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تنظف الأموال من الأرواح ال�شريرة
ب�صارة يف الواليات املتحدة مبلغ
يف وجه جديد لغ�سل الأموال� ،أخذت ّ
� 10آالف دوالر م��ن ام ��ر�أة بحجة �أن�ه��ا تريد تنظيفها م��ن الأرواح
ال�شريرة .وذك��ر موقع (ن��وال) �أن ال�شرطة يف لويزيانا �ألقت القب�ض
على الب�صارة �أبريل �ستيفنز ( 20عاماً) التي اتهمت ب�أخذ � 10آالف
دوالر من امر�أة وعدم �إعادتها بعد �أن نظفتها .
وقالت ال�ضحية التي مل يتم الك�شف عن هويتها �إنها بد�أت يف اخل�ضوع
جلل�سات لدى �ستيفنز يف متوز-يوليو املا�ضي ،وقد �أخربتها الب�صارة
�أنها ملعونة و�إن مل تقم ب�شيء حيال ذل��ك ،فقد متر�ض ب�شدة وقد
متوت حتى .وقامت �ستيفنز بخدع �سحرية ب�سيطة وبع�ض ال�شعائر
لتوهم املر�أة �أنها بالفعل يف خطر ،ثم �أخربتها ب�أن املال �أ�صل ك ّل �ش ّر ،
و�أقنعتها ب�إعطائها � 10آالف دوالر لت�ضعها يف كني�سة حتى تغ�سلها.
وكان من املفرت�ض �أن تعيد �ستيفنز املال بعد تطهريه ولكنها مل تفعل
حتى بعد م��رور ع �دّة �أ�شهر ولكن �صرب امل ��ر�أة نفذ فا�شتكت �ستيفنز
لل�شرطة.

الأموال ت�سهل خ�سارة الوزن
قد ال يكون �أمراً مفاجئاً �أن ت�سهل املهام ال�صعبة بوجود املال يف املعادلة،
لكن درا�سة جديدة �أظهرت �أن مهمة خ�سارة ال��وزن �أي�ضاً ت�سهل مع
وجود حم ّفزات مالية .وذكر موقع اليف �ساين�س الأمريكي �أن باحثني
يف مركز مايو الطبي قا�سوا مدى جناح �أنظمة تعتمد على املحفزات يف
جمال خ�سارة الوزن.
وت��اب��ع الباحثون م�شاركني يف  4ب��رام��ج خل�سارة ال ��وزن ،اث�ن��ان قدما
حمفزات مالية ،واثنان مل يقدما حمفزات ملدة �سنة.
وحدد لكل امل�شاركني هدف خ�سارة  1.8كيلوغرامات يف ال�شهر الواحد،
حيث �أعطي ملن حققوا الهدف  20دوالراً يف ال�شهر ،يف حني دفع الذين
مل يخ�سروا وزناً  20دوالراً.
وتبينّ �أن الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف الربامج املعتمدة على التحفيز
زادت ل��دي�ه��م �أرج�ح�ي��ة حتقيق ه��دف خ���س��ارة ال ��وزن ��ش�ه��ري�اً مقارنة
بالآخرين .وخ�سر الذين كانوا ينالون  20دوالراً يف ال�شهر مقابل
خ�سارة  1.8كيلوغراماً من وزنهم 4.1 ،كيلوغرام على مدى �سنة.
كما �أكمل  62%ممن هم يف املجموعات املح َّفزة الربنامج ملدة �سنة،
مقابل  26%من املجموعات الأخرى.

مباراة كرة قدم تنتهي بـ0-43
�سجل �أحد �أندية كرة القدم الن�سائية يف ويلز ،رقماً قيا�سياً يف اخل�سارة
حني انهزم �أمام فريق حملي بنتيجة  43هدفاً مقابل ال �شيء.
وق��ال��ت هيئة الإذاع ��ة الربيطانية (ب��ي ب��ي ��س��ي) ،ام�س �إن اخل�سارة
القا�سية مُ ني بها فريق كريفيلي كا�سل  ،الذي يلعب يف الدوري املمتاز
لكرة القدم الن�سائية يف ويلز ،لكنها لي�ست الهزمية الثقيلة الوحيدة
ل��ه ه��ذا املو�سم ،وك��ان خ�سر  3مباريات بنتيجة  ،0-36و،0-28
و .0-26وا��ض��اف��ت �أن م��رم��ى ن��ادي كريفيلي كا�سل ا�ستقبل 219
و�سجل خاللها هدفاً واحداً ،ومع ذلك �أ�ص ّر على
هدفاً يف  10مباريات ّ
الإ�ستمرار يف الدوري رغم الهزائم القيا�سية املحرجة التي حلقت به
و ُتعد غري م�ألوفة مبباريات كرة القدم.
ً
وكان كريفيلي كا�سل �شهد نزوحاً كبريا لالعباته ب�سبب تلك الهزائم
وتخططن لت�أ�سي�س ناد جديد با�سم كومربان �صيف العام احلايل ،مما
جعله يعاين �أكرث ويخ�ضع يف موقف �أ�شد �صعوبة.
وا�شارت بي بي �سي �إىل �أن رئي�سة النادي جويل بوي�س ،التي خرجت من
التقاعد لدعم �صفوف العبات الإحتياط والالعبات ال�شابات� ،أكدت �أن
كريفيلي كا�سل �سيعود كفريق �أقوى.
ون�سبت �إىل ج��ويل قولها ن�ضع وج��ه ال�شجعان ح�ي��ال النتائج رغم
ق�ساوتها ،لكن يف حال ا�ستمرت �إىل ما ال نهاية ،ف�إنها �ستهدد م�ستقبل
النادي ولذلك نعمل حالياً على بناء فريق قوي .

م��زاد على مالب�س �سوبرمان
ي �ق��ام يف ه��ول �ي��وود ع��ا��ص�م��ة ال�سينما
االمريكية ال�شهر القادم مزاد ي�شرتي
فيه املقتنون وع�شاق ال�سينما تذكارات
من �أفالم يحبونها او مالب�س جنومهم
امل�ف���ض�ل�ين وم ��ن �أب � ��رز ال �ق �ط��ع املقرر
عر�ضها مالب�س ��س��وب��رم��ان وبندقية
م ��ن م���س�ل���س��ل � �س �ت��ار ت��ري��ك للخيال
العلمي وال�سيارة التي ا�ستخدمت يف
فيلم جرين هورنيت.
وتوقعت �صالة م��زاد جوليان ان تباع
البندقية الفريدة من نوعها التي تعمل
بالليزر وحملها املمثل ول�ي��ام �شاترن
ح�ين م�ث��ل �شخ�صية ال�ك��اب�تن جيم�س
كريك يف ال�سل�سلة الثانية من حلقات
�ستار تريك �سعرا يرتاوح بني  50و70
�أل��ف دوالر .وب��د�أت م�سل�سالت اخليال
العلمي ع��ام  1966وق��دم��ت يف �ست
جمموعات من احللقات التلفزيونية.
كما من املتوقع ان تباع �سيارة �سوداء
تعرف با�سم اجلميلة ال�سوداء من فيلم
ج��ري��ن ه��ورن �ي��ت ل �ع��ام  2011الذي
ق��ام ببطولته املمثل �سيث روج��ن مبا
يرتاوح بني  40و� 60ألف دوالر.
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باحثون :خ�سارة الوزن ال�سريعة الأف�ضل
يح�صل َمن يعانون ال�سمنة على
�أف�ضل النتائج بخ�سارتهم الوزن
ب�سرعة ،ح�سبما ك�شفت درا�سة
جديدة .لكن هذه اخلال�صة تناق�ض
وجهات النظر التقليدية ب�ش�أن ما يجب
�أن يفعله َمن يعانون ال�سمنة ليخ�سروا
الوزن ويحافظوا على هذه اخل�سارة.
�إذا �أردت �أن تخ�سر ال��وزن ،فال ت�ص ِغ �إىل الن�صيحة
ال���ش��ائ�ع��ة ب���ش��أن خ���س��ارة ال�ك�ي�ل��وغ��رام��ات تدريج ّياً
معتمداً خطوات �صغرية ال تفرت�ض �أن��ك ت�ستطيع
ف �ق��دان ال� ��وزن ال ��زائ ��د ب��ا��س�ت�ب��دال ��ش�ط�يرة اجلنب
بتفاحة وال تفكر يف �أن��ك �ستوا�صل خ�سارة الوزن
باملعدل ذاته.
يعتقد ك �ث�يرون �أن ال�سمنة م��ا زال ��ت متف�شية
ب�سبب غ�ي��اب الأدل ��ة العلمية ال��داع�م��ة �أو
رمب��ا ب�سبب ت�ضارب الأدل ��ة يف بع�ض
احل ��االت ه��ذه ه��ي خال�صة مراجعة
�شاملة لأعمال علمية تتناول ال�سمنة
�أج��راه��ا باحثون يف جامعة �أالب��ام��ا يف
الواليات املتحدة الأمريكية بالتعاون
مع الربوف�سور الدامنركي �أرين �أ�سرتوب من كلية
الغذاء والتمارين والريا�ضة يف جامعة كوبنهاغن.
و ُن �� �ش��رت خ�لا��ص��ة ه��ذه امل��راج �ع��ة يف جم�ل��ة New
.England Journal of Medicine
يذكر �أ�سرتوب( :ال ُتعترب و�سائل الإع�لام امل�س�ؤول
ال��وح�ي��د ع��ن ن���ش��ر ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ات اخل��اط�ئ��ة تكرث
اخل��راف��ات �أي���ض�اً على امل�ستوى امل�ح�ترف ويف كتب
اجلامعات .كذلك تلعب ال�سلطات ال�صحية ومنظمة
ال�صحة العاملية دوراً يف دعم هذه اخلرافات).
لكنه ي�سارع �إىل الإ�شارة �أن ال �أحد يقوم بذلك بنية
�سيئة� .إال �أن��ه ي�شدد على امل�ي��ل �إىل رف��ع املعلومات
اخل��اط �ئ��ة �إىل م �� �ص��اف احل �ق��ائ��ق يف ح� ��ال ُك� ��ررت
با�ستمرار وعندما تنت�شر اخلرافات على هذا النحو،
متنع النا�س واملحرتفني من ترتيب �أولوياتهم يف
حربهم �ضد ال�سمنة.
خ �� �س��ارة ك �ب�ي�رة يف ال� � ��وزن �أف �� �ض��ل م ��ن اخلطوات
ال�صغرية
ُن�ن���ص��ح ع ��ادة ب� ��إدخ ��ال ت �غ �ي�يرات ب�سيطة �إىل منط
غ��ذائ �ن��ا ،م�ث��ل ت �ن��اول م���ش��روب��ات غ��ازي��ة خ��ال�ي��ة من
ال�سكر ،وال�سري قلي ً
ال بعد الع�شاء� ،إن رغبنا يف خ�سارة

الوزن واحلفاظ على ما نخ�سره.
ي�ب��دو ذل��ك ط�ب�ي�ع� ّي�اً و��ص�ح�ي�ح�اً :فبتغيري �سلوكك
الغذائي تدريج ّياً تعتاد حياتك اجلديدة ببطء .ويف
ه��ذه احل��ال��ة ،يبدو منطق ّياً �أن تتمتع بفر�ص �أكرب
للحفاظ على وزن �صحي على الأم��د الطويل ،بدل
اللجوء �إىل حمية قا�سية ُتفقدك ع�شرة كيلوغرامات
يف غ�ضون �أ�شهر قليلة.
ل �ك��ن ال�ب�روف �� �س��ور �أ� � �س �ت�روب ي �ق��ول �إن (العلماء
ين�صحوننا بالعك�س .بغ�ض النظر عما �إذا اخرتت
ح �م �ي��ة م �ن �ط �ق �ي��ة ،مم ��ار�� �س ��ة ال ��ري ��ا�� �ض ��ة ،ال �ع�ل�اج
ال�سلوكي� ،أو الأدوي��ة� ،أظهر حتليلنا لأعمال علمية
تتناول ال�سمنة �أن َمن يخ�سرون الكمية الأك�بر من
الكيلوغرامات خالل الأ�سبوعني �إىل الأربعة �أ�سابيع
الأوىل من احلمية يتمتعون بخ�سارة الوزن الكربى
خالل ال�سنة التالية .ف��إذا فقدت الكثري من الوزن
خ�لال ال�شهر الأوىلُ ،يحتمل �أن ت�ك��ون ق��د فقدت
الكثري من الكيلوغرامات بعد �سنة �أو اثنتني).
خ�سارة الوزن غري امللحوظة دافع �سيء
ذك��ر الربوف�سور على �سبيل امل�ث��ال جتربة �سريرية
ع�شوائية خ�ضعت فيها عينتان ممن يعانون ال�سمنة
حلميتني خمتلفتني ج� ّداً� ،أدت �إحداهما �إىل خ�سارة

��س��ري�ع��ة يف ال� ��وزن ،يف ح�ين �أن��زل��ت الأخ� ��رى الوزن
ببطء.
ت�ب�ّي�نّ �أن َم��ن ف�ق��دوا ال ��وزن ب�ب��طء مل يحققوا �أداء
�أف�ضل على الأمد الطويل ممن فقدوا الكيلوغرامات
ب�سرعة على العك�س ،ظهر بني امل�شاركني يف احلمية
البطيئة ميل �إىل فقدان الدافع خل�سارة الوزن ب�سرعة
�أك�بر ،مقارنة بالآخرين ،لأن كان عليهم بذل جهد
�أكرب لفرتة �أطول كي يح�صلوا على النتائج املرجوة.
ُتعترب احلميات التي ر ّكز عليها الباحثون جيدة لأنها
متنح متبعها كل املواد الغذائية ال�ضرورية .بكلمات
�أخرى ،راجعوا حميات ت�شمل طعاماً جيداً ،ال �أدوية
للنحافة.
يف هذا الإط��ار ،تعني خ�سارة ال��وزن ال�سريعة فقدان
كيلوغرام كل يوم .ويجب �أال تنخف�ض خ�سارة الوزن
كثرياً عن هذا املعدل قبل �أن يبد�أ َمن يتبع احلمية
بال�شعور باال�ستياء .يذكر هذا الربوف�سور�( :أعتقد
�أن امل �ك��اف ��أة �أ��س��ا��س�ي��ة لرت�سيخ دواف�ع�ن��ا ومواظبتنا
على احلمية .ال �شك يف �أنك ت�ستاء �أن اكت�شفت بعد
�أ�سبوع من احلمية �أنك مل تفقد �سوى  300غرام.
فقد ي��دف��ع ه��ذا كثريين مم��ن يعانون ال�سمنة �إىل
اال�ست�سالم .كذلك ُتظهر درا�ستنا �أن��ه كلما خ�سرت
الوزن ،قل احتمال �أن ت�ست�سلم).

