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املراأة حتتاج �سعف اجلرعة من املورفني لت�سكني الأمل 

قّدمت درا�سة جديدة تف�سرياً هو االأول من نوعه الختالف ا�ستجابة 
املراأة والرجل لالأمل ي�ستند اإىل وجود اختالفات يف اخلاليا املناعية 
الن�ساء.  اأدمغة  اأكرث ن�ساطاً يف  ُت�سّمى ميكروغيليا، والتي تكون  التي 
ويتطلب ذلك االختالف ا�ستخدام جرعات عالية من امل�سكنات لعالج 

االأمل املزمن لدى الن�ساء.
اأجريت اأبحاث الدرا�سة اجلديدة يف جامعة جورجيا باأنتالنتا، وُن�سرت 
يف دورية "نيورو�ساين�س". ولفتت الدرا�سة االنتباه اإىل اأن واحداً من 
ما يجعل  املزمن،  االأمل  يعاين من  العامل  اأ�سخا�س حول   4 كل  بني 

امل�سكلة من بني االأكرث انت�ساراً.
وت��ت��ع��دد اأ���س��ب��اب االأمل امل���زم���ن ال�����س��ائ��ع��ة ب���ني اجل��ن�����س��ني، وي���اأت���ي يف 
واآالم  والروماتيزم،  املفا�سل،  والتهاب  الن�سفي،  ال�سداع  �سدارتها: 
الركبة، ومتالزمة التعب. ويعترب ال�سداع الن�سفي من اأكرث م�سببات 

االأمل املزمن لدى الن�ساء.
اأن ال��ن�����س��اء يحتجن يف ك��ث��ري من  وب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج االأب���ح���اث اجل��دي��دة 
املورفني  م��ن  ال��رج��ل  يحتاجها  ال��ت��ي  اجل��رع��ة  �سعف  اإىل  االأح���ي���ان 

لت�سكني االأمل!
املناعية  "ميكروغيليا"  خاليا  تكون  م��ا  بقدر  اأن��ه  الباحثون  ووج��د 
امل�سكنات ليكون  اإىل مزيد من  امل��راأة بقدر ما حتتاج  دم��اغ  ن�سطة يف 
التو�سيات  على  حمتمل  كبري  ت��اأث��ري  النتائج  ول��ه��ذه  ف��ّع��ااًل.  ال��ع��الج 
وا�ستخدام  املزمن  االأمل  بعالج  اخلا�سة  العالجية  وال��ربوت��وك��والت 

امل�سّكنات القوية مثل املورفني. 

ملاذا عليك اإبعاد اجلوال عن �سريرك؟
واأجهزتهم  ال��ذك��ي��ة  هواتفهم  ي�سطحبون  ال��ن��ا���س  م��ن  الكثري  ب��ات 

اللوحية بل وحتى الكومبيوترات املحمولة اإىل ال�سرير.
اإال اأن العديد من الدرا�سات اأظهرت اأنه يتعني اإبعاد تلك االأجهزة عن 
ال�سرير اأثناء النوم حتى لو كانت مطفاأة. ولي�س ذلك ب�سبب االإ�ساءة 

التي تولدها فح�سب.
اإنهم  ق��ول��ه��م  ع��ن خ���رباء  نقلت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل«  »دي��ل��ي  �سحيفة 
وبال�سمنة  اأطفالنا  ونوم  بنومنا  االأجهزة  تلك  �ستلحقه  يخ�سون مما 

وال�سكري وحتى مر�س الزهامير الذي قد ت�سببه لنا.
وذكرت ال�سحيفة اأدلة حديثة تقوم على بيانات لهيئة ال�سحة الوطنية 
يف بريطانيا تبني اأنه يف العقد املا�سي، ت�ساعف عدد االأطفال دون �سن 
ا�سطرابات  من  يعانون  وهم  امل�ست�سفيات  يزورون  الذين  عاماً،   14

النوم، ثالث مرات.
وقد األقي اللوم يف ذلك على ا�ستخدامهم لتكنولوجيا الهاتف النقال. 
فالهاتف واالأجهزة اللوحية باتت حا�سرة بجانب املراهقني يف غرف 

نومهم.
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن �سبعة من بني كل ع�سرة اأطفال بريطانيني 
على  واح��د  بجهاز  يحتفظون  مراهقني  ع�سرة  ك��ل  ب��ني  م��ن  وت�سعة 

االأقل يف غرف نومهم.
كما يقوم نحو ن�سف اأطفال املدار�س يف �سن املراهقة بفتح هواتفهم 
النقالة بعد اأن يكونوا قد ذهبوا اإىل الفرا�س، وفقاً مل�سح اأجرته العام 

املا�سي املنظمة التعليمية »موؤمتر مديري ومديرات املدار�س«.
االإلكرتونية،  ال�سا�سات  م��ن  ينبعث  ال���ذي  االأزرق،  ال�����س��وء  وي�سكل 

م�سدراً رئي�سياً لالأرق وم�ساكل النوم.
وح�����ذرت درا����س���ات ع����دة، م��ث��ل ت��ق��ري��ر ن�����س��ر يف جم��ل��ة ع��ل��م االأحياء 
احلايل عام 2013، من اأن الطول املوجي االأزرق يق�سي على اإنتاج 
امليالتونني وهي مادة كيميائية يف الدماغ تبعث على النوم مما يجعل 

من ال�سعب النوم والتمتع بنوم جيد.
يف  التكنولوجيا  تاأثري  من  يعانون  من  هم  وحدهم  االأط��ف��ال  ولي�س 

فرا�سهم. فالبالغون اأي�ساً يعانون من املخاطر ال�سحية ذاتها.
املنظمة لل�سهية مثل  الهرمونات  النوم تزعزع توازن  اأن قلة  ويعتقد 

هرمون »جريلني« الذي يخرب اأدمغتنا عندما نكون جائعني.
فعندما نتعب، نكون اأكرث عر�سة ال�ستهاء االأطعمة التي حتتوي على 

ال�سكر والدهون.
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ملاذا يكره الأمريكيون البدينون فقدان الوزن؟
رغم اأن اأكرث من ثلث االأمريكيني البالغني يعانون من البدانة، فاإن درا�سًة 
حديثة اأظهرت اأن عدد من يحاولون منهم اتباع نظام حمية الإنقا�س الوزن 

بات اأقل من ذي قبل.
وك�سفت اأن ن�سبة من يحاولون اإنقا�س وزنهم ممن يعانون من البدانة اأو 
الزمن. فبينما  املتحدة، تتقل�س باطراد مب��رور  ال��والي��ات  ال��وزن يف  زي��ادة 
كانت هذه الن�سبة يف ال�سابق %56، اأ�سبحت يف االآونة االأخرية ال تتجاوز 

.49%
اأقل  اأن الن�ساء �سود الب�سرة ت�سكلن الفئة التي باتت  اإىل  واأ�سارت الدرا�سة 
حما�سًة لبذل جمهود ملواجهة هذه امل�سكلة، رغم اأنها الفئة التي تعاين يف 

الوقت نف�سه من البدانة اأكرث من غريها.
الدرا�سة  اأج����روا  ال��ذي��ن  الباحثني،  ع��ن  االأم��ريك��ي��ة  »ت���امي«  جملة  ونقلت 
االأخرية، قولهم اإن ثمة حاجة الإجراء مزيٍد من االأبحاث لتحديد ال�سبب 

وراء ذلك.
ال�سبب  عن  بالبحث  امل�سمولني  ���س��وؤال  اإىل  تتطرق  مل  الدرا�سة  اأن  ورغ��م 
الذي حدا بهم للعمل على فقدان الوزن اأو لالإحجام عن ذلك، فاإن ُمعديها 
يرون اأن ال�سبب الرئي�سي وراء تزايد عدد من ال يكرتثون مبواجهة م�سكلة 

البدانة، يعود اإىل الف�سل املتكرر الذي قد مينى به البع�س يف هذا ال�ساأن.
اأم��ٌر موؤمٌل  ال��وزن  اإنقا�س  اإن  زان��غ  د. جيان  للدرا�سة  الرئي�سي  املعد  وق��ال 
و�ساق.. الكثريون مّنا يحاولون ويف�سلون ويحاولون ويف�سلون، ثم يف�سلون 

بعد ذلك حتى يف تكرار املحاولة. 
ويتطرق زانغ اإىل �سبٍب اآخر يتعلق باإح�سا�س بع�س من يعانون من البدانة، 
من  العديد  وج��ود  �سوء  يف  وذل��ك  ملحة،  وال  خطرية  لي�ست  امل�سكلة  ب��اأن 
الدرا�سات، التي ت�سري اإىل اأن اأ�سحاب الوزن الزائد، ال يختلفون يف اأغلب 

االأحوال يف متو�سط اأعمارهم عن نظرائهم ممن ينعمون بوزٍن مثايل.

حرائق غابات تقتل 
اآلف اخلنازير 

قال م�سوؤولون يف �سركة �سميثفيلد فودز 
الغابات  اإن حرائق  وم�سوؤولون حمليون 
لل�سركة  تابعة  للخنازير  مزرعة  دم��رت 
اأدى  اأوك��اله��وم��ا مما  يف الف��رين بوالية 
يعرف  ومل  اخل��ن��ازي��ر.  اآالف  مقتل  اإىل 
للخنازير  ال��دق��ي��ق  ال���ع���دد  ال���ف���ور  ع��ل��ى 
التي  اأوك��اله��وم��ا  ح��رائ��ق  قتلت يف  التي 
ت��ذك��ر �سركة  ي���وم االث���ن���ني. ومل  ب�����داأت 
التي نفقت يف  �سميثفيلد عدد اخلنازير 
اأي  ي�سب  اإن��ه مل  قالت  لكنها  احل��ري��ق. 

عامل باأذى.
وي�سري موقع ال�سركة على االإنرتنت اإىل 
نحو  ت��وؤوي  كانت  �سميثفيلد  مزرعة  اأن 

خنزير. األف   45
امل��ت��ح��دث با�سم  ل����وك ك��ان��ك��ل��ريز  وق�����ال 
اإدارات الغابات يف اأوكالهوما يوم اجلمعة 

اإن عدة اآالف من اخلنازير فقدت.
واأ�ساف م�ساحة كبرية مثل هذه تاأثرت 
ب��ه��ذه احل���رائ���ق وي��ت��ط��ل��ب االأم�����ر وقتا 
املعلومات. وال يوجد عدد حمدد  جلمع 
من  م�����س��وؤول��ني  اإن  وق�����ال  االآن.  ح��ت��ى 
الوالية كانوا يف مزرعة �سميثفيلد جلمع 
املعلومات عن عدد احليوانات التي نفقت 

ومعلومات اأخرى.

�ساعدوا ابنكم على بناء �سخ�سيته 
والتقدم تدريجًا نحو ال�ستقالل �ص 23

لعبة ت�سبب حروقًا 
�سديدة لطفلة 

انت�سرت لعبة فيديو على االإنرتنت 
بني طالب املدار�س، توهم االأطفال 
ي�سبحوا  اأن  امل���م���ك���ن  م����ن  اأن�������ه 
خملوقات نارية تتمتع بقوة هائلة، 
ما ت�سبب بحروق خطرية و�سديدة 

لطفلة يف اخلام�سة.
وحتقق ال�سرطة الرو�سية يف م�سدر 
اللعبة التي تدعو العبيها ال�سغار 
فاير  اأو  ن���ار  جنية  ي�سبحوا  ب���اأن 
فريي، حيث حتثهم على ا�ستخدام 
�سممها  اإذ  امل���ط���ب���خ،  م���وق���د  غ����از 
مطوروها ب�سكل ي�سبه متاماً لعبة 
اأط��ف��ال ���س��ه��رية وحم��ب��وب��ة ت�سمى 
حيث  م���ن  ال�ساحرات"  "نادي 

املوؤثرات والر�سوم املتحركة.
ووقعت الطفلة �سوفيا اإيزوفا )5 
القاتلة،  اللعبة  �سحية  ���س��ن��وات( 
تعليمات  ت��ط��ب��ي��ق  ح���اول���ت  ح��ي��ث 
تن�س  وال��ت��ي  ب��ح��ذاف��ريه��ا،  اللعبة 
على ت�سغيل موقد الغاز يف املطبخ، 
فت�سبح  �ساحرة،  كلمات  تكرار  ثم 

جنية نار.
وتقول تعليمات اللعبة يف منت�سف 
ال��ل��ي��ل، ع��ن��دم��ا ي��غ��ط اجل��م��ي��ع يف 
من  وانه�س  ا�ستيقظ  عميق،  ن��وم 
����س���ري���رك وجت������ول يف ال���غ���رف���ة 3 
مرات، ثم ردد كلمات �ساحرة امللكة 
احللوة،  ال�سغرية  اجلنيات  األفي، 
اأع��ط��ن��ي ال���ق���وة، اأن����ا اأط���ل���ب منك 
ذلك...ثم اذهبي اإىل املطبخ بهدوء 
اأحد،  يالحظك  اأن  دون  و���س��م��ت، 
ثم  �سيختفي،  الكلمات  �سحر  واإال 
افتحي �سعالت موقد الغاز االأربع، 
اأن  فاأنت ال تريدين  اإ�سعالها،  دون 

حترتقي، األي�س كذلك؟
نامي،  ثم  اللعبة  تعليمات  وتتابع 
اإليك،  ���س��ي��اأت��ي  ال�����س��ح��ري  ال���غ���از 
�ستتنف�سيه اأثناء نومك، ويف �سباح 
ت�ستيقظني  عندما  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم 
األفي..لقد �سرت  لك  رددي:�سكراً 
نار  جنية، وبذلك ت�سبحني جنية 

حقيقية. 
�سوفيا  الطفلة  وال����دا  وا���س��ت��غ��اث 
ال��ت��ي جت���ري حتقيقاً  ب��ال�����س��رط��ة، 
م��و���س��ع��اً مل��ع��رف��ة م��ن ال��ع��ق��ل املدبر 
اأنها  اإىل  م�����س��رية  امل��م��ي��ت��ة،  لللعبة 
ن��وع م��ن األ��ع��اب االن��ت��ح��ار، وتعتقد 
مبثابة  ال��رو���س��ي��ة  التحقيق  جلنة 
الهدف  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  اآي  ب��ي  اإف 
احلقيقي رمب��ا الإث���ارة ال��ذع��ر بني 

اأولياء االأمور.

هل ميكن اأن تكون بدينا 
وب�سحة جيدة يف نف�س الوقت؟

ال�س�ؤال  هذا  بكرثة،  ت�أكل  مل  ول�  حتى  �سمنة،  تزداد  والت�تر  الإجه�د  يجعلك  هل 
الذي ح�ول الب�حث�ن من ج�معة ك�ليف�رني� الإج�بة عليه من خالل اإعط�ء 

جمم�عة من املتط�عني من خمتلف الأ�سك�ل والأحج�م حالقة �سعر جم�نية 
لقي��س م�ست�ي�ت هرم�ن الإجه�د “الك�رتيزول”  يف �سعرهم.

الك�رتيزول،  هرم�ن  م�ست�ي�ت  من  تزيد  الط�يل  املدى  على  الت�ترات  اأن  وتبني 
ووجد الب�حث�ن اأن املتط�عني لديهم اأعلى امل�ست�ي�ت من هذا الهرم�ن يف �سعرهم، 
فهل هذا يعني اأنن� ميكن اأن نعزو �سبب ال�سمنة لالإجه�د والت�تر، واإذا ك�ن الأمر 

بهذه ال�س�رة، م� الذي ميكن اأن نفعله حي�ل ذلك؟.
الكورتيزول  فهرمون  ج��دي��دة،  لي�ست  نف�سها  الفكرة  اإن 
الكليتني،  قمة  على  جتل�س  التي  الكظرية  الغدد  تنتجه 
وتلعب دوًرا حيوًيا يف االإبقاء على م�ستويات اجللوكوز يف 
الدم يف حالة م�ستقرة، وعندما نتعر�س للقلق اأو ال�سعور 
بالتهديد، ترتفع م�ستويات الكورتيزول وتطلق كمية اأكرب 
املزيد  لدينا  يكون  ولهذا  الكبد،  املخزن يف  اجللوكوز  من 

من الطاقة للقتال اأو امل�سي يف حياتنا.
م��ن اجللوكوز  ال��ك��ث��ري  يعني  ال��ك��ورت��ي��زول  م��ن  وال��ك��ث��ري 
زائ���دة يف ح��ال عدم  ده���ون  يتم تخزينه على هيئة  ال���ذي 

ا�ستخدامه.
طويلة  الكورتيزول  م�ستويات  قيا�س  ال�سعب  م��ن  وك��ان 
الزمن،  م���رور  م��ع  تتقلب  الأن��ه��ا  اأك��ي��دة  بطريقة  االأج����ل 
اللعاب ولكن  اأو  ال��ب��ول  اأو  ال��دم  قيا�سها يف  يتم  م��ا  وع���ادة 
هذه الدرا�سة اجلديدة ت�ستخدم ق�سا�سات ال�سعر االأكرث 
امل�ستويات  لقيا�س  ممكنة  كو�سيلة  الراأ�س  ف��روة  من  قرًبا 

املرتاكمة على مدى فرتة �سهرين فقط.
ال�سمنة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأف���راد  اأن  الباحثون  ووج��د 
املفرطة مع موؤ�سر كتلة اجل�سم يزيد على 30، اأو حميط 
املراأة،  يف  �سم   88 و  ال��رج��ال  يف  �سم   102 ف��وق  اخل�سر 

لديهم اأعلى م�ستويات من هرمون الكورتيزول.
واأو�سحت الدكتورة �سارة جاك�سون، من معهد علم االأوبئة 
االأ�سخا�س  اأن  كاليفورنيا:  جامعة  يف  ال�سحية  والرعاية 
ال�سعر  يف  الكورتيزول  من  م�ستويات  اأعلى  لديهم  الذين 
اأم��ر مهم الأن حمل  وه��ذا  اأك��رب،  قيا�سات خ�سر  ميتلكون 
الدهون الزائدة حول البطن هو عامل خطر من عوامل 

