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فح�ص للجينات يتنّباأ مبوعد الزهامير

اجلينات  على  يعتمد  فح�صاً  كاليفورنيا  جامعة  م��ن  باحثون  ط��ّور 
الأع�صاب  خاليا  يف  ت��ط��ورات  فيها  حت��دث  التي  ال�صنة  ت��وّق��ع  ميكنه 
اأكرث  اأح��د  الزهامير  مر�ض  ويعترب  بالزهامير.  الإ�صابة  اإىل  ت��وؤدي 
اأ�صكال اخلرف �صيوعاً، ويتوقع تزايد هذه الظاهرة يف العقود املقبلة، 
ول يوجد للمر�ض عالج حتى الآن، لكن ي�صاعد اكت�صافه مبكراً على 

اتخاذ اإجراءات تخفف من �صدته، وتقلل من معاناة املري�ض.
راهول  الربوفي�صور  اإ���ص��راف  اأُج��ري��ت حتت  التي  الدرا�صات  واأظ��ه��رت 
التي  البولينجيني  التهيج  منظومة  ا���ص��ت��خ��دام  اإم��ك��ان��ي��ة  د���ص��ي��ك��ان 
الأع�صاب  فيها  تطّور  التي  بال�صنة  للتنبوؤ   PHS بحروف  ُتخت�صر 

م�صكلة الزهامير.
الفح�ض  ع��ن  ت��ق��ري��راً  ن�صرت  ال��ت��ي  العلمية  بلو�ض  جملة  وبح�صب 
اجلديد: من لديهم معدل ال� PHS مرتفع ي�صابون بالزهامير يف 

فرتة مبكرة ترتاوح بني 10 و15 �صنة قبل من لديهم معدل اأقل .
املري�ض يف احل�صبان، مع قيا�ض معدل  الفح�ض اجلديد �صن  وياأخذ 
ال� PHS مع فح�ض جني ُي�صّمى APHO ويلعب دوراً رئي�صياً يف 
تقرير اإ�صابة الإن�صان بالزهامير. وي�صاعد التنّبوؤ باملر�ض مبكراً على 
اتخاذ اإجراءات عديدة تي�صر حياة املري�ض وتخّفف من �صدة الإ�صابة. 
األف   70 ل���  اجليني  النمط  فح�ض  على  ال��درا���ص��ة  اأب��ح��اث  واعتمدت 

�صخ�ض من امل�صنني، عدد منهم م�صاب بالزهامير. 

حميط اخل�صر مرتبط باأمرا�ص الكبد
حّذرت نتائج درا�صة �صويدية جديدة من وجود �صلة قوية بني زيادة 
املزمنة يف  الكبد  باأمرا�ض  الإ�صابة  ال�صباب وبني  حميط اخل�صر يف 
تدخالت  اإج���راء  اإىل  البحث  فريق  ودع��ا  الُعمر.  من  لحقة  مرحلة 
املواظبة على  ال��وزن، وت�صغري حميط اخل�صر، واإىل  مبكرة خلف�ض 
اأية م�صاعفات على الكبد قبل  اإجراء الفحو�صات الدورية لكت�صاف 

تدهور احلالة.
وُتعترب ال�صمنة وباءاً عاملياً، وت�صري التقارير الطبية اإىل اأنه مع حلول 
عام 2030 �صيكون هناك بليون اإن�صان م�صاب بال�صمنة حول العامل. 
وترتبط البدانة باأمرا�ض القلب وال�صكري وال�صرطان، وت�صيف نتائج 
ال�صمنة  م�صاعفات  اإىل  املزمنة  الكبد  اأم��را���ض  ال�صويدية  الدرا�صة 

وزيادة حميط اخل�صر.
اأبحاثها  كارولين�صكا واعتمدت  الدرا�صة يف م�صت�صفى جامعة  اأُجريت 
على البيانات ال�صحية ل� 1.2 مليون رجل ان�صموا للجي�ض ال�صويدي 
ح��ت��ى عام  ب��ي��ان��ات��ه��م  م��ت��اب��ع��ة  1969 و1996، ومت���ت  ع��ام��ي  ب��ني 

.2012
خطر  ترفع  اخل�صر  حميط  زي��ادة  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  وتو�صلت 
م��ق��ارن��ة مبن  ب��امل��ائ��ة   50 بن�صبة  امل��زم��ن��ة  الكبد  ب��اأم��را���ض  الإ���ص��اب��ة 
يتمتعون بالوزن الطبيعي. كما ك�صفت النتائج عن اأن البدانة وزيادة 
النوع2 يف مرحلة  بال�صكري من  الإ�صابة  تزيد خطر  البطن  ده��ون 

لحقة من احلياة اأي�صاً.
ال��وزن يف  وزي���ادة  ال�صمنة  اإه��م��ال  ع��دم  اإىل  الدرا�صة  ودع��ت تو�صيات 
م�صاعفاتها  لأن  مبكرة  مرحلة  يف  امل�صكلة  عالج  يف  والبدء  ال�صباب، 

ت�صبح خطرية عند التقدم يف الُعمر. 

اأدوية ه�صا�صة العظام قد تهدد الفك
اأدوية ه�صا�صة العظام قد يكون  اإن  قالت اجلمعية الأملانية للجراحة 
لها اأثر جانبي خطري حيث اأنها قد توؤدي اإىل ما يعرف بنخر الفك، 

اأي تاآكل اأجزاء من عظام الفك.
زيارة  ال��ع��ظ��ام  ه�صا�صة  مر�صى  على  ينبغي  اخل��ط��ر،  ه��ذا  ولتجنب 
طبيب اأ�صنان قبل تعاطي الأدوية، خا�صة اإذا كانوا يعانون يف الأ�صا�ض 
لأن  نظرا  اأج��ل عالجهاً  من  الأ�صنان  ج��ذور  اأو  اللثة  يف  م�صاكل  من 
اللتهابات بالقرب من العظام ميكن اأن ُتزيد من �ُصمية الدواء، مما 

يت�صبب يف تاآكل عظام الفك. 
كما ينبغي الهتمام ب�صحة الفم جيداً اأثناء فرتة العالج. 
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قتله هرًبا من �صداد قر�ص
ق�صت املحكمة اجلنائية يف البحرين باإعدام فلبيني اأًدين بقتل باك�صتاين 
للتهرب من �صداد مبلغ اقرت�صه منه، وال�صجن 15 عاًما لزميله الذي 
�صاعده يف اجلرمية و�صرقة بطاقات املجني عليه الئتمانية، واإبعاده عن 

البالد.
ا مقابل فائدة ربوية،  وك�صفت التحقيقات اأن املجني عليه كان يقدم قرو�صً
وعندما عجز القاتل عن ت�صديد املبلغ قرر قتل املجني عليه مب�صاعدة 
املتهم الثاين وقاما ب�صرقة حافظة نقوده وبطاقاته البنكية، التي كانت 

ال�صبب الرئي�ض يف التو�صل للجناة، بح�صب موقع الأيام نت .
وتعود اأحداث الق�صية، اإىل اأن املجني عليه داأب على اإقرا�ض مبالغ مالية 
نظري فائدة حمددة، واأن القاتل كان قد اقرت�ض مبلًغا مالًيا من املجني 
عليه مقابل فائدة حمددة، وملا عجز عن ال�صداد يف املوعد املتفق عليه، 
ونتيجة الإحل��اح امل�صتمر من قبل املجني عليه له كي ي�صدد املبلغ، قرر 

اجلاين التخل�ض من الباك�صتاين مب�صاعدة املتهم الثاين.
واتفق املتهمان على قتل املجني عليه، واعرتف القاتل اأنه يف يوم الواقعة 
توّجه اإىل �صقة املجني عليه م�صتغاًل وجوده مبفرده ثم باغته ب�صربات 
متعددة من خالل نحره بوا�صطة �صكني كانت بحوزته، حتى تاأكد من 
موته، وبعد قتله، قام ب�صرقة هاتفه وعدد من البطاقات البنكية ومبلغ 
البنكية  البطاقات  ا�صتعمال  منه  وطلب  الآخ��ر  للمتهم  وتوجه  نقدي، 

عرب ال�صراف الآيل والحتفاظ بتلك امل�صروقات.

طفلة تعلق ب�صباك 
الطابق ال�صاد�ص

ال�صني  يف  كهرباء  �صيانة  عامل  متكن 
من اإنقاذ طفلة علقت يف الطابق ال�صاد�ض 
ال�صرف  اأنابيب  من  بالقرب  مبنى  من 
ال�صحي، حيث �صارع اإىل اإح�صار الرافعة 

التي كان يعمل عليها لإنقاذ الطفلة.
مت  ال���ذي  الفيديو  يف  اجل���ريان  ويظهر 
يحملون  وه��م  ال�صني  �صمايل  ت�صويره 
ال���ذي  ال���وق���ت  يف  امل���ب���ن���ى،  اأ����ص���ف���ل  رداء 
ال�صرف  باأنابيب  تت�صبث  الطفلة  كانت 
اإىل  ت�صقط  اأن  و���ص��ك  وع��ل��ى  ال�����ص��ح��ي، 
الأ�صفل، بح�صب ما اأوردت �صحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
مار�ض   19 يوم  امل�صاهد  هذه  والتقطت 
التقارير  ت��ق��ول  ح��ي��ث  اجل����اري،  )اآذار( 
الإعالمية اإن الطفلة البالغة من العمر 
منزلها  ن��اف��ذة  م��ن  خ��رج��ت  ���ص��ن��وات   6
تتمكن  ال�صاد�ض، ومل  الطابق  الواقع يف 

من العودة اإىل الداخل.
وجوده  ���ص��ادف  ال��ذي  الكهربائي  وُه���رع 
واأح�صر  احل���ادث،  مكان  اإىل  املنطقة  يف 
ومتكن  عليها،  يعمل  ك��ان  التي  الرافعة 
الوقت  يف  ال��ط��ف��ل��ة  اإىل  ال���و����ص���ول  م���ن 

املنا�صب. 

التعرف على عمرك 
احلقيقي من خالل ب�صرتك �ص 23

بدائل اخلطوط الأردنية 
لرحالت بال حوا�صيب

ح��اول��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة امللكية 
الأردن������ي������ة ال���ت���خ���ف���ي���ف م����ن وق���ع 
الأجهزة  ب��ح��ظ��ر  ال��غ��رب��ي  ال���ق���رار 
م���ق�������ص���ورات  يف  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
الطائرات، مقرتحة بدائل طريفة 
على ركابها، ومن ذلك التحديق يف 

الآخرين .
الناقل  وه���ي  ال�����ص��رك��ة،  ون�����ص��رت   
على  الأردن  يف  ال��وط��ن��ي  اجل����وي 
في�صبوك،  مب����وق����ع  ����ص���ف���ح���ت���ه���ا 
م��ن�����ص��وري��ن اإث�����ر ق�����رار ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة ح��ظ��ر اإدخ���ال 
املحمولة  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر  اأج�����ه�����زة 
الإلكرتونية  والأل���ع���اب  والأل�����واح 
املتجهة  الطائرات  مق�صورات  اإىل 
مبا�صرة اإليها من �صبع دول عربية 

منها الأردن.
الأول  من�صورها  يف  امللكية  وقالت   
ن���ق���دم ل���ك 12 ���ص��ي��ئ��ا مي��ك��ن لك 
اأثناء رحلة طريان ت�صتغرق  فعلها 
12 �صاعة بال حا�صوب حممول اأو 
حا�صوب لوحي ، من بينها انخرط 
ب��دائ��ي��ة م��ن ع�صر ما  يف حم��ادث��ة 
�صينية  اأن  وتخيل  الإنرتنت،  قبل 

الطعام لوحة مفاتيح .
 كما ت�صمنت البنود فكر يف اأ�صباب 
ع���دم وج����ود ح��ا���ص��وب حم��م��ول اأو 
ح��ا���ص��وب ل��وح��ي م��ع��ك، ت��اأم��ل، قل 
ال����ذي يجل�ض  ل��ل�����ص��خ�����ض  م��رح��ب��ا 
�صاعة يف  ا�صتغرق  اأو   ، اإىل جانبك 
خالل  �صت�صاهده  ال��ذي  ما  تقرير 

الرحلة .
كتب  اآخ���ر  من�صور  القائمة  وت��ب��ع   
فيه اأو افعل ما يجيده الأردنيون.. 
ح����دق ب���الآخ���ري���ن. ك���ن ذك���ي���ا، كن 

اأردنيا، حلق مع امللكية الأردنية .
لدى  ا�صتح�صانا  املن�صوران  ولقي   
بع�ض م�صتخدمي مواقع التوا�صل 
واعترب  بال�صحك  جتاوبوا  الذين 
قرار  على  يتهكمان  اأنهما  بع�صهم 

احلظر.
موقعها  على  الأردن��ي��ة  ن�صرت  كما 
ق�صيدة  اآذار  م����ار�����ض   22 ي�����وم 
اأ�صبوع  ك��ل  م��ع��ن��اه��ا  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة 
اأمريكا  اإىل  �صافروا  جديد،  حظر 
اأ�صبحنا نكتب  طاملا الأم��ر ممكن، 
رحلتنا  ع��ل��ى  ن����دع  ول����ن  ال�����ص��ع��ر، 

جمال للتنكيد .
وت�����ص��ت��غ��رق رح���الت ال���ط���ريان من 
عمان اإىل اأمريكا نحو 12 �صاعة، 
وي��ج��ب ع��ل��ى امل�����ص��اف��ر ال��ت��واج��د يف 
املطار قبل ثالث �صاعات من موعد 
الرحلة ل�صتكمال اإجراءات ال�صفر 

والتفتي�ض والتدقيق الأمني.

