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هل يجب غ�سل اليدين 

مباء �ساخن اأم بارد؟
يقول العلماء اإّن نظرية غ�سل اليدين مباء �ساخن من اأجل التخّل�ص 

من البكترييا خاطئة.
فوجدت درا�سة حديثة اأّن املاء البارد يقتل العدد نف�سه من البكترييا 

ال�سارة.
ا على اأّن ال�سابون اأو الغ�سول امل�ساد للجراثيم  و�سّدد الباحثون اأي�سً

لي�ص اأف�سل من ال�سابون العادي.
اأّنه  اإىل  اأج��ري يف ولي��ة نيو جري�سي الأمريكّية  واأ�سار بحث حديث 
عليك  ت�ستخدمه،  ال��ذي  ال�سابون  اأو  املياه  ح��رارة  عن  النظر  بغ�ص 
اأن تفرك يديك ملّدة اأقلها 10 ثوان للتخّل�ص من البكترييا امل�سببة 

للت�سمم الغذائي.
فخل�ست الدرا�سة اإىل اأّن حرارة املاء ل توؤثر على اإزالة البكرتيا عن 

اليدين ول نوع ال�سابون، بل طريقة الغ�سيل.
الربيطانية  ال�سيافة  جمعية  يف  الأغ��ذي��ة  �سالمة  م�ست�سارة  ووف��ق 
اأن احلرارة  اأنه من املعروف  اأك��رييل: على الرغم من  الدكتورة ليزا 
املرتفعة تقتل البكترييا، ولهذا نحر�ص على ت�سخني بع�ص الأطعمة 
لغ�سل  ن�ستخدمه  ال��ذي  امل��اء  اإن  ناأكلها،  اأن  قبل  الغليان  درج��ة  حتى 
اإىل حّد احرتاق  اإذا كان �ساخنا  اإل  البكترييا  اأيدينا لن يق�سي على 

اجللد.

تعّرفوا على قدرات جديدة لّل�سان
قدرة  تبني  لنتائج  تو�سلهم  املتحدة  والوليات  اأملانيا  من  علماء  اأكد 
املعروفة  الأ�سا�سية  اأخرى غري  نكهات  ا�ست�سعار  الثدييات على  ل�سان 
حاليا. واأو�سحوا اأن العتقاد العلمي ال�سائد يف الوقت احلايل يقول 
واملر  واملالح  اأ�سا�سية: احللو  نكهات   4 ا�ست�سعار  قادر على  الل�سان  اأن 
واحلام�ص، وكل منطقة يف الل�سان حتتوي على حليمات ذوقية قادرة 
على ا�ست�سعار طعم معني، والل�سان غري قادر على متييز ال�سوائل التي 
ل طعم لها كاملاء النقي مثال، لكن اأبحاثهم الأخرية بّينت عدم �سحة 

تلك النظريات.
الفئران  على  التجارب  من  العديد  اأخ��ريا  اأجرينا  "لقد  واأ���س��اف��وا: 
احلليمات  بتعطيل  م�سطنع  ب�سكل  قمنا  التجارب  وخالل  املخربية، 
الذوقية يف بع�ص املناطق يف األ�سنتها، ملعرفة كيفية عمل ل�سانها على 

ا�ست�سعار ال�سوائل ومتييز الطعم".
املنطقة  الذوقية يف  احلليمات  اأن  التجارب  اأثناء  العلماء  كما لحظ 
امل�سوؤولة عن ا�ست�سعار الطعم احلام�ص يف الل�سان، هي التي ت�ستجيب 
عند تعّر�سها للماء وت�ست�سعر به رغم اأنه �سائل عدمي الطعم، وتر�سل 
تلك  تعطيل  مت  ح��ني  اأن���ه  ح��ي��ث  لتف�سريها،  ال��دم��اغ  اإىل  اإ���س��ارات��ه��ا 
احلليمات بالذات مل ت�ستطع اأدمغة الفئران متييز املاء عن �سائل اآخر 

عدمي الطعم قدم لها.

احذروا ال�سفر ب�سحبة ُمدخن 
ميل”  “ديلى  ب�سحيفة  م��وؤخ��راً  ن�سرت  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت   
الربيطانية، واأ�سرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، 
�ساعة  ال�سفر ملدة  اأن  اإىل  اأ�سارت  للغاية، حيث  عن معلومات خطرية 
واح��دة فقط داخل �سيارة يوجد بها �سخ�ص مدخن قد يدمر �سحة 

