني  �أعمارهم  تييرت�وح  �شخ�ص،  �ألف   18
عاماً ميثلون 26 دولة من حول �لعامل. بينما ال ز�لت 
حتتفظ مدينة نيويورك �الأمريكية مبكانتها على ر�أ�ص 

�لقائمة. 
�لييعييامل من  �الأفيي�ييشييل على م�شتوى  �مليييدن  �خييتيييييار  ومت 
مركزية،  وميييدن  عييو��ييشييم  تت�شمن  مييدييينيية،   60 بييني 
تييياون، ومو�شكو،  �ييشيييييدين، وهيييوجن كيييوجن، وكيييييب  مثل 

وتورونتو، وغريها. 
�لعاملية  �لنظرة  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً  �لنتائج  و�أظهرت 
جتاه �أبوظبي كمركز لاأعمال، حيث �أعرب %21 من 
�أبوظبي  ملدينة  �ختيارهم  عن  �ال�شتبيان  يف  �مل�شاركني 
�شئيل  بفارق  وذلك  �الأعمال،  ملمار�شة  مدينة  كاأف�شل 
�ملركز  �لتي حتتل  نيويورك  %2 خلف مدينة  بن�شبة 
�أجيال  ثاثة  �أن  �ال�شتبيان  نتائج  �أ�ييشييارت  كما  �الأول. 

متثل جيل �ل�شباب -جيل "�ك�ص" وجيل �الألفية وجيل 
وجميعهم  خمتلفة،  وفئات  �أعييمييار�ً  �شم  �لييذي  "زي" 

�ختارو� �أبوظبي كاأف�شل مدينة �إىل جو�ر نيويورك.
قال  �لعاملي،  �ال�شتبيان  هييذ�  نتائج  على  له  تعليق  ويف 
�أبوظبي  هيئة  عييام  مدير  غبا�ص،  �شعيد  �شيف  �شعادة 
�أبوظبي  مدينة  �خييتيييييار  يج�شد  و�لييثييقييافيية:  لل�شياحة 
كييثيياين �أفيي�ييشييل مييدييينيية عييلييى قييائييميية �أفيي�ييشييل �مليييدن على 
�ملتو��شلة  جهودنا  يف  جييديييد�ً  �إجنييياز�ً  �لييعييامل  م�شتوى 
يف �لعا�شمة، كما �أنه يعد �شهادة على �جلهود �ملبذولة 

مف�شلة  �شياحية  كوجهة  مكانتها  لرت�شيخ  و�مل�شتمرة 
يف�شله  �لييثييقييايف،  بتنوعه  يتميز  وكمجتمع  ومميييييزة، 
و�الإقامة وممار�شة  للعمل  �لعامل  �لكثريون من حول 
عليها  ح�شلت  �لييتييي  �ل�شهادة  هييذه  وتظهر  �الأعييمييال. 
�ال�شتبيان حاجة  م�شاركة يف  �أجيال  عدة  �أبوظبي من 
�ملدن �لعاملية �لكربى �إىل �أن حتذو� حذو �أبوظبي وما 
تتميز به من تنوع و�بتكار، و�لعمل على تعزيز قدر�تهم 

�جلاذبة لل�شياحة وممار�شة �الأعمال.
يف  �ل�شياحة  موؤ�شر  منو  ��شتمر�ر  مع  غبا�ص:  و�أ�شاف 

�أبوظبي، فاإننا على ثقة �أي�شاً من تعزيز �شمعة �الإمارة 
على �مل�شتوى �لدويل، كوجهة �شياحية ر�ئدة يختارها 
من  تقدمه  مبييا  لا�شتمتاع  �لييعييامل  حييول  ميين  �ل�شياح 
غناها  على  �أبوظبي  وترتكز  عاملية.  و�إمكانيات  قدر�ت 
�لييتيياريييخييييية يف  �ملييو�قييع  �لييرت�ثييي و�لييثييقييايف، �ملتمثل يف 
�الإن�شاين  �ليييرت�ث  قائمة  على  �ملييدرجيية  �لعني  مدينة 
�ملوؤ�ش�شات  وكذلك  �لعاملي �لتابعة ملنظمة "�ليون�شكو"، 
�ليييقيييادمييية مييثييل مييتييحييف �للوفر  �لييثييقييافييييية �حليييدييييثييية 
�أبوظبي، مبا يعزز من مكانة �أبوظبي كوجهة �شياحية 
جتربة  على  �حل�شول  فر�شة  لييزو�رهييا  وتوفر  ملهمة 
�ملر�فق  جمموعة  خييال  ميين  �أ�شيلة  وثقافية  تر�ثية 

و�ملعامل �لتي توفرها وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية.
 1.965.436 مليوين  نحو  �الإميييارة  ��شتقبلت  وقييد 
نزيل فندقي منذ بد�ية �لعام �حلايل وحتى نهاية �شهر 
مايو، وهو ما ميثل منو�ً ن�شبته %4 مقارنة بالفرتة 
�لفنادق  نييييزالء  عييييدد  وبييلييغ   .2016 عييييام  مييين  ذ�تيييهيييا 
�ملحليني 600 �ألف �شخ�ص �أقامو� يف خمتلف �لفنادق 
و�ل�شقق �لفندقية يف �أبوظبي ومنطقة �لعني ومنطقة 

�لظفرة.
مبكانة  �الرتييقيياء  يف  �أ�شهمت  �لتي  �لعنا�شر  بييني  وميين 
ز�يد  �ل�شيخ  م�شجد  �ختيار  عاملياً،  �ل�شياحية  �أبوظبي 

�لكبري للعام �لثاين على �لتو�يل كثاين �أف�شل معلم 
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 ت�شهد فعاليات "مو�شم �شيف �أبوظبي 2017" عودة 
"توم  �لكرتونيتني  �ل�شخ�شيتني  مييغيياميير�ت  عييرو�ييص 
جلميع  و�لرتفيه  �ملتعة  قدما  لطاملا  وجريي" �للذ�ن 

�الأطفال على مر �الأجيال عديدة. 
و�شت�شمل �لعرو�ص تقدمي ع�شر فقر�ت م�شرحية تقام 
يف مدينتي �أبوظبي و�لعني، حيث ي�شتمتع من خالها 
�جلمهور مبغامر�ت "توم وجريي" طيلة �ملو�شم �لذي 
�شي�شتمر ملدة �شهر كامل من 20 يوليو �جلاري ولغاية 
�أبوظبي لل�شياحة  �ملقبل.  وتنظم هيئة  �أغ�شط�ص   20
و�لييثييقييافيية فييعيياليييييات مييو�ييشييم �ييشيييييف �أبييوظييبييي 2017 
بالتعاون مع �شركات ر�ئدة يف جمال تنظيم �لفعاليات 
وياك  بروجكت،  و�ألكيمي  �شي،  بي  �إم  جمموعة  وهييي 
و�أوبيييريوي  للفعاليات،  و�شاميت  �لفعاليات،  لتنظيم 
تييتيي�ييشييميين عرو�شاً  لييلييفييعيياليييييات، حيييييث  �إييي�ييشييت  ميييييييدل 
ترفيهية وتفاعلية جلميع �أفر�د �لعائلة و�لتي �شتفتتح 
عرو�شها هذ� �ل�شيف مع م�شرحية توم وجريي - ذي 
للثنائي  �ل�شيقة  �ملييغييامييرة  وتييبييد�أ  كوي�شت.   كري�شتال 
�ل�شحرية  �لروح  توم وجريي عندما يقابان  �ل�شهري 

"بوبرينت �ملفقودة  تاجا، فينتقان بعدها �إىل جزيرة 
م�شرح  خ�شبة  على  مغامر�تهما  لتبد�أ  بعيد  زمن  منذ 
20 ولغاية  �لييفييرتة ميين  �أبييوظييبييي خيييال  �لييير�حييية يف 
�إىل  وجييريي  تييوم  عر�ص  بعدها  لينتقل  يوليو،   22

م�شرح بلدية �لعني من 27 ولغاية 29 يوليو، لتعود 
حكايتهما  معهما  �جلمهور  ويتابع  �مل�شوقة  �الأحيييد�ث 
�لقطع  على  بحثهما  رحييليية  خييال  بيياملييغيياميير�ت  �ملليئة 

�لكري�شتالية �ل�شحرية �الأربع �ملفقودة. 

على  �أبوظبي  مدينة  �إىل  بعدها  �ملييرح  �لثنائي  ويييعييود 
خ�شبة م�شرح دملا مول ليقدما متاهة توم وجريي �لتي 
�شتمتد من 13 ولغاية 19 �أغ�شط�ص، ويعود توم هناك 
�لكرتونية،  تييودل  �شخ�شية  �إىل  جييريي  �نتباه  ليلفت 
وم�شاهد  ق�ش�شي  مو�شيقي  بعر�ص  �جلمهور  ليمتعا 
ر�قيي�ييشيية ميين �ييشييارليي�ييشييتييون ولييييينييدي هييييوب، وعييلييى وقع 
خمتار�ت مو�شيقية من �لع�شر �لذهبي ملو�شيقى �جلاز 
خال �الأربعينيات و�خلم�شينيات من �لقرن �ملا�شي.      

ليياأطييفييال خييو�ييص جتييربيية ممتعة مييع متاهة  وميييكيين 
�جلنب، وهي لعبة تفاعلية يتوجب فيها على �الأطفال 
حمل قطعة كبرية من �جلنب �إىل جريي �لذي ينتظرهم 
يف نهاية �ملتاهة، ولنجاح مهمتهم يتوجب عليهم جتنب 
�ملكائد �لتي �شيحيكها توم لت�شلية �مل�شاهدين.  وجدير 
يقدم   2017 �أبييوظييبييي  �ييشيييييف  مييو�ييشييم  �أن  بييالييذكيير، 
�مل�شلية  �الأن�شطة  للمقيمني و�لييزو�ر باقة متنوعة من 
عييلييى ميي�ييشييتييوى �الإميييييارة ميين خيييال بييرنييامييج �شيق من 
و�لن�شاطات �حليوية،  و�مل�شرحية  �لرتفيهية  �لعرو�ص 
�لتي  و�جلييو�ئييز  �لرتويجية  �لييعييرو�ييص  �إىل  باالإ�شافة 
�شتقدمها �لفنادق ومر�كز �لت�شوق وغريها من معامل 

�جلذب �ل�شياحي.
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عمل  ور�ييص   ، باأبوظبي  �ل�شعديات  ميينييارة  ��شت�شافت   
فعاليات  �شمن  ر�شم"،   | �ييشييورة   | "و�شعية  بييعيينييو�ن 
�إبد�عية:  "م�شار�ت  �أبييوظييبييي  جييوجيينييهييامي  مييعيير�ييص 
تفاعل، ت�شكيل، تو�جد". و�شارك يف �لور�شة جمموعة 
من �الأطفال، تر�وحت �أعمارهم بني �شن 6 وحتى 12 
�شنة، و�لتي �رتدو� فيها ماب�ص م�شنوعة من �ل�شوء، 
�أت�شوكو،  �لفنانة تناكا  و�أعمال  حماكني بذلك تقنيات 
�مل�شاءة،  �ملاب�ص  تلك  لب�شهم  �أثيينيياء  ت�شويرهم  ومت 
لعمل  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  تلك  ��شتخدمو�  ثم  ومن 

لوحات فنية ملونة �شبه جتريدية.
�أت�شوكو �إىل حتويل �شكل �لر�شم  و�شعت �لفنانة تاناكا 
�أن يجمع بني  �شاأنه  �إىل �شكل جديد خمتلف كلياً من 
�لفنية.  �الأعييمييال  �شنع  وعملية  و�الأد�ء  �لتكنولوجيا 
من  �مل�شتوحى  "�للوحة" 1960  ويعترب عمل تاناكا 
على حتويل  ر�ئعاً  �لكهربائي" مثااًل  "�لف�شتان  عملها 
ملونة،  كانفا�ص  لوحة  �إىل  �حلييي  �لعمل  ميين  �لفنانة 
�إبد�عية:  "م�شار�ت  معر�ص  يف  �الآن  معرو�شة  وهييي 
تفاعل، ت�شكيل، تو�جد". وتثري جمموعة �لدو�ئر ذ�ت 
�لف�شتان،  توهج  �ملت�شابكة  �لرب�قة و�خلطوط  �الألييو�ن 
بينما تعك�ص �شبكة �الأ�شاك و�مل�شابيح �ملعقدة �هتمام 
هذه  ويف  �ل�شلكية.  و�الأ�ييشييو�ء  �الأنظمة  بتقنية  تاناكا 
�للوحة، ت�شري �الأ�شكال �لتجريدية �إىل ديناميكية �أد�ء 

تاناكا يف عمليتها �لفنية. وعلى �لنقي�ص من �الأ�شلوب 
�الإميائي �لذي ي�شتخدمه غريها من فنانني جمموعة 
غوتاي، فقد ��شتخدمت تاناكا �ألو�ن �لفينيل �لامعة 
�أبعاد  وتعدد  تاألق  مع  م�شطح  �شورة  م�شتوى  الإ�شفاء 

�الأحد�ث �ملتعددة.
�لربنامج  ميين  هييذه كجزء  �لفنية  �لعمل  ور�ييص  وتييقييام 

"م�شار�ت  �ملييتييز�ميين مييع مييعيير�ييص  �لييعييام  �جلييميياهييريي 
�إبد�عية: تفاعل، ت�شكيل، تو�جد"، �لذي تنظمه هيئة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة، ويت�شمن جل�شات حو�رية 
�مل�شتهدفة  تدريبية  ودور�ت  وثقافية  فنية  و�أم�شيات 
الجتذ�ب طيف و��شع من �جلمهور من جميع �لفئات 
�أمور ومعلمني،  �أطفال ويافعني و�أولياء  �لعمرية، من 

ليقدم لهم فر�شة ��شتك�شاف �ملعر�ص من خال كافة 
�أوجهه �لفنية. وترتبط كل ور�شة بعمل فني معني من 
�ملو��شيع  مع  �لتفاعل  للم�شاركني  يتيح  مبا  �ملعر�ص، 
و�إبد�ع  �أعمق  ب�شكل  �لفني  بالعمل  �خلا�شة  و�الأفييكييار 
�أ�شاليب  با�شتخد�م  �أفييكييارهييم،  وحييي  ميين  فنية  �أعييمييال 
و�الأد�ء  �حلركة  مثل  �الإبد�عية  �لعملية  من  خمتلفة 

و�ل�شوت و�لنحت.  
�لفنية  �لور�شة  يوليو �جليياري،   22 �ل�شبت  يوم  وتقام 
"�لر�شم!  بعنو�ن  �ملعر�ص،  ور�ييص  �شل�شلة  من  �الأخييرية 
لاأطفال  وتقدم  تفاعلي!"،  عمل  �لكانفا�ص!  قما�ص 
و�ملبتدئني من �شن 6 �إىل 12 �شنة فر�شة ر�شم لوحة 
لييعييبيية، من  �ييشيييييارة  �أو  در�جيييية،  بييا�ييشييتييخييد�م عجلة  فنية 
خال �لتاأرجح و�لقفز يف �لهو�ء، �أو �لرق�ص و�لتزحلق 
على �الألو�ن، وباإلقاء �أو نرث �أو تقطري �أو ر�ص �أو �شب 
�الألييو�ن و�النييزالق عليها و�لدفع و�ل�شحب و�لتدحرج 
ملجموعة  �الإميائية  �لفنية  �ملدر�شة  من  بوحي  فوقها، 

غوتاي �ليابانية. 
تفاعل،  �إبد�عية:  "م�شار�ت  معر�ص  �أن  بالذكر  جدير 
�الأخيييييرية من  �الأ�ييشييابيييييع  قييد دخيييل  تيي�ييشييكيييييل، تو�جد"، 
�ل�شعديات،  بجزيرة  �ل�شعديات  منارة  يف  عر�شه  فرتة 
�لثاين  وهييو   ،2017 يوليو   29 يييوم  و�شي�شتمر حتى 
من نوعه لعر�ص جمموعة جوجنهامي �أبوظبي �لفنية 
خمتلف  ميين  معا�شر�ً  فناناً   25 فيه  ي�شارك  و�ليييذي 

�جلن�شيات و�لفرت�ت �لزمنية.