التعلم  على  ت�صاعدك  خطوات   5
اأ�صرع بـ10 مرات.. جربها

للقراءة  طريقة  اإي��ج��اد  حم��اول��ة  يف  يوما  فكرت  ه��ل 

جتعلك تتعلم ب�سرعة وال تن�سى ما تعلمته؟ هذه اأخبار 

�سارة لك، فالطريقة موجودة بالفعل، بح�سب 

موقع اليف هاك .

�سيمكنك تعلم هذه التقنيات اخلم�سة من 

ت�سريع  كيفية  يف  كبري  ف��ارق  مالحظة 

تعلمك ملهارات جديدة.

اأ�صغر: هدفا  حدد   1-
عليك  ج��دي��دة  وم��ه��ارات  اأ�صياء  تعلم  ال�صهل  م��ن  لي�ض 
تعلم  ت��ب��داأ  اأو  اأ���ص��ي��اء  ت��ق��راأ  فعندما  و���ص��رع��ة.  ب�صهولة 
حماولة  هو  الأول  فعلك  رد  يكون  تفهمها،  ل  م��ه��ارات 
معرفة ما ل تفهمه يف اآن واحد. مبجرد اأن تقوم بذلك، 
اإما  اأمرين:  اأحد  التعلم. و�صيحدث  فاأنت تبطئ عملية 
تعلمها  اأن  اأو  الأ�صياء  بتلك  تقوم  كيف  تعرف  لن  اأن��ك 
ذل���ك، عليك  م��ن  ب���دل  اأط�����ول.  وق��ت��ا  م��ن��ك  �صي�صتغرق 
على  والعمل  اأ�صغر  مكونات  اإىل  امل��ه��ارات  تلك  تفكيك 
تعلم كل واحد منها على انفراد حتى تتمكن من جمعها 

معا يف وقت لحق.

ابداأ  ثم  عادة  ي�صبح  حتى  واحد  مكون  على  تدرب   2-
بالآخر:

لكل �صخ�ض جمالت متعددة يف حياته يرغب يف اإجراء 
بع�ض التح�صينات عليها. فلرمبا تود تغيري عادات الأكل 
لديك اإىل اأخرى اأكرث �صحية اأو ترغب يف الذهاب اإىل 
اأكرث  ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة  اأو  اأب��ك��ر  وق��ت  يف  ال��ن��وم 
ح�صنة  نيات  ول��دي��ك  م�صمما  كنت  ل��و  وحتى  انتظاما. 
لإجناز اأهدافك، فاإنه من الطبيعي اأن تف�صل وتعود اإىل 

عاداتك القدمية.
واح��د يف  �صيء  الرتكيز على  ي��وم على  ك��ل  نف�صك  درب 
الوقت املنا�صب كي ل تفقد الرتكيز. عندما تقوم بذلك، 
خمتلفة  اجت��اه��ات  يف  الت�صتت  م��ن  ذه��ن��ك  متنع  ف��اأن��ت 
القيام  حتتاج  التي  الأخ��رى  الأ�صياء  جميع  يف  التفكري 

بها. فذلك مربك ومثبط للعزمية.

ي�صبح  وع��ن��دم��ا 
ذل����������������ك امل��������ك��������ون 

اأو  لديك  ع��ادة  ال�صغري 
حت���ق���ق ه���دف���ك اجل���دي���د، 

اخلطوة  يف  ت�����ص��ري  ف����اأن����ت 
عندها، ميكنك  ال�صحيحة. 

التحرك اإىل املكون املقبل.
الق�صرية  الدرا�صة  ف��رتات   3- 

كل يوم اأكرث جناعة من الدورات 
الطويلة واملتقطعة:

اأدمغتهم  يح�صون  ال��ن��ا���ض  م��ن  الكثري 
يف  خا�صة  ق�صرية  زمنية  ف��رتة  يف  باملعلومات 

كم  فكروا  هل  لكن  الختبار.  موعد  ت�صبق  التي  الليلة 
من تلك املعلومات يتذكرونها بعد عدة اأيام؟ رمبا لي�ض 
ال��ك��ث��ري. ف��اأن��ت تتعلم اأك���رث م��ن ال��ت��ك��رار. ف���اإذا جل�صت 
6 �صاعات ثم عدت لتحاول تذكر ما قراأت،  تدر�ض ملدة 
عندما  لكن  القليل.  تتذكر  ب��اأن  كبرية  فر�صة  فهناك 
تتذكر  اأن  باإمكانك  �صيكون  ي��وم،  اأق��ل كل  تدر�ض لفرتة 
املعلومات يف فرتة زمنية اأق�صر. وهو ما ي�صاعدك على 

تعلم اأ�صرع.
على  اث��ب��ت  ث���م  ط���رق  ع���دة  ج���رب  ال���ب���داي���ة..  يف   4-

واحدة:
عندما تبداأ يف تعلم �صيء جديد، ج��رب ع��دة ط��رق قد 
واحدة.  تعجبك  اأن  اإىل  ب�صرعة  التعلم  على  ت�صاعدك 
عندما تعرث عليها، اقت�صر عليها ومت�صك بها. قد جتد 
�صيكون ذلك  تتح�صن.  ب���داأت  الأم���ور  اأن  م��ا   يف مرحلة 

والتفكري فيما  ال��وراء  اإىل  املنا�صب لأخذ خطوة  الوقت 
لك  بالن�صبة  قد تغريت  �صتكون  الآن  فالأ�صياء  حققته. 
وت��ك��ون اأن��ت ق��د ت��غ��ريت. عندها، يكون ال��وق��ت ق��د حان 

لتبديل الأمور حتى تتمكن من احلفاظ على التقدم.

نف�صها: الأخطاء  ارتكاب  لتجنب  اخلال�صات  تعلم   5-
اأ�صياء  تعلم  تبداأ  عندما  �صتخطئ  اأن��ك  يف  �صك  من  ما 
جديدة. يبدو الأمر �صعبا بالن�صبة للبع�ض. لكنه وقت 
منا�صب لطلب امل�صاعدة من �صخ�ض ي�صتطيع اأن يطلعك 
على مكان اخلطاأ وماذا ت�صتطيع فعله يف املرة القادمة 
بحاجة  فاأنت  وعندما تخطئ،  الأخطاء.  تكرار  لتفادي 
الذي  ال�صخ�ض  اأن تعرث على  ملن ي�صاعدك. لذا، عليك 

ي�صتطيع اإر�صادك وم�صاعدتك على تخطي احلواجز.
تعلمك  ب��طء  م��دى  عن  النظر  بغ�ض  اأن��ه  دائما  وتذكر 

لالأ�صياء واملهارات اجلديدة، فالتقدم هو التقدم.

هذه ب�صرى �صارة 
لع�صاق القهوة

القهوة،  لع�صاق  ���ص��ارة  ب�����ص��رى  ي��ع��د  فيما 
تناول  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا����ص���ة  خ��ل�����ص��ت 
القهوة ي�صاعد يف الوقاية من الزهامير اأو 
اخلرف وحماربة الآثار الناجمة عنه، هذا 
ف�صاًل عن دوره��ا الفعال يف تعديل املزاج 

ومنح الإح�صا�ض بالن�صاط واليقظة.
وتوؤكد الدرا�صة التي اأجريت داخل جامعة 
دور  اأن  الأم��ريك��ي��ة  بلومنغتون  اإن��دي��ان��ا 
ج�صم  تن�صيط  ع��ل��ى  يقت�صر  ل  ال��ق��ه��وة 
الإن�����ص��ان ف��ق��ط، ب��ل ي��ع��زز م��ن ق��وة انزمي  
NMNAT2  يف الدماغ والذي يعمل 
ويكافح  الع�صبية،  اخل��الي��ا  حماية  على 
على  تتجمع  وال��ت��ي  ال��ربوت��ي��ن��ات  جت��م��ع 
الإ�صابة  م�صببة  امل���خ  يف  ل��وي��ح��ات  ���ص��ك��ل 
اأو اخل���رف، ح�صب ما  مب��ر���ض ال��زه��امي��ر 

جاء يف �صحيفة ديلي ميل .

الدماغ  يف  الدهنية  امل���واد  ت��راك��م  اأن  كما 
الأع�صاب  لأم��را���ض  معروفة  مقدمة  هو 
اخلطرية، وترتبط اأي�صا باأمرا�ض ال�صلل 
ال�صموري.  اجلانبي  والت�صلب  الرعا�ض، 
وخالل الدرا�صة، مت فح�ض نحو 1280 
مركباً تت�صمن بع�ض الأدوية، وباختبارها 
التو�صل  الباحثون  ا�صتطاع  الفئران  على 
اإىل 24 مركباً على راأ�صها الكافيني، تعمل 
NMNAT2  يف  ع��ل��ى زي����ادة ان����زمي  
العقلية  القدرات  من  يح�صن  مما  الدماغ 
العقلية  احل����ال����ة  ت����ده����ور  م����ن  وي���ب���ط���ئ 
املرتبطة بالتقدم يف العمر. وكان قد تبني 
على  ب��ق��درت��ه  يتميز  الكافيني  اأن  �صابقاً 
حت�صني وظيفة الذاكرة يف الفئران الذين 
من  ك��ب��رية  م�صتويات  جتمع  م��ن  يعانون 

الربوتينات يف اأدمغتهم.
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�ش�ؤون حملية

بح�سور ال�سفري الفرن�سي 

فر�صان اأكادميية فر�صاي الوطنية لفنون الفرو�صية يقدمون عر�صهم الفتتاحي يف قلعة اجلاهلي بالعني

 فندق العني روتانا ي�صت�صيف مهرجان املاأكولت والثقافة ال�صبانية   

اطلقته الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء وجمموعة جامعة اأبوظبي للمعارف

 برنامج "عونك" التدريبي يهدف اإىل تعزيز مهارات موظفي خدمة املتعاملني يف الهيئة

•• اأبوظبي - الفجر

الفتتاحي  ال��ع��ر���ض  بالعني  اجل��اه��ل��ي  قلعة  �صهدت 
ال�صهري  اخليول  وم��درب  املخرج  قدمه  ال��ذي  الأول 
بارتابا�ض مب�صاركة 30 من خيول وفر�صان "اأكادميية 

فر�صاي الوطنية لفنون الفرو�صية" الفرن�صية. 
مرياييه،  مي�صيل  ���ص��ع��ادة  الف��ت��ت��اح  ع��ر���ض  ح�����ص��ر 
و�صلطان  الإم������ارات  دول���ة  ل���دى  ال��ف��رن�����ص��ي  ال�صفري 
الظاهري، املدير التنفيذي لقطاع ال�صياحة بالإنابة 
من  وح�صد  والثقافة"  لل�صياحة  اأبوظبي  "هيئة  يف 

ممثلي و�صائل الإعالم واجلمهور. 
يقام العر�ض يف مرابط خا�صة اأُن�صئت خ�صي�صاً داخل 

25 و26 و27 و28 من �صهر  اأي��ام  قلعة اجلاهلي 
مار�ض اجلاري. وياأتي هذا العر�ض يف اإطار الربنامج 
اأبوظبي  هيئة  قبل  من  الإماراتي-الفرن�صي  الثقايف 
اأبوظبي  يف  الفرن�صية  وال�صفارة  والثقافة  لل�صياحة 
واملعهد الفرن�صي. وقدم الفر�صان عر�صاً يتكون من 
الإماراتي،  ال�صعر  من  فقرات  يرافقها  م�صهداً،   15
اأعمال  م��ن  املو�صيقية  امل��ق��ط��وع��ات  م��ن  وجم��م��وع��ة 
الت�صيلو" من  "مقطوعة  تت�صمن  بارزين،  ملحنني 
ريجينا"  "�صالفا  ومقطوعة  ب��اخ،  �صبا�صتيان  اأعمال 
اأوف  راي���ت  و"ذا  مونتيفريدي،  املو�صيقي  للموؤلف 
�صربينج" ل�صرتافين�صكي، بالإ�صافة اإىل فقرة عزف 

منفرد على اآلة العود.  