االن�شغال بالعمل واحلياة مينع الربيطانيني
من التعرف على جريانهم
�أظهرت درا�سة جديدة ام�س �إن االن�شغال بالعمل وتلبية متطلبات احلياة مينع معظم
الربيطانيني من التعرف على جريانهم حني ينتقلون �إىل بيوت جديدة.
ووج��دت الدار�سة ،التي ن�شرتها �صحيفة ديلي ميل� ،أن واح��داً فقط من كل ثالثة
بريطانيني يك ّلف نف�سه عناء التعرف على جريانه حني ينتقل للعي�ش يف حي جديد
بحجة االن�شغال ال�شديد .وقالت �إن واحداً من كل خم�سة بريطانيني ا�ضطر للقاء
جريانه لطلب امل�ساعدة فقط ،يف حني ال يعرف ربعهم �أ�سماء جريانهم ،وتتذرع
الغالبية بحجة االن�شغال للتعرف على النا�س الذين ي�سكنون بجوار منازلهم،
ويخ�شى �آخرون من عدم وجود �أي قوا�سم م�شرتكة مع جريانهم.
وا�ضافت الدرا�سة �أن الكثري من الربيطانيني يعتربون جريانهم مبثابة وكالء
للرعاية ويق�صدونهم فقط عندما يحتاجون �إىل م�ساعدة ،يف حني يتعرف واحد
من كل خم�سة منهم على جاره حني يت�سلم الر�سائل �أو الطرود الربيدية امل�سجلة
بالنيابة عنه حني يكون خارج منزله.
ً
وا�شارت �إىل �أن واح��داً من كل �أربعة بريطانيني اعرتف ب�أنه م�شغول جدا للتعرف
على جريانه و  17%ب�أنهم ال ي�شاهدون جريانهم �أب��داً لإلقاء التحية عليهم ،يف
ح�ين يجد واح��د م��ن ك��ل ثالثة منهم ال��وق��ت للتعرف على جريانهم ح�ين ينتقل
للعي�ش يف حي جديد .ووجدت الدرا�سة �أي�ضاً �أن  50%من الربيطانيني ال يعرفون

جريانهم وال ميلك واحد من كل �أربعة منهم �أية فكرة عن �أ�سمائهم حلجج تتعلق
ب�ضيق ال��وق��ت �أو امل�خ��اوف م��ن ع��دم وج��ود قوا�سم م�شرتكة م��ع اجل�ي�ران ،رغ��م �أن
 75%منهم يدعمون فكرة ن�شر روح املجتمع ب�صورة �أكرب يف مناطقهم.
وقالت �إن  52%من الربيطانيني �أق��روا ب�أن التعرف على جريانهم من �ش�أنه �أن
يجعل حيهم �أكرث �أماناً ،و  53%ب�أنه يقود �إىل اقامات �صداقات جديدة.

ع �ـ �ـ��ا� �ص �م �ـ �ـ��ة الأرق
�ص ّنفت درا�سة جديدة ،ام�س لندن
عا�صمة الأرق يف بريطانيا ،لكون
� �س � ّك��ان �ه��ا ي �ن��ام��ون �أق � ��ل ع� ��دد من
ال�ساعات مقارنة مع نظرائهم يف
املدن الربيطانية الأخرى.
و�أظ �ه��رت ال��درا��س��ة ،ال�ت��ي ن�شرتها
�صحيفة دي�ل��ي م�ي��ل � ،أن مبيعات
ال �ع �ق��اق�ير امل �� �س��اع��دة ع �ل��ى النوم
ارت� �ف� �ع ��ت ب �ن �� �س �ب��ة ك� �ب�ي�رة نتيجة
م�ع��ان��اة ال�ك�ث�ير م��ن الربيطانيني
من قلة النوم ،واعرتف واحد من
كل  5منهم ب�أنه ينام ملدة �ساعتني
فقط ليلة الأح��د حتديداً .وقالت
�إن م�ب�ي�ع��ات الأدوي� � ��ة والأق ��را� ��ص
ال�ع���ش�ب�ي��ة امل �� �س��اع��دة ع �ل��ى النوم
ارتفعت بن�سبة  20%يف بريطانيا
خالل الأ�شهر ال�ستة الأخرية حتى
�آذار مار�س من هذا العام ،باملقارنة
م� ��ع ال � �ف �ت�رة ن �ف �� �س �ه��ا م� ��ن ال �ع ��ام
املا�ضي ،وبن�سبة  36%باملقارنة
م��ع ال �ف�ت�رة م��ن �أي� �ل ��ول �سبتمرب
�إىل �آذار مار�س  2010ـ .2011
و�أ�ضافت الدرا�سة �أن الربيطانيني
ي� �ك ��اف� �ح ��ون ع� �ل ��ى ن� �ح ��و متزايد
للذهاب �إىل ال�ن��وم ب�سبب انت�شار
ثقافة غ��رف ال�ن��وم الإلكرتونية،
ج ّراء ا�ستخدامهم الهواتف الذكية
و�أجهز �آيباد يف �أ�س ّرتهم ،ف�ض ً
ال عن
�ساعات العمل الطويلة و�إىل وقت
مت�أخر لي ً
ال.

�أط� � � � � � � � � � � ��ول ح � � �م� � ��ار
جن��ح احل �م��ار االم�ي�رك��ي رومل�س
ال ��دخ ��ول �إىل ع ��امل ال �� �ش �ه��رة من
�أو� �س��ع �أب��واب �ه��ا� ،إذ ينتظر مالكه
م���س��ؤول��ون م��ن مو�سوعة غيني�س
ل�ل�أرق��ام القيا�سية لإعالنه �أطول
ح� �م ��ار يف ال � �ع� ��امل .وق� � ��ال موقع
�سكاي نيوز عربية ان طول احلمار
يبلغ � 68إن�شا ،ما يعني �أنه �أطول
ب�إن�شني اثنني من مناف�سه حامل
اللقب .وك��ان طبيب بيطري قا�س
ط ��ول روم �ل ����س� ،إال �أن� ��ه ال ميكن
�إع�ل�ان ��ه �أط � ��ول ح �م��ار يف العامل
قبل و�صول ممثلني عن املو�سوعة
العاملية وحتديد طوله ر�سمياً.
وق� � � ��ال م� ��ال� ��ك احل � � �م � ��ار :ع�ث�رت
وزوج� �ت ��ي ع �ل��ى روم �ل ����س وت ��و�أم ��ه
رمي��ا���س ع �ل��ى �أح� ��د م��واق��ع البيع
الإل �ك�ت�رون �ي ��ة ب �ع��د ف �� �ش��ل مالكه
ال���س��اب�ق�ين يف ت ��أم�ين احتياجاته،
وم�ن��ذ ر�أي �ن��اه لأول م��رة ،وقعنا يف
ح �ب��ه .و�أ�� �ض ��اف :ي �ق��وم احلماران
الآن بحماية اخليول والأبقار التي
منلكها م��ن احل �ي��وان��ات املفرت�سة
التي قد تت�سلل �إىل املزرعة.

املذيع الذي ف�شلت ال�شرطة ب�إيقافه
ر�صدت مفت�شية ال�شرطة الربيطانية يف تقرير لها العديد من احلاالت
التي �أخفقت فيها ق��وات ال�شرطة يف التحقيق يف �شكاوى تتهم مذيعا
تلفزيونيا �شهريا باعتداءات على ع�شرات الفتيات وبع�ض ال�صبية لأكرث
من خم�سة عقود .ونقلت �صحيفة ذي غارديان بعددها ام�س عن تقرير
ملفت�شية ال�شرطة ،املنوط بها مراقبة �أداء قوات ال�شرطة يف بريطانيا� ،أن
هذا الإخفاق جعل جيمي �سافيل مقدم الربامج ال�سابق بقناة بي بي �سي
مطلق ال�سراح ليعتدي على ال�صبية والفتيات لأكرث من خم�سني عاما يف
حني كان ب�إمكانها اعتقاله يف �ستينيات القرن املا�ضي.
وك�شف تقرير املفت�شية �أن ال�شرطة كان مبقدورها وقف �سافيل الذي ُتويف
يف �أكتوبر-ت�شرين الأول عن  84عاما �أوائل عام  1964لكنها مل تحُ �سن
التعامل مع الأدلة و�صرفت ال�ضحايا.
و�أثار التقرير ،امل�ؤلف من � 61صفحة واملوجه �إىل وزيرة الداخلية ترييزا
ماي ،خماوف جديدة لدى املفو�ضية التي حذرت من �أن �ضباط ال�شرطة
قد يف�شلون يف احليلولة دون وق��وع ف�ضيحة جديدة �شبيهة مبا ارتكبه
املذيع التلفزيوين ال�شهري.
وقد ت�سببت ف�ضيحة االعتداءات ل�سافيل يف �أ�سو�أ �أزمة منذ ن�صف قرن يف
تاريخ هيئة الإذاعة والتلفزيون الربيطانية (بي بي �سي).
وم��ن ب�ين �ضحاياه ك��ارول�ين روب�ن���س��ون ،حفيدة �شقيقته ،ال�ت��ي اتهمته
باالعتداء عليها عندما كانت يف الثانية ع�شرة من عمرها.
ومن بني الأدلة التي �أماط تقرير املفت�شية عنها اللثام تلك التي ت�شري
�إىل �أن �سافيل كان معروفا لدى �ضباط ال�شرطة الذين كانوا يحققون يف
اتهامات باعتداءات على �أطفال مطلع عام  ،1964وهو نف�س العام الذي
قدم فيه �أوىل حلقات برناجمه ال�شهري توب �أوف ذي بوب�س .
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جمموعة بن حم تبحث الفر�ص
اال�ستثمارية يف ال�سعودية
•• العني  -الفجر

ا�ستقبل معايل ال�سفري �إب��راه�ي��م ب��ن �سعد ال�براه�ي��م �سفري اململكة العربية
ال�سعودية لدى الدولة يف مقر ال�سفارة� ، ،سعادة ال�شيخ م�سلم �سامل بن حم
ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري الوطني لإم��ارة ابوظبي ،رئي�س جمموعة بن حم ،
الذي ا�ستعر�ض بح�ضور �سعادة ال�شيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم ع�ضو
املجل�س الوطني االحت ��ادي نائب رئي�س جمموعة ب��ن ح��م  ،وعبد الرحمن
الزهراين رئي�س ال�شئون االقت�صادية بال�سفارة  ،الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
يف اململكة والتي ميكن ملجموعة بن حم ال��دخ��ول فيها خ�لال الفرتة املقبلة
خا�صة يف امل�ج��ال الفندقي وال�ع�ق��اري ب�سبب ال�ق��وان�ين امل��رن��ة والت�سهيالت
الكثرية التي توفرها اململكة ال�ستقطاب اال�ستثمارات اخلليجية ب�شكل عام
ومن دولة الإم��ارات ب�شكل خا�ص .من جانبه �أ�شاد معايل ال�سفري  ،بالنه�ضة
احل�ضارية الكبرية التي ت�شهدها الإمارات يف خمتلف امليادين ،وباملكانة املتميزة
التي تتمتع بها على ال�ساحتني الإقليمية والدولية بف�ضل ال�سيا�سة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،كما
�أكد على �أهمية دعم عالقات التعاون بني رجال الأعمال يف الإمارات و اململكة
العربية ال�سعودية من خالل زيادة حجم التبادل التجاري و�إقامة م�شروعات
ا�ستثمارية م�شرتكة بهدف رفع م�ستوى التعاون التجاري واالقت�صادي بني
البلدين ال�شقيقني .و�أ�شاد رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة بن حم خالل اللقاء
بالعالقات االقت�صادية املتميزة ب�ين الإم ��ارات واململكة العربية ال�سعودية،
م�شريا �أن�ه��ا تقوم على �أ�س�س قوية  ،و�أك��د �سعادته على ا�ستعداد املجموعة
للتوا�صل مع رجال الأعمال وامل�ستثمرين يف اململكة لبحث ودرا�سة امل�شروعات
اال�ستثمارية املقرتحة  ،حيث �أن املجموعة ت�سعى �إىل التعاون املثمر مع الأ�شقاء
يف اململكة لتوثيق الروابط والعالقات بني البلدين ال�شقيقتني  ،والتي تتما�شى
مع �سيا�سة الدولة يف تطبيق �أوا�صر التعاون وت�شجيع اال�ستثمارات اخلارجية.

جامعة االمارات ت�ست�ضيف م�ؤمترا عامليا يف جمال تقنية املعلومات
•• العني  -الفجر

ت���س�ت���ض�ي��ف ج��ام �ع��ة االم� � � ��ارات االح ��د
القادم فعاليات امل�ؤمتر العلمي الدويل
ال� �ت ��ا�� �س ��ع ل �ل ��أب � ��داع يف جم � ��ال تقنية
املعلومات مب�سرح املبنى الهاليل باحلرم
اجلامعي اجل��دي��د وي�ستمر مل��دة  3ايام
مب�شاركة نخبة من العلماء املخت�صني
وال�ب��اح�ث�ين يف جم��ال تقنية املعلومات
وب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة لتنظيم
االت�صاالت  TRAو�شركتي ESRIو
Visionaire/Arrive
وي � �ج � �م ��ع ه � � ��ذا امل � � ��ؤمت� � ��ر ن� �خ� �ب ��ة من
العلماء والباحثني املرموقني ملناق�شة
�آخ� ��ر �إجن� � ��ازات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
وتطبيقاتها يف خدمة املجتمع .وي�شارك
يف هذا امل�ؤمتر باحثون يف ميدان �صناعة
تكنولوجيا املعلومات من جميع �أنحاء
ال� �ع ��امل .وت� �ق ��وم م ��ؤ� �س �� �س��ة املهند�سني
الكهربائيني والإلكرتونيني ()IEEE
وهي �أكرب م�ؤ�س�سة مهنية على م�ستوى
ال �ع ��امل ،ب��ال��دع��م ال�ف�ن��ي ل �ه��ذا امل�ؤمتر
وذلك ب�شمله �ضمن �سل�سلة م�ؤمتراتها
العديدة واملعروفة بجودتها وم�ستواها
العلمي املرموق.
وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل جم �م��وع��ة الأوراق
البحثية العلمية التي �سيتم ا�ستعرا�ضها
وت��داول �ه��ا خ�ل�ال �أي ��ام امل ��ؤمت��ر ،هنالك
عدد من املتحدثني الرئي�سيني ملجموعة
م ��ن ال �ع �ل �م��اء ال� � ��رواد يف جم ��ال تقنية
املعلومات على م�ستوى العامل .ومنهم
الدكتور ج��واو �شوارتز دا�سيلفا ،الذي
تر�أ�س املبادرة الأوربية لبحث م�ستقبل
الإنرتنيت .كما ي�شارك يف هذا امل�ؤمتر
ي�سري
ال��دك�ت��ور م��اي�ك��ل غ��ول��د ،و ال ��ذي ٌ
ال �ق �ط��اع ال�ت�رب ��وي و ال�ب�ح�ث��ي ل�شركة
 ESRIاملتخ�ص�صة يف نظم املعلومات
اجل�غ��راف�ي��ة .و يلقي ال��دك�ت��ور دا�سيلفا
حم ��ا�� �ض ��رة ح � ��ول “قواعد البيانات
الكبرية” و ه��ذا امل�ج��ال يعترب االجتاه

ال�صاعد يف ميدان تكنولوجيا املعلومات
حاليا .و ذلك نتيجة لالنت�شار الوا�سع
ل�شبكة الإن�ت�رن��ت و تطبيقاتها يف كل
قطاع من حياتنا� .سوف ي�سلط الدكتور
غ ��ول ��د ال �� �ض��وء ع �ل��ى ن �ظ��م املعلومات
اجلغرافية لتمكني عمليات �صنع القرار
ل �ب �ن��اء امل � ��دن ال��ذك �ي��ة واحل � �ف ��اظ على
بيئتنا.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،يت�ضمن م�ؤمتر
الإبداع  2013حما�ضرتني متميزتني
م��ن ال��دك �ت��ور ل�ط�ي��ف ل��دي��د ،وه��و �أحد
كبار الباحثني يف جامعة لوك�سمبورغ،

والدكتور �أحمد كمال� ،أ�ستاذ الهند�سة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وال�ك��وم�ب�ي��وت��ر يف جامعة
والي� � � ��ة �آي � � � ��وا يف ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح ��دة
الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ة .ك ��ون ��ه رئ �ي �� �س��ا ملنتدى
 ،IPV6ي�سلط الدكتور لديد ال�ضوء
ع �ل��ى ال �ف �� �ض��اء ال� ��ذي ت �ق��دم��ه معاجلة
ب��روت��وك��ول  IPV6ل�شبكة الإنرتنت
للحفاظ على منوه و �إ�ستمراريته .من
ناحية �أخ��رى ،تتطرق مداخلة الدكتور
كمال اىل �شبكات الراديوية الإدراكية،
لتعزيز تطبيقات االت�صاالت الال�سلكية
يف الإر�سال املتعدد.