م�شروع "كلمة" ي�شدر "ُبنّيات الّلهب" 
لل�ّشاعر والكاتب الفرن�شّي جريار دونرفال

•• اأبوظبي - الفجر

و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  يف  للرتجمة  "كلمة"  م�شروع  �أ�شدر   
لل�ّشاعر  و�أ�شعار�ً  ي�شّم ق�ش�شاً  �لّلهب"،  "ُبنّيات  لكتاب:  �لعربية  �لرتجمة 
و�لكاتب �لفرن�شّي جري�ر دونرفال، نقلتها من �لفرن�شية �لكاتبة �للبنانية 
ماري طوق. وياأتي هذ� �لكتاب �شمن �شل�شلة "كا�شيكّيات �الأدب �لفرن�شّي" 
كاظم  بباري�ص  �ملقيم  �لييعيير�قييّي  و�الأكيييادمييييّي  �ل�شاعر  عليها  ي�شرف  �لييتييي 

جهاد.
يو�شح جهاد يف مقدمته للكتاب �أن دونرفال )1808-1855( كتب هذه 
�لّن�شو�ص يف فرت�ٍت خمتلفة، غري �أن �حلما�شة �لتي ��شتبدت به قبل �شنتني 
من وفاته جعلته يجمع هذه �لن�شو�ص وفق �شكل معماري متكن من خاله 
�أن يجمع ق�ش�شاً من�شورة من قبل، وي�شل بني ن�شو�ص متباعدة، وحذف 
�لذي يج�ّشد يف خمتلف مكّوناته مو�هبه  �ملنت  �جتمع هذ�  و�أي�شاف حّتى 
كّلها، وهو�ج�شه �ملت�شّلطة �لتي عرّب عنها نرث�ً و�شعر�ً. وم�شى نرفال بعيد�ً 
و�أخرى  خيالّية  كتابه ق�ش�شاً  �إذ ح�ّشد يف  �الأدبييّي،  �لكتاب  �شكل  يف جتديد 
�شبه و�قعية، �شرد�ً م�شّمخاً بلغة �ل�ّشعر ولغًة �شبه هذيانّية، وجمَع قدر�ت 
�ملوّثق و�ملوؤر�شف و�ل�ّشارد و�شاحب �لتاأّمات ولهجة �لناقد �الأدبّي، هذ� كّله 
جَمعه على نحو غري م�شبوق، فاأ�شاف �إىل ق�ش�شه باقة من �أ�شعاره �الأخرية 

�لتي ُتعّد من عيون �ل�شعر �لفرن�شّي.
ب�شجاعة متناهية جتاوز نرفال �شعرّية �الأنا و�أنني �لرومنطيقّيني �ملوجع، 
و�لطقو�ص  �لييروحييانييييية  و�ملييد�ر�ييص  �مليثولوجّيات  خمتلف  فهم  يف  وتبّحر 
ميياأ�ييشيياتييه. متيياهييى مع  عيين  مييييد�ورًة  بها  يييعييرّب  �شيغاً  منها  نييهييَل  �لتلقينية، 
�لتجارب. هكذ�  فييّذة بني خمتلف كربيات  و�أر�نييا ج�شور�ً  �شخو�ٍص عديدة 
�لعالية ورفيع  �لروحّية  �أ�شعاره وق�ش�شه كمثل م�شرٍح كبري للِمَحن  تاأتي 
ر�شمو�  �لذين  �لعرب  �ل�شعر�ء  ُقييد�مييى  �شاكلة  وعلى  �لفكرية.  �ملغامر�ت 
بها من  �شكناهّن وما يحيط  و�أ�شماء مو��شع  �لّظاعنات  باأ�شماء �حلبيبات 
جباٍل ومعامل �أخرى جغر�فية روحية وعاطفية كاملة، بقيت ترتّدد يف �آثار 
نرفال �أ�شماء �أماكن طفولته ون�شاأته، تكّر كحّبات �مل�شبحة، عامات �شغٍف 

ال ين�شب ومهيِّجات حننٍي ما له �شفاء.
وال ي�شك جهاد يف متهيد نرفال للحد�ثة �الأدبية، �إذ ي�شّح عنه ما قيل عن 
بودلري من �أّنه �آِخر �لرومنطيقّيني و�أّول �ملحدثني. وتتمّثل �إ�شافات نرفال 
بهما  �لّلذين  �مل�شاء  وهييذ�  �ل�شجاعة  هييذه  يف  �أّواًل  �حلييد�ثيية  لهذه  دة  �ملمهِّ
�أق�شى  �أن يتوّغل يف  �آالم،  ��شتطاع، بالّرغم من كّل ما كان يع�شف به من 
بلقايا عجيبة. كما  �ملتكّررة  �لباطنية  ياأتي من غزو�ته  و�أن  �لروح  مكامن 
�لذي منحه للغته و�شكل كتاباته. �شفاٌء  �لنقاء �خلال�ص  تتلّخ�ص يف هذ� 

بّلورّي يرفع �لكثري من مقاطعه �لنرثية �إىل م�شاٍف �شعرّي رفيع. 
ُولد جري�ر دونرفال بباري�ص، قبل وفاة �أّمه بعامني يف �شيلي�شيا، �لتي كانت 
�لعبادة،  من  يقرب  حّباً  ها  حم�شَ �لع�شكرّي.  �لطبيب  زوجها  فيها  تر�فق 

وتقف �شدمة وفاتها يف �أ�شل معاناته. 
وخر�فاتها  �أغانيها  بعُد  خّلد من  �لتي  �لفرن�شّية  �لفالو�  ون�شاأ يف منطقة 
�إطاٍر  �أقييام يف  �لتا�شعة ع�شرة  �شّن  �لكتاب. ويف  يف ن�ّص م�شهور ي�شّمه هذ� 
ريفّي �آَخر، يف �شان جرمان �آن ليه، قرب باري�ص. هناك ع�شَق �بنة عّمه �شويف 

دوالموري، �لتي �شرعان ما تزّوجت �شو�ه. 
�ملبّكر  �الأّم  فقد�ن  بعد  �ل�شبا  مع�شوقة  فقد�ن  �أّن  و�لنّقاد  �لباحثون  يوؤّكد 
رمّبا كانا ي�شّكان �لّنو�ة �لكربى لهذ� �ل�شعور بالفقد �لذي يكتنف عمله 
كّله. و�شع �ل�شاّب نرفال ليفاو�شت �الأّول لغوته ترجمة فرن�شّية �أُعجب بها 
�ل�شاعر �الأملايّن �لكبري �أمّيا �إعجاب. وعمل يف �ل�شحافة ناقد�ً، وز�ر �ل�شرق، 
وو�شع كتابه �ل�ّشهري رحلة �إىل �ل�شرق، ون�شر ق�ش�شاً عديدة و�أ�شعار�ً قليلة 
ذ�تّيته  عن  تعبري�ً  �بتكارها لاأ�شاطري  و�إعييادة  �لفريد  بنربها  له،  �شِمنت 

�ملعّذبة، مكانة ال ُتزحَزح يف تاريخ �ل�شعر �لفرن�شّي. 
ومييرتجييميية من  كاتبة  فهي  طيييوق،  مييياري  �لييعييربييّييية،  �إىل  �لعمل  ناقلة  �أّميييا 
من  �لفرن�شّي  �الأدب  يف  �إجيييازة  على  ح�شلت   ،1963 مو�ليد  ميين  لبنان، 
�لتعليم  جمييال  يف  حالّياً  وتعمل  وتقيم   ،1990 عييام  �للبنانية  �جلامعة 
بي�شون  لعّبا�ص  ق�شائد  �لفرن�شية  �إىل  نقلت  بلبنان.  جبيل  مدينة  يف 
ون�شرت  �ل�شهال،  رند�  �لر�حلة  للمخرجة  و�شيناريوهات  �آخرين،  و�شعر�ء 
�الأعمال  عييدد�ً من  �لعربّية  �إىل  ق�ش�شاً ق�شرية ومقاالت نقدية. ترجمت 
�الأدبّية من �أهّمها �جلميات �لنائمات ليا�شوناري كو�باتا، و�ملر�أة �لع�شر�ء 
ومد�فن  كييونييدييير�،  مليان  ُتطاق"  ال  �لتي  �لكائن  وخييّفيية  هاندكه،  لبيرت 
�لكبو�شّيني جلوزف روث، و�أوريليا جلري�ر دو نرفال، وتاريخ بريوت ل�شمري 
ق�شري، ومْلك �لغائبني الليا�ص �شنرب، وجمموعة �شيناريوهات للمخرجة 
�لروح  جبل  ورو�ييية  بوفو�ر،  دو  ل�شيمون  و�ملثّقفون  �ل�شهال،  رند�  �لر�حلة 
لغاو �شنغجيان )ترجمتها باال�شرت�ك مع ب�ّشام حّجار(، و�لع�شفور �الأزرق 
لغو�شتاف فلوبري،  با  �ل�شِّ دونييو�، ون�شو�ص  كاترين  ملاري  �أخييرى  وحكايات 
وثاث ن�شاء قدير�ت ملاري ندياي، وقد �شدرت �لكتب �خلم�شة �الأخرية يف 

من�شور�ت م�شروع كلمة" للرتجمة. 



اأعد الغو�ض يف ما�سيك
ناجحة  م�شاريع  بتذكر  مفيد  متييرييين  يق�شي 
�أهد�فك.  لتحقيق  �شابقاً  ��شتعملتها  وكييفيياء�ت 
بهذه �لطريقة، �شت�شعر باالطمئنان حني تظّن 
�أنييك ت�شتطيع  �الإبيييد�ع وتيييدرك  �إىل  �أنييك تفتقر 
ال�شتعمالها  جييانييبيياً  و�شعتها  مييييو�رد  ��ييشييتييخيير�ج 

كم�شدر �إلهام و�لقيام بابتكار�ت جديدة.

حّدد هدفك بدقة
�شي�شعب عليك �أن تبتكر 
جديدة  �أفييييكييييار�ً  وجتييييد 
هدفك  حتيييييّدد  مل  �إذ� 
�إذ�  ليييكييين  �لييينيييهيييائيييي. 
�لتحديات  حييييييييّددَت 
منذ  و�الأهييييييييييييييييييد�ف 
�شرتكز  �ليييبيييد�يييية، 
على �أفكار وو�شائل 
تييييييي�يييييييشيييييييميييييييح ليييييك 

بتحقيق غايتك.

حِمّ دماغك
عملية  �الإبييييييييييييد�ع 
�شبيهة بالع�شات، 
ما يعني �أنه يحتاج 
لذ�  �لتحمية.  �إىل 
متيييييّرن  �أن  يييييجييييب 
عيييييقيييييليييييك، وحيييييييدك 
جماعة،  و�ييشييط  �أو 
ليييتيييحيييفيييييييز قييييدرتييييه 
�أفكار  �إنييييتيييياج  عييلييى 
ميكنك  خمييتييلييفيية. 
�أن جتل�ص يف مقهى 
مييييييثييييييًا وتيييييير�قييييييب 

حياتهم  وتتخّيل  �ملييارة 
�مل�شاعر  �لييعييائييليية،  )�مليييهييينييية، 

�أو  �لد�خلية، �الأفكار، �الأذو�ق...(. 

ميكنك �أن جتعل �ملاألوف غريباً و�لغريب ماألوفاً 
وتنفتح على  �حلييييو�دث  �إىل  نييظييرتييك  تييغييرّي  كييي 
لوحة  تتاأّمل  �أن  كافة. ميكنك  �ملحتملة  �الأفكار 
�أو باهتة كي تر�شد فيها �لعنا�شر  فنية غريبة 
�ملاألوفة. هكذ� �شتتجاوز �نطباعك �الأول وتركز 
تغذية  يف  ي�شاهم  ما  �الإيجابية،  �جلييو�نييب  على 

�إبد�عك.

نحو املجهول
ي�شّكل �النفتاح على �ملجهول، حتى لو غرّي عاد�تنا 
�أو �شّبب لنا �ال�شطر�بات، جزء�ً �أ�شا�شياً من �آلية 
�الإبد�ع الأنه ي�شمح لنا باخلروج من �الأفكار �لتي 
خيالنا.  وُت�شِعف  و�مللمو�ص  بالو�قع  حت�شرنا 
�ختيار  مثًا  �ملجهول  نحو  �ل�شري  يعني 
�لذهاب  �أو  �ملطعم،  يف  ع�شو�ئي  طبق 
يف عطلة �إىل �جلبل بدل �ل�شاطئ، 
جديدة  نيي�ييشيياطييات  �إطيييييياق  �أو 
مو�شيقية  باأمناط  و�الهتمام 
�أي�شاً  ويييعيينييي  خميييتيييليييفييية... 
خمتلفني  �أ�شخا�ص  مقابلة 
لتجاوز خماوفنا و�أحكامنا 

�مل�شبقة.

اأط�����ل�����ق ال���ع���ن���ان 
لروحك

�لتعب وقلة �لنوم من 
�أعيييد�ء �الإبييييد�ع بينما 
ت�شّهل �أحام �ليقظة 
ميي�ييشييار �الإبييييييد�ع عرب 
تييينييي�يييشيييييييط خمييييييزون 
�ليييي�ييييشييييور و�الأفييييييكييييييار 
�ليييييييييييييييييييذي ييييي�ييييشييييعييييب 
�أوقيييات  يف  ��شتعماله 
تخ�شع  مل  �ليييييقييظيية. 
�الآليييييييييات �ليينيي�ييشييطيية يف 
للدر��شة،  �حليياليية  هيييذه 
لكن طرح علماء �الأع�شاب 
�لدماغ  �أن  مفادها  فر�شيات 
خيييييال هيييييذه �مليييرحيييلييية يييقيييييم يف 
�الأفييكييار وينتقي  الوعيه رو�بييط بني 
جميييميييوعييية مييينيييهيييا. رمبيييييا تيييرتيييبيييط هذه 
�لتعب  لتخفيف  �الإلييهيياء  �أو  بالر�حة  �ملرحلة 

�ملتعّلق باملهام، �أو ميكن �أن يعطي �لتقاء �حلو�فز 
�ملتنوعة موؤ�شر�ت ت�شاعد على حل �مل�شاكل.