 •• العني- الفجر

ا���ص��ت�����ص��اف ف��ن��دق ال��ع��ني روت���ان���ا ب��ن��ج��اح ف��ع��ال��ي��ات اأول 
نظمه  ال��ذي  الثقافة  و  للماأكولت  الأ�صباين  مهرجان 
املا�صى  يوم اخلمي�ض  الفتتاح  ب��داأ حفل  الفندق حيث 

لت�صتمر الفعاليات ثالثة اأيام.
الفتتاح  حفل  خ��الل  زي�صت  حديقة  ا�صت�صافت  وق��د 
املهرجان الأ�صباين علي اأنغام حية من فرقة مو�صيقية 
ال�صريوز  و حلويات  بايال  اطباق من  تقدمي  حيث مت 
الثالث  و  الثاين  املهرجان  وغريها.. ويف خالل يومي 
قام  فقد  – البولونيزي  الفرن�صي  الفندق  قام مطعم 
اأ���ص��ب��ان��ي��ة ا���ص��اف��ة اىل م�صاهدة  ب��ت��ق��دمي ق��ائ��م��ة ط��ع��ام 
عرو�ض الطهي التي قام بها الطاهي الأ�صباين امل�صهور 

لويز ي�صاعده رئي�ض الطهاه بالفندق.
ولقد قدم العني روتانا مزيجاً اأ�صبانياً متميًزا و فريد 
اأم��ام زبائن الفندق و �صكان العني  ات��اح  من نوعه مما 

فر�صة حقيقية لتجربة الثقافة الأ�صبانية. 
لروتانا  العام  املدير  كارلو�ض مالريوداك�ض  وقد �صرح 
العني اإن هذه الأم�صية هي رابع اأم�صية ثقافية يقدمها 
الفندق للمجتمع  على ان تتوا�صل مثل هذه الفعاليات 
يف امل�صتقبل بهدف التعريف بالثقافات املختلفة م�صريا 
الكل  و  ال��ث��ق��اف��ة  م��ه��رج��ان  وراء  م��ن  ال��ف��ك��رة  اإن  اىل 
االأ�صباين هي اأن نقدم جتربة اأ�صبانية حقيقية يف قلب 
مدينة العني. معربا عن اعتزازه باأن تكون العني روتانا 
هي الوجهة املثالية يف املدينة التي هي مبثابه املدينة 

احلديقة لدولة الإمارات 

•• اأبوظبي - الفجر

اأطلقت الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء بالتعاون مع 
جمموعة جامعة اأبوظبي للمعارف برناجماً تدريبياً 
جديداً متخ�ص�صاً لتعزيز مهارات وكفاءات موظفي 
حيث  املتعاملني،  خدمة  جم��ال  يف  العاملني  الهيئة 
مع  التعامل  تقنيات  تطوير  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
التدريب  يف  املنهجيات  اأح��دث  با�صتخدام  املتعاملني 
كالتعليم املدمج والتعليم بالرتفيه.  وقد �صهد اإطالق 
للخدمات  التنفيذي  املدير  ن�صيب  الربنامج عدنان 
امل�صرتكة يف الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء، وي�صمل 
الربنامج تدريب �صتة جمموعات من موظفي الهيئة 
املتعاملني على منهج  املتميزين يف خدمة  املواطنني 
�صممتها  خم�ص�صة،  وح���دات  �صبع  يت�صمن  مبتكر 
ب�صكل  لتحاذي  للمعارف  اأبوظبي  جامعة  جمموعة 

وثيق اأحدث مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية 
�صمن  املتعاملني  ���ص��ع��ادة  لك�صب  �صعيها  يف  امل��ت��ح��دة 
ومعايري  املتعاملني،  خدمة  مراكز  ت�صنيف  معايري 
خدمة املتعاملني العاملية واملعتمدة من معهد خدمة 
ال��ع��م��الء يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة.  واأك���د 
ال�صيد عدنان ن�صيب حر�ض الهيئة واإميانها باأهمية 
حيث  الب�صرية،  م��وارده��ا  وك��ف��اءات  م��ه��ارات  تطوير 
يعترب هذا الإ�صتثمار اإعداد كادر ب�صري موؤهل ببنية 
اأ�صا�صية �صلبة وقوية خلدمة جمتمع دولة الإمارات 
العربية املتحدة لي�صاهموا بفاعلية يف رفع م�صتويات 
اأحمد  الدكتور  اأك��د  جانبه  وم��ن  املتعاملني.  �صعادة 
اأبوظبي  جامعة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ب��در 
للمعارف، اعتزاز املجموعة بال�صراكة ال�صرتاتيجية 
العمل  الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء وفر�صة  مع 
والتعاون يف ت�صميم واإعداد هذا الربنامج التدريبي 

امل�صاركني  من  الأوىل  الدفعة  روؤي��ة  وي�صرنا  املتميز، 
لهم  يقدمه  اأن  ميكن  ما  من  لال�صتفادة  ي�صتعدون 
الربنامج، وخا�صة واأن برنامج �صعادة املتعاملني يعد 
يف  املجموعة  توفره  اأن  ت�صتطيع  ملا  متميزاً  منوذجاً 
خا�صة  التدريبية  ال��ربام��ج  حمتوى  تطوير  جم��ال 
تلك التي ت�صمم خ�صي�صاً ل�صركائنا ال�صرتاتيجيني 
اجلدير  م��ن  ال��ف��ردي��ة.  متطلباتهم  م��ع  وت��ت��واف��ق  
تدريبية  وح��دات  �صبع  ي�صمل  الربنامج  ب��اأن  بالذكر 
تركز على "قيادة فرق حتظى بالتمكني"، و"امل�صاعر"، 
و"التمكني"، و"ال�صرعة"، و"والولء" و"التعامل مع 
املتعاملني الغا�صبني" و "ل اأحد يعرف عاملنا مثلنا"، 
ح��ي��ث ت��غ��ّط��ي ه���ذه ال���وح���دات اأه����م م���ه���ارات خدمة 
الفر�ض  من  كثري  تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  املتعاملني، 
ملمار�صة املهارات املكت�صبة عرب اأداء الأدوار والأن�صطة 

اجلماعية.

حتت رعاية من�سور بن زايد 

"نعم  من  العا�صرة  الدورة  التقني" يد�صن  "اأبوظبي 
للعمل" اليوم يف اأبوظبي والعني ودبي وال�صارقة 

•• العني - الفجر

رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  يد�صن  الرئا�صة،  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
التقني واملهني، الدورة العا�صرة من برناجمه الوطني "نعم للعمل"، اليوم 
"الأحد" وحتى ال�صاد�ض من اأبريل املقبل، حيث يتم لأول مرة اإعداد �صباب 
وذلك  اخلا�ض  القطاع  ع��دة جم��الت حيوية يف  للعمل يف  الوطن  وفتيات 
بالتعاون مع جمموعة من املوؤ�ص�صات وال�صركات التجارية الرائدة يف اأربع 

مدن مبختلف اإمارات الدولة وهي اأبوظبي، العني، ودبي، ال�صارقة.
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  ال�صام�صي  �صعيد  م��ب��ارك  �صعادة  وق��ال 
للعمل" �صهدت  "نعم  من  اجلديدة  ال��دورة  اأن  واملهني  التقني  والتدريب 
والفتيات  ال�صباب  من  املواطنني  الطلبة  من  فيها  للت�صجيل  كبرياً  اإقباًل 
ب�صكل عام، حيث بلغ عدد امل�صجلني اأكرث من الف مواطناً ومواطنة، وهو 
العمل  الدخول يف جمالت  ال�صباب على  اإيجابي يعك�ض مدى حر�ض  اأمر 
يف القطاع اخلا�ض، ووعيه باأن هذا القطاع ي�صكل ركن اأ�صا�صي من احلياة 
اأن  اىل  م�صرياً  العامل،  دول  من  وغريها  بالدولة  واملجتمعية  الإقت�صادية 
باإنتقاء  القائمة الأخرية التي �صت�صارك يف  "اأبوظبي التقني" يقوم حالياً 
الدورة اجلديدة، بحيث يرتاوح �صن امل�صارك ما بني15 اىل 21 �صنة، فيما 
الأربعة من الربنامج،  امل�صتويات  يتم قبول من �صارك من قبل لي�صتكمل 
علماً بان كل م�صارك يح�صل يف نهاية كل م�صتوى على �صهادة اجناز فيما 
يح�صل الطالب اأو الطالبة الذي �صارك يف اأربع دورات اأي اأنه اأمت امل�صتويات 
الأربعة على موؤهل معتمد من الهيئة الوطنية للموؤهالت، مبا يفتح ل�صباب 
وفتيات الإمارات اأبواب امل�صتقبل يف القت�صاد وال�صناعة والتجارة والقطاع 

اخلا�ض ب�صكل عام.
اإ�صافة  �صت�صهد  اجل��دي��دة  ال���دورة  اأن  اىل  ال�صام�صي  مبارك  �صعادة  ولفت 
"اأبوظبي  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذا �صمن  وي��اأت��ي  ل��ل��ربن��ام��ج  جم���الت ج��دي��دة 
اأداء  من  املواطنني  لتمكني  الر�صيدة   القيادة  توجيهات  لتنفيذ  التقني" 
كافة املهام املهنية ال�صائدة يف القطاع اخلا�ض والتي حتتل اأهمية لدى اأبناء 
2030 وم�صتقبل  اأبوظبي  املجتمع، وهو الأم��ر ال��ذي  يتوافق مع وروؤي��ة 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة خالل مرحلة ما بعد النفط، والذي وجه 
اليه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
�صتحتفل  الإم���ارات  اأن  �صموه  اأك��د  عندما  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
بخروج اآخر برميل برتول بعد خم�صني عاماً، حيث �صيكون لديها الرثوة 
والإبداع  للعمل  اخلا�صة  والقدرات  املهارات  متلك  التي  املواطنة  الب�صرية 
املرزوقي  ق��ال علي حممد  وم��ن جهته  والإن��ت��اج.  العمل  كافة قطاعات  يف 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  الإم����ارات يف   م��ه��ارات  رئي�ض 
اإعداد خطة العمل بالتن�صيق مع ال�صركاء  اإنتهى من  اأن املركز قد  واملهني 
الإ�صرتاتيجني بحيث يتم تدريب ال�صباب بطرق مبتكرة مبا ي�صمن لهم 
موؤ�ص�صات  يف  العمل  اآل��ي��ات  على  ال��وق��وف  لهم  تتيح  مم��ي��زة  عمل  جت��رب��ة 
ال�صكر اجلزيل  عن  ودقيق، معرباً  كامل  ب�صكل  واإدارتها   القطاع اخلا�ض، 
لكافة ال�صركاء الإ�صرتاتيجيني يف القطاع اخلا�ض الذين يبذلون جهودهم 
ل�صباب  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  العملية  اخل��ربات  التقني" لنقل  مع"اأبوظبي 
اخلا�ض  القطاع  يف  العمل  م�صوؤوليات  لتوىل  يوؤهلهم  مبا  الوطن  وفتيات 

وجمالته احليوية بكل كفاءة واإقتدار.
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ك���ان يف م�صلحة  ال��ع��ل��وم  ت��ط��ور  اأن  اأح����د  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ول 
الإن�صانية، فقد اأ�صبح باإمكاننا اليوم معرفة ال�صن احلقيقية 
للب�صرة ومدى زيادة عمرها اأو نق�صه عن عمرنا الطبيعي، 
وت�صجيل  الختبارات،  العديد من  اإج��راء  وذل��ك من خ��الل 
الدرجات ول بد من معرفة اأن هذه الختبارات هي لل�صيدات 

اللواتي يزيد عمرهن عن ال�صابعة والع�صرين.

ما قبل االختبار
لكن قبل بدء الختبار هناك بع�ض الأمور التي يجب عليك 

القيام بها وهي:
بتجفيفه. قومي  ثم  جيدا  وجهك  اغ�صلي   -  1

طبيعية. مبرطبات  وجهك  رطبي   -  2
تكون  حتى  تبت�صمي  ول  ب��امل��راآة  وجهك  اإىل  انظري   -  3

الع�صالت يف مكانها.
بعد القيام بهذه الإجراءات اأ�صبح باإمكانك البدء بالختبار 

ملعرفة ال�صن احلقيقية للب�صرة.
اإجراءات يومية

القيام  باإمكاننا  التي  الختبارات  تفا�صيل  يف  الدخول  قبل 
بها ملعرفة عمر ب�صرتنا احلقيقي علينا اأن نقوم بالعديد من 

الإجراءات اليومية:

اأ  - التق�سري
جتعل  التي  امليتة،  اجللد  خاليا  اإزال���ة  عملية  هو  التق�صري 
�صطح جلدنا يف و�صع غري مر�ض للكثريات، فهذه اخلاليا 
وهي  تاألقا،  اأق��ل  تبدو  وجتعلها  وجوهنا  ا�صكال  تغري  امليتة 
وذلك  وانت�صاره،  ال�صباب  حب  ظهور  يف  كبري  ب�صكل  ت�صهم 

ب�صبب ان�صداد امل�صام وعدم تنظيفها.
اإن عملية التق�صري تعمل على تنظيف الب�صرة واإزالة الأو�صاخ 
تنا�صب  وه��ي  مل�صامها،  احليوية  وتعيد  عليها  ترتاكم  التي 
وهي  الكثريات  منها  تعاين  التي  العادية  الدهنية  الب�صرة 
منا�صبة اأي�صا ملن ب�صرتهن جافة اأو ح�صا�صة وذلك من خالل 
ا�صتخدام الإ�صفنج الطبيعي وفرك الوجه به ب�صكل قوي اإىل 

حد ل يوؤذي الب�صرة.
ملعقتني  بو�صع  فعليك  للتق�صري  طبيعيا  عالجا  اأردت  اإذا 
بفرك  ث��م قومي  احل��م��ام  اأث��ن��اء  البحر  ملح  م��ن  �صغريتني 
الوجه جيدا با�صفنجة، و�صتجدين اأن النتائج �صتكون جيدة.

ب  - النظافة اليومية
اأو  م���رت���ني  ال��ب�����ص��رة  غ�����ص��ل  اإن 

اأم��ر غاية يف  ثالثا يف اليوم 
الأهمية، فهو يقوم برفع 

الغبار  واإزال����ة  الأو���ص��اخ 
من م�صام اجللد، كما 
فتحها  يف  ي�������ص���اه���م 

الهواء  ل���ص��ت��ق��ب��ال 
ال���ن���ظ���ي���ف، وه����ذا 

الأم������������ر خ���ا����ض 
ب������اأ�������ص������ح������اب 
ال��ب�����ص��رة غري 
ال������ده������ن������ي������ة، 
اأ�صحاب  اأم������ا 

ال���������ب�������������������ص���������رة 
فلهم  ال��ده��ن��ي��ة 

خا�صة  اأو������ص�����اع 
خ�صو�صية  ب�����ص��ب��ب 

فيجب  ول���ذا  ب�صرتهم 
غ���������ص����ل����ه����ا ب����ال���������ص����اب����ون 

وامل����ط����ه����رات اأك������رث م����ن 4 
مرات يوميا.