هذا ال�سخ�ص، ب�سبب التاأثريات ال�سارة للتدخني ال�سلبي.
ا اأن الأ�سخا�ص غري املدخنني  وك�سفت النتائج التى �سملت 14 �سخ�سً
كاملة  �ساعة  مل��دة  مدخن  �سخ�ص  م��ع  �سيارة  داخ��ل  يجل�سون  ال��ذي��ن 
البول،  ال�سموم داخل  امل�سرطنة والكثري من  املواد  ارتفعت م�ستويات 
ومن اأمثلتها بوتادين والأكريلونيرتيل، والبنزين، واأك�سيد الإثيلني، 
وذلك بعد تدخني 3 �سجائر فقط، م�سيفني اأن هذه املواد ترفع خطر 
واأمرا�ص  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ص  بال�سرطان  الإ�سابة 

اجلهاز التنف�سي.
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اكت�ساف اأقدم جمجمة اإن�سان عاقل باملغرب مت على مرحلتني 
قال باحثون اإن اكت�ساف جمجمة اأقدم اإن�سان عاقل على وجه الأر�ص حتى 
الآن تعود اإىل اأكرث من 300 األف عام بجبل ايغود باليو�سفية و�سط املغرب 

مت على مرحلتني.
وقال عبد الواحد بن ن�سر الباحث باملعهد الوطني لعلوم الآثار والرتاث 
بالرباط يف موؤمتر �سحفي اإن اكت�ساف جمجمة الإن�سان العاقل جاء بعد 

بحث م�سن ومثابرة على مرحلتني.
بوا�سطة اجليل  املا�سي  القرن  ال�ستينيات من  بداأ منذ  البحث  اأن  واأ�ساف 
الأول من الباحثني حيث عرث على بقايا اإن�سان وجمموعة متحجرة تعود 
تاريخها  يف  التدقيق  بالإمكان  يكن  مل  انه  اإل  الو�سيط  احلجري  للع�سر 

وبالتايل مل تعط النتائج املرجوة حول ظهور الإن�سان العاقل.
اجليل  بوا�سطة   2004 ع��ام  ب��داأت  البحث  من  الثانية  املرحلة  اأن  وتابع 
الثاين من الباحثني وابتداء من 2007 بداأنا نكت�سف بقايا هذا الإن�سان 

وحتى 2016.
وقال بن ن�سر اإنه اكت�سف مع هذا الإن�سان اأدوات �سيد اإذ كان يعي�ص على 
يرجح  اآخر  واإن�سان  وطفل  مراهق  جمجمة  اإىل  بالإ�سافة  الغزلن.  �سيد 

اأنها اأنثى.
الأث��ري يف  للبحث  بالن�سبة  نوعية  ي�سكل قفزة  الكت�ساف  اأن هذا  واأ�ساف 

املغرب و�سيغري املفاهيم واملعطيات حول تاريخ الب�سرية.
ومن جهته قال وزير الثقافة املغربي حممد الأعرج اإن هذا الكت�ساف العلمي 
اجلديد مت يف اإطار برنامج بحث علمي ي�سهر على تنفيذه املعهد الوطني 
لعلوم الآثار والرتاث بالرباط التابع لوزارة الثقافة والت�سال بالتعاون مع 
معهد ماك�ص بالنك باأملانيا. واأ�ساف اأن بقايا هذا الإن�سان املنتمي ل�سنف 
لتحديد  الإ�سعاعية  "التقنية  بوا�سطة  عمرها  حتديد  مت  العاقل  الإن�سان 
اأقدم  تعترب  وبالتايل فهي  األ��ف عام   300 بنحو  تاأريخها  العمر حيث مت 

بقايا لف�سيلة الإن�سان العاقل مت اكت�سافها حتى يومنا هذا.

فيفي عبده تنتقم 
من رامز جالل 

ع��ل��ق��ت ال��ف��ن��ان��ة ف��ي��ف��ي ع��ب��ده ع��ل��ى وجود 
برنامج  يف  ����س���اروخ���ان  ال��ه��ن��دي  ال��ن��ج��م 
)رام��ز حتت الأر���ص( لت�سخر من الفنان 
اأن جنم  رامز جالل و�سحليته موؤكدة له 

ال�سينما الهندية مل يخ�ص منه.
على �سفحتها  تعليقاً  وكتبت فيفي عبده 
على ان�ستقرام تعلق من خالل على حلقة 
�ساروخان يف )رامز حتت الأر�ص(، لتقول: 
 15 موتله  يعني  هندي  ممثل  �ساروخان 
ا�سد   50 تنني وخنق   20 على  دينا�سور 
حتة  معاه  هيفرق  وم�ص  فيل   20 و�سال 

كومودو ده يا رامز.
ف��ي��ف��ي ع���ب���ده ان��ت��ق��م��ت م���ن رام�����ز جالل 
وقعت  اأن  ب���ع���د  اخل���ا����س���ة،  ب��ط��ري��ق��ت��ه��ا 
�سحيته يف احللقة الأوىل من رامز حتت 
الأر�ص. وجاء تعليق فيفي عبده ال�ساخر 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ح��ل��ق��ة ����س���اروخ���ان م���ع رامز 
جالل، وال��ذي غ�سب من خاللها النجم 
الهندي ب�سدة من جراء وقوعه يف فخ اأحد 
املقالب، فلم ي�سدق اإنه مر بهذه التجربة، 
ليت�ساءل مذهوًل: هل هذا حقيقي؟ - يف 
اإ���س��ارة منه على رام��ز ج��الل-، ال��ذي بدا 