اأمرا�س القلب وال�سكري والوفاة املبكرة .
اأ�سئلة مهمة مل تتم االإجابة عليها، هل  ومع ذلك فهناك 
االأ�سخا�س  على  اأجريت  التي  االأب��ح��اث،  هذه  تطبيق  يتم 
ال��ب��ي�����س وم��ع��ظ��م��ه��م م��ن امل��ت��ط��وع��ني ال���رج���ال ف���وق �سن 
هرمون  ارتفاع  وهل  اأخرى؟  جمموعات  على  عاًما،   50
الكورتيزول هو �سبب اأو اأثر من اآثار ال�سمنة؟ وهل خف�س 
م�ستويات الهرمون هو عالج فعال؟ وهل �سنتمكن يوًما ما 
لل�سمنة؟ وع��الوة على ذلك،  املت�ساعد  املد  من احلد من 

هل هو فعاًل اأمر بهذا ال�سوء اأن تكون بديًنا؟
من  يعانون  الذين  ال�سن  كبار  اأن  اإىل  البع�س  ي�سري  قد 
يعي�سون   )30-25 اجل�سم  كتلة  )م��وؤ���س��ر  ال���وزن  زي���ادة 
واأن كتلة  الطبيعي،  الوزن  اأ�سحاب  االأ�سخا�س  اأطول من 
اجل�سم املثلى هي 27. ولكن ما ال يقولونه هو اأن العديد 
من هوؤالء االأ�سخا�س قابلون لل�سمنة )موؤ�سر كتلة اجل�سم 

اأكرث من 30( مع مرور الوقت.
وقلة ممن قد ينكرون اأن ال�سمنة املفرطة �سارة بال�سحة، 

وال ت�سبب فقط الوفاة املبكرة، بل هي 
بالراحة،  ال�سعور  بعدم  ا  اأي�سً مقرتنة 
وممار�سة  امل�سي،  يف  و�سعوبة  وال��ث��ق��ل، 
االأخرى مثل  الطبية  وامل�ساكل  اجلن�س، 

مر�س ال�سكري.
وب�سحة جيدة،  بديًنا  تكون  اأن  املمكن  فمن 

مت��ام��ا م��ث��ل ال�����س��خ�����س امل���دخ���ن وغ����ري م�ساب 
لنا  تف�سر  اأن  للجينات  وميكن  ال��رئ��ة،  ب�سرطان 

ي��ع��ان��ون من  االأ���س��خ��ا���س مم��ن  مل���اذا يتمتع بع�س 
ال�سمنة املفرطة، ب�سحة جيدة، بينما هناك البع�س 

االآخر يعاين من مر�س ال�سكري واأمرا�س القلب.
كادارميدين،  ه��اج��ا  الربوفي�سور  ح��دد  جانبه  م��ن 
عامل اجلينات يف جامعة كوبنهاغن، 3 من اجلينات 
التي يبدو اأن لها تاأثرًيا على تخزين الدهون حول 

اجل�سم يف الوركني والفخذين والذراعني، اأو طرحها 
ال�سكري  مل��ر���س  م�سببة  ال��دم��وي��ة،  ال�����دورة  ن��ظ��ام  يف 
مثل  الداخلية  االأع�����س��اء  ح��ول  الدهنية  والرت�سبات 

القلب والكبد.
نيوكا�سل،  جامعة  من  م��اذرز  ج��ون  الربوفي�سور  ولكن 

يقول اإنه عندما يتعلق االأمر بال�سمنة، فاإن اجلينات لي�س 
لها اأهمية كما نعتقد، فهناك عدد قليل من االأفراد الذين 
يعانون من البدانة لديهم حاالت موروثة مثل متالزمة 
يف  وت��اأخ��ر  الع�سالت،  �سعف  ت�سبب  التي  ويللي(  )ب���رادر 
ال�سهية، لكن معظم  التحكم يف  القدرة على  وع��دم  النمو 
االأ�سخا�س ممتلئي اجل�سم والذين نراهم يف ال�سارع لي�س 

لديهم نزعة وراثية خا�سة بالبدانة.
ويو�سح ماذرز اأن اجلينات تعمل معظمها على م�سارات يف 
الدماغ توؤثر على ال�سهية وال�سبع. وقد يبدو، على �سبيل 
امل��ث��ال، اأن ي��اأك��ل جميع االأط��ف��ال يف االأ���س��رة ال��واح��دة من 
نف�س الطعام، ولكن يكاد يكون من املوؤكد اأنه من ال�سعب 
معرفة بدقة كمية الطعام التي يتناولها ال�سخ�س العادي، 

ناهيك عن كمية الطعام التي يتناولها طفل.
تدابري  ي�ستخدمون  الباحثني  اإن  ال��واق��ع،  يف  وي�سيف: 
والغذاء  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك  ك��م��ي��ات  لقيا�س  مو�سوعية 
عنها  املبلغ  ال��غ��ذاء  يوميات  على  اأق���ل  ب�سورة  واالع��ت��م��اد 
من قبل اي �سخ�س. ومن املثري لالهتمام، اأن االأ�سخا�س 
النحيفني مييلون اإىل االإبالغ بدقة عن كمية ا�ستهالكهم 
من الطعام، يف حني اأن االأ�سخا�س الذين يعانون من زيادة 
التي  الكمية  �ساأن  التقليل من  اإىل  اأك��رث مياًل  ال��وزن هم 
اأو  نتناوله  ما  بكمية  امل�ساألة  تتعلق  يتناولونها. ولكن هل 
نوعية ما ناأكله؟ يقول الربوفي�سورتيم �سبيكتور من كلية  

اإيالء  اإىل  بحاجة  نحن  ال�سمنة،  لتجنب  لندن:  يف  كنغز 
االهتمام بالكثري من االأحياء ال�سحية يف القناة اله�سمية 
البكترييا والفريو�سات والفطريات  )جينات املاليني من 
من  الكثري  ن�ستهلك  ال  ونحن  اأم��ع��ائ��ن��ا(.  يف  تعي�س  التي 
ال�سابقة،  االأج��ي��ال  بكثري من  اأق��ل  اأو  احل��راري��ة  ال�سعرات 
ولكن من الوا�سح اأن النا�س يف جميع اأنحاء العامل تزداد 
اهتمامنا  ع��دم  ه��و  ال�سبب  اأن  �سبيكتور  ويعتقد   . ب��دان��ة 
ب��االأح��ي��اء يف داخ��ل��ن��ا. وه����ذا ي��ع��ن��ي ت��ن��اول جم��م��وع��ة من 
االأل��ي��اف واخل�����س��راوات، مبا يف ذل��ك اخلر�سوف والكراث 
املك�سرات،  امل���وج���ود يف  وال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول  وال���ث���وم  وال��ب�����س��ل 
االأحمر،  النبيذ  الداكنة،  وال�سوكوالته  والقهوة،  والبذور، 
زيت الزيتون والتوت، ميكن اأن توفر الطاقة للميكروبات، 
وامللفوف  وامل���خ���ل���ل  ال���ل���ن  م���ث���ل:  ال��ربوب��ي��وت��ي��ك  ب��ي��ن��م��ا 
والكيمت�سي واملي�سو التي حتتوي على الربوبيوتيك ميكن 

اأن تعزز امليكروبات.

هل تناول الّطعام نف�سه 
يوميًا ُي�سّر ب�سحتك؟

اأ�سهل مع روت��نٍي غذائيٍّ موّحد  حياتِك 
ل�����ك�����ّل ي��������وم م������ن اأي��������ام 
االأ�����س����ب����وع، ح���ي���ث اأن�����ِك 
معدل  م�سبقاً  ت��ع��رف��ني 
واملغذيات  احل��راري��ة  ال�سعرات 
االأ�سا�سية التي حت�سلني عليها من 
كّل وجبة وال حاجة تدفعِك للقيام 
اأّي نوع متى  ب��اأّي عملية ح�سابية من 

جل�سِت اإىل املائدة...
ولكّن هذه اال�سرتاتيجية التي تبدو لِك 
ناجحة ومم��ت��ازة، هي يف احلقيقة غري 

ذلك متاماً!!
التي  االأط���ع���م���ة  اأّن  ع���ل���ى  خ�����الف  وال 
ولكّنها  وم��غ��ذّي��ة،  ���س��ح��ّي��ة  تتناولينها 
لالأ�سف غري كافية لتتكرر كّل يوم دون 

�سواها.

التغذية،  واأخ�سائيي  اخل��رباء  فبح�سب 
ال�سليم؛  ال���غ���ذاء  يف  ال�����س��ل��ي��م  اجل�����س��م 
الغذائّي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�����س��ل��ي��م  وال���غ���ذاء 
ع��ل��ى عنا�سر  ي��ح��ت��وي  ال����ذي  امل����ت����وازن 
والنظام  و���س��روري��ة؛  متنّوعة  غ��ذائ��ي��ة 
ب��وج��ود ت�سكيلة  اإال  ي��ت��وازن  ال��غ��ذائ��ي ال 
واخل�سار  الفاكهة  من  ومنّوعة  وا�سعة 
واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة وال��ربوت��ي��ن��ات غري 

الدهنّية.
ه���ذا ومُي��ك��ن الك��ت��ف��ائ��ِك ب���اأن���واٍع معّينة 
م��ن اخل���ي���ارات ال��غ��ذائ��ي��ة وت��ك��راره��ا كل 
يوم تقريباً اأن يت�سّبب لِك بحالة جدّية 
م��ن امل��ل��ل، االأم���ر ال��ذي ق��د يدفعِك اإىل 
يزيد  اأو  ال��ط��ع��ام  ت���ن���اول  يف  االإف�������راط 
�سحّية  تكون  قّلما  اأطعمة  اإىل  �سهيتِك 

ومغذّية.
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الي�ب�ني�ن .. الأقزام العم�لقة  حتدوا الطبيعة واأنطق�ا احلديد

اإقبال متزايد من الدار�سني الإماراتيني باجلامعات اليابانية ومركز متخ�س�س لتعليم اللغة اليابانية

�سفري الإم�رات ب�لي�ب�ن يلتقي ب�لدار�سني وي�ؤكد عمق العالقة بني الإم�رات والي�ب�ن
•• اليابان – حممد جاهني

يطوعوا  اأن  ا���س��ت��ط��اع��وا   .. ال��ع��م��ال��ق��ة  االأق�������زام 
تخيفهم  مل   .. ال���ت���ف���وق  ل���ه���م  ف���ك���ان  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
م�����س��اك��ن ت�سارع  ف���اأق���ام���وا  وال����رباك����ني  ال������زالزل 
اأنطقوا  ب��ل  ب��ه��ذا  يكتفوا  ال��ع��وام��ل ومل  ه���ذه  ك��ل 
احل��دي��د م��ن خ��الل روب��وت��ات حتاكي االإن�����س��ان يف 
واأمهر  دق��ة  اأك���رث  ت��ك��ون  ورمب���ا  تعامالته  جميع 
لكرة  م��ب��اراة  يف  ت�����س��ارك  عندما  خا�سة  ت�سويبا 
العامل..  اأبهرت  التي  االألعاب  من  وغريها  القدم 
هوؤالء االأقزام العمالقة هم اليابانيون التي متتد 
على  ي��ت��ف��وق��ون  ال�����س��ن��ني..  اآالف  اإيل  ح�����س��ارت��ه��م 
عقارب ال�ساعة يف دقتها فهم ملتزمون يف اأوقاتهم 
اأنك  حتى  لالأخر  احرتامهم  وكذلك  وم�ساراتهم 
مل جتد يف اأية مدر�سة اأو جامعة عامل للنظافة . 
يقوم بتنظيف القاعات الدرا�سية  ولكن هناك من 
يتوىل  هذه املهمة هم الطلبة اأنف�سهم ومن قبلهم 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
هذه الثقافات التي اأبهرت كل من ي�ساهدها جعلت 
من اليابان مق�سدا لكثري من الدار�سني من دول 
اأب��ن��اء دولة  ال��ع��امل وم��ن بينهم ط��الب العلم م��ن 
اأن االإم��ارات واليابان  اإذا علمنا  االإم���ارات  خا�سة 
ت��رب��ط��ه��م��ا ع���الق���ات ق��وي��ة مت��ت��د اإىل ق��ي��ام دولة 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  وت��ويل  االحت���اد 
اآل نهيان مقاليد احلكم لتتوا�سل هذه العالقات 
وق���وة وه���ذا ما  ت���زداد متانة  ب��ل  ه��ذا  حتى وقتنا 

ن�ساهده بني قيادتي و�سعبي الدولتني .
التي تركت ب�سمتها على  من  كل هذه العالقات 
لليابان  زي��ارت��ن��ا  اأث��ن��اء  وا���س��ح��ة   ك��ان��ت  يالم�سها 
���س��م��ن وف���د اإع���الم���ي  دع���ا اإل���ي���ه م��رك��ز اليابان 
ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل ج��اي�����س وت��ف��ع��ي��ال الت��ف��اق��ي��ة مت 
الياباين  ال�����دويل  امل���رك���ز  ب���ني  ت��وق��ي��ع��ه��ا م�����س��ب��ق��ا 
وجمل�س اأبوظبي  للتعليم وقد ظهر ذلك وا�سحا 
ال��ذي �سم �سفري دول��ة االإم���ارات �سعادة  يف اللقاء 
التي  الطالبية  بالبعثة  ال��ع��ام��ري  ع��م��ران  خ��ال��د 
والتعرف على  للتدريب  زايد  قدمت من  جامعة 
اإىل ثقافاتهم  اإ���س��اف��ة  ال��ي��اب��ان  ال��ع��ل��وم يف  ج��دي��د 
العامل   �سعوب  لكل  متفردا  من��وذج��ا  ت�سكل  ال��ت��ي 
يبني  اأن  اأراد  وكاأنه  االإم��ارات��ي  ال�سفري  اأك��د  حيث 
القوية  العالقات  الدار�سني  االإم��ارات من  ل�سباب 
اأ�سار اإىل اأن  التي تربط االإمارات باليابان عندما 
اليابان تعتمد على ما ن�سبته خم�سة وع�سرون يف 
املائة مما حتتاجه من الوقود من االإمارات وهذه 
ن�سبة لي�ست بالقليلة خا�سة اإذا علمنا اأن احلاجة 
لهذه الطاقة تالم�س كل بيت وكل فرد يف اليابان 
العالقة بني  اأن  اإىل  االإماراتي  ال�سفري  اأ�سار  وقد 

باملتينة  ت��و���س��ف  وال��ي��اب��ان  االإم������ارات  ال��ب��ل��دي��ن 
والقوية ومل ت�سوبها اأي �سائبة .

العامري  خالد  االإماراتي  ال�سفري  وا�ستعر�س 
التكنولوجي  ال��ت��ق��دم  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اأه��م��ي��ة 

ابتعاث  م��ن خ��الل  اليابان  ب��ه  تنفرد  ال��ذي 
ع���دد م���ن ال���دار����س���ني االإم���ارات���ي���ني حيث 

خم�سمائة  اإىل  عددهم   ي�سل  اأن  يتوقع 

طالب وطالبة يف عام 2018 م�سريا اإىل ان الدور 
الذي يقوم به مركز اليابان للتعاون الدويل  ي�سهم 
اأبناء االإم��ارات من الدار�سني بالثقافة  يف تعريف 
اليابانية حتى ي�سهل عليهم االندماج يف املجتمع 
الدرا�سة  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  درا�ستهم  وموا�سلة 
اجلامعية  املرحلة  عند  تتوقف  مل  لهم  بالن�سبة 

فقط بل متتد اإىل درا�سة املاج�ستري والدكتوراة .
باملتدربني من  االإم��ارات��ي يف لقائه  ال�سفري  وق��ال 
جامعة زاي��د اأن دول��ة االإم���ارات ممثلة يف قيادتها 
العليا ت�سعى اإىل بناء املواطن وتزويده باخلربات 
واملجاالت املختلفة التي ت�سهم يف بناء الوطن ومن 
هنا كان التوجه اإىل اأحدث املجاالت واخلربات التي 
تقدمها املوؤ�س�سات العلمية واجلامعات اليابانية يف 
كافة جماالت التقدم وبناء الدولة احلديثة حيث 
يوجد من بني الدار�سني ممن التحقوا بالهند�سة 
ال��ن��ووي��ة وال��ط��ريان واالل��ك��رتون��ي��ات ا���س��اف��ة اإىل 
درا�سة العالقات الدولية وقال اأن جامعة طوكيو 
املتقدمة  اجل��ام��ع��ات  م��ن  وه��ي  امل��ث��ال  �سبيل  على 
االإمارات  اأب��ن��اء  ومنهم  للدار�سني  خرباتها  تقدم 
االإمارات  ب��ني  املتميزة  العالقات  اأن  على  م��وؤك��دا 
واليابان متتد اإىل اأكرث من خم�سة واأربعني عاما 
وهي عالقات ا�سرتاتيجية تخدم م�سالح البلدين 

ال�سديقني.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د م��دي��ر م��رك��ز ال��ي��اب��ان للتعاون 
ال����دويل ت��رح��ي��ب ال��ي��اب��ان ب��ال��دار���س��ني م��ن اأبناء 

ويف  اليابانية  اجل��ام��ع��ات  يف  االإم����ارات 
ك���اف���ة ال��ت��خ�����س�����س��ات وق������ال اأن 

ه���ن���اك اإق����ب����ال م���ت���زاي���د من 

اأن تعرف  ب��ع��د  االإم���ارات���ي���ني خ��ا���س��ة  ال���دار����س���ني 
البع�س  على احلياة يف اليابان والثقافة اليابانية  
ك��م��ا كان   ، االآخ���ري���ن  اإىل  ان��ط��ب��اع��ات��ه��م  ون��ق��ل��وا 
برنامج  خالل  من  متميزا  ح�سورا  م�سدر  ملعهد 
التدريب التعاوين بهدف تزويد الطلبة باخلربات 
العلمية  التجارب  وخو�سهم  احلديثة  والتقنيات 
اإيجابا على  اليابانية والتي تنعك�س  ال�سركات  مع 
البرتويل  املعهد  وكذلك  الب�سرية  امل��وارد  تطوير 
التعليمية  املوؤ�س�سات  العليا وغريها من  والتقنية 
باخلربات  االإم���ارات  اأبناء  تزويد  اإىل  ت�سعى  التي 

املتقدمة يف جمال العلوم.
وكان من  بني الدار�سني ممن قدموا من جامعة  
زاي����د وح�����س��روا ال��ل��ق��اء م���ع ال�����س��ف��ري االإم���ارات���ي 
علياء  الطالبة  العا�سمة  طوكيو  اأقيم يف  وال��ذي 
فريد التي اأكدت على اأهمية خو�س هذه التجربة 
معروفة  تكن  مل  �سعوب  ث��ق��اف��ات  على  وال��ت��ع��رف 
ال��ت��وا���س��ل مع  اأن  اإىل  ق��ب��ل م�����س��رية  م���ن  ل��دي��ه��ا 
يف  وي�سهم  االإب���داع  ي��رثي  اأن  �ساأنه  من  الثقافات 
التطوير االأم��ر الذي ميكن من خالله نقل هذه 
االأفكار االإبداعية التي تعمل على تطور ال�سعوب 

وتالقي احل�سارات . 
التدريبية  البعثة  اب��راه��ي��م   فاطمة  �ساركت  كما 
على  لتوؤكد  زاي��د  جلامعة  الطالبي  الوفد  �سمن 
اأن  اإىل  امل��ب��ادرات م�سرية  ه��ذه  اأهمية خو�س مثل 
املجتمع الياباين لديه العديد من الثقافات التي 
بالنظام واحرتام  االآخ��ر واالل��ت��زام  اح��رتام  توؤكد 
النجاح  على  ت�ساعد  ع��وام��ل  ه��ذه  وك��ل  ال��وق��ت 
حتى اأ�سبح هذا النجاح برنامج يومي يلتزم به 

اجلميع. 
مبارك  خ���ول���ة  ت���ك���ن  ومل 
ع��ن كل  بعيدة  ال��ري��ام��ي 
ال��ت�����س��ورات التي  ه���ذه 
ط����رح����ت ب�����ل اأك������دت 

اأن املجتمع عندما تتناغم عنا�س ه  عليها وقالت 
ي�سري وفق منظومة يحرتمها اجلميع .