و�أخ� �ي ��را ي���س�ت�ق�ط��ب م� ��ؤمت ��ر الإب� � ��داع
 2013خ�برات م��ن قطاع ال�صناعة
من خالل ثالثة عرو�ض التي تقدمها
ال� �ك ��وادر ال�ف�ن�ي��ة م ��ن ج��ام �ع��ة بريكلي
الأم��ري�ك�ي��ة ،و هيئة الإم� ��ارات للهوية،
ت�ت�ط��رق مي�شيل زي�غ�م��ن و ه��ي مديرة
خ��دم��ات تكنولوجيا التعليم بجامعة
ب�يرك �ل��ي ل �ت �ج��رب��ة اجل��ام �ع��ة م ��ع نظام

ماترهورن ،وهو من�صة مفتوحة امل�صدر
الل �ت �ق��اط و�إدارة امل�ح�ت��وي��ات ال�سمعية
و امل��رئ�ي��ة يف ��س�ي��اق التعليم اجلامعي.
و�سيقوم ال�سيد يو�سف �سامل اجلابري
وال�سيد عبد الرحمن ف��وزي من هيئة
الإم � � ��ارات ل�ل�ه��وي��ة ب ��إ� �ش��راك احل�ضور
ح��ول م�شاريع نظم املعلومات اجلاري
تطويرها يف الهيئة.

بلدية مدينة العني تد�شن املرحلة الثانية من برنامج املاج�ستري امل�صغر من جامعة وا�شنطن لإدارة امل�شاريع
•• العني  -الفجر

ال�سوريان زاهر وح�سن ح�صدا املراكز
املتقدمة يف بطولة تن�س الطاولة
•• العني  -الفجر

اختتمت يف فندق روتانا العني بطولة تن�س الطاولة التي نظمها الفندق
�ضمن �إط��ار تفعيل الأن�شطة الريا�ضية ،و�شهدت البطولة التي �أقيمت
برعاية م�ست�شفى العناية الطبية التخ�ص�صي يف مدينة العني م�شاركة
 35العباً من جن�سيات عدة ،تناف�سوا للفوز بالك�ؤو�س واجلوائز املقدمة
من �إدارة امل�ست�شفى  ،ونال زاهر ال�سوري ك�أ�س املركز الأول ،وح�صد �أي�ضا
ال�سوري اجلن�سية ح�سن املركز الثاين  ،كما مت تقدمي  15جائزة �أخرى
للم�شاركني يف البطولة ،وق��ال امل�س�ؤول الريا�ضي يف روتانا العني �أحمد
ف��راج� ،إن البطولة يف دورتها الأوىل �شهدت تناف�ساً مثرياً بني امل�شاركني،
مو�ضحاً �أن مدير عام الفندق �أمي��ن غريب �شدد على االهتمام باملنا�شط
الريا�ضية ،ودع��م امل�سابقات املختلفة ،لت�أكيد احل�ضور اجليد للفندق يف
املجال الريا�ضي حيث انه حدث �إجتماعي ممتع للجميع ومن جانبه �أ�شار
مدير امل�ست�شفي الدكتور �أحمد فرهود �إىل �أهمية الأن�شطة الريا�ضية يف
التن�شئة ال�صحية ح�ضر حفل اخلتام الذي �أقيم يف حديقة الفندق �أحمد
النعيمي م�س�ؤول الفرق الفردية بنادي العني الريا�ضي الثقايف �إىل جانب
جمهور غفري من حمبي اللعبة واملهتمني .

د��ش�ن��ت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة ال �ع�ين امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة من
برنامج املاج�ستري امل�صغر من خالل البدء بتدريب
 35مدير م�شروع يف برنامج املاج�ستري يف �إدارة
امل�شاريع م��ن جامعة ج��ورج وا�شنطن بفندق �أيال
مبدينة العني وذل��ك يف �إط��ار التطوير والتح�سني
امل�ستمر على �أ�س�س علمية �سليمة وبطريقة منهجية
ومنظمة .
وت�سعى بلدية مدينة العني من خالل هذا الربنامج
على متابعة تقدم وتطور �أداء امللتحقني يف جميع
امل��راح��ل وذل��ك م��ن �أج��ل �ضمان حتقيق اال�ستفادة
الق�صوى من هذا اال�ستثمار و�صو ًال مل�ستوى متقدم
يف عملية �إدارة امل�شاريع ،حيث تهدف البلدية �إىل �أن
يكون جميع م��دراء امل�شاريع حا�صلني على �شهادة
تخ�ص�صية يف ه��ذا امل �ج��ال  ،لت�ساهم ه��ذه اخلطة
بدورها يف توطني مهنة �إدارة امل�شاريع االحرتافية يف
بلدية مدينة العني وربط مدراء امل�شاريع باملنهجية
العلمية واملهنية املتخ�ص�صة.
وع�بر �سعادة را�شد علي النعيمي املدير التنفيذي
لقطاع الدعم وامل�ساندة يف بلدية مدينة العني عن
�سعادته لتنفيذ املرحلة الثانية من الربنامج والذي
�صمم خ�صي�صاً لتزويد املوظفني مبهارات علمية
يف �إدارة امل�شاريع التي تهدف �إىل رفع كفاءة مدراء
امل�شاريع وت��زوي��ده��م ب��أح��دث املمار�سات العاملية يف
�إدارة امل�شاريع من خالل �أف�ضل اجلامعات العاملية ،
كما �أ�شاد �سعادته بالدعم الذي حظي به الربنامج
م��ن الإدارة العليا لبلدية مدينة ال�ع�ين  ،م�شرياً

�إىل �إدراك كامل من جميع قيادات البلدية �أن هذا
ال�برن��ام��ج ��س�ي�ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع �ل��ى ج�م�ي��ع الأط� ��راف
امل�شاركة يف هذه التجربة املتميزة واملفيدة  ،والتي
م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن حت�ق��ق ال��ر�ؤي��ة امل�ت�م�ي��زة للبلدية و
النابعة من ر�ؤية �إمارة ابوظبي يف �أن نكون �أف�ضل 5
حكومات على م�ستوى العامل .
وق��ال اال��س�ت��اذ �سهيل اخلييلي م��دي��ر مكتب �إدارة
امل�شاريع والربامج ببلدية مدينة العني �أن م�شروع
ت�أهيل مدراء امل�شاريع ببلدية مدينة العني من خالل
برنامج �شهادة املاج�ستري بجامعة ج��ورج وا�شنطن
يعد الأك�ب�ر م��ن نوعه على ال�صعيد اخلليجي من
حيث ع��دد املتدربني وت�صنيف الربنامج باملقارنة
ب��ال�برام��ج املماثلة على م�ستوى ال �ع��امل ،حيث �آن
ال�برن��ام��ج ح��ا��ص��ل ع�ل��ى االع �ت �م��اد الأك ��ادمي ��ي من
املجل�س الأمريكي للتعليم فيما �صنف من �أف�ضل
برامج الدرا�سات العليا يف عام  ، 2002م�شرية �إىل
�أن هذا االجن��از ي�أتي فى �إطار �سل�سة من امل�شاريع
و الأفكار و التطلعات الطموحة التي ت�سعى بلدية
مدينة العني لتحقيقها من اجل رفع كفاءة وت�أهيل
م ��دراء امل���ش��اري��ع ف��ى ال�ب�ل��دي��ة م��ن م��واط�ن��ي دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة مب��ا ي�ساهم ف��ى حتقيق
ر�ؤية قيادات الدولة فى تطوير الكفاءات الوطنية.
و �أ�شار اخليلي �إىل �أنه مت �إنهاء املرحلة الأوىل خالل
ع��ام  2010حيث مت ت��دري��ب  66م��دي��ر م�شروع،
وج��اري تنفيذ املرحلة الثانية بتدريب  35مدير
م�شروع والتي تنتهي خ�لال الربع الثاين من عام
.2013
هذا ،وقد �أو�ضحت املهند�سة مهرة اخلييلي مديرة

امل�شروع �أن جناح الربنامج يرجع يف الأ�سا�س �إىل
اجلهد امل�ب��ذول م��ن �إدارة خ��دم��ات امل ��وارد الب�شرية
واملتمثلة بق�سم تدريب وتطوير املوظفني  ،والتعاون
والتفهم الكامل لأه��داف امل�شروع من قبل املدراء
التنفيذيني لقطاعات بلدية مدينة العني من حيث
توفري التفرغ املطلوب مل��دراء امل�شاريع وهو ما يعد
اجن��ازا يح�سب جلميع العاملني يف البلدية  .كما
�أو�ضحت ان��ه مت تنفيذ امل�شروع على ث�لاث مراحل
طبقا ولأف�ضل املمار�سات يف �إدارة مثل هذه امل�شاريع،
ح�ي��ث مت يف امل��رح �ل��ة الأوىل ح���ص��ر ج�م�ي��ع م ��دراء

امل�شاريع وم�سئويل العقود ببلدية مدينة العني،
ومراجعة ال�شهادات املتخ�ص�صة يف �إدارة امل�شاريع
احلا�صلني عليها ،ومن ثم تقييم املعرفة املبدئية
ملدراء امل�شاريع املر�شحني للتدريب من خالل اختبار
مت ت�صميمه خ�صي�صا لهذا الربنامج  ،ويف املرحلة
الثانية مت تق�سيم مدراء امل�شاريع �إىل جمموعتني
ليبد�أ الربنامج التدريبي ،وال��ذي �سيختتم بعقد
امتحان طبقا للمعايري واملمار�سات املو�صي بها يف
جم��ال ال�ت��دري��ب ث��م تقييم النتائج وحت��دي��د مدى
اجتياز مدراء امل�شاريع للمتطلبات بنجاح.
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راقب عاداتك يف تناول الطعام

بداية جديدة للحفاظ على �صحتك
يتبع معظم الرجال عادات غذائية خاطئة ،على عك�س غالبية الن�ساء اللواتي يحاولن قدر امل�ستطاع التم�سك باخلطوات
التي ت�ساعدهن على احلفاظ على نظام غذائي �صحي من النواحي كافة .هل تظن �أن عادات تناول الطعام التي تتبعها
قد تخ�ضع لتعديل �إيجابي معني �إال �أنك جتهل من �أين تبد�أ؟ نعر�ض يف ما يلي ل�ست خطوات �إن اعتمدتها ت�أكدت من
اتباعك نظام ًا غذائي ًا �أكرث �صحة.

زيت الكينا لعالج
�أمرا�ض الربد

23

يُعد �شجر الكينا من النباتات الطبية املهمة لعالج �أمرا�ض ال�برد .وعن
ف��وائ��د زي��ت الكينا ،يقول يوهاني�س غوتفريد م��اي��ر ،الباحث يف جامعة
فورت�سبورغ الأملانية :يعمل زيت الكينا كمطهر وي�ساعد على طرد الإفرازات
املخاطية امل�صاحبة لل�سعال �أو الر�شح.
يحول الإف ��رازات �إىل حالة �سائلة وي�ساعد على ت�صريفها ب�سرعة .كما
يتمتع زيت الكينا بت�أثري مثبط لاللتهابات وم�ضاد للربو.
و�أ�ضاف الباحث الأمل��اين �أنّ زيت الكينا يتميز �أي�ضاً بت�أثري مُ�برد ومُزيل
للت�شنجات ،قائ ً
ال :يمُ كن �أن ي�صل زيت الكينا �إىل �أ�صغر ت�شعبات اجلهاز
التنف�سي واجليوب الأنفية وال�شعب الهوائية وي�ؤتي مفعوله هناك .لذا
يُو�صى با�ستخدامه عند �إ�صابة املجاري التنف�سية بنزالت الربد.
يذكر �أنّ زيت الكينا ال ي�ستخدم داخلياً فقط ،لكنه يُ�ستخدم ظاهرياً �أي�ضاً
على هيئة مراهم �أو من خالل ا�ستن�شاقه.
وعن موانع ا�ستخدام زيت الكينا� ،أو�ضح ماير �أنّ اال�ستخدام الداخلي ال
يتنا�سب مع املر�ضى امل�صابني بالتهابات يف القناة اله�ضمية �أو القنوات
ال�صفراوية �أو ب�أمرا�ض خطرية بالكبد ،م�ؤكداً على �ضرورة عدم ا�ستخدام
امل�ستح�ضرات املك ّونة من زيت الكينا على منطقة الوجه بالن�سبة لل ُر�ضع
والأطفال ال�صغار.
ُ
يذكر �أ ّنه يتم ا�ستخال�ص زيت الكينا من �أوراق �شجر الكينا التي تعد من
�أط��ول نوعيات الأ��ش�ج��ار على �سطح الأر� ��ض ،اذ ي�صل ارتفاعها �إىل 70
مرتاً.

متارين حتمي الدماغ
 1تخل�ص من الأطعمة غري ال�صحية
اخلطوة الأوىل التي ت�ساعدك على تناول طعام �صحي
هي اال�ستعداد لذلك� .أل��قِ نظرة على ب��رادك وخزانة
ال�ط�ع��ام وت�خ� ّل����ص م��ن الأط �ع �م��ة غ�ير ال�صحية التي
ت��رغ��ب يف ت�ن��اول كميات �أق��ل منها .بعد ذل��ك ،ا�ستعد
لطهو �أطباق �صحية من خالل ملء خزانتك مبكونات
طبخ �صحي.

خطر �إ�صابتك ب�أمرا�ض القلب وبداء ال�سكري ،من دون
�أن ن�أتي طبعاً على ذكر املكا�سب الأخ��رى ،فعلى �سبيل
امل�ث��ال يُعترب اجل��زر وال�ب�ط��اط��ا احل�ل��وة م���ص��دراً غنياً
بالبيتا كاروتني الذي ي�ساعدك على احلفاظ على �صحة
عينيك وعظامك وجهاز املناعة ،يف حني �أن اللي�سوبني
املتوافر بكرثة يف الطماطم والبطيخ والغريب فروت
ال��زه��ري يحميك م��ن ��س��رط��ان ال�برو��س�ت��ات و�سرطان
الثدي� .أما الكميات التي يتعني عليك تناولها فتعتمد
على عمرك وحجمك علماً �أن معظم البالغني يحتاج
تقريباً �إىل كوبني من الفاكهة و� 3أكواب من اخل�ضار
يومياً.