ت�سرفه غري منطقي بالن�سبة له.
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بحكم املحكمة: 
ال�سمبانزي ال ميكن 
حتريره من االأ�سر 

خل�ست حمكمة ا�ستئناف يف ولية 
نيويورك الأمريكية بالإجماع اإىل 
ذات  ي�����س��ت��ح��ق  ل  ال�����س��م��ب��ان��زي  اأن 
الب�سر  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  احل��ق��وق 
بتحرير  الأم�����ر  ب��ذل��ك  ل��رتف�����ص 
اإىل  ونقلها  الأ�سر  اثنني منها من 
من  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  مفتوحة  حديقة 

احليوانات.
وال��ق��رار ال���ذي ج��اء ب��الإج��م��اع هو 
اأحدث هزمية ملوؤ�س�سة )نانهيومن 
وحماميها  ب��روج��ي��ك��ت(  راي���ت�������ص 
�ستيفن وايز يف جدل م�ستمر منذ 
كانت  اإذا  م���ا  ح���ول  ط��وي��ل��ة  ف���رتة 
الأ�سر  يف  ال�����س��م��ب��ان��زي  ح��ي��وان��ات 
اأ���س��خ��ا���س��ا اع��ت��ب��اري��ني ول��ه��ا احلق 

كالب�سر يف احلرية من الأ�سر.
من  اث��ن��ني  ح���ول  الق�سية  وت����دور 
وكيكو  تومي  يدعيان  ال�سمبانزي 

ويحتجزهما مالك يف نيويورك.
مثل  بخرباء  املوؤ�س�سة  وا�ست�سهدت 
الرئي�سيات  ع���امل���ة  ج������ودال  ج���ني 
ي�سرتك  ال�����س��م��ب��ان��زي  اإن  وق���ال���ت 
من  ال�����ع�����دي�����د  يف  ال����ب���������س����ر  م������ع 
ال���ق���درات ال�����س��ل��وك��ي��ة والإدراك����ي����ة 
والجتماعية. لكن القا�سي تروي 
ال�ستئناف  مل��ح��ك��م��ة  ك��ت��ب  وي����رب 
اإن ال����ق����درات امل�����س��رتك��ة ل  ي��ق��ول 
ال�سمبانزي  ل��دى  ل��ق��درة  ت��رتج��م 
مثل الب�سر على حتمل امل�سوؤوليات 
املحا�سبة  اإم��ك��ان��ي��ة  اأو  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وتدر�ص  اأفعالها.  على  القانونية 
يوؤيد  الذي  املحكمة  املوؤ�س�سة قرار 

اأحكاما م�سابهة �سابقة.

خطاأ اإخراجي يف 
»باب احلارة«

وق����ع م�����س��ل�����س��ل )ب�����اب احل������ارة( يف 
جزئه التا�سع الذي يعر�ص حالياً، 
و�سع  ف������ادح  اإخ�����راج�����ي  خ���ط���اأ  يف 
القائمني على العمل يف ورطة اأمام 
اجلمهور! جاء امل�سهد الذي ت�سمن 
اخلام�سة  احل��ل��ق��ة  خ���الل  اخل��ط��اأ 
من م�سل�سل )باب احلارة( باجلزء 
ال��ف��ن��ان ميالد  ب��ظ��ه��ور  ال��ت��ا���س��ع، 
العمل  يف  ي��ع��رف  ك��م��ا  اأو  ي��و���س��ف 
با�سم "ع�سام"، وهو يقوم بتهذيب 
ال�سعر ويظهر يف اخللفية، مل�سق 

اإعالين لإحدى الألعاب.
وهنا جاءت �سدمة اجلمهور، بعد 
الإع����الين  للمل�سق  م�����س��اه��دت��ه��م 
اخل���ا����ص ب��ال��ل��ع��ب��ة وال���ت���ي حتمل 
حيث   "Six Guns" ا�����س����م 
 Game" �سركة  اأ�سدرتها  اإن��ه��ا 
Loft" يف عام 2011، بينما من 
ب��اب احلارة  اأح����داث  اأن  امل��ف��رت���ص 
الثالثينيات  احل��ق��ب��ت��ني  يف  ت��ق��ع 

والأربعينيات.

