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الليمون يقتل خاليا ال�سرطان
�أك��دت درا�سة حديثة ن�شرها معهد علوم ال�صحة ب�أمريكا �أن الليمون
يقتل خاليا ال�سرطان  حيث �أن��ه �أق���وى مب��ق��دار 10 �آالف م��رة من
العالج الكيميائي  .فهذه النبتة �أثبتت فعالية العالج �ضد �أمرا�ض
ال�سرطان �إذ تـُحطم اخلاليا اخلبيثة يف 12نوعاً من هذا الداء.
ومن املثري �أن العالج بالليمون يحطم خاليا ال�سرطان اخلبيثة فقط
وال ي�ؤثر علي اخلاليا ال�سليمة.

نق�ص النوم ي�ؤثر يف كيميائية اجل�سم
حذرت درا�سة بريطانية حديثة من �أن نق�ص النوم له ت�أثري جوهري
على عمل �أجهزة اجل�سم الداخلية ،و�أكدت الدرا�سة التي ن�شرت م�ؤخراً
ب�صحيفة � PNASأن ن�شاط مئات من جينات اجل�سم يتم حتوله
عندما تقل فرتات نوم ال�شخ�ص عن �ست �ساعات باليوم ملدة �أ�سبوع.
ويقول الباحثون �إن نتائج ه��ذه الدرا�سة ت�ساعد يف تف�سري كيف �أن
نق�ص النوم يدمر ال�صحة ،ف�أمرا�ض القلب والبول ال�سكري والبدانة
و�ضعف وظائف املخ جميعها ترتبط ب�ضعف النوم.
�إال �أن العلماء مل يتمكنوا بعد م��ن الك�شف ع��ن كيفية ت���أث�ير نق�ص
�ساعات النوم على ال�صحة ،لهذا ق��ام الباحثون بجامعة Surrey
الربيطانية بتحليل عينات من دم � 26شخ�ص بعد ق�ضائهم �ساعات
طويلة من النوم ت�صل �إىل � 10ساعات كل ليلة ملدة �أ�سبوع ،ثم قارنوا
نتائج التحاليل بعينات �أخرى �أخذت من نف�س الأ�شخا�ص بعد نومهم
�ساعات تقل عن �ست �ساعات بالليلة.
و�أبانت النتائج �أن �أكرث من  700جني قد تغري من خالل هذا التحول
يف �ساعات النوم ،فكل من هذه اجلينات حتتوي على �أوام��ر لبناء نوع
من الربوتني ،لهذا ف���إن اجلينات التي �أ�صبحت �أك�ثر ن�شاطاً� ،صارت
تنتج كميات �أعلى من الربوتينات ب�شكل يغري من كيميائية اجل�سم،
و�إنه عند تعطيل ال�ساعة البيولوجية للج�سم ف�إن بع�ض اجلينات يتغري
ن�شاطها زيادة ونق�صاناً ب�شكل طبيعي �أثناء اليوم� ،إال �أن هذا الت�أثري
ي�ضعف مع احلرمان من النوم .وقال كاتب الدرا�سة بوف�سور كولني
�سميث :كان هناك تغري جذري يف ن�شاط العديد من اجلينات املختلفة،
وقد �أثر ذلك �أي�ضاً على اجلهاز املناعي وكيفية ا�ستجابة اجل�سم للعطب
وال�ضغوط  .و�أ�ضاف الباحث �أن النوم ميثل عن�صراً �أ�سا�سياً لإعادة بناء
اجل�سم واحلفاظ على وظائف �أع�ضاء اجل�سم املختلفة .

كيف تتجنبني ال�سكري خالل احلمل
ميكن ملر�ض ال�سكري �أن ي�صيبك خالل فرتة احلمل يطلق عليها ا�سم
�سكري احلمل وتتمثل بوجود كمية كبرية وغري طبيعية من ال�سكر
يف دم الأم وحتدث عادة بن�سبة � 1إىل  2%من حاالت احلمل ،وتظهر
يف ال�شهور الثالثة الأخ�يرة �إذ يجب على اجل�سم �إف��راز كمية �إ�ضافية
من الأن�سولني لتلبية احتياجات طفلك ،كما ميكن �أن ترتفع م�ستويات
ال�سكر يف الدم ب�سبب التغريات الهرمونية يف هذه الفرتة ،التي ت�ؤثر
على وظيفة الأن�سولني.
لكن ال�سكري خ�لال احل��م��ل لي�س ب��الأم��ر ال�سهل لأن ال�سكر يعرب
امل�شيمة وي�صل �إىل الطفل ،م��ا يعني �أن��ه ق��د ينمو ك��ث�يراً ،م��ا يجعل
الوالدة �أ�صعب،كما تزيد فر�ص �إ�صابة طفلك بالريقان �أو مب�شاكل يف
التنف�س .وقد يقود يف بع�ض احل��االت �إىل وف��اة اجلنني داخ��ل الرحم
ما مل يكت�شف ب�سرعة وتتم ال�سيطرة عليه عرب �ضبط م�ستوى ال�سكر
يف الدم عرب تخفيف ا�ستهالك الأطعمة وامل�شروبات التي حتتوي على
ال�سكر .لكن ميكنك جتنب ال�سكري خ�لال احل��م��ل ع�بر ات��ب��اع نظام
غذائي متوازن خ�صو�صاً �إذا كنت تعانني من زي��ادة يف ال��وزن ملحاولة
�ضبط ال��وزن ال��ذي �ستكت�سبينه وممار�سة نوع من الريا�ضة اخلفيفة
بانتظام خ�صو�صاً �إذا كنت معر�ضة وراثياً لهذا املر�ض.
ال تقلقي اب��داً ف���إن �سكري احلمل يختفي بعد والدة الطفل ،بخالف
�أنواع مر�ض ال�سكري الأخرى.

م��ع��دة م �ل �ك��ة ب��ري�ط��ان�ي��ا
مت� �ن� �ع� �ه ��ا م� � ��ن زي� � � ��ارة
�أل���غ���ت امل��ل��ك��ة ال���ي���زاب���ي���ث الثانية
 86عاماً ام�س زي��ارة ر�سمية �إىل
وي��ل��ز ب�سبب ا�صابتها بالتهاب يف
الأمعاء واملعدة على ما �أعلن ق�صر
باكينغهام.
ويفرت�ض �أن تتوجه امللكة وزوجها
دوق ادن��ب��ره  91ع���ام���اً الأرب���ع���اء
واخل��م��ي�����س �إىل روم���ا ب��دع��وة من
ال���رئ���ي�������س الإي������ط������ايل جورجيو
نابوليتانو.
وقال ناطق با�سم ق�صر باكينغهام
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س امل��ل��ك��ة لن
ت��ت��وج��ه ال�����س��ب��ت �إىل ���س��وان�����س��ي يف
جنوب ويلز حيث كان يفرت�ض �أن
حت�ضر مرا�سم ع�سكرية مبنا�سبة
العيد الوطني الويلزي.
و�أ�ضاف :تعاين من عوار�ض التهاب
يف املعدة والأمعاء و�ستم�ضي عطلة
نهاية الأ���س��ب��وع كما ه��ي ال��ع��ادة يف
ويند�سور مقر اقامتها غرب لندن
من دون �أن يعطي �أي تو�ضيحات
�إ�ضافية.
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بالكبريي تطلق �أول حتديث
ل � � � � � � �ـBlackberry 10

غياب الأب ..الأطفال ال�ضحية الأوىل

�أع��ل��ن��ت ب�لاك��ب�يري ام�����س ع��ن �أول
حت���دي���ث ل���ن���ظ���ام ب�ل�اك���ب�ي�ري 10
حت�����ت رق�������م ،10.0.10.85
وب��ح��ج��م  150م��ي��غ��اب��اي��ت ملالك
هواتف .Blackberry Z10
و�أ���������ش��������ارت ب��ل�اك����ب��ي�ري �إىل �أن
ال��ت��ح��دي��ث اجل���دي���د ي��ح�����س��ن من
�أداء تطبيقات الطرف الثالث مع
ال��ن��ظ��ام ،بالإ�ضافة �إىل حت�سينات
يف �أداء تطبيقات جيميل و �سجل
ال���ه���ات���ف ،ح��ي��ث مي��ن��ح التحديث
اجل��دي��د للم�ستخدم م��ي��زة تنزيل
الأرق������ام ال��ه��ات��ف��ي��ة م���ن اخلدمات
ال�������س���ح���اب���ي���ة .وح����م����ل التحديث
اجلديد حت�سينات يف �أداء الكامريا
خا�صة عند التقاط ال�صور يف ظل
�إ�ضاءة منخف�ضة ،والتقاط ال�صور
بدون تفعيل الفال�ش ال�ضوئي.
و�أ�������ض������اف������ت ب��ل��اك�����ب��ي��ري ك���ذل���ك
حت�سينات يف �أداء مت�صفح النظام
م��ع ال��ف��ي��دي��وه��ات ،وذل����ك بجانب
حت�سينات يف �أداء البطارية لكي تدوم
ف�ترة �أط��ول قبل �أن تتطلب �إعادة
�شحن .ومي��ك��ن حتميل التحديث
اجلديد عرب الهواء باملوافقة على
القيام بالتحديث عن و�صول تنبيه
بذلك على الهاتف� ،أو القيام بذلك
ي���دوي���اً ع�ب�ر ال���ذه���اب �إىل قائمة
الإعدادات  Settingsثم اختيار
حت��دي��ث��ات ال��ن��ظ��ام Software
 Updatesوال�������ض���غ���ط على
ال��ب��ح��ث ع��ن حت��دي��ث��ات Check
. For Updates

تعتقد املحللة النف�سية الفرن�سية غابريال روبان �أنه ينبغي �أن تعرتف
يقدما له الدعم ال�ضروري ،فهو
العائلة واملجتمع بجميل الأب و�أن ّ
عن�صر �أ�سا�سي ي�ساهم يف بناء الطفل
ٌ
وبالتايل م�ستقبل الب�شرية.
 (ال بدّ من م�ساعدة الآب��اء) ،يدقّ عنوانكتابك اجل��دي��د ناقو�س اخل��ط��ر ،هل
تبدو الأمور بهذا ال�سوء؟
 ل�ست �أن��ا م��ن يقول ه��ذا ال��ك�لام� ،إنهال�شعور بال�ضيق ي�سيطر على املجتمع
فنعانيه جمي ًعا ويقع الأطفال �ضحيته
الأ�سا�سية� .ساهم �صعود م��ا ي�سمى بقلة الأدب
وغ��ي��اب االح�ت�رام يف رف�����ض خمتلف �أ���ش��ك��ال ال�سلطة
التي �سبق ومتثلت يف الأ���س��رة يف �شخ�صية الأب حتى
جت�سدت هذه الفكرة يف املجتمع واملدر�سة ومراكز فر�ض
العدالة ومراكز ال�شرطة .فالأب هو من يبني املجتمع،
هو من ي�أذن ومينع وي�ضع احلدود� .إال �أن هذا الأب فقد
جزئ ًيا دور ممثل القانون وبقدر ما تكت�سب عالقة الأم
ً
م�شو�شا .هنا ال
بالطفل القوة بقدر ما �أ�صبح دور الأب
ب ّد من �أن نطرح ال�س�ؤال :من الذي يج�سد القانون يف
حياة الطفل �إن مل يكن الأب؟
 ما هي الأمور التي متنع الأب اليوم من �أداء دورال�سلطة والقانون يف العائلة؟
 يبقى املانع الأ�سا�سي عدم اعرتاف املجتمع بدور الأب.تدريجا من منظمة هرمية عمودية
يف الواقع ،انتقلنا
ً
�إىل منظمة �أفقية ،وهو �أمر حتمي مع تطور احل�ضارات
�إال �أنه �أدى يف الوقت عينه �إىل اختالط الأدوار واملعايري
وا�ضح يف الأ���س��رة .مل يعد �أعلى الهرم م�صدر
يف �شكلٍ
ٍ
ال�سلطة ب��ل �أ���ص��ب��ح اجل��م��ي��ع م��ت�����س��اوي�ين بع�ضهم مع
بع�ضهم الآخ��ر و�أ�صبح التفريق بني املجتمعات مبه ًما
ج�سد الأب ال�سلطة والقوة يف
�أكرث ف�أكرث .يف ما م�ضىّ ،
الأ�سرة واملجتمع لأنه ا�ستفاد من هالة القوة واحلماية
التي �أحاطت بكبار �شخ�صيات ال�سلطة .بات مكان هذه
ال�سلطة �شاغ ًرا اليوم� ،إال �أننا نحتاج �إىل من ميلأ هذا
املكان عل ًما �أن �أ ًيا كان من �سيحاول ذلك لن يتمكن من
تلبية متطلباته مبفرده.
 هل من ال�ضروري ال��ع��ودة �إىل ق��وة ال�سلطةالأبوية يف العائلة؟
 طب ًعا ال! م��ا �أري���د قوله كمحللة نف�سية �إن الطفليحتاج �إىل �أن يتمكن من بناء �شخ�صيته من ر�ؤية والده
ك�شخ�ص ق��وي وق���ادر� .إن حظي الطفل بهذا النموذج
ٍ
فهو حم��ظ��وظ و�إن مل ي��ح َ��ظ ب��ه ف�سي�ساعده املجتمع
من خالل االعرتاف ب�سلطة الأب وتقديرها على ر�ؤية
وال���ده ق��و ًي��ا� .إال �أن��ن��ا نفتقد حتى �إىل ه��ذه احل��ال��ة يف
�أيامنا هذه .فالأب مل يعد يحظى باالحرتام �أو التقدير