� 2ضع برناجم ًا للوجبات
ح ��اول �أن ت�ن�ظ��م ع��ادات��ك ال�غ��ذائ�ي��ة م��ن خ�ل�ال و�ضع
ب��رن��ام��ج وج �ب��ات يف ب��داي��ة ك � ّل �أ� �س �ب��وع واح��ر���ص على
ابتياع ما حتتاج �إليه من �أغرا�ض لتطبيقه بدقة .وال
ّ 4
ح�ضر الغداء وخذه �إىل العمل
�ضرر يف �أن ترتك لنف�سك بع�ض احلرية فتدلل نف�سك
ليلتني ك ّل �أ�سبوع وت�أكل ما حتلو لك �إن رغبت .ت�أكد يف ال ��واق ��ع ،ال ت�ق�ت���ص��ر ع�ل�ب��ة ال� �غ ��داء ع �ل��ى الأوالد،
�أن التخطيط �سي�ساعدك مع الوقت على تع ّمد اختيار فتو�ضيب غ��داء �صحي و�أخ��ذه �إىل العمل ي�ساعدانك
على تناول طعام �صحي طوال النهار .تذكر �أن تو�ضب
�أطباق �صحية.
�أطعمة مغذية ت�ؤمن لك ال�شبع فال ت�ضطر يف امل�ساء
�إىل اللجوء �إىل املقهى حيث �ستجد نف�سك يف مواجهة
 3تناول اخل�ضار مع ّ
كل وجبة
ت�ساعدك زي ��ادة ا�ستهالك الفاكهة واخل���ض��ار الغنية ما ت�ضعف نف�سك �أمامه من ب�سكويت �أو قهوة حلوة �أو
بالفيتامينات واملعادن وم�ضادات الأك�سدة على تخفيف غري ذلك .ف ّكر يف تو�ضيب ما تبقى من ع�شاء الأم�س

و�إ��ض��اف��ة بع�ض اخل�ضار �أو الفاكهة �أو اجل��وز كوجبة
م�سائية خفيفة.
اخف الأطعمة املغرية
ِ 5
�أ��ش��ارت �إح��دى الدرا�سات �إىل �أن �إخ�ف��اء الأطعمة غري
ال�صحية ي�ساعدك على تناول كميات �أقل منها ،فعندما
ت�ضع حلوى مغلفة بورق ٍة �شفافة على مكتبك �ستتناول
كميات كبرية منها تفوق مبعدل  71%الكميات التي
تتناولها �إن كانت مغلفة بورقٍ داكن اللون مينعك من
ر�ؤيتها� .أما يف املنزل ،فاعمد �إىل �إخفاء الأطعمة املغرية
يف خزانة بعيداً عن نظرك �أو من الأف�ضل �أن تتخل�ص
منها نهائياً وت�ستبدلها بالفاكهة وغريها من �أطعمة
مغذية �صحية.
� 6ضع جدو ًال ملمار�سة التمارين
�إذا كنت �ستنتظر مزاجك ليتعكر �أو ليهد�أ ت�أكد �أنك
ل��ن ت�ت�م�ك��ن م��ن مم��ار� �س��ة م��ا حت �ت��اج �إل �ي��ه ي��وم �ي �اً من
مت��اري��ن ري��ا� �ض �ي��ة .ت ��أك��د م��ن مم��ار� �س��ة م��ا ي�ك�ف��ي من
التمارين الريا�ضية من خالل �إعداد برنامج يف بداية
ك ّل �أ�سبوع على �أن حتر�ص على االلتزام مبواعيد هذه

التمارين� .أم��ا �إذا �شعرت بحاجة �إىل بع�ض املحفزات،
ف�م��ا ع�ل�ي��ك �إال �أن ت�ت��ذك��ر �أن ��ه ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تعزيز
طاقتك ،ت�ساعدك التمارين الريا�ضية على احلفاظ
على �صحة قلبك وزي ��ادة ��س�ن��وات ع�م��رك والتخفيف
من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة� .أم��ا يف ما يتعلق
بكمية التمارين الريا�ضية التي حتتاج �إليها ،فاعلم
�أن اخل�ب�راء ين�صحون مبمار�سة ال��ري��ا��ض��ات املعتدلة
(كامل�شي ال�سريع) ملدة  150دقيقة �أ�سبوعياً �أو ريا�ضات
قا�سية (الهرولة والرك�ض) مل��دة  75دقيقة �أ�سبوعياً
وباخل�ضوع لتدريبات تعزيز القوة مرتني �أ�سبوعياً.
تق�سم هذا الوقت �إىل  10دقائق من امل�شي
ميكنك �أن ّ
بعد ال �غ��داء خلم�س م��رات �أ��س�ب��وع�ي�اً فتكون ب�ه��ذا قد
مار�ست الريا�ضة ملدة  50دقيقة من الوقت الإجمايل
و�أن متلأ الوقت املتبقي بامل�شي لوقتٍ �أط��ول �أو ركوب
الدراجة �أو امل�شاركة يف �صفوف رق�ص يف خالل عطلة
نهاية الأ��س�ب��وع (اح��ر���ص على �أال تتخطى ك � ّل جل�سة
ريا�ضية م��دة  10دق��ائ��ق) .ع�ل�او ًة على ذل��ك ،احر�ص
على ممار�سة �أن�شطة جديدة� .أ�ضفِ بع�ض التغيري على
حياتك واط��رق �أب��واب�اً مل ي�سبق �أن طرقتها يوماً ك�أن
متار�س اليوغا �أو جل�سات الت�أمل �أو الت�سلق.

الك�آبة وال�سمنة..
�صلة �أكيدة
ميكن ملجهود �صغري �أن ي��ؤدي �إىل تغيريات كبرية .ت�شكّل زي��ادة الوزن
عامل خطر يهدد حياة َمن يعانون داء ال�سكري ومر�ض القلب وحتى
بع�ض �أن��واع ال�سرطان .وال�ي��وم ،ت��ؤك��د درا��س��ة م��ن فرن�سا تتبعت حالة
�أكرث من ت�سعة �آالف �شخ�ص طوال � 10سنوات �أن ال�سمنة ترتبط �أي�ضاً
بالك�آبة .يذكر الدكتور مايكل كريغ ميلر ،بروف�سور م�ساعد متخ�ص�ص
يف علم النف�س يف كلية الطب يف هارفارد( :نعم ،ثمة �صلة بني ال�سمنة
والك�آبة .ويبدو �أن العالقة ال�سببية بينهما متبادلة) .ويو�ضح �أن الك�آبة
وال�سمنة تغذيان �إحداهما الأخرى( :ت�ؤثر ال�سمنة يف �أجزاء من الدماغ
ت�ضبط امل ��زاج .وع�ن��دم��ا ت�صاب ب��ال�ك��آب��ة ،متتنع ع��ن ال�ق�ي��ام بكثري من
الن�شاطات والتمارين ب�سبب طاقتك املحدودة ،ما ي��ؤدي �إىل اكت�سابك
ال��وزن .و�إن وقعت يف �شرك هاتني امل�شكلتني� ،صعب عليك الإف�لات من
قب�ضتهما) .كذلك للوزن الزائد ت�أثريات �سلبية يف �صحة قلبك وركبتيك
ووركيك.
ً
ً
ً
�إال �أن تغيريا ب�سيطا قد يقلب و�ضعك ر�أ�سا على عقب ،ح�سبما ي�شري
ميلر .يقول( :ال ي�ستطيع كرث اتباع حمية قا�سية وبرنامج مترن قا�س
ام�ش خلم�س
واال�ستمرار على هذا الو�ضع طويال .ابد�أ بخطوات �صغريةِ .
ع�شرة دقيقة ،امتنع عن تناول بع�ض الأطعمة غري املغذية ،ج ّد �صديقاً
يالزمك وي�ساعدك على القيام بهذه اخلطوات .ويبقى الأهم �أن تتخذ
خطوات ميكنك املواظبة عليها) .و�إذا خ�سرت ال��وزن ،فمن امل�ؤكد �أنك
�ست�شعر بتح�سن .عندما يخ�سر النا�س الوزن ي�شعرون بالفخر ويتمتعون
بطاقة �أكرب .كذلك يزداد ذهنهم �صفاء ويتح�سن مزاجهم).

يف حال كنت تبحث عن �أ�سلوبٍ لتفادي التدهور العقلي املرتبط بالتقدم
يف ال�سنّ  ،ما عليك �إىل �أن ت�ضيف التمارين الريا�ضية �إىل جدول حياتك
اليومي .تو�صلت درا��س��ة ُن�شِ رت يف جملة (ن��ورول��وج��ي) �إىل �أن ممار�سة
التمارين الريا�ضية مل��رات ع��دة يف الأ�سبوع حتمي ال��دم��اغ من التغريات
املرتبطة بالعمر �أف�ضل مما قد تفعله الأن�شطة االجتماعية واملحفزة عقلياً.
�شملت الدرا�سة � 638شخ�صاً ا�سكوتلندياً يف �أوائل ال�سبيعنات من العمر.
ملأ امل�شاركون ا�ستطالعاً عن العادات الريا�ضية التي يتبعون وخ�ضعوا
لت�صوير بالرنني املغناطي�سي للدماغ .فتبينّ �أن �أولئك الذين ميار�سون
الريا�ضة بانتظام يُ�صابون �أق��ل من غريهم ب�ضمور الدماغ ،مبا يف ذلك
�أجزاء الدماغ امل�س�ؤولة عن القدرة على التفكري وعن الذاكرة .يف الواقع ،مل
تكن هذه الدرا�سة الأوىل من نوعها التي تق ّر ب�أهمية الأن�شطة الريا�ضية
وفائدتها على ال��دم��اغ� ،إال �أن�ه��ا مل ت�بره��ن الأ��س�ب��اب الكامنة وراء هذه
الفائدة و�آثارها وال تقدّم حججاً ت�شجعك على انتعال الأحذية الريا�ضية
واالنغما�س يف ممار�سة التمارين الريا�ضية مرات عدّة يف الأ�سبوع.
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العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/509مدين كلي
اىل املدعى عليهما -1/حممد حممد �سيد علي ال�شرقاوي  -2ه��اين علي ام�ين علي
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /ن�يراجن��ان مارتن دي �سيلفا وميثله :عبداهلل
خمي�س غريب الناخي �آل علي ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليهم بالت�ضامم والت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره ( 3000000درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/4/8
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1008عقاري كلي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1008عقاري كلي

اىل املدعى عليه -1/برج العامل هولدينجز ليمتد جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /اي�ج��ور موت�شالوف وميثله :حممد ح�سن حممد البحر قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقود الثالث بني املدعى واملدعي
عليهما وال��زام امل��دع��ي عليهما مببلغ وق��دره ( 5521624.56دره��م ) والفائدة
بواقع القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/جمموعة فورت�شن ل�لا��س�ت�ث�م��ار-ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي /ايجور موت�شالوف وميثله :حممد ح�سن حممد البحر
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقود الثالث بني املدعى
وامل��دع��ي عليهما وال ��زام امل��دع��ي عليهما مببلغ وق��دره ( 5521624.56دره��م )
والفائدة بواقع القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/160جتاري جزئي
اىل املدعى عليه� -1/ساير للمقاوالت� -ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�شركة مان ليفت ميدل اي�ست��� -ش.ذ.م.م وميثله :حممد ح�سن حممد البحر قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره (43119درهم)
وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة وال�ف��ائ��دة التاخريية التجارية  %12م��ن تاريخ
 2010/3/31وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
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العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/48مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/589جتاري كلي
اىل املدعى عليه -1/عاليا بخ�ش جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /حبيب بنك
اي جي زي��ورخ وميثله :ح�سن جمعه ح�سن حممد الرئي�سي قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره ( 1812177.03درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وح��ددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/28ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل( ,ونعلنكم باحالة الدعوى اىل
الدائرة التجارية الكلية الرابعة لنظرها)

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/747عقاري كلي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اىل املدعى عليه -1/جمموعة فورت�شن لال�ستثمار  -ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /اندريا كولوو قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ
االتفاقية بني اط��راف الدعوى ,وبالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره (753016
دره��م) والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة القانونية  %12وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/21ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل,

اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده -1/ع�ب��دال��رح�م��ن ع�ب��دال�ق��دو���س لتنظيف املباين
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /ا�سحاق مياه
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )9044درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
.باال�ضافة اىل مبلغ ( )91درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اىل املدعى عليه -1/هني ويل الهند�سيه �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي �/شركة اال�صباغ امللونة ذ.م.م وميثله :عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( 19007.30دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
 %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بالكفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
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العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1082ا�ستئناف مدين

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/620جتاري جزئي
اىل املدعى عليه� -1/سياماك هو�شنك �ساماين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
بنك ابوظبي التجاري وميثله :عبداهلل خمي�س غريب الناخي �آل علي قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 32758.88درهم) عبارة
عن املديونية املرت�صدة بذمة املدعى عليه حتى تاريخ  2012/6/27والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من هذا التاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  ch2.D.19لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ,ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/58جتاري جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/859جتاري جزئي

اىل املدعى عليه -1/روي بواك �سوبا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك
ام القيوين الوطني �ش م ع وميثله :خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره (31860.07
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية  %2.49من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/4/7
ال�ساعة ��� 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل املدعى عليه -1/م�سرت يامي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /يلفريا
ماتو�س با�سيون قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليها بدفع مبلغ (  7800دره��م) مع الفائدة القانونية  %9املرتتبة عليه من
وقت املطالبة اىل متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف  .وح��ددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ,ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /لي�سرت جوهان اوين ديدمان جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ايليجانت لل�صناعات �ش.ذ.م.م وميثله :نا�صر
م��ال اهلل حممد غ��امن قد ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2011/1153مدين كلي بتاريخ  2012/12/9وحددت لها جل�سه يوم
االثنني املوافق  2013/4/1ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة ch2D.17
وع�ل�ي��ه يقت�ضي ح���ض��ورك��م او م��ن ميثلكم ق��ان��ون�ي��ا ويف ح��ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا
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العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/653جتاري كلي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اىل املحكوم عيه  -1/عيون ال�صقر للنقليات �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/1/13يف الدعوى
امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح� /شركة الليث لل�سقاالت � ��ش.ذ.م.م ب��ال��زام ال مدعى
عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره (مائة وع�شرون الف دره��م) والفائدة
بواقع �%9سنويا من تاريخ  2012/4/5وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعى عليها
بامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/23عمايل كلي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/22عمايل كلي

اىل املنفذ �ضدهم� -1/شركة ترايدنت انرتنا�شيونال هولدينجز �ش م ح جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ /ليونوره بولرت وميثله :ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان نعلنكم باحلكم ال�صادر يف
الدعوى رقم  2010/994عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ  2011/4/28باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك
 -1 :بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ( 2152درهم) وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�لان -2 .بتعيني ثالث حمكمني من جدول املحكمني لدى مركز
دبي للتحكيم الدويل وح�سب الدور وذلك للف�صل يف النزاع القائم بني اخل�صوم وفقا لقواعد مركز
دبي للتحكيم وما هو من�صو�ص عليه يف اتفاقية العقد املوقع بينهما بتاريخ  2008/8/31وعلى ان
ينتهي التحكيم خلال �ستة ا�شهر من تاريخ جل�سة التحكيم االوىل وان يقوم املحكمني بت�سليم �صورة
من احلكم اىل كل طرف خالل خم�سة ايام من �صدور قرار التحكيم ويتوىل املحكمني تقدير اتعاب
وم�صاريف التحكيم .و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املدعى عليه� -1/شركة الكرتوماك (ذ.م.م) جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي �/صالح ح�سن نا�صر وميثله :خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 172677درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية � %9سنويا من تاريخ رفع
الدعوى حتى متام ال�سداد .رقم ال�شكوى ( . .)2013/134626وحددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل امل��دع��ى عليه -1/ال�ك�تروم��اك (�� ��ش.ذ.م.م) جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي /احمد ف�ؤاد �شم�س الدين وميثله :خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 223890درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية � %9سنويا من تاريخ رفع
الدعوى حتى متام ال�سداد .رقم ال�شكوى ( . .)2013/134627وحددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/626تنفيذ عقاري

رئي�س الق�سم

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الق�ضايا العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/ 3638عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/ 3330عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/ 3071عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي/كفايت اهلل احم علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :ال�سيف
والغمد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /ال�سيف والغمد للمقاوالت العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

مدعي/كولديب كومار كيوال كر�شان اجلن�سية :الهند مدعي عليه :م�ؤ�س�سة
بهوبيندير لرتكيب الرخام اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة بهوبيندير لرتكيب الرخام اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25

مدعي/جالل ح�سني اليك ح�سني اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :هارون
�صمد العمال التكييف والتربيد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/هارون �صمد العمال التكييف والتربيد
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/03

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2901ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /حممد لقمان نور احمد اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ �ضده
 :بني ال�سطور للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :بني
ال�سطور للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2059
عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/25
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة
التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ
ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/180ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /فيدلينو بالزا فوني�ستو اجلن�سية :الفلبني املنفذ �ضده :
النادي العاملي ال�ستثمار العقاري اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :النادي
العاملي ال�ستثمار العقاري اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/921
عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة
التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ
ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

قلم املحكمة

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739بتاريخ2013/3/13

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/2152جتاري كلي
اىل املدعى عليه� -1 /شمه حممد جمعه �سعيد ال�شرياوي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي  /بنك ام القيوين الوطني قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم
بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/2/12احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة (
مبثابة احل�ضوري) وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ص �صاحب
الدور يف اجلدول -مامل يتفق الطرفان على ت�سميته خالل ا�سبوع من تاريخه -لتكون
ماموريته االط�لاع على اوراق ال��دع��وى وم��ا ت�ضمنتها من م�ستندات وم��ا ع�سى ان
يقدمه له اخل�صوم وذلك لتنفيذ املامورية وق��درت امانة قدرها 5.000دره��م الزمت
املدعيه ايداعها يف خزينة املحكمة . .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/4/2ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة رقم ch1B.8 .

ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم3353و 2012/ 3350عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم531و532و 2013/ 542عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعيان -1/عبدالرحيم ب�شري اهلل �-2سوهيل رانا حممد لياقت علي اجلن�سية:
بنغالدي�ش مدعي عليه :انيما للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /انيما للمقاوالت العامة
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/6

مدعيني� -1/ساهيد عامل ف�ضل احلق -2كبري عبدالرحمن  -3فاروق حو�سان
�ساكن مون�شي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه� :شركة اخل�ضراء اجلديدة
للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه� /شركة اخل�ضراء اجلديدة للمقاوالت العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/11

قلم املحكمة
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1216مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1220مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1005مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/20مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/ه�شام الك�س دورهام جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 4990.78درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/عبدال�سالم �سلطاين علي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 3048.60درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/احمد ه�شام بن حممد تاج الدين جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي � /شركة االم ��ارات ل�لات���ص��االت املتكاملة (�� ��ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره ( 3133.96درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه� -1/شيخ حممد طيب يو�سف حممد يو�سف جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق ��دره ( 18242.28دره ��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف
وات�ع��اب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/4/3ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/26مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/15مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/802مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1248مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/جاليا زا�شاد يا�سني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 21410.59درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/4/3ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/حممد رم�ضان حممد رم�ضان جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 3251.26درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/4/3ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/حممد يو�سف �صابر ع�ب��داهلل البلو�شي جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق ��دره ( 12021.10دره ��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف
وات�ع��اب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .

اىل املدعى عليه -1/بايتوروتيل ارافيندان انيل جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع
�ضده بان ي��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 3841.53دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/18مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/25مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/29مدين جزئي

اىل املدعى عليه� -1/شاه احلميد ماريكار عمر ماريكار جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره (4635.97
دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى مت��ام ال�سداد .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء
املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف
باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/روى بوا�س �سوبا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره (12004.46درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/رويز خان ف�ضل منان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 11703.23درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/797مدين كلي
اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه� -1/شركة دوران اك�سربي�س لل�شحن اجل��وي (�� ��ش.ذ.م.م) وميثلها
مديرها عبداهلل حممد علي جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي � /شركة فيدرال
االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب ابوجريدة قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 700135درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف
 2010/6/20وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/25
ال�ساعة ��� 9:30ص بالقاعة  ch1.C.15ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1159مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1155مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1163مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/10مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/ل�ؤى حممد مري غني علي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 5467.45درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/عيد عبداهلل امني عبدالرحمن ال�شرفاء جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 5410.71درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/بدر عو�ض �سامل �سعيد الكثريي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره ( 5992.56دره��م ) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/مديحة �شبري احمد �شبري داال جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره (11631.90دره� � ��م) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1065مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1077مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1135مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1147مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/حممد قمران حممد ح�سني جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3434.14درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/فهد �شاهد �شاهد اق�ب��ال جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3549.13درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/رقيه بانو حممد امتياز جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 5159.66درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/نا�صر غريب مبارك حارب العتيبه جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع
�ضده بان ي��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 5430.77دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة 8:30
�ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .
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العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/715مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/872مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/984مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1057مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/نا�صر غ�ساب علي الهاجري جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 37114.09درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/جمال حممد �صالح �سامل البلو�شي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 12001.05دره��م ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/مرت�ضى مانكاين حممود املمكاين جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره ( 3407.15دره��م ) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/علي جا�سم �سامل جا�سم الزعابي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره ( 3014.94دره��م ) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري
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ويل عهد ال�شارقة يفتتح �أم�سية مرايا للفنون يف الق�صباء

26
م�شروع كلمة ينظم م�ؤمتر �أبوظبي الثاين
للرتجمة يوم � 25أبريل املقبل
ينظم م�شروع كلمة للرتجمة التابع لهيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة..
�أع �م��ال م ��ؤمت��ر �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل ال �ث��اين ل�ل�ترج�م��ة حت��ت ��ش�ع��ار متكني
املرتجمني خالل الفرتة من  25حتى  28من �شهر �أبريل املقبل..وذلك
بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ  23من معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب.
ي�أتي امل�ؤمتر الذي ي�ستمر �أربعة �أيام..ا�ستكماال للم�ؤمتر الأول الذي عقده
امل�شروع يف العام املا�ضي حتت �شعار الرتجمة و�آفاق اللحظة الراهنة يف �إطار
دوره بو�صفه م�شروعا ثقافيا عربيا رائدا وج�سرا يربط بني خمتلف ثقافات
العامل والثقافة العربية .و�صرح الدكتور علي بن متيم مدير م�شروع كلمة
�..أن تنظيم امل�ؤمتر ي�ؤكد �أهمية الدور الذي تلعبه الرتجمة يف بناء اجل�سور
بني احل�ضارات وال�شعوب ويف �إطار اجلهود املبذولة لبناء قدرات املرتجمني
ال�شباب ورف��د اجليل ال�صاعد ال�ستكمال م�سرية نقل الثقافات والعلوم
والآداب من و�إىل العربية .و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر ي�سعى لإعداد كوادر مدربة
من املرتجمني العرب يف جمال الرتجمة الأدبية واالرتقاء بجودة الرتجمة
يف العامل العربي وعلى وجه اخل�صو�ص يف جمال الرتجمة الأدبية و�إلقاء
ال�ضوء على �إ�شكالياتها ف�ضال عن �إتاحة الفر�صة لتبادل اخل�برات بني
املرتجمني ال�شباب واملرتجمني ذوي اخلربة يف جمال الرتجمة الأدبية.
و�أ�ضاف �أن فعاليات م�ؤمتر �أبوظبي الدويل الثاين للرتجمة تت�ضمن ور�ش
عمل متخ�ص�صة وم�ؤمتر عام حيث تعقد �أربع ور�ش عمل تدريبية متوازية
حول الرتجمة الأدبية لتدريب املرتجمني على التعامل مع حتديات ترجمة
الأعمال الأدبية و�إ�شكالياتها من خالل ترجمة عدد من الن�صو�ص الأدبية
الق�صرية ال�ستخال�ص وغر�س مهارات فنية معينة تتعلق بنقل الن�ص �إىل
اللغة امل�ستهدفة .ويتوىل قيادة ور�ش العمل جمموعة من املرتجمني ذوي
اخل�برة وال�ك�ف��اءة والأك��ادمي�ي�ين املتخ�ص�صني يف امل�ج��ال وي�ك��ون احل�ضور
يف الور�ش حم�صورا على املرتجمني فقط ي�شاركهم طلبة من اجلامعات
الإم��ارات �ي��ة يف �أق���س��ام ال�ترج�م��ة وال�ل�غ��وي��ات وع��دده��م  40مرتجما �شابا
مع مراعاة التمثيل املتكافئ وال�شامل للدول العربية �إ�ضافة �إىل �أربعة
حمرتفني يف الرتجمة وه��م الأ��س�ت��اذ الدكتور حممد ع�صفور والأ�ستاذ
الدكتور كاظم جهاد والدكتور م�صطفى �سليمان والدكتور فيليب كيندي.
و�أ�شار �إىل �أن برنامج امل�ؤمتر يت�ضمن عقد عدد من اجلل�سات العامة التي
ت�ستهدف ح�ضور خمتلف فئات املرتجمني والأكادمييني و�ضيوف املعر�ض
والإعالميني وممثلي امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الرتجمة والن�شر وتبحث
جل�سات امل�ؤمتر يف الرتجمة الأدبية ق�ضايا و�إ�شكاليات وحتديات وعوائق
نقل املنتج الثقايف العربي �إىل الآخ��ر الن�شر والتوزيع مع عر�ض جتارب
ملبادرات عربية يف الرتجمة الأدبية .من جهتها �أو�ضحت �سهام احلو�سني
من�سق ع��ام م��ؤمت��ر �أب��وظ�ب��ي ال ��دويل ال�ث��اين للرتجمة �أن ور��ش��ة العمل
الأوىل تتمحور حول مهارات الرتجمة الأدبية من اللغة الإجنليزية �إىل
اللغة العربية  ..فيما تتناول الور�شة الثانية مهارات الرتجمة الأدبية من
اللغة الفرن�سية �إىل اللغة العربية..والثالثة مهارات يف الرتجمة الأدبية
من اللغة الأملانية �إىل اللغة العربية .و�أ�ضافت �أن الور�شة الرابعة تتناول
ح��ول مهارات الرتجمة الأدب�ي��ة من اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية
والتي تهدف �إىل �إلقاء ال�ضوء على الأعمال الأدبية الإماراتية وتعريف
الآخر بها ومبا حتمله من م�ضامني ثقافية وفكرية .وقالت �إن امل�شاركني
�سيرتجمون عددا من الن�صو�ص الأدبية من الإمارات والعامل العربي ويتم
دعوة ال�شعراء �أ�صحاب الن�صو�ص حل�ضور جزء من الور�ش لإتاحة الفر�صة
للنقا�ش ما بني املرتجمني وامل�ؤلفني قبل ترجمة الن�صو�ص  ..م�شرية �إىل
�أنه من املقرر �إ�صدار الأعمال املرتجمة يف هذه الور�شة يف كتيب خا�ص بعد
انتهاء فعاليات امل�ؤمتر و�إتاحته �إلكرتونيا .وفيما يتعلق باختيار الن�صو�ص
وتر�شيح املرتجمني �أو الأك��ادمي�ي�ين ذوي اخلربة�..سيتم تنظيم امل�ؤمتر
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ج�ه��ات �أك��ادمي�ي��ة متخ�ص�صة كجامعات الإم� ��ارات العربية
املتحدة يف العني وال�سوربون يف �أبوظبي ونيويورك يف �أبوظبي ومعهد غوته
الأملاين .وب�ش�أن �آلية ومعايري اختيار املرتجمني املتدربني..فتتوافر ا�ستمارة
الرت�شح على ال�صفحة اخلا�صة بامل�ؤمتر �ضمن املوقع الإلكرتوين مل�شروع
كلمة وتت�ضمن جميع ال�شروط املطلوب توافرها من قبل املتقدم وت�سبقها
معلومات وافية حول الور�ش والهدف منها والتفا�صيل التنفيذية.

�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب
حاكم ال�شارقة ي��وم �أم�س االول افتتاح �أم�سية مرايا للفنون لنخبة من
املعار�ض الفردية املبتكرة والفريدة يف مركز مرايا للفنون الوجهة البارزة
للفنون الب�صرية املعا�صرة يف الق�صباء بال�شارقة  -برعاية �شركة الإمارات
لالت�صاالت املتكاملة.
ح�صر الإفتتاح ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي رئي�س م�ؤ�س�سة ال�شارقة
ل�ل�إع�لام رئي�س مركز ال�شارقة الإع�لام��ي وال�شيخة ب��دور بنت �سلطان
القا�سمي رئي�س هيئة ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير �شروق و مروان جا�سم
ال�سركال املدير التنفيذي لهيئة ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير �شروق
وه�شام املظلوم مدير ادارة الفنون بدائرة الثقافة والإعالم وال�سيد �أحمد
�أبو رحيمة نائب رئي�س العالقات احلكومية يف �شركة الإمارات للإت�صاالت
املتكاملة دو .و�شهدت ليلة الإفتتاح �إقباال كبريا من الفنانني الإماراتيني
البارزين ونخبة من ال�شخ�صيات العامة وممثلي و�سائل الإع�لام املحلية
املختلفة وح�شد من �أف��راد اجلمهور واملهتمني بالفنون الذين عربوا عن
�إعجابهم وثنائهم على التنوع وعمق احل�س الفني واجلمايل التي عك�ستها
الأعمال الفنية املعرو�ضة.
واحت�ضنت �أروق��ة �صاالت العر�ض يف مركز مرايا للفنون وخارج املركز يف
الق�صباء �أع�م��اال فنية �ضمت م�شاريع فردية ومعار�ض خا�صة لعدد من
الفنانني هم عادل عابدين وخالد ال�شعفار و�آالء �إدري�س.
ويقدم مركز مرايا للفنون كجزء من الربنامج معر�ضا جديدا للفنان
ال�ع��راق��ي الأ� �ص��ل الفنلندي اجلن�سية ع��ادل ع��اب��دي��ن حت��ت ا��س��م الطبعة
الزرقاء ي�ستك�شف من خالله الفنان طبيعة الهوية العربية خالل فرتة
ما بعد الربيع العربي والتي ت�أثرت بالعوملة والعامل ال�صناعي من خالل
توظيفه للغة ر�سم املخططات املعمارية يف �إبتكار و�إبداع ر�سومات تفاعلية.
وت�شرف القيمة الفنية �سارة ر�ضا على املعر�ض الذي ي�أخذ �شكل الر�سومات
التفاعلية والرتكيبات ال�صوتية ليحول قاعة العر�ض �إىل م�صنع وهمي
مما يوفر للزوار فر�صة الإ�ستمتاع بتجربة غامرة وفريدة من نوعها.
ويف تعليقه ح��ول جتربته مع مركز مرايا للفنون ق��ال عابدين لقد كان
مركز مرايا للفنون بحق داعما كبريا لعملي الفني من خالل ما �أبداه من
قدر كبري من الإح�ترام والفهم لعملي وكان من دواع��ي �سروري التعاون
معه .
و�أ��ض��اف ال ميكنني �إال �أن �أب ��ادل القائمني عليه ب��ذات ال�ق��در الكبري من
التقدير والإحرتام ملا يقوم به املركز من �أعمال بالغة الأهمية الأمر الذي
جعل من �إمارة ال�شارقة ومركز مرايا للفنون لي�س جمرد مق�صد للفنون
املعا�صرة فح�سب بل حا�ضنة للمواهب ال�شابة يف الإم��ارات  .من جانبها
قالت القيمة الفنية �سارة ر�ضا تعترب الطبعة الزرقاء ا�ستعارة عن كيفية
بناء الهوية وعالقتها بالثقافة املعا�صرة يف حقبة ما بعد الربيع العربي
حيث يك�شف عابدين عن فكرة الطبيعة احلقيقية �أو الأ�صلية للهوية حيث
ي�أخذ امل�شاهدين يف رحلة يوظف فيها لغة امل�صنع� ...إن ا�ستخدام عابدين
للر�سومات املعمارية والرتكيبات ال�صوتية ال�شكلية و�أجواء امل�صنع الوهمي
للرتكيز على ق�ضايا وم�سائل تتعلق بالعمل واال�ستهالك يف �إ�شارة منه �إىل
العوملة ال�سريعة وهو ما يحدث حاليا يف العامل العربي .
ويحت�ضن الطابق الأر�ضي من مركز مرايا للفنون م�شروع ت�صميم خا�صا
مل�صمم ال��دي�ك��ور خ��ال��د ال�شعفار حت��ت ا��س��م الطبيعة بت�شكيل ي�ستعر�ض
ال�شعفار خالله كيفية ا�ستخدام املوارد الطبيعية وحالة ال�سكون ..وي�أخذ
امل�شروع امل�ستوحى من العنا�صر الب�صرية ملزارع التمور امل�شاهدين يف رحلة
لإعادة معاجلة املا�ضي.
وقال ال�شعفار معر�ضي اخلا�ص الطبيعة بت�شكيل �أعطاين الفر�صة لأعر�ض
عملي الفني بو�ضعية تتجاوز جتاوز �سكون ووظيفة الأثاث حيث �سمحت يل
ب�إ�ستك�شاف املزيد حول مو�ضوع �إعادة التدوير يف �شكل ت�صميم لوحة تكون
الطبيعة فيها حافزا جلميع عنا�صر ومواد هذه اللوحة الفنية . -
و�أ�ضاف كما �أن هذا العمل الرتكيبي يعمل على ج�سر الهوة بني الت�صميم
والفن ويخلق �شكال من احل��وار ال�صامت بني الأ�شياء ال�ساكنة وجمهور
امل���ش��اه��دي��ن ك�م��ا �أن ��ه يحتفي بالثقافة املحلية م��ن خ�ل�ال تبني �أ�سلوب
�إب��داع��ي يف توظيف الطبيعة يف العمل الفني يقدم م��ن خالله جلمهور
معر�ض بينايل ال�شارقة وجهة نظر جديدة عن الت�صميم الإماراتي  .ويف
ذات ال�سياق ت�ست�ضيف م�ؤ�س�سة بارجيل للفنون املعر�ض الثالث بعنوان رد
ال�شرق وهو حوار حول تطور الفن يف املنطقة العربية ما بني اخلم�سينيات