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م��رك��ز ال��ت��ع��اون ال���دويل كان 
الثلث االأخ���ري من  امل��ب��ادرات منذ  ل��ه العديد م��ن 
القرن املا�سي اأي ما يقرب من اأربعني �سنة والتي 
اليابان  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ع��الق��ات  جميعها  ت��ع��زز 
املركز  االإم���ارات حيث وق��ع  العامل ومنها  وب��ل��دان 
يف عام 2013 مذكرة تفاهم يف جمل�س اأبوظبي 
خالل  م��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  يف  ت�سهم  للتعليم  
اليابانية  التي تخ�س اجلامعات  املعلومات  توفري 
اال�ست�سارات  ور�س عمل وتقدمي  اإىل عقد  اإ�سافة 
اخلا�سة باملراحل الدرا�سية والتعريف بالقبول يف 
تو�سيح منط احلياة  اليابانية وكذلك  اجلامعات 

اليومية يف اليابان وتن�سيق البعثات.
اليابانية  الطالبية  اخل��دم��ات  منظمة  تكن  ومل 
جا�سو بعيدة عن ه��ذه  اجل��والت حيث قام الوفد 
بزيارة  الفجر"  "جريدة  بينهم  وم��ن  االإع��الم��ي 
ملقر املنظمة والتقوا مبدير املركز واأع�ساء الهيئة 
التدري�سية اإ�سافة اإىل دار�سي اللغة اليابانية من 
توفر  على  املنظمة  مدير  اك��د  حيث  االإم��ارات��ي��ني 
كور�سات تعليم اللغة اليابانية للطلبة االماراتيني 
التي ت�ساعدهم  باملعلومات  والدوليني وتزويدهم 

على التاأقلم مع البيئة اليابانية .
يف بداية زيارتنا للمنظمة حر�س القائمون عليها 
ت��وزي��ع جدول  ال��ت��دري�����س على  اأع�����س��اء هيئة  م��ن 
ي�سم حركات الفم عند النطق باالأحرف العربية 
جلميع  جت��رب��ة  ه��ذه  و�سكلت  باليابانية  م��ق��ارن��ة 
باللغة  اأ�سمائهم  كتابة  خ��الل  من  الوفد  اأع�ساء 
اليابانية مقارنة باالأحرف العربية ليوؤكد اأع�ساء 
هيئة التدري�س ومن خالل هذه التجربة العملية 

نية  مكا و�سهولة اإ بي�سر  اليابانية  اللغة  تعلم 
ح����ي����ث اأ�������س������ار ال�����دار������س�����ون 
ممن  االإم������ارات������ي������ون 

ال����ذي مي��ت��د لثمانية  ال��ربن��ام��ج  ب��ه��ذا  ال��ت��ح��ق��وا 
ع�سر �سهرا ، �سدق هذا القول حيث بادر البع�س 
بالتحدث باليابانية وترجمتها اإىل اللغة العربية 
رغ���ب���ة م��ن��ه��م يف اي�������س���ال امل��ع��ل��وم��ة ل��ك��ل م���ن ال 
االإعالمي  الوفد  اأع�ساء  ومنهم  اليابانية  يعرف 

امل�سارك.
ال��دار���س��ني ك��ان التحدي هو  ل��ق��اءات  جمعت  ويف 
العامل امل�سرتك خلو�س هذه التجربة وهي تعلم 
لتوؤكد  اليابان  يف  باجلامعات  والدرا�سة  اليابانية 
هذا جواهر النقبي التي قررت اأن تدر�س يف اليابان 
لتكون البداية يف مركز تعلم اللغة اليابانية وترى 
جميع  تخطي  يتطلب  ال��ه��دف  اإىل  ال��و���س��ول  اأن 
ويحظى  اآم��ن  بلد  اليابان  اأن  خا�سة  ال�سعوبات 
اأن  اإىل  االآخ��ري��ن وت�سري  ب��اح��رتام  ك��ل مقيم  فيه 
فتيات  االآخ��ري��ن من  ت�سجع  �سوف  التجربة  ه��ذه 
االإمارات على درا�سة هذه اللغة وبالتايل الدرا�سة 
بتخ�س�سات   تتمتع  التي  اليابانية  اجلامعات  يف 

متقدمة  يحتاجها جمتمع االإمارات.
ومن جانبها اأكدت فاطمة علي البلو�سي التي مل 
منظمة  يف  اللغة  وتدر�س  عاما  الع�سرين  تتجاوز 
اخلدمات الطالبية اليابانية جا�سو وهي املوؤ�س�سة 
التي ت�سرف عليها وزارة الرتبية والتعليم والثقافة 
اأن   . باليابان  والتكنولوجيا  والعلوم  والريا�سة 
خا�سة  حتديا  اأي�سا  كانت  لها  بالن�سبة  الدرا�سة 
اأنها التحقت بجامعة االإمارات بعد ح�سولها على 
الثانوية العامة اإال اأنها قررت اأن تدر�س اليابانية 
من خالل منحة مقدمة من وزارة التعليم العايل 
لتوا�سل درا�ستها يف امل�ستقبل باجلامعات اليابانية 
ال��ذي يدر�س باملنظمة  . وحر�س مطر املز روع��ي 
يتحدث  اأن  دب���ي  م��ن  ق��ادم��ا  اأ���س��ه��ر  خم�سة  م��ن��ذ 
التحدي  اأن  على  التاأكيد  يف  منه  رغبة  اليابانية 
وهنا  التاأكيد  ليوا�سل  املعجزات  ي�سنع  اأن  ميكن 

رغبته حتدث بالعربية  اأن  ع��ل��ى 

يف درا���س��ة االل��ك��رتون��ي��ات ك��ان��ت ال��ع��ام��ل االأه���م يف 
توجهه اإىل اليابان والدرا�سة بها .

الثانوية  على  احل��ا���س��ل  امل��ازم��ي  اأح��م��د  يكن  ومل 
الذي �سبقه حيث يتطلع  اإ�سرارا من  اأقل  العامة 
التخ�س�سات  يف  خ��ا���س��ة   ال��ه��ن��د���س��ة  درا����س���ة  اإىل 

املتقدمة يف هذا املجال .
�سوطا  قطع  ال���ذي  الها�سمي  ال��رح��م��ن  عبد  اأم���ا 
النانو  درا���س��ة  اأن  ي���ري  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعلم  يف 
اإىل  اأجله  من  ق��دم  ال��ذي  الهدف  هي  تكنولوجي 
التخ�س�سات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ي��اب��ان 
بد  وال  العامل  يف  امل�ستقبل  ت�سكل  �سوف  الدقيقة 
لالإمارات اأن تواكب هذا التقدم من خالل اأبنائها 
.. ورمبا رغبة �سيف الكعبي الذي يدر�س اليابانية 
ح��ال��ي��ا مبنظمة اخل���دم���ات ال��ط��الب��ي��ة ج��ا���س��و مل 
اإىل اليابان من  اأن��ه جاء  اأك��د  تختلف كثريا حيث 
اأجل درا�سة االلكرتونيات خا�سة اأن اليابان تتمتع 
جامعات  ول��دي��ه��ا  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ع��ال��ي��ة  ب�سمعة 
اأما من�سور املن�سوري الذي ح�سل  متخ�س�سة .. 
تختلف  رغبته  كانت  علمي  العامة  الثانوية  على 
العلمي  امل��ج��ال  يف  ت�سب  اأن��ه��ا  رغ���م  �سابقيه  ع��ن 
املتقدم حيث يرغب يف درا�سة الف�ساء م�سريا اإىل 
اأن االإمارات بداأت تخطو يف هذا املجال وحتتاج اإىل 
مثل هذه التخ�س�سات يف امل�ستقبل .. ومن جانبه 
اأكد جا�سم الزعابي اأن والده وهو مهند�س �سبكات 
يف  للتخ�س�س  ت�سجيعه  وراء  ك��ان  االت�����س��االت  يف 
جمال احلا�سب االآيل ومن هنا بداأ يفكر يف تعلم 
ب���اإح���دى اجلامعات  ل��الل��ت��ح��اق  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
اليابانية خا�سة اأن اليابان ي�سهد لها يف هذا املجال 
وخري مثال على ذلك تقدمها يف جمال الروبوتات 

التي ا�ستطاعت من خالله اأن تبهر العامل. 
���س��رح حول  اإىل  ال��وف��د  اأع�����س��اء  ا�ستمع  ه��ذا وق��د 
ج��ام��ع��ة ���س��وف��ي��ا ل��ت��ك��ون ج���زءا م��ن اجل��ول��ة التي 
هذه  اأن�����س��ئ��ت  ح��ي��ث  ط��وك��ي��و  للعا�سمة  خ�س�ست 
اجل��ام��ع��ة م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ق����رن وب����زي����ادة اأربعة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  م��رم��وق��ة  ب�سمعة  لتتمتع  ���س��ن��وات 
وطالبة  طالب   1900 م��ن  اأك��رث  وت�سم  العاملي 
ق���دم���وا م���ن دول خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��درا���س��ة وجت��م��ع يف 
حرمها جميع  الكليات واملدار�س العليا يف العلوم 
والعلوم االإن�سانية اإ�سافة اإىل تخ�س�سات الهند�سة 
والكهربائية  االلكرتونية  والهند�سة  امليكانيكية 

وعلم الكيمياء والريا�سيات والقانون.
موؤخرا  اجلامعة  حر�ست  لها  حت�سب  خطوة  ويف 
ع��ل��ى اف��ت��ت��اح م��ط��ع��م��ه��ا احل�����الل رغ���ب���ة م��ن��ه��ا يف 
ا�ستقطاب الطالب اخلليجيني من امل�سلمني ، كما 
حر�ست اإدارة اجلامعة التي ت�سم بع�س الدار�سني 
اخلليجيني على قيام الوفد الزائر بجولة تعرف 
حظيت  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  جتربتهم  على  خاللها 

برتحيب كبري.
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خ�س�رة مق�بل مك�سب
وهكذا ت�ستمر احلياة، فتتعاقب فيها املراحل التي ُن�سطر 
التالية،  املرحلة  اإىل  لن�سل  اأمر ما  التخلي عن  اإىل  فيها 

ننطلق يف حتديات جديدة، ونو�ّسع جمال احتماالتنا.
حتفل  التي  واخل�سارة  التخلي  االنف�سال،  عمليات  ت�سّكل 
م�سريته.  تر�سم  مف�سلية  نقاطاً  اإذاً  الطفل،  ح��ي��اة  بها 
من خالل هذه املراحل، ينجح يف بناء �سخ�سيته ويتقّدم 
تدريجاً نحو اال�ستقالل. وميكننا ت�سنيف هذه العمليات 
االنف�سال اجل�سدي  بالتاأكيد  نن�سى  فئات: ال  وفق ثالث 
عن االأم اأو �سخ�سيتها التي ُتعترب مرَجعاً للطفل، عندما 
اأما  عنها.  بعيداً  يومه  اإم�ساء  اإىل  االأخ���ري  ه��ذا  ُي�سطر 
الفئة الثانية، فهي اخل�سارة الرمزية التي ت�سمح له ببناء 
اللغة...  امل�سي،  النظافة،  التفّرد،  الفطام،  نف�سياً:  ذات��ه 
خ�سارة  اأو  تخلٍّ  عملية  مع  املكا�سب  ه��ذه  من  كل  يتزامن 
والنمو.  بالتقّدم  له  ي�سمح  ما  الطفل يف تخطيها،  ينجح 
اأ�سف اإىل ذلك امل�سائل ال�سغرية التي يفتقدها، الرغبات 
يفر�سها  التي  والقيود  باال�ستياء،  ال�سعور  املُجابة،  غري 
االأهل والتي ُتعترب بالغة االأهمية يف تربيته ون�ساأته الأنه، 
اأن يكرب وينمو بال�سكل ال�سحيح  يف غيابهم، ال ي�ستطيع 

ويندمج مع النا�س.

الت�ا�سل عند الفط�م
والرقيق  الوثيق  التفاعل  على  اأ�سهر  ب�سعة  م��رور  بعد 
الرابع  ���س��ه��ره  ن��ح��و  االأخ����ري  ي�سبح  وال��ط��ف��ل،  االأم  ب��ني 
متعة  و�سيلة  ي�سّكل  ال��ذي  اأم��ه،  ث��دي  للتخلي عن  جاهزاً 
وبينها،  بينه  اجل�سدية  احلميمية  تلك  وع��ن  واإر����س���اء، 
يكت�سف  اخلطوة،  ه��ذه  وم��ع  الر�ساعة.  اإليها  ترمز  التي 

الطفل االحتماالت االأخرى كلها التي يقّدمها له فمه: 
ويحدث  االأ���س��وات،  ُي�سدر  ي�سحك،  اأن  مثاًل  ي�ستطيع 
ردود فعل لدى االآخرين. وهكذا، عندما يتقبل الطفل 

والرف�س،  لالعرتا�س  فمه  ي�ستخدم  الر�ساعة،  خ�سارة 
عرب اإ�سدار اأ�سوات تنم عن الفرح، والتوا�سل ال مع اأمه 
فح�سب بل مع كل املحيطني به. نتيجة لذلك، يت�سع اأفق 
عالقاته اإىل حد كبري. وت�سّكل هذه املرحلة انفتاحاً بالغ 

االأهمية ميهد الدرب اأمام اكت�ساب اللغة.
مبا اأن الطفل ي�سعر بف�سول كبري، يبداأ باللعب بقدميه 
ال�سهرين  وتلم�س حميط ج�سمه وحت�س�سه. وبني  ويديه 
ومنف�سل  بذاته  قائم  كائن  اأنه  يدرك  والثامن،  ال�ساد�س 
اخلال�سة  ه���ذه  اإىل  يتو�سل  اأن���ه  وم���ع  اأم����ه.  ع��ن  نف�سياً 
تدريجياً وبهدوء، اإال اأنها تبقى عنيفة اإىل حد ما بالن�سبة 
اإليه. فتكون هذه املرة االأوىل التي ي�سعر فيها باأن اأمه قد 
ي�ستطيع  فيما هو كائن �سعيف ال  ترحل وترتكه وحيداً 
االأمر  ه��ذا  ي�سّكل  النف�سي،  ال�سعيد  على  عنها.  التخلي 
خ�سارًة كبرية جديدة. فقد تبدد ذلك ال�سعور باحلميمية 
الذي كان يوّلد االأم��ان. رغم ذلك، تبقى هذه اخلال�سة 
باإمكان  �سار  االأم���ام:  نحو  االأهمية  بالغة  كبرية  خطوة 
الوعُي  امل��راآة. وميثل هذا  اإىل �سورته يف  التعرف  الطفل 
الذاتي و�سيلًة تفتح اأمامه الكثري من االأبواب نحو العامل 

وتعزز رغبة اال�ستقالل لديه.