با�صتخدام  اله��ت��م��ام  ع��ل��ي��ن��ا 
املنظفات التي تقتل البكترييا 
وعلى  ال��ي��دي��ن  يف  امل����وج����ودة 

اأردن�����ا  واإذا  ال���وج���ه،  ب�����ص��رة 
ا������ص�����ت�����خ�����دام ال�����ب�����دائ�����ل 

املنظفات  فهناك 

الرغوية والهالمية  املمزوجة مع احلليب واملواد  الكرميية 
املواد  تكون  اأن  اإىل  التنبه جيدا  والزيوت، وعلينا  وال�صوائل 

امل�صتخدمة منا�صبة لنوع الب�صرة.

ج - نوع املنظف
املنظف  ن��وع  ملعرفة  اخل��ربة  اأ�صحاب  ���ص��وؤال  م��ن  ت�صتحي  ل 
املنا�صب  ال��ن��وع  اإىل  التو�صل  وب��ع��د  ب�صرتك،  ينا�صب  ال���ذي 
واف��رك��ي��ه بحركة  ع��ل��ى وج��ه��ك  الأ���ص��اب��ع  ب��وا���ص��ط��ة  �صعيه 
دائرية، وباإمكانك ال�صتفادة من احلليب الطازج يف تنظيف 
الب�صرة عرب كرات قطنية تكون فعالة يف عملية فتح امل�صام 

والتخل�ض من الأو�صاخ.

الرتطيب
ذات  منها  ويجعل  �صحيا  توهجا  للب�صرة  الرتطيب  يعك�ض 
ال�صيخوخة  تاأخري  على  وا�صح  ب�صكل  ويعمل  ناعم،  ملم�ض 
الوجه  على  التجاعيد  و���ص��وح  وع���دم  ال�صباب  �صن  وزي����ادة 

ب�صكل خا�ض.
عند ا�صتخدام املرطبات املنا�صبة لنوع ب�صرتك عليك الهتمام 

ببع�ض الأمور:
ولذا  ج��دا،  ح�صا�صة  فهي  ال�صفاه  مبنطقة  جيدا  اهتمي   -
يف�صل و�صع املرطب ب�صكل م�صتمر للحفاظ عليها ممتلئة 

وذات مظهر حيوي.
بعد  ولكن  والعنق  الوجه  على  مرطب  با�صتخدام  نن�صح   -

عملية التنظيف مبا�صرة.
- يجب النتباه اإىل اأن الإكثار من و�صع املرطبات قد يكون 
الروؤو�ض  وظهور  امل�صام  �صد  على  فيعمل  عك�صي  فعل  رد  له 

ال�صوداء.
- هناك مناطق اأكرث جفافا يجب و�صع املرطب عليها ب�صكل 

اأكرث كالكعب والكوعني.

التطهري )التونر(
اإزال���ة  يف  اإ���ص��اف��ي��ا  ع��ام��ال  للب�صرة  التطهري  عملية  تعترب 
الأو�صاخ، فهي تزيل املاكياج ب�صكل جيد وترفع بقايا املنظفات 
اجللد  وت�صد  للجلد،  الطبيعية  احلمو�صة  م�صتوى  وتعيد 
وت�صكل حاجزا اأمام ال�صموم التي قد ت�صيب الب�صرة نتيجة 
التعر�ض للهواء وامللوثات البيئية، ويعترب و�صع التونر على 
قطعة من القطن وم�صح الوجه به ت�صاعديا 
وب�������ص���ك���ل خ�����ارج�����ي اأ�����ص����ه����ل ال���ط���رق 

لال�صتفادة منه.
ه����ن����اك اأن�����������واع ك����ث����رية من 
ال���ت���ط���ه���ري ت���ن���ا����ص���ب ن���وع 
كنت  ف����������اإذا  ب���������ص����رت����ك، 
الب�صرة  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
فنن�صحك  اجل����اف����ة 
التونر  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
م���ع���ت���دل الإن���ع���ا����ض، 
عادية  ك��ان��ت  اإذا  اأم���ا 
بتقطيع  ف���ع���ل���ي���ك 
قطع  اإىل  اخل��ي��ار 
�صغرية احلجم ثم 
خ��ل��ط��ه��ا م���ع كوب 
وو�صعها  زب��������ادي 
ع���ل���ى ال���ب�������ص���رة 5 
غ�صل  ث������م  دق������ائ������ق 

الوجه ب�صكل جيد.
الب�صرة  ���ص��اح��ب��ات  واأم�����ا 
خفق  فباإمكانهن  الدهنية 
ب��ي��ا���ض ب��ي�����ص��ة واح������دة مع 
الع�صل  م���ن  ���ص��غ��رية  م��ل��ع��ق��ة 
وملعقة من ع�صري الليمون، ثم 
على  ال�صميك  املزيج  بو�صع  قومي 
وج��ه��ك ورق��ب��ت��ك وجت��ن��ب��ي منطقة 
ومنطقة  احل�������ص���ا����ص���ة  ال���ع���ي���ون 
ال�صفتني فهذا الأمر �صيجعل 
فتية  الب�صرة  م��ن 

اأكرث.

اأ�سرار احلفاظ على �سباب ب�سرتك
احلفاظ  من  الب�صرة  متكن  التي  الأم���ور  من  الكثري  هناك 
ع��ل��ى ال�����ص��ب��اب ال��دائ��م واإي���ق���اف زح���ف ال�صيخوخة وه���ي يف 
متناول اأيدينا، مع العلم اأن احلم�ض النووي عامل ا�صا�صي 
اأ�صباب �صيخوخة اجللد تعود  اأن غالبية  يف هذا الأم��ر، كما 

اإىل احلالة النف�صية وامل�صاكل العاطفية.
ت�صجع  وقلبك  وج�صدك  عقلك  اإىل  اإ���ص��ارات  باإر�صال  قومي 
وتوعز  احل��ي��اة،  وح��ب  بالتفاوؤل  مليئة  اإيجابية  حياة  على 
اإىل العقل الباطني باأن ال�صيخوخة ال�صريعة انتهت، وهناك 
بع�ض ال�صياء التي ت�صاعد على هذا الأمر والتي منها تغيري 
والأكل  ال�صريعة  الوجبات  ت��ن��اول  وع��دم  الغذائية  ال��ع��ادات 

ببطء وبكميات اأقل.
عامال  الأ���ص��ب��وع  يف  م��رات   5 الريا�صة  ممار�صة  تعترب  كما 
على  للج�صم  رئي�صا  م�صاعدا  البدين  الن�صاط  يعد  اإذ  مهما 
اأن  اإىل  اإ�صافة  اأج��زائ��ه،  كل  يف  باحلياة  ينب�ض  باأنه  ال�صعور 
احلياة،  يف  الأ�صا�صي  املحرك  مبنزلة  هو  بالعاطفة  ال�صعور 
والبعد  ال��ه��واي��ات  ومم��ار���ص��ة  ال�صديقات  م��ع  املتعة  اأن  كما 
عن التوتر والإجهاد ي�صاعد يف احلفاظ على �صباب الب�صرة 

وحيويتها.

االختبار
الآن بات باإمكانك اختبار الب�صرة ملعرفة ال�صن احلقيقية لها، 
وذلك من خالل جمموعة من الأ�صئلة التي �صتجيبني عنها، 

واحت�صاب النقاط يف املرحلة التالية، وفيما يلي الأ�صئلة:
اأم  �صل�صة  اجلبهة  اأو  اخل��دي��ن  ب�صرة  ل��ك  ت��ب��دو  ه��ل   -  1

مرتهلة؟ 
اأ - �صل�صة.

ب - مرتهلة قليال.
ج - هناك كثري من الرتهل.

اأو  و/  جبهتك،  على  دقيقة  خطوط  روؤية  ميكنك  هل   -  2
على اخلدين؟ 

اأ - ل. 
ب - بع�ض اخلطوط. 

ج - نعم.
رمو�صك  ويالم�صان  متدليان،  العلويان  جفناك  هل   -  3

العليا؟ 
اأ - ل.

ب - قليال.
ج - نعم، هما متدليان بالفعل.

عينيك؟  حتت  اأكيا�صا  ت�صاهدين  هل   -  4
اأ - ل.

ب - توجد لكنها �صغرية.
ج – نعم، وتبدو بارزة.

خفيفة  جتاعيد  هناك  كانت  اذا  ما  روؤية  باإمكانك  هل   -  5
على خديك؟ 

اأ - ل.
ب - هناك بع�ض التجاعيد اخلفيفة. 

ج - هناك جتاعيد عميقة.
اأو  جبينك  عرب  اأفقيا  ت�صري  جتّهم  خطوط  هناك  هل   -  6

راأ�صيا بني حاجبيك؟ 
اأ - ل.

خطوط  جم�����رد  ل��ك��ن��ه��ا  ن����ع����م،   - ب 
طفيفة.

خطوط  ه���ن���اك  ن���ع���م،   - ج 
بارزة.

7 - هل ميكنك حتديد 
اآث�������ار ال�����ص��ي��خ��وخ��ة يف 
اخلارجية من  ال��زواي��ا 

عينيك؟ 
اأ - ل.

خطوط  جم�����رد   - ب 
خفيفة.

وا�صحة  خ���ط���وط   - ج 
جدا.

روؤية  ميكنك  ه��ل   -  8

بقعة جتاعيد حتت عينيك؟ 
اأ - ل.

ب - نعم، لكنها رفيعة. 
ج - نعم، جتاعيد وا�صحة جدا.

زوايا  من  اأ�صا�صية  ابت�صامة  خطوط  روؤية  ميكنك  هل   -  9
خيا�صيمك اإىل زوايا فمك؟ 

اأ - ل.
ب - نعم، هناك خطوط رقيقة.

ج - نعم، وتبدو وا�صحة جدا.
�صفتك  ف���وق  رف��ي��ع��ة  ع��م��ودي��ة  خ��ط��وط��ا  ت��ري��ن  ه��ل   -  10

العليا؟ 
اأ - ل.

ب - نعم، ولكنها قليلة. 
ج - نعم، وب�صكل وا�صح.

على  رف��ي��ع��ة  ع���م���ودي���ة  خ��ط��وط��ا  ت��الح��ظ��ني  ه���ل   -  11
�صفتيك؟

اأ - ل.
ب – نعم، ولكنها قليلة.
ج – نعم، هناك الكثري.

متفاوت  تلون  اأو  �صغرية  حمراء  نقاط  لديك  هل   -  12
على وجهك؟ 

اأ - ل.
ب - هناك بع�ض النقاط اأو بع�ض التلون املتفاوت. 

ج - هناك الكثري من النقاط والتلون 
املتفاوت.

م�صاهدة  ميكنك  ه��ل   -  13
روؤو�ض  �صكل  على  بقع  اأي 

اأو  جبهتك  ع��ل��ى  ب��ي�����ص��اء 
اخلدين؟ 

اأ - ل. 
ب - نعم.

احت�صاب النقاط 
ب������ع������د الإج���������اب���������ة 

على  دقيق  ب�صكل 

جمموع الأ�صئلة ال� 13 ن�صل اإىل النقطة املف�صلية لتحديد 
دائرة  و�صع  عليك  التامة  الإج��اب��ة  بعد  ول��ذا  ب�صرتك،  �صن 

حول نقاط الإجابة وجمعها وفق التايل:
6  = ج   3  = ب   0  = اأ   -  1

2.5  = ج   1.5  = ب   0  = اأ   -  2
3  = ج   1.5  = ب   0  = اأ   -  3
3  = ج   1.5  = ب   0  = اأ   -  4

2  = ج   1  = ب   0  = اأ   -  5
1.5  = ج   0.5  = ب   0  = اأ   -  6
1.5  = ج   0.5  = ب   0  = اأ   -  7
1.5  = ج   0.5  = ب   0  = اأ   -  8
1.5  = ج   0.5  = ب   0  = اأ   -  9

2  = ج   1  = ب   0  = اأ   -  10
2  = ج   1  = ب   0  = اأ   -  11

14  = ج   7  = ب   0  = اأ   -  12
 5  = ب   0  = اأ   -  13

النتيجة
 27 الرقم  مع  واجمعيه  املجموع  خ��ذي  النقاط  جمع  بعد 

فتح�صلني على العمر احلقيقي لب�صرتك.
فاإذا اأظهر الختبار اأن ب�صرتك اأ�صغر من عمرك احلقيقي 
الذي  وال�صلوك  اليومية  ال��ع��ادات  على  املحافظة  ف��ح��اويل 
مكنك من الو�صول اإىل هذه النتيجة، اأما اذا تبني اأنها 
اأكرث  الهتمام  عليك  ف��اإن  ال�صن  يف  اأك��رب 
فالتاأخر  انتبهي  ول��ك��ن  ب��ال��ب�����ص��رة، 
ونحن  م�����ص��ل��ح��ت��ك،  يف  ل���ي�������ض 
كل  الختبار  ب��اإج��راء  نن�صح 
�صتة ا�صهر ملعرفة الفروق 

وبيان نقاط ال�صعف.