من  واف��رًا  ق�سطًا  تنال  ال  اأن��ك  ت�سعر  هل 
لل�سرير؟  املبكر  ذهابك  من  بالرغم  النوم 
يف  املتوا�سل  واالإن��ه��اك  بالتعب  ت�سعر  هل 
ج�سدك؟ قد يكون االأمر مرتبطًا مبواعيد 
اإىل  النوم اخلاطئة ولي�س حاجة ج�سمك 

النوم.
يعتقد اخلرباء اأن �سبع �ساعات هي املقدار 
ميكن  ذلك  حتقيق  ولكن  النوم،  من  االأمثل 
اأن يكون �سعبًا نظرًا الأن اجلميع ي�ستيقظون 
يف اأوقات خمتلفة. ويعرف الكثري منا �سعور 
اأنه  حني  يف  ل�ساعات  الفرا�س  يف  التململ 

�سبط املنبه على توقيت مبكر.

الإلكرتوين املخت�ص  لذلك يرّوج موقع باليندز كومباين 
النوم. ويطلب املوقع من  النوم ملا ي�سميه حا�سبة  مب�ساكل 
لهم  ليحدد  املطلوب  ال�ستيقاظ  وق��ت  حت��دي��د  ال��زائ��ري��ن 
اأج���ل �سمان  ال��واج��ب اتباعها م��ن  ال��ن��وم اخل��ا���س��ة  اأوق����ات 

ا�ستيقاظ ن�سط ومريح للج�سم.
ع��ن��ه �سحيفة  ن�����س��رت  ال���ذي  ال��ربي��ط��اين،  للموقع  وط��ب��ق��اً 
ال��ذي ي�سيب  ف��اإن التعب والإن��ه��اك  م��ريور تقريراً خا�ساً، 
اجل�سد قد ل يكون مرده حاجة اجل�سم ملزيد من النوم، بل 
اأمر مرتبط مبواقيت نوم خاطئة نتبعها. فمن يواجه  هو 
م�سكلة يف النوم اأو �سعوبة يف ال�ستيقاظ عادة ما يذهب اإىل 

ال�سرير يف التوقيت اخلطاأ.
ووفقاً لن�سائح املوقع الإلكرتوين، فاإن ال�ستغراق يف النوم 
وعدد �ساعات النوم يتبع طريقة اأ�سبه بدائرة تتكرر كل 90 
خالل  اخل��ط��اأ  ال��وق��ت  يف  ت�ستيقظ  كنت  اإذا  لذلك  دقيقة. 
دورة النوم، �ستجد نف�سك متعباً، حتى لو كنت نائماً لفرتة 
بالأوقات  الل��ت��زام  هو  به  القيام  عليك  ما  حينئذ،  اأط���ول. 
املدرجة التي يقدمها املوقع بدًل من احل�سول على املزيد 

من �ساعات النوم.
اال�ستيقاظ ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا

وطبقاً حل�سابات اخلرباء يف هذا املوقع املخت�ص، فاإنه من 
اأجل ال�ستيقاظ بن�ساط ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً، يتوجب 
الذهاب اإىل ال�سرير يف الأوقات التالية: 8.46 من م�ساء 
ال�ساعة  اأو  م�����س��اءاً   10.16 ال�����س��اع��ة  اأو  ال�����س��اب��ق  ال���ي���وم 
با�ستخدام  ذلك  ويتم  1.16 �سباحاً.  ال�ساعة  اأو   11.46
تعمل  اإذ  الطبيعية،  اجل�سم  اإي��ق��اع��ات  اأ���س��ا���ص  على  �سيغة 
حا�سبة النوم على تقدمي اأف�سل وقت بالن�سبة لك من اأجل 
الطبيعي  ال�سخ�ص  اإن  املوقع  ويقول  النوم.  يف  ال�ستغراق 
ا�ستلقائه على  بعد  النوم  اأج��ل  دقيقة من   14 اإىل  بحاجة 
اأخ��ذ يف عني العتبار �سمن الأوقات  ال�سرير، وه��ذا الأم��ر 

املقدمة.
ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا

اأما من يريد ال�ستيقاظ ال�ساعة ال�سابعة �سباحاً، فيو�سي 
املوقع املخت�ص بذهابه اإىل ال�سرير يف هذه الأوقات فقط: 
اأو 12.46 بعد منت�سف الليل،  11.46 م�ساءاً،  اأو   9.46

اأو ال�ساعة 2.16 �سباحاً.
الثامنة �سباحاً

اأم����ا م���ن مي��ل��ك��ون امل���زي���د م���ن ال���وق���ت ���س��ب��اح��اً ويريدون 
ال�ستيقاظ متاأخراً قلياًل، مثل ال�ساعة الثامنة �سباحاً، فاإن 
اأو  مواعيد الذهاب اإىل ال�سرير تتغري اإىل 10.46 م�ساءاً 