تناول الآي�س كرمي ب�شكل �سريع
ي�ؤدي �إىل جتمد الدماغ
ك�شفت درا���س��ة جديدة عن �سر فعالية الآي�����س ك��رمي واملثلجات يف حت�سني مزاج
الإن�سان وزيادة �شعوره بال�سرور والن�شوة ،بعد �أن ثبت �أنه ين�شط مراكز ال�سرور
وال�سعادة يف الدماغ.
فقد وجد الباحثون يف مركز علوم الت�صوير الع�صبي مبعهد الطب النف�سي يف
لندن� ،أن احللويات املثلجة تثري املناطق الدماغية امل�س�ؤولة عن م�شاعر ال�سرور
والبهجة ،وت�ؤثر ب�صورة فورية ومبا�شرة على �أجزاء الدماغ امل�سيطرة على املزاج.
ولكن درا�سة اخرى �أجراها باحثون يف جامعة �إيرلندا الوطنية يف غالواي �أظهرت
�أن ال�صداع امل�ؤمل الذي ينجم عن تناول الآي�س كرمي ب�شكل �سريع ،والذي يعرف
با�سم جتمد الدماغ ،يرجع �إىل زيادة �سريعة يف تدفق الدم خالل وعاء دموي رئي�س
يف الدماغ يدعى ال�شريان املخي الأمامي ووجد الباحثون ،الذين طلبوا من 13
�شخ�صاً �سليما �شرب مياها مثلجة� ،أن ال�شريان املخي الأمامي متدد ب�سرعة وغمر
الدماغ بالدم يف الوقت الذي �شعر امل�شاركون يف الدرا�سة بالأمل وبعد فرتة ق�صرية
م��ن ح���دوث ال��ت��م��دد ،تقل�ص ال�شريان امل��ذك��ور وتال�شت �آالم امل�����ش��ارك�ين .وي�أمل
الباحثون يف ا�ستخدام نتائج ه��ذه ال��درا���س��ة لتطوير ع�لاج��ات ج��دي��دة لل�صداع
الن�صفي.

وبات يتنازل عن الأم��ور التي مت ّيزه عن امل��ر�أة وير�ضى
�أك�ثر ف�أكرث ب���أن ي�أخذ دوره��ا .لذلك ال ميكن �أن ننكر
دور الأب الرجويل يف املجتمع والأ�سرة من دون �أن نلحق
ال�ضرر بالطفل.
 هل يعني ذلك �أن وجود الرجل يف املنزل يعيقبناء �شخ�صية الطفل يف �شكلٍ �سوي؟
 �سواء كان الطفل فتاة �أو �صب ًيا ،يحتاج �إىل الإعجاببوالده� .إن كان �صب ًيا ،ال ب ّد من �أن يحاول الت�شبه بوالده
و�أن يقي�س نف�سه باملقارنة معه لينمو يف �شكلٍ طبيعي.
م��ث�ل ً
ا ،ال م�شكلة ل��و ق��دّر املجتمع �أداء ال��رج��ل لبع�ض
الأع��م��ال املنزلية �إال �أن حالنا اليوم ال تبدو على هذه
الدرجة من املثالية .يقدّر املجتمع الأب الفنان الذي
يحتاج �إىل التواجد يف منزله مث ً
ال ،ذلك نظ ًرا �إىل ما
يقدّمه من �أعمال وبهذا ميكن �أن ي�شكل حاف ًزا لطفله
ومدعاة فخ ٍر �أو مرجعية له .هنا ال ب ّد من �أن ن�شدد على
ا�ستحالة تبديل �أدوار الأم والأب على ال�صعيد الرمزي
من دون �أن نعني امتناع الأب عن تدليل طفله �أو عن
االهتمام ب�أمور رعياته اليومية.

جن �م��ة ل�ب�رت ��ون ب�ج��ان��ب
ت���اي� �ل���ور يف ه ��ول� �ي ��وود
 هل ميكن �أن ت�ساعد الأم الأب على ا�ستعادة�سلطته؟
 م����ن ال���������ض����روري �أن ي��ح��ظ��ى الأب ب����االح��ت�راموالتقدير يف منزله وم��ن زوج��ت��ه بالدرجة الأوىل
ف�أفكارها و�آرا�ؤه��ا ت�ؤثر على �أطفالها يف �شكلٍ �أو يف
�آخ���ر .م��ن هنا ،ت����ؤدي الأم دو ًرا �أ�سا�س ًيا م��ن خالل
ت�صرفاتها و�أقوالها يف ت�شجيع الأب على �أداء دوره
كرا ٍع للقانون يف �شكلٍ فاعل .عالو ًة على ذلك ال ب ّد
من �أن ترف�ض �أداء الأدوار كاف ًة� .أعتقد � ً
أي�ضا �أنه ال
ب ّد من التفريق بني دور الأم والأب داخل العائلة من
دون �أن ي�ؤثر ذلك على امل�ساواة بني العرقني وحق
امل��ر�أة يف م�ضاهاة الرجل خ��ارج �إط��ار الأ�سرة تكمن
هنا �أ�س�س التفكري ونقاط االنطالق ،ال �سيما �أنها
�ستكون يف �صدد اخرتاع الأب اجلديد وهو من دون
ّ
�شك حتدٍ رائع.

خ ّلد ا�سم املمثل الربيطاين الراحل
ريت�شارد برتون بنجمة على ر�صيف
ال�شهرة يف هوليوود بجوار جنمة
زوج��ت��ه ال�سابقة �إليزابيث تايلور
بالتزامن م��ع ال��ذك��رى اخلم�سني
لفيلم كليوباترا الذي قام الإثنان
ب��دوري البطولة فيه .وقبلت ابنة
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ال��ت��ب��ن��ي ،م��اري��ا برتون،
النجمة يف مرا�سم ج��رت يف �شارع
هليوود ال�شهري �شارك فيها املمثل
مايكل ���ش�ين ،لتكون النجمة رقم
 2491ع��ل��ى ال��ر���ص��ي��ف .وق���ال
لريون غوبلر ،رئي�س غرفة جتارة
هوليوود يف بيان ي�سعدنا �أن يك ّرم
امل��م��ث��ل ال��راح��ل العظيم ريت�شارد
برتون بنجمة على ر�صيف ال�شهرة
و�سعداء �أي�ضاً لأن جنمته �ستكون
�إىل جانب �إليزابيث تايلور .

معبد فرعوين يف قلب مدريد
من امل�ؤكد �أنه مل يخطر ببال بناة معبد ديبود الفرعوين على �أر�ض
جنوب م�صر ب��ج��وار النيل �أن ه��ذا ال�صرح �سي�ستقر يوما م��ا على
الأرا���ض��ي الأوروب���ي���ة ،فاملعبد يقوم الآن على رب��وة يف قلب مدريد
تقع بجوار الق�صر امللكي وخلف �ساحة �إ�سبانيا � ،أحد �أكرب ميادين
العا�صمة الإ�سبانية ،ولكن كيف و�صل املعبد الفرعوين �إىل هذا
املكان؟
كان املعبد يقع يف الأ�صل مبنطقة النوبة ال�سفلى قرب ال�شالل الأول
بالنيل يف �أ���س��وان وكذلك من املركز الديني املكر�س لعبادة الإلهة
�إيزي�س بجزيرة فيلة ،وب��د�أ بنا�ؤه يف القرن الثاين قبل امليالد على
يدي امللك �أدخاليماين من مملكة مروي -التي تناف�ست مع احلكام
ال��ف��راع��ن��ة ع��ل��ى ���س��ي��ادة ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة -ع��ن��دم��ا �أق����ام م��ع��ب��دا �صغريا
خم�ص�صا للإله �آمون والإلهة �إيزي�س.
ثم ق��ام امللوك البطاملة بتو�سيع املعبد حتى و�صوله �إىل ما يقارب
�شكله احل��ايل ،وبعد �ضم م�صر �إىل الإمرباطورية الرومانية �أنهى
الإمرباطوران �أوغ�سط�س وطيباريو�س �أعمال بناء وتزيني املعبد.
و�أهدت احلكومة امل�صرية يف عهد الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر
هذا املعبد لإ�سبانيا تقديرا جلهودها يف احلفاظ على الآثار امل�صرية،
بعد ال��ن��داء العاملي ال��ذي �أطلقته منظمة اليون�سكو لإن��ق��اذ معابد
النوبة من االندثار نتيجة الرتفاع من�سوب مياه النيل يف منطقة
�أ�سوان بعد بناء ال�سد العايل.
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جامعة الإمارات تطلق �أول برنامج
ماج�ستري يف املحا�سبة املهنية
•• العني  -الفجر:

�أعلنت جامعة الإمارات العربية املتحدة عن �إطالق �أول برنامج ماج�ستري يف
املحا�سبة املهنية املعتمد لدى الهيئة العاملية لالعتماد الأكادميي يف املنطقة
وذلك ا�ستجابة لالحتياجات امللحة ملمار�سي املهنة واملدراء على حد �سواء.
وق��ال الدكتور حممد يو�سف ح�سن بنى يا�س ،نائب مدير اجلامعة مدير
ال�شئون الأكادميية �أن هذا الربنامج يتما�شى مع برنامج ماج�ستري املحا�سبة
ال��ع��ام��ة وال���ذي ي��در���س الآن يف �أف�����ض��ل  10ج��ام��ع��ات يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،و�سيتيح هذا الربنامج فر�صاً وا�سعة �أمام الدار�سني والراغبني
بااللتحاق بق�سم املحا�سبة بكلية الإدارة واالقت�صاد ،وجامعة الإمارات التي
ح�صلت على االعرتاف الأكادميي تعترب رائدة يف تعليم املحا�سبة يف املنطقة
وتر�سخت �سمعتها بالتفوق يف قطاع التعليم و�أ�شار �إىل �أن هذه املكانة التي
و�صلت �إليها اجلامعة هي انعكا�س وترجمة حقيقية جت�سد ر�ؤى معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آيل نهيان وزي��ر التعليم العايل والبحث العلمي
الرئي�س الأع��ل��ى للجامعة وال���ذي يحر�ص على ج��ودة خم��رج��ات التعليم
اجلامعي و�إع��داد اخلريجني لأ�سواق العمل بكل كفاءة واقتدار و�أ�ضاف �أن
هذا الربنامج من �ش�أنه �أن يعزز ت�أهيل املحا�سبني املهنيني اخلريجني لقيادة
العمل املحا�سبي طبقا لأحدث النظم العلمية يف املمار�سات املهنية والأخالقية
 .وو�صف بني يا�س طرح هذا الربنامج ب�أنه جاء تلبية الحتياجات املهتمني
يف هذا القطاع ،مو�ضحا �أن الربنامج �سي�ستغرق ا�ستكمال درا�سته خالل
ثالث ف�صول درا�سية ويف دورات م�سائية.
من جانبه �أ�شاد الأ�ستاذ الدكتور راديباوغ (جامعة بريغهام يونغ ،الواليات
مي لهذا الربنامج ب���أن جامعة
املتحدة الأمريكية) ال��ذي ك��ان �أح��د امل َق ّي نِ
الإمارات هي �أول جامعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حت�صل
على اعتماد املحا�سبة لدى الهيئة العاملية لالعتماد الأكادميي ،مو�ضحا ب�أن
خطط جامعة الإمارات تندرج يف جمملها يف �سياق �أف�ضل املمار�سات العاملية
يف جميع �أنحاء العامل.
ومن ناحيته �أفاد الأ�ستاذ الدكتور ديفيد جراف ،عميد كلية �إدارة الأعمال
واالقت�صاد ،بجامعة الإمارات � ،أن برنامج املاج�ستري يف املحا�سبة املهنية �صمم
لتزويد الطالب بتدريب دقيق ومتعدد التخ�ص�صات يف املحا�سبة ،وتكملها
جمموعة وا�سعة من الوحدات االختيارية ،لإعدادهم حلياة مهنية تت�صل
باملحا�سبة والأعمال التجارية .والربنامج ميكن اخلريجني من احل�صول
على م�ستوى عال من الكفاءة الوظيفية والفنية يف املحا�سبة والتي تفوق
الكفاءات املوجودة ب�سوق العمل .وهو ما يغطي �أي�ضا العديد من جوانب
املحا�سبة وعليه ف�إنه يعترب اف�ضل من �أي �شهادات حما�سبة مهنية �أخرى
والتي تكون حمددة التخ�ص�ص .ف�ضال عن ذلك ف�أن الربنامج يهدف اىل
تطوير الكفاءات ال�شخ�صية والتجارية (التقنية وغري التقنية) خلريجي
الربنامج ويوفر لهم �أ�سا�سا ممتازا حلياة مهنية ناجحة .و�إن احل�صول على
�شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة املهنية هي الطريق الطبيعي ال�ستكمال �شهادة
الدكتوراه يف �إدارة الأعمال.