دّون اأفكارك
بالك  يف  تخطر  �رجتييالييييية  فييكييرة  تن�شى  ال  كييي 
فيييجييياأًة، �حييتييفييظ دوميييياً مبيييذّكيييرة وقييلييم لتدوين 
م�شّجًا  �أو  تطبيقاً  ��شتعمل  �أو  �شريعاً،  �أفكارك 
كييل ما  �لييذكييي لت�شجيل  عييلييى هيياتييفييك  �ييشييوتييييياً 

تريده.

اأوقف الرقابة الذاتية
�ليينييقييد �مليي�ييشييبييق ميييعييياٍد مليي�ييشييار �الإبيييييييد�ع. لييكيين من 
�أو  تييير�ودك  �لتي  �الأفييكييار  تتقّبل  �أن  �ليي�ييشييروري 
�أحكام  �أي  �إ�ييشييد�ر  دون  ميين  �الآخييييرون  يطرحها 
الأن  �شلبية،  �أو  �إيييجييابييييية  كييانييت  �ييشييو�ء  �ييشييريييعيية، 
ت�شبح  �أن  ميكن  ب�شيطة  بييدت  مهما  فييكييرة  �أي 
مفيدة ومتّهد البتكار �أفكار �أخرى. ت�شمح هذه 
)�ملادة( �لفكرية باإيجاد �حللول. لكن يف �لوقت 
ترف�شها  وال  �الأوىل  باالأفكار  تتم�شك  ال  نف�شه 
و�نتقاء  بها  للتفكري  �لكايف  �لوقت  بل خذ  فييور�ً 
�لييازميية من  �لييتييعييديييات  مييا ينا�شبك و�إجيييير�ء 
)ت�شعر(  مل  �إذ�  حييد�ييشييك.  �إىل  �الإ�ييشييغيياء  خييال 

بالفكرة �لتي تر�ودك، مهما 
نظر  يف  ميييثيييميييرة  بييييييدت 

د�عي  ال  �الآخيييريييين، 
بل  بها  للتم�شك 
وجهتك.  غييييييرّي 
جتد  مل  و�إذ� 

يرتاح  دماغك  دع  عنها،  تبحث  �لتي  �لفكرة 
�أفكار�ً  يييطييرح  كييي  �الإبييد�عييييية  طاقته  وي�شتعيد 

خمتلفة الحقاً.

ل ترتّدد يف اللعب
و�الألعاب  �لرتفيهية  �لن�شاطات  لييك  �شت�شمح 
�جلماعية بتجديد �لتو��شل مع طفلك �لد�خلي 
عملية  يف  �أ�شا�شياً  ُيعترب  �لييذي  �لفرح  و��شتعادة 

�الإبد�ع.

ابحث عن الإلهام
مييين دون  �الإبييييييييد�ع  ييييتيييطيييّور حيي�ييص  �أن  ال ميييكيين 
بل  و�لتقليد  للن�شخ  د�عي  ال  تاأثري�ت خارجية. 
يفعله  عما  وت�شتف�شر  ف�شولياً  تكون  �أن  يجب 

�الآخييرون يف �ملجال �لذي يهّمك كي حتدد 
الحقاً مقاربتك �ل�شخ�شية وتعّدلها 

حني  بك.  خا�ص  بابتكار  وتقوم 
وتعجز  �الأفييييكييييار  �إىل  تييفييتييقيير 

عيين �البييتييكييار وحيييدك، يجب 
عن  �ليييبيييحيييث  يف  تييييييرتدد  �أال 
تعمل  كيينييت  �إذ�  �ملييي�يييشييياعيييدة. 
عييلييى مييلييف مييعييقييد، ميكنك 
الأنيييه  زميييييلييك  تيي�ييشييتيي�ييشييري  �أن 

نظرة  لك  يقّدم  �أن  ي�شتطيع 
�ملو�شوع.  عيين  خارجية 

�أن  ميييييكيييينييييك  �أو 
ت�شارك يف جل�شة 

ليييييغيييييربيييييلييييية 

�الأفكار مع �شخ�ص مقّرب منك. خال حلظات 
�لييرفيي�ييص �ل�شمني  �مليي�ييشييرتكيية، جتييّنييب  �الإبييييييد�ع 
وتييقييّبييل خمييتييلييف �القيييرت�حيييات كييي تييتييمييّكيين من 

�النتقال �إىل �أفكار جديدة.

ثابر بال كلل
على  ليين حت�شل  �لعمل،  �ملييثييابييرة يف  دون  ميين 
�أن  عييدة  در��ييشييات  تثبت  �إبييد�عييي.  منتج 
�الأ�يييشيييخيييا�يييص �ليييذيييين يييجييتييهييدون يف 
�لنتائج  �أكييييرث  يييحييقييقييون  �لييعييمييل 
�أال تخاف  يييجييب  لييكيين  �إبيييد�عييياً. 
مييين �رتييييكيييياب �الأخييييطيييياء الأنيييه 
جيييزء مييين ميي�ييشييرية �الإبيييييد�ع 
ويجب �أن تتعلم دوماً من 

�أخطائك.

�إنكار  ميير�حييل:  ثييياث  عييلييى  �لنف�شي  �لييتيياعييب  تق�شيم  ميييكيين 
�مل�شكلة، �تخاذ موقف دفاعي، و�أخري�ً �الكتئاب.

خال �ملرحلة �الأوىل، تقع حو�دث تعتربها غريبة بينك وبني 
عابرة،  �أنييهييا  تظن  ب�شيطة  خييافييات  فتح�شل  �الآخييير،  �لييطييرف 

للوهلة �الأوىل على �الأقل.
يف �ملرحلة �لثانية، تبد�أ بالدفاع عن نف�شك وحتارب ما يزعجك 
�أن  لكن �شتتعّر�ص على �الأرجييح لل�شّد فيحاول �لطرف �الآخيير 

يقنعك باأفكار وم�شاعر غري حقيقية.
�ل�شخ�ص  تلّبي رغييبييات  �أن  �الأخييييرية، حتييياول دومييياً  �ملييرحييليية  يف 
�الآخيييير وتيي�ييشييعيير بيياأنييك �أ�ييشييبييحييت ميييعيييزواًل عيين �أ�ييشييدقييائييك الأن 

لون عزلك كي ال ت�شمع  �الأ�شخا�ص �لذين يتاعبون بك يف�شّ
�آر�ًء خمتلفة.

يتعّلق �جلزء �ملخيف ببلوغك �ملرحلة �لتي جتعلك تلوم نف�شك 
على م�شاعر �الرتباك �لتي تنتابك بدل �أن تلوم �ل�شخ�ص �الآخر. 
بالت�شكيك  تييبييد�أ  حييني  �لنف�شي  للتاعب  �ل�شلبي  �الأثييير  ين�شاأ 
�شمحت  الأنك  باأفكارك  وت�شّكك  بال�شياع  فت�شعر  حقيقتك،  يف 
و�إماء  ورغييبيياتييك  وحقيقتك  هويتك  بتحديد  �آخيير  ل�شخ�ٍص 

�الأفكار عليك.

كي  �لبّناء  و�لنقد  �لتنازالت  �شكًا من  كافة  �لعاقات  تتطلب 

لكن  �لطريقة.  بهذه  ونتطور  جميعاً  نتعلم  �أن  ميكن  ت�شمد. 
حني ميار�ص �لطرف �الآخر �أ�شاليب �لتاعب �لنف�شي، �شيفر�ص 
�أن ذلك  �لت�شرف  يعني هذ�  �ملطاف،  نهاية  عليك حقيقته. يف 
م�شاعرك  ل�شحق  م�شتعد�ً  و�ييشيييييكييون  يييحييرتمييك  ال  �ل�شخ�ص 

�حلقيقية.

احلقيقة جترح
معك  ي�شتعمل  �ليييذي  �ل�شخ�ص  يييهييدف  ال  �حليييياالت،  بع�ص  يف 
ذلك  يح�شل  عييمييد�ً.  �إيييذ�ئييك  �إىل  �لنف�شي  �لتاعب  �أ�شاليب 
حمّق  �أنييه  على  وي�شّر  بطبيعته  عنيد�ً  �ل�شخ�ص  كان  �إذ�  غالباً 
يف �ملو��شيع كافة وال يقبل �لنقا�ص مع �أحد. عموماً، يكون ذلك 
يبدي  وال  �لغري  مع  �لتعاطف  ح�ص  �إىل  ويفتقر  متعنتاً  �لفرد 
�إبد�ء حاجاتهم على  �أو  ��شتعد�ده لو�شع نف�شه مكان �الآخرين 

م�شلحته �خلا�شة.
�لنف�شي  للتاعب  يتعّر�ص  �لييذي  �ل�شخ�ص  يبقى  �ملييقييابييل،  يف 
�الأعذ�ر  ويقّدم  �ل�شخ�شية  بحاجاته  في�شتخّف  جييد�ً،  متعاطفاً 
�لعاقة  بيياإجنيياح  يلتزم  كذلك  �الآخييير.  �لطرف  �شلوك  لتربير 
�لتنازالت وجتديد  لتقدمي  �لد�ئم  ��شتعد�ده  باأي ثمن ويبدي 

�ملحاوالت.
�لذي  �ل�شخ�ص  بيياعييتييبييار ميياحييظييات  تييبييد�أ  �ليييظيييروف،  هيييذه  يف 
�إىل  �ليييد�ئيييم  لييكيين ب�شبب ميلك  بيييّنييياًء{.  بييك }نيييقيييد�ً  يييتيياعييب 
}خ�شارة  �لنف�ص  علماء  ي�شّميها  مرحلة  �إىل  ت�شل  �لييتيينييازل، 
�لذ�ت{. �شت�شعر حينها بالتعا�شة من دون �أن حتدد �ل�شبب ولن 
�حلقيقية  �مل�شكلة  تتعلق  فييرتة.  بعد  وم�شاعرك  �أفكارك  تفهم 
با�شطر�ب �ال�شتقر�ر �لنف�شي �لعام ب�شبب هذ� �لنوع �ملتو��شل 
بنف�شك يف  ثقتك  على  �لبّناء  �لنقد  يق�شي  �النتقاد�ت. ال  من 
م�شتوى  ورفييع  بالتطور  لك  ي�شمح  بل  كافة،  حياتك  جميياالت 

وعيك.

حلقة مفرغة

�لنف�شي متاِعباً  �لتاعب  �لذي وقع �شحية  �ل�شخ�ص  ي�شبح 
يف عاقته �لاحقة �أحياناً الأنه ينظر �إىل ما�شيه وال يريد �أن 
يقع �شحية �أحد جمدد�ً. حني ي�شعر �ل�شخ�ص باأنه تنازل �أكرث 
من �للزوم يف �ملا�شي ومل يعالج �مل�شكلة حينها، �شيزد�د ت�شّلبه 

يف �أي عاقة جديدة.
بك  يييتيياعييب  �ليييذي  �ل�شخ�ص  مييع  عيياقييتييك  تنقذ  �أن  ميكنك 
نف�شياً، لكن تتطلب هذه �لعملية جهد�ً م�شرتكاً من �لطرفني. 
�ملتاِعب يجد �شعوبة يف  �ل�شخ�ص  �ملهّمة �شهلة الأن  لن تكون 
�إذ�  باخت�شار،  خمتلفة.  نظر  وجهات  وتقّبل  �لتنازالت  تقدمي 
كان �ل�شخ�ص �لذي تتعامل معه ي�شيبك باجلنون وال ي�شعرك 
باالأمان، فمن �الأف�شل �أن ترتك م�شافة بينكما، ورمبا يتطلب 
�لعاقة  عيين  �لتخلي  �أو  �لوظيفة  تغيري  �أحيييييانيياً  �لييقيير�ر  هييذ� 

نهائياً.

كيف تر�سم حدودك بنف�سك؟
لتجاوز جتربة �لتاعب �لنف�شي، يجب �أن تفهم نف�شك بدرجة 

�لتي  وتييلييك  تتقّبلها  �لييتييي  �مل�شائل  حتييديييد  يعني  مييا  �إ�ييشييافييييية، 
ترف�شها. كي تّت�شح �ل�شورة �لتي تر�شمها عن نف�شك �أو ت�شع 
دليًا د�خلياً ال�شتباق �لظروف �ل�شائكة، تق�شي �أف�شل طريقة 

باإجر�ء مر�جعة عامة قبل مو�جهة تلك �لظروف.
يجب �أن تطرح على نف�شك بع�ص �الأ�شئلة: ما حدودي يف هذه 
مع  يزعجني؟  �لييذي  ما  �لو�شع؟  هييذ�  ير�شيني  هل  �لعاقة؟ 

مرور �لوقت، تتمكن من ر�شم حدودك �ل�شخ�شية.
ر�أيي يف  �أن حتلل مو�شوعاً مثل �خليانة وتت�شاءل: ما  ميكنك 
�أن  �الآخيير؟ يجب  �لطرف  ر�أي  �ملو�شوع، وهل يختلف عن  هذ� 
باأي عاقة جديدة كي تتمكن من  �أن تبد�أ  حتدد و�شعك قبل 
�الحرت�م  قلة  موؤ�شر�ت  ر�شد  وجتيد  �ملنا�شبة  �مل�شاعدة  تلقي 

عند وقوع �مل�شاكل.
يتطور جميع �لنا�ص طبعاً يف عاقاتهم لكن من م�شوؤوليتهم �أن 
�لظروف  ي�شتحيل جتاوزها يف  �لتي  يحددو� �خلطوط �حلمر 
�أحد  ال  بحد�شك!  ثق  معنّي،  خطب  بوجود  ت�شعر  حني  كافة. 

يجيد �لتعبري عن حقيقتك �أكرث منك!

مـــنــ�عــــات
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كيف تتفادى الوقو ع يف فخ التالعب النف�شي

الإب�������داع  ح�������ضّ  ي��ن��ح�����س��ر  ل 
جميعًا  ن��ت��م��ت��ع  ب���ل  ب��ال��ف��ن��ان��ني 
والبتكار  التخيل  على  بالقدرة 
ح��ني ن��ري��د اإط���الق م�����س��روع، اأو 
حتقيق الأهداف، اأو تنفيذ خطة 

مميزة. 
تطوير  على  نعمل  اأن  يجب  لكن 

اأنف�سنا كي نعّب عن اإبداعنا.

نقع اأحيانًا �سحية التالعب النف�سي من اأقرب املقربني اإلينا من دون اأن ندرك ما يح�سل معنا، فن�سعر بالختناق وال�سياع حتى 
اإننا نهرب اإىل العزلة يف بع�ض احلالت. كيف تتفادى الوقوع يف هذا الفخ؟ اإليك ن�سائح اخلباء.