منت�سف الليل اأو 1.46 و3.16 �سباحاً. بعد   12.16
النوم ال�سيء 

يف  موظفني  ع�سرة  كل  من  واح��دا  اأن  حديثة  درا�سة  بينت 
اأملانيا يعانون من ا�سطرابات نوم �سديدة، وميكن اأن ترجع 
هذه ال�سطرابات اإىل اأ�سباب خمتلفة، مثل وجود �سو�ساء 
ليال وحتى املعاناة من ال�سغط الع�سبي يف مكان العمل اأو 

الأ�سرة.
م��ا ال��ف��رق ب��ني ال��ن��وم ال�سيء والأرق؟ رمب��ا ج��از ال��ق��ول اإن 
النعا�ص  ببدء  يتعلق  فيما  ليال  ل�سعوبات  الإن�سان  تعر�ص 
ثم النوم العميق ل يعد م�سكلة نوم. ولكن اإذا حدثت هذه 
اأك��رث من  ال�سعوبات ث��الث م��رات يف الأ�سبوع وعلى م��دى 
ثالثة اأ�سهر، فاإن اخلرباء يتحدثون عندئذ عن ا�سطرابات 

يف النعا�ص اأو ا�سطرابات يف ال�ستغراق يف النوم.
ال�سعور بالإرهاق نهارا  واإذا تزامنت هذه ال�سطرابات مع 
واأدت اإىل تق�سري الإن�سان يف دوره الوظيفي والجتماعي، 

فاإن اخلرباء ي�سفون ذلك ب� "الأرق ال�سديد". 
للتاأمني  الأملانية   DAK ووفقا للتقرير ال�سحي ل�سركة
ال��ع��ام��ل��ني من  م���ن   80% ف����اإن   ،2017 ل��ع��ام  ال�����س��ح��ي 
اإنهم يعانون من وقت  ال�ساأن قالوا  ا�ستطالع بهذا  �سملهم 

%66 ع��ن تقرير  ب��زي��ادة  اأي  ال��ن��وم  لآخ��ر م��ن م�ساكل يف 
م�سابه عام 2009.

واأظهر البحث، الذي ن�سرته �سحيفة بيلد الأملانية، اأن عدد 
اأملانيا  يف  النوم  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص 
زاد ب�سكل كبري خالل الأعوام الأخرية. واأو�سح البحث اأن 
ا�سطرابات النوم لدى موظفني باأملانيا يف املرحلة العمرية 
باملئة   66 بن�سبة  زادت  عاما،  و65   35 بني  ت��رتاوح  التي 

منذ عام 2010.
وذكر التاأمني ال�سحي الأملاين ذلك يف تقريره ال�سحي لعام 
-م�سكلة  النوم  �سوء  من  تعاين  "اأملانيا  ا�سم  حتت   2017
برلني  ال��ذي قدم يف  التقرير  واأو�سح  التهاون معها"،  يتم 
اأن ن�سبة متزايدة من املوظفني يعانون من ا�سطرابات نوم 
�سديدة للغاية. ومنذ عام 2010، ارتفعت ا�سطرابات النوم 
عند املهنيني بن�سبة 66 يف املئة. ومن بني اأخطر اأنواع الأرق 
نائما،  البقاء  ب�سرورة  ال�سعور  اأو  النوم  ا�سطرابات  كانت 
النهار والتعب وبالتايل  اأثناء  النوم والنعا�ص  و�سوء نوعية 
يعاين كل ع�سرة عمال )9.4 يف املئة(، بزيادة قدرها 60 يف 

املئة منذ عام 2010.
تعد  العمل  على  وتاأثريها  النوم  ا�سطرابات  اأن  اإىل  ي�سار 

مو�سوعا اأ�سا�سيا لل�سندوق يف تقريره ال�سحي ال�سنوي.
اأ���س��ب��اب خمتلفة  ومي��ك��ن اأن ت��رج��ع ا���س��ط��راب��ات ال��ن��وم اإىل 
بال�سخ�ص  املحيط  الو�سط  يف  �سو�ساء  وج��ود  ب��ني  تتنوع 
مكان  يف  الع�سبي  ال�سغط  م��ن  امل��ع��ان��اة  اإىل  وت�����س��ل  ل��ي��ال 
العمل اأو يف حميط الأ�سرة. وقد تت�سبب اإ�سرابات النوم يف 
الإ�سابة با�سطرابات نف�سية وج�سمانية، كما اأنها قد توؤدي 
اإىل الإ�سابة بالإعياء وعدم الرتكيز يف العمل وزيادة عدد 

اأيام التغيب عن العمل.
وتظهر الدرا�سة اأي�سا اأن الغالبية العظمى من امل�سابني ل 

تعامل هذا الأمر بجدية ول تذهب اإىل الطبيب.