وال�سبعينيات من القرن املا�ضي .وي�ستك�شف املعر�ض تطور الإنتاج الفني
خ�لال ه��ذه ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة وال�ت��ي �شهدت خاللها ال�ع��دي��د م��ن البلدان
العربية فرتة انتقالية وحتول من الإمربيالية الربيطانية والفرن�سية.
ويقدم املعر�ض نظرة �إىل الإط��ار املو�ضوعي ال��ذي كان الفنانون يعملون
�ضمنه ..ومع تطور البحث يف الفن احلديث يف العامل العربي تتم مراجعة
الفروق الب�سيطة الكامنة والنماذج الإر�شادية للحداثة با�ستمرار وترميمها
و�إعادة توجيهها .كما قدم مركز مرايا للفنون وكجزء من عملية التو�سع
يف عر�ض الأعمال الفنية لوحة �سينمائية للفنان ال�سعودي املعا�صر �أمين
ي�سري ديدبان حتت ا�سم التغيري وذلك يف الواجهة اخلارجية ملركز مرايا
للفنون حيث ي�ستعر�ض ه��ذا العمل اجلديد املقتطف من لقطات �أفالم
�سينمائية �شرق �أو�سطية ذات �شعبية كبرية ال�سرد غري اخلطي ويحمل
م�ع��اين ج��دي��دة �ضمن �سياقات فنية وم�ع�م��اري��ة و�سينمائية .كما ي�شكل

امل�شروع الفني لديدبان ج��زءا من م�شروع �شعبي �أك�بر ي�سعى من خالله
�إىل تو�سيع تعريف نطاق وتطبيق الفن ال�شعبي كما ي�شتمل على �أعمال
من �أماكن عامة يف دب��ي .وتعر�ض الفنانة الإماراتية �آالء �إدري����س عملها
الرتكيبي الأر�شيفي التفاعلي ال�صناديق ال�سوداء ال�سبعة لأن�شطة الر�صد
واملراقبة والذي �سي�شكل �إ�ضافة بارزة �أخرى لربنامج مركز مرايا للفنون
ل�شهر مار�س .ويعرف عن �إدري�س �إنتاج امل�شاريع البحثية التي ت�ستك�شف
الق�ضايا االجتماعية وال�سيميائيات والتقاليد �ضمن ثقافة دولة الإمارات
العربية املتحدة املعا�صرة .وم��ع �أن ه��ذه ال�صناديق تبدو للوهلة الأوىل
�صناديق عادية �إال �أنها �أدوات ت�سجيل �سمعية ب�صرية �سرية �ستقوم بت�سجيل
وجمع البيانات العامة .ويهدف امل�شروع ال�ستك�شاف موا�ضيع اخل�صو�صية
واملراقبة مع قيام الفنانة بجمع بيانات ملعار�ض فنية م�ستقبلية �ستقام
داخل مركز مرايا للفنون.

انطالق فعالية حكايات من الإمارات �ضمن برنامج مهرجان �أبوظبي فعالية بالعربي جتوب �إمارات الدولة �ضمن مهرجان �أبوظبي 2013
انطلقت ام�س فعالية حكايات من الإم��ارات على كورني�ش �أبوظبي � ..ضمن الربنامج املجتمعي ملهرجان
�أبوظبي  2013يف دورت��ه العا�شرة ال��ذي يهدف �إىل امل�ساهمة يف حفظ ال�تراث املعنوي للدولة� .شارك
يف �إعداد املادة املكتوبة اخلا�صة مبعر�ض حكايات من الإمارات منت�سبو نادي الق�صة اخلراريف من طلبة
جامعة زايد وهي نتاج ور�ش الكتابة الق�ص�صية ب�إ�شراف الباحث يف ال�تراث ال�شعبي عبد العزيز امل�سلم.
ت�أتي فعالية حكايات من الإم��ارات انطالقا من �شعار بالد اخلري الذي يعترب ركيزة الربنامج املجتمعي
ملهرجان �أبوظبي واحتفاء ب�تراث احلكايات ال�شعبية كجزء �أ�صيل من امل��وروث الثقايف لدولة الإمارات
العربية املتحدة .وتوافد على مقر معر�ض حكايات من الإمارات الذي ينظمه مهرجان �أبوظبي بدعم من
�شركة مبادلة املئات من ال��زوار من خمتلف الفئات العمرية مل�شاهدة واال�ستمتاع بهذا النوع من الرتاث
العربي الإماراتي الأ�صيل .وكانت الدورة العا�شرة ملهرجان �أبوظبي قد انطلقت يف الثالث من �شهر مار�س
اجلاري وت�ستمر حتى  31من نف�س ال�شهر حيث �ستكون العا�صمة �أبوظبي خالل الأيام املقبلة على موعد
مع كربيات فرق املو�سيقى الكال�سيكية مثل دي كال�سيفايد املر�شحة من قاعة كارنيغي وباليه و�أورك�سرتا
مارين�سكي والأورك�سرتا الت�شيكية الفلهارمونية والأورك�سرتا الوطنية الأوكرانية الأ�شهر على م�ستوى
العامل.

ا�ست�ضافت جامعة زاي��د �أم�س االول�..أول جولة لفعالية بالعربي التي �ستجوب �إم��ارات الدولة احتفاء مبنجز
ال�شعر وجماليات اللغة والأدب العربي واحت�ضانا ل�ل�إب��داع الإم��ارات��ي املتميز ..وذل��ك �ضمن فعاليات الربنامج
املجتمعي ملهرجان �أبوظبي  .2013ويقدم مهرجان �أبوظبي  2013فعالية بالعربي يف قالب �إماراتي وعربي
متميز حيث روائع ال�شعر امل�صحوبة باملو�سيقى والفن الت�شكيلي وينفذها الفنان الإماراتي الدكتور حبيب العطار
برفقة عازف العود العراقي خالد �صالح والفنانة ال�سورية �سمر ن�صر والفنانة الت�شكيلية العمانية �شيماء املغريي.
تعد فعالية بالعربي �إح��دى رواف��د مهرجان �أبوظبي �ضمن التزامه جتاه املجتمع لإث��راء واحلفاظ على الرتاث
والثقافة الإماراتية وت�شجيع النهو�ض ب�أعمال معا�صرة ومبتكرة نابعة من املجتمع الإماراتي وموجهة للجميع
بهدف التثقيف والرتفيه .وتقام عرو�ض فعالية بالعربي يف كل من جامعة الإمارات يف العني وكلية التقنية العليا
يف مدينة زاي��د يف املنطقة الغربية وكلية التقنية العليا يف ر�أ���س اخليمة خالل الفرتة من  17حتى  28 -من
�شهر مار�س اجلاري .وتت�ضمن �أن�شطة الربنامج املجتمعي لـ مهرجان �أبوظبي اليوم عر�ضا لأوبرا كارمن ت�أليف
املو�سيقار الفرن�سي جورج بيزيه والذي يعر�ض يف قاعة �سينما فوك�س يف املارينا مول وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
الرابطة الثقافية الفرن�سية وهو من ت�سجيالت دار الأوبرا الوطنية الفرن�سية .يذكر �أن فعاليات مهرجان �أبوظبي
بد�أت يف الثالث من ال�شهر اجلاري وت�ستمر حتى  31من نف�س ال�شهر.

مرمي بنت �سلطان بن زايد تك�شف عن عملها الفائز بجائزة كري�ستو وجان كلود يف �سنتها الأوىل
ك�شفت ال�شيخة م��رمي بنت �سلطان
ب��ن زاي��د �آل نهيان ال�ف��ائ��زة بجائزة
كري�ستو وج ��ان ك�ل��ود ل�ع��ام 2013
ع��ن عملها ال�ف�ن��ي ال�ف��ائ��ز باجلائزة
م�ي�راري وذل��ك يف حفل ا�ست�ضافته
جامعة نيويورك �أبوظبي م�ساء �أم�س
االول حيث مت عر�ض العمل الفائز
يف ثالثة مواقع �أخرى عرب الدولة.
وك ��ان ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ال ��ذي تقدمت
ب��ه ال�شيخة م��رمي بنت �سلطان بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ال�ط��ال�ب��ة يف ال�سنة
الرابعة يف كلية الفنون وال�صناعات
االبداعية بجامعة زاي��د مت اختياره
م��ن ب�ي�ن  26ع �م�لا ف�ن�ي��ا تناف�سوا
لنيل جائزة كري�ستو وج��ان كلود يف
�سنتها الأوىل.
وك��ان��ت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة �شم�سة بنت
ح �م��دان ب��ن حم�م��د �آل ن�ه�ي��ان حرم
�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
مم�ث��ل احل��اك��م يف امل�ن�ط�ق��ة الغربية
ق��د �أط �ل �ق��ت ج��ائ��زة ك��ري���س�ت��و وجان
كلود التي تقدمها جامعة نيويورك
�أبوظبي مب�شاركة جمموعة �أبوظبي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ب �ه��دف ت�شجيع
طلبة ال�ك�ل�ي��ات واخل��ري �ج�ين اجلدد
على ممار�سة الفنون واالحتفاء بها.
ويعك�س عمل م�ي�راري الفني ت�أثري
ال�سراب من خ�لال  30لوحا مثلثا
ملت�صقة ببع�ضها ت�ع�ك����س ال�ضوء

وت �ظ �ه��ر ت �ل��ك الأل� � � ��واح الزجاجية
مرتفعة قليال عن الأر���ض يف ثالثة
�أ� �ش �ك ��ال خم�ت�ل�ف��ة ه ��ي م �ث �ل��ث قائم
ال��زاوي��ة ومثلث مت�ساوي الأ�ضالع
وم �ث �ل��ث م �ت �� �س��اوي ال �� �س��اق�ين حيث
مت ت �ك��رار ه��ذه الأ� �ش �ك��ال  10مرات
ف�ك�ل�م��ا اق �ت�رب امل���ش��اه��د م��ن العمل
يتخذ �شكال ج��دي��دا يتغري بح�سب
عالقته بالبيئة املحيطة به .ويعترب
ه��ذا العمل الفني انعكا�سا لطبيعة
ال �� �س��راب ح �ي��ث �أن ح� ��واف املثلثات
ميكن تغيريها بح�سب املوقع والبيئة
وال�ضوء واليوم واملو�سم.
وق��ال��ت ال�شيخة م��رمي بنت �سلطان
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ح ��ول م�ي�راري
ا�سلوبي الفني ي�شبه الأح�ل�ام وقد
راودت�ن��ي فكرة ال�سراب لأن��ه عندما
تنظر �إليه ال ت�ستطيع �أن جتزم هل
هو حقيقة �أم يتهي�أ لك ذل��ك و�أردت
�أي�ضا �أن �أ�صنع �شيئا تقليديا ومميزا
من واقع البيئة الإماراتية حيث نرى
ظاهرة ال�سراب كثريا هنا .
و�أ� �ض��اف��ت مي�ك��ن و� �ض��ع ه��ذا العمل
يف �أي موقع حيث �أنني �أود �أن يثري
هذا العمل ف�ضول م�شاهديه وحتفيز
حوا�سهم باجتاه ما يوجد يف الفراغ .
و� �س �ي �ع��ر���ض م � ��راري ب��ال �ت��زام��ن مع
فعاليات مهرجان �أبوظبي 2013
يف م��واق��ع ع��دة ع�بر ال��دول��ة و�سوف

ي �ك��ون م�ت��اح��ا ل�ل�ج�م�ه��ور يف جامعة
نيويورك �أبوظبي يف الفرتة من 12
مار�س �إىل � 4أبريل القادم.
ويف منطقة املجاز على بحرية خالد
يف ال���ش��ارق��ة م��ن � 9إىل � 30أبريل
ال � �ق ��ادم ويف ك �ل �ي��ة ال �ت �ق �ن �ي��ة العليا
يف ال��روي ����س م��ن � 5إىل  26مايو
القادم ويف منتجع ق�صر ال�سراب يف
�أبوظبي من  30مايو �إىل  16يونيو
القادمني.
وح��ول اجلائزة قالت هدى �إبراهيم
اخل�م�ي����س ك��ان��و م ��ؤ� �س ����س جمموعة
�أب��وظ�ب��ي للثقافة وال�ف�ن��ون امل�ؤ�س�س
واملدير الفني ملهرجان �أبوظبي �إن
رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة �شم�سة بنت
حمدان �آل نهيان الرئي�س الفخري
ملجموعة �أبوظبي للثقافة والفنون
جل��ائ��زة كري�ستو وج ��ان ك�ل��ود متثل
حافزا لنا لتعزيز جهودنا يف احت�ضان
الإبداع وتر�سيخ �آليات تعليم الفنون
والتفكري احلر وت�شجيع النا�شئة يف
الدولة على الإ�سهام يف م�شهد الفن
الت�شكيلي املعا�صر بب�صمة �إبداعية
جديدة .
و�أكدت عمق ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط امل �ج �م��وع��ة بجامعة
نيويورك �أبوظبي منذ العام 2009
ل�ت �ع��زي��ز ج �ه��ود ال�ت�ع�ل�ي��م والتنمية
ال �ث �ق��اف �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة واالرت� �ق ��اء