جميعنا يتمتع بالقدرة على التخيل والبتكار

خطوات ت�شاعدك على تطوير الإبداع لديك
-ارتكاب الخطاء جزء ا�سيا�سي من م�سريتك البداعية
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العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6399  عمايل جزئي
�ىل �مليييدعيييي عييليييييه / 1-هيييييوك �ي خليييدميييات �حليير��ييشيية �يييييييص.ذ.م.م جمييهييول حمل 
�القيييامييية مبيييا �ن �مليييدعيييي /حميييميييد عييوييي�ييص بيي�ييشييري ر�جيييييا بيي�ييشييري �حيييميييد خيييييان  قد 
�أقييييييام عييليييييك �لييييدعييييوى ومييو�ييشييوعييهييا �ملييطييالييبيية مبيي�ييشييتييحييقييات عييمييالييييية وقدرها 
)16758 درهيييم( وتييذكييرة عيييودة مببلغ )1000 درهيييم( و�ليير�ييشييوم و�مليي�ييشيياريييف رقم 
�الثنني  يوم  جل�شة  لها  وحييددت    MB174782070AE/2017:ل�شكوى�
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة م�شاء�   15.00 �ل�شاعة   2017/7/24 �ملو�فق 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4121  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-توب لك�شري للمو��شات جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  /�شخاوت علي �شودري ح�شمت علي �شودري  قد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )79667 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
�ل�شكوى:MB173082060AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/7/26 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4400  عمايل جزئي
�القيياميية مبا  �ملتحركة جمهول حمييل  للهو�تف  �لييبييدع  �ملييدعييي عليه / 1-نيييور  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقييام عليك  �ملدعي /علي حمزة ناظر �حمد قد  �ن 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )3466 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
وبالر�شوم و�مل�شاريف يف �ل�شكوى رقم:AE173368934MB  وحددت لها 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2017/8/6 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5395  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لعروج ملقاوالت �لبناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد عمر�ن فجول �حمد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )9.951.6 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
لها  وحيييددت    MB170818004AE:ل�شكوى� رقييم  و�مل�شاريف  و�ليير�ييشييوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/24 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5692  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أليد� جلوبال للمقاوالت و�لديكور �لد�خلي �ص.ذ.م.م جمهول 
�أقييام عليك �لدعوى  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شيف �ال�شام عامل خييان  قد 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15397 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB173811095AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهييم(   2000(
مبكتب  �ص   08.30 �ل�شاعة   2017/7/19 �ملو�فق  �الربييعيياء  يييوم  جل�شة  لها  وحييددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5404  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بري�ص 2 بريفكت در�ي كليرنز ميدل �ي�شت جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لر�يف عبد�ملجيد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  عييوده  وتييذكييرة  درهيييم(  وقيييدرهيييا)7359.5  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
  MB173971548AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهييم(   2000(
وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق:2017/7/19 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3972  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�رجان�شيلينا للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أقيييام عليك �لدعوى  �بييوطييالييب  قييد  �ملييدعييي /حممد فييار�ييص �شليمان ليبي  مبييا �ن 
عوده  وتذكرة  درهييم(  وقييدرهييا)37079  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
  MB172254223AE:مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
مبكتب  �ييص   8.30 �ل�شاعة   2017/8/3 �ملييو�فييق  �خلمي�ص  يييوم  جل�شة  لها  وحيييددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4458  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-زيتونه لتاجري �ل�شيار�ت �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /عبد�لر�شيد فاد�كثيل  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها)58230 
لها  وحيييددت    mb172490936ae:ل�شكوى� رقييم  و�مل�شاريف  و�ليير�ييشييوم 
 ch1.A.1:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �ص  �ملو�فق:2017/8/8  �لثاثاء  جل�شة يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5155  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم لزيزة جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شانتو 
�شكومار بورو�شوتام بيهري� بيهري�  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(  وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها)10933 
لها  وحييددت    MB174093006AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
جل�شة يوم �لثاثاء �ملييو�فييق:2017/7/25 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� 
من  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4461  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد عرفان ح�شني للخدمات �لفنيه �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /حممد عارف �شخي كل  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)11568 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB173137685AE  وحددت 
�ملييو�فييق:2017/7/26 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي  لها جل�شة يوم �الربعاء 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/2232  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  �ييييص.ذ.م.م   و�ملنا�شبات  للحفات  كيه  �نييد  ��ييص  عييليييييه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/12  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاه ل�شالح/ندى حممد عبد�هلل جار �لنبي بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي 
ما  نقد�  قيمتها  �و  موطنها  �ىل  �لييعييودة  وتييذكييرة  درهييم   )25001.50( مبلغ  للمدعية 
باملنا�شب من  و�لزمتها  �خر  �لتحقت بخدمة �شاحب عمل  �لتنفيذ قد  مل تكن وقت 
�مل�شروفات و�عفت �ملدعية من ن�شيبها فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خييال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة 
�آل  ر��شد بن �شعيد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �العييان �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/3634  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �ي �ن �ف �يه �ت�ص �لكهروميكانيكية �ييص.ذ.م.م  جمهول حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/19  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاه ل�شالح/حممد زهري ح�شني حممد ظهور ح�شني بالز�م �ملدعى عليها 
�لدرجة  على  �ىل موطنه  �لعودة  وتذكرة  درهييم   )13.618( مبلغ  للمدعي  تييوؤدي  بيياأن 
من  وبييامليينييا�ييشييب  �خييير  عييمييل  رب  ليييدى  بالعمل  �ملييدعييي  يلتحق  مل  مييا  عينا  �ل�شياحية 
�مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5220  عمايل جزئي
�ن  �القيياميية مبا  مييري�نييد� جمهول حمل  كييام  / 1-ميلريك  �ملدعي عليه  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أقييام  قد  و�لييقييو�رب   �ليخوت  لتاجري  �دفن�شر  /كابنت  �ملدعي 
و�لر�شوم  درهييم(   15550( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
لها  �ل�شكوى:MB173814353AE/2017  وحددت  رقم  و�مل�شاريف 
�لقا�شي  مبكتب  �ص   08.30 �ل�شاعة   2017/7/26 �ملو�فق  �الربييعيياء  يييوم  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2805  عمايل جزئي

�ييص.ذ.م.م جمهول  �ىل �ملدعي عليه / 1-نور �ل�شعد لاعمال �لكهروميكانيكية 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /روهيت جاي�شو�ل  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)4129 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB171927915AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق:2017/7/23 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4557  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�عجاز & ريا�ص لاعمال �لكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد نعيم حممد م�شكني  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)4940 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB172212112AE:ل�شكوى� رقييم  و�مل�شاريف  و�ليير�ييشييوم  درهيييم(   2000(
مبكتب  �ييص   8.30 �ل�شاعة  �ملييييو�فييييق:2017/7/26  �الربييعيياء  يييوم  جل�شة  لها  وحيييددت 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3172  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جي�شري للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �أقييام  قد  غييوالين   فا�شوديف  كومار  /بر��شانت  �ملدعي  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18350 درهم( وتذكرة عودة 
  mb169246132ae:مببلغ )800 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
�ص   08.30 �ليي�ييشيياعيية   2017/7/23 �مليييو�فيييق  �الحييييد  ييييوم  جييليي�ييشيية  لييهييا  وحيييييددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �الأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3212  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لينور باال�ص خلدمات حزم �لب�شائع �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /طارق �شليم نور حممد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)18261 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  MB170404632AE:ل�شكوى� رقيييم  و�مليي�ييشيياريييف  و�لييير�يييشيييوم  درهيييييم( 
وحيييييددت لييهييا جييليي�ييشيية ييييوم �خلييمييييي�ييص �ملييييييو�فييييييق:2017/7/27 �ليي�ييشيياعيية 8.30 �ص 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3325  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ت�ص �ي �ي للتموين �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /لتون كانتي د��ص �شري�ص د��ص  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
وقدره)800  مببلغ  عييوده  وتذكرة  درهييم(  وقييدرهييا)13079  عمالية  مب�شتحقات 
  AE169167110MB:ل�شكوى� رقيييم  و�مليي�ييشيياريييف  وبيياليير�ييشييوم  درهييييم( 
وحييددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملييو�فييق:2017/7/18 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، و�مرت بتق�شري �ملدة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3267  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لفر�شة �لذهبية ال�شاح �ل�شيار�ت جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /نظام �لدين عثمان غانى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)36278 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره)800 درهم( 
لها  وحددت    AE171739749MB:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق:2017/7/24 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5096  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-دور�كييون للخدمات �لفنية �ييص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�أقيييام عليك �لييدعييوى ومو�شوعها  مبييا �ن �ملييدعييي /دورجيييا بر�شاد كييودوبييودي  قييد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19772 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb173849503ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/7/27 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2327  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ينوفي�شن ديركت خلدمات �لتوظيف جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي /�ل�شاذيل �مري عبا�ص خ�شر  قد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )33131 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb170475202ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/7/27 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5380  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�ميوند جوي�ص للرتكيبات �ملعدنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�شاهد نذير نذير م�شيح  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 800( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم(   14792( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�ل�شكوى:MB172546880AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/7/19 �ل�شاعة 08.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/228  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- با�ص & مور للمقاوالت جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/13  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/�ل�شيدة 
باأن توؤدي للمدعية مبلغ )2500( درهم وتذكرة  ر�تا �شوكيتيذر�كون بالز�م �ملدعى عليها 
�لتحقت  قد  تكن  مل  ما  درهييم(   2000( مببلغ  نقد�  مايقابلها  �و  عينا  وطنها  �ىل  �لعودة 
�ملدعيى من ن�شيبها  �مل�شاريف و�عفت  باملنا�شب من  بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها 
فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/151  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �لفنية  خلدمات  �لدنيار  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/

مبلغ )ثاثة  للمدعي  تييوؤدي  باأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  بوزهوليبار�مبيل  جني�شو جوزيف 
مل  ما  نقد�  قيمتها  �و  موطنه  �ىل  �لعودة  وتذكرة  درهما(  وثاثون  و�شبعة  �لف  و�شتون 
يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات 
و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

االثنني   17   يوليو    2017  م   -   العـدد  12072  
Monday  17   July   2017  -  Issue No   12072



االثنني   17   يوليو    2017  م   -   العـدد  12072  
Monday  17   July   2017  -  Issue No   12072 25

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5348  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�م 7 توباكو تريدينج �ييص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /فرحات جوربوز  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  درهييييم(   1000( مببلغ  عيييودة  وتييذكييرة  درهييييم(   98300( وقييدرهييا  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وحيييددت    MB174436331AE:ل�شكوى� رقييم  و�مل�شاريف 
فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 �ل�شاعة   2017/7/20 �ملو�فق  �خلمي�ص 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 
�حالة  متت  بانه  علما   ، �الأقييل  على  �أيييام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

�لدعوى للد�ئرة �لعمالية �جلزئية �ل�شاد�شة .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/2030 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- يونيفري�شال حلفر �ال�شا�شات �ييص.ذ.م.م 2- �شايكومار 
�يييد�يييانييكييار� كيياد�نييكييوتييي جمييهييويل حمييل �القيياميية مبييا �ن طييالييب �لتنفيذ/

�يييشيييوز�ن حييورييية وميييثييلييه:روؤيييا عييبييد�هلل حمييمييد �لييعييو�ييشييي قييد �أقييييام عليك 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عيياه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
فان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )3089405.75(
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/2010 تنفيذ جتاري

�يييص.ذ.م.م  �لتجارية  للو�شاطة  ميدي�شت  �ك�شنتيال  �ييشييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�بر�هيم �شامة علي  �لتنفيذ/�شامر  �ن طالب  �القامة مبا  جمهول حمل 
د�ود وميثله:�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )113573( 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة   وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2054  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �ييييص.ذ.م.م  للديكور  �لفنية  �لييروؤييية  �ييشييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   �ي�شابيل ري�شب�شيو بوهات  قد  �لتنفيذ/د�نا  �القامة مبا �ن طالب 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة باال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )37357( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  فييان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�ييشييوم  درهييم   )2816( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللييتييز�م  عييدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجيييير�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1892  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1-�ل�شحى للوجبات �خلفيفة - موؤ�ش�شة فردية جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/روؤف كاكوزهيوال بار�مباث  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6664( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/526  تنفيذ عمايل 

جمهول  �يييص.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �شتون  �شده/1-بريدج  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�فتخار �حمد حممد جال  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9990( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2167  تنفيذ عمايل 

�لثقيلة  بيياليي�ييشيياحيينييات  �ملييييو�د  لنقل  قيينييدهييار  �ييشييده/1-جنييميية  �مليينييفييذ  �ىل 
و�خلفيفة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/زينب 
خان �شاه حامد خان  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7077( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجيير�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/2183  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1-خطوط هو�ئي �شايف - طري�ن �شايف م.م.ح جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد بن عمار �ل�شيحاوي  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )184250( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة 
�ملحكمة  فييان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�ييشييوم  درهييم   )9031( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللييتييز�م  عييدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجيييير�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
مذكرة اعالن بالن�ضر

             يف  الدعوى 2017/62  ا�ضتئناف تظلم جتاري    

�القيياميية مبا  �يييص.م.ح جمهول حمل  �ل  تي  �شي   -1 �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
�ل�شادر  �حلكم  �لييقيير�ر/  ��شتاأنف  قد  �ييير�ن  �ييشييادر�ت  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن 

بالدعوى رقم 2017/23 تظلم جتاري بتاريخ:2017/3/26     
وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/8/16 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 
يف الطعن 2017/52 طعن عقاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- عبده �شامل عمر من�شري

وميثله:�حمد علي ر�شا �بر�هيم �لبناي 
باعان �ملطعون �شده:1- �شركة تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاه 
�شحيفة  على  للرد  وذلييك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�شور  عليكم  ويتوجب 

�لطعن �ملقدمة �شدكم .
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/768 تنفيذ مدين  
�نيييييل با�شنيت  جمييهييول حمييل �القيياميية مبييا �ن طالب  �مليينييفييذ �يييشيييده/1-   �ىل 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لييدعييوى  عليك  �أقيييام  قييد  لوكا�ص   �لتنفيذ/دمييرتيو�ص 
�عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة 2- �لز�م �ملنفذ �شده بتحويل ملكية �ملركبة رقم:71154 كود 
�لز�مكم ب�شد�د كافة  J خ�شو�شي دبي نوع مو�شتيبي�شي وفقا لاجر�ء�ت مع 
تيياريييخ:2017/1/1. �ملركبة من  على  و�ملرتتبة  و�لر�شوم  و�مل�شاريف  �ملخالفات 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/821  ا�ضتئناف عمايل    