افتتاح معر�ض ر�أ�س اخليمة للتعليم
والتدريب والتوظيف الثالثاء املقبل
يفتتح �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليمة الثالثاء املقبل الدورة اخلام�سة من معر�ض وم�ؤمتر ر�أ�س اخليمة
للتعليم والتدريب والتوظيف يف مركز �أر���ض املعار�ض ال��ذي يقام حتت
�شعار �أب�شر ..ع��ام التوطني .. 2013وي�ستمر حتى يوم اخلمي�س املقبل.
و�أ�شار عبد النا�صر الذهب مدير عام ر�ؤي��ة لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
�إىل ان�ضمام دائرة اخلدمة املدنية برا�س اخليمة لل�شركاء اال�سرتاتيجيني
للمعر�ض �إىل جانب منطقة ر�أ���س اخليمة التعليمية ومكتب هيئة تنمية
وت��وظ��ي��ف امل����وارد الب�شرية الوطنية ب��ر�أ���س اخليمة ممثلة ع��ن خمتلف
الدوائر احلكومية املحلية بالإمارة ..الفتا �إىل ارتفاع عدد اجلهات امل�شاركة
يف املعر�ض الذي يحظى برعاية قيادة حر�س الرئا�سة وبنك ر�أ�س اخليمة
الوطني والبنك التجاري ال���دويل و�شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية
جلفار ا�ضافة �إىل  31من اجلهات احلكومية والأكادميية واخلا�صة من
بينها جهات ت�شارك للمرة الأوىل مما �سي�شكل فر�صة جيدة للمواطنني
واملواطنات الباحثني عن فر�ص تعليمية �أو تدريبية �أو توظيفية للح�صول
على �أهدافهم ب�أقل جهد ووقت.

نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر اليوم فى دورتها اخلام�سة
•• العني  -الفجر:

حتت رعاية وح�ضور معايل ال�شيخ نهيان
م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي����ر التعليم العايل
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �أمناء
ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال��دول��ي��ة ل��ن��خ��ي��ل التمر،
تكرم الأمانة العامة للجائزة �صباح اليوم
الأحد الفائزين بفئات اجلائزة يف دورتها
اخلام�سة� ،ضمن حفل كبري يقام يف متام
ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم يف ق�صر
الإم������ارات ب��ال��ع��ا���ص��م��ة اب��وظ��ب��ي بح�ضور
�أع�����ض��اء ال�سلك الدبلوما�سي بالإمارات
وكبار ال�شخ�صيات املخت�صة على م�ستوى
املنطقة والعامل.
و�أ���ش��ار �سعادة الدكتور عبد ال��وه��اب زايد
�أمني عام اجلائزة �أنه بناء على توجيهات
���س��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك �آل نهيان
وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث العلمي
رئي�س جمل�س الأم��ن��اء ،راع��ي احلفل ف�إن
حفل تكرمي الفائزين لهذا ال��ع��ام يتميز
بالعديد من املفاج�آت الطيبة التي ترقى
�إىل م�ستوى ال�شخ�صيات املكرمة والفائزة
يف دورتها اخلام�سة .بالإ�ضافة �إىل ح�ضور
دويل وعربي رفيع امل�ستوى ممث ً
ال مبعايل
وليد ع�ساف وزير الزراعة بدولة فل�سطني،
ومعايل �أحمد عياد العريف وزي��ر الزراعة
وال�ث�روة احليوانية يف احلكومة الليبية
االنتقالية ،وعدد كبري من �أع�ضاء ال�سلك
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي امل��ق��ي��م يف دول����ة الإم������ارات
العربية املتحدة.
و�أ�����ض����اف ���س��ع��ادة �أم��ي�ن ع����ام اجل���ائ���زة �أن
مرا�سم احلفل �ستبد�أ بكلمة راعي احلفل
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك �آل نهيان
وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث العلمي
رئي�س جمل�س الأمناء ،بعدها يلقي معايل
الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل مدير
املنظمة العربية للتنمية ال��زراع��ي��ة ،ثم
تبد�أ مرا�سم تكرمي كل من ال�شخ�صيات
املهمة ال��ت��ي ك��ان لها كبري الأث���ر وعظيم
الدعم لل�شجرة املباركة التي �ساهمت يف
خ��دم��ة ق��ط��اع نخيل التمر على امل�ستوى
املحلي والدويل وهي:

م���ع���ايل ع���زي���ز �آخ���ن���و����ش وزي�����ر الفالحة
وال�����ص��ي��د ال��ب��ح��ري يف امل��م��ل��ك��ة املغربية،
وم�����ع�����ايل ال����دك����ت����ور ط�������ارق ب�����ن مو�سى
ال���زدج���ايل م��دي��ر ع���ام امل��ن��ظ��م��ة العربية
للتنمية ال��زراع��ة ،و�سعادة علي م�صطفى
حممد التجلي مدير عام م�شاتل ال�ساحل
الأخ�ضر م��ن الإم����ارات العربية املتحدة،
ك��م��ا ���س��ي��ق��وم م��ع��ال��ي��ه ب��ت��ك��رمي الفائزين
بفئات اجلائزة وهم على النحو التايل:
ع���ن ف��ئ��ة ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات املتميزة
�سيكرم الفائز باملركز الأول جهاز ابوظبي
ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن دول����ة الإم������ارات
العربية املتحدة .والفائز باملركز الثاين
املعهد الوطني للبحث الزراعي يف اململكة
املغربية.
وعن فئة املنتجون املتميزون �سيكرم الفائز
ب��امل��رك��ز الأول امل��ه��ن��د���س م��ه��ل��ه��ل جا�سم
�إبراهيم امل�ضف من دولة الكويت.
وع���ن ف��ئ��ة �أف�����ض��ل تقنية متميزة �سيكرم
ال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الأول ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل
حم��م��د احل����م����دان م���ن امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية .والفائز باملركز الثاين املهند�س
�أمني زوبة من اجلمهورية التون�سية.
وع��ن فئة �أف�ضل م�شروع تنموي �سيكرم
الفائز باملركز الأول الهيئة العامة للنخيل
ب��وزارة ال��زراع��ة يف اجلمهورية العراقية� .إب��راه��ي��م امل��و���ص��ل��ي م��ن ج��م��ه��وري��ة م�صر ���س��ي��ك��رم ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د �سعيد
وال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ال��دك��ت��ور حامد ال��ع��رب��ي��ة .وع���ن ف��ئ��ة ال�شخ�صية امل�ؤثرة م��ك��ي م���ن امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة الها�شمية،

لدوره البارز يف خدمة قطاع نخيل التمر
و�صناعة التمور على امل�ستوى العربي.

مـــــــــــــر�أة
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 60عام ًا ...وقت تغيري الكرميات

لأننا نرغب يف �أن نتقدم يف ال�سن مع جتنب ترهل الب�شرة واحلفاظ على ن�ضارتها وحيويتها ،وجدنا كرميات جديدة
للعناية بالب�شرة ،ت�ساعدنا على مواجهة �آثار ال�شيخوخة .ال ب�أ�س بالتجاعيد ،مع احلفاظ على جمالنا!
ب��ال��ت���أك��ي��د ،يف ال�����س��ت�ين م���ن ال��ع��م��ر ت��ت��غ�ير الب�شرة،
خ�����ص��و���ص��اً ب��ع��د م����رور وق���ت ع��ل��ى ان��ق��ط��اع الطمث.
فتتعطل االت�������ص���االت ب�ي�ن اخل�ل�اي���ا وي��خ��ف جتديد
الب�شرة ويتعرث دوران الأوعية الدقيقة .للحفاظ على
جمالك ،حتتاج الب�شرة �إىل عنا�صر حمددة :الدهون
وغ�يره��ا م��ن م��غ��ذي��ات (ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات� )...ست�سمح
للخاليا ب�إنتاج كل العنا�صر التي ترتاجع مع التقدم
يف ال�����س��ن .ت��ع��ريف �إىل اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن كرميات
العناية بالب�شرة التي حتتوي على كل ما حتتاجني
�إليه ال�ستعادة ن�ضارتك وجمالك.
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م�ضادات الرتهل :بروتينات ت�شد الب�شرة
عندما يفقد الوجه �شكله املتنا�سق وت�صبح مالحمه
غ�ير وا���ض��ح��ة ،نتحرك �سريعاً للحد م��ن انخفا�ض
خمتلف �أن����واع ال��ك��والج�ين .يف ال���واق���ع ،الربوتينات
ال��ن��ب��ات��ي��ة (م�ستخل�صات ال�����ص��وي��ا والفا�صوليا)...
وال��ب��ب��ت��ي��دات (الأرغ������ان ب�شكل خ��ا���ص) ت��ع��زز ن�شاط
اخلاليا الليفية ،وتزيد بالتايل تكوين الكوالجني.
بف�ضل ه��ذه امل��غ��ذي��ات ،تعيد الب�شرة هيكلة نف�سها
تدريجاً ،متمتعة بالن�ضارة .تتوافر هذه املكونات يف
كرميات الليل والنهار.
للح�صول على مل�سة فورية من احليوية والن�ضارة،
م��ن املثري لالهتمام رمب��ا ،ا�ستخدامها يف ال�صباح.
فهي ت�شد الأدمة فوراً.
مالمح جذابة :مع ت�أثري حم�ض الهيالورونيك
كي ت�ستعيد الب�شرة �شبابها وحجمها ،حتتوي كرميات
ال��ن��ه��ار �أو الليل على م��ك��ون تقليدي كالغلي�سريين
وه��و حم�ض الهيالورونيك ال��ذي يعمل على �سطح
الب�شرة �أو يف عمقها على ح�سب حجمه .هذان املكونان
ي�سمحان باالحتفاظ باملاء ب�شكل فاعل يف الب�شرة.
بالتايل ت�صبح �أكرث ن�ضارة.
للح�صول على نتيجة م�ضاعفة ،ا�ستخدمي م� ً
صال
مكافحاً لل�شيخوخة مركزاً باملواد الن�شطة ،يتغلغل
ب�سرعة وميكن ا�ستخدامه يومياً ،يف ال�صباح وامل�ساء
قبل ا�ستعمال كرمي النهار.
مكافحة اجلفاف� :أحما�ض دهنية �أ�سا�سية
للتغذية
حتتاج الب�شرة �إىل ا�ستعادة رونقها ونعومتها ،ال �سيما
�إذا ك��ان��ت ج��اف��ة ك��ث�يراً .ال��ده��ون الثالثية والزيوت
ال��ن��ب��ات��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��الأح��م��ا���ض ال��ده��ن��ي��ة الأ�سا�سية
(الأرغ�����ان )...توفر لها املغذيات التي حتتاج �إليها.
�إنها و�سيلة ت�سمح بتعوي�ض فقدان املاء و�إعادة ت�شكيل
الأدمة.
حت�صلني عليها ب�شكل خا�ص يف كرميات النهار التي
غ��ال��ب��اً م��ا ت��ك��ون غنية لأن الب�شرة ج��اف��ة .ك��ذل��ك يف
كرميات الليل التي حتتوي على مواد كالكافيني التي
حتد من ظهور اجليوب �أو االنتفاخ ب�سبب ا�ضطراب
دوران الأوعية الدموية خالل النوم.

معرفة نوع الب�شرة
بداية لالعتناء بها
جت��اه��ل ال��ع��دي��د م��ن الفتيات معرفة ن��وع ب�شرتهن ،وان����واع الب�شرة هي
النوع الأول هى الب�شرة العادية وهى �أف�ضل �أن��واع الب�شرات وهى تت�صف
ب�أنها ب�شرة متوازنة وناعمة امللم�س خالية من احلبوب والدهون والبقع،
وال��ب�����ش��رة اجل��اف��ة وه���ى م�����ش��دودة وي��ظ��ه��ر ب��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن اخلطوط
والتق�شف والتجاعيد والتى تظهر حول منطقة العني فى �سن مبكر ،كما
تت�أثر الب�شرة اجلافة بالعوامل اخلارجية ب�شكل كبري كال�شم�س والربودة
وتقلبات الأجواء.
وهناك الب�شرة الرقيقة احل�سا�سة والتى يظهر بها ع��روق حمراء وتبدو
�صافية ول��ك��ن ���س��رع��ان م��ا ت��ت��ح��ول �إىل االح���م���رار وظ��ه��ور ال��ب��ق��ع نتيجة
الإفراط فى م�ستح�ضرات التجميل.
�أما الب�شرة الدهنية فهى تت�صف بامل�سام الوا�سعة كما ينت�شر بها حب ال�شباب
ذات الر�ؤو�س ال�سوداء ،ولكنها تتميز مبقاومتها للتجاعيد وباملرونة لفرتة
طويلة نظرا الرتفاع ن�سبة الزيوت والدهون بها ،علما ب�أنها �أف�ضل �أنواع
الب�شرات طبيا لأنها حتتفظ ب�شابها طوال الوقت.
وهناك الب�شرة املختلطة �أو املركبة وامل��زدوج��ة وه��ذه الب�شرة عبارة عن
خليط بني الب�شرة الدهنية واجلافة ،حيث ترتكز املنطقة الدهنية عادة
فى و�سط الوجه «اجلبهة والأنف والذقن» بينما الوجنتني وجوانب الوجه
ومنطقة ما حول العينني والرقبة هى املناطق اجلافة.