بالوعي الثقايف ..وقالت �إنني �آمل �أن
متثل منا�سبة اليوم تتويجا جلهودنا
جميعا يف رع��اي��ة اجل �ه��د الإبداعي
وحت �ف �ي��ز امل ��واه ��ب ال �ف �ن �ي��ة ال�شابة
ع�ل��ى االن �ط�لاق ن�ح��و �آف ��اق �إبداعية
ومعرفية ج��دي��دة  .م��ن جانبه قال
م��دي��ر ج��ام �ع��ة ن �ي��وي��ورك �أبوظبي
فابيو بيانو ال��ذي ك��ان �أي�ضا ع�ضوا
يف جلنة التحكيم �إن عمل مرياري
ال��ذي انتجته ال�شيخة م��رمي يعرب
ع��ن ج��وه��ر وروح ج��ائ��زة كري�ستو
وج � ��ان ك �ل��ود ح �ي��ث ي���ض�ف��ي العمل
�أب �ع ��ادا ج��دي��دة ع�ل��ى امل �ك��ان املحيط
به �سواء ك��ان يف منطقة ح�ضرية �أو
�ساحلية �أو ف�ضاء �صحراوي ..ونحن
ب��دورن��ا ن�ه�ن��ئ ال���ش�ي�خ��ة م ��رمي على
هذا االجناز الفني ونتطلع �إىل ر�ؤية
املزيد من ابداعاتها الفنية .
وح��ول اجل��ائ��زة ق��ال ال�ف�ن��ان العاملي
ك��ري���س�ت��و ي���س�ع��دين �أن ت�ل�ع��ب هذه
اجل ��ائ ��زة دوره � ��ا يف دع ��م وت�شجيع
الفنانني الت�شكيليني هنا يف الإمارات
لأن تقدير الفن يعترب م�ؤ�شرا على
نه�ضة قوية وق��د ظهر ذل��ك يف 26
عمال تقدم �أ�صحابها لنيل اجلائزة
يف عامها الأول وهو ما يعترب ذخرا
لهم ول�ل�إم��ارات  ..وتوجه بالتهنئة
ل�ل�ف��ائ��زة وو��ص�ي�ف��ات�ه��ا ول�ك��ل ال �ـ 26
ف �ن��ان��ا ال ��ذي ��ن ج� � ��اءوا م ��ن خمتلف

كليات ال��دول��ة ..و�أ��ض��اف �أود هنا �أن
�أت��وج��ه ب���ش�ك��ري اخل��ا���ص �إىل �سمو
ال�شيخة �شم�سة بنت حمدان �آل نهيان
لرعايتها للجنة التحكيم وجلامعة
نيويورك �أبوظبي وملجموعة �أبوظبي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون ع �ل��ى جهودها
ال �ك��رمي��ة لإجن � ��اح ه ��ذه اجل ��ائ ��زة يف
عامها الأول .
وت�ضم جامعة نيويورك �أبوظبي �أول
حرم جامعي �شامل ل�ل�آداب والعلوم
الإن�سانية والعلوم الهند�سية وبرامج
م�ت�م�ي��زة ل �ل��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا م��ا بعد
البكالوريو�س ومركزا عامليا مرموقا
للبعثات والبحوث اجلامعية لت�ؤلف
ب��ذل��ك وح � ��دة م�ت�ك��ام�ل��ة مرتابطة
وم��رت�ب�ط��ة ب��اجل��ام�ع��ة الرئي�سية يف
نيويورك.
و�ست�شكل ك��ل م��ن جامعة نيويورك
وج��ام �ع��ة ن �ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي حجر
الأ� �س��ا���س ل�شبكة ج��ام�ع��ة نيويورك
ال�ع��امل�ي��ة وم ��ن امل ��ؤم��ل ات �� �س��اع نطاق
ال �ب �ع �ث��ات ل�ت���ش�م��ل اب �ت �ع��اث الهيئات
التدري�سية والطلبة من نيويورك �أو
�أبوظبي للدرا�سة يف واح��دة �أو �أكرث
م��ن امل��ؤ��س���س��ات الأك��ادمي �ي��ة التابعة
جلامعة نيويورك يف خم�س قارات.
وعلى م��دار ن�صف ق��رن ق��دم كل من
ال�ف�ن��ان�ين ال�ع��امل�ي�ين كري�ستو وجان
ك �ل��ود �أع� �م ��اال م �ب �ه��رة ح ��ول العامل

ف �ق��د جن �ح��ا م �ع��ا يف ت�غ�ي�ير مفهوم
الفن العام عرب تنفيذ �أعمال م�ؤقتة
مت اعتبار ت�صميماتها مبثابة نقلة
حقيقية وت��وف�ي��ت ج��ان ك�ل��ود زوجة
الفنان كري�ستو يف نوفمرب 2009
لكن كري�ستو �أ�ستكمل عملهم على
م���ش��روع ف��وق ال�ن�ه��ر ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
م�شاريع �أخرى.
مل يكن كري�ستو وجان كلود ليتقبلوا
�أي دع� ��م �أو ع ��رو� ��ض اال�ستخدام
احل�صري �أو املنح �أو عرو�ض الرعاية
فقد كانوا ميولون كافة �أعمال الفن
العام امل�ؤقت التي يقومون بتنفيذها
بينما كانوا يح�صلون على دخلهم من
خالل بيع الأعمال الأ�صلية للفنان

ك��ري �� �س �ت��و �إىل امل �ت��اح��ف واملعار�ض
وحمبي الفن.
جدير بالذكر �أن جمموعة �أبوظبي
للثقافة وال�ف�ن��ون ت�أ�س�ست برعاية
ورئا�سة معايل ال�شيخ نهيان مبارك
�آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� �ج� �ت� �م ��ع ع� � ��ام 1996
كم�ؤ�س�سة غ�ير ربحية انطالقا من
�إمي��ان �ه��ا ب��أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل ال�ث�ق��ايف يف
خدمة املجتمع  ..وت�سعى جمموعة
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون �إىل
اح �ت �� �ض��ان و� �ص �ق��ل امل� �ه ��ارات الفنية
والتعليمية والثقافية والإبداعية
واالرت� �ق ��اء ب��ال��و��س��ائ��ل التعليمية ملا
فيه خ�ير املجتمع ومب��ا ين�سجم مع

الر�ؤية الثقافية للعا�صمة �أبوظبي.
ويتكون برنامج جمموعة �أبوظبي
للثقافة وال �ف �ن��ون م��ن ال�ع��دي��د من
امل �ب��ادرات والفعاليات ال��رائ��دة التي
تت�ضمن مهرجان �أب��وظ�ب��ي برنامج
ال� �ق� �ي ��ادات الإع�ل�ام� �ي ��ة رواق الفن
الإمارات وا�ستوديو الفنانني والكثري
م��ن ال�ب�رام��ج وال�ف�ع��ال�ي��ات الأخ ��رى
التي جتمع الكثري من ع�شاق الفنون
من جميع الأعمار والثقافات  ..ومن
خالل برناجمها التعليمي واملجتمعي
تعمل امل�ج�م��وع��ة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ودعم
امل��واه��ب الإم��ارات �ي��ة ال���ص��اع��دة على
خم�ت�ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات ب��ال �� �ش��راك��ة مع
م�ؤ�س�سات عاملية وحملية رائدة.
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ي�سرا :مل �أعتزل الفن و� ّ
أح�ضر مل�سل�سل جديد

بعد عودتها من �أداء فري�ضة احلج انت�شرت �إ�شاعات حول اعتزال ي�سرا الفن ،فردت عليها بطريقة عمالنية من خالل
حت�ضريها مل�سل�سلها اجلديد (�إنهم ال ي�أكلون اخلر�شوف) على �أن تبد�أ ت�صويره قريب ًا ليعر�ض يف �شهر رم�ضان .عن امل�سل�سل
والإ�شاعات التي طاردتها �أخري ًا كان مع ي�سرا هذا احلوار:

27

• ما كانت ردة فعل اجلمهور والأ�صدقاء حول �إ�شاعة اعتزالك الفن؟
 ات�صلوا ب��ي لال�ستف�سار� ،إذ لي�ست امل��رة الأوىل التي تطلق فيها هذهالإ�شاعة ال�سخيفة التي اعتدت عليها ،ف�أجبتهم �أنني مل اعتزل الفن� ،إمنا
با�شرت التح�ضري مل�سل�سلي اجلديد (�إنهم ال ي�أكلون اخلر�شوف) ،وهو
من ت�أليف تامر حبيب و�إخراج غادة �سليم .بر�أيي يكون الرد املنا�سب من
خالل الأعمال ولي�س عرب نفي هذا الكالم.
• تتعاونني مع تامر حبيب للمرة الثانية على التوايل ،فما ال�سبب؟
 يقر�أ ما يدور بداخلي ويقدم يل ،يف كل مرة ،فكرة جديدة ،ويخرج �أكرثالأ�شياء اجلميلة لدي.
• كيف تق ّيمني عالقتك معه �إذا؟ً
 لي�ست عالقة م�ؤلف مبمثلة فح�سب ،بل نحن �أخوة قبل �أي �شيء ،ف�أنا�أع�شق كتابته ولديه ب�صمات مميزة يف جمايل الدراما وال�سينما ،لذلك
ال �أج��د حرجاً يف التعاون معه ع�شرات امل��رات ،طاملا �أن��ه يقدم يل يف كل
مرة ن�صاً يظهرين ب�شكل خمتلف ،و�أعتقد �أن اجلمهور يالحظ ذلك على
ال�شا�شة.
• �إىل �أي مدى ت�ؤثر هذه العالقة �إيجاباً يف الت�صوير؟
 التعاون مع تامر ي�ضفي علي حالة من ال�سعادة خالل الت�صوير ب�سببالكيمياء امل�شرتكة بيني وبينه ،الأم��ر ال��ذي ينعك�س ب�شكل تلقائي على
ال�صورة التي يراها امل�شاهد.
• مل��اذا ت�غ�ّي�رّ ا��س��م امل�سل�سل م��ن (ملكية ع��ام��ة) �إىل (�إن �ه��م ال ي�أكلون
اخلر�شوف)؟
 يف احلقيقة ك��ان (ملكية ع��ام��ة) ا��س�م�اً م�ب��دئ�ي�اً ،وب�ع��د ع�ق��د جل�ساتحت�ضريية قبل مبا�شرة الت�صوير ،ارت��أي�ن��ا تغيري اال��س��م �إىل (�إن�ه��م ال
ي�أكلون اخلر�شوف).
• �أال ترين �أن ا�سم امل�سل�سل غريب عن ال�سائد يف الدراما؟
 بل هو جديد والأن�سب للأحداث ،لن �أخو�ض يف تفا�صيل �أكرث حر�صاًمنا على �سرية العمل حتى موعد الت�صوير� ،إمنا اكتفي بالقول �إن امل�سل�سل
خمتلف عما يتم تقدميه ،و�س�أ�ؤدي فيه دوراً مل ي�سبق �أن �أديته.
• ما الذي يدفعك �إىل تكرار التعاون مع جمموعة من املمثلني ال�شباب؟
 �أ�ؤمن ب�أن ال�شباب لهم الغلبة يف هذه الأيام ،خ�صو�صاً �أنهم ي�ؤدون �أدواراًرائعة ،وكانت جتربتي معهم ممتعة يف (�شربات لوز) يف العام املا�ضي ،ما
�شجعني على تكرار التعاون مع معظمهم.
• ه��ل تعتربين �أن على الفنان �صاحب التاريخ منح فر�صة للممثلني
ال�شباب؟
 بالطبع� ،أرى من الأهمية �أن يقدم الفنان �شباباً يرثون الدراما وي�ؤدون�أدواراً مميزة ،ال �أن يكتفي بتقدمي م�سل�سالت فح�سب.
• م ��ا � �س �ب��ب اع� �ت ��ذار امل� �خ ��رج ��س�م�ي��ح ال �ن �ق��ا���ش ع ��ن (�إن� �ه ��م ال ي�أكلون
اخلر�شوف)؟
 �سميح النقا�ش خم��رج حم�ترم ،لكنه ،لأ�سباب تخ�صه� ،أبلغنا �أن��ه لني�ستطيع �إخ��راج امل�سل�سل فتقبلنا ذل��ك ب�صدر رح��ب ،وا�ستبدلناه بغادة
�سليم� ،أعتقد �أن التجربة �ستكون مميزة بيني وبني غادة لأنها خمرجة
موهوبة وتقدم �صورة جميلة للغاية.
• ن��راك ال�ي��وم يف م�ي��دان التحرير وت�شاركني يف ال�ت�ظ��اه��رات فيما يف
ال�سابق مل يكن لك �أي ن�شاط �سيا�سي وا�ضح ،ما الدوافع التي حملتك
�إىل امليدان؟
 عندما ت�شعر ب�أن ثمة خطراً و�أنه يتوجب عليك النزول فعليك �أن تنزل،وهو ما �أيقنته متاماً مما يجري يف البلد يف الفرتة الأخرية ،بعدما داهم
اخلطر حرية الإبداع ،لذلك كان علينا �أن ننتف�ض ونقول ال ،وندافع عن
حقوقنا وحرياتنا ،هذا لي�س غريباً فعندما ي�شعر الإن�سان بخطر مقبل
عليه �أن ينتف�ض �ضده.
• ما �صحة ما يرتدّد من �أنه اع ُتدي عليك �أنت وليلى علوي يف امليدان؟
 هذا كالم للت�شويه لي�س �أكرث ،ومل يحدث على الإطالق ،بل على العك�سا�ستقبلنا الثوار برتحاب ومل يهاجمونا ،وما حدث هو �أنه كان ثمة تزاحم
علينا ففهمه البع�ض ب�صورة خاطئة وح��اول��وا ترويجه ،لكن احلقيقة
�أظهرتها كامريات التلفزيون والعد�سات التي التقطت �صوراً لنا يف امليدان
نهتف و�سط جموع ال�شعب امل�صري.
• �أخريا كيف حال والدتك؟
 رغم �أنني ال �أريد احلديث عن �ش�ؤوننا اخلا�صة يف و�سائل الإعالم� ،إال �أناقاويل كثرية انت�شرت يف الفرتة املا�ضية عن حالتها ال�صحية ،وال بد من
و�ضع حد لذلك .والدتي بخري وب�صحة جيدة ،و�أمتنى الكفّ عن احلديث
عنها وتركها يف حالها.

عمرو �سعد من�شغل
بـ (ترامادول)
قال الفنان امل�صري ال�شاب عمرو �سعد انه
اتفق على بطولة فيلم وم�سل�سل يف الوقت
نف�سه ،مو�ضحاً �أن��ه يعقد حالياً جل�سات
عمل من �أجل فيلمه اجلديد (ترامادول)
وه��و م��ن ت��أل�ي��ف �ضياء �أب��و ال�ي��زي��د ومن
انتاج ا�سعاد يون�س ،ومن املقرر البدء يف
ت�صويره قريبا.
و�أ� �ض��اف ع �م��رو �أن ��ه م��ن امل �ق��رر �أن يبد�أ
ت�صوير امل�سل�سل (ب�شر مثلكم) يف التوقيت
نف�سه ،والذي يقدم من خالله دور رجل
دي ��ن ي �ق��ع يف ح��ب � �س �ي��دة وال �ت��ي جت�سد
دوره��ا الفنانة ريهام �سعيد ،والعمل من
انتاج ممدوح �شاهني ،و�سيعر�ض يف �شهر
رم�ضان املقبل.

طوين ّ
قطان و�ألبوم جديد
ين�شغل الفنان طوين ّ
قطان يف التح�ضري لألبومه اجلديد املتوقع �صدوره
ق��ري�ب�اً ،وي�ت�ع��اون فيه م��ع ��ش�ع��راء وملحنني وم��وزع�ين يف م�صر والأردن
ولبنان .كذلك ي�ستع ّد لت�صوير جمموعة من الأغنيات .يذكر �أن قطان
انتهى من ت�صوير �أغنية (يا غ��ايل) ويحيي حفلة عيد احلب يف (روتانا
كافيه) ع ّمان.