�ييييص.ذ.م.م  جمهول حمل  بي الييين  �ي  �مل�شتاأنف �شده/ 1- يف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / ناتاليا �شاري �شيفا وميثله:ح�شن عبد�هلل 
حمييمييد �لييعييبييدويل  قييد ��ييشييتيياأنييف/ �حلييكييم �ليي�ييشييادر بييالييدعييوى رقم 
2016/8785 عمايل جزئي بتاريخ  2017/4/25  وحددت لها جل�شه 
يوم �الحد �ملو�فق 2017/7/23  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1578  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد حلمي م�شطفى ح�شن  جمهول حمل �القامة 
�أقيييام عليك �لييدعييوى ومو�شوعها  مبييا �ن �ملييدعييي/ جيييوو�جن جييني ليو  قييد 
و�لر�شوم  درهييييم(   210000( وقييييدره  مببلغ  عليه  �ملييدعييي  بييالييز�م  �ملييطييالييبيية 
و�مل�شاريف. وحييددت لها جل�شة يوم  �الحد �ملو�فق  2017/7/23   �ل�شاعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1689  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  �شركة �ل�شاج لل�شحن وتخلي�ص �لب�شائع ذ.م.م يديرها/�شاجل 
�ملدعي/م�شرف  �ن  مبا  �القيياميية  حمل  جمهول  حممد  كوجنايل  بوالكيل  بن  حممد 
�لهال �ص.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )214292.15 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى �ملاثلة بالنفاذ �ملعجل.  وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق  2017/8/1   
�أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة  8.30 �ص  �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1469  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  يورو ��شيا ال�شت�شار�ت �الد�رية وميثلها/بر�بهاكار�ن ري�شيكي�شان 
�لدعوى  عليك  �أقييام  قد  قا�شي  �كييابييور  �ملدعي/��شانور  �ن  مبا  �القيياميية  حمل  جمهول 
و�لر�شوم  درهييييم(   3600( وقييييدره  مببلغ  عليه  �ملييدعييي  بييياليييز�م  �ملييطييالييبيية  ومييو�ييشييوعييهييا 
�ل�شاعة 8.30 �ص  �ملييو�فييق  2017/7/23    يييوم �الحييد  لها جل�شة  و�مل�شاريف.  وحييددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت  لييذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة 
على  �أيييام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1205  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  �شركة �حمد �شرفى للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- حممد كامل �ل�شيد 
�بر�هيم �لها�شمي 3- حممد ر�شا عبد�لرحمن �شرفى جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�أقييام عليك  ربيع �خلظر قد  �ييص.م.ع وميثله:موزة عبيد  �ملتحد  �لعربي  �ملدعي/�لبنك 
�لدعوى ومو�شوعها الئحة تثبيت �المر على عري�شة رقييم:322/2015 حجز حتفظي 
��شتئناف  رقييم:329/2016  باال�شتئناف  �ل�شادر  �لق�شاء  جتاري و�ملعدل قر�ره مبوجب 
�ل�شاعة 9.30 �ص  �ملو�فق 2017/7/31  تظلم جتيياري.  وحييددت لها جل�شة يوم �الثنني 
وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت  لييذ�   Ch 2.E.22 بالقاعة 
على  �أيييام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4240  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-تات�ص بوتون للم�شاعد �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد بخاري عبد �حلميد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  عييودة  وتييذكييرة  درهيييم(   15600( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
  mb172484472ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   2000(
�ص   08.30 �ليي�ييشيياعيية   2017/7/16 �مليييو�فيييق  �الحييييد  ييييوم  جييليي�ييشيية  لييهييا  وحيييييددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام 

على �الأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �العان .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3845  عمايل جزئي
- موؤ�ش�شة  �لييعييامييليية  �اليييييدي  �لييدولييييية ال�ييشييتييقييد�م  1-�مليييهيييار�ت   / �ملييدعييي عليه  �ىل 
فيييرديييية جميييهيييول حميييل �القيييامييية مبيييا �ن �مليييدعيييي /حميييميييد �ليييبييياز حمييمييد خميمر 
�لدعوى  عليك  �أقيييام  قييد  ن�شيب   بيين  عبد�لرحمن  ن�شيب  وميثله:عبد�لرحمن 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )76800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb172030464ae  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/24 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت  لييذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5394  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-و�دي �حلال لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ييص.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�شعيب �شاهد �شاهد لطيف  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهييم(  وقدرها )10.573  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB172197697AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/7/24 �ل�شاعة 15.00 م�شاء� بالقاعة
من  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت  لييذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3456  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جي �يه �يه جي لتجارة �خل�شار و�لفو�كه �ييص.ذ.م.م جمهول 
�لدعوى  �أقييام عليك  قد  بولو   �ملدعي /حممد خلندر حميد  �ن  �القامة مبا  حمل 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ �جمايل )76550( 
درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى 
�ملو�فق  �الربيييعييياء  ييييوم  جل�شة  لييهييا  وحييييددت    mb171932555ae:لعمالية�
2017/7/19 �ل�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6707  عمايل جزئي

�اللكرتونية  �الجهزة  ال�شاح  �لدولية  رينبو  1-يورك�ص   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد �شاح حممد �بر�هيم  
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لييدعييوى  عليك  �أقيييام  قييد 
)11195 درهم( وتذكرة عودة �و ما يقابلها مبلغ وقدره )2000 درهم( و�لر�شوم 
جل�شة  لها  وحييددت    MB174027672AE:ل�شكوى� رقييم  و�مل�شاريف 
يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/7/25 �ل�شاعة 08.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4420  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-الك�شمي لاعمال �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�أقييام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �ملدعي /�شاتنام �شينغ �شري �شينغ  قد  �ن 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )19646 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )800 درهم( 
لها  وحييددت    AE171849047MB:رقم �ل�شكوى  يف  و�مل�شاريف  وبالر�شوم 
لذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 �ل�شاعة   2017/8/6 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/1216  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- كوهات للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/

للمدعي مبلغ )11791.90(  تييوؤدي  بيياأن  �ملدعى عليها  بالز�م  د�ر علي خان  ندمي خان غل 
�لتحق  قييد  �لتنفيذ  وقييت  يكن  مييا مل  نقد�  �و قيمتها  �لييعييودة �ىل موطنه  وتييذكييرة  درهييم 
ن�شيبه  �ملدعي من  و�عفت  �مل�شروفات  باملنا�شب من  و�لزمتها  �خر  بخدمة �شاحب عمل 
فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12072 بتاريخ 2017/7/17   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/1068  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شاد للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لييدعييوى  يف    2017/6/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بييان 
�عاه ل�شالح/ماري�شيل ديا كروز مركادو بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
مبلغ )24.805( درهم وتذكرة عودة �ىل موطنها على �لدرجة �ل�شياحية عني �و 
�مل�شروفات  باملنا�شب من  �خر و�لزمتها  تلتحق بخدمة �شاحب عمل  نقد� ما مل 
لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�شيبها  من  �ملدعية  و�عفت 
خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ومن جانبه �أو�شح عبد�هلل �لنعيمي مدير 
�لثقافة  بيييوز�رة  �حلكومي  �الت�شال  �إد�رة 
�ل�شعادة  يييوم  فعاليات  �أن  �ملعرفة  وتنمية 
��شرت�تيجيات  ملييييو�ءميييية  تييياأتيييي  بييياملييير�كيييز 
لل�شعادة  �ليييوطييينيييي  �ليييربنييياميييج  وخيييطيييط 
�لعربية  �الإمييار�ت  دولة  و�الإيجابية جلعل 
�لعامل  يف  �شعادة  �الأكيييرث  �لييدوليية  �ملتحدة 
بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  يحر�ص  و�ليييذي 
�مل�شتمر  �لتوجيه  على  نهيان  �آل  مييبييارك 
عييلييى تييوفييري كييافيية مييقييومييات �إييييجييياد بيئة 
�شعيدة  د�خل �لعمل بني موظفي  �لوز�رة 
�لييييوز�رة ت�شع  �أو مييع �لييعييميياء، ممييا جعل 
��شرت�تيجية و��شحة تتمحور حول تعزيز 
ملوظفيه  و�الإييييجيييابييييييية،  �ليي�ييشييعييادة  ثييقييافيية 
�لعديد  خييال  ميين  و�ملجتمع  و�ملتعاملني 
�ملتخ�ش�شة  و�لييفييعيياليييييات  �ملييييبييييادر�ت  مييين 
يف ميييقيييدميييتيييهيييا ميييقيييهيييى �لييي�يييشيييعيييادة �لييييذي 
و�ملتعاملني  للموظفني  �ليييوز�رة  �فتتحته 
�لرتفيهية  �الأليييعييياب  مييين  �لييعييديييد  ييي�ييشييم 
�ملبهجة  �الأليييو�ن  �ملكونة من  و�لييديييكييور�ت 
وزير  معايل  ويحر�ص  لل�شعادة،   �جلالبة 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة على �مل�شاركة ب�شكل 
خلق  على  وت�شجيعهم  للموظفني  دوري 
بيئة �شعيدة للعمل وفتح باب �لنقا�ص مع 
كافة �ملوظفني و�ال�شتماع �إىل م�شكاتهم 
�إىل حتييديييد جماالت  بيياالإ�ييشييافيية  وحييلييهييا، 
�لتح�شني بناء على ماحظات �ملتعاملني، 
�أجييل زيادة  حيث مت و�شع خطة عمل من 
معدالت �إ�شعاد �جلمهور من خال تقدمي 
�لعديد من �خلدمات �لذكية �لنوعية �لتي 
و�إنهاء  �جلمهور  على  �لت�شهيل  يف  ت�شاهم 

معاماتهم ب�شهولة وي�شر.
وعن يوم �ل�شعادة �لذي وجهت به �للجنة 
ثقايف”  “�شيف  �لوطني  للربنامج  �لعليا 
�لعديد  �أنه �شوف يت�شمن  �لنعيمي  ك�شف 
�ملنت�شبني  ��شتقبال  منها  �لفعاليات  ميين 
�ل�شعادة  عيييين  عيييييبيييييار�ت  حتيييميييل  بيييهيييد�ييييا 

وورود  بييالييونييات  وتييوزيييع  بييهييم،  لاحتفال 
�ل�شعادة  عن  عبار�ت  ت�شم  �حل�شور  على 
�ملر�كز  بع�ص  تنظم  و�ييشييوف  و�الإيييجييابييييية 
�لفعاليات  ميين  �أخيييرى  متنوعة  جمموعة 
وور�ص  و�لرتفيهية  �لثقافية  و�مل�شابقات 
عمل تدريبية يلقيها متخ�ش�شون لرت�شيخ 
قيم �ل�شعادة و�الإيجابية �إىل جانب �إيجاد 
�آليييييييات لييتييكييرمي �لييطييلييبيية �مليينييتيي�ييشييبييني ممن 
و�لرب�مج  �ملبادر�ت  ي�شاهمو� بطرح  �شوف 
حتقق  �لتي  و�ملتميزة  �ملبتكرة  و�خلييدمييات 
�مل�شاركني  بييني  �ليي�ييشييعييادة  م�شتويات  �أعييلييى 

بالربنامج.
�لتي  �لييفييعيياليييييات  هيييذه  �أن  �لنعيمي  وقيييال 

�شتقام خال يوم �ل�شعادة يف �ملر�كز و�لذي 
�لعليا للربنامج يف  �للجنة  �شوف حتر�ص 
�حل�شور و�مل�شاركة فيه تاأتي �شمن جهود 
ثقايف” نحو  “�شيف  �لييوطيينييي  �لييربنييامييج 
توفري �الأن�شطة و�لفعاليات �ملتنوعة �لتي 
من  جييو  �إ�ييشييفيياء  على  خالها  ميين  ت�شعى 
�ملرح و�ل�شعادة على كافة �لفئات و�الأعمار 
�مل�شاركة بالربنامج  وذلك بجانب �لدور�ت 
و�لفنون  و�مل�شرح  �ملو�شيقى  يف  �لتدريبية 
�لب�شرية و�الأدب حتى ال ي�شعر بحالة من 
مكاناً  �لربنامج  يكون  و�أن  و�لرتابة  �ململ 
مائماً لهم ي�شتطيعون من خاله ق�شاء 
و�كت�شاف  �لتعلم  بجانب  �الأوقييييات  �أمييتييع 

�ملو�هب منهم. 
وترفيهية  ثييقييافييييية  وميي�ييشييابييقييات  زيييييييار�ت 

بالربنامج
 وعيييليييى �ييشييعيييييد مييتيي�ييشييل نيييظيييم ميييركيييز �أم 
�لقيوين �لثقايف �أم�ص �الحد يوم لل�شعادة 
�للجنة  لييتييوجيييييهييات  تلبية  �ملييير�كيييز  كيييياأول 
ثقايف”  “�شيف  �لوطني  للربنامج  �لعليا 
حيييييث نيييظيييم  �مليييركيييز يييييوم لييليي�ييشييعييادة �شم 
جمموعة كبرية من �لفعاليات و�مل�شابقات 
�لهد�يا  تقدمي  �إىل  باالإ�شافة  للم�شاركني 
�لتذكارية، كما ز�ر كل من �شعيد علي بن 
�لتعليمية وعبد�هلل  �ملنطقة  ح�شني مدير 
تنمية  وز�رة  مكتب  مييدييير  قيينييزول  �ييشييامل 

�لثقايف  �مليييركيييز  �لييقيييييوييين  �أم  يف  �ملييجييتييمييع 
�لقياد�ت  من  عييدد  ير�فقهم  �لقيوين  بيياأم 
�ملحلية يف �الإمارة، حيث ��شتمعو�  �إىل �شرح 
و�الأن�شطة  �ليييدور�ت  جميع  ب�شاأن  مف�شل 
�لييربنييامييج يف  يقيمها  �لييتييي  و�لييفييعيياليييييات 

�ملركز.
 كما �شاركو� �لطاب ب�شرد ق�شة وقدمو� 
موؤكدين  لهم،  �لعامة  �لن�شائح  من  عييدد 
عييلييى �أهييمييييية �ليييييييدور�ت و�الأنيي�ييشييطيية �لتي 
يقدمها �لربنامج �لوطني “�شيف ثقايف” 
وتنمية  �لييثييقييافيية  وز�رة  تيينييظييمييه  و�ليييييذي 
نهيان  �ل�شيخ  معايل  رعاية  حتت  �ملعرفة 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية 

�أن �لربنامج يعد  �إىل  �أ�شارو�  �ملعرفة، كما 
�لطاب  ي�شتغله  �أن  يجب  كبرية  فر�شة 
و�لثقافة  للفن  و�ملحبني  �ملو�هب  �أ�شحاب 
و�كت�شاب  �لتعلم  يف  يرغب  وميين  و�ملعرفة 
و  و�مليي�ييشييرح  �ملو�شيقى  جييديييدة يف  مييهييار�ت 

�لفن �لت�شكيلي و�الأدب.
ومن جانبه قال عبد �هلل بو ع�شيبة مدير 
تنظيم  �أن  �لييقيييييوييين  بيييياأم  �لييثييقييايف  �مليييركيييز 
حول  لتتمحور  جييياءت  لل�شعادة  فعاليات 
تعزيز ثقافة �ل�شعادة و�الإيجابية، وجعلها 
جزء�ً من بيئة �لعمل �ليومي يف �لربنامج 
�لوطني “�شيف ثقايف” باالإ�شافة لتعزيز 
نفو�ص  و�أهيييميييييييتيييه يف  �لييي�يييشيييعيييادة   مييفييهييوم 

�ملنت�شبني من �لطاب و�لطالبات .
�أن مثل هذه �لزيار�ت  و�أ�شاف بو ع�شيبة 
و�لطاب  لل�شباب  �ملحلية  �لييقييييياد�ت  ميين 
�مليي�ييشيياركييني و�الإ�يييشيييادة بييهييم، بييعييد م�شاهدة 
�لربنامج على �لو�قع متنح �أولياء �الأمور 
�مل�شاركة،  يف  و�لرغبة  �لربنامج   يف  �لثقة 
زيادة  يف  �ملنت�شبني  �أعيييد�د  �أن  �إىل  م�شري� 
يف  �لييييدور�ت  على   �الإقييبييال  و�أن  م�شتمرة، 
�الأكرب  �لييعييدد  ي�شكل  و�مليي�ييشييرح   �ملو�شيقى 
�ملركز  �إد�رة  على  حتم  مما  �مل�شاركني  من 
تتاح  �مل�شاركني يف جمموعات حتى  توزيع 
بكل  لا�شتمتاع  �لطلبة  لكافة  �لفر�شة 

�الأن�شطة �ملقدمة.