ماذا تفعلون اإذا ن�سيتم تناول 
الدواء يف الوقت املحّدد؟

باغا  �سوري�ص  الربيطانية  الطبيبة  ك�سفت 
اأن ي��ق��وم بها  ع���ن اخل���ط���وات ال��ت��ي ي��ج��ب 
امل��ري�����ص يف ح���ال ن�����س��ي ت��ن��اول ج��رع��ة من 

دوائه يف الوقت املحّدد.
اإّن احل���ل ي��خ��ت��ل��ف وف���ق نوع  ب��اغ��ا  وق���ال���ت 
الدواء، فبالإمكان تناول الأدوية املخ�س�سة 
وقت  يف  اله�سم  مل�ساكل  اأو  ال���دم  ل�سغط 
املري�ص  ن�����س��ي  ال���ي���وم يف ح����ال  لح����ق م���ن 

تناولها يف الوقت املحدد لها.
منع  اأدوي����ة  ت��ن��اول  ن�سيان  اأن���ه ل يجب  اإل 
تناول  ال�سيدات  على  مثال  ويجب  احلمل 
�ساعات   3 خ��الل  الربوجي�ستريون  حبوب 
تناول  يجب  كما  امل��ح��ّدد،  وقتها  م��ن  فقط 
ال�����س��ت��ريوي��دات يف ���س��اع��ات ال�����س��ب��اح وترك 
فعالة  لتكون  للم�ساء  الكولي�سرتول  اأدوي��ة 

ب�سكل اأف�سل.
باغا من تناول �سعف اجلرعة يف  وح��ّذرت 
من  حبتني  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 
اإىل  ت��وؤدي  املثال  �سبيل  على  ال�سغط  دواء 

انخفا�ص خطري يف �سغط الدم.
الإطالق  على  يجب  ل  اأن��ه  باغا  واأ���س��اف��ت 
امل�����س��ادة لالإلتهابات  الأدوي����ة  ح��ب��وب  اأخ���ذ 
مواعيد  �سبط  يجب  كما  ع�سوائي  ب�سكل 

تناولها.

عليك النوم يف هذه االأوقات فقط لتتمكن من اال�ستيقاظ ن�سيطًا
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�ش�ؤون حملية

يف ملتقى العني ال�سكاين ال�سابع بح�سور مدير عام بلدية العني

االإعالن عن اإن�ساء 306 وحدة �سكنية ب�سعبية ال�ساد
اإن�ساء عيادة مبنطقة ال�سالمات واإعادة درا�سة توزيع العيادات باملناطق النائية

اإجناز 93 % من البنية التحتية يف اليحر ال�سمايل وكذلك �سبكات ت�سريف االأمطار
درا�سة احتياجات االأندية الريا�سية يف ال�سالمات واليحر ورماح

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

اإن�ساء  ي��ت�����س��م��ن  اإ����س���ك���اين  م�����س��روع  اإدراج  ع���ن  اأع���ل���ن 
ال�ساد  �سعبية  �سكنية مبنطقة  و�ست وحدات  ثالثمائة 
اجلديدة مبدينة العني حيث يتم البدء يف امل�سروع يف 
اأن ت�سلم امل�ساكن يف  الربع الأخ��ري من هذا العام على 
اأعلن  كما   ، ع�سر  وت�سعة  الفان  ع��ام  الثالث من  الربع 
يف  الأولية  ال�سحية  للرعاية  خا�سة  عيادة  اإن�ساء  عن 
توزيع  درا���س��ة  اإع���ادة  يتم  اأن  على  ال�سالمات  منطقة 
العيادات يف املناطق النائية الأخرى وذلك ح�سب زيادة 

عدد ال�سكان املتوقعة .
الفعلية  الحتياجات  درا���س��ة  حاليا  يتم  اأن��ه  اأعلن  كما 
ال�����س��الم��ات واليحر  ال��ري��ا���س��ي��ة يف م��ن��اط��ق  ل��الأن��دي��ة 
نادي  اإن�ساء  درا���س��ة  اأي�سا  �سيتم  ه��ذا  ورم��اح وم��ن بني 
�سحي ريا�سي لل�سيدات يف اليحر ، كما اأعلن اأن املطلب 
اخلا�ص بتوفري �سالت ريا�سية متكاملة يف ال�سالمات 

واأبو �سمرة اأنه قيد الدرا�سة.
اأبو  بالتن�سيق مع جمل�ص  درا�سة  اإع��داد  اأعلن عن  كما 
ظبي للتخطيط العمراين لإن�ساء فرع ملوؤ�س�سة التنمية 

الأ�سرية مبنطقة اليحر.
للقطاع  ال�سابع  ال�سكاين  ال��ع��ني  ملتقى  يف  ذل��ك  ج��اء 
اليحر  الحتفالت مبنطقة  بقاعة  الذي عقد  الغربي 
النعيمي  مطر  ال��دك��ت��ور  البلدية  ع��ام  مدير  بح�سور 
ومدير القطاع الغربى �سامل الكتبي وم�سئويل الهيئات 
وهيئة  موؤ�س�سة  �سبعة وثالثون  والبالغ عددها  املعنية 
العامري  ركا�ص  بن  حممد  ال�سيخ  ح�سور  جانب  اإىل 