عند انف�س�له عنك
ع��ن��دم��ا مي���ر ال��ط��ف��ل مب��رح��ل��ة )ال���ت���ف���رد( ه�����ذه، يختل 
يف  ال�سروري  من  لذلك،  ما.  حد  اإىل  وتوازنه  ا�ستقراره 
هذه املرحلة اأن تتفادى االأم تغيري عاداته تغيرياً جذرياً. 
االأم قبل مرحلة  قد حتدث عملية االنف�سال االأوىل عن 
اإمنا ال حتدث  بعدها،  اأو  ال�سهرية  اأ�سهر(  الثمانية  )قلق 
مطلقاً خاللها. اأثناء مرحلة القلق تلك، ينطوي الطفل 
ويبكي  للغرباء،  ي�سحك  يعود  ال  ذات��ه،  على 
ولكن  ماألوفة.  وجوهاً  ي��رى  عندما  ويهداأ 
م��ع ب��ل��وغ��ه ه���ذه امل��رح��ل��ة، ي��ك��ون ق��د طّور 
القدرة على متييز �سوت اأمه الذي ي�سعره 
بالراحة، الطماأنينة، واالأمان. يوؤكد علماء 
املنزل  يف  االنف�سال  عمليات  )تبداأ  النف�س: 
املثال،  �سبيل  ع��ل��ى  ال��ي��وم��ي��ة.  احل��ي��اة  خ���الل 
وت��خ��ت��ف��ي عن  اأخ�����رى  غ��رف��ة  اإىل  االأم  ت��ن��ت��ق��ل 
ناظري الطفل، اإال اأنها حتافظ على رابط معه 
التم�ّسك  للطفل  ذل��ك  يتيح  �سوتها.  خ��الل  م��ن 
ب�سورة اأمه وطبعها يف داخله كي يعتمد عليها عند 
الغياب  ه��ذا  يظل  اأن  ال�����س��روري  م��ن  ولكن  غيابها. 
حمدوداً: يومان اأو ثالثة اأيام على االأكرث كي ال ميحو 

الوقت �سورة االأم التي طبعها يف داخله.
اأح��د االأق���ارب كي  ت��رك الطفل يف رعاية  اأردِت  و���س��واء 
اإىل  اإدخاله  اأو قررت  مت�سي عطلة االأ�سبوع مع زوجك 
دار حا�سنة، تبقى القواعد املتبعة هي ذاتها: من ال�سروري 
اأن تزّوديه باأدواٍت ح�سية ميكنه االعتماد عليها، مثل �سال 
ج��ي��داً. كذلك  ي��األ��ف��ه  اآخ���ر  غ��ر���س  اأي  اأو  ترتدينه  ن��اع��م 
الطفل  يعرف  �سخ�س  اإىل  اأم��ك��ن،  اإن  برعايته،  اعهدي 
�سي وقتاً كافياً للتكّيف، وال تن�سي اأهمية  رائحته، وخ�سّ
مو�سحًة  هذه،  االنف�سال  عملية  على  �سفهياً  اإطالعه 
له اإىل اأين تتوجهان وماذا �سيحدث معه. ي�سّدد علماء 
الكلمات  بالتاأكيد  يفهم  )ال  الطفل  اأن  على  النف�س 
يفهم  اأن���ه  فيه  �سك  ال  مّم��ا  ول��ك��ن  ن�ستعملها.  ال��ت��ي 
الر�سالة، خ�سو�ساً عرب اللطاقة املنبعثة منا خالل 
حديثنا معه(. اأما القاعدة الذهبية التي يجب اأال 
ال�سروري  من  التالية:  فهي  مطلقاً،  االأم  تن�ساها 
ت��ودع��ي��ه، الأن���ك بذلك  م��ن دون  ت��رتك��ي طفلك  اأال 
تقو�سني ثقته بك وتّدمرين قدراته على تطوير 

�سعوره باالأمان الداخلي.

نح� النظ�فة وال�ستقالل
ي�سّكل احلفا�س اأحد اآخر رموز حياته كطفل 
التي عليه التخلي عنها. وكي ي�سبح الطفل 
ال�سيطرة على  اأن يتعّلم  نظيفاً، ال يكفي 
يجب  بل  العا�سرة،  موؤخرته  ع�سالت 
اأن يكون م�ستعداً مرة اأخرى للتخلي 
ع����ن ج�����زء م���ن���ه واالن���ف�������س���ال عن 
الرباز. وي�سّكل هذا االأمر عملية 
ن��ف�����س��ي��ة حت�����دث ت����دري����ج����اً وال 
على  فجاأة  فر�سها  من  فائدة 
الطفل. فاإن مل يكن م�ستعداً 
اخل�سارة  ه�����ذه  مل���واج���ه���ة 
يقبل  ل�����ن  وت���خ���ط���ي���ه���ا، 
ب���دخ���ول احل���م���ام، حتى 
اإ�سابته  ذل���ك  ع��ن��ى  ل��و 
باالإم�ساك. ولن يرتك 
تاأخذ  اأم���ع���ائ���ه  ح���رك���ة 
الطبيعي،  جم�����راه�����ا 
االأم  ت��ع��ي��د  اأن  ب��ع��د  اإال 

اإلبا�سه احلفا�س. نحو �سنته الثانية، يكون الولد ال�سغري 
يف  ال�سروري  ومن  لهذه اخلطوة.  االأرج��ح  على  م�ستعداً 
وكل  احلفا�س  تبديل  عملية  عن  يتخّلى  اأن  املرحلة  هذه 
ما يرافقها من حلظاٍت حميمة ومداعبات وتدليل. لكن 
هذه اخل�سارة ت�سري اأي�ساً اإىل ان�سمامه اإىل عامل الكبار: 
موؤخرته،  م�سح  ت��دري��ج��اً  يتعّلم  اأن  ذل���ك  ب��ع��د  ي�ستطيع 
اال�ستحمام، واالعتناء بج�سمه مبفرده. واالأهم من ذلك 
كله اأنه ي�سبح جاهزاً لالندماج يف املجموعة، ما يعني اأنه 

�سار م�ستعداً للذهاب اإىل املدر�سة.

ل�ستك�س�ف الع�مل
احلركة:  تنقلب  االأوىل،  خطواته  الطفل  يخطو  عندما 
يبداأ الطفل نف�سه باالبتعاد. وهكذا يتخطى خ�سارة حمله 
بني ذراعيك ويتعّلم تدريجاً االبتعاد، متاأرجحاً بني رغبته 
يف ا�ستك�ساف عامٍل يجهله متاماً وحاجته اإىل اللجوء اإىل 
حركياً  انت�ساراً  امل�سي  ي�سّكل  وال  ج��ي��داً.  ياألفها  منطقة 
نظره  وجهة  يبّدل  ب��اأن  للطفل  اأي�ساً  ي�سمح  بل  فح�سب، 
العملية،  ه��ذه  اأف��ك��اره. وخ��الل  ويعيد هيكلة  ال��ع��امل  اإىل 
يكت�سف اأن االآخر ميلك عاملاً داخلياً غري مرئي وهو: عامل 

االأفكار.
باأفكاره  يحظى  اأن  ي�ستطيع  اأن���ه  ع��ن��دئ��ٍذ  الطفل  ي���درك 
اخلا�سة امل�ستقلة عن اأفكار والدته. وهكذا يدخل مرحلة 
ك��ل ما  ال��رف�����س امل��ع��ه��ودة ال��ت��ي ي��رف�����س خ��الل��ه��ا تلقائياً 
يقّدمه له والداه، واإن كان ما يقدمانه يخدم م�ساحله. ال 
�سك يف اأن مثل هذا االأمر ي�سّكل خماطرًة كبرية بالن�سبة 
لها،  ومبخالفته  وال��دت��ه.  ع��ن  نف�سياً  انف�سل  لقد  اإل��ي��ه: 
ي�سّكل م�سدر  ذل��ك  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  ل��ه.  يفقد حبها  ق��د 
قلق كبرياً بالن�سبة اإليه. نتيجة لذلك، ي�سعر الطفل اأنه 
ه�س و�سعيف. وهنا ياأتي دور االأب الذي ي�ستطيع طماأنته 
بر�سمه احلدود بكّل رقة. ومن فوائد هذه املرحلة املتمردة 

اإثبات الذات وبناء الهوية.

التخلي عن امل�س��سة
عند دخول الولد ال�سغري اإىل املدر�سة، يتخّلى عن مكانته 
املجتمع  لقوانني  تخ�سع  جمموعة  اإىل  لين�سم  كطفل 
التي بات باإمكانه اأخرياً اتباعها. تزداد قدرته على الكالم 
اأنه  اإال  وال��دي��ه.  عن  ابتعاده  �ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنه  تدريجاً، 
الرابط الذي يجمعه بهما عن بعد.  يتعلم احلفاظ على 
والتمتع  اال�ستقاللية  نحو  هائلة  بخطى  يتقّدم  وه��ك��ذا 

بحياة اجتماعية.
لكن خ�سائره مل تنتِه عند هذا احلد. عليه مثاًل التخلي 
عن م�سا�سته التي تعيقه عن التحاور مع االآخرين. لكن 
لي�س  بالطماأنينة  ي�سعره  الذي  الغر�س  التخلي عن هذا 
�سهاًل، مع اأنه يعود عليه بفائدٍة كبرية. يذكر اأحد علماء 
النف�س: )تبني هذه التبّدالت وحاالت احلرمان من اإ�سباع 
ال�سغري  الكائن  ه��ذا  يكت�سف  الطفل.  �سخ�سية  الرغبة 

هويته من خالل ما يفتقر اإليه اأو ما ُيحرم منه(.

تقّبل ال�ستي�ء
�ساحلة  االأم  تكون  اأن  ���س��رورة  على  النف�س  علماء  ي�سّدد 
اإ�سباع رغبات  اإىل  اأن تكون بطلة ت�سارع  بالقدر الكايف، ال 
ولدها قبل اأن يعرّب عنها حتى. ال يعني ذلك تعذيبه، بل 
اإ�سباع  اإرج��اء  اأن ثمة موارد اأخرى واأنه قادر على  تعليمه 
رغباته. ن�ساهم اإذاً يف بناء �سخ�سية الولد، عندما نواجهه 
بالرف�س، نرغمه على االنتظار، وال ن�سارع اإىل اال�ستجابة 
�سيئني،  اأه���اًل  ُيعتربوا  اأن  ك��ث��ريون  يخ�سى  رغباته.  لكل 
بتلبية  اأن��ه��م  �سحيح  دوم����اً.  ���س��ع��ي��داً  طفلهم  ي��ك��ن  مل  اإن 
اأن��ه��م ال  اإال  م��ا ميكنهم،  اأف�سل  ل��ه  ي��ق��ّدم��ون  ك��ل طلباته 
ي�ساعدونه بذلك على النمو ب�سكل �سليم. من ال�سروري 
اأن يفهم الولد اأن العامل ال ينتهي اإن مل يت�سنَّ لوالدته، 
االأم�سيات.  اإح��دى  الكايف لتقراأ له ق�سة يف  الوقت  مثاًل، 
ويواجه االأوالد، الذين ال ميرون بتجارب مماثلة، م�ساعر 
قلق خميفة عندما يتعر�سون الأقل رف�س، وهذا موؤ�سف 
بالذنب  ال�سعور  االأه��ل عن  يكّف  اأن  ينبغي  اإذاً،  بالتاأكيد. 
�ساحلني،  اأه����اًل  ي��ك��ون��وا  اأن  ي�ستطيعون  اأن��ه��م  وي���ق���روا 
اال�ستياء  الوقت عينه لبع�س م�ساعر  الولد يف  معر�سني 

وحاالت الرف�س. فهذا االأمر بالغ االأهمية.
يف اخلتام، قد يكون ولدك قرة عينك. ولكن من االأف�سل 
اأال يكرب وهو يظن اأنه حمور العامل الأن خيبة اأمله �ستكون 

قا�سية جداً.

عندم� ت�اجهني �سع�بة يف النف�س�ل
ت�سع االأم طفلها يف دار احل�سانة وتردد على م�سمعه كلمات 
مطمئنة. لكن هذه الكلمات تتعار�س مع التوتر البادي من 
خالل ج�سمها وحركاتها، فتتناق�س نظراتها ونربة �سوتها 
مع عباراتها الأنها ت�سعر بالقلق يف اأعماقها. لكن الطفل 
ي�سبه ا�سفنجاً ميت�س امل�ساعر فيدرك يف احلال ما يتملك 
والدته من م�ساعر فيبكي. ُيعترب هذا م�سهداً ماألوفاً يف 

دور احل�سانة. تخترب االأم يف هذه احلالة م�ساعر متقلبة. 
فهي قلقة جداً ومتعلقة ب�سكل مفرط بولدها، فتنقل اإليه 
�سعوبًة  هذه  االأم  تواجه  الواعية.  بطريقة  امل�ساعر  هذه 
لذلك،  نتيجة  منها.  يهرب  اأن  وتخ�سى  يكرب،  روؤي��ت��ه  يف 
مبفرده.  االأوىل  خطواته  اتخاذ  يف  �سعوبًة  الولد  يواجه 
اأنه  يف  �سك  ال  �سريره.  يف  وحيداً  النوم  يعجز عن  كذلك 
اأر�سعته،  اأ�سهر،  ت�سعة  اأم حملت طفلها  ال�سعب على  من 
هدهدته، اأن تتقبل تخّلي ولدها عن اعتماده عليها: ولكن 
ال مفّر من خ�سارة مماثلة. اإال اأن دور االأم ال يتوقف عند 
هذه  تخطي  يف  ول��ده��ا  ت�ساعد  اأن  عليها  ب��ل  احل���د،  ه��ذا 
تكف  لن  ذل��ك،  يف  �سعوبًة  واجهت  واإن  تدريجاً.  املرحلة 
عن م�سح موؤخرته عند دخوله احلمام، حتميمه، واإلبا�سه 
ثيابه الأنها تعتقد اأن )عملية االنتقال هذه ت�سري ب�سرعة 
كبرية(. واإن كانت تتح�سر الأنه يبكي �سباحاً اأمام املدر�سة، 
يجب اأن ت�سعر بالطماأنينة يف داخلها. عليها اإذاً اأن تتعلم 

التخّلي عن كنزها ال�سغري لتتيح له املجال كي يكرب.

نظرة اأب
بنف�سي،  اأنا  ال�سري   )عندما ولدت مرمي، قطعت احلبل 
ف��اأث��ر ذل���ك يّف ك���ث���رياً. ث��م ب����داأت ح��ي��ات��ن��ا ن��ح��ن الثالثة. 

طفلتنا.  م��ع  ب�سهولة  التعاي�س  يف  �سعاد  زوج��ت��ي  جنحت 
وقررت اأن تاأخذ اإجازة اأمومة طويلة الأن فكرة ترك مرمي 
مع �سخ�ٍس اآخر كانت تخيفها ب�سدة. اإال اأنها كانت تزداد 
بقراءة  يل  ت�سمح  مل  اإنها  حتى  تدريجاً،  وعزلة  ان��ط��واًء 

ق�سة لطفلتنا م�ساء.
 اأ�سرت زوجتي على �سرورة اأال نبّدل اأي عادة من عادات 
طفلتنا. نتيجة لذلك، عندما حان موعد ذهاب مرمي اإىل 
امل�سهد  كان  ت�سيح.  وراح��ت  بقوة  باأمها  مت�سكت  املدر�سة، 
اأن��ن��ي م�ستبعد ع��ن ح��ي��ات��ه��م��ا، وم���ا عاد  ���س��ع��رت  م���رّوع���اً. 

باإمكاين حتّمل الو�سع. ناق�ست االأمر مع �سعاد.
 مل تتقبل كالمي يف البداية. �سعرت اأنني اأتهمها واأدينها. 
لها  ق��راأت  اإنني  حتى  نظري،  وجهة  لها  اأو�سحت  لكنني 
اأن  النف�س الأقنعها. ر�سيت على م�سدد  مقاالت من علم 

تبتعد قلياًل عن مرمي. 
رغ���م ذل����ك، ا���س��ط��ررت اإىل خ��و���س امل���ع���ارك ك��ي تدعني 
اأحممها اأو اأ�سعها يف ال�سرير لياًل ثالث مرات يف االأ�سبوع. 
اأ�سررت على موقفي و�سممت على البقاء قرب فتاتي كلما 

احتاجت اإيل.
 ونتيجة جهودي هذه، �سرت اأ�سطحبها اليوم اإىل املدر�سة 

وهي حتبها كثرياً(.