من خالل اإجراء العديد من االختبارات

التعرف على عمرك احلقيقي من خالل ب�صرتك
-البيئة تلعب دورا ا�سا�سيا يف حتديد ال�سن احلقيقية للب�سرة

يخطئ من يعتقد اأن اأعمار ب�سرتنا يجب اأن تكون مت�ساوية مع اأعمارنا الطبيعية، فهذا االأمر بعيد جدا عن الواقع 
وذلك ب�سبب العوامل اخلارجية التي يتعر�ض لها االإن�سان اإ�سافة اإىل النمط الغذائي وال�سحي واحلياتي والرتابة 
احلقيقية  ال�سن  حتديد  يف  ا�سا�سيا  دورا  تلعب  فالبيئة  لها،  نتعر�ض  التي  واالأجواء  ظلها  يف  نعي�ض  التي  اليومية 

للب�سرة.
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العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4704  / 2017 (

امل��نذر  :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي 
املنذر اإليها :  الحتاد لتاأجري ال�صيارات  ) جمهول حمل الإقامة (  

درهم   )24،589.53( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 52136/ خ�صو�صي/ الفئة A / عجمان ( 
من نوع ) تويوتا ياري�ض _ �صالون  ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
   الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4703  / 2017 (

امل��نذر  :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي 
املنذر اإليها :  الحتاد لتاأجري ال�صيارات    ) جمهول حمل الإقامة ( 

درهم   )31،251.33( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 95785/ خ�صو�صي/ الفئة A / عجمان ( 
من نوع ) تويوتا كورول 1.6 _ �صالون  ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
   الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4702  / 2017 (

امل��نذر  :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي 
املنذر اإليها :  الحتاد لتاأجري ال�صيارات  ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )31،251.33( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ) عجمان   /  A التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 95786/ خ�صو�صي/ الفئة
قبل  م��ن  ل�صاحلكم  واملمولة   ) 1.6 _ �صالون   ك���ورول  تويوتا   ( ن��وع  م��ن 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1052  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-�صركة بال انرتنا�صيونال للمواد الغذائية �ض.ذ.م.م 2- كابيتال للتجارة املواد 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  ����ض.ذ.م.م  الغذائية 
2017/1/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة �صيام التجارية �ض.ذ.م.م - وميثلها/ا�صحاق 
ثانيا:بالزام   - الول  عليه  للمدعي  بالن�صبة  الدعوى  اول:برف�ض   - �صيدو  كاتوبورات  كاتوبورات 
عليها  املدعي  وبالزام  درهم   )986.669.15( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  الثانية  عليها  املدعي 
الثالثة بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )222.017.74( درهم والفائدة القانونية عن املبالغ املق�صي 
بها بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صلة يف:2016/8/3 وحتى متام ال�صداد ف�صال 
عن امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1868  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-مطعم اوب�صنز �ض.ذ.م.م 2- حممد �صيد ح�صني جمهويل حمل القامة 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2017/2/9  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
املدعي  ب��ال��زام   - احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  دب��ي  ف��رع   - الول  اخلليج  ل�صالح/بنك 
)فقط  دره��م   )2.695.883.08( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بالت�صامن  والثاين  الوىل  عليهما 
فلو�ض(  وثمانية  درهما  وثمانون  وثمامنائة وثالثة  الف  وت�صعون  و�صتمائة وخم�صة  مليونان 
ال�صداد  لتاريخ:2016/5/16حتى  التايل  اليوم  من  املبلغ  ذلك  على  �صنويا   %9 بواقع  والفائدة 
التام ف�صال عن امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1599  جتاري كلي 

احمد  ح��اج��ي  زب��ري  حممد   -2 �����ض.ذ.م.م  للتجارة  �صعد  ب��الل  عليهما/1-مرمي  املحكوم  اىل 
  2017/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
مبثابة  املحكمة  حكمت  دب��ي  ف��رع   - الول  اخلليج  ل�صالح/بنك  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام   - احل�صوري 
وقدره )492121.12( )اربعمائة واثنني وت�صعني الف ومائة وواحد وع�صرين درهم اثني ع�صر 
فل�صا ف�صال عن فائدة ب�صيطة بواقع 9% �صنويا تبداأ من تاريخ:2016/1/1 وحتى متام ال�صداد 
والزامكما امل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/28  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-عبدالواحد احمد داراب جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املذكورة اعاله ل�صالح/م�صرف المارات  الدعوى  بتاريخ  2017/2/27  يف  املنعقدة  بجل�صتها 
العقارية  الوحدة  عن  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�صخ  ���ض.م.ع  ال�صالمي 
والزمت  دب��ي(  بامارة   2 ال�صفا  وادي  مبنطقة   WR01-05:رقم )ال��وح��دة  الدعوى  مو�صوع 
�ض.م.ع(  ال�صالمي  الم��ارات  )م�صرف  للمدعي  ال�صواغل  من  خالية  بت�صليمها  عليه  املدعي 
وحمو القيد الذي فحواه )خ�صوع العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتمليك ل�صالح املدعي 
امل�صروفات  املدعي عليه  الدائرة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات والزمت  امل��ودع لدى  عليه( 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/821  عقاري كلي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  بي�صاين  لي��ه  ي��ا  راج��اج��و  عليه/1-رافيندرا  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك 
دبي ال�صالمي �ض.م.ع بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك عن الوحدة العقارية مو�صوع 
الدعوى )الوحدة العقارية رقم:10001 - الكائنة مببنى اوكود ري�صيدين�صى مبنطقة معي�صم 
القيد  ال�صواغل للمدعي وحمو  بت�صليمها خالية من  املدعي عليها  امارة دبي( والزمت  الول 
الجارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة  العقار لرتتيبات  ملكية  )تخ�صع  ال��ذي فحواه 
ذلك  ما عدا  ورف�صت  امللكية  ب�صهادة  وال��وارد  الدائرة  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي 
من طلبات والزمت املدعي عليها بامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1818  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-نويد اجنوم خالد خالد حممود كما هو وارد بجواز �صفره - نويد 
بان  الهوية جمهول حمل القامة نعلنكم  اجنم خالد خالد حممود كما هو وارد يف 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/2/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( بالزام املدعي عليه 
باداء مبلغ )280.839.52( درهم وفوائد عن التاخري بواقع 9% من تاريخ:2016/4/19 
اتعاب  بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل  املدعي عليها  ال�صداد والزمت  وحتى متام 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/2917  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-فريلني كوربوز كاتابرال جمهول حمل القامة نعلنكم 
الدعوى  يف    2017/2/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
باداء  املدعي عليها  بالزام  ���ض.م.ع  الهالل  ل�صالح/م�صرف  اعاله  املذكورة 
مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�صاريف  للمدعي  دره��م   )286.270.72( مبلغ 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2298  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ا�صيا قبا�ض قبا�ض جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/

ي��وؤدي للبنك املدعي مبلغ  بالزام املدعي عليه بان  بنك اخلليج الول - فرع دبي 
ت��اري��خ:2016/3/30 وحتى ال�صداد التام  )31.438( درهم والفائدة بن�صبة 9% من 
والزمت املدعي عليه بامل�صروفات يف حدود ما ق�صت به والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/124  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-هارديب �صينغ �صوخي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  /  م�صرف الم��ارات ال�صالمي ���ض.م.ع  قد 
اإلزام املدعى عليه مببلغ وقدره )1.020.091.28 درهم( )مليون وع�صرون الف 
واأتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  فل�ض(  وع�صرون  وثمانية  درهم  وت�صعون  وواح��د 
املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�صداد التام وف�صخ اتفاقية الجارة 
واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهما يف الالئحة .وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  09.30 �ض  ال�صاعة     2017/4/4 امل��واف��ق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/236  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ر�صمى حممد جمال حمجوب  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �صعيد مطر �صعيد بن بليلة وميثله:را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي   
املدعي عليه مببلغ )30000(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  قد 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام .  وحددت لها جل�صة يوم الثنني   املوافق  2017/4/3   ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/379  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �صركة تاج المري لتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- هري�ض كومار ل�صمندا�ض 
وجنانى )طبقا للهوية( هري�ض كومار وجنانى ل�صمندا�ض )طبقا جلواز ال�صفر( جمهويل 
العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف(  امل�صرف  املدعي/  ان  حمل القامة مبا 
وميثله :عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم   مببلغ وقدره )2.308.708 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
و الفائدة   12% من تاريخ:2016/9/27 وحتى ال�صداد التام .   وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2017/4/3 
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/664 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- موؤ�ص�صة الطيور للمقاولت - ملالكها ب�صرى ح�صني �صريخاين 
زوجة ح�صني ر�صتم ر�صنايادي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ض 
�ض لوتاه للخرا�صانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )33445( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/825 تنفيذ جتاري
بيالي  �صوريندران   -2 ����ض.ذ.م.م  ي��ورو جلف لالن�صاءات  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
تانكاما كوجنورامان )ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير يورو جلف لالن�صاءات 
���������ض.ذ.م.م(  جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ض ����ض لوتاه 
للخرا�صانة اجلاهزة ���ض.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1449896.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1846   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :بي تي �صي لتجارة الديزل - �ض ذ م م  

درهم   )76.874.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )42955/خ�صو�صي/L/دبي( من 
دي��زل( واملمولة ل�صاحلكم من قبل  نوع )ميت�صوبي�صي كانرت  - �صهريج 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1853   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه : بي ار تي انرتبري�صي�ض

درهم   )31.162.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )68398/خ�صو�صي/O/دبي( من 
نوع )هيونداي الينرتا - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1856   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :رودوليف فان دى فينتري

درهم   )48.168.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )81105/خ�صو�صي/Q/دبي( من 
نوع )ميت�صوبي�صي لن�صر - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1851   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :مالتي لين لل�صحن - �ض ذ م م 

درهم   )86.130.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )58806/خ�صو�صي/D/دبي( من 
نوع )ميت�صوبي�صي كانرت - بيك اب( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1845   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه : عيدارو�ض للتجارة العامة -�ض ذ م م

درهم   )76.853.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )37609/خ�صو�صي/R/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي ا�ض - فان( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1852   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :اوب�صن لتاأجري ال�صيارات 

درهم   )29.867.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )21753/خ�صو�صي/F/دبي( من 
نوع )مازدا 6 - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1854   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :انا موري ين دهوبهايل

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )45.006.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )80046/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )فورد 
في�صتا - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1855   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :جيفري لمونت وايتفيلد

درهم   )249.150.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )31354/خ�صو�صي/B/دبي( من 
نوع )اودي ار ا�ض 5 - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1841   

املنذر/م�صرف ابوظبي  ال�صالمي 
املنذر اليه : براتيك ديني�ض بهنداري ديني�ض منمو هان�صاند بهنداري. 

درهم   )160.596.80( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )97839/خ�صو�صي/L/دبي( من 
نوع ) ني�صان باثفايندر - ا�صتي�صن( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1840   

املنذر/م�صرف ابوظبي  ال�صالمي 
املنذر اليه :�صعيد ح�صني جروان عابد.

درهم   )494.979.99( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )10620/خ�صو�صي/R/دبي( من نوع )رجن 
املنذر مع حفظ  قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  ا�صتي�صن(   - �صبورت  روف��ر  

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1837   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :�صركة �صي ام ار للمقاولت 

درهم   )44.936.75( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )68718/خ�صو�صي/B/دبي( من 
نوع )تويوتا هايلوك�ض - بيك اب( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1836   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري  
املنذر اليه :جودوين كويلهو جيلبريت

درهم   )47.213.34( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )17075/خ�صو�صي/H/دبي( من 
نوع )مازدا 6 - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1837   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه: ج�صت لل�صياحة وال�صفر - �ض ذ م م 

الق�صاط  ب�صداد  الخ��الل  نتيجة  دره��م   )565.257.23( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ال�صهرية املتعلقة بعقدي متويل ال�صيارات وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ 

الجراءات التنفيذية على كلي ال�صيارات املمولة ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التالية : - 
1- ال�صيارة رقم ) 92473 / خ�صو�صي / D / دبي ( من نوع ) تويوتا بريفيا - ا�صتي�صن ( 

2-ال�صيارة رقم ) 73784 / خ�صو�صي / F / دبي ( من نوع ) تويوتا �صكويا - ا�صتي�صن (
3-ال�صيارة رقم ) 20810 / خ�صو�صي / F / دبي ( من نوع ) تويوتا فورت�صرن - ا�صتي�صن (

4-ال�صيارة رقم ) 92355 / خ�صو�صي / D / دبي ( من نوع ) تويوتا بريفيا - ا�صتي�صن (
5-ال�صيارة رقم ) 17383 / خ�صو�صي / E / دبي ( من نوع ) تويوتا �صكويا - ا�صتي�صن (
6-ال�صيارة رقم ) 92502 / خ�صو�صي / D / دبي ( من نوع ) تويوتا افنزا - ا�صتي�صن (

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1839   

املنذر/ �صتاندرد ت�صارترد بنك   
املنذر اليه :مب�صر ح�صني �صودهري انور ح�صني.

درهم   )33.528.07( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )44263/خ�صو�صي/P/دبي( من 
نوع )ميت�صوبي�صي لن�صر - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1842   

املنذر/ م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اليه: ج�صت لل�صياحة وال�صفر - �ض ذ م م 

ب�صداد  الخ��الل  نتيجة  دره��م  وق��دره )269.020.80(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الن�صر، وال  تاريخ  ا�صبوع من  ال�صيارات وذلك خالل  املتعلقة بعقدي متويل  ال�صهرية  الق�صاط 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على كلي ال�صيارات املمولة ل�صاحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�صيارات التالية : - 
1- ال�صيارة رقم ) 40184 / خ�صو�صي / R / دبي ( من نوع ) تويوتا افنزا - ا�صتي�صن ( 
2- ال�صيارة رقم ) 40183 / خ�صو�صي / R / دبي ( من نوع ) تويوتا افنزا - ا�صتي�صن (

3- ال�صيارة رقم ) 40185 / خ�صو�صي / R / دبي ( من نوع ) تويوتا بريفيا - ا�صتي�صن (
4- ال�صيارة رقم ) 57662 / خ�صو�صي / R / دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي باجريو - ا�صتي�صن (

 واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1850   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :جيالن لتاأجري ال�صيارات - �ض  م م 

درهم   )63.533.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )79322/خ�صو�صي/P/دبي( من 
نوع )تويوتا كورول - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1827   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :راتي�ض كولريي رايف 

درهم   )67.765.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )18638/خ�صو�صي/Q/دبي( من 
نوع )هيونداي تو�صان - ا�صتي�صن( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1829   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :اوغو�صتني جو�صيف تاميوريل اوغ�صتي جو�صيف

درهم   )61.185.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )30953/خ�صو�صي/Q/دبي( من 
نوع )تويوتا كورول - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1826   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :ندمي اكرام اكرام مالك

درهم   )166.489.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )76113/خ�صو�صي/R/دبي( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  كوبيه(  كومارو-  )�صيفرولية  نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1835   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :حممد �صعد قادري حممد ا�صالم 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )74.800.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )68915/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )دودج 
دارت - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1828   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :ب�صري امري خان امري هارون خان. 