وهييدفييت �لييور�ييشيية، �لييتييي �أقيييييمييت على مدى 
للت�شوير  �الإميييار�ت  جمعية  مقر  يف  يومني 
�ليييفيييوتيييوغييير�يف بيياليي�ييشييارقيية،  و�يييشيييارك فيها 
-14 بييني  �أعييمييارهييم  تيير�وحييت  طيياب   10
بال�شينما  �شغف  لييديييهييم  مميين  عيياميياَ   18
�لفنية  �ملييييهييييار�ت  تيينييمييييية  �إىل  و�لييتيي�ييشييميييييم، 
�لفنون  �مل�شاركني وتعزيز قدر�تهم يف  لدى 

�الإعامية �حلديثة.
تعلم  فر�شة  للم�شاركني  �لييور�ييشيية  و�أتيياحييت 
�ملييليي�ييشييقييات، ال  و�أ�ييشييا�ييشيييييات ت�شميم  مييبييادئ 
�ل�شينمائية،  بيياالأفييام  �ملتعلقة  تلك  �شيما 
�الإبد�عية  قدر�تهم  يدعم  ب�شكل  وتوظيفها 

لييتييوفيير لهم  ممت  �ملييجييال، حيييييث �شُ هيييذ�  يف 
�لفنية  �جلو�نب  لتعلم  لي�ص  فريدة  من�شة 
لتمكينهم  �أييي�ييشيياً  بييل  فح�شب،  �لت�شميم  يف 
من �لتعرف على قدر�تهم، وتوظيفها ب�شكل 
من  �الإبد�عية  روؤيتهم  حتقيق  لهم  ي�شمن 
تلقوه خال  �لييذي  �لتقني  �لتدريب  خييال 

�لور�شة.  
وقييييالييييت �ليي�ييشيييييخيية جييييو�هيييير بييينيييت عيييبيييد �هلل 
فيييين، ومدير  �لييقييا�ييشييمييي، ميييديييير مييوؤ�ييشيي�ييشيية 
مييهييرجييان �ليي�ييشييارقيية �ليي�ييشييييينييمييائييي �لييييدويل 
�البتكاري  �لعملي  �لنهج  ظل  “يف  للطفل: 
للم�شاركني يف هذه  �أحتنا  تتبناه فن،  �لذي 

�لييييدورة ��ييشييتييخييد�م �أحيييدث �ملييعييد�ت و�ملر�فق 
متخ�ش�شني،  خيييرب�ء  �إ�ييشيير�ف  حتييت  �لفنية 
و�لعمل يف بيئة فنية حقيقية، مع ت�شجيعهم 
�إبد�عاتهم  و�لتعبري عن  �الأ�شئلة  على طرح 
بييكييل حييرييية، ونييحيين عييلييى ثييقيية بييياأن �لعديد 
من �لطاب �لذين �شاركو� يف هذه �لور�شة 
بامل�شتقبل  �الإعامي   �لفن  �شينخرطون يف 

�لقريب«.
�مل�شاركون  �ختار  للور�شة،  �لثاين  �ليوم  ويف 
بت�شميم  يرغبون  �لذي  �ل�شينمائي  �لفيلم 
بع�شهم  �ختار  حيث  بييه،  �خلا�ص  �لبو�شرت 
من  باأنف�شهم  باإنتاجه  قامو�  �لييذي  �لفيلم 

فيينييييية تدريبية  بيييور�يييص  ميي�ييشيياركييتييهييم  خيييال 
نظمتها فن �شابقاً، وقامو� بتطبيق مهار�ت 
�لت�شميم و�لت�شوير �لتي تعلموها يف �ليوم 
�الأفام  للور�شة يف ت�شميم مل�شقات  �الأول 

�لتي �ختاروها.
وتييهييدف فيين �إىل تييوفييري فيير�ييص جييديييدة يف 
جماالت �لفن �الإعامي و�لرقمي و�شناعة 
من  للعديد  تنظيمها  خيييال  ميين  �الأفييييام 
ور�ص �لعمل، و�لندو�ت، و�حللقات �لنقا�شية، 
و�ملوؤمتر�ت، و�ملهرجانات �لفنية، حيث ت�شعى 
�ل�شباب  و�عييد من  و�إعيييد�د جيل  تن�شئة  �إىل 
حملياً  �لتو��شل  من  ومتكينهم  �ملوهوبني، 

وعاملياً عرب �لفعاليات �لتي تنظمها الإتاحة 
�لفنية  �أعمالهم  لعر�ص  �أمامهم  �لفر�شة 
للعمل  وت�شجيعهم  ودعمهم  و�ل�شينمائية 
يف �شناعة �الأفام. كما تهدف �ملوؤ�ش�شة �إىل 

دعم �ملو�هب وت�شجيعها من خال �الأن�شطة 
�ل�شعيدين  على  تنظمها  �لتي  و�لفعاليات 
�ملحلي و�لدويل، باالإ�شافة �إىل توفري �شبكة 
مرت�بطة من �ل�شباب �ملوهوبني و�لو�عدين، 

و�خلرب�ت  �لييتييجييارب  تييبييادل  ميين  ومتكينهم 
�لرتويج  �أو�شع من خال  عاملي  نطاق  على 
يف  �ل�شينمائية  �ملييهييرجييانييات  يف  الأعييمييالييهييم 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

وزارة الثقافة تطلق الأ�شبوع الثالث من الربنامج الوطني �شيف ثقايف 

لتاأ�سي�ض جيل اإماراتي مبدع يحرتف فن �سناعة ال�سينما

)فن( تنظم ور�شة عمل لتعزيز مهارات ت�شميم مل�شقات الأفالم لدى اليافعني
•• ال�شارقة-الفجر:

الإمارات،  يف  والنا�سئة  لالأطفال  الإعالمي  الفن  ودعم  تعزيز  يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سة  فن،  نَظمت 
والتي تتخذ من ال�سارقة مقرًا لها، ور�سة عمل متخ�س�سة يف ت�سميم مل�سقات الأفالم، اأتاحت خاللها 
لليافعني املوهوبني فر�سة تعلم املهارات الفنية الالزمة لتحقيق حلمهم بالدخول اإىل عامل ال�سينما 

وجميع جمالت الفن الإعالمي والرقمي.  

•• اأبوظبي- الفجر:

الثقافة  وزارة  اأطلقت  واإيجابية”  �سعادة  ثقايف..  “�سيف  �سعار  حتت 
وتنمية املعرفة الأ�سبوع الثالث من البنامج الوطني �سيف ثقايف والذي 
الثقافة  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�سيخ  يقام حتت رعاية معايل 
القادم بجميع مراكزها  اأغ�سط�ض  وتنمية املعرفة وي�ستمر حتى 10 من 
املراكز  كافة  للبنامج  العليا  اللجنة  وجهت  حيث  الدولة،  يف  املنت�سرة 
الثقافية بتخ�سي�ض الأ�سبوع الثالث لن�سر ال�سعادة بني جميع املنت�سبني 
لهم مع ال�ستمرار يف  �سعادة متكاملة  بيئة  لتوفري  والفتيات  ال�سباب  من 

تقدمي دورات التدريب الرئي�سية.
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 )Who Fears Death( رواية
تتحول اإىل م�شل�شل

�سّلحني والداي بكل ما يلزم كي اأم�سي قدمًا واأجّته نحو م�ساريع ناجحة

ماريون كوتيار: يجب اأن نحافظ على توازننا ونتجنب الأنانية
 ،Ismael's Ghosts فيييييلييم  بييفيي�ييشييل   •
تييعييودييين لييليي�ييشيينيية �ليي�ييشييابييعيية عييلييى �ليييتيييو�يل �إىل 
�ملهرجان  هييذ�  تعتربين  هييل  )كيييان(.  مهرجان 

عزيز�ً على قلبك؟
بييياأول مييرة ح�شرُته فيها  تيياأثييرُت كييثييري�ً  - نعم، 
 Rust and Boneبعد �نتقاء �أحد �أفامي
�أوديييييار. و�شلنا  )�ييشييد�أ وعييظييام( للمخرج جيياك 
�لتجربة طعم  لتلك  وكييان  �الأقيييد�م  على  �ييشييري�ً 
�أكن  �الأوىل... لكني مل  �ملرة  خا�ص الأنها كانت 
�أحلم مبهرجان )كان( منذ �شغري. فّوتُت �أول 
ومل   .2011 عييام  ر�شمياً  �إليييييهييا  ُدعيييييت  حفلة 
�أح�شر فيلم وودي �آلن الأنني كنت �ألد �بني يف 

مايو.  19

يف  �الإعييياميييي  �ال�ييشييتييعيير��ييص  ييي�ييشييعييدك  • هيييل 
)كان(؟

�ملقابات  �لييو�ييشييع!  ميين  نييتييذّميير  �أن  - ال ميكن 
مييتييِعييبيية، لييكيينيينييا نييتييكييلييم بيي�ييشييكييل عييييام عييين فيلم 

�أ�شًا  �مليييهيييرجيييان  ويييقييتيي�ييشيير  نييحييّبييه 

�أ�ييييشييييو�أ يف �حلياة!  ثييميية جتييييارب  ييييوميييني.  عييلييى 
)ت�شحك(.

 •

�شبق 

عام  دي�شبلي�شني  �إخييير�ج  ميين  و�ييشيياركييِت يف عمل 
 How I Got into an يف   ،1996
جيييدل(...  يف  دخييلييُت  )كيييييف   Argument
ق�شري  م�شهد  على  حينها  دورك  �قت�شر  لكن 

و�شامت...
�أحببُت  �أرنييو.  لقاء جمعني مع  �أول  �أتذكر  - ال 
The Sentinel )�حلار�ص( لكني  فيلم 
 My Golden ،أظّن �أن �آخر فيلم له�
�أّثيييير  �ليييذهيييبيييي(  )عييي�يييشيييري   Days
بييي بيي�ييشييدة. �أحيييب متييّيييزه وجنونه 
و�شذ�جته وذكاءه، و�أ�شلوب كتابته. 
بييربيييق خييا�ييص به،  ييييز�ل يتمتع  ال 

وهو �شخ�ص ب�شو�ص جد�ً!
كارلوتا،  دور  �إعييطييائييك  خيييال  ميين   •
ي�شتهدف �ملخرج جانباً ج�ّشدِته �شابقاً مع 
 Inception خمرجني �آخرين، ال �شيما يف
 Pretty Things قييبييلييه  �أو  )�لييييبييييد�ييييية( 
)�أ�شياء جميلة(... تكرث �الأ�شباح يف م�شريتك 

�ل�شينمائية...
- هو�ج�شي تقليدية جد�ً: �حلاجة �إىل 
�لوحدة،  و�خلوف من  �لتقدير، 
�حلب.  ك�شب  يف  و�لييرغييبيية 
�حليييب  ييينييقيي�ييشيينييي  مل 
طفولتي،  يف  يييييوميييياً 
مينعني  مل  ليييييكييييين 
ذليييك ميين �ليي�ييشييييياع يف 
ف�شعرُت  �ملر�هقة،  �شن 
�لعامل.  �أفييهييم  ال  بيياأنيينييي 
�ييشييّلييحيينييي و�ليييييد�ي بييكييل ما 
يلزم كي �أم�شي قدماً و�أجّته 
بف�شل  ناجحة  م�شاريع  نحو 
وثقتهما  وتفّهمهما  �حرت�مهما 

بي.

حملك  رغييم  ت�شورين  كنت   •
طويلة  �أفييييام  �شتة  يف  و�ييشيياركييِت 
خييييال �ييشيينيية و�عييييتييييدِت عييلييى �إر�يييشييياع 
مليياذ� ال تتوقفني  �ملييقييابييات.  بييني  طفلتك 

عن �لعمل؟
- ي�شعب �أن �أرف�ص عمًا من توقيع ز�فييه 
دوالن، حتى لو كان وقتي ال ي�شمح يل بامل�شاركة 
فيه ر�هناً. ومل �أ�شتطع مقاومة �لتعاون جمدد�ً 
 Assassin‘s فيلم  يف  كييورزيييل  جا�شنت  مع 
يف  �أرغب  كنت  الأنني  قاتل(  )عقيدة   Creed

.Macbeth لعمل معه يف�
 وكييينيييت ميينييبييهييرة بييييروبييييرت زمييييييكييييي�ييص خال 
�أرف�ص  �أن  �أ�شتطع  مل  �أنني  لدرجة  مر�هقتي 

�لعمل معه �أي�شاً. ثم جاء فيلم غيلوم...

�أي�شاً... رف�شه  ت�شتطيعني  كنت  • ما 
- )ت�شحك( ميكن ��شتبد�لنا دوماً! لكن مل يكن 
 .Rock‘n‘roll فيلم  يف  مكاين  ليحّل  �أحد 
حني كنت �أقر�أ �ل�شيناريو، خ�شيُت �أال �أحبه. كنت 
�أعرف �أنني �شاأ�شّره �إذ� مل يعجبني الأنه مل يكن 

ي�شتطيع �إيجاد بديل عني.

 Ismael›s فيييييلييم  مييو��ييشيييييع  �أحيييييد  �إنيييييه   •
�أن  يو�شك  فنان  ق�شة  يروي  �لذي   Ghosts
هذه  ع�شِت  هل  فيلم...  ب�شبب  جمنوناً  ي�شبح 

�لتجربة عن قرب مع غيلوم كانيه؟
بكائن غريب حني  �أ�شبه  �لفنان  ي�شبح  نعم.   -
ويعجز  نف�شه  على  ويركز  �إبد�عه  �أوج  يف  يكون 
عن �النفتاح على �الآخرين، وقد ي�شبح مري�شاً. 
ييييزييييد �ليييو�يييشيييع �ييشييعييوبيية حيييني تييكييونييني زوجييية 
�أن نحافظ على تو�زننا  �ل�شخ�ص �ملعنّي. يجب 

ونتجنب �الأنانية.

وُت�شعف  �لعاقات  ُتعّقد  �ل�شهرة  �إن  يقال   •
�أعطتك  �أنييهييا  يييبييدو  لييكيين  �ل�شخ�شي.  �ليييتيييو�زن 

�لهدوء.
- يريد كل من ي�شعى �إىل �ل�شهرة �أن ينظر �إليه 

�أكرب عدد من �لنا�ص. 
لكن حني نن�شهر فعًا، ن�شعر باأن تلك �حلاجة 
من  ُت�شفى  �أن  ميكن  ال  �لتقدير  �إىل  �ملََر�شية 
خييال نظرة �الآخييرييين. لييذ� يجب �أن نبحث يف 
مكان خمتلف عن م�شدر �آخر لتخفيف �لعذ�ب 

و�ملخاوف.
�إنييه عمل  د�خلنا.  �إيييجيياد كنوز كثرية يف   ميكن 

م�شّوق لكنه �شاق!