ح�لت انف�س�ل وخ�س�رة حتفل به� حي�ة الطفل

�ساعدوا ابنكم على بناء �سخ�سيته والتقدم تدريجًا نحو ال�ستقالل

ل �سك يف اأن كل الآب�ء والأمه�ت يبذل�ن ق�س�رى جهدهم كي ل يع�ز اأولدهم �سيء. لكنن� نقع اأحي�نً� يف 
ك�نت  �س�اء  اخل�س�رة،  تخطي  يتعلم  اأن  عليه  ال�سحيح،  ب�ل�سكل  وينم�  ال�لد  يكرب  فلكي  املب�لغة.  �سرك 

حقيقية اأو معن�ية. ومن ال�سروري اأن نح�ول، نحن الأهل، دعمه يف مراحل مم�ثلة. 
عندم� يب�سر الطفل الن�ر، يك�ن قد ع��س ت�سعة اأ�سهر يف دفء حميطه امل�ئي يف رحم اأمه. نتيجة لذلك، 

ت�سّكل ال�لدة ب�لن�سبة اإليه انف�س�ًل مف�جئً� عن كل م� يبدو له م�أل�فً�. وهكذا يفتقد ب�أ�سى، اإذا ج�ز 
التعبري، حي�ته يف الرحم. يف اأي�مه الأوىل، ُي�سطر الطفل اإىل العتم�د على رائحة اأمه و�س�ته�، 
وخ�س��سً� عندم� حتمله بني ذراعيه�، تدفئه، وتتحدث اإليه بهدوء ورقة. يخترب ب�لت�يل م�س�عر 

خي�ط  اإىل  وب�ل�ستن�د  تلك.  النف�س�ل  عملية  تخطي  على  وت�س�عده  تطمئنه  جيدًا،  ي�ألفه� 
الذي  الداخلي  اإح�س��سه ب�لأمن  الت�ا�سل هذه، ين�سج الطفل �سع�ره ب�ل�ستمرارية وي�ستعيد 

يحت�ج اإليه ليكرب. اإذًا، يحقق الطفل دخ�له اإىل الع�مل بتخليه عن دفء رحم والدته:
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 اإعالن 

مكتب اإدارة الدعوى 
مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

رقم 2017/39 جتاري كلي   
اىل املدعي عليهما : 1- اأي اأي اأي ال�سترياد وجتارة مواد البناء �س ذ م م  وميثلها مديرها امل�سوؤول عمران عا�سق 
حممد عا�سق  2- عمران عا�سق حممد عا�سق  - حيث ان املدعي : بنك دبي التجاري - �س م ع  - قد اقام عليكم 
لدعوىرقم 2017/39 جتاري كلي وعليه يقت�سي ح�سوركم اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
- يوم اخلمي�س ال�ساعة التا�سعة �سباحا املوافق 2017/3/16 م وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر 
الدعوى غيابيا بحقكم طالبا فيها 1( الت�سريح بقيد الدعوى ، وحتديد اأقرب موعد جل�سة انظرها واإعالن املدعي 
عليهم بالئحة الدعوى.  2- الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا ل�سالح البنك املدعي 
مبلغ  وقدره )772.227/67( درهم ، )�سبعمائة واثنان و�سبعون الف ومائتان و�سبعة وع�سرون درهم و�سبعة و�ستون 
فل�س( ، مع الزامهم باأداء فائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام لكامل 
مبلغ املديونية.  3- الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  4- �سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
 مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
 بالدعوى رقم )2016/1350( جتاري كلي - دبي

املدعي عليه/ معاذ خالد امل�سعود الفهيد 
بالعنوان / اإمارة دبي - منطقة املر�سى - جروفرن هاو�س - الطابق 18 �سقة 1805 - مقابل مبنى 

كيان اللولبي - عنوان مكاين 12769 75760 
نحيطم علما اأنه انتدابنا خبريا ح�سابيا بالق�سية اعاله واملرفوعة  �سدكم من /�سركة جمد القمم 
للتجارة واملقاوالت والعقار - ذ م م  - وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجماع 
اخلربة املقرر عقده يوم االربعاء املوافق  2017/3/22 ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا وذلك مبكتب 
التجاري - بجوار  ال�سيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج  �سارع  باإمارة دبي -  الكائن  اخلبري 
لتدقيق  اأحمد احلو�سني  الثامن - مكتب 805 - مكتب  الطابق   - بري�سم  برج   - امنيات  وان  برج 
احل�سابات.  يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى. 
علما باأنه يف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة 

لها قانونا . لالإ�ستف�سار االإت�سال ب 04/4341111
 اخلبري احل�سابي : حممد �سعيد ال�سبلي  

 اإعالن للح�سور اأمام اخلربة

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده  
فى الدعوى رقم  2016/88 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك اخلليج االول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق -بجوار مركز القبائل   

املنفذ �سده : نردين اأوميد مدحت 
 عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة جبل علي - بناية med 207  - ار�س رقم 4873 �سقة رقم )G08( الطابق االر�سي

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/3/15 املوافق  االربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار  : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�س : 25 )4873 
�سابقا( - رقم املبنى : -1 ا�سم املبنى : MOG 207 - رقم الوحدة : -G08 امل�ساحة : 47 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب����)404722( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/530  نزاع تعيني خربة جتاري                      

املتنازع �سده/1-  زكي عبده احمد احل�سرمي جمهول حمل االقامة  اىل 
ح�سن  �سلمان  حممد   : وميثله  �ساجع  حمد  حممد  �سالح  املتنازع/  ان  مبا 
ب��ن��دب خبري متخ�س�س مع  املطالبة  ال��دع��وى  اق���ام عليك  ق��د  ال�����س��اب��ري  
لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�سايف  بالر�سوم  عليه  املدعى  الزام 
لذا  امل�سلح   مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/3/15 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1468   

املنذر  : بنك راأ�س اخلمية الوطني - �س م ع - )راك بنك( 
بوكالة املحامية/ موزة اخلظر 

املنذر اليها : هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات - �س ذ م م 
ب�سفتنا وكالء عن البنك وبناء على طلب املنذر ننذركم ب�سرورة �سدادكم قيمة مبلغ وقدره 
تاريخ  ايام من  �سبعة  درهم /9.002.000/ )ت�سعة ماليني والفني دره��م( وذلك يف غ�سون 
اعالنكم ا�سوال بهذا االنذار ، واال �سن�سطر ا�سفني اتخاذ كافة االجراءات القانونية اجتاهكم 
املنذر عن  البنك  اي�سا بتعوي�س  الزامكم  املبلغ مع  ، ومطالبتكم ق�سائيا ب�سداد قيمة هذا 
مع   ، املبلغ  ه��ذا  لقيمة  �سدادكم  عن  وامتناعكم  تعنتكم  ج��راء  تكبدها  التي  اال���س��رار  كافة 
الزامكم بالفائدة القانونية لهذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاقه وحتى متام �سداده 

مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة على ذلك
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1780  مدين جزئي              

بنت  نرج�س  ليلى   -2 ال�سوداين  زي��ادة  بن  احمد  بن  1-زي���اده   / عليه  املدعي  اىل 
ع��ب��داهلل  ب��ن ب��در  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حممد �سامل حممد 
اأق��ام عليك الدعوى  عكا�سه وميثله : احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد  مبلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  املدعي  ل�سالح  دره��م(   200000(
املطالبة الق�سائية ، وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  
2017/3/29  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/82  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حممد حممد دين ع�سفاق  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ عماد بن عبداهلل بن مو�سى قليفي كعبي وميثله : �سليمان احمد 
برد ب�ساعه  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املنهايل   قد  ر�سيد 
بقيمة 200000 درهم او قيمتها والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
امل��واف��ق  2017/3/29  ال�ساعة 8.30 �س  وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1938  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�سركة الربق الالمع ملقاوالت التك�سية واالر�سيات - ل�ساحبها/ 
الوطنية  ال�سعفار  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  احمد-  نزير  احمد  �سهباز 
اأقام  قد  املطوع  الرحمن ح�سن حممد  عبد   : م وميثله  م  ذ  �س    - العامة  للمقاوالت 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )180.000 درهم( والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد   
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  م��ع 
االحد   املوافق  2017/3/36  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/623  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - الفنية  لالعمال  كون�ست  جبني  �سركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ بريل جاردن خلدمات ت�سميم احلدائق وريها  - �س ذ م م وميثله : 
عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية  مبلغ وقدره )98.489 درهم( والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت 
 Ch1.B.6 لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  املوافق  2017/3/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى 

من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/824  عقاري كلي                 
اب��و علي  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د وليد رزق اهلل  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي/ بنك دبي اال�سالمي - �س م ع   قد 
املدعي  وال��زام  ومالحقها  الدعوى  مو�سوع  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  بف�سخ 
دائرة  وتكليف  ال��ع��ق��اري  القيد  ا���س��ارة  وال��غ��اء  خاليا  مو�سوعا  ال��ع��ق��ار  بت�سليم  عليه 
االرا�سي واالأمالك لتنفيذ ذلك والزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره )627.114 درهم( 
للمدعي تعوي�سا والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/3/20  ال�ساعة 11.00 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/350  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة اأحمد �سيخ للتجارة العامة - ذ م م  2- يا�سر علي اأ�سغر 
اي��ران وميثله :  امل��دع��ي/ بنك ���س��ادرات  في�سي زادة  جمهويل حمل االق��ام��ة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  القا�سم   قد  اإبراهيم حممد احمد حممد 
والر�سوم  دره��م(  وق��دره )103.132  والت�سامن  مببلغ  بالتكافل  املدعي عليهم  بالزام 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  17% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/3/21  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.D.19 لذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/107  جتاري جزئي              

املن�ساآت - �س ذ م م  جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-اأك�����س تي �سي الإدارة 
االقامة مبا ان املدعي/ اي تي بي منطقة حرة - ذ م م وميثله : يو�سف حممد 
ح�سن حممد البحر   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   54.896( وق���دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.19 يوم االربعاء  املوافق  2017/3/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/316  جتاري جزئي              
م   م  ذ  �س   - واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  ال�سفا  �سماء   -1  / عليه  املدعي  اىل 
م  ذ  �س   - البناء  م��واد  لتجارة  الرملي  املدعي/ احلجر  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع   الرحمن ح�سن حممد  عبد   : م وميثله 
والفوائد  درهم  للمدعية مبلغ وقدره 13180  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة 
بالر�سوم  وال��زام��ه��ا  ال�سداد  مت��ام  وحتى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية 
كافة  حفظ  مع  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل 
احلقوق االخرى.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/3/14  ال�ساعة 9.00 
�س مبكتب القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/187  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-جميد قا�سم عادليان 2- جمتبى قا�سم عادليان 3- 
�سلفر بوينت للتجارة العامة - ذ م م 4- حممد ر�سا قا�سم عادليان  جمهول 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  اي��ران   �سادرات  /بنك  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/716  جتاري كلي بتاريخ 2017/1/26  
- وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/4/10  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1926  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اإن دي بي  م م ح  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف /بنك �سادرات ايران  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2016/854 جتاري كلي بتاريخ 2016/12/22   وحددت 
لها جل�سه يوم االربعاء   املوافق 2017/4/5   ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/973  ا�ستئناف جتاري   

م   م  ذ  ���س   - لوجي�ستيك�س  احل���روف  �سركة   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة ت�سينغداو يالو �سي رابر 
ليمتد   قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/359 جتاري 
املوافق  الثالثاء    يوم  لها جل�سه  بتاريخ 2016/6/26   وح��ددت  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة     2017/3/28
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1507  ا�ستئناف جتاري   
جمهول  وليام�س  ر�سمي  جاكينتا  1-ج���وان  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
قد  فرع   - التجاري  ابوظبي  /بنك  امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/555 جتاري 
املوافق  االح���د   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2016/10/5 بتاريخ  كلي 
 ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة     2017/3/26
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1926  ا�ستئناف جتاري   

ر�سا  دل�سوز بحري  2- حممد  1-نو�سني رحيم  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
امل�ستاأنف /بنك �سادرات  ان  االق��ام��ة مبا  ن��زاد  جمهويل حمل  ف��الح 
ايران   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/854 
االربعاء    ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2016/12/22 بتاريخ  كلي  جت���اري 
 ch2.D.16 املوافق 2017/4/5  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/144   تنفيذ جتاري  

فردية  جمهول  موؤ�س�سة  بوخما�س  �سركات �سالح  املنفذ �سده/1- جمموعة  اىل 
انفرايل  اىل  ان��ور  الدين  زك��ي  ان��ور  التنفيذ/حممد  ان طالب  االق��ام��ة مبا  حمل 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املطوع   الرحمن ح�سن حممد  : عبد  وميثله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )19513(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
 )tea4u( التنفيذ او خزينة املحكمة 2- اثبات ملكية املدعي للعالمة التجارية
والزام املدعي عليها بكف منازعتها له يف تلك العالمة وخماطبة وزارة االقت�ساد 
اللغاء الطلب رقم 167371 املقدم من املدعي عليها.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/145   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- تامبا ميدل اي�ست - �س ذ م م  2- �سفيق باكنهي كينا 
تينكارا  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة تي �سينج 
التجارية - ذ م م وميثله : يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2310377( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/206   تنفيذ �سرعي  
اىل املنفذ �سده/1- عالء الدين حمدي عبد الفتاح حممد  جمهول حمل االقامة 
ابراهيم عبد اهلل  : امريه  ر�ساد احمد وميثله  التنفيذ/رحاب حممد  ان طالب  مبا 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الب�ستكي  قد  بور  الواحد كمال  عبد 
احوال   2015/1125+982 " رقمي   الدعويني   يف  ال�سادر   احلكم  لتنفيذ  وال��زام��ك 
نف�س م�سلمني واملعدل باال�سئنافني رقمي "47+2016/113 ا�ستئناف احوال �سخ�سية 
ومواريث " القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )327000 درهم( 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف مع االلتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ اال�ستحقاق.    
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/295  جتاري كلي               
ال��ظ��ه��وري  جمهول حمل  الطليع  �سامل  �سعيد  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك االحتاد الوطني - وميثله : عبداهلل حممد ر�سول 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الهرمودي   قد  علي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   1.312.990( وقدره  مببلغ  عليه 
.  وحددت  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ   �سنويا من   %7 والفائدة  
بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة     2017/3/23 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1470

املنذر : بنك راأ�س اخليمة ال�طني - �س م ع  )راك بنك( 
ب�ك�لة املح�مية / م�زة اخلظر 

املنذر اليه� : فيجي�س فيج�ي�ن فيالي�ده�ن - هندي اجلن�سية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11966 بتاريخ 2017/3/12    

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1469 

املنذر : بنك راأ�س اخليمة ال�طني - �س م ع  )راك بنك( 
ب�ك�لة املح�مية / م�زة اخلظر 

املنذر اليه� :فيالي�د ان فيج�ي�ن بي فيالي�د ان  - هندي اجلن�سية 
 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4679 / 2017 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  اأحمد عوي�س خمي�س   

درهم   )38،534.34( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 96568/ خ�سو�سي /2/ ال�سارقة  ( من نوع 
) تويوتا كوروال _ �سيدان  �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4690 / 2017 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذره  تنذر    - ا�ساري   بونابان  ا�ساري  بونابان  تيكاناتايل  مار  جاياكو    : اإليه  املنذر 
ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة  دره��م   ) وق��درة )49،605.9  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر 
االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
 /63137  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  االإج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال 
 ) �سالون   _  1.6 ك��وروال  تويوتا   ( ن��وع  ( من  ال�سارقة   اأبي�س/  /الفئة  خ�سو�سي 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
)  2017  / رقم )   4692 

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  �سيجو ايل�سي ك�سيفيار  .  

درهم  وق���درة )5608.00(  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 29954/ خ�سو�سي /C/ دبي ( من نوع ) 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) هات�سباك   _ الن�سر   ميت�سوبي�سي 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4680 / 2017 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  انتوين بيالريو�س بيالريو�س  .  

 تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )19،889.00 ( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
تويوتا   ( نوع  ( من  A/ عجمان   62064/ خ�سو�سي /الفئة   ( ال�سيارة رقم 
كافة حقوق  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) ياري�س  _ �سالون 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32301  / 2016 (

 امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �ساجي كورياكو�س كاالبيل فارقي�س كورياكو�س.  ) جمهول حمل 
االإقامة(  تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )30،172.00( 
درهم نتيجة االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69322/ خ�سو�سي/ ابي�س / ال�سارقة( من 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) هات�سباك   ياري�س_  تويوتا   ( نوع 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4709  / 2017 (

 امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليها :  فور �ستارز انرجي ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )47،778.63( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإج����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
   ( نوع  ( من  / عجمان   A الفئة  52037/ خ�سو�سي/   ( رقم  ال�سيارة  على 
اأب كابينه مزدوجه  ( واملمولة ل�ساحلكم من  200 _ بيك  ميت�سوبي�سي ال 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
) رقم )   32308  / 2016 

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
امل��ن��ذر اإل��ي��ه :  اف��ت��اب خ��ان �سم�ساد علي خ���ان  . ) جم��ه��ول حم��ل االإق��ام��ة (  
درهم  وق��درة )34،250.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 63832/ خ�سو�سي/الفئة ابي�س / ال�سارقة( 
– �سالون اك��ورد  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع  من نوع ) هوندا 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4687 / 2017 (

املنذره       : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  ر�سا كرمي جميد 

درهم   )22،100.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69165/ خ�سو�سي /2/ ال�سارقة ( من نوع 
) تويوتا ياري�س _ هات�سباك ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4694 / 2017 (

املنذره       : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  طارق حممود عبدالكرمي .

نتيجة  دره��م  ���س��داد مبلغ وق���درة )6139.00(  اإل��ي��ه ب�سرعة  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره   تنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ���الل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
اأبوظبي  ( من نوع ) ميت�سوبي�سي  38732/ خ�سو�سي /الفئة اخلام�سة/   ( رقم 
الن�سر _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4717  / 2016 (

امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  بهاراتيدا�سان نارايانان  . 

درهم   )49،968.88( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 16563/ خ�سو�سي/ الفئة C / الفجرية ( 
من نوع )   رينو دا�سرت  _ ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32736  / 2016 (

امل��نذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه :  �سعيد ح�سن علي �سعيد املحرمي  . ) جمهول حمل االإقامة (

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )183،784.11( درهم  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع 
من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
) 31930/ خ�سو�سي/ الفئة 13 / اأبوظبي( من نوع ) �سيفرلية كامريو ا�س ا�س 
- كوبيه ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع 

كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32735  / 2016 (

 امل��نذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه :  كري�ستوفر �سني كوك  . ) جمهول حمل االإقامة ( 

درهم  اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )149،343.78(  ينذر  املنذر املنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 87856/ خ�سو�سي/ الفئة 12 / اأبوظبي( 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) كوبيه   - مو�ستنج  ف��ورد   ( ن��وع  من 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32309  / 2016 (

 امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
اإل��ي��ه :  ادوارد ال��ب��ا �سرييجوين ف��ول��و  . ) جم��ه��ول حم��ل االإق��ام��ة (   امل��ن��ذر 
درهم  �سداد مبلغ وق��درة )21،834.00(  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 60786/ خ�سو�سي/الفئة 10 / ابوظبي( 
من نوع ) كيا كارنز - ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

  اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   28613  / 2016 (

 املنذر   : بنك دبي اال�سالمي . 
املنذر اإليها:    خور دبي للتجارة العامة ذ.م.م

االإخالل  نتيجة  دره��م   )91،105.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها 
باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :-  ال�سياره رقم )43096/ خ�سو�سي/اأبي�س/ ال�سارقة ( من 
نوع )ميت�سوبي�سي الن�سر _ �سالون(  ال�سياره رقم )34990/ خ�سو�سي/ 2 / ال�سارقة ( 
من نوع ) ميت�سوبي�سي الن�سر _ �سالون  (  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   32282  / 2016 (

 امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �سني بازهاكوتاتيل ماتابان  . ) جمهول حمل االإقامة ( 

درهم  وق��درة )72،731.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 56938/ خ�سو�سي/ الفئة 12 / ابوظبي( 
من نوع ) تويوتا كامري_ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4691 / 2017 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  ايهاب �سربي عبداملق�سود خلف. 