حيوية �أكرث :مع الكال�سيوم املجدد للب�شرة
�إذا فقدت الب�شرة حيويتها و�أ�صبحت �أكرث ح�سا�سية
(�أي �أ���ض��ع��ف) ،يجب �إع��ط��ا�ؤه��ا بع�ض ال��دف��ع� .أ�صبح
الكال�سيوم عن�صراً �أ�سا�سياً لتقوية الب�شرة� ،إذ يتدخل
يف وظائف الب�شرة احليوية كتجديد خاليا الأدمة.
جن��ده يف كرميات النهار والليل مع غ�يره من مواد
ن�شطة (الأحما�ض الدهنية ،وم�ضادات الأك�سدة .)...
كذلك جند الكال�سيوم يف كرميات العناية مبحيط
العني وال�شفاه� .إنها مناطق �ضعيفة تتعر�ض لآثار
ال�شيخوخة قبل غريها من مناطق الوجه� .إنه �سبب
وجيه يدفعنا �إىل احلفاظ عليها لأطول وقت ممكن
واختيار ما ينا�سب املنطقتني.

كم تزيل عمليات التجميل من �سنوات العمر؟
ح���ددت درا���س��ة �أم�يرك��ي��ة حديثة ع��دد ال�سنوات
التي قد ينجح اجلراح يف �إزالتها عقب اخل�ضوع
لعمليات ���ش��د وج���ه و�إزال�����ة ال��ت��ج��اع��ي��د كو�سيلة
للح�صول على مظهر �أكرث �شبابا.
ويلج�أ معظم النا�س �إىل جراحات التجميل �سعياً
وراء ال�شباب و�إعادة عقارب ال�ساعة للوراء ،ومبا
�أن تقدير ال�شباب �أم��ر ن�سبي ف���أن من ال�صعوبة
حتديد جناح هذا النوع من اجلراحات ومقداره.
ويف ال���درا����س���ة ،ال��ت��ي ن�����ش��رت يف دوري����ة «�أر�شيف
جراحة جتميل الوجه» ونقلها موقع قناة «�سي ان
ان» االمريية ،عمل فريق من جراحي التجميل
لتحديد ع��دد ال�سنوات التي ميكن ل�شخ�ص �أن
يتوقع �إزالتها من خالل اجلراحة.
وب��اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ط�لاب م��ن كلية ال��ط��ب لتقدير
�أعمار مر�ضى قبل وبعد الإجراء ،خل�ص الأطباء
�إىل �أن عمليات �شد الوجه تظهر ال�شخ�ص �أ�صغر
م��ن ع��م��ره احلقيقي مب��ا ب�ين �ستة �إىل ثمانية
�أعوام ،ويتوقف ذلك نطاق العملية ذاتها.
و���ش��ارك��ت يف ال��درا���س��ة  54ام����ر�أة و���س��ت��ة رجال،
ت���ت��راوح �أع���م���اره���م ب�ي�ن ���س��ن  72-45عاماً،
خ�ضعوا لعمليات جتميل للوجه ،التقطت لهم
�صور قبل وبعد اجلراحةُ ،
وطلب من  40طالب
طب تخمني عمر ال�شخ�ص يف كل ���ص��ورة .وبدا
امل�شاركون من قاموا بعمليات �شد للوجه والعنق
�أ�صغر �سناً بواقع � 5.7أعوام يف املتو�سط ،ازدادت
بعامني بعد �شد اجل��ف��ون ،وب��ع��ام �آخ���ر بتجميل
اجلبهة .وظهر امل�شاركون الذين خ�ضعوا لعمليات
التجميل الأرب��ع��ة �أ�صغر بنحو � 8.4أع���وام عن
�أعمارهم احلقيقية.

وق����ال ج����راح ال��ت��ج��م��ي��ل يف (ج��ام��ع��ة تورونتو)
وامل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة الدكتور نتني �شوهان
�إنها �صممت ل�سد الفجوة يف املعلومات املتاحة يف
ه��ذا ال�ش�أن .و�أ���ض��اف :من اجليد وج��ود مقيا�س
مو�ضوعي .بع�ض املر�ضى يرغبون النظر يف �أرقام

حم���ددة وه���ذا ي�سهل م��ن عملية �صنع القرار.
و�أردف :ال نقوم ب�أعمال �سحرية .ي�أتينا �أ�شخا�ص
يف العقد ال�ساد�س يرغبون �أن يبدو مظهرهم كما
يف الأرب��ع�ين م��ن العمر ،ه��ذا �سي�ساعدنا عندما
نناق�ش التوقعات.

ً
رواجا بني الن�ساء العربيات
جتميل الأنف الأكرث
الإقبال على عمليات التجميل يزداد ،خ�صو�صاً عند
امل��ر�أة العربية التي تع�شق مواكبة �صيحات املو�ضة
وحتب �أن تظهر دوماً يف �أجمل �صورة.
ّ
ً
و�أبرز عمليات التجميل التي تلقى رواجا بني الن�ساء
العربيات هي عملية جتميل الأنف التي تعترب �سهلة
وذات نتائج �سريعة .هذا ما ب ّينه ا�ستطالع �صفحة
ال�صحة على �أن��ا زه��رة الأ�سبوع املا�ضي� .إذ �أظهرت
النتائج �أ ّن حوايل  41يف املئة من الن�ساء يف العامل
ال��ع��رب��ي جل�����أن �أو ق���د ي��ل��ج���أن اىل ع��م��ل��ي��ة جتميل
للأنف .هذه العملية تعترب م�ضمونة النتائج نوعاً
ما وحتمل القليل من ردات الفعل ال�سلبية.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة� ،أظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج ه���ذا الإ�ستطالع
�أ ّن  39يف املئة من الن�ساء جل���أن �أو قد يلج�أن اىل
عملية �شفط الدهون ب�سبب زي��ادة ال��وزن وتكدّ�س
ال��ده��ون يف مناطق معينة م��ن اجل�سم ل��دى املر�أة
العربيةّ .
لكن هذه العملية تعترب �أكرث خطورة من
عملية جتميل الأن����ف ،تتطلب امل��زي��د م��ن الراحة
بعد �إجرائها� .أما ن�سبة الن�ساء اللواتي خ�ضعن �أو
�سيخ�ضعن لعملية تكبري ال�شفاه فهي  15يف املئة،
فيما اقت�صرت ن�سبة تكبري اخل��دود على  5يف املئة
فقط من الن�ساء.
لكن مهما كان نوع العملية التي �ستخ�ضعني لها ،ال
ب ّد من الإنتباه اىل النقاط التالية:
 اختيار طبيب ماهر ذي خربة وا�سعة. التحري جيداً عن خماطر هذه العملية. ع����دم ت���و ّق���ع ن��ت��ائ��ج جت��م��ي��ل��ي��ة ت�����ش��ب��ه الفناناتوال�شهريات.
 التحدث ملياً مع الطبيب وطرح كل الأ�سئلة التيتفكرين فيها قبل �إجراء العملية.
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2010/47جتاري جزئي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2011/76عقاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2011/1334جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2009/468عقاري كلي

اىل املدعى عليهما � -1/شركة بيور كر�ستال للتجارة (�����ش.ذ.م.م)-2
ال�����س��ي��د ح�����س�ين حم��م��د ع��ب��ي��د ال���ع���اين جم��ه��ويل حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان
املدعي  /داود ح�سن كاظم نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2013/2/24يف الدعوى املذكورة اع�لاه .اخطاركم ب��ورود تقرير
ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االحد املوافق
 2013/3/10ال�ساعة � 8.30صباحا بالقاعة  ch2D.19للتعقيب على
التقرير.

اىل املدعى عليهم  -1/جموهرات ال�شهباء ذ.م.م  -2جموهرات كانوار ذ.م.م
-3ك���ان���وار ل�لامل��ا���س ���ش م ح  -4ك���ان���وار ل��ل��م��ج��وه��رات (وك��ي��ل خ��دم��ات جتارية
)-5رم�سي�س ل�صياغة الذهب (�شركة اعمال)  -6ماجنيت �سينغ كانوار امريك
�سينغ  -7كنوار �سيمران جيت  -8جرجنيت �سينغ كنوار جمهويل حمل االقامة
مبا ان املدعي  /بنك االمارات دبي الوطني نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها
املنعقدة بتاريخ  2013/2/25يف الدعوى املذكورة اعاله .اخطاركم بورود تقرير
ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�س املوافق

 2013/3/14ال�ساعة � 9.30صباحا بالقاعة  ch2E.21للتعقيب على
التقرير.

اىل املدعى عليه � -1/سي ا�س اي لالن�شاءات الهند�سية �ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري
�ش.ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/2/25
يف الدعوى املذكورة اعاله .اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب
يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة
� 9.30صباحا بالقاعة  ch2E.22للتعقيب على التقرير.

اىل اخل�صم امل��دخ��ل � -1/شركة ا�سبايري للو�ساطة العقارية (ذ.م.م)
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /توما�س �شريان بن �شرييان كانو
ك���وزي ت��وم��ا���س نعلنكم ب��ان املحكمة ق���ررت بجل�ستها امل��ن��ع��ق��دة بتاريخ
 2013/2/21يف الدعوى املذكورة اع�لاه .اخطاركم ب��ورود تقرير ال�سيد
اخل��ب�ير امل��ن��ت��دب يف ال��دع��وى وق��د حت���ددت جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق
 2013/4/11ال�ساعة � 9.30صباحا بالقاعة  ch1A.1للتعقيب على
التقرير .علما بانه مت تقدمي طلب ادخال خ�صم جديد يف الدعوى.
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/684ا�ستئناف عقاري

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/68ا�ستئناف عقاري

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرةاعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/18ا�ستئناف عمايل

اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة دومينو التجارية ذ.م.م -2ج��ورج بول�س
احلاج جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /بنك امل�شرق �ش م ع
وميثله :را�شد حممد �سعيد بوج�سيم قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره (  )190178درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل امل�ست�أنف �ضدهما � 1 /سونيل الل ت�شاند مان�سوخاين  -2دار االمارات
للعقارات جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /راميز الدين حممود
وميثله� :سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رق��م  2011/337ع��ق��اري كلي بتاريخ 2012/12/10
وح���ددت لها جل�سه ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2013/3/20ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch1C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /ب��ي�.آر .يف -2 .و�سطاء عقاريون جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت���أن��ف  /ع��ب�ير حم��م��د م�صطفى ���ش��ك��ري وميثله:
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2011/471عقاري كلي بتاريخ  2013/1/29وحددت لها
جل�سه يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch1C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /جمال احمد علي ح�سن عن نف�سه وب�صفته
�شريك وممثل ل�شركة الفقية وب��در للمقاوالت العامة ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف /م�صطفى بدر �سليم ب��در قد ا�ست�أنف
ال��ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2012/950عمايل كلي بتاريخ
 2013/1/6وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2013/3/11ال�ساعة
� 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1247تنفيذ جتاري

ق�سم اخلدمات املركزية

ق�سم الطعون

ق�سم الطعون

ق�سم الطعون

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1870جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1192جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/942عقاري كلي

اىل امل��دع��ى عليهما��� -1/ش��ان��در ك��وم��ار نيكيومال ���ش��روف � -2شركة �شيفينا
لاللكرتونيات ذ.م.م جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /م��ادو �شيكري
بهانداري قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص
م��ع ال���زام امل��دع��ي عليه بالر�سوم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بالكفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/3/10
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا 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. .

اىل امل��دع��ى عليهما -1/كيا�سا للتجارة ال��ع��ام��ة ������ش.ذ.م.م  -2م��ه��دي عبا�س
احتادية جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  /بنك �صادرات ايران فرع �شارع
املكتوم وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ( )2 ,1بالتكافل والت�ضامن مببلغ
وقدره ( 544810درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية
 %15من تاريخ اال�ستحقاق يف  2012/5/19وحتى ال�سداد التام  .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch2.E.21
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. .

اىل املدعى عليهما -1/ط��ارق م�شتاق ت�شودهاري  -2لينك اب انرتنا�شيونال
للو�ساطة العقارية اخل�صم املدخل -3/ب�شا باتيل باركر جمهويل حمل االقامة
مبا ان املدعي  /توبيا�س دوج�لا���س باركر وميثله� :سيف �سعيد را�شد الغبار
ال�شام�سي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا
فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. .