وال�سيخ �سامل حممد بن ركا�ص العامري . 
"واحة  للتوزيع  اأدن��وك  ان�ساء حمطة خلدمات  وح��ول 
اأدنوك" يف كل من  ال�سالمات واليحر وكذلك تو�سعة 
اأك����د م�����س��ئ��ول ال�سركة  ال�����س��م��ايل.  ال��ي��ح��ر  امل��ح��ط��ة يف 
حمطة  لت�سميم  مناق�سة  ط���رح  بالفعل  ج���اري  اأن���ه 
خالل  بها  العمل  ي�ستكمل  اأن  املتوقع  ومن  ال�سالمات 
اإعداد  . كذلك ج��اري  ال��ق��ادم  العام  الأخ��ري من  الربع 
ال��ت�����س��ام��ي��م ال��ه��ن��د���س��ي��ة مل��ح��ط��ة ال��ي��ح��ر وي��ت��م حاليا 
الفور  على  للبدء  بذلك  اخلا�سة  الت�ساريح  ا�ستخراج 
يف طرح مناق�سة التنفيذ ومن املتوقع ا�ستكمال العمل 
باملحطة خالل الربع الأخري من العام احلايل لإجناز 
اإ�سارة لتوفري الإ�ساءة  . ويف  التو�سعة املطلوبة  عملية 
اأكد  رم���اح  مبنطقة  الهجن  �سباقات  مل��ي��دان  ال��الزم��ة 
رئي�ص  م��ن  ال��درا���س��ة  قيد  امل��و���س��ع  ه��ذا  اأن  امل�سئولون 

احتاد �سباقات الهجن.
اليحر  التعاونية يف  العني  اأف��رع جلمعية  اإن�ساء  وحول 
ورماح  �سمرة  واأب���و  وال�����س��اد  م�سكن"  ال��ف  "منطقة 
التن�سيق  حاليا   يجري  اأن��ه  على  التاأكيد  مت  واخلزنة 
ملدير  التو�سية  ل��رف��ع  احل�سري  الت�سميم  ق�سم  م��ع 
عام بلدية العني لتخ�سي�ص املواقع ح�سب الحتياجات 

التي مت حتديدها م�سبقا.
وحول اإن�ساء مركز لتحفيظ القراآن الكرمي يف منطقة 
الهيئة  اأك���د م�سئول  ���س��م��رة  واأب����و  وال�����س��اد  ال�����س��الم��ات 
اعتماد  مت  اأن��ه  والأوق���اف  الإ�سالمية  لل�سئون  العامة 
يتم  وحاليا  ال�سالمات  مبنطقة  اخلا�سة  املخططات 
امل��رك��ز وكذلك  ب��ن��اء  ال��رتاخ��ي�����ص للبدء يف  ا���س��ت��خ��راج 
املخططات  اع��ت��م��اد  بالفعل  مت  ���س��م��رة  لأب���و  بالن�سبة 
ال�ساد  بالن�سبة ملنطقة  اأما  ال�ست�ساري  والرت�سية على 

املتربع ويف حالة وجوده  انتظار  امل�سروع حاليا يف  فاإن 
ال��الزم��ة يف ه��ذا اخل�سو�ص .  ات��خ��اذ الإج�����راءات  يتم 
وبالن�سبة لإن�ساء م�ساجد على جانبي الطريق ال�سريع 
الأرا�سي  م��ن  ع��دد  ت�سليم  بالفعل  مت  اأبوظبي  العني 
ملتربعني لإن�ساء م�ساجد على جانبي الطريق ال�سريع 
"العني اأبوظبي" يف حني ما زال اإن�ساء م�ساجد جديدة 
رد  ويف   ، الدرا�سة  قيد  ال�سالمات  يف  ن�ساء  وم�سليات 
بقالت  ت��وف��ري  ح��ول  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 
"اجلهة  ال�����س��الم��ات  م��ن��ط��ق��ة  اأو حم���الت جت���اري���ة يف 
ال�سمالية" وكذلك تطوير وزيادة البقالت يف اخلزنة 
- اأكد امل�سئول على اأن الدائرة تقوم با�ستخراج الرخ�ص 
التجارية  وامل���ح���الت  امل���ب���اين  ت��وف��ري  ب��ع��د  ال��ت��ج��اري��ة 
مبنطقة ال�سالمات "اجلهة ال�سمالية" وفق ال�سروط 
ملنطقة  بالن�سبة  اأم��ا   ، اخل�سو�ص  ه��ذا  يف  بها  املعمول 
اخلزنة فاإنه مت بالفعل حتديث ثمانية وع�سرون بقالة 
وجاري حتديث باقي البقالت يف مدينة العني لي�سل 
واأربعون  ثالثة  امل�سروع  بهذا  امل��درج��ة  البقالت  ع��دد 
النقل يف  م��واق��ف حل��اف��الت  ت��وف��ري  ب��ق��ال��ة. وردا على 
اإن�ساء ج�سور عبور للم�ساة  الرئي�سية وكذلك  ال�سوارع 
"الطريق الرئي�ص" يف القطاع الغربي اأكد امل�سئول اأن 
دائرة  قبل  من  للحافالت  مواقف  وت�سميم  تخطيط 
ال�سئون البلدية والنقل واإدارة النقل العام ما زالت قيد 
يوجد  فاإنه  امل�ساة  عبور  جل�سور  بالن�سبة  اأما  التن�سيق 
"اأبوظبي  ط��ري��ق  ع��ل��ى  م�����س��اة  جل�سر  م��ق��رتح  بالفعل 
واأكد  ال�سمايل باجلنوبي  اليحر  العني" والذي يربط 
اأبوظبي  �سركة  اإىل  امل�����س��روع  حت��وي��ل  مت  اأن���ه  امل�سئول 