درهم   )75،379.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 98260/ خ�سو�سي /الفئة االوىل/ ال�سارقة( 
من نوع ) تويوتا كامري _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4708  / 2017 (

 امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
  ) االإقامة  .   ) جمهول حمل  بانيكري  :  اجيت جاجادي�س جوفيندا  اإليه  املنذر 
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )65،424.77( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 45023/ خ�سو�سي/ الفئة 12 / اأبوظبي  ( من نوع )   فورد 
اك�سبلورر _ ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4710  / 2017 (

 امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليها :  فور �ستارز انرجي ذ.م.م

درهم   )25،255.61( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
B / عجمان (  97557/ خ�سو�سي/ الفئة  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
من نوع ) ميت�سوبي�سي مرياج _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )4681 / 2017 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليها :  الزيرجد ملقاوالت ال�سيانة العامة ذ.م.م  .    

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )14،138.71 ( درهم  املنذره املنذر  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
B/ عجمان  (  18751/ خ�سو�سي /الفئة  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
من نوع ) هايونداي ات�س 1 _ فان ركاب ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

 اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4686 / 2017 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  ريجو زا�سرياه راجن راجن �سكارياه .  

درهم  وق���درة )7386.00(  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 82919/ خ�سو�سي /2/ ال�سارقة ( من نوع 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون   _   2.5 التيما  ني�سان   (

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

 اإخطار عديل بالن�سر 
)  2017  / رقم )  4711  

 امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  فراوكه دودا 

درهم   )12،082.33( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
اأبوظبي (   / 8 44385/ خ�سو�سي/ الفئة  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
من نوع ) �سيفرلية كابتيفا _ ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  4717  / 2016 (

امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  بهاراتيدا�سان نارايانان .   

درهم   )49،968.88( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 16563/ خ�سو�سي/ الفئة C / الفجرية  ( 
من نوع )   رينو دا�سرت _ ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4684 / 2017 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  �سهري حممد نامبي�سريي بوكورو  .    

درهم   )27،856.4( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )50684/ خ�سو�سي /5/ اأبوظبي  ( من نوع 
) ني�سان تيدا ا�س _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  11966 بتاريخ   12 /2017/3

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )   4718 / 2017 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليه :  حممد ب�سري باتازهي حممد باتازهي .    

درهم   )41،715.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
70876/ خ�سو�سي /14/ اأبوظبي  ( من  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
نوع ) هايونداي اك�سنت _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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يف كت�به اجلديد )ت�أمالت يف ال�سع�دة اليج�بية (

حممد بن را�سد يزرع الأمل وي�سنع امل�ستقبل 
-اليج�بية منهج تفكري مثمر وال�سع�دة هي الهدف املن�س�د

يف اإط�ر م�س�ركته� يف فع�لي�ت �سهر القراءة

الثقافة تطلق م�سروع القراءة يف جمال�س الأحياء بكافة اإمارات الدولة
- نهي�ن بن مب�رك: امل�سروع يج�سد دور ال�زارة يف تعزيز قيمة القراءة وتر�سيخ م�س�ؤوليته� جت�ه املجتمع

•• مراجعة- د. حممود علياء:

هي  ومتنوعة  واالأح����داث  امل�ساهد  ه��ي  كثرية   
واالرتدادات،  واالإجن���ازات  واحلوافز  الظواهر 
ت�ست�سيء  ب��احل��ي��اة  اجل���دي���رة  احل��ي��ة  واالأمم 

بتجاربها 
وب�����ت�����ج�����ارب االآخ��������ري��������ن يف 

ع���امل غ���دا ال��ي��وم مدينة 
التوا�سل  بف�سل  واح���دة 
واالت�������س���االت واالإع������الم 
واللقاءات،  والف�سائيات 
على  م����ف����ت����وح  ف����ال����ب����اب 
م�����س��راع��ي��ه ،وه��ن��ي��ئ��ا ملن 
ت�������رك ال�����غ�����ث واأم���������س����ك 
ب���ال�������س���م���ني، وج����ع����ل من 
واالإبداع  والتميز  النجاح 
وامل������ا�������س������ي واحل����ا�����س����ر 
و�سغله  ديدنه  وامل�ستقبل 
ال���������س����اغ����ل ف����ال���������س����ع����ادة 

وااليجابية �سنوان . 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ه��و  ه���ذا 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
يف  اهلل  رع�����اه  م��ك��ت��وم  اآل 
حله وترحاله يف م�ساريعه 
وخ���ط���ط���ه واأه�������داف�������ه يف 
وتوجيهاته  اب��ت�����س��ام��ت��ه 
ي���زرع يف نفو�س  وت��ف��اوؤل��ه 
االأج���������ي���������ال وع����ق����ول����ه����م 
وذك����اء  واالإرادة  ���س��الب��ة 
العطاء  ومثابرة  الطموح 
مل����ا فيه  ال����ه����دف  و����س���م���و 
واملجتمع  الفرد  م�سلحة 
كافة  واالإن�سانية  واالأم���ة 
مبو�سوعية حاذقة وروؤية 

�ساملة واأهداف �سامية .
 

ك����ت�����ب ت������أم�����الت يف 
ال�سع�دة اليج�بية

امل���ا����س���ي  االأ������س�����ب�����وع  يف   
��������س�������در ك�������ت�������اب ج����دي����د 

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
م��ك��ت��وم ب��ع��د ك��ت��اب��ه ))روؤي���ت���ي(( ال���ذي ك���ان له 
واأكادمييا  واجتماعيا  ثقافيا  ال��وا���س��ع  ���س��داه 
))تاأمالت  ع��ن��وان  اجل��دي��د  ال��ك��ت��اب  وي��ح��م��ل 
اأ�سول  اإىل  وبالعودة  االيجابية((  ال�سعادة  يف 
يكر�س  والعمل  الفل�سفة  االيجابية يف  املدر�سة 
املثمر  امل�������س���ئ  اجل����ان����ب  ����س���م���وه 

واإ�سراقة  ال����رتاث  ب��اإي��ج��اب��ي��ات  مي�����س��ك  ال����ذي 
بياين  ب��ر���س��م  بامل�ستقبل  وال��ت��ف��اوؤل  احل��ا���س��ر 
احلائق  وتكر�سه  والتاأمالت  التجارب  تدعمه 
املن�سودة  االأه���داف  اإىل  الطريق  يف  والبيانات 
�سواء املرحلية منها اأو الدائمة، الواقعية منها 
بح�س  واجلماعية  منها  ال��ف��ردي��ة  املثالية،  اأو 
اجتماعي وفكر جمعي م�سرتك يجمع بتوازن 
واملطوحات  واالأفكار  والغايات  اخلطوات  بني 

وال�سباب وال�سياب .
����س���م���وه:  ي����ق����ول  ال���������س����دد  ه�������ذا  ويف 
 )) وااليجابية  ال�سعادة  يف  ))ت��اأم��الت 
ك��ت��اب ن��ه��دف م���ن خ��الل��ه ط���رح روؤي���ة 
التفاوؤل  على  قائمة  وتنموية  اإداري����ة 
الكتاب االإجابة  وااليجابية، حاولت يف 
التنموية  ال��ت�����س��اوؤالت  م��ن  الكثري  ع��ن 
العميقة مما تعلمته وخربته يف حياتي 
وباأ�سلوب ق�س�سي ب�سيط ليكون الكتاب 

قريبا من ال�سباب .
وي�����س��ي��ف ����س���م���وه: ك���ت���اب ت����اأم����الت يف 
درو�سا  ي�����س��م  واالي���ج���اب���ي���ة  ال�����س��ع��ادة 
ومن��اذج وق�س�سا على فل�سفة خمتلفة 
الإ�سعاد  كمنظور  االيجابية  احلياة  يف 
نحاول  ح��ي��اة،  واأ���س��ل��وب  كفاية  النا�س، 
امل�ساهمة عرب الكتاب ولو ب�سيء ب�سيط 
يف نقل جتربتنا و�سناعة اأمل ملنطقتنا 

وا�ستئناف احل�سارة يف عاملنا العربي.
 

روؤية ر�سينة خمتلفة 
كتابه  ال�����س��م��و يف  ���س��اح��ب  وي���ت���ن���اول   
تتعلق  ق�����س��اي��ا  ع����دة  اجل���دي���د ط����رح 
االإداري  ل��ل��ع��م��ل  خم��ت��ل��ف��ة  ب�����روؤي�����ة 
وال��ت��ن��م��وي واحل�������س���اري اإ���س��اف��ة اإىل 
تاأمالت قائمة على فل�سفة خمتلفة يف 
منهجي  كمنظور  وااليجابية  احلياة، 
اإ�سعاد  بق�سد  ودائ��م  يومي  وتطبيقي 
،ودف�������ع عجلة  ال�������س���ع���وب وحت���ري���ك���ه���ا 
طموحاتها  واإذك�����اء  ومن��وه��ا  ع��ط��ائ��ه��ا 
واالرتقاء باأهدافها احل�سارية اخلالقة 
ال�سواء  ع��ل��ى  وال���دائ���م���ة  م��ن��ه��ا  امل��رح��ل��ي��ة 
الثقة  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  اأن  ي��ج��ب  ك��ل��ه  ،وذل�����ك 

والثقة  والعامة،  ،وبالقدرات اخلا�سة  بالنف�س 
ذاته  تاأكيد  القادر دوما على  العربي  باالإن�سان 
ال�سامية  باأهدافه  واالرتقاء  مقدراته  واإدراك 
ويف  االيجابي  ال��ف��ردي  تفكريه  يف  اإْن  النبيلة، 
له  ذل��ك خري  ويف  االيجابي  تفكريه اجلماعي 

وخري لبلده وخري الأمته.
 

املنطقة العربية وال�سراع�ت املت�س�ربة 
العربية  املنطقة  اإىل  كتابه  يف  �سموه  وي��ن��وه   
به منطقتنا  ما متر  لعل  فيقول:   ، ومعاناتها 
و�سراعات  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ن���زاع���ات  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
مذهبية ودينية وتراجعات اقت�سادية وحتوالت 
اجتماعية يجعل احلديث عن مفهوم االيجابية 
كاأحد احللول التنموية اأمرا م�ستهجنا ولكنني 
يف ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة اأح��ب��ب��ت اأن اأق����ول الأخ���واين 
اأن نغري نظرتنا لبع�س  العرب : مل ال جنرب 
االأمور ونتحلى بقليل من االيجابية يف تعاملنا 
مع التحديات التي تواجهنا ونبقي قليال من 
تعي�س  اأن  االأجيال اجلديدة  ت�ستطيع  التفاوؤل 

عليه واأن حتقق ذاتها من خالله.
الكثري  دمنا كعرب جربنا  ما  �سموه:  وي�سيف 
يف  �سري  فال  واملناهج  واالأفكار  النظريات  من 
الوقت  لبع�س  ايجابيني  ن��ك��ون  اأن  جن��رب  اأن 
ولكن  ال��ب��ن��ي��ان  ت���دم���ر  اأن  مي��ك��ن  ف����احل����روب 
االإن�سان  ت��دم��ر  ال��ت��ي  احل���روب  االأخ��ط��ر منها 
وتق�سف ثقته بنف�سه وتهدم تفاوؤله مب�ستقبله 
ال�سباق  اإك����م����ال  ع���ن  ال��ت��ق��اع��د  اإىل  وحت��ي��ل��ه 

احل�ساري واملناف�سة العاملية.
 

التف�وؤل واليج�بية والثقة
 وي��ط��رح ال��ك��ت��اب ك��ذل��ك روؤي����ة ���س��م��وه للعمل 
قائمة  ،روؤي���ة  واحل�����س��اري  والتنموي  االإداري 
بالنف�س  وال��ث��ق��ة  ال���ت���ف���اوؤل واالي��ج��اب��ي��ة  ع��ل��ى 
وب��ال��ق��درات ل��دى االإن�����س��ان ال��ع��رب��ي، وي�سرب 
ت�ساوؤالت  عن  لالإجابة  متعددة  اأمثلة  الكتاب 
االإمارات  �سحراء  حتويل  كيفية  ح��ول  كثرية 
ل��وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ب��ن��اء م��ط��ار دبي 
االنتداب  م��ن  كبري  رف�س  و�سط  عامليا  االأول 
الربيطاين لعام 1963 وكيف مت و�سح حجز 
االأ�سا�س ل�سارع ال�سيخ زايد بدبي وكيفية قيادة 

م�سرية النجاح والتميز واالإبداع لدى حكومة 
وعامليا  عربيا  م�سبوقة  وه��ي جتربة غري  دب��ي 
مع  وت��ع��ام��ل��ه  ال�سيا�سة  اإىل  ���س��م��وه  ن��ظ��رة  ث��م 

ال�سيا�سيني .
 

التع�مل مع الإره�ب
 ك��م��ا ي��ع��ر���س ���س��م��وه يف ك��ت��اب��ه اجل��دي��د وجهة 
وم���اذا يقرتح  االإره����اب،  م��ع  التعامل  نظره يف 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ات وال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ملعاجلة 

الرتاجع الفكري واحل�ساري واالقت�سادي ،
ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  اإىل  الكتاب   كما يتطرق 
ت�سكيل  يف  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ف���رق ال��ع��م��ل واآل���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه الفرق 
وخططه  روؤي����ت����ه  و����س���ع  ط�����رق  اإىل  اإ����س���اف���ة 
بناء  وكيفية  واملبتكرة  الطموحة  امل�ستقبلية 
والتمكني  ال�سكر  مقوماتها  حكومية  ثقافة 

والتميز جلميع فرق العمل بال ا�ستثناء.
 

حذار من ه�دمي املعن�ي�ت 
�سموه  ر�سالة  على  ال�سوء  الكتاب  ي�سلط  كما   
اأ�سماهم  ال���ذي���ن  امل�������س���وؤول���ني  اإىل  امل���وج���ه���ة 
للخرباء  توجيهه  ه��و  وم��ا  امل��ع��ن��وي��ات  ه��ادم��ي 
ي�سعون  ال���ذي���ن  ال��ق��ان��ون  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
الت�سريعات والقوانني التي حتكم حركة النا�س 
القراء  الكتاب  ياأخذ  ، ثم  دول��ة  اأي  واحلياة يف 
من  قريبة  �سخ�سية  نظر  وجهة  من  رحلة  يف 
�سموه للتعرف اإىل كيفية تق�سيم وقته وجتديد 
طاقته وتفاعله مع اأ�سرته وتعامله مع االأزمات 

التنموية الدولية ... 
ن���ظ���رات فل�سفية  ق��ائ��م��ة ع��ل��ى  ت���اأم���الت  اإن���ه���ا 
االيجابية  احلياة  يف  ومنظورة  قائمة  وعملية 
ومناهجها الهادفة واملدرو�سة والبناءة كمحفز 

نحو  ال��دائ��م  واالرت��ق��اء  ال�سعادة  ون�سر  للنا�س 
االأف�سل.

 
عن�وين ب�رزة يف الكت�ب

 ومن العناوين الرائعة يف الكتاب :
- يتبنى الكثري من ال�سا�سة )فرق ت�سد( وتبنى 

زايد ورا�سد مبداأ )وحد تقٌد(.- 
- ال�سيا�سة االإيجابية هي م�سالح ومنافع وفقاً 

الأخالق ومبادئ.
- وظيفة احلكومات خلق البيئة التي ي�ستطيع 

النا�س اأن يحققوا فيها �سعادتهم.
- يف ال�سالة تنقطع عن الدنيا وم�ساغلها ما 

يعيد للنف�س توازنها وللروح �سفاءها.
للحياة  االي��ج��اب��ي��ة  بنظرتهم  ال��ق��ادة  اإمي���ان   -

اأعطت اأفكارهم قوة البقاء واال�ستمرار.
- االأ�سرة االيجابية ح�سن دافئ لل�سغري حتى 
ول��ل��ط��ال��ب حتى  ي���رباأ  ح��ت��ى  وللمري�س  ي��ك��رب 

يتفوق ولل�سباب حتى يحقق ذاته.
- اأهم مكت�سبات االإمارات هي قيمتها واأخالقها 

التي يحرتمها العامل اأجمع من اأجلها 
اجلماعي  والعمل  االإ�سرار  تعلمنا  الريا�سة   -

واحرتام القوانني والعدالة مع خ�سومنا.
القيم  ال�سفر  الكتاب  هذا  اإن  القول  وخال�سة 
،وال�سعادة  تفكري  طريقة  االي��ج��اب��ي��ة  يكر�س 
يف  القائد  ر�سالة  ي��ربز  م��ا  بقدر  حياة  اأ�سلوب 

جوهر عملية التقدم لالأوطان ولل�سعوب ،
كما يرثي املكتبة العربية والعاملية بفكر قائد 
هذا  بتدري�س  دب��ي  �سرطة  ب���داأت  وق��د  ملهم، 

الكتاب )تاأمالت يف ال�سعادة االإيجابية(،
 وح���ظ���ي ب��اه��ت��م��ام ال���ع���امل ك���ل ال���ع���امل ،عرب 
الف�سائيات ووكاالت االأنباء وال�سحف والكتاب 

واملكتبات ))وقل ربي زدين علما((. 