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/2205جتاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة رم��ال لال�سترياد والت�صدير جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي  /ماجد عبا�س �سويد الع�صيمي العتيبي وميثله :احمد احل��اج خ��ادم بطي
امل��ي��دور امل��ه�يري قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعى عليها
ب�سداد قيمة الب�ضاعة مببلغ وق��دره ( 2673000دره��م) باال�ضافة اىل قيمة الغرامة
البالغة ( )137866ريال �سعودي او ما يعاله بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره (137866
درهم) والزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( 200000درهم) كتعوي�ض عن اال�ضرار
املادية واملعنوية والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/12ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا 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

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/856عقاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2010/1595جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/38جتاري جزئي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2012/310تظلم جتاري

اىل املدعى عليه -1/الفارعة للعقارات ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /سنوبر �سليم �سليم اخرت وميثله� :سمرية عبداهلل علي قرقا�ش قد
اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بف�سخ العقد امل���ؤرخ  2007/9/6بالزام
املدعي عليه برد مببلغ وقدره (  1.315.960درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
ال��ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2013/3/17ال�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/سنديب �سينغ ج��رن��ال  -اخل�صم امل��دخ��ل -2/ال�شيخة
عائ�شة را�شد �سيف اجل���روان جمهويل حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي � /شركة
احل����واي ل�ل�اط���ارات ومي��ث��ل��ه :ع��ب��ا���س م�شتت ف��ن��دي امل��ال��ك��ي ق��د اق���ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره
( 246700درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ
 2009/10/20وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام .وح���ددت لها جل�سة ي��وم االح���د املوافق
 2013/3/24ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا 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. .

اىل امل��دع��ى عليه -1/دون��ال��د تثان �شيو جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي  /بنك ام القيوين الوطني قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب�سداد مبلغ وق���دره ( 19.064.16درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/3/24
ال�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. .

اىل املتظلم ���ض��ده -1/ردون��ف��و فوري�س م��وب��ال جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي  /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله
ومو�ضوعه تظلم من ال��ق��رار ال�صادر يف االم��ر على عري�ضة رق��م 2012/475
جت����اري وال��ر���س��وم وامل�����ص��اري��ف  .وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم االث��ن�ين املوافق
 2013/3/4ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.6لذا 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 الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1914جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1559جتاري كلي
اىل املدعى عليه -1/اي�ست يونني جينريال تريدجن �ش م ح جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  /بنك �صادرات ايران فرع املكتوم وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد
القا�سم قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم ( )1 2 ,3 ,4
بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره ( 2763988.78درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع  %15من تاريخ اال�ستحقاق يف  2012/8/11وحتى
متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21ال�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 .ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2010/778عمايل كلي
اىل املدعى عليهما -1/ال�شرق االو�سط ا�ستون مارتني (�ش م ح )  -2مريتامي �سوليو�سنز
ميدل اي�ست -ملالكها /علي هامل خادم �آل غيث القبي�سي جمهويل حمل االقامة مبا ان
املدعي  /توما�س كا�سجني قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات
عمالية وق��دره��ا ( 1035474دره���م) وال��ر���س��وم وامل�صاريف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة والفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بالكفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/10ال�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 .ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/714جتاري كلي

اىل املدعى عليه -1/فتحي خريي احمد �صالح جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /فرهاد قهرمان بختيار بختياري وميثله :عبدالرحمن عمر عبداهلل
خمري قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بتعيني م�صفي ح�سابي
ليتويل حل وت�صفية ال�شركة والغاء ترخي�صها وبيان ح�صة كل من ال�شركاء
فيها وال��ر���س��وم وامل�����ص��اري��ف ومقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة .وح���ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�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.
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

اىل املدعى عليه -1/العميد للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة الربيق العمال اال�صباغ (ذ.م.م) وميثلها -حممد
ر���س��ول قا�سمي ومي��ث��ل��ه :خ��ال��د اح��م��د ع��ب��داهلل اح��م��د ق��د اق���ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
وق��دره ( 23.400دره��م) والر�سوم وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/18ال�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.
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/199ا�ستئناف تظلم جتاري

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2010/1595جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/798مدين كلي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/569جتاري كلي

اىل امل�ست�أنف ���ض��ده - 1 /زان���ا ما�سلي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
امل�ست�أنف  /بنك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ومي��ث��ل��ه :ع��ب��داهلل خمي�س غريب
ال��ن��اخ��ي �آل علي ق��د ا���س��ت���أن��ف ال��ق��رار /احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم
 2012/300تظلم جت���اري ب��ت��اري��خ  2012/12/13وح����ددت ل��ه��ا جل�سه
ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2013/3/6ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2E.21وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

اىل املدعى عليه� -1/شركة �سرتنت ا�س ا�س بي اي لنقل املواد العامة بال�شاحنات
الثقيلة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة احلواي لالطارات وميثله:
عبا�س م�شتت فندي املالكي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعى عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره ( 246700درهم) والر�سوم وامل�صاريف
وات��ع��اب املحاماة وال��ف��ائ��دة  %9م��ن ت��اري��خ  2009/10/20وحتى ال�سداد التام.
وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�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 اي��ام على
االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه-1/حممد غامن حممد م�سهى االحبابي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  /مبارك �سحمي جابر االحبابي وميثله :عبدالرحمن عبداهلل
ح�سني امل�ضرب قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم
بالت�ضامن مببلغ وقدره ( 150000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/7ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch2.D.18
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/شيخة حرقو�ص ن�صيب حممد الفال�سي جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي  /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وق��دره (103891.10دره����م)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة وفائدة االتفاقية بواقع  %15والت�أخريية
بواقع � %2سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2010/12/16وحتى ال�سداد
التام .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21ال�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 .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
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دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2010/11/10 :

املودعة حتت رقم149255:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم�:سعد فتح اهلل �سعيد حممد
وعنوانه  :دبي  ،جبل علي � ،ص.ب ، 17331:هاتف ، 04/8817737 :فاك�س04/8817518 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر ال�سيجار التبغ اخلام او امل�صنع التنباك عيدان الثقاب والكربيت الوالعات ل��وازم املدخنني (غري
الواردة �ضمن فئات اخرى)
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :كتبت العبارة عن كلمة  DELMARE SLIMSاحرف الالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/5:

املودعة حتت رقم170148 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :شركة جو�شي �شاند للتجارة العامة (ذ م م)
وعنوانه  :دبي/ديرة /ال�سبخة �ص .ب 13374 :هاتف 04/3536367:فاك�س04/3530452 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املن�سوجات واالقم�شه ,ومنتجات الن�سيج (الغري واردة يف الفئ�آت الأخرى) � ,أغطية الأ�س ّره واملوائد
الواقـعة بالفئة24 :
و�صف العالمة :العباره �سكروتا ا�صليه كلمة منها مدونة بحروف عربية بلون ذهبي  ,وجميعها على خلفية
بي�ضاء م�ستطليه .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/29 :

املودعة حتت رقم171283 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كمبيوتر ديبوت �ش ذ م م
وعنوانه  :دبي/بردبي � /ص .ب 30061 :هاتف 04/3551515:فاك�س04/3529559 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
حا�سب االيل  ،ادوات حا�سب االيل  ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب  ،لوحات مفاتيح لأجهزة حا�سوب
 ،ذاك��رات حا�سوب  ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب � ,أجهزة ملحق باحلا�سوب  ,برامج م�سجلة م�سجلة ,
برامج حا�سوب (برجميات قابلة للتنزيل ) ،برجميات حا�سوبية (م�سجلة) ،برامج العاب حا�سوب � ،أجهزة
احلا�سبااليل ولوازمه(،غري الواردة �ضمن فئات اخري )  ،م�ستلزمات احلا�سب االيل ومعاجلة البيانات
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كتبت العبارة  COMPUTER DEPOTاحرف الالتينية باللون الأزرق وفوقها مبا�شرة
ر�سم لهرم مثلث على جانبه الأي�سر خط را�سي برتقايل اللون  ,وال�شكل الهرمي املثلث يحدده �إطار برتقايل
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/21:

املودعة حتت رقم170850:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :جلوبال توباكو �ش م ح
وعنوانه  :دبي  /ديرة �ص .ب 17331 :هاتف 04/8817737:فاك�س04/8817518 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر  ،ال�سيجار  ،التبغ اخلام �أو امل�صنع  ،التنباك  ،عيدان الثقاب والكربيت ،الوالعات ،لوازم املدخنني
(غري الواردة �ضمن فئات اخري)
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ارقام  2012كتبت بداخل �إطار بي�ضاوي باللون بتدرجات من الألوان
الذهبي  ,احمر داكن و ا�سود .وعلى اخللفية الأرقام املكونة للرقم  2012مبعرثة على غري ترتيب .وفوقها
ر�سم لأ�سدين يحمالن بينهما تاج ب�إطار مذهب باللون البني وداخله حرف  Gباللون البني .العالمة على
خلفية جميعها ب�شكل ت�صميم متميزة
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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مهرجان ابوظبي  2013يقدم
جمموعة من العرو�ض الفنية
يقدم الأ���س��ب��وع الأول م��ن مهرجان �أبوظبي  2013ال��ذي يقام حتت
رع��اي��ة م��ع��ايل ال�شيخ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر التعليم العايل
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وي��ح��ت��ف��ل ه���ذا ال��ع��ام ب��ال��ذك��رى ال�����س��ن��وي��ة العا�شرة
لت�أ�سي�سه جمموعة م��ن ال��ع��رو���ض الفنية لع�شاق وحم��ب��ي ال��ف��ن��ون يف
الدولة بداية من الثالث من مار�س اجل��اري .ويقدم برنامج املهرجان
املتنوع ـ  29انتاجا فنيا و�أك�ثر من  100فعالية تقام يف جميع �أرجاء
الدولة وت�ستمر طيلة  28يوما .وي�شهد املهرجان يف دورت��ه اجلديدة
اق��ب��اال وا���س��ع��ا م��ن اجل��م��ه��ور للح�صول على ت��ذاك��ر احل�����ض��ور والتمتع
مبجموعة من �أروع الربامج الفنية والثقافية على مدى ثالثة �أ�سابيع
مب�شاركة كوكبة المعة من كبار الفنانني واملو�سيقيني املبدعني وي�شتمل
برنامج املهرجان على العديد من العرو�ض الفنية املتميزة واللقاءات
الثقافية والندوات احلوارية و�أم�سيات الباليه واجلاز ومعار�ض الفنون
الت�شكيلية ..وحول �أبرز فعاليات الأ�سبوع الأول للمهرجان قالت هدى
اخلمي�س كانوامل�ؤ�س�س واملدير الفني ملهرجان �أبوظبي :نوا�صل يف الدورة
اجل��دي��دة من مهرجان �أبوظبي امل�ضي وف��ق التزامنا الرا�سخ بتقدمي
فعاليات وبرامج مبهرة جلميع فئات اجلمهور �إ�سهاما يف �إثراء الر�ؤية
الثقافية للعا�صمة �أبوظبي مبا يتما�شى مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة يف
تر�سيخ مكانة الإمارات كحا�ضنة للثقافات واملبدعني ومركز جذب ثقايف
للأفكار وملتقى للعقول ومنارة للت�سامح واحلوار الإن�ساين  .وا�شارت �إىل
�أن املهرجان يقدم هذا العام جمموعة متميزة من الفعاليات املجتمعية
التي ت�ستهدف جميع �شرائح املجتمع الإماراتي تعزيزا لقيم بالد اخلري
القيم التي �أورثنا �إياها املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان رحمه اهلل ..م��ن الأع��م��ال ال�شك�سبريية اخل��ال��دة وور����ش العمل
لأبنائنا الطلبة م��رورا بالعرو�ض املو�سيقية والفنية املميزة وو�صوال
ملعار�ض الفنون الت�شكيليةية الأكرث متيزا والتي حتتفي مبنجز ثالثة
�أجيال من الفنانني الإماراتيني.
وتنطلق فعاليات م��ه��رج��ان �أب��وظ��ب��ي  2013ي��وم ال��ث��ال��ث م��ن مار�س
بامل�شاركة املتجددة مل�ؤ�س�سة غلوب �إديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب للعام
الثالث على التوايل فبعد النجاح املميز لعرو�ض روائع �شك�سبري ماكبث
يف  2011و ح��ل��م ليلة يف منت�صف ال�صيف يف  2012ت��ع��ود غلوب
�إديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب ه��ذا ال��ع��ام بعر�ض مبهر جديد للعمل
ال�شيك�سبريي ال��رائ��ع روميو وجولييت يومي  3و 4مار�س يف م�سرح
�أبوظبي بكا�سر الأم��واج وال��ذي يتيح لطلبة املدار�س وال�شباب التعرف
ع��ل��ى روائ����ع �أع��م��ال ال���روائ���ي الإجن��ل��ي��زي اخل��ال��د �شك�سبري ع�بر عمل
م�سرحي كال�سيكي مينح م�شاهديه معاي�شة جتربة م�سرحية غنية
ومنا�سبة جلميع الأعمار .كما تقدم غلوب �إديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب
ور�ش عمل للطلبة يف املدار�س واجلامعات بداية من الثالث من مار�س
اجلاري لت�سليط ال�ضوء على الفن ال�شك�سبريي البديع وروحه احلية يف
الرتاث الفني والأدبي الإن�ساين املعا�صر.