�أو  م�شروع  ب�شبب  �ل�شياع  على  �أو�شكِت  هل   •
دور معنّي؟

�أحييب �حلييييياة وكييل مييا تقّدمه يل  - ال، مطلقاً. 
وما �أكت�شفه فيها وما تفعله �ل�شينما لتطويري 
كامر�أة �أي�شاً. ال �أريد �أن �أبقى عالقة يف �شخ�شية 
من  �خلييييروج  يف  �ييشييعييوبيية  وجييييدُت  لكني  معينة 

�شخ�شية بياف مثًا.

من  ت�شخرون   ،Rock‘n‘roll فيلم  يف   •
�لييتييجييميييييل. هيييل تقاومني  تييد�عيييييات جييير�حيييات 
�ل�شغوط �ملفرو�شة على �ملمثات ب�شاأن جتنب 
�إىل جر�حات  �أن تلجئي  �أال ميكن  �ل�شيخوخة؟ 

�لتجميل؟
- ال، لن �أجلاأ �إليها طبعاً. �أنا حمظوظة �أ�شًا 

الأن معطياتي �جلينية جيدة. 
عملية  �ل�شيخوخة  مييظيياهيير  روؤييييية  تبقى  لييكيين 
م�شار  ميير�قييبيية  �إىل  �ملييمييثييلييون  ي�شطر  مييعييقييدة. 

�شيخوختهم �أمام �أنظار �لكامري�ت �لتي ت�شّورنا 
عن قرب. �إنه و�شع مزعج طبعاً، لكن يجب �أن 
�أ�شًا من �حلقن، فا  �أخيياف  نتقبله. وملا كنت 
�أعطت  حقنة  تلّقيُت  باملو�شوع.  للتفكري  د�عييي 
نتائج �شيئة يف �شغري و�أعجز منذ ذلك �لوقت 

عن تقّبل �أي �شكل من �حلقن.

ق�شة   Ismael›s Ghosts فيلم  • يروي 
�أ�شهر  مييثييلييث حييييب... تيييوّرطيييِت رغييميياً عيينييك يف 
طيياق ح�شل يف �ليي�ييشيينييو�ت �الأخييييرية، بييني بر�د 
��شطررت  �أنييك  لدرجة  جييويل،  و�أجنيلينا  بيت 
�إىل �لييييرد عيييرب )�إنييي�يييشيييتيييغييير�م(. هيييل كييانييت تلك 

�ملرحلة �شعبة؟
- نعم. يف حالتي، مل تتعلق �مل�شاألة مبثلث حب. 
مل تكن تلك �لق�شة تعنيني باأي �شكل. و�شعوين 
يف خانة هادمة �ملنازل لكني مل �أتاأثر للحظة يف 
�أ�شحح ما يقال،  �أن  �أردُت بكل ب�شاطة  �أعماقي. 
وكان يجب �أن �أرّد الأن �ملو�شوع جرح �ملحيطني 
كانت  �شخ�شياً.  �أ�شحكتني  �مليي�ييشيياأليية  لييكييّن  بييي. 
�لكارهني  تعليقات  �أقيير�أ فيها  �لتي  �الأوىل  �ملييرة 
تلك  كييانييت  كلما  جييييد�ً...  �شخيف  �ملييو�ييشييوع  الأن 
�لر�شائل مريعة، كنت �أ�شفق عليهم. يف �لنهاية، 
بييهييذه �لطريقة  �ليينييا�ييص  ُيييعييّلييق  �أن  ميين �جليينييون 

�ل�شريرة على ق�شة ال �أ�شا�ص لها من �ل�شحة!

)�إن�شتغر�م(  على  وجيييودك  لييك  ي�شمح  هييل   •
بانتقاء كلماتك؟

- ال �أعرف. مل �أحاول يوماً �أن �أ�شيطر على �شيء. 
لكني �أحرزُت تقدماً يف تعاملي مع �ل�شحافة...

�ملتحدة؟ �لواليات  يف  جتربتك  • بف�شل 
يغرّي  ميين  كييل  نحا�شب  �أن  ميكن  هناك  نعم.   -
فرن�شا،  يف  لكن  ت�شريحاتنا.  من  و�حييدة  كلمة 
�ييشيييء ويييدفييعيينييي �شحافيون  كييل  يييعيياد حتييوييير 
يف  يريدونها.  �لتي  باللغة  �لتكلم  �إىل  كثريون 
�لبد�ية، مل �أكن �أحتمل ما يح�شل، لكني �أقنعُت 
�أ�شتطيع  ال  الأنني  �لو�شع  بتقّبل  الحقاً  نف�شي 
�أحتّمل  لكني  مييييرة...  كييل  يف  كييامييي  ر  �أكييييرِّ �أن 
جزء�ً من �مل�شوؤولية: �أحياناً ال �أعرّب عن نف�شي 

بطريقة مفهومة! )ت�شحك(.

�لعامل  هذ�  يف  لطفلني  تربيتها  • وحول 
�لييعييامل و�أرف�ص  - )�أتييقييّبييل بع�ص حيييو�دث هييذ� 
لتغيري  جهدي  ق�شارى  �أبيييذل  �الآخييير.  بع�شها 
�بنتي  ثم  �بني  و�ييشيياأرّبييي  �أرف�شها  �لتي  �مل�شائل 
�لذين  �الأ�شخا�ص  حتى  �جلميع،  �حييرت�م  على 

يختلفون عنهما.
�لذين  �الأ�شخا�ص  �إىل  �أي�شاً  �الختاف  ي�شري   

�شّوتو� ل�شالح فريق متطّرف. �أحاول فهم ذلك 
�ملع�شكر و�أتفّهم �الأ�شخا�ص �خلائفني.

 نعي�ص يف جمتمع قائم على �لف�شل �لد�ئم بني 
�لنا�ص، لذ� تن�شاأ لديهم خماوف غري منطقية. 

ما �لد�عي للخوف من �الآخر؟

�سحية وندم
يف حديث عن �لعن�شرية قالت ماريون كوتيار: 

)ال، مل �أقع �شحية �لعن�شرية،
عمر  يف  عن�شريني  �أ�شخا�ص  �شحية  كنُت  بييل   

�لثانية ع�شرة. 
حني دخلُت �إىل �ملدر�شة، كنت �أتيُت من �شو�حي 
�النتماء�ت  مييين  خييليييييط  يييطييغييى  حيييييث  بييارييي�ييص 

�لعرقية.
�لييريييفييييية، كانت  �مليينيياطييق  �إىل   وحيييني و�ييشييلييُت 
مييظيياهيير ذليييك �الخييتيياط حمييييدودة. ت�شادقُت 
كيف  �لبع�ص  يفهم  مل  لكن  مغربية  فييتيياة  مييع 
مغربية.  فييتيياة  �شديقة  مثلي  باري�شية  ت�شبح 
دفعوين حتت �ل�شامل و�شكبو� علّي ليرت�ً من 
�شديقة  كنت  الأنيينييي  نف�شي  �أطييّهيير  كييي  �لعطور 

فتاة عربية! 
لنف�شي  قلُت  �لتجربة �شادمة جييد�ً.  تلك  كانت 

�إننا نعي�ص يف بيئة جنونية!
وفيما يتعلق بالنفوذ �لذي تتمتع به الأنها ممثلة 
�أظن  ال  �ملييربييحييات  �لفنانات  قائمة  �إىل  تنتمي 
�أنني �أمتتع بالنفوذ �لكايف كي �أوؤثر يف م�شري �أي 
فيلم. رمبا تزد�د �شهولة بع�ص �مل�شاريع بف�شل 
�أي فيلم مهّم معي  �أن ينجح  ��شمي لكن ميكن 

�أو من دوين(.
فيلم  م�شاركتها يف  على  بالندم  �شعورها  وحول 
ح�شرها  �ليييذي  �أنييهييا  �أجييييرة(  )�ييشيييييارة   Taxi
فّكرِت  لييدرجيية  �ييشيينييو�ت  بيييياأدو�ر �شطحية طيييو�ل 
فيلم  كييان  كييوتيييييار: )ال.  �ملهنة جتيب  بيياعييتييز�ل 
ومل  �جلمهور  �إيّل  يتعّرف  كي  فر�شة   Taxi
�أخرى.  �شينمائية  م�شاريع  جتربة  من  مينعني 
متنوعة.  �أدو�ر  علّي  ُتعَر�ص  بيييد�أت  مييا  �شرعان 
�أ�شتك�شف  �أن  �أي  �أحلم بذلك منذ �شغري،  كنت 
عو�مل خمتلفة جد�ً. تكون تلك �لتجارب �الأوىل 

مهّمة دوماً(.

اأحالمي كثرية
�أعمال  لدى ماريون كوتيار ولييد�ن و�شاركت يف 
�أهم �ملخرجني. ولكن طموحاتها مل تتوقف كما 
�أظن  �أحام كثرية...  يبدو، فهي تقول: )لدّي 
�شرد ق�ش�ص  �إىل  �الأييييام  �أحييد  �شاأحتاج يف  �أنيينييي 

بكلماتي �خلا�شة. 
�أ�شكااًل خمتلفة. رمبا  �لق�ش�ص  تلك  تتخذ  قد 

�أخو�ص جتربة �لكتابة �أو �الإخر�ج مثًا...

 �أعييييليييينييييت �يييشيييركييية �الإنيييييتييييياج 
ب�شدد  �أنييييهييييا   ،)HBO(
 Who( رو�ييييييييية  حتيييوييييل 
�إىل   )Fears Death
جديد  تلفزيوين  م�شل�شل 
مع �ملنتج �لتنفيذي �ل�شهري 

جورج مارتن.
 Who( أن� �ملعروف  ومن 
رو�ية   )Fears Death
تاأليف  مييين  عييلييمييي،  خيييييييال 
�ل�شهري  �الأمييريكييي  �لكاتب 
�أ�شدرت  �أوكور�فور،  ننيدي 
 ،2010 عام  �الأوىل  للمرة 
وح�شلت على جائزة �خليال 
عام  رو�يييية  الأف�شل  �لعلمي 

،2011
 وكييييييذلييييييك جييييييائييييييزة كييييييارل 
 ،2010 ليييعيييام  بييييير�نيييييدون 
وييييييتيييييحيييييدث عيييييين ظيييياهييييرة 

�لنهو�ص باملر�أة.

�شتينغ يتربع بقيمة جائزة بولر 
مل�شاعدة الالجئني

كيييييي�ييييييشييييييف جنيييييييييييم �ليييييييييييييييروك 
�لييييربيييييطيييياين �يييشيييتييييييينيييغ، �أنييييه 
تييييربع بيييياأمييييو�ل تييلييقيياهييا من 
�شويدية  مو�شيقية  جييائييزة 
عريقة مل�شروع ال يبغي �لربح 
�ل�شباب  �ليياجييئييني  ييي�ييشيياعييد 
�ملجتمع  يف  �النييييدميييياج  عييلييى 
ميين خيييال �ملييو�ييشيييييقييى. ففي 
�شتنيغ  نال   ،2017 فرب�ير 
�الأمريكي  عيييازف �جلييياز  مييع 
»بوالر«  جائزة  �شورتر  و�ييين 
�لتي  �ليي�ييشييودييية،  �ملييو�ييشيييييقييييية 
بيييهيييا على  �ليييفيييائيييز  يييحيي�ييشييل 
�ألف   118( كييرونيية  مييليييييون 

دوالر(.
ُن�شر  بيييييان  يف  �شتينغ  وقييييال 
عيييليييى �ملييييوقييييع �الإليييييكيييييرتوين 
�إنه  »�ييشييونييغيياييينييز«،  مليي�ييشييروع 
�أح�شل  �أن  يل  كبري  »ل�شرف 
�ملو�شيقية  بييوالر  جائزة  على 
�لييي�يييشيييوييييديييية لييييهييييذ� �لييييعييييام، 

�أمييييو�ل  �أهييييب  �أن  وييي�ييشييعييدين 
م�شروع  �إىل  �جليييائيييزة  هييييذه 
�شونغاينز �ل�شويدي �ملوجه 

لل�شباب«.
ت�شاعد  »قييييييييد  و�أ�ييييييييشيييييييياف: 
�جل�شور،  مد  على  �ملو�شيقى 
�ل�شوء  ي�شلط  �مل�شروع  وهذ� 
عييلييى �ليييييدور �حليييييييوي �لذي 
قييييد تييييوؤديييييه �ملييو�ييشيييييقييى من 
لاجئني  �الإتييييياحييييية  خيييييال 
�ييشييبيياب فيير�ييشيية �النيييدمييياج يف 
وم�شروع  جيييدييييد«.  جمييتييمييع 
�إىل  ميييوجيييه  »�ييشييونييغيياييينييز« 
طالبي جلوء �شباب غالبيتهم 
مييين �أفييغييانيي�ييشييتييان و�رييييرتييييا 
و�ييشييورييية فيييرو� ميين �حلروب 
يف بلد�نهم وباتو� يقيمون يف 
ماجئ لاجئني يف �ل�شويد. 
ويقدم �مل�شروع لهم ن�شاطات 
مييو�ييشيييييقييييية تيي�ييشيياعييدهييم على 

�النخر�ط يف �ملجتمع.