درهم   )48.427.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )90183/خ�صو�صي/E/دبي( من 
نوع )ني�صان تيدا - هات�صباك( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1825   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
 املنذر اليه : ر�صاد احمد �صيمناد عبدالرحمن حممد �صافع بوليكونو �صافع

درهم   )239.760.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
ال�صيارة رقم )72799/خ�صو�صي/I/دبي( من  الجراءات التنفيذية على 
مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  ا�صتي�صن(   - باترول  )ني�صان  ن��وع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1824   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :�صبري ح�صني كوتاكول

درهم   )51.047.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )91993/خ�صو�صي/G/دبي( من 
نوع )هيونداي تو�صان - ا�صتي�صن( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1833   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :براديب كومار تولي�صريي كوجنامبو ناير كاناتور بوتوكو.

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )40.167.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )81082/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )تويوتا 
كورول - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1834   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :حلمي جنيب حلمي طميزي.

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )55.495.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع  خ��الل 
)كيا  نوع  من  )81194/خ�صو�صي/L/دبي(  رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
اوبتما - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1844   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :عيدارو�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م

درهم   )76.853.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )58797/خ�صو�صي/R/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي اي�ض - فان( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1830   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :�صوكورين فرناندي�ض فريناندي�ض �صالفادور

درهم   )52.900.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )87849/خ�صو�صي/D/دبي( من 
املنذر مع  قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  ا�صتي�صن(   - اك�صتريا  )ني�صان  نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1848   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه : برمييوم لعمال ال�صحن - �ض ذ م م 

درهم   )30.996.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )37269/خ�صو�صي/Q/دبي( من 
نوع )هيونداي جرانداي  - ا�صتي�صن( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1832   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه : �صند ح�صني حممد ح�صني حممد. 

درهم   )60.276.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )25693/خ�صو�صي/D/دبي( من 
نوع )ني�صان تيدا - هات�صباك( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1849   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :بي تي �صي لتجارة الديزل - �ض ذ م م 

درهم   )72.751.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )41223/خ�صو�صي/L/دبي( من 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  دي��زل(  �صهريج   - كانرت  )ميت�صوبي�صي  نوع 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1843   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :عيدارو�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م 

درهم   )67.853.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )39332/خ�صو�صي/R/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي ا�ض - فان( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11978 بتاريخ 2017/3/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1847   

املنذر/م�صرف الإمارات ال�صالمي 
املنذر اليه :البداع للخدمات الفنية -  �ض ذ م م 

درهم   )156.946.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )50921/خ�صو�صي/P/دبي( من 
نوع )تويوتا برادو - ا�صتي�صن( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املجل�ص: نقا�صات تفاعلية.. اإ�صافة جديدة ملهرجان اأم الإمارات اليوم

تاأهل 8 م�سرتكني اإىل ال�سهرة اخلتامية 

ن�صف نهائي من�صد ال�صارقة ال�صغري 3 ... خطوة اأخرية نحو احللم
•• ال�شارقة-الفجر:

و������ص�����ط اأج�������������واء م������ن احل���م���ا����ض 
املنظمة  اللجنة  اأ�صدلت  واملناف�صة، 
لربنامج من�صد ال�صارقة ال�صغري، 

ال�صتار على احللقة ما قبل النهائية 
حيث  اأم�ض،  م�صاء  مناف�صاتها  من 
اأ�صل  ثمانية م�صرتكني من  انتزع 
التاأهل  ب��ط��اق��ات  م�����ص��رتك��اً،   16
برنامج  من  النهائية  احللقة  اإىل 
على  نوعه  م��ن  الأ�صهر  امل�صابقات 

م�صتوى الوطن العربي.
نهائية  قبل  ما  وتاأهل عن احللقة 
ك���ّل م��ن امل�����ص��رتك��ة اآي���ة حميد من 
عبداهلل  وعمر  الأن��دل�����ض،  مدر�صة 
الأن�صاري،  اأي��وب  اأبو  من مدر�صة، 
مدر�صة  م��ن  ع��ل��ي،  ح�صن  واأح��م��د 
ال��ق��دوة، وم��رمي علي حممد، من 
مدر�صة احلرية النموذجية، واإميان 

حممد عبا�ض، من مدر�صة الهجرة 
النموذجية، وموزة اإبراهيم عالي، 
ب��ن��ت مزاحم،  اآ���ص��ي��ا  م���ن م��در���ص��ة 
النور  الرفاعي، من مدر�صة  ورمي 
الدولية، و نتايل خمتار ر�صتم، من 

مدر�صة العال اخلا�صة. 
من  حميد  اآي��ة  امل�صرتكة  ا�صتهّلت 

مدر�صة الأندل�ض احللقة، باأن�صودة 
وت�صجيع  ثناء  عليهما  واأداء حازت 
اجلمهور،  وت�صفيق  احل��ك��م  جلنة 
الرحمن  ع���ب���د  امل�������ص���رتك  ت��ب��ع��ه��ا 
الر�صد  م���در����ص���ة  م���ن  اخل���ط���ي���ب، 
من  ق��ط��ب،  وب�صملة  الأم��ري��ك��ي��ة، 
مدر�صة ابن خلدون. ثم قدم عمر 

اأبو  عي�صى ع��ب��داهلل، م��ن م��در���ص��ة، 
تناغمت  اأن�صودة  الأن�����ص��اري  اأي��وب 
م�����ع ج�����م�����ال �����ص����وت����ه وم����ق����درت����ه 
مبوهبة  متّتعه  واأثبتت  الإبداعية 
من  اف،  خ�صّ فاطمة  تلته  ك��ب��رية، 
اأّدت  التي  اخلا�صة،  العال  مدر�صة 
اأن�صودة ركزت فيها على تقدمي روح 

ال�صجن ال�صرقي يف الإن�صاد.
م��ن مدر�صة  ول��ي��د،  نهيان  واأب����دع   
املهاجرين، يف اأن�صودة عك�صت متتعه 
اأما  مبوهبة متفردة و�صوت قوي، 
مدر�صة  من  م�صمار  ره��ف  زميلته 
الأهلية اخلريية يف ال�صارقة، فقد 
اإبداعية،  اأخذت احل�صور يف جولة 
م��ن خاللها  اأظ��ه��رت  ان�صودة  ع��رب 
اأمام  اجلميلة  ال�صوتية  مقدرتها 

اجلميع.
وب�����اأداء ج��م��ي��ل، ق���ّدم اأح��م��د ح�صن 
اأن�صودة  القدوة،  مدر�صة  من  علي، 
عرّب من خاللها عن جودة �صوته، 
وتناغمه مع اإيقاعات اأن�صودة نالت 
التحكيم،  وجلنة  احل�صور  اإعجاب 
علي  م��رمي  امل�صرتكة  عك�صت  كما 

حم����م����د، م�����ن م����در�����ص����ة احل�����رية 
النموذجية، ثقتها وح�صورها على 
خ�صبة امل�صرح، باأن�صودة اأبرزت فيها 

طاقات �صوتها الكبرية.
اأعطى  بال�صجن،  امل�صبع  وب�صوته 
اأح���م���د، م��ن مدر�صة  ن��ب��ي��ل  اأح��م��د 
جمالية  اأب��ع��اداً  ال��ف��ار���ص��ي،  �صلمان 
اإ�صافية لأن�صودة لفتت النتباه اإىل 
موهبة متقدمة يف جمال الإن�صاد، 
يف حني اأّكدت اإميان حممد عبا�ض، 
النموذجية،  الهجرة  مدر�صة  م��ن 

���ص��وت��ي��ة عذبة  ب���خ���ام���ة  مت��ّت��ع��ه��ا 
ومقدرة اإن�صادية متقدمة. 

وب���دوره���ا ع��ر���ص��ت امل�����ص��رتك��ة رمي 
النور  م���در����ص���ة  م����ن  ال����رف����اع����ي، 
بتاأديتها  فريدة،  موهبة  الدولية، 
ونقاء  فيها جمال  اأب��رزت  لأن�صودة 
اإبراهيم  م������وزة  ت��ل��ت��ه��ا  ����ص���وت���ه���ا، 
ع�����الي، م���ن م���در����ص���ة اآ����ص���ي���ا بنت 
اأط���رب���ت اجلمهور  ال��ت��ي  م���زاح���م، 
باأدائها املتناغم بني ح�صن ال�صوت، 

وثقة احل�صور.
الرحمن  ع��ب��د  احل��ل��ق��ة  واخ���ت���ت���م 
الدولية،  ال��ن��ور  مدر�صة  م��ن  رج��ا، 
مدر�صة  من  ر�صتم،  خمتار  ونتايل 
ال��ع��ال اخل��ا���ص��ة، و���ص��الم��ة �صيف، 
الذيد اخلا�صة، حيث  من مدر�صة 
اأج��م��ل مواهبهم يف جمال  ق��ّدم��وا 
واأداء  لف��ت،  ح�صور  عرب  الإن�صاد، 
وجلنة  اجل���م���ه���ور  اأب����ه����ر  مم����ي����ز، 

التحكيم.
ويف تعليقه على ختام الدور ما قبل 
ها�صم،  ال��دي��ن  جن��م  ق��ال  النهائي 
فخورون  للربنامج:  املنفذ  املنتج 

الربنامج  التي حققها  بالإجنازات 
الربنامج  ق���دم  ح��ي��ث  الآن،  ح��ت��ى 
للدور  موؤهلة  حلقات  ثمانية  عرب 
املواهب  من  العديد  النهائي،  قبل 
املتميزة لطلبة مدار�ض ال�صارقة يف 

جمال الإن�صاد.
ب����اأن ال����دورة  اأق�����ول  اأن   وي�����ص��رين 

الثالثة من الربنامج. 
احللقة  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  واأ�������ص������اف: 
انتظارها،  ط���ال  ال��ت��ي  اخل��ت��ام��ي��ة، 
الذين  املتناف�صني  ب��اأن  ثقة  وكلنا 
هذه  اإىل  ال���و����ص���ول  م���ن  مت��ك��ن��وا 
املرحلة يتمّتعون جميعهم مبواهب 
متقّدمة تخّولهم لنيل اللقب، فكل 
واحد منهم ميتلك موهبة خا�صة 
مت��ّي��زه ع��ن الآخ���ر، وميثل و�صول 
هذه الكوكبة من املبدعني ال�صغار 
اإىل ختام الربنامج، جناحاً لر�صالة 
الربنامج فنتمنى للمت�صابقني كل 

التوفيق يف حتقيق اللقب .
املتاأهلني  الطلبة  اأن  اإىل  وي�����ص��ار 
�صيقومون  اخلتامية،  احللقة  اإىل 
ب��ت�����ص��ج��ي��ل اأن�������ص���ودة ج��م��اع��ي��ة من 

ال����ف����ن����ان عبد  واأحل�����������ان  ك���ل���م���ات 
وتنفيذ  وت����وزي����ع  ال�������ص���ّح���ي،  اهلل 
ال��ر���ص��وان، و�صيتم  اأح��م��د  ال��ف��ن��ان 
ال�صهرة  خ����الل  ل��ل��ج��م��ه��ور  ب��ث��ه��ا 

اخلتامية.
ال�صارقة  من�صد  برنامج  اأن  يذكر 
الذي  ال��ث��الث��ة،  ب��اأج��زائ��ه  ال�صغري 
موؤ�ص�صة  ع��ل��ي��ه  وت�����ص��رف  ت��ن��ت��ج��ه، 
ال�����ص��ارق��ة ل����الإع����الم، ي���ه���دف اإىل 
اجلديد  اجل���ي���ل  ارت����ب����اط  ت��ع��زي��ز 
القيم  وت��ر���ص��ي��خ  ال���ه���ادف  ب��ال��ف��ن 
ل����دى طلبة  ال��ث��ق��اف��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة 
املدار�ض عرب اإتاحة الفر�صة جلميع 
اجلن�صيات،  خمتلف  وم��ن  الطلبة 

ال�صرتاك يف الربنامج.
للربنامج  اخلتامية  احللقة  وتبث 
���ص��ت��ب��ث ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل، 31 

مار�ض، 
متام  عند  ال�صارقة،  تلفزيون  على 
 )8:00( م�صاًء  الثامنة  ال�صاعة 
الإمارات،  لدولة  املحلي  بالتوقيت 
وُت�����ع�����اد احل���ل���ق���ة ي�����وم ال�������ص���ب���ت 1 

اأبريل.