�شخبوط بن نهيان ي�شهد فيلم جزيرة الرئي�س يف جامعة زايد
ع��ر���ض ن����ادي �أب��وظ��ب��ي ل�ل��أف�ل�ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة التابع
مل�ؤ�س�سة �أنا�سي للإنتاج الإعالمي اخلمي�س املا�ضي يف
جامعة زايد الفيلم الوثائقي جزيرة الرئي�س الذي
يتناول التغري املناخي وخطر تعر�ض جزر املالديف
للغرق مبياه البحر .ومت عر�ض الفيلم حتت رعاية
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم
ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلامعة
ووزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع  .و�شهد
الفيلم ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان والدكتور
�سليمان اجلا�سم مدير اجلامعة ووزيران �سابقان يف
جمهورية املالديف هما معايل حممد ا�سلم الوزير

ال�سابق للموا�صالت والبيئة وم��ع��ايل احمد ن�سيم
وزير اخلارجية ..واالعالمي جورج قرداحي .وفيلم
جزيرة الرئي�س من اخ��راج ج��ان �شينك وحائز على
جائزة �أف�ضل فيلم وثائقي للعام  2011يف مهرجان
ت��ورون��ت��و ال�سينمائي ال����دويل .وب��ع��د ع��ر���ض الفيلم
ا�ستمع احل�ضور اىل كلمة م�سجلة من حممد نا�شد
رئي�س املالديف ال�سابق تناول فيها الو�ضع املناخي
يف ب�ل�اده ال��ت��ي تعترب واح���دة م��ن ال���دول منخف�ضة
ال�سطح وخ��ط��ورة ارت��ف��اع من�سوب ال��ب��ح��ر بحوايل
ث�لاث��ة �أق����دام مب��ا يكفي ل��غ��رق  1200ج��زي��رة من
ج��زر املالديف .ثم ق��دم معايل ال��وزي��ر حممد ا�سلم

مداخلة ح��ول مو�ضوع الفيلم خ�لال املناق�شة التي
اداره��ا الدكتور ن��زار �أن��داري �أ�ستاذ م�ساعد ال�سينما
والأدب يف جامعة زاي��د رئي�س اللجنة اال�ست�شارية
ل��ن��ادي �أب��وظ��ب��ي ل�ل�أف�لام  .ويف خ��ت��ام املناق�شة �سلم
ال�شيخ �شخبوط ب��ن نهيان ال��وزي��ري��ن املالديفيني
ال�سابقني درع���ا ت��ذك��اري��ا ه��دي��ة للرئي�س املالديفي
ال�سابق ت��ق��دي��را ملوقفه ح��ي��ال ق�ضية ب�ل�اده واقناع
ال��ع��امل بامل�ساهمة يف حلها خ�ل�ال ق��م��ة كوبنهاجن
ح��ول املناخ  .وك��ان الرئي�س املالديفي ال�سابق الذي
انتخب دميقراطيا عام  2008ا�ستقال من من�صبه
يف  7فرباير  2012اثر مظاهرات احتجاجية و�سلم

مقاليد ال�سلطة لنائبه حممد وحيد ح�سن مانيك.
وقد واجه اثناء حكمه �أعظم م�شكلة يواجهها رئي�س
�آخر على م�ستوى العامل ..ومتثلت امل�شكلة يف الإنقاذ
الفعلي لدولته و�شعبه وا�ستغالل قوة و�سائل الإعالم
والتغلب على الأزم���ات من خ�لال طلب الوحدة مع
ال�شعوب النامية الأخ���رى .وظ��ه��رت براعته حينما
تال�شى الأمل يف التوقيع على موافقة مكتوبة اثناء
قمة كوبنهاجن فقام ب�إلقاء خطاب حما�سي النقاذ
االتفاق و�أ�صبح بذلك واح��دا من الأ�صوات الرائدة
على م�ستوى العامل املنادية باتخاذ �إج��راءات عاجلة
ب�ش�أن التغري املناخي.

وزارة (الثقافة) تكرم الفائزين يف م�سابقة ال�سياحة الثقافية
•• دبي – الفجر:

ك��رم��ت وزارة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة املجتمع،
الفائزين بجائزة ال���دورة الأوىل مل�سابقة ال�سياحة
الثقافية التي نظمتها ال���وزارة حتت عنوان (حكاية
مكان) لطلبة اجلامعات والكليات من مواطني الدولة
من هواة الت�صوير والإخراج.
وفاز باملركز الأول فيلماً �سياحياً عن �إم��ارة دبي بني
امل��ا���ض��ي واحل��ا���ض��ر ق��دم��ت��ه امل��ت�����س��اب��ق��ة ح��ن��ان حممد
احلمادي ،وفاز باملركز الثاين فيلم مادته ال�سياحية
ع��ن �إم���ارة الفجرية وقالعها التاريخية للمت�سابق
خالد �إ�سماعيل الأمريي ،وذهبت جائزة املركز الثالث
لفيلم �سياحي عن منطقة ال�شندغة �أع��ده املت�سابق
�سعيد عبدالرحمن ب��ن ���ص��ف��وان واملت�سابق عبداهلل
جمعة �آل علي ،فيما حاز فيلم عن مدينة العني جائزة
املركز الثالث مكرر وقدمته املت�سابقتني مرمي حممد
بن حماد و�أ�سماء علي �أحمد.
ور�صدت امل�سابقة للفائزين ثالث جوائز تبلغ قيمتها
� 45أل��ف دره��م ،حيث بلغت قيمة اجل��وائ��ز املادية
للم�سابقة � 20أل��ف دره��م للمركز الأول ،و� 15ألف
دره����م ل��ل��م��رك��ز ال���ث���اين ،و� 10آالف دره����م للمركز
الثالث.
وت���أت��ي م�سابقة ال�سياحة الثقافية تنفيذا للهدف
اال���س�ترات��ي��ج��ي ال���ث���اين م���ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�����وزارة
( )2013– 2011ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى الهوية
الوطنية وتعزيز مقوماتها .وقال �سعادة بالل البدور
وكيل الوزارة امل�ساعد لل�ش�ؤون الثقافية بوزارة الثقافة

وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع �إنّ ال������وزارة ت��ه��دف من
امل�سابقة الك�شف عن املواهب ال�شابة وتبنيها لت�سهم يف
امل�شهد الثقايف الإماراتي ،وذلك بتنمية قيمة التناف�س
املو�ضوعي يف الثقافة والفنون لل�شباب ليكون �إجنازا
م�ستمرا وفاعال ،وتوزيع االهتمام الر�سمي بالثقافة
على م�ساحة الوطن ومنح ال�شباب الفر�صة للم�شاركة
بر�ؤيتهم لوطنهم م��ن جانب �سياحي وث��ق��ايف يف �آن
واحد ،وتطوير قدراتهم الفنية يف املجاالت املختلفة.
و�أ�ضاف البدور �أن م�سابقة ال�سياحة الثقافية ت�أتي
�ضمن �سل�سلة اجلوائز وامل�سابقات التي تتبناها وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع لت�شجيع ال�سياحة
الثقافية ،ومن ثم توظيف نتاجات امل�سابقة لتحقيق

مفهوم الثقافة ال�شاملة.
ف�ضال عن ت�سليط م�سابقة ال�سياحة الثقافية ال�ضوء
ع��ل��ى الأم���اك���ن امل��ت��ن��وع��ة يف دول���ة الإم������ارات العربية
املتحدة ،حيث توجه اهتمام املبدعني يف املجال الفني
با�ستخدام ال��ك��ام�يرات وف��ن��ون الإخ����راج الفني نحو
�إع��م��ال ه��ذه الذائقة الفنية لإ�شباع حاجة االطالع
واملعرفة و�إث��راء ال�ساحة الفنية ب�إبداعات موجهة يف
�إطارها .وحول امل�شاركات يف هذه الدورة قال الوكيل
امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون الثقافية �إن الدورة الأوىل من
امل�سابقة �شهدت م�شاركة معقولة من �شباب املواطنني،
ون���أم��ل �أن ت��ك��ون ه��ن��اك م�����ش��ارك��ات �أك�ب�ر يف ال���دورات
الالحقة ،م�شرياً �إيل �أن هذا الإقبال من �ش�أنه دفع

مواطني الدولة على امل�شاركة واالنخراط يف امل�شهد
الثقايف ،ال�سيما و�أن الوزارة �ستن�شر الأعمال الفائزة
يف خمتلف امللتقيات الثقافية التي ت�شارك فيها ومنها
معار�ض الكتب والقوافل الثقافية عالوة على �إمكانية
ن�شرها عرب املوقع االلكرتوين للوزارة.
يذكر �أن جلنة حتكيم امل�سابقة ���ش��ارك فيها ك��ل من
الدكتور حبيب غلوم العطار مدير �إدارة الأن�شطة
الثقافية واملجتمعية بالوزارة واملهند�س وليد الزعابي
م��دي��ر �إدارة ال��ت��راث وال��ف��ن��ون ب����ال����وزارة ،واملخرج
ال�سينمائي الإماراتي عبداهلل ح�سن ،بح�ضور مقررة
امل�سابقة حمدة ح�سن احلمادي رئي�س ق�سم املوهوبني
واملبدعني.

جائزة ال�شيخ من�صور بن حممد للت�صوير ال�ضوئي
توثق �سواحل الإمارات
نظمت جائزة �سمو ال�شيخ من�صور بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم للت�صوير
ال�ضوئي حما�ضرة تعريفية للدورة
اجل��دي��دة للجائزة يف ق��اع��ة جمعية
الإم��������ارات ل��ل��ت�����ص��وي��ر ال�����ض��وئ��ي يف
ال�����ش��ارق��ة وذل����ك يف �إط�����ار االرتقاء
بالفن والفنانني التي تبنته الر�ؤية
ال��ع��م��ي��ق��ة ل��ل��ج��ائ��زة م��ن��ذ انطالقها
يف م���ار����س  .2010وي���رك���ز املحور
الرئي�سي ل��ل��ج��ائ��زة ه���ذا ال��ع��ام على
ال�سواحل الإماراتية بكل ما تت�ضمنه
م����ن م����ف����ردات ذات ق��ي��م��ة ثقافية
ووط��ن��ي��ة ب��ع��د ان رك�����زت يف ال�سنة
الأوىل على م�سرية الإمارات ثم على
توثيق حياة الفرجان ومن ثم على
الأ���س��واق وه��ي اال�سرتاتيجية التي
�أطلقت على �أثرها اجلائزة لإي�صال
�صورة دولة الإم��ارات للعامل و�إن�شاء

�أر���ش��ي��ف وط��ن��ي ل��ل�����ص��ورة .ويتمثل
جديد هذه الدورة يف ا�ستحداث فئة
“من زاويتهم” التي حتت�ضن الفئة
العمرية من � 8إىل � 16سنة بينما
تركز امل��ح��اور الفرعية على طبيعة
الإم���ارات والفن املعماري واحلركة
واالك�شن وت�صوير البورترية .وتبلغ
جمموع اجلوائز املخ�ص�صة للجائزة
� 360أل���ف دره���م وت���ب���د�أ اجلائزة
بتلقي طلبات امل�شاركة اعتبارا من
 20ي��ن��اي��ر  2013ول��غ��اي��ة 20
اب������ري������ل  2013يف ح���ي��ن ميكن
للمهتمني االط�ل�اع على مزيد من
ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل وال�����ش��روط ع��ل��ى موقع
اجلائزة .واك��د بدر العو�ضي املن�سق
ال��ع��ام ل��ل��ج��ائ��زة ان �إح����دى الركائز
امل���م���ي���زة ل���ل���ج���ائ���زة �أن����ه����ا مفتوحة
جلميع املقيمني على ار�ض الإمارات

مركز جمعة املاجد يقدم  25الف كتاب دعما
ملهرجان الكتاب امل�ستعمل يف ال�شارقة

..م�ؤكدا ان اللجنة املنظمة ال تبحث اخل��ا���ص بتوثيق البيئة الإماراتية
عن �صور جميلة بقدر ما تبحث عن من خالل ال�صورة كونها ج��زءا من
ق�صة �أو م�شروع يقدمها املت�سابقون ذاكرة الأوطان ..م�شريا �إىل �إمكانية
م��ن خ�لال �سل�سلة م��ن ال�����ص��ور من تو�سيع امل�����ش��ارك��ة ب��اجل��ائ��زة لت�صبح
اج������ل حت���ق���ي���ق ال����ه����دف الرئي�سي على امل�ستوى اخلليجي والعربي.