مايا دياب و�سيناريو جديد
ت�ق��ر�أ النجمة م��اي��ا دي��اب �سيناريو م�سل�سل (��ض��رب ن��ار) للكاتب حممد
البا�سو�س ،بعدما عر�ضت عليها مدينة االن�ت��اج الإع�لام��ي يف م�صر دور
البطولة فيه مع النجم حممد رجب .تدور الأح��داث يف �إط��ار اجتماعي،
وجت�سد مايا �شخ�ص ّية فتاة �أر�ستقراطية تقع يف حب �شاب ثري (حممد
ّ
رجب) ،ليكت�شفا الحقاً �أنهما من عائلتني يدور بينهما �صراع اقت�صادي� ،إال
�أن الظروف تتغيرّ مع ثورة  25يناير وتتبدّد فيها �أحوال العائلتني.

(يعمل �إيه الكالم)..
�أغنية جديدة ل�صابر
الرباعي
انتهى النجم التون�سي �صابر الرباعي من ت�سجيل
�أغنية ج��دي��دة بعنوان (يعمل �إي��ه ال �ك�لام) ،من
كلمات عبد املنعم طه ،وحلن ح�سام البيجرمي،
لتكون �إح��دى �أغ��اين �ألبومه اجلديد ،وال��ذي مل
ي�ستقر على ا�سمه حتى الآن ،وامل�ق��رر طرحه يف
الأ�سواق خالل املو�سم ال�صيفي املقبل.
ويقول م�ؤلف الأغنية ال�شاعر عبد املنعم طه� ،إن
الأغنية كتبت خ�صي�صا للرباعي ،لأن��ه املطرب
الأكرث تنا�سبا مع احلالة الرومان�سية التي تعرب
عنها الأغنية ،م�شريا �إىل �أنه ب�صدد االنتهاء من
�أغنية �أخ��رى للرباعي �أي�ضا يوا�صل كتابتها يف
الوقت احلايل.
ي��ذك��ر �أن �آخ ��ر �أل �ب��وم��ات ��ص��اب��ر ال��رب��اع��ي كانت
بعنوان (�أنا والعذاب) ،ومت طرحه العام املا�ضي،
و� �ض��م ع ��دة �أغ �ن �ي��ات ،ه ��ي( :ع ��د ح�ب��اي�ب��ك)( ،يا
ع���س��ل)�( ،إن���ش��اء اهلل رب ��ي)( ،بع�شقك)( ،عا�شق
مغروم)( ،حب الأ�سمراين)( ،ما تبكي�ش)( ،و�أنا
والعذاب).
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اي�س كرمي لعالج نزالت الربد واالنفلونزا
ابتكرت �إح��دى ال�سيدات االمريكيات و�صفة مبتكرة
من الأي�س كرمي م�صنوعة من الزجنبيل والليمون له
القدرة على عالج �آثار الربد واالنفلونزا االمر الذى
يخالف املعتقد ال�سائد لت�أثري برودة االي�س كرمي على
م�ضاعفة �أعرا�ض الربد والنفلونزا و�إلتهاب احللق.
وق��ال��ت ج�ي�ن��ى ب��ري�تن ب ��اور ��ص��اح�ب��ة امل�ن�ت��ج اجلديد
ومالكة �إح��دى حمال االي�س كرمي فى والي��ة �أوهايو
بالواليات املتحدة �إن مكونات االي�س كرمي ت�ساعد فى
عالج االعرا�ض الفريو�سية فهو م�صنوع من البكتني
الذى يعمل على تهدئة التهاب احللق باال�ضافة �إىل

الفلفل احل��ار والزجنبيل لتخفيف االل�ت�ه��اب والآم
امل�ف��ا��ص��ل ف���ض�لا ع��ن �أن � �ش��راب ال�برت �ق��ال وع�صري
الليمون املوجود به يعمل على تعزيز جهاز املناعة.
و�أ� �ش��ارت جينى ف��ى ح��واره��ا م��ع جملة ت��امي �إىل �أنها
�أ��ض��اف��ت ل�ل�أي����س ك��رمي بع�ض ال�ك�ح��ول ال ��ذى يعمل
كمطهر ومهدىء ليجعل املري�ض يغرق فى النوم بعد
ق�ضاء ي��وم طويل فى ال�سعال الفتة اىل �أن والدتها
وجدتها اعتادتا على تقدمي هذا املزيج من ال�سوائل
الطبيعية لها عند �شعورها باملر�ض قبل النوم مبا�شرة
�أثناء طفولتها.

م�ضاعفات �إ�ستئ�صال الرحم
قد تتع ّر�ض ال�س ّيدة يف �سنّ مع ّينة لبع�ض امل�شاكل الن�سائية يف الرحم ،مثل
النزف املتك ّرر �أو الأمل املتوا�صل� ،أو العقم �أو حتى تك ّون ليفة �أو خاليا
�سرطانية.
لكن هذا ال مينع �إمكان عالج ك ّل م�شكلة على حدة ،من دون التفكري فوراً
ب�إ�ستئ�صال الرحم ك�ضمانة �أكيدة.
ومن جهة �أخرى ،قد يعترب البع�ض �أنّ وظيفة الرحم هي �إجناب ّية فقط،
ال�صحة طبياً
وبالتايل يجب �إزالته بعد حتقيق ذلك .لكن الأمر عا ٍر عن
ّ
ومنطقياً� ،إذ يجب ال�ت�ر ّوي يف �إت�خ��اذ ال �ق��رارات امل�صريية التي ال ميكن
عك�س مفعولها بعد تنفيذها .يف ما يلي الئحة ب�أبرز م�ضاعفات �إ�ستئ�صال
الرحم:
�إن �ق �ط��اع ال�ط�م��ث ق�ب��ل ن�ح��و �أرب ��ع ��س�ن��وات وال���ش�ع��ور ب ��أع��را���ض الـPre-
.menopause
جلطات دم يف الرئتني �أو ال�ساقني.
ح�صول نزف.
الإ�صابة ب�إلتهابات.
�آالم يف احلو�ض.
�إم�ساك.
زيادة يف الوزن.

مارك توين
م� � ��ارك ت ��وي ��ن يف الأ�� �ص ��ل
ه��و � �ص��ام��وي��ل الجنهورن
ك�ل�ي�م�ن��ز ،ول ��د يف هانيبال
بوالية مي�سوري االمريكية
ع �م��ل يف ب �ع ����ض ال�صحف
وقام برحالت كثرية والقى
حم��ا��ض��رات خمتلفة ،الف
ك�ت��اب��ه امل���ش�ه��ور مغامرات
ت� ��وم � �س��وي��ر اث� �ن ��اء ق�ضاء
اج � ��ازة ال���ص�ي��ف مبزرعته
ب��ال�ق��رب م��ن امل�ي�را بوالية
ن� �ي ��وي ��ورك وق � ��د � �ص ��درت
تلك الرواية ال�شهرية عام
 1876وهى حتكى ق�صة
م�ث�يرة ل�غ�لام�ين احدهما
توم وهو مارك توين نف�سه واالخر �صديق عمره ورفيق �صباه هاكلريي فن،
كتب كليمنز بعد ذلك تكملة للق�صة بعنوان اخر وهو مغامرات هاكلريي
فن وهما من ا�شهر الكتب التى ظهرت يف امريكا ،ومن كتبه االخرى التى
حازت على بع�ض ال�شهرة جان دارك والأمري والفقري

حتذير من الت�سخني ال�شديد للن�شويات
النه قد ي�سبب االمرا�ض ال�سرطانية

• ما هو ا�صغر حيوان يف العامل؟
ا�صغر ح�ي��وان يف ال�ع��امل ه��و ال�ب�رزوي��ات ح�ي��وان وح�ي��د اخللية �إنها
حيوانات �صغرية جدا بحيث ال ميكن ر�ؤيتها �إال باملجهر بع�ض �أنواع
ال�برزوي��ات �ضئيل �إىل حد �أن  5000منها التزيد عن �1سنتميرت
ون�صف
• ما هو �أبط�أ حيوان لبون يف العامل ؟
�أبط�أ حيوان لبون يف العامل هو الك�سالن الثالثي �أ�صابع القوائم فهو
ي�سري ب�سرعة مائة ياردة يف ال�ساعة والك�سالن هو املعروف حيوان ادرد
يقيم يف �أ�شجار الغابات اال�ستوائية ب�أمريكي اجلنوبية الو�سطى
• ما حجم ا�صغر طائر؟
ا�صغر طائر �ضئيل احلجم بحيث ان��ه ب��وزن مكعب �سكر �إن��ه طائر
الطنان ال يزيد حجمه عن حجم النحلة وال يزيد طوله مع احت�ساب
الذيل  2.5يعي�ش الطنان يف كوبا

هيتاشي لصناعة الروبوتات تصنع روبوتا ً ذكيا ً على هيئة سيارة يسمى (روبيت) لنظام النقل الذكي حيث
ميكن للروبوت اجلديد نقل شخص واحد من مكان إلى آخر ذاتيا ً في حني ميكن السيطرة على السيارة بواسطة
عصا للتحكم في قمرة القيادة( .أ ف ب)

حذرت درا�سة املانية من خطورة الت�سخني ال�شديد للأطعمة الن�شوية؛ لأن
درجات احلرارة العالية ت�ساعد على ن�شوء مادة الأكريالميد ،التي يُ�شتبه
يف �أنها مُ�سببة لل�سرطان.
ل��ذا ن�صحت خ�ب�ير ال�ت�غ��ذي��ة الأمل� ��اين ك�لاو���س ري���ش�تر م��ن ق�سم �سالمة
الأغذية التابع للمعهد االحتادي لتقييم املخاطر بالعا�صمة برلني ،ب�أنه
من الأف�ضل �إ�ضفاء لون ذهبي فقط على البطاط�س عند حتمريها بد ًال
من تركها يف الزيت ملدة طويلة حتى يُ�صبح لونها غامقاً.
و�أك��د ريت�شر �أن نف�س الأم��ر ي�سري �أي�ضاً على الأطعمة الأخ��رى الغنية
بالكربوهيدرات والربوتينات ،م�شدداً على �ضرورة التخل�ص من �شريحة
اخل�ب��ز املحم�ص ب��د ًال م��ن ت�ن��اول�ه��ا� ،إذا م��ا ك��ان��ت درج��ة لونها �أغ�م��ق من
الأ�صفر الذهبي.
و�أ�شار اخلبري الأمل��اين �إىل �أن جميع الأطعمة اجلاهزة ،التي يتم خبزها
�أو قليها �أو حتمي�صها ،كالبق�سماط اململح �أو رقائق البطاط�س املحمرة �أو
القهوة ،حتتوي على مادة الأكريالميد امل�سرطنة؛ ومن ث ّم يجب اال�ستغناء
عن هذه الأطعمة �أو الإقالل منها قدر الإمكان.

• هل تعلم �إن �أول من ف�صل علم املثلثات عن علم الفلك و�أول من ا�ستخدم الظالل وظالل التمام والقواطع
وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�س الزوايا واملثلثات هم الريا�ضيون العرب وي�أتي على ر�أ�سهم يف
هذا املجال ن�صري الدين الطو�سي املتويف عام  672هـ 1274/م.
• هل تعلم �أن ابن الهيثم العامل اال�سالمي يعترب �أول من اكت�شف �أن العد�سة املحدبة ترى الأ�شياء �أكرب
مما هي عليه ،وهو �أي�ضاً �أول من �شرح تركيب العني ور�سمها بو�ضوح تام .وو�ضع �أ�سماء لبع�ض �أق�سامها .وقد
�أخذها عنه الأفرجن وترجموها �إىل لغاتهم املختلفة.
• هل تعلم �أن �أبا بكر الرازي هو مبتكر خيوط اجلراحة.

ال�صياد املاهر

حممد �أحمد

�أروى في�صل

حممد على الدين

م�صطفى حممد

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع زمالئه..
يهوى القراءة و�ألعاب الكمبيوتر..
ويتمنى ان ي�صبح مهند�سا يف
امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح مديرة مدر�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع
زمالئه ..يهوى القراءة و�ألعاب
الكمبيوتر ..ويتمنى ان ي�صبح كابنت
طيار يف امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء.

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع
زمالئه ..يهوى القراءة و�ألعاب
الكمبيوتر ..ويتمنى ان ي�صبح طبيب
يف امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء.

احدى اال�ساطري الهندية ال�شهرية تقول :جل�س الفتي ال�صغري فوق �صخرة عالية و�سط املياه يلقي ب�صنارته
عله ي�ستطيع ان ي�صطاد ما يكفي غذاء اخوته وام��ه ..كان ابوه �صياد ماهر لكن البحر قد خطفه ..هكذا
هي عي�شة ال�صيادين اليعرفون متي يغ�ضب البحر عليهم ومتي يفرح ..لكن قد خطفه ..هكذا يف عي�شة
ال�صيادين اليعرفون متي يغ�ضب البحر عليهم ومتي يفرح ..لكن اليوم رمبا كان فرحه الكبري ،فقد ا�ستطاع
الفتي ا�صطياد عدة �سمكات �سمينة وقبل ان يقوم من جمل�سه للعودة قرر ان يجرب اخرقطعة طعم معه وملاذا
فاحلظ اليوم ي�شجعه علي ذلك� ،سم باهلل العلي القدير وطلب منه العون والقي �صنارته املتوا�ضعة وانتظر
نداءها فرتة لي�ست ق�صرية حني اح�س بان �شيئا علق بها فجذبها فاذا بها ثقيلة جدا ..حاول معها ونزل ايل
املاء ليجذبها حتي ظهر علي ال�سطح فم �سمكة �ضخمة ف�أم�سك بقطعة من القما�ش الغليظ ي�ضعها علي كتفه
ولف يده فيها يف قطعة من �شبكة �صيد قدمية رمبا دخلتها �صغرية ومل ت�ستطيع اخلروج لكنها كانت تتغذي
فكربت داخلها فقام الفتي بقطع اخليوط ال�شبكة من حولها واخرجها واذا بها �سمكة كبرية عجيبة تداخلت
فيها الوان كثرية لها وقع ال�سحر ولكن لي�ست الوانها فقط هي العجيبة فقد كانت ال�سمكة الكبرية حتمل
علي ظهرها لفظ (امللك هلل) نعم هكذا راي النا�س هذا الكالم علي ظهرها حني جري بها الفتي و�سطهم
لرييهم اياها فقد القي بحمولة ا�سماكه الغالية ايل امه ثم جري ايل م�سجد القرية لريي النا�س ذلك فهلل
اجلميع وقرروا ان يذهب بها الفتي ايل ملكهم لريي ويعرف ان (امللك هلل) ..وحده وو�سط مظاهر حا�شدة
كبرية ،حمل �سمكته العجيبة علي ظهر يديه لرييها للملك ..ففتح عيناه جيدا واخذ يتح�س�سها ليعرف انه
ال لب�س فيها وال احتيال ثم قال �سبحان اهلل حني �سمع من يقول حمدا هلل ار�سل لنا من يقول ان امللك له
وحده نحن ال ميلكنا احد ففهم امللك ما يراد به من خلف هذه الكلمات وتذكر انه ي�ستبعد اهل هذه املدينة
ال�صغرية فخاف من هذه الإ�شارة الغريبة وقال للفتي انطلق ب�سمكتك هذه واعلن يف مملكتي انه منذ االن
اجلميع احرار ولي�س الحد �سلطان عليهم لن �أم�س فيهم اال من يرتكب �شرا ،منذ االن ال �ضرائب وال جزية
وما يخرج من االر�ض لكم وما يخرج من البحر لكم �سنبد�أ معا ع�صرا جديدا وليخرج كل امل�ساجني وليعي�ش
كل منكم كما ي�شاء ولينفذ وزيري االن امر ب�إرجاع �أرا�ضيكم اليكم وكل ما �سلب منكم ..ال يريد من احد اي
�شئ ولي�س يل عليكم �سلطان ..فان امللك هلل وحده ال �شريك له.