•• اأبو ظبي-الفجر:

م�سروعها  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
ال��رائ��د ال��ق��راءة يف جمال�س االأح��ي��اء وال��ذي ي�سم 
الثقافية  واالأن�������س���ط���ة  ال����ربام����ج  م���ن  جم��م��وع��ة 
االأحياء  م��راك��ز  يف  تنظيمها  يتم  ال��ت��ي  وامل��ع��رف��ي��ة 
وذلك عن  واملعرفة  للقراءة  دورها كمنابر  لتفعيل 
ط��ري��ق ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ات م��ث��ل اأن��دي��ة ال��ك��ت��اب وور�س 
واأ���س��ر وب�سكل  م��ن ط���الب  املجتمع  ل��ف��ئ��ات  ال��ع��م��ل 
م�ستمر ، ويركز امل�سروع الذي يحظى برعاية ودعم 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل 
الثقافة وتنمية املعرفة على تعزيز عادة القراءة من 
خالل اال�ستفادة من الرتابط املجتمعي للمجتمع 
االإماراتي من خالل الو�سول اإىل املجال�س املنت�سرة 
باالأحياء وو�سع القراءة والكتاب على قائمة برامج 
باملبادرات  ال��وزارة  اإط��ار م�ساركة  املجال�س، يف  هذه 
تر�سيخا  و   ، ل��ل��ق��راءة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
مل�سوؤوليتها املجتمعية جتاه اأفراد املجتمع، حيث بداأ 
اإم��ارة �سمن مرحلته  امل�سروع بتفعيل جمل�س بكل 
املجال�س  م��ن  اأخ���رى  اأع���دادا  ي�سم  ان  على  االأوىل 
االأوىل عقد  امل��رح��ل��ة  وت�����س��م  امل��ق��ب��ل��ة،  امل���راح���ل  يف 
7جل�سات ثقافية وقرائية يف 7 جمال�س كالتايل ، 
امل�سرف، وجل�سة  اأبوظبي مبجل�س  اإم��ارة  جل�سة يف 
يف اإمارة راأ�س اخليمة مبقر البيت املتوحد وجل�سة 
ال�سارقة جمل�س �ساحية مويلح، وجل�سة  اإم��ارة  يف 

يف  وجل�سة  ل��ل��م��راأة،  دب���ي  مبوؤ�س�سة  دب���ي  اإم����ارة  يف 
اإم��ارة الفجرية مبجل�س احلنية الفجرية، وجل�سة 
واملعريف،  الثقايف  عجمان  مبركز  عجمان  اإم��ارة  يف 
ربيع  �سعادة  القيوين مبجل�س  اأم  اإم��ارة  وجل�سة يف 

البدور.
فعاليات  اإن  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  وق��ال 
ع��ل��ى عاتقها  اأخ������ذت  ال����ق����راءة  ���س��ه��ر  ال��������وزارة يف 
اأن�سطة  لتقدمي  ج��دي��دة  ف�����س��اءات  اإىل  االن��ط��الق 
وندوات ثقافية ومعرفية تعزز قيمة القراءة لدى 
ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، وي��اأت��ي ع��ل��ى راأ���س��ه��ا م�سروع 
ال���ق���راءة يف جم��ال�����س االأح���ي���اء م��ن خ���الل تنظيم 
جمموعة من الفعاليات والندوات والور�س امل�ستمر 
للقراءة  االأحياء كمنابر  املجال�س يف  دور  لتفعيل  ة 
واملعرفة، مبا متثله هذه املجال�س من رمز لرتابط 
ب���اأن ت�سبح  اأم��ل��ه  املجتمع االإم���ارات���ي، م��ع��ربا ع��ن 
دورها  اإىل  اإ�سافة  للمعرفة  منارات  املجال�س  هذه 
املجتمعي الرائد ، واأن يتم اال�ستفادة من وجودها 
مكانة  لرت�سيخ  الدولة  باإمارات  االأحياء  معظم  يف 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ودع��م��ه��ا وت��ع��زي��ز ���س��ل��وك وثقافة 
القراءة كاأ�سلوب حياة يف املجتمع االإماراتي، موؤكدا 
قيمة  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����وزارة  دور  يج�سد  امل�����س��روع  اأن 

املعرفة وتر�سيخ م�سوؤوليتها جتاه املجتمع.
بتفعيل  بالفعل  ب��داأت  ال���وزارة  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
الدولة  اإم����ارات  بكافة  جمال�س  �سبعة  يف  امل�����س��روع 
كمرحلة اأوىل، على ان يتم تعميم امل�سروع يف املراحل 

التالية، وذلك تطبيقا للخطة الوطنية للقراءة التي 
اعتمدها جمل�س الوزراء تنفيذا لتوجيهات قيادتنا 
الر�سيدة ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة اأعّزه اهلل الذي يوؤكد 
دائماً اأن التزود باملعارف وتنمية قدرات الفرد يعد 
اللبنة  اأنها  كما  املعرفة  جمتمِع  يف  اأ�سا�سيا  عامال 
ال�سمو  و�ساحب  ال�ساملة،  النه�سة  نحو  االأ�سا�سية 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  ال��ك��رام  واإخ��وان��ه 
و�ساحب  االم���ارات  حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�س 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة الذي 
ي�سعى دوما الأن تكون االمارات منارة علم ومعرفة 

وم�سدر ا�سعاع ح�ساري للعامل. 

 القراءة اأ�سلوب حياة يف جمل�س م�سرف باأبوظبي
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  نظمت  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
القراءة  بعنوان  ثقافية  جل�سة  االأول  اأم�س  املعرفة 
اأ�سلوب حياة يف جمل�س م�سرف باأبوظبي، بح�سور 
�سعادة �سيف علي القبي�سي املدير التنفيذي الإدارة 
�سوؤون املواطنني بديوان ويل العهد، و�سعادة �سلطان 
اأبو  التابعة لهيئة  ال�سعر  اأكادميية  العميمي مدير 
احل�سن  غ�سان  والدكتور  وال���رتاث،  للثقافة  ظبي 
وزارة  وم���ن  ال�سعر  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ث��ق��ايف  امل�ست�سار 

بالوزارة،  الثقايف  امل�ست�سار  العامري  الثقافة �سعيد 
منطقة  اأبناء  من   100 على  يزيد  ما  اإىل  اإ�سافة 

م�سرف وعدد من اأطفال وطالب املدار�س.
وحتدث يف املجل�س �سعادة �سيف القبي�سي الذي رحب 
مببادرة وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بتنظيم هذه 
النوعية من الفعاليات م�سيدا بدور معايل ال�سيخ 
املعرفة يف  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان بن مبارك 
هي  القراءة  اأن  واأك��د  واملعريف،  الثقايف  العمل  دعم 
موؤكدا  اأي تطورا  وعنوان  للثقافة  الرئي�سي  الباب 
وال�سباب  الرجال  الكبري من  العدد  هذا  وج��ود  ان 
واالأطفال داخل املجل�س للم�ساركة يف هذه الفعالية 
ميثل اأحد اهم موؤ�سرات النجاح، معربا عن �سعادته 
بالتعاون مع وزارة الثقافة لكي حتقق هذه النوعية 

من املبادرات اأهدافها ال�سامية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ع���رب ���س��ع��ي��د ال���ع���ام���ري ع���ن تقدير 
بذلها  التي  للجهود  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى جمل�س م�����س��رف ���س��واء م��ن حيث 
وما   ، الثقافة  وزارة  مبادرة  يف  للم�ساركة  قبولهم 
الفعالية  ل��ه��ذه  االإع������داد  ق��دم��وه يف م��رح��ل��ة  وم���ا 
جمال�س  يف  ال��ق��راءة  ان  موؤكدا  تنفيذها،  ومراحل 
اإىل  الثقافية  للم�سروعات  انطالقة  متثل  االأحياء 
مناطق وم�ساحات جديدة داخل املجتمع االإماراتي، 

كما رحب العامري بكافة امل�ساركني يف الفعالية.
ومن ثم عرب �سلطان العميمي عن �سعادته بامل�ساركة 
م�سرف  وجمل�س  ال���وزارة  مهنئا  الفعالية  ه��ذه  يف 

الهائل من  العدد  هذا  اجتذاب  الفعالية يف  بنجاح 
خمتلف املراحل العمرية، وهو ما يوؤكد على اهتمام 
القراءة  اأن  م�سيفا  بالثقافة،  االإم��ارات��ي  املجتمع 
متثل منطلقا رائعا الأي تطور اأو نه�سة، على كافة 
ال�سابة  القيادات  تكوين  ت�سهم يف  الأنها  امل�ستويات، 
التي البد لها من التزود باملعارف املختلفة لتكون 
اأكرث قدرة على االإب��داع، كما ت�سهم يف رفع درجات 

الوعي املجتمعي.
فر�سة  متثل  اجلل�سة  ه��ذه  اأن  العميمي  واأ���س��اف 
ل��ت��ب��ادل االأف����ك����ار وط����رح اأ���س��ال��ي��ب وحم�����اور رمبا 
ب�سفة  ال�سباب  لدى  القراءة  عادة  تعزيز  ت�سهم يف 
خا�سة، وطرح عدة نقاط كمنطلقات لدخول لعامل 
احلالية  التكنولوجيا  من  اال�ستفادة  مثل  القراءة 
ال��ت��ي ي��ج��ي��ده��ا اجل��ي��ل اجل��دي��د يف ت��ق��دمي ر�سالة 
وطبيعة  اجلديدة  االأجيال  ق��درات  حترتم  قرائية 
اهتماماتهم، اإ�سافة اإىل اأهمية حتديد وقت معني 
للقراءة، حتى ت�سبح عادة يومية، موؤكدا على دور 
االأ���س��رة يف اج��ت��ذاب االأب��ن��اء اإىل ال��ق��راءة ب��ان يكون 
الكتب  ق��دوة الأبنائهم واأن يقدموا لهم من  االآب��اء 
ينا�سب  وم���ا  ال��ع��م��ري��ة  م��راح��ل��ه��م  م��ع  يتنا�سب  م��ا 
ان��ه البد  وم��ع��ارف، م�سددا على  ميولهم من كتب 
من العمل على تطوير �سلوك االأبناء لكي نحببهم 

اإىل القراءة.
وم���ن ج��ان��ب��ه حت���دث ال��دك��ت��ور غ�����س��ان احل�����س��ن عن 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ت��ع��زي��ز ع����ادة ال���ق���راءة يف 

املجتمع العربي ب�سكل عام، موؤكدا ان االإح�سائيات 
كافة  يومية عند  ع��ادة  ه��ي  ال��ق��راءة  ان  اإىل  ي�سري 
اأوروبية،  لدول  امثلة  املتقدمة، طارحا عدة  االأمم 
م�سريا اإىل االإم��ارات تبذل جهودا �سخمة للتغلب 
على كافة التحديات وتبذل جهودا �سخمة يف اإطار 
القراءة  عادة  بتعزيز  بدايتها  تكون  ثقافية  نه�سة 

لدى كافة فئات املجتمع، 
ويف هذا االإطار البد من ت�سخي�س احلالة وحتديد 
اآل��ي��ات لتنفيذها، وه��و م��ا تعمل  االأه����داف وو���س��ع 
وزارة  وتاأتي  الدولة  يف  موؤ�س�سات  عدة  حاليا  عليه 

الثقافة يف املقدمة منها.
واكد ان الرتكيز على االأطفال عملية مهمة، لتعزيز 
اأو  امل�ساهدة  خالل  من  �سواء  لديهم  املعرفة  قيمة 
لتاأ�سي�س ملجتمع يقراأ،  للكبار  التقليد  اأو  اال�ستماع 
املدر�سية،  املكتبة  وبخا�سة  املدر�سة  دور  ياأتي  وهنا 
اإ�سافة  واالأ�سرة،  املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  والتعاون 
اأو  االأب���ح���اث  خ���الل  م��ن  ���س��واء  ال����ذات  تنمية  اإىل 

غريها من االأ�ساليب.
ال��ن��وع��ي��ة من  واأ����س���اد احل�����س��ن بتنظيم م��ث��ل ه���ذه 
لفعاليات  ج��دي��دة  ان��ط��الق��ة  متثل  ال��ت��ي  املجال�س 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة التي يقع على عاتقها 

دور كبري فيما يتعلق بالقراءة، واملعرفة.
 وحفلت اجلل�سة مبداخالت مهمة من عدد كبري 
وزارة  ب���دور  م�سيدين  اجلل�سة،  يف  امل�ساركني  م��ن 

الثقافة وجمل�س م�سرف يف تنظيم هذه الفعالية.
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-املنطقة مهد احل�س�رات ومن�خ
 �سحي متك�مل لالإبداع�ت

- ي�جد يف امل��سي واحل��سر ق�دة اأو�سل�ا �سع�بهم اإىل 
الف�س�ء واآخرون ع�دوا بهم ن�سف قرن اإىل ال�راء 

-ثب�ت الق�ئد على روؤيته ه� امل�سب�ح 
الذي ي�سيء كل الطرق  

- الفر�س تت�اىل �س�اء يف الأزم�ت اأو يف العتي�دي�ت 
واخلال�س درو�س الغد امل�سرق وركيزة التف�وؤل املعط�ء

- ال�سع�دة واليج�بية �سن�ان

-على العرب اأن يكر�س�ا التف�وؤل عملي� لالأجي�ل املقبلة
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ب�متي�ز حربي  ط�بع  وله  غريه  من  اأق�ى   Rogue One

املنتجة كاثلني كينيدي: حرب النجوم عامل �سا�سع ي�سمح ب�سر ق�س�س متجدد
ع�م  يف   Han Solo و�سي�سدر  الي�م   Rogue One �سدر   •
بدل  ب�ملخ�طر  وحمف�فة  خمتلفة  اأفالمً�  تخت�رين  مل�ذا   :2018

الكتف�ء ب�إنت�ج اأجزاء ب�سيطة لأعم�ل �س�بقة؟
- لطاملا اعتربُت عامل Star Wars )حرب النجوم( �سا�سعاً، ما ي�سمح ب�سرد 
لكن  ال�سخم.  الكوكب  ذل��ك  ح��ول  متالحقة  اأف���الم  واإن��ت��اج  متجددة  ق�س�س 
اأ�ساًل. معظم  ق�سة معروفة  نكمل  الأننا مل  املجازفة  بع�س  العمل  هذا  حمل 

ال��ف��ي��ل��م غ���ري م���ع���روف. لكننا  اأدرك������ن������ا ال�����س��خ�����س��ي��ات يف 
منذ �سدور اأول مقطع ترويجي للعمل اأن 

حمّبي ال�سل�سلة فهموا ترتيب االأحداث 
واأحّبوه.

فيلم  اإن���ت����ج  اأن  ي���ب���دو   •
�سعبً�.  ك�ن   Rogue One
ب��ع��د ن��ه���ي��ة ال��ت�����س���ي��ر، 
ت��ك��رار  اإىل  ا����س���ط���ررمت 
اأردمت  هل  امل�س�هد.  بع�س 
اإع���ط����ء ال��ف��ي��ل��م ط���ب��ع��ً� 

حربيً� متزايدًا؟
 Rogue اأن  ال��وا���س��ح  - م��ن 

اأق��������وى   One

اأظن  اإدواردز.  من غريه وله طابع حربي بامتياز. لذا اخرتنا املخرج غاريث 
اأن اأ�سلوبه الب�سري موؤثر وحركة كامرياته دقيقة، ما ينا�سب غمو�س الفيلم 
 ،Star Wars واأجواءه. يبقى هذا االأ�سلوب بعيداً عن معايري حلقات �سل�سلة

ومع ذلك �سيكون هذا الكون كله موجوداً يف الفيلم.

 Rogueو الق�ة(  )نه��س   The Force Awakens فيلَمي  • يف 
One، ال�سخ�سي�ت الرئي�سة ن�س�ئية. هل تعرّبين بذلك عن دعمك 
احلركة الن�س�ئية وتريدين اإنه�ء الط�بع الذك�ري الذي يطغى على 

ال�سل�سلة؟
احلركة  ع��ن  التحدث  ب��دل  لكن  ذل���ك!  اإن��ك��ار  اأ�ستطيع  ال  "ت�سحك" ن��ع��م،   -

الن�سائية، اأردُت اأن اأعيد بع�س التوازن اإىل الو�سع بكل ب�ساطة.

حكر  التذاكر  �سب�ك  على  الن�جحة  الأفالم  اأن  ه�لي�ود  • تعترب 
على الرج�ل...

�سخ�سيات مثل  اأنف�سهن يف  ي�ساهدن  ن�ساًء كثريات  اأع��رف  - غري �سحيح! 
اأ�سعى اإىل  اأو )لوك �سكايواكر(. منذ دخويل اإىل هذا املجال،  )هان �سولو( 

تنويع عامل )حرب النجوم( كي ي�سبح اأكرث متا�سياً مع العامل املعا�سر.

• مل�ذا مل ت�ستعين�ا مبخرجني يحب�ن �سل�سلة Star Wars من 
اأمث�ل �ستيفن �سبيلربغ اأو ديفيد فين�سر اأو كري�ست�فر ن�لن؟

- لو اأراد �ستيفن اأو فين�سر اأو نوالن اإخراج اأحد االأفالم، �ساأكون اآخر 
ما  اأع��رف  اأن  اأردُت  نف�سه،  الوقت  لكن يف  يرف�س طبعاً!  من 
ت��رّب��وا على  ال��ذي��ن  املخرجني  م��ن  اجل��دي��د  �سيفعله اجليل 
واإعطائها  االأ���س��ط��وري��ة  الق�سة  تف�سري  الإع���ادة  ال�سل�سلة 
طابعاً معا�سراً. يحرتم هوؤالء اخلطوط الكربى لكنهم 

ال ين�سخونها بحذافريها.

انتق�دات لذعة  اأحي�نً�  ل�ك��س  • اأطلق ج�رج 
 The Force Awakens ف��ي��ل��م  ���س��ّد 
الن��ت��ق���دات  تلك  واج��ه��ِت  كيف  حت��دي��دًا. 