قدم مركز جمعة املاجد للثقافة وال�تراث � 25أل��ف كتاب دعما ملهرجان
الكتاب امل�ستعمل اخلام�س الذي اختتم �أعماله م�ساء ام�س االول بحديقة
النخيل على �ضفاف ب��ح�يرة خ��ال��د بال�شارقة وذل���ك انطالقا م��ن مبد�أ
التكامل بني امل�ؤ�س�سات الثقافية ودعما لر�سالة مدينة ال�شارقة للخدمات
الإن�سانية التي تقوم على تنظيم املعر�ض .وي�أتي هذا التربع امتدادا لفكرة
الكتاب امل�ستعمل يف دبي التي بد�أها املركز يف عام  2008وما �أعقبه من
تفاعل اجلمهور مع الفكرة مع موا�صلة اال�ستمرار يف التربع بالكتب منذ
ذلك احلني ا�ستعدادا لتكرار التجربة حتى و�صل ما مت جمعه �إىل ع�شرات
الآالف من الكتب .وقدم مركز جمعة املاجد بهذه املنا�سبة ال�شكر اجلزيل
ملن دع��م ه��ذه الفكرة النبيلة من �أف��راد وم�ؤ�س�سات و�أك��د �أن الكتب التي

تربعوا بها مت توجيهها �إىل طريقها ال�صحيح بامل�شاركة يف هذا املهرجان
الذي يحمل نف�س الأهداف والتوجهات وذلك على امل ان ت�سنح الفر�صة
وتتهي�أ الظروف لإقامة املهرجان يف دبي م�ستقبال .واكد املركز ان مدينة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية توا�صل فكرة املهرجان للمرة اخلام�سة على
التوايل حتت �شعار كنز املعرفة ت�أكيدا على الفكرة املحركة للمهرجان يف
تبادل الكتاب ون�شره بني النا�س وتوفريه للجميع.
وثمن املركز جتربة املدينة ومتنى �أن يحقق املهرجان �أهدافه التي اقيم من
�أجلها وخ�صو�صا يف جمال دعم املعاقني .وكان ممثل املركز انور الظاهري
قد قام بت�سليم الكتب مل�س�ؤول جلنة الفرز والت�سعري والعر�ض والبيع يف
املهرجان عبدالنا�صر دروي�ش.
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الأعمال الدرامية اجلديدة ...تاريخية واجتماعية ودينية
م�سل�سالت متنوعة قيد التح�ضري يعبق بع�ضها مبواقف اجتماعية ووطنية تنبثق من واقع العامل العربي اليوم ،وبع�ضها
الآخر مبوا�ضيع دينية وتاريخية و�سري ذاتية ...على �أن يعر�ض معظمها خالل �شهر رم�ضان املقبل ،يف حال �سمحت
التطورات على الأر�ض بذلك.

27

�صورت املمثلة الأردنية �صبا مبارك م�شاهد م�سل�سلها اجلديد (زين)،
م��ن �إخ����راج الأردين حممد ح�شكي� ،إن��ت��اج �صبا م��ب��ارك ،وي�����ش��ارك يف
البطولة املمثل ال�سوري قي�س �شيخ ونخبة من الفنانني العرب من
بينهم :امل�صرية نيللي كرمي والأردن��ي��ة تيما �شوملي� .أخ��ذت امل�شاهد
يف الأردن ويتوقع عر�ضه يف �شهر رم�ضان املقبل .كذلك ر�شحت �صبا
مبارك لبطولة امل�سل�سل التاريخي الديني (امللك النمرود) مع النجم
عابد فهد .
ت�شارك الفنانة جومانا مراد يف بطولة م�سل�سل (ال�صندوق الأ�سود) مع
الفنان خالد �صالح� ،إخراج حممد �سامي يف جتربته الثانية يف الدراما
بعد م�سل�سل (الهروب) مع الفنان كرمي عبد العزيز.
ت��دور �أح��داث (ال�صندوق الأ���س��ود) يف �إط��ار اجتماعي وتر�صد الواقع
ال�سيا�سي يف م�صر .من املقرر انتهاء ت�صويره قبل بداية �شهر رم�ضان
املقبل ،لهذه الغاية اتفق خالد �صالح مع املخرج على التفرغ للت�صوير
بعدما انتهى من ت�صوير دوره يف فيلم (احلرامي والعبيط).
�أب���دت م���راد ،يف ح��دي��ث ل��ه��ا� ،سعادتها ب��ه��ذه التجربة ال��درام��ي��ة التي
و�صفتها بـ (املختلفة) وبتكرار التعاون مع الفنان خالد �صالح بعد فيلم
(كف القمر) ،وتتمنى �أن حتقق النجاح.
ق�ضايا �شائكة
�ص ّورت الفنانة �سلمى امل�صري م�شاهدها يف ( فل هاو�س) �إخراج فادي
�سليم .يقع امل�سل�سل يف  15ثنائية �ستعر�ض يف �شهر رم�ضان ،تتناول كل
حلقتني م�شكالت اجتماعية ومعي�شية تواجهها عائلة معينة لتنتهي
الق�صة يف �ساعتني تلفزيونيتني.
كذلك �صورت امل�صري م�شاهدها يف م�سل�سل (يا�سمني عتيق) مع املخرج
املثنى �صبح ،وه��و عمل بيئي �شامي جت��ري �أح��داث��ه يف القرن الثامن
ع�شر ،ويتناول ق�ضايا تربز للمرة الأوىل يف هذا النوع من امل�سل�سالت،
من بينها :ق�ضايا امل���ر�أة ال�شامية العاملة ،العالقات بني الطوائف،
عالقة التجار بال�شبان الغا�ضبني من �سيا�سة التجار االحتكارية...
يج�سد الفنان �أحمد عزمي �شخ�ص ّية املو�سيقار بليغ حمدي يف م�سل�سل
(م���داح ال��ق��م��ر) ال���ذي ي���روي �سريته بعد ت��راج��ع ال��ف��ن��ان ع��م��رو واكد
عن بطولته� ،إال �أن املخرج جمدي �أحمد علي مل يحدد موعداً لبدء
الت�صوير ،ح�سبما ذكر �أحد املواقع الإلكرتونية ،بعدما ت�أكد خروجه
م��ن �سباق العر�ض الرم�ضاين املقبل� ،إ���ض��اف��ة �إىل ا�ستمرار البحث
عن منتج يدخل �شريكاً يف الإنتاج مع مدينة الإنتاج الإعالمي التي
ترف�ض تقدمي �أعمال مبفردها يف املو�سم الدرامي املقبل تخوفاً من
عدم ت�سويقها.
بدورها ت�ستع ّد املمثلة �إميان العا�صي لت�صوير (راكني) الذي �ستخو�ض
فيه املو�سم الرم�ضاين املقبل ،ومن املقرر بدء الت�صوير �أوائ��ل مار�س
املقبل .امل�سل�سل من ت�أليف جمال عبد احلميد و�إخراجه ،وي�شارك يف
البطولة :حممود عبد املغني ،ح�سن ح�سني ،ك��ارول�ين خليل� ،أحمد

ت�شارك يف العمل وج��وه من ال��درام��ا اللبنانية وال�سورية وامل�صرية،
و ُت�ص َّور امل�شاهد بني لبنان وم�صر ودول �أوروبية.
(يا مالكاً قلبي) العمل الدرامي الأول للفنانة العراقية �شذى ح�سون،
�إىل جانب الفنان الإم��ارات��ي فايز ال�سعيد .وق��د �أك��دت يف حديث لها
تفا�ؤلها بدخول جتربة ال��درام��ا ،م�شرية �إىل �أنها اعتكفت يف الفرتة
املا�ضية حلفظ دورها وامل�شاركة يف ور�ش عمل مكثفة مع طاقم العمل،
ال �سيما الفنان فايز ال�سعيد واملنتج �أحمد اجل�سمي وامل��خ��رج عارف
الطويل ...م�ضيفة �أن ذلك كله �ساعدها على دخول مرحلة الت�صوير
بعمق وتركيز .يتمحور امل�سل�سل حول احلب واالنتقام والعداوة والكره
والعائلة والزواج والطالق ...وجت�سد فيه �شذى واقع فتاة تعي�ش يف بلد
خليجي وامل�شاكل التي تواجهها ،ال �سيما العنف الأ�سري ،مو�ضحة �أن
هذا الدور ال يختلف عن �شخ�صيتها لناحية التعاطي مع الأمور...
تنوع يف الأدوار
بعد توقف ت�صوير (�ضغط عايل) ب�سبب اال�ضطرابات الأمنية� ،إذ كان
من املقرر عر�ضه يف �إجازة منت�صف العام املا�ضي� ،أعلنت الفنانة هالة
فاخر ا�ستئناف العمل فيه و�أنها �ستنتهي من ت�صوير م�شاهدها قريباً.
الفيلم من ت�أليف حممود �صابر� ،إخراج عبد العزيز ح�شاد� ،إنتاج ح�سام
ح��اف��ظ ،وبطولة :ن�ضال ال�شافعي� ،أي�تن ع��ام��ر� ،أح��م��د ب��دي��ر ،عايدة
ريا�ض ،وجمموعة من الوجوه ال�شابة.
�أم���ا الفنان �أح��م��د ع�� ّز ف���أ ّك��د ع��دم �صحة الأخ��ب��ار ال��ت��ي انت�شرت حول
�صيام وغريهم.
�أما الفنانة منى وا�صف فتتابع �أداء �شخ�صية الداية يف اجلزء الثاين اع���ت���ذاره ع��ن م�سل�سل (م���والن���ا) ب�سبب خ��وف��ه م��ن ج��م��اع��ة الإخ����وان
من م�سل�سل (طاحون ال�شر) مع املخرج ناجي طعمي والكاتب مروان امل�سلمني ،مبدياً ا�ستغرابه ،يف حديث له ،هذا الكالم وقال( :حتم�ست
قاووق .وت�ستعد النجمة ي�سرا من جانبها لت�صوير م�سل�سلها اجلديد للفكرة عندما عر�ضت علي وارتبطت حما�ستي بالن�ص الأ�صلي للرواية
(�إنهم ال ي�أكلون اخلر�شوف) ،وجتري حالياً جل�سات عمل مكثفة مع التي كتبها ابراهيم عي�سى ،لكني تراجعت بعدما علمت بوجود �أكرث
املخرجة غادة �سليم وامل�ؤلف تامر حبيب يف ثالث تعاون بينهم ،على �أن من م�شروع درامي يف رم�ضان املقبل يتناول �شخ�صية رجل دين ،ف�أبلغت
�أ�سرة امل�سل�سل باعتذاري ،ولو كنت �أخ�شى جماعة الإخوان امل�سلمني ملا
ينطلق الت�صوير يف بداية مار�س.
وافقت على امل�سل�سل من البداية).
�أو���ض��ح��ت النجمة م��ن��ى زك���ي ب��دوره��ا �أن��ه��ا لي�ست �ضمن ف��ري��ق عمل
جتارب جديدة
ك�شفت املمثلة ورد اخلال �أنها تدر�س �إمكان امل�شاركة يف م�سل�سل م�صري (من�صور التهامي) مع النجم نور ال�شريف و�أنها جتهل �أي تفا�صيل
�إخ��راج �إينا�س الدغيدي ،لكنها مل حت�سم �أمرها بعد ل�صغر م�ساحة عن امل�سل�سل .و�أ�ضافت �أن العمل مع ال�شريف رائ��ع� ،إال �أنها يف �صدد
ال��دور ،م�ؤكدة �أنها ال ت���ؤدي �سوى �أدوار البطولة وترف�ض دور �ضيفة الإعداد مل�سل�سل جديد من بطولتها ،مل يتحدد موعد عر�ضه بعد.
ال جديداً بعنوان �أ�شار املمثل �أ�شرف عبد الباقي �إىل �أن م�صري (حفيد ع��ز) جمهول،
حلود م�سل�س ً
ال�شرف .من جانبها ،ت�ص ّور الفنانة �ألني ّ
و�أال موعد حمدداً ال�ستئناف الت�صوير منذ توقفه يف ال�سنة املا�ضية،
(الر�ؤية الثالثة) مع املمثل بديع �أبو �شقرا واملخرج نبيل ل ّب�س.
تخو�ض املمثلة باميال الكك جتربة ج��دي��دة يف م�سريتها املهنية يف مو�ضحاً �أن��ه مل ي�ستق ّر على �أي م�شروع درام���ي �أو �سينمائي يقدمه
جم�سدة �شخ�صية فتاة تعود �إىل لبنان بعد  25عاماً جلمهوره يف الفرتة املقبلة .امل�سل�سل من ت�أليف جوزيف فوزي� ،إخراج
م�سل�سل (جذور)ّ ،
يف فرن�سا ،فتنتقل معها امل�شاكل والتعقيدات من املهجر �إىل موطنها مايكل بيوح ،وبطولة :مريهان ح�سني ،نهال عنرب والميتا فرجنية.
الأ�صلي .يقع امل�سل�سل يف  60حلقة ،من كتابة كلوديا مر�شليان� ،إخراج ي�ؤدي النجم �أحمد ال�سقا من جهته بطولة امل�سل�سل الكارتوين اجلديد
فيليب الأ�سمر ،و�إنتاج �شركة (�أم �آر �سفن) ملالكها مفيد الرفاعي الذي (�أمري يف رحلة الأ�ساطري) ،على �أن يعر�ض خالل �شهر رم�ضان املقبل.
ي�شارك يف البطولة :حممد هنيدي ،ي�سرا ،هند �صربي و�أحمد رزق.
يخو�ض جتربة الإنتاج الدرامي يف لبنان للمرة الأوىل.

با�سكال م�شعالين يف (�أحالم البنات)
ت�ستعد الفنانة با�سكال م�شعالين لت�صوير (�أح�ل�ام ال��ب��ن��ات) ،ب�إدارة
املخرج جو بو عيد .الأغنية من كلمات مروان خوري و�أحلانه ،وتوزيع
زوجها ملحم �أبو �شديد .كذلك ّ
حت�ضر لألبومها اجلديد الذي يت�ضمن
�ألواناً غنائية �سبق �أن قدمتها ،بالإ�ضافة �إىل �أغنيتني :واحدة عراقية
والثانية ج��زائ��ري��ة .على �صعيد �آخ��ر �أك���دت يف حديث لها ع��دم نيتها
خو�ض جمال التمثيل.