تنطلق اليوم على كورني�ض اأبوظبي فعاليات الدورة الثانية 
اأم الإم��ارات الذي يعد اأحد اأكرب الفعاليات  من مهرجان 

الوطنية الثقافية والتفاعلية يف اأبوظبي.
ويحتفي املهرجان - الذي تنظمه هيئة اأبوظبي لل�صياحة 
والثقافة على مدى 10 اأيام - بالروؤية والإ�صهامات الكبرية 
رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  الإم���ارات  اأم  ل� 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة 
لي�صلط ال�صوء على قيمها و�صعيها الدائم لتمكني ودعم 
للحفاظ  املتوا�صلة  جهودها  عن  ف�صال  امل�صتقبل  اأجيال 

على البيئة والرتقاء مب�صتوى ال�صتدامة.
غدا  اأب���وظ���ب���ي  ك��ورن��ي�����ض  يف  امل���ه���رج���ان  زوار  و���ص��ي��ك��ون 
ال��ع��رو���ض املو�صيقية  ب��اق��ة رائ���ع���ة م���ن  ع��ل��ى م��وع��د م���ع 
وال�صتعرا�صات الفنية مبا فيها حفل فرقة فانك راديو�ض 
عرو�صهما  �صتوؤديان  اللتان  العربية  الأورك�����ص��رتا  وحفل 
والذي  الرئي�صي  امل�صرح  على  الظهر  بعد  ما  فرتة  خالل 
يعد بدوره نقطة انطالق عر�ض الألعاب النارية الرقمية 
بيك�صل بايرو�ض خالل الفرتة امل�صائية. كما يقدم املهرجان 
ل������زواره ع��ر���ض الأ�����ص����واء امل���ذه���ل اأ���ص��ي��اد ال����ربق لفرقة 
فريكوين�صي رايدر وي�صتخدمون فيه كهرباء بقوة مليوين 
فولت ليحولونها اإىل �صيمفونية دقيقة من الطاقة وذلك 

يف منطقة مطاعم ال�صاطئ. 
واحلفالت  العرو�ض  من  بعدد  زواره  املهرجان  يعد  كما   
الفريدة من نوعها على خالل فرتة املهرجان ومنها حفل 
اجلمهور  اأبهر  ال��ذي  ال�صيمفونية  التطورات  بوكيمون: 

حول العامل .
وندوات  تفاعلية  عمل  ور���ض  التقدم  منطقة  و�صتت�صمن 

حوارية غنية و�صط اأجواء متميزة واأعمال تركيبية رائعة 
وغريها.  ال�صاطئ  على  وامل�صابيح  ال�صماوية  القبة  مثل 
ك��م��ا ���ص��ت��ت��اح ل���ل���زوار ف��ر���ص��ة ال���ص��ت��م��ت��اع ب��اأن�����ص��ط��ة مرحة 
اللياقة يف حني متثل  الريا�صية ومتارين  مثل اجلل�صات 
للباحثني عن فرتة من  مثاليا  ت�صي خيارا  التاي  درو���ض 
للزوار النطالق يف جولة فريدة  ال�صرتخاء. و�صيت�صنى 
باأ�صلوب  ي�صتعر�ض  وال���ذي  مياه  جناح  داخ��ل  نوعها  م��ن 
ت��ف��اع��ل��ي اأمن����اط ا���ص��ت��خ��دام امل��ي��اه ح���ول ال��ع��امل وتقنيات 
من  امل��ي��اه  ا���ص��ت��دام��ة  ج��ه��ود  لتعزيز  �صعيا  عليه  احل��ف��اظ 

خالل جتربة تثقيفية متميزة.
يعد  ال��ذي  تفاعلية«  نقا�صات  املجل�ض:  برنامج  و�صيفتتح 
اإ���ص��اف��ة ج���دي���دة ل��ل��م��ه��رج��ان ه���ذا ال���ع���ام ومي��ث��ل من�صة 
جل�صاته  اأوىل  هادفة  حوارية  وجل�صات  نقا�صات  حتت�صن 
اإدارة احل��وارات القيمة حيث تناق�ض كل من  بحوار حول 
للحياة  املعنى احلقيقي  بو�صناق عن  وفرح  اإ�صماعيل  لني 

فيما يتعلق باملجتمع والتكنولوجيا والثقافة والأخالق.
اأيام   10 م��دار  على  �صي�صتمر  ال��ذي   - ال��ربن��ام��ج  ويلقي 
بينما  الإم��ارات��ي  املجتمع  امل���راأة يف  على متكني  ال�صوء   -
منها:  م��ت��ع��ددة  مو�صوعات  الأول  ال��ي��وم  جل�صات  تغطي 

ال�صعادة وال�صتدامة والفنون. 
يعقدها  اإىل خم�ض جل�صات يومية  اأرب��ع  الربنامج  ويقدم 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ومنهم  اأه���م امل��ت��ح��دث��ني م��ن ك��اف��ة  بع�ض 
بيكي اآندر�صون من حمطة �صي اإن اإن والدكتورة �صيفايل 
ت�صاباري والتي قالت عنها املذيعة ال�صهرية اأوبرا وينفري 
الرتبية  م��ف��ه��وم  ح���ول  عمقا  الأك����رث  ه��و  كتبها  اأح���د  اأن 
بالإ�صافة اإىل هالة كاظم مبتكرة برنامج »رحلة التغيري« 
املعروفة  الأزي�����اء  امل���دين م�صممة  ���ص��ارة  ���ص��ع��ادة  وك��ذل��ك 

البدنية يف  اللياقة  اأب��رز خ��رباء  اأح��د  الأن�����ص��اري  وعي�صى 
دولة الإمارات. وبينما مي�صي ال�صغار يف منطقة ال�صعادة 
الطائرات  �صناعة  مثل  اأن�صطة  مبمار�صة  رائ��ع��ة  اأوق��ات��ا 
الورقية ميكن للكبار ال�صرتخاء يف الأجواء الهادئة ملقهى 

ال�صوق كافيه يف منطقة ال�صوق.
وامل�صروبات  امل����اأك����ولت  اأ���ص��ه��ى  ب���ت���ذوق  ال���راغ���ب���ون  اأم����ا   

مطاعم  منطقة  يف  الأذواق  جميع  ير�صي  ما  ف�صيجدون 
املطاعم  50 م��ن  ع��ل��ى  م��اي��زي��د  ال��ت��ي حتت�صن  ال�����ص��اط��ئ 
وت�صت�صيف حتديات طهي بني  والعاملية  املحلية  واملقاهي 

كبار الطهاة للتناف�ض يف تقدمي األذ الو�صفات.
بني  ب��احل��اف��الت  ل��ل��زوار  امل��ج��اين  النقل  خدمة  و�صتتوفر 
بجانب  ال�صيارات  لركن  املخ�ص�صة  واملنطقة  مول  مارينا 

التوقف عند حمطات احلافالت  وذل��ك مع  ت��اورز  ني�صن 
امل��ت��واج��دة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب��ه��دف اإت���اح���ة اإم��ك��ان��ي��ة ارتياد 

املهرجان لأكرب عدد ممكن من اجلمهور.
املجاين  الت�����ص��ال  خ��دم��ة  ل����زواره  امل��ه��رج��ان  �صيقدم  كما 
بالنرتنت طوال فرتة اقامته عالوة على توفري حمطات 

ل�صحن الهواتف املحمولة لتعزيز جتربة زوار املهرجان.
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عبرّ النجم التون�سي �سابر الرباعي عن �سعادته باالأ�سداء االإيجابية التي ح�سدها بعد اإطالقه اأغنية )ملكت الكون(، موؤكدًا اأنه اأحب من 
د عهد االأغنية الرومان�سية. خاللها اأن يجدرّ

�سعيد باالأ�سداء االيجابية الغنية )ملكت الكون(

�صابر الرباعي: احلب بالن�صبة اإيل اأكرب من جمرد حرفني

ج���اء ك���الم اأم���ري ال��ط��رب ال��ع��رب��ي خالل 
مقابلة اأجرتها معه الإعالمية باتري�صيا 
اإم(.  اإف  )ف���امي  اإذاع����ة  اأث���ري  ع��رب  ها�صم 
وعن األبومه اجلديد، اأّكد اأن الهدف من 

الألبوم عموماً اأ�صبح بالن�صبة اإليه جتميع 
املنفردة  الأغ��ن��ي��ة  �صيا�صة  لأن  الأغ�����اين 
التوا�صل  ب��وج��ود و���ص��ائ��ل  ال��ط��اغ��ي��ة  ه��ي 
الجتماعي. ولفت اإىل اأن الألبوم اجلديد 

�صيكون م��ن اإن��ت��اج��ه اخل��ا���ض يف ح��ال مل 
تتوافر اأية �صركة انتاج، مو�صحاً اأنه يركز 
على ت�صوير الأغاين، واأو�صح اأن العالقة 
التي جتمع بينه وبني اإدارة اأعماله �صركة 

اإىل  املهنية  تخطت  برودك�صن(،  )امل���وىل 
ل���و انتهى  ال���ك���ب���رية(، وح��ت��ى  )ال��ِع�����ص��رة 
الإن�صانية  فاإن عالقته  الفني  م�صوارهما 

بها هي الأ�صا�ض(.
اأخرياً  لها  تعّر�ض  التي  الإ�صاعات  وحول 
اأن ثمة  اأّك��د  حول حيازته م��واد ممنوعة، 
اخلري  حتب  ل  ومعّقدة  مري�صة  نفو�صاً 
لأح�����د وه����ي م��ل��ك��ة الإب��������داع يف اإط����الق 
على  م�صدداً  املنطق،  اإىل  تفتقر  اإ�صاعات 
اأنه �صيتحّرك يف هذا ال�صاأن لأن املو�صوع 
اأزعجه وم�ّض ب�صخ�صه وبعائلته وكرامته 
مطلقي  �صيقا�صي  اأن���ه  واأك����د  و���ص��م��ع��ت��ه. 
حماميه  اإىل  حت����دث  وه����و  الإ�����ص����اع����ات، 

اخلا�ض بهذا ال�صاأن.
اأن  ي��ري��دون  ثمة من  اأن  اإىل  لفت  كذلك 
ي��زع��زع��وا ف��رح��ه وا���ص��ت��ق��راره ال��ف��ّن��ي كي 
يوجهوا اجلمهور اإىل جهة اأخرى فيتوقف 
رخي�ض،  اأ�صلوب  وه��و  اأغانيه،  �صماع  عن 
خالله  م��ن  نتيجة  اأي  اإىل  ي�صلوا  ول���ن 
لال�صتقامة،  وحمبته  نف�صه  يعرف  لأن��ه 

ويعرف متابعوه هذا عنه اأي�صاً.
ملحم  ت��ك��رمي��ه  ح���ول  ����ص���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
ع��ل��ى خ�صارة  ال���رب���اع���ي  ت���اأ����ّص���ف  ب���رك���ات، 
امل��و���ص��ي��ق��ار ال��ك��ب��ري وخ�����ص��ارت��ه ه���و لأنه 
مل ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه. ك��ذل��ك اأّك�����د اأن����ه كان 
الراحل  ب��اأع��م��ال  املتيمني  م��ن  ي���زال  ول 
الفنية وطريقة تلحينه واأدائ��ه، لذا غّنى 

جمموعة من اأعماله يف )مدليه( من 
دقيقة.  12

جلنة  �صمن  ال��رب��اع��ي  �صيكون  ه��ل 
مو�صمه  يف  ف��وي�����ض(  )ذا  حت��ك��ي��م 
يتحدث  اأن����ه مل  اأج�����اب  ال����راب����ع؟ 
م���ع ال��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ال���ربن���ام���ج يف 
اأن����ه تابع  امل��و���ص��وع ب��ع��د، ك��ا���ص��ف��اً 
اآيدول( واأكد  بع�ض حلقات )اأراب 
اأن اأ�صواتاً مميزة جداً �صهدها هذا 

املو�صم.
الرباعي لفت اإىل اأن احلب بالن�صبة 
اإليه اأكرب من جمرد حرفني، وهو 
اأن  يعي�صه يف كل حلظة، مو�صحاً 
ال�صتقرار العائلي مهم يف حياته، 

خ�صو�صاً كفنان.
 ووجه كلمة اإىل زوجته متمنياً 

له  ي��ح��ف��ظ��ه��ا  اأن  اهلل  م�����ن 
له  ���ص��ن��داً  وت��ك��ون  ويحميها 

اإن�صانة  لأن���ه���ا  ولأولده 
حم���رتم���ة وحت����ب اخلري 

وحتبه.
الرباعي  �صابر  �صرنى  هل 
ممثاًل؟ اأّك��د اأنه ل يفكر يف 

الأمر راهناً،
الن�ض  وج����د  ح����ال  يف  ول���ك���ن   

فرمبا  اجليدين  واملمثلني  املنا�صب 
يدخل هذا املجال.

اأبحث طوال الوقت عن دور جديد وخمتلف

�صريين ر�صا: الرواية الأدبية متنح املمثل ثراء دراميًا وفكريًا
م�سل�سل  على  الفعل  ردود  تلقيت  • كيف 

)حجر جهنم(؟
الآن  اإىل  و���ص��ل��ت��ن��ي  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ل  ردود   -
اإيجابية جداً، �صواء على امل�صل�صل عموماً 
�صخ�صي.  ب�����ص��ك��ل  ف��ي��ه  دوري  ع��ل��ى  اأو 
امل�صاهدين عن  اأع��رب عدد كبري من 
ففرحت  وبالدور،  بالعمل  �صعادتهم 
بالتاأكيد خ�صو�صاً اأنني بذلت فيه 

جهداً كبرياً.