وكيف تتع�ملني معه؟
- ما من توا�سل يومي بيننا. اأظن اأن انف�ساله عن 
ابتكره كان �سعباً عليه. بنى امرباطورية  كل ما 
التقلبات  بع�س  ح�سل  ل��ذا  وق��ت��ه،  ك��ام��ل  �سغلت 
طبعاً. لكن يعترب جورج اليوم اأن احل�سود عادت 
اأجزاء ال�سل�سلة ويعرف م�ستوى العمل  مل�ساهدة 
ت�سلم �سركة  ع��ل��ّي  اق���رتح  ن��ق��ّدم��ه. ح��ني  ال���ذي 
)ديزين(  �سركة  تعيد  اأن  قبل  فيلم(،  )ل��وك��ا���س 
�سراءها، طلب مني متابعة املغامرة. اأراد اأن ي�ستمر 

بعي�س تلك املغامرة لكن كم�ساهد هذه املرة.

 Star Wars م���رك��ة  ت��ن��ّظ��م��ني  ك��ي��ف   •
واألع�ب  والدمى  ال�سينم�  بني  ك�فة،  بفروعه� 

الفيدي�؟
اأن  ي�سهل  ب�ساطة!  بكل  املنتجات  ج���ودة  على  اأح��اف��ظ   -
ت�سبح Star Wars ماركة ه�ّسة اإذا باتت متنوعة بدرجة 
مفرطة وب��داأت تبالغ يف ابتكاراتها لك�سب االأرب��اح. مل�ست هذه 
ال�سل�سلة حياة ماليني النا�س واأّثرت يف ثالثة اأجيال من �سّكان 
العامل منذ اأربعني �سنة. اليوم ي�سارك املعجبون بها يف توجيه 

املجتمع بدرجة معّينة!

ول�ك��س  وك�ب�ل  �سبيلربغ  �ستيفن  من  كل  اأعلن  • لط�مل� 
ه�لي�ود  ع��ن  مبعزل  ويعمل�ن  فن�ن�ن  اأن��ه��م  واآخ����رون 

وق�اعده�. هل ت�افقني على ذلك؟
- رمبا يبدو موقفي غريباً لكني اأنتمي اإىل هذه الفئة اأي�ساً! )لوكا�س فيلم( 
�سركة م�ستقلة حتى لو كانت جزءاً من �سركة عمالقة مثل )دي��زين(. تطّبق 
ال�سركة هذه اال�سرتاتيجية بالتعاون مع )مارفل( اأو )بيك�سار(، وحتديداً على 

م�ستوى االإبداع واالإنتاج.

الذي  م�   ..E.T من  ب��دءًا  ك�فة  �سبيلربغ  اأف��الم  اإنت�ج  ت�ّليِت   •
تعّلمِته منه؟

- تعّلمُت منه االأمور كافة! يرتكز العمل مع �ستيفن على املتعة والقوة يف اآن. 
اأن  قبل  نف�سه،  الوقت  الأف��الم متعددة يف  ر  ويح�سّ االأف��ك��ار  ط��رح  يكّف عن  ال 
يقرر يف �سباح اأحد االأيام اأن يطلق م�سروعاً قبل االآخر. يجب اأن ن�ستعّد دوماً 
بواحد  نحتفظ  اأن  قبل  م�ساريع  ثالثة  اإنتاج  على  نعمل  اأن  ونتوّقع  للتحرك 

منها يف النهاية!

 The Curious اأبرزه�  اأخرى  اأفالمً�  كينيدي  ك�ثلني  اأنتجت   •
Case of Benjamin Button )ح�لة بنج�مني ب�تن الغريبة( 
وPersepolis. هل ت�سعر ب�أنه� اأ�سبحت اأيق�نة يف نظر جيل ك�مل 

من حمّبي ال�سينم�؟ 
مكانة  لها  م�ساِهدة  نف�سي  اأعترب  ال!  طبعاً  )اأيقونة؟  ال�ساأن:  هذا  يف  تقول   -
م�سادر  عمق  لزيادة  و�سيلة  االإنتاج  اعتربُت  لطاملا  ال�سينما!  عامل  يف  ممتازة 
االإلهاء. �ستبقى املقارنة مع �سل�سلة Star Wars خميفة دوماً. اأتذّكر اأنني 
اأردُت مع �ستيفن اأن ننقل �سكاًل من االأمل يف كل فيلم، حتى يف اأكرث امل�ساريع 
مغامرة  يف  املفتاح  الكلمة  اأ���س��اًل  االأم��ل  )األي�س  مت�سائلة:  وتختم  القامتة(. 

كلها؟(.  Star Wars

اإ�س�فًة اىل مم�ر�سة الري��سة

ريهانا  تتبع نظامًا غذائيًا ا�ستثنائيًا
الّتباعها  ر�ساقًة، نظراً  واأكرثهّن  الفّنانات  اأجمل  الفنانة ريهانا من  تعترب 
ال�سياق،  ه��ذا  يف  الريا�سة.  ممار�سة  اىل  اإ�سافًة  ا�ستثنائياً،  غذائياً  نظاماً 
 Debbieرها ال�سيف �سنك�سف لكم عن وجبات ريهانا اليومية،التي حت�سّ
 4 منذ  ريهانا  لدى  تعمل  اأّنها   Solomon واأعلنت   .Solomon

�سنوات، وترافقها يف كّل رحالتها، كما اأّنها موجودة معها ب�سكٍل دائم.
واأ�سارت اىل اأّن الفنانة ال�سابة حتّب جميع الوجبات على الطريقة الكاريبية. 

الفطور،  وجبات:   3 على  يحتوي  ال��ذي  الغذائي  ريهانا  نظام  وك�سفت عن 
تو�ست  مع  م�سلوقة،  بي�سات   4 على:  الفطور  ويحتوي  والع�ساء.  ال��غ��داء 

وتوت. اأو بيا�س البي�س، مع اأنانا�س وماء �ساخن مع ليمون.
اأو طماطم مع موزارياّل  رز،  بالكاري مع  الغداء فيحتوي على: دج��اج  اأّم��ا 

وحبق، اأو بطاطا و�سمك، اأو �سمك مع رز وخ�سار.
واأخرياً ي�سّم ع�ساء الفنانة ال�سابة ما يلي: �سمك مع �سلطة. اأو خ�سار.

اأديل:  لقد وجدت ن�سفي الآخر
ك�سفت النجمة العاملية اأديل 
ان��ه��ا م��ت��زوج��ة م��ن �سيمون 
م����ون����ي����ك����ي، وذل���������ك خ����الل 
وق����وف����ه����ا ع���ل���ى م�������س���رح يف 
اال�سرتالية  بريزبن  مدينة 
تتحدث عن اأغنيتها بعنوان 

)�سخ�س ما يحبك(.
ويف التفا�سيل اأن اديل كانت 
ا�ستماع  حلظة  عن  تتحدث 
اأ�سدقاء مقربني واأفراد من 
اأ�سرتها الأغنية )�سخ�س ما 
ي���ح���ب���ك( ع���ن���دم���ا اأ�����س����ارت 
اإىل  ح���دي���ث���ه���ا  م���ع���ر����س  يف 
اأرى  زواج��ه��ا، وقالت : كنت 
ي�ستمعون  وه��م  اأعينهم  يف 
ب�سماعات  )االأغ��ن��ي��ة(  اإليها 
االأذن اأنها تذكرهم ب�سيء اأو 

ب�سخ�س ما.
واأ�سافت : هذا هو ما اأردت 
ما  واأت�����ذك�����ر  اأت�����ذك�����ره،  اأن 
�سعرت به يف بداية العالقة 
األ���ه���م���ت ب��ع��م��ل هذه  ال���ت���ي 

االأغنية.
ع��ن��دم��ا يخاجلك  وت��اب��ع��ت: 
االأوىل  للمرة  ال�سعور  ه��ذا 

����س���خ�������س م������ا، فهو  اجت�������اه 
اأف�����س��ل ���س��ع��ور حت�����س��ه على 
اأ�سرية  اأن�����ا  االأر��������س،  وج����ه 
هذا ال�سعور.... اأنا متزوجة 
ن�سفي  وج����دت  ل��ق��د  االآن، 

االآخر.
وكانت قد انت�سرت ال�سائعات 
مب�����ا ي���خ�������س ه������ذا االأم�������ر، 
وظ��ه��رت اأدي����ل و���س��ي��م��ون يف 
����س���ور خ����الل م��ن��ا���س��ب��ات يف 
وهما  امل��ا���س��ي��ة  االأ����س���اب���ي���ع 

يرتديان خامتي الزواج.
�سيمون  م���ن  ل��دي��ه��ا  اأدي������ل 
يبلغ  ال��ذي  اأجنيلو  طفلهما 

من العمر اأربعة اأعوام.
جملة "هيت" اأوردت ال�سهر 
نظمت  اأدي�������ل  اأن  امل���ا����س���ي 
ح�سره  ����س���غ���رياً  اح���ت���ف���ااًل 
)االأهل واأ�سدقاء مقربني(، 
اأدي������ل  اأن  امل���ج���ل���ة  وق����ال����ت 
منزلها  يف  تزوجا  و�سيمون 
اأجنلو�س،  ل��و���س  يف  ال��ك��ائ��ن 
ال�������ذي ت���ب���ل���غ ت��ك��ل��ف��ت��ه 10 
ا�سرتليني،  جنيه  م��الي��ني 

بدون )�سخب(.

جمّرة  ح�ل  يتمح�ر  الذي  )املحت�لة(   Rogue One فيلم  �سدور  بعد 
)حرب النج�م(، وافقت ك�ثلني كينيدي، اأكرث املنتج�ت نف�ذًا يف ه�لي�ود، 
التي  ال�سع�ب�ت  فيه� عن  التي تتحدث  الن�درة،  املق�بلة  اإجراء هذه  على 
واجهتهم خالل الت�س�ير واأ�سب�ب اختي�ر املخرج غ�ريث اإدواردز، ول ترتّدد 

يف العرتاف ب�أنه� تعلمت من �ستيفن �سبيلربغ الكثري.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

مار �سِ

م����رى ال��ع��ي�����ل م�����ن ب��ون�����ه     

ل�����و ج�����د ي��������ا م��������ن دون��������ه     

ب��اخل��������ص ل�����ي ي��ع��رف�����ون�����ه    

ي��رج�����ي اإي��ع�����رف ال��ع�����ون�����ه   

يل�ح�ق�ون�ه   م���ا  ي�ن��زح 

م�ضم�ون�ه       ف��ي  اإي�����ع�����زل 

ي�ب��اه ل��ي  ي�و�ض�ل  م��ا 

ا�ض�دق��اه  ك��ل  ويخ��ض�ر 

ول��������ي ي�����رب��������وا م�����ج��������راه

ي��ت��ن��ق��اه  وال���ع���دل 

دن���اه ات�����راوده��������م  ل���ي 

�ض���راه من�ه�و  ���ض��������روى 

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

ا�ضيق .. لني اتذكر ان "اهلل معي" :

                 فجاأه اح�ص ان الف�ضا �ضدري و يااااااه !

م اجمل من اح�ضا�ضي هذاك اال ا�ضلعي !

                      اللي نفث فيها اهلل ْب� ف�ضله حياه 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي فوالذي

يا ذ�لعي�ن
ي������ ذال�����ع�����ي������ن ال�����ل�����ي ع���ل���ي���ه���� م���ظ����ل���ي���ل 

ال���ل���ي���ل ي���ك�������س���ر  ط����رف����ه�����  يف  �����س����روق����ه����� 

اأن��������� ع����ل����ى ج���ف���ن���ك �����س����ع�����ري م����ذاه����ي����ل 

دخ����ي����ل اأن��������� ذي�������ك اخل����������دود امل���خ����م���ي���ل 

م����� ب��ي��ن��ه��ن ت��ل��ح��ظ م����ن ال���ب���ي�������س ت�����س��ك��ي��ل 

ع�����ال ع���ل���ي���ه���ن اأخ�������ن�������ب/ن ن������ع�����م ���س��ل��ي��ل

ب����ّن����ك �����س����ذى ي������ م������ ح�����ال ����س���م���ت اإك���ل���ي���ل 

دل���ي���ل م�������س���ي���ع  واأن�����������  غ����ّي����ك  ب�����ط�����ران يف 

ط����ي���ل ي������ل�����غ������يل  ف������رق�������ك  يف  ال�������ق������ت 

وي����خ����ّط����ه����� م������ن حت���ت���ه���� ل������ي������ل/ن اأع�����ت�����م 

ب�����ه ده�������ن ع��������د ت����������س����ط امل���������س����ك واإل�����ت�����م

و�����س����ل����م وداده  ق����ل����ب����ي  ل��������ك  ي����ف����ي���������س 

م���ق���ت���م  ح����م����ر  دم��������ى  يف  ت������������الق/ن  ال�����ل�����ي 

دان�����������ت ي���������ك/ن اأ�����س����ن����ب احل���������س����ن ق�����د مت

وت����������س����م اجل������ب������ني  و�������س������ط  يف  ت����������ج  ل�������ك 

م��ن�����س��م  ط����ي����ب  ف�������ي������ح/ن  اخل������زام������ى  ورد 

اإْل���������������ي ع�����ل�����ي، ال����ق����ل����ب ع�����ن�����دك ت���ن���ع���م 

م������ح�����������س وق�����ل�����ب�����ي م�������ن ف�������راق�������ك ت��������أمل

 ريــتـ�يــت

�سي واحد قبل ل ارحل بق�له 

انت .. اأجمل حظ �سيء يف حي�تي

***

جتّنب التجريح واعطف على الن��س

ل تق�ل : اأن� لفع�ل غريي مرايه

ل ر�س�لة ب التع�مل على �س���س و�سّ

خل الظن�ن و اجعل العف� غ�يه !

�لبيت مت�حد
ف����ق دامي�������ً�  ي�علم"  ي����م���ك  "الي�م 

خم���ل����ق اي  م����ي���رف���ع���ه  ع���ل���م  م���ث���ل���ك 
ت������رف������رف م�����ع������ك ال������ري������ح ولت�����ه�����زك

ي���ع���زك دامي  ب�����ل����ف����ع����ل  ال����������ذي  ال 

عقاب الربع

كلنا خليفة
ي����� ال���ع���ني ف���ّرح���ت���ي ق���ل����ب امل���الي���ن

ب����ل���ث���ل���ج وب�������س����ف امل����ط����ر وب��خ��ل��ي��ف��ه

�سيف بن كميد�ش

حممد املغرييف

ح�س�ن واب���خ���ل��د  لب���خ���ل��د  م��دح��ي   ..

احل�����ك����م ال���ل���ي ذك������ره اب���ك���ل الوط�������ن

ي��ع��ْرف��ه ال��ل��ي .. ع������س م���� ب���ني ج����دران

ج��م���ل��ه ال����روح����ي ع��ل��ى اب����ظ���ب���ي ب���ن

م���ن ك���رث م���� ���س��ع��ب��ه ي�����س���ف ان��ه��م اخ����ان

هيئةان�س�ن ع��ل��ى  ال���ل���ي  ال�����س��م���خ  ه����ذا 

م����� ه���ّي���ب���ت���ه اي��������ران واذن����������ب اي������ران

وم����� ب���ني ح����رب وب����ني ت�����س��ي��ي��د ع��م��دان

ق���ل���ب���ه ن���ظ���ي���ف ،ولت�������غ�������رّيه الزم��������ن

ب����ي�����ن وج����ه����ه ف���ي���ه م����ن ن������ر المي������ن

ه������ذا ول������د زاي��������د وزاي���������د ق���ب���ل ك����ن

الآن اإىل  م��ن��ه���  ���س��ف��ت  م����  ���س��خ�����س��ي��ت��ه 

�سيخ�ن ي��������س  ب��ن��ي  و���س��الل��ة  ي��������س  م���ن 

وحم���م���د ال���ل���ي ط������ح م����ن ب����ني الم������زان

ل�����ه ع�����ني ب�����ح������رة ول������ه ق���ل���ب ره���ب����ن

ي������اج�����ه ال����دن����ي����� م������اج�����ه ك��ح��ي��الن

قي��سه ي��ل��ب�����س   ، ث�����ب  ل���ه  ل����  ال��ط��ي��ب 

م�����ه�����ب ب�������س ف����� م����ط���ن���ه، ب����ني ن������س��ه

وي���ح���ب���ه ال����ل����ي م����� ي���ح���ب ال�����س��ي������س��ة

ك���ن���ه���� م�����راي�����ة واجل�����م������ل ان��ع��ك������س��ه

ت�������س����ف���ه اح�����ي������ن�����ً� ب����ل����ي����ّ� ح���را����س���ه

اأ����س��������س���ه وق��������ّ�م  اإّل  ط����م�����ح  ب����ه  م����� 

م����ن ق������ّرب اح�������دود الم������رات،دا������س�����ه

ف��سه ����س����ل  رج����ع   ،، ���س��ي��ف��ه  ت����رك  ل��ي��� 

وع���ق���ل���ه حم����ّن����ك ب����ني ث���ق���ل وف���را����س���ه

را���س��ه م���ن ط��ي��ب  اب��ي�����س وج����ه  ان����ه  زود 

ب��������س���ه وب�����ق�����ْ�  رح����م����ت����ه  يف  ت������ري�����خ 

م��ف��رو���س ت���در����س يف امل����دار�����س درا����س���ه

ك����ل م��ن��ه��م ي�����س��ي��خ ب�����س��ع���ب��ة م��را���س��ه

رّب��������ع ب�����ه ال�����ق������ع وت���خ�������س���ر ي��ب������س��ه

م������ ث����ّم����ن ال������اح�����د ب���ق���ي���م���ة ل��ب������س��ه

ك��سه ���س��رب  ال��ك���ي��ده  الم������ر  وي�����س��رب 

اإهداء اإىل/ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان

 ويل عهد اأبوظبي  نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  
حفظه اهلل ورعاه.

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ع��م��رك ان���� .. اأرج������ك م���ب��ي اأف���ت��ك

ب�س�تك ال���ل���ي  احل���ّن���ي���ة  ل����  اأح����ت�����ج  و 

ي����م���ي ����س���ي���د حم����ط�����ت  ي������   ، اأب�����ي�����ك 

اأك�������رث ك���ث���ري م����ن اأح���ت���ي����ج���ي ل��ن���م��ي

خلف ال�سيف