اجلديد  الفيلم  مل�سق  ك��وت��ي��ار  م��اري��ون  تتقا�سم    
للمخرج  ا�سماعيل(  )اأ�سباح   Ismael's Ghosts
يف  وُع��ِر���ض  غين�سبغ  �سارلوت  مع  دي�سبلي�سني  اأرن��و 

افتتاح مهرجان )كان(.
 مقابلة مع واحدة من اأكرث املمثالت تاألقًا...
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غبار املنزل يحفز اخلاليا الدهنية وي�شبب ال�شمنة
حذرت در��شة حديثة من �أن �لغبار و�الأتربة �ملرت�كمة يف �ملنزل قد ت�شبب 

�ل�شمنة، من خال حتفيز �خلايا �لدهنية د�خل �أج�شامهم.
بوالية  دورهييام  ديييوك مبدينة  �أجريت يف جامعة  �لتي  �لدر��شة  و�أو�شحت 
�ملنزيل  �لغبار  و�الأتربة وعث  �لقاذور�ت  �أن  �الأمريكية،  �ل�شمالية  كارولينا 
�إىل زيييادة حميط �خل�شر  تييوؤدي  �لتي تتجمع حتى لو بكميات �شئيلة قد 

و�كت�شاب وزن �إ�شايف يف منطقة �لبطن.
وقالت �لدر��شة �إن �ملو�د �لكيميائية �ملختبئة يف �لقاذور�ت و�الأتربة و�لغبار 
حُتفز �خلايا �لدهنية على �إنتاج �ملزيد من �لدهون �لثاثية �لتي ي�شبب 
�رتفاعها �ل�شمنة وما يرتبط بها من �أمر��ص �لقلب و�لكولي�شرتول، م�شرية 
�إىل �أن �لغبار يدخل �جل�شم عن طريق ��شتن�شاقه من �لهو�ء �أو �بتاعه مع 

�لطعام �أو �مت�شا�شه من خال �جللد.
وقال �لدكتور هيذر �شتابليتون �لقائم على �لدر��شة، �إن �لنتائج ت�شري �إىل 
�أن �لغبار يحتوي على مزيج من �ملو�د �لكيميائية �ملتطايرة �لتي تت�شبب يف 
��شطر�ب �لغدد �ل�شماء، �أي �أنها تتد�خل مع وظيفة �لهرمونات �لطبيعية 

وعمليات �إنتاجها و�إفر�زها، ما يوؤثر �شلباً على �لوظائف �ملناعية.
وقام �لباحثون بجمع عينات من �لغبار �ملنزيل من 11 منزاًل يف كارولينا 
 9 �أن  تبني  للفئر�ن،  �لدهنية  �خلايا  على  تاأثريها  و�ختبار  �ل�شمالية، 
عييييينييات حييفييزت �خلييايييا �لييدهيينييييية عييلييى �إنييتيياج �لييدهييون �لييثيياثييييية، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

البعو�ض اأخطر ناقل لالأمرا�ض يف البلدان احلارة
بعيدة  رحيييات  يف  �النييطيياق  يف  �ل�شياح  يييرغييب  �ل�شيف  ف�شل  قيييدوم  مييع 
ال�شتك�شاف �لعامل من حولهم، غري �أن بع�ص �لوجهات �ل�شياحية �لغريبة، 
وخا�شة يف �ملناطق �ال�شتو�ئية، متثل خطر�ً كبري لاإ�شابة بالعدوى، مثل 
كيف  لكن  �له�شمي،  �جلهاز  و�أميير��ييص  �لوبائي  �لكبدي  و�لتهاب  �مليياريييا 

يحمي �ل�شياح �أنف�شهم عند زيارة مثل هذه �لوجهات �ل�شياحية؟.
�أخطر �حل�شر�ت يف �لعامل، وال تتمثل �مل�شكلة يف �حل�شرة  يعترب �لبعو�ص 
نقلها  يتم  �لتي  �الأمر��ص،  �لكثري من  تعترب من م�شببات  ولكنها  نف�شها، 
عن طريق �لبعو�ص، وخا�شة مع �النت�شار �لكبري لبعو�ص �لنمر �الأ�شيوي 

و�مل�شري.
وتييعييمييل بييعييو�ييشيية �ليينييميير ب�شكل �أ�ييشييا�ييشييي عييلييى نييقييل ثيياثيية �أمييير��يييص، زيكا 
طريق  عن  �الأميير��ييص  بهذه  �الإ�شابة  وتتم  �ل�شنك،  وحمى  و�شيكونغونيا 
�لفريو�شات، �لتي توجد ب�شكل �أ�شا�شي يف �آ�شيا و�إفريقيا و�أمريكيا �جلنوبية 

و�لو�شطى، وبالطبع ال ُيفرق �لبعو�ص ما بني �ل�شكان �ملحليني و�ل�شياح.
�ملاريا تعترب �ملاريا من �أهم �الأمر��ص، �لتي يتم نقلها عن طريق �لبعو�ص، 
و�لتي �شهدت تر�جعاً كبري�ً يف �الآونة �الأخرية، بف�شل نتائج بر�مج �ملكافحة 
�أخييرى، نظر� الأن  �ملياه من ناحية  و�إىل تز�يد تلوث  �لناجحة من ناحية، 
�لناقلة ملر�ص �ملاريا حتتاج ملياه نظيفة لتكاثرها، على �لعك�ص  �لبعو�شة 
من  �لكثري  يف  باملاريا  �الإ�شابة  خطر  تر�جع  ولذلك  �لنمر،  بعو�شة  من 

�لبلد�ن �لو�قعة يف جنوب �آ�شيا و�أمريكا �جلنوبية بدرجة كبرية.
بالن�شية  �مل�شكات  �أكييرب  من  يعترب  �لتطعيمات  وجييود  وعييدم  �لتطعيمات 
�لبعو�ص، ولذلك فاإن �حلماية من  �لتي يتم نقلها عن طريق  لاأمر��ص 
�لبعو�ص تكون هي �لو�شيلة �لفعالة �لوحيدة �شد �الأمر��ص، ونظر� لوجود 
�أنو�ع من �لبعو�ص تن�شط خال �لليل و�أخرى �أثناء �لنهار، فاإنه يتعني على 

�ل�شياح حماية �أنف�شهم من �لبعو�ص على مد�ر �ل�شاعة.

يبلغ  الن�سان  اأن��زه  بناء  اأط��ول  العظيم  ال�سني  �سور    •
ارتفاعه 39 قدما و عر�سه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟

- 2400 كم
؟ الواحدة  ال�سنه  يف  ال�سعر  لنمو  مدى  •  مااق�سى 

- 15 �شم
؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�سارة  نظام  ا�ستخدم  متى  و  •  اأين 

- �أمريكا عام 1918 م
مائتي  العامل  يف  احلديد  لل�سكة  حمطة  اأكب  •  ت�ستقبل 

الف �سخ�ض و توجد يف ؟؟
- نيويورك 

" ؟ الديانة  اأ�سول  عن  " الإبانة  كتاب  موؤلف  •  من 
- �أبو �حل�شن علي بن ��شماعيل �الأ�شعري 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  �لب�شري  �جل�شم  �أن  تعلم  • هل 
• هل تعلم �أن �لزر�فة لطول رقبتها فهي ال تنام يف �ليوم �لو�حد �إال ت�شع دقائق و لي�شت على مرة و�حدة 

�إمنا على ثاث مر�حل كل مرة ثاث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  �لب�شري  �جل�شم  �شر�يني  �أن  تعلم  • هل 
تنف�ص بدون  �ملياه  حتت  �شاعة  �لبقاء  ي�شتطيع  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 

�الأر�شية  �لكرة  على  حيو�ن  �أكرب  هو  �الأزرق  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 
كم  م�شافة850  على  غنائها  بو��شطة  �لتخاطب  ت�شتطيع  �لزرقاء  �حليتان  �أن  تعلم  • هل 

�أمتار   9 �إىل  �أحيانا  �إرتفاعها  ي�شل  جمجمته  فوق  �حلوت  ر�أ�ص  من  تدفع  �لتي  �ملاء  نافورة  �أن  تعلم  • هل 
�ل�شاعة   / كم   40 �إىل  �شرعته  ت�شل  ذلك  ومع  �أطنان   5 �إىل  ي�شل  �لفيل  وزن  �أن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمر�ه  يف  �لدم  يقطعه  �لذي  �مل�شو�ر  �أن  تعلم  • هل 
�الأ�شبوع  �أطر�فه يف  �ملتحركة وحتريك  �الأ�شياء  على  عينيه  تركيز  يبد�أ يف  �لطبيعي  �لطفل  �أن  تعلم  • هل 

�ل�شاد�ص من �لعمر ، ويف �لفرتة ذ�تها ي�شتجيب لاأ�شو�ت �ملفاجئة
�لكبار ي�شيب  مما  �أقل  بن�شب  ولكن  �أي�شا  �الأطفال  ي�شيب  �ل�شقيقة  �شد�ع  �أن  تعلم  • هل 

كبري جناح  وتلقى  �لثلج  بكماد�ت  يعالج  �ملفا�شل  روماتيزم  �لروماتيزم  حاالت  بع�ص  �أن  تعلم  • هل 

�أمنية خالد
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فوائد الأفوكادو
�لفريدة،  �الأفيييوكيييادو  لييفييو�ئييد  نتيجة 
ك�شنف  �لتغذية  خييرب�ء  بع�ص  مييزه 
فيييييرييييييد وخمييييتييييلييييف عيييييين �خليييي�ييييشييييار. 
فحبة  باالألياف،  غناه  �ىل  فباالإ�شافة 
�فييوكييادو و�حيييدة حتييتييوي على 36% 
من �لكمية �ملقرتح تناولها يوميا من 
�لفوالت،  من  و30%  )ك(  فيتامني 
)�ملهم   5 ب  فيييييتييامييني  مييين  و20% 
وكمية  �لييييكييييربييييوهيييييييييدر�ت(،  لييتييحييليييييل 

معقولة من فيتامني ب 6 و ج وE و�للوتني و�لنيا�شني و�لريبوفافويند. بل 
�نه يحتوي على كمية بوتا�شيوم �شعف تلك �ملوجودة يف �ملوز. وهو من �الغذية 
�لتي توفر كمية من �الحما�ص �لدهنية �ملفيدة �لتي ت�شهم يف تعزيز �الرتفاع 
يقلل  مما  �خلبيث  �لنوع  معدل  وتخفي�ص  �حلميد  �لكولي�شرتول  معدل  يف 
فر�شة ��شابتك باأمر��ص �لقلب. كما �ن هذه �لدهون �حلميدة مفيدة لتنظيم 
مهام �جل�شم �حليوية و�تز�ن �جلهاز �لهرموين.  وين�شح بتناول �الفوكادو نيئا 
و�لبيتا  �مت�شا�ص مغذياته وخا�شة مو�د �اللفا  �الأخييرى لزيادة  مع �الغذية 
كاروتني. ففي در��شة حول درجة �مت�شا�ص �جل�شم لعنا�شر �الأفوكادو، �كت�شف 
قييدرة �جل�شم  يرفع كثري� من  �ل�شل�شة  �و  �ل�شلطة  تناولها �شمن طبق  بيياأن 
على �مت�شا�ص مو�د �لكاروتني و�لدهون �ملفيدة و�لفيتامينات �ملوجودة فيها.  
وقد خل�شت عدة در��شات �ىل تاأكيد فائدة �لوقاية من �ل�شرطان �ي�شا. ومنها 
�الأفوكادو يف  �ملوجودة يف  �الحادية  �لدهون  و�شع خا�شة  �ن  �أظهرت  در��شة 
�الن�شجة قبل تعري�شها لدرجة �شارة ومرتفعة من �ال�شعاعي، �أ�شهم يف حماية 

�خلايا من ��شر�ر �لتدمري �خللوي و�لتهاب �الن�شجة و�شرطان �جللد. 

برلني: تعد �الأزمات �لقلبية من �أكرث �الأ�شباب 
�ملوؤدية للوفاة يف �لعامل، وي�شعب �لتنبوؤ مبوعد 
حدوثها؛ لكن علماء بريطانيون تو�شلو� �إىل 

تقنية جديدة حتدد موعد �الأزمة �لقلبيية.
بي  "بي  �لييربيييطييانييييية  �الإذ�عييييية  وذكييييرت هيئة 
�شي"، �أن فريقا علمًيا بجامعة �أك�شفورد، طور 
�لقلب �شتحدث ثورة  طريقة جديدة لفح�ص 
�لدموية،  و�الأوعييييية  �لقلب  �أميير��ييص  عيياج  يف 
على  يييعييتييمييد  �جليييدييييد  �لييفييحيي�ييص  �أن  م�شيفة 

�ل�شر�يني؛  حول  و�اللتهابات  �لدهون  حتليل 
ملعرفة �أيها يف طريقه الأن يوؤدي الأزمة قلبية.

يوفر  �جلييديييد  �لفح�ص  �أن  �لعلماء،  و�أو�ييشييح 
فر�شة للمر�شى �الأكرث عر�شة للخطر، لتلقي  
�ملزيد من �لعاج وجتنب �الإ�شابة باأزمة قلبية 
�أو �شكتة دماغية، فعن طريق �لفح�ص �جلديد 
الأزمة  �شليم  �شخ�ص  بتعر�ص  �لييتيينييبييوؤ  ميييكيين 
قلبية بعد عدة �شنو�ت، وهو ما مينحه فر�شة 
لتلقي �لييعيياج �لييييازم وميينييع حييييدوث �الأزميييية 

�لقلبية.
و�أ�شاف �لعلماء، �أن �لذروة يف علم طب �لقلب 
�ل�شر�يني  �لتهابات  �كت�شاف  على  �لقدرة  هي 
كييان �شعًبا طييو�ل �خلم�شني  �لتاجية، وهييو ما 

عاًما �ملا�شية.
فاإن  �لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  لبيانات  وطبًقا 
ب�شبب  مييييوتيييون  نيي�ييشييميية  مييليييييون   17.3 نييحييو 
 30% ما ميثل  وهييو  �شنوًيا،  �لقلب  �أميير��ييص 

من جمموع �لوفيات �لتي تقع يف �لعامل.

وداًعا لالأزمات القلبية.. فح�ض طبي جديد 
يتنباأ بها قبل وقوعها

بارك ماك راي، وهو يوتوبر �سيدتان يف العقد ال�سابع من العمر، ترق�سان يف عر�ض ماكياج خالل مهرجان 
الدويل يف �سيول. )رويرتز(  DIA

كان خالد من �ملتفوقني يف مدر�شته حني �علنت �ملدر�شة عن م�شابقة كبرية �لفائز فيها �شيفوز برحلة جميلة 
و�شاعة قيمة.. هذ� ما �نا يف حاجة �ليه �شاعة قيمة، كانت هذه �منية خالد فاباه الي�شتطيع �ن ي�شرتي له 
و�حدة غالية �ذن �شيح�شل عليها من هذه �مل�شابقة و��شتعد �جلميع ،بذل خالد كل جهد و�شهر كثري� ر�جع 
�ملرتقب �شفت  �ليوم  وكل معلومة حتى جاء  لكل عون  �شيحتاج  فهو  وقيمة  كثرية  و�ختزن معلومات  كتبا 
��شرتكت  مد�ر�ص  ع�شر  جهده  يبذل  �جلميع  تتناف�ص  �ملد�ر�ص  فرق  �ملتناف�شون  وبييد�أ  و�لكر��شي  �لطاوالت 
يف هذه �مل�شابقة تقابلت كل مدر�شتني حتى �قرتبت �لنهاية ..نعم �الن بقيت مدر�شتان فقط �نها مدر�شة 
خالد و�ملدر�شة �ملناف�شة لها وبد�أت �ال�شئلة تتو�ىل وخالد وزميله يبذالن جهد� كبري� كان �لن�شيب �الكرب 
خلالد لغز�رة معلوماته وتفوقه على زميله �ما �ملدر�شة �الخرى فكان فكان �لطالبان يبذالن جهد� خارقا 
ليتفوقا عليه وكانت �ال�شئلة تنهمر عليهم وكاأنها ر�شا�شات يجب حتا�شيها ولكن مل ي�شتطعا ذلك فقد بد�أت 
عامتهما تقل وترتفع عامات خالد وزميله وبد�أ �ل�شياح يعلو و�لت�شجيع يزد�د و�لوقت يكاد ينتهي وعندما 
مدير  وجيياء  بحر�رة  �جلميع  ف�شفق  خالد  مدر�شة  كانت  �لفائزة  �ملدر�شة  و�علنت  �لنهاية  �شفارة  �طلقت 
�ملدر�شة ليقول لقد �شرفني �ن يكون لدينا طالب مثل خالد �هنئه و�عرتف رمبا عنده من معلومات كثرية 
لي�شت لدى مديره .. ف�شحك �جلميع لهذ� �ملديح و�شفقو� وجاء �لوقت للجو�ئز و�لفائز �الول كان خالد 
فاز ب�شاعة قيمة هدية من �ملدر�شة ورحلة جميلة له ولزميله و�شهادة تقدير جميلة لكل منهما �شيعلقها على 

�حلائط لتكون ذكرى وعاد للبيت يلب�ص �ل�شاعة ويحمل �شهادة �لتقدير ويحلم بالرحلة �ملنتظرة .