توقف (توم وجيمي)
توقف فيلم (توم وجيمي)
ل����ل����ف����ن����ان ه��������اين رم������زي
ب�����س��ب��ب احل���ال���ة الأمنية
غ���ي��ر امل���������س����ت����ق����رة ال���ت���ي
ت�شهدها م�صر ،خ�صو�صاً
�أن الفيلم ي��ت��م ت�صويره
يف �إح����دى ال��ف��ي�لات على
ط��ري��ق م�صر �إ�سكندرية
ال�صحراوي.
خم��������رج ال����ف����ي����ل����م �أك��������رم
ف���ري���د ا���ض��ط��ر �إىل �أخ���ذ
ه�����ذا ال����ق����رار ب���ع���د قطع
بع�ض الأه����ايل للطريق،
الأم��ر ال��ذي عر�ض فريق
العمل ملوقف مرعب هدد
مب��ح��ا���ص��رت��ه��م يف مكان
الت�صوير.
ف���ي���ل���م (ت���������وم وج���ي���م���ي)
م��ن ب��ط��ول��ة ه���اين رمزي
وح�سن ح�سني والطفلة
ج��ن��ى ،وم���ن �إخ����راج �أكرم
فريد و�إنتاج �شركة (دوالر
ل��ل��إن����ت����اج ال���ف���ن���ي) ومن
املقرر �أن يطرح يف مو�سم
ال�����ص��ي��ف امل��ق��ب��ل ح��ي��ث مل
ي��ت��ب��ق �إال ع���دد ق��ل��ي��ل من
امل�شاهد لت�صويرها.

ب�سمة تعود للدراما ...بـ (الداعية)
ك�شفت الفنانة امل�صرية ال�شابة ب�سمة عن �أنها �ست�شارك يف امل�سل�سل اجلديد (الداعية) �إىل جانب املمثل هاين �سالمة .امل�سل�سل من ت�أليف مدحت
العدل و�إخراج حممد جمال العدل الذي يقوم حالياً باختيار باقي فريق العمل ،و�ستكون الفنانة هنا �شيحة من امل�شاركني يف العمل .يذكر �أن ب�سمة
غابت عن الدراما التلفزيونية ل�سنوات ب�سبب ان�شغالها بال�سيا�سة منذ اندالع ثورة ( )25يناير.

هم�س

األحد  3 -مارس  2013م  -العـدد 10730
2013 - Issue No 10730

March

Sunday 3

بيت الق�صيد

حكمــــــــة
من حبني جاين بليا عزميه

وال���ف���واك���ه يل زخ����ر ن��وع��ه

يف االم���������ارات ون��واح��ي��ه��ا

وال���زه���ر يل ف����اي����ع(ن) ف��وع��ه

راح������ة ال��ن��ف�����س وم��ن��اوي��ه��ا

دار ع����ز ون���ا����س م��رف��وع��ه

ب����اجل����دا واك����ت����اب ب��اري��ه��ا

خ�ير ع���م ال�����ش��ع��ب وج��م��وع��ه

يف رخ�����ا و يف خ��ي�ر راع��ي��ه��ا

ا�صبوعه

فيها

بالزجنجل

ومن �صد عني مايجي لو عزمته

اعداد
عبد اهلل املن�صوري

دارن��������ا ج����ن����ات م���زروع���ه

ب��ال��ن��خ��ل وال����ك����ل

خ�ضب

امل���ن���اظ���ر وال�����رخ�����ا روع����ه

مفرح ال�ضمني

ب��وخ����صر ه���اي���ف

يجنيها

وال

ن��ع��م��ة(ن) م���ن ع��ن��د وال��ي��ه��ا

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ( طيب اهلل ثراه )

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com
فاكس4488436 :

ريتويت
جمعت التغريدات  :غاية
�أحمد ال�صانع
@aL9aNe3
تكرم مدينه لأجل عني . . .
ملّيت من َ :
�ضاعت جميع �أوطان عمري ب�سبتك
**
م�صبح بن على الكعبي
@MusabehBinAli
اته ّي�ض ال�سرد يوم اته ّي�ض اح�سا�سي..
واطرق لك القاف مثل ا ّما متنيته.
انته وقدرك على عيني وعلى را�سي..
لو تطلب املوق من لعيون �شليته
**
عبدالعزيز ال�سبيل
@a_alsbil
�أبياتي اللي عن الفرقا من اح�سا�سي
لو تعجب النا�س مامينع  :ت�ضايقها !
ب�أمثل �إنـي � :سعيد  /وط ّيب  /ونا�سي
وب�أكتب � :أبيات لكن  ( :ال ت�صدقها ) !
**
فهيد العدمي
@Fheedal3deem
�شباكها ال�شرقي ي�شد ال�ستاير عجول...
يخاف تربك خطوط ال�شم�س كرا�سها!
و�سريرها الدايف املرتف بحالة ذهول!
يه�ش عن ال�صحو ويهدهد نعا�سها!
**
م�شاري املري
@Mshari_Almarri
( كنت نامي )  ..يوم �ضايقني املن ّبه
ومنت  ،ال متنا�سي والين ب�شامي
يف االخ ّوه يف ال�صداقه يف املح ّبه
�أ�صدق الأعذار دامي ( كنت نامي ) !!

الظنحاين يقر�أ �شعر ًا يف الهاي
يح ّل ال�شاعر والإعالمي الإماراتي
خالد الظنحاين �ضيف �شرف
على “مهرجان املر�أة العربية
ال�سينمائي” ،يف دورته الثالثة
التي ت�ست�ضيفها مدينة “الهاي”
الهولندية ،يف الفرتة من 8
�إىل  10مار�س املقبل ،وينظمها
“البيت العربي للفنون” بهولندا،
مبنا�سبة احتفاالت يوم املر�أة
العاملي .وتت�ضمن الدورة عر�ض
العديد من الأفالم الروائية
والوثائقية الطويلة والق�صرية،
وعقد ور�ش عمل �سينمائية ،مع
عر�ض مو�سيقي ،ومعر�ض فني ،ف�ضال عن تنظيم �أم�سية �شعرية يحييها
ال�شاعر الظنحاين يف ختام املهرجان.
كما �سي�شارك الظنحاين يف “ملتقى ت�سامح الثقايف” الذي ينظمه “املعهد
الثقايف العربي” بالتعاون مع م�سرح “تي�آتر �آوفباو كرويت�سبريغ” يف الثالث
من مار�س املقبل بالعا�صمة الأملانية “برلني” ،حيث �سيكون الظنحاين
باكورة افتتاح فعاليات امللتقى وذلك ب�إحيائه �أم�سية �شعرية م�صحوبة
مبو�سيقى “كمان” .كما يت�ضمن امللتقى جمموعة من الفعاليات الثقافية
املتنوعة؛ ومنها :عرو�ض م�سرحية ومو�سيقية وندوات ثقافية و�أدبية.
يذكر �أن الظنحاين �أحيا جمموعة من الأم�سيات ال�شعرية يف العديد من
الدول الأوروبية مثل الت�شيك و�أملانيا وفرن�سا وذلك �ضمن م�شروعه الثقايف
الذي يهدف من ورائه �إىل ن�شر الثقافة الإماراتية والعربية يف خمتلف
البلدان حول العامل ،وفتح باب احلوار الثقايف بني ال�شرق والغرب.

ق�رص احل�صن
مبنا�سبة انطالق فعاليات ق�صر احل�صن
ق�صر احل�صن ق�صر(ن) عال يف م��دى احليب
ف� ��وق ال �ق �� �ص��ور ال��ل��ي ع �ل��ى االر��� ��ض ع��ايل
اك �ب ��ر ف� �خ ��ر ب � ��ه ي� � ��وم �� �ض ��م امل� �ع ��ازي ��ب
�آل ال �ف �خ��ر ..ع� ��ز ال � �ق� ��روم ...ال��رج��ايل
�� �س�ل�ال ��ة ان� �ه� �ي���ان  ،وال� �ن� �ع���م يل ج �ي��ب
���ش��ي��وخ��ن��ا ا�� �ش� �ي���وخ ال� ��� �س� �م ��و وامل � �ع� ��ايل
ق� �ب ��ل ث �ل��اث ام� �ي ��ة � �س �ن��ة وزود الري� ��ب
ت ��اري� �خ� �ه ��م م�� �ع� ��روف  ،م� ��اب� ��ه ج� ��دايل
اه� � ��ل ال�� �ك� ��رم وات�� �ع� ��ز ف��ي��ه��م م �ط��ال �ي��ب
واه� � ��ل ال �� �ش �ج��اع��ة واجل � � ��دا وال��ف��ع��ايل
ف��ر� �س��ان  ،ال� �ص �ك��ت ع �ل��ى احل �ل �ق��ة اتنيب
ات� �ن� �ي� �ب� �ه ��م ال �� �ص� �ي ��ح ال � �� � �ص� ��وت ع���ايل
اهلل خ �ل �ق �ه��م  ،م ��اب� �ه ��م م� ��ن ع� ��ذاري� ��ب
ك � ��ل م� �ن� �ه ��م م ال� �ع� �ي���ب ال� � �ش� ��ك خ���ايل
واك� �ب��ر ف��خ��ر  ،يل م�� ّن��ه��م ذل � ��ك ال �� �ش �ي��ب
زاي � � � ��د ع� ��� �س ��ى يف ج� �ن� �ت ��ه ل�� ��ه ظ �ل�ايل
واك� �ب ��ر ف� �خ ��ر يل م��ن��ه��م م��ن��ب��ع ال �ط �ي��ب
خ� �ل� �ي� �ف ��ة ال � �ل� ��ي � � �ص� ��دق ق� ��اي� ��د م� �ث ��ايل
واك� �ب ��ر ف� �خ ��ر يل م� �ن� �ه ��م ذل� � ��ك ال ��ذي ��ب
حم � �م� ��د اهلل ي� � ��ذخ� � ��ره ح� � ��ق ع� �ي ��ايل
وق �� �ص��ر احل �� �ص��ن  ،ت �ن��دب ع�ل�ي��ه امل �ن��ادي��ب
اج� �م ��ل ق �� �ص �ي��د اه � ��ل ال �� �ش �ع��ر وامل� �ق ��ايل
وامل � �ه� ��رج� ��ان ال � �ل� ��ي ب� � ��دا ف� �ي ��ه ت��وج �ي��ب
ل� �ل� �م ��ا�� �ض ��ي ال� � �ل � ��ي م� ��ان � �� � �س� ��اه امل � � ��وايل
واح� �ن ��ا ع �ل��ى ال �ع �ه��د ال� ��ذي م��اب��ه اخم�ي��ب
يف ال� �ي ��اي واالم� �����س ول � ��ذي ع �� �ص��ر ح��ايل
وق�صر احل�صن ق�صر(ن) عال يف مدى احليب
ف� ��وق ال �ق �� �ص��ور ال��ل��ي ع �ل��ى االر��� ��ض ع��ايل
واك� �ب ��ر ف� �خ ��ر ب� ��ه ي�� ��وم �� �ض ��م امل� �ع ��ازي ��ب
�آل ال� �ف� �خ ��ر ..ع ��ز ال�� �ق� ��روم ..ال��رج��ايل
ريف الوثبة

كلنا خليفة
م��ن خ��ان �أر����ض ال��وط��ن رب ال��وط��ن خ�صمه
�أر�����ض ال��وط��ن تنفي ال��ب��اط��ل حقايقها
ن��ح��ن��ا والن����ا ل���رج���ل/ن ت��ع��رف��ون �إ�سمه
خ��ل��ي��ف��ة ال���ل���ي ح��م��ى داره و ط � ّوق��ه��ا
حممد املر بالعبد

يكفي �سهر
يكفي �سهر ياقلبي امل�ضنون و���ش بعد ال�شروق
مـن لــيلــة البارح وانا ويــاك مـ�سهــرنا الفراق
جفت مــدامعنا وال بــاقي �ســوا ن�شف العروق
مــاباقــي اال دمعتـيـن وترتـجـي وقــت العناق
اهلل وال ذكــرى ال�سنني اللي على ليلي تفوق
ت�سري على ذكرى امل من باب دافع اال�شتياق
افوق من حزين ع�سى حزين عن الذكرى يفوق
واحل��زن داخـل مت�سع ذكرى ويف و�سط النطاق
يا�صاحبي ماهــزك الـتـنـهيد وال�صوت ال�شفوق !!؟
ما�شفت ٌبعدك و�ش م�سوي بال�صدور وبامل�ساق!!
اي واهلل احبك وال�شــوفـك على درب��ي تــتــوق
باهلل ماتكفيك كلمة � ..صــاحـبـك بالـحـيـل �ضــاق
النا�س مات�صدق خـبـر يف بـعـدنا تــبـغـى تعوق
تطـلـع وجيه الـنـمـنـمـه والـهـرج ووجـيـه النفاق
ا�صبحت تايه يف بـحـر ذكـراك مـاعـندي حقوق
مــدري على درب اتفاق الع�شق وال االن�شقاق
ماعندي اال الليل  ..والدخان  ..والثالث خــفـوق
يف �شاطى الذكرى وجم��داف الو�صل معنا معاق
ياو�صـلـنـا اىل متى نــايــم وماتــبـغـى تــفــوق
اهلل وال (�ضيق اخلفوق) و (ذكرياتي) و (الفراق)
جمال اجلابري