للعر�ض  اأن  تعتقدين  • هل 
ن�سبة  يف  تاأثريًا  احل�سري 

امل�ساهدة؟
العر�ض  ي���وؤث���ر  ب��ال��ت��اأك��ي��د.   -
امل�صاهدة  ن�صبة  يف  احل�����ص��ري 
بي  )اإم  ول���ك���ن  غ���ال���ب���اً.  ���ص��ل��ب��اً 
ُع���ر����ض )حجر  ����ص���ي(، ح��ي��ث 
وباإمكان  قناة �صخمة  جهنم(، 
�صريحة عري�صة من اجلمهور 
م�صاهدتها. واأعتقد اأن امل�صل�صل 
�صُيحقق  ال���ث���اين  ال���ع���ر����ض  يف 

جناحاً اأكرب.

على  موافقتك  �سبب  م��ا   •
امل�ساركة يف امل�سل�سل؟

م امل�صل�صل �صورة خمتلفة عن  - ُيقدِّ
امل���راأة وال��ع��الق��ات ال��زوج��ي��ة، ف�صاًل 
وي�صّم  �صخم  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن  ع��ن 
وهم  معهم،  بالتعاون  �صعدت  فنانني 
ال�صخ�صي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  اأ���ص��دق��ائ��ي 
ك��ك��ن��دة ع��ل��و���ض، واإي�����اد ن�����ص��ار، واأروى 
جودة، وفريال يو�صف واأحمد جمدي، 
بالإ�صافة اإىل املخرج الكبري حامت علي 

والكاتبة هالة الزغندي.

هذه  يف  اأدوارك  تختارين  كيف   •
املرحلة؟

- مل تختلف طريقة اختياري الأدوار من 
اأبحث ط��وال الوقت  اأخ��رى.  اإىل  مرحلة 

في�صعني  �صعباً  يكون  ورمب��ا  وخمتلف،  جديد  دور  عن 
وتعجبني  �صخ�صية  علّي  ُتعر�ض  وحني  جديد.  حتٍد  يف 

اأت�صبث بها واأبذل يف جت�صيدها اأق�صى جمهود.

الكوميدية،  اأم  املُركبة،  تف�سلني:  االأدوار  اأي   •
اأم الرتاجيدية؟

ل نوعاً معيناً من الأدوار، فطبيعة ال�صخ�صية  - ل اأف�صِّ
ومركبة  كوميدية  تكون  رمب��ا  باآخر.  اأو  ب�صكل  تت�صابك 
)الكوميديا  هنا  واأق�صد  تراجيدية كوميدية،  اأو  اآن،  يف 
دوراً  ي�صبه  ول  جديداً،  ال��دور  يكون  اأن  املهم  ال�صوداء(. 
اأديته �صابقاً. ول بد من اأن اأُقدم للجمهور اجليد وغري 

املتوقع دائماً.

املُركبة  خ�سو�سًا  الأدوارك،  رين  حت�سرّ كيف   •
منها؟

- اأقراأ بدايًة ال�صيناريو كاماًل لتحديد اأبعاد ال�صخ�صية 
نف�صياً وردود فعلها وتركيبتها. لحقاً، اأحاول اأن اأتخّيل 
الت�صرفات وطريقة املالب�ض، وبعد جل�صات  طبيعتها يف 
مطّولة مع املخرج وفريق العمل عموماً ن�صل اإىل اأف�صل 

�صكل لل�صخ�صية.

عن  تبحثي  مل  الكبري  وامل�سوار  النجومية  • رغم 
البطولة املطلقة... ما ال�سبب؟

املطلقة يف عمل  البطولة  الأم��ر رف�صي  - ل يعني ه��ذا 
�صابقاً، بل اعتدت منذ بداية  اإليها  اأ�صع  فني، ولكني مل 
حجمه،  قبل  ال��دور  طبيعة  اإىل  النظر  الفني  م�صواري 
واأرى اأنني و�صلت اإىل اجلمهور من خالل الأدوار التي 
اجليد  فبالتح�صري  للغاية،  ب�صيط  وبع�صها  اخرتتها 
من  اأف�صل  ب�صكل  النهائي  �صكلها  يف  ال�صخ�صية  تخرج 

املنتظر.

عن  وم��اذا  الطويلة،  للم�سل�سالت  تقييمك  ما   •
جتربتك فيها؟

- اأعتقد اأن جتربتي فيها جيدة جداً حتى الآن. و�صلتني 
على  ج�صدتها  التي  كافة  الأدوار  ع��ن  جيدة  فعل  ردود 

�صا�صة التلفزيون،
وتعّلق  اجلمهور  اأعجبت  عموماً  الطويلة  وامل�صل�صالت   
ال�صبهات(،  م�صتوى  و)ف���وق  )ال��ع��ه��د(،  بينها  م��ن  ب��ه��ا، 

و)بدون ذكر اأ�صماء(، و)امليزان(.

م�سل�سالت  حلقات  عدد  يفوق  اأن  من  بد  ال  • هل 
خارج رم�سان الثالثني حلقة؟

ب��ال�����ص��رورة، ول��ك��ن خ����ارج رم�����ص��ان لل�صانعني  ل��ي�����ض   -
املو�صم  اأم��ا  يقّدمونها.  التي  احللقات  ع��دد  يف  احل��ري��ة 
الدرامي اخلا�ض بال�صهر الف�صيل فمرتبط ب�صكل اأكرب 
احللقة  تنتهي  اأن  ويف�صل  الثالثني حلقة،  مب�صل�صالت 

الأخرية يف نهايته.

املقبل؟ رم�سان  مو�سم  يف  جديدك  • ما 
�صاكر خ�صري  املخرج حممد  ال�صم�ض( مع  - )ل تطفئ 
وال�صيناري�صت تامر حبيب. ي�صارك فيه جنوم كثريون، 
من بينهم مريفت اأمني، وحممد ممدوح، واأمينة خليل، 
وري���ه���ام ع��ب��د ال��غ��ف��ور، وج��م��ي��ل��ة ع��و���ض، واأح���م���د مالك 
�صينجح  امل�صل�صل  اأن  واأعتقد  جيد،  فيه  دوري  وغريهم. 
اأنه عن رواية للكاتب الكبري  ب�صكل ا�صتثنائي، خ�صو�صاً 
عدة  �صيناريوهات  اأق���راأ  كذلك  ال��ق��دو���ض.  عبد  اإح�����ص��ان 

راهناً، ولكني مل اأ�صتقر على اأدوار اأخرى بعد.

الرواية  درام���ا  اإىل  ال��ع��ودة  تقييمني  كيف   •
االأدبية جمددًا؟

- اأمر جيد ويدعو اإىل التفاوؤل. متنح الرواية املمثل ثراء 
اإن كانت ناجحة و�صهرية مثل  درامياً وفكرياً، خ�صو�صاً 
)ل تطفئ ال�صم�ض( ولكاتب كبري كاإح�صان عبد القدو�ض 
املاأخوذ عنها  الن�ض  اأو جنيب حمفوظ، ويبقى م�صتوى 
تنّوع  تعّزز  اأنها  عن  ف�صاًل  جيد،  ب�صكل  عولج  اإن  لفتاً 
املو�صوعات املطروحة درامياً. ول نن�صى اأن للُكتاب الكبار 

جمهوراً كبرياً يهّمه اأن يرى اأعمالهم على ال�صا�صة.

تقدمي البامج... وال�سينما
عن و�صع جتربة تقدمي الربامج �صمن خططها؟ قالت 
�صريين ر�صا: )التجربة �صتكون مثرية وخمتلفة للغاية 
طبعاً، لكن مل اأخطط لها ومل اأبحث عنها. اأما اإن ُعر�ض 
اإ�صافة يل، فبالتاأكيد  علي برنامج وكان متميزاً ومُيثل 

لن اأرف�ض(.
يف  دوري  ر  )اأ���ص��وِّ تو�صح:  ال�صينمائية،  م�صاريعها  وع��ن 
حميدة،  حممود  الكبري  الفنان  مع  )فوتوكوبي(  فيلم 
دب��ور والإخ���راج لتامر ع�صري. كذلك  عن رواي��ة لهيثم 
املوافقة  قبل  اأفكر جيداً  �صيناريوهات عدة، ولكني  اأق��راأ 

على امل�صاركة يف اأي عمل فني.

ز الفنانة امل�سرية �سريين ر�سا باأ�سلوب خا�ض يف التمثيل،  تتميرّ
حفرت من خالله مكانتها على ال�ساحة الفنية وجمعت ر�سيدًا 
اأو  ال�سينما  �سواء يف  واملتميزة،  الناجحة  االأعمال  من  كبريًا 
الدراما التلفزيونية. عن اأحدث اأعمالها وق�سايا فنية عدة 

كان معها هذا احلوار.
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عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

نا�رص القحطاين

ه�����م ع������ايل م�����ش��ت��واه��م

ف����اي����ج ع����ن����دي غ���اه���م

����ش���ّواه���م يل  ����ش���ب���ح���ان 

ع����ي����دي اأن��������ا م���اق���اه���م

ه���واه���م يف  م���ت�������ش���وب/ن 

��������������رواْة جن������م ال����ي����اه

ب���ن�������ش���اه وال  را�������ش������ي 

��خ��اه ب��ال�����شّ ك���ّم���ل���ه���م  و 

احل����ي����اه يف  وم�����ن�����واي�����ه 

دواه ع���������ر/ن  ������ش�����وب/ن 

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

يا مالك امللك  انا مايل غنى عّنك 

                         ياما رجيتك ومن خريك  كرث خريي

وال  تعّجلت  مّدات  الفرج   مّنك 

                         اإال على �شان  افّرجها  على غريي

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

اخوك : �شعيدبن غما�ض الرا�شدي

ت�شتحق ال�شهادة
ي�����اب�����وحم�����م�����د ت���������س����ت����ح����ق ال�����������س�����ه�����اده

ع������اده ك������ل  يف  وق������������دود  ق�����ده�����ا  وان����������ت 

ي����ع����ل����ه ف�����������داك ال������ل������ي م�����ك�����ب و�������س������اده

ان�����ت�����ه ����س���م���خ���ت ول����ل���������س����وام����خ �����س����ي����اده

ال����ع����ب����اده رب  امل�����ع�����ب�����ود  م������ن  ت����وف����ي����ق 

راده ك���������ل  يف  غ���������ري  ي������اب������وحم������م������د 

ب���امل���خ���ت�������س���ر ي����ال����ري���������س����ي ان��������ت ق������اده

ال���������س����ع����اده ح�����ي�����اة  يف  ي����ع����ل����ك  وي����������اهلل 

وم������وق������ع������ه وم�����������س�����دق�����ه م��������ن م����ع����زْب����ك

م���ط���ل���ب���ك ك��������ل  يف  امل�����ق�����������س�����ود  وحت������ق������ق 

ي����ب����ط����ي وي����ب����ط����ي ي����ال���������س����ن����ايف ي����واك����ب����ك

م���ن�������س���ك ف���������وق  ي������ال������ل������واء  واك�����������ب  اهلل 

واخ������الق������ك ال����ل����ي ع����ن����د ال����ع����ب����اد جت���ذب���ك

مكتبك وم���ف���ت���وح  م���ف���ت���وح  /ن  جم����ل���������ضٍ ول�����ك 

وت���ع���ج���ز ح��������روف ال�������س���ع���ر ي���ال���ف���ذ ت��ك��ت��ب��ك

���ح���ه ل������ك وت���رق���ب���ك ك������ل ال�������������دروب م�������س���مرّ

 ريــتـ�يــت

كم يل واأنا اأ�سون الهوى

ول� غي�ري ،، ميط�ر بارقك

جنمك ، من عيوين هوى

���ي ) �س���ارقك ( واهلل يهنرّ

عطني �سبب نبقى �سوى

واعطي��ك األف ،، اأفارقك

***

اأ�سرح ف طرفك .. و اأح�سدين عليه

و اأهم�ض ف قلبي .. ل اعيوين ... َهِني

انا .. اأحب ذوقك .. وال اأخالْفك .. فيه

كيف اأطعن .. ذوقك الليرّ .. اختاَرين ؟

البيت مت�حد
ق��ل��ب��ك وط����ن واط���الل���ت���ك ك��ن��ه��ا ال��غ��ي��ث

ليث ورى  ل����ي����ث/ن  امل���ج���د  م����ت����وارث����ني 

مي����ن����اك م�����ن ج�������ود ال����ع����ط����اي����ا م���ري���ف���ه

ت�����ام�����ن ب����ك����م ك������ل ال�������دي�������ار امل���خ���ي���ف���ة

فهد بن غراب

كلنا خليفة
خ���ريك ع��ل��ى ك��ل ال��ع��رب ج��م��ع واف���راد

ال�������روح ل����ك ي��ا���س��ي��د ال�������دار ت��ن��ق��اد
�سعبك ح���ب  م���ن  ���ْت���ك  ح���برّ ال���ع���رب  ك���ل 

ك���ل���ن���ا خ���ل���ي���ف���ة، واي�������ه ك���ل���ن���ا ن��ح��ب��ك
ريف الوثبة

مار �شِ

: ال�سنني  ع��ب   .. ال��وق��ت  ْم���ن  تعلمته  "ير�سمه"ال��ل��ي  ال��ول��ه  ا���س��ت��د  ال  ال�����س��ي  ف��اق��د  ان 
Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

اإهداء للواء اأحمد نا�سر الري�سي

اأهدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم )حفظه اهلل( عب 
ح�سابه يف اإن�ستقرام اأبياتًا �سعرية الأمهات ال�سهداء مبنا�سبة عيد االأم، ليعب 

ه من خالل االأبيات عن اعتزازه بت�سحيات اأمهات ال�سهداء وفخره بهن. �سمورّ