للخدمات العامة م�ساندة للتنفيذ.
وحول تخ�سي�ص اأرا�سي ا�ستثمارية وجتارية يف القطاع 
موقعني  ط��رح  �سيتم  اأن��ه  اإىل  امل�سئولون  اأ�سار  الغربي 
�سمن  واليحر"  "ال�سالمات  منطقتي  يف  لال�ستثمار 
تتطلب  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  املجتمعية  الأ���س��واق  م�سروع 
التي  ال��درا���س��ات  وف���ق  الح��ت��ي��اج��ات  ا�ستيفاء  ب��دوره��ا 
�ستقدم من القطاع اخلا�ص . وبالن�سبة لتوفري مراكز 
جتارية وت�سوق حديثة حتتوي على املطاعم واخلدمات 
ما  اأنهم  امل�سوؤول  اأ���س��ار  اخلزنة  منطقة  يف  الرتفيهية 
لذلك  املخ�س�سة  الأرا����س���ي  ان��ت��ظ��ار حت��دي��د  زال���وا يف 
وكذلك بالن�سبة لإن�ساء �سوق مركزى للموا�سي و�سوق 
مناطق  يف  والأ�سماك  واللحوم  اخل�سار  لبيع  مركزى 
انتظار  ف��ى  ان��ه  امل�سئول  اف���اد  واخل��زن��ة  ورم���اح  اليحر 
حتديد الأرا�سي املخ�س�سة لذلك اأما بالن�سبة لتوفري 
م�سكن  الأل��ف  املتنوعة يف منطقة  التجارية  اخلدمات 
فاإن هذا املطلب مدرج �سمن خطة الأ�سواق املجتمعية 

يف مناطق ال�سالمات واليحر.
منطقة  يف  ع��ام  م�سلخ  باإن�ساء  اخلا�ص  املطلب  وح��ول 
ال�سالمات - فاإن هذا امل�سروع قيد التنفيذ وبلغت ن�سبة 

الإجناز فيه اثنان وت�سعون يف املائة .
بتوفري  اخل��ا���ص  املطلب  ال��درا���س��ة  قيد  زال  وم��ا  ه��ذا 
مما�سي لفئة كبار ال�سن مع الإن��ارة يف منطقة اليحر 
وكذلك توفري مركز �سامل جلميع اخلدمات احلكومية 
اإىل  اإ�سافة   - ال�سكان  لكثافة  نظرا  اليحر  منطقة  يف 
توفري ممرات للم�ساة والدراجات الهوائية يف منطقة 
لإن�ساء  بالن�سبة  اأم���ا  ال��درا���س��ة  قيد  ذل��ك  ك��ل  اليحر- 
ف��اإن��ه موؤجل  ال�����س��الم��ات وال��ي��ح��ر وال��رم��اح  مم�سى يف 
تاأجيل  مت  وك��ذل��ك  امل�ستقبلية  اخلطة  �سمن  اإدراج����ه 
وال�سعبية  القدمية  ال�سعبية  بني  يربط  مم�سى  اأن�ساء 

اجلديدة يف منطقة اخلزنة اإىل العام القادم - يف حني 
اأن اإن�ساء حديقة عامة يف رماح فهو خمطط له �سمن  

اخلطة امل�ستقبلية.
ال�سارع  تو�سعة  م��ن  ك��ل  ال��درا���س��ة  ق��ي��د  زال  وم���ا  ه���ذا 
مبركز  وتو�سيله  ال�سمايل  اليحر  ملنطقة  ال�سمايل 
املدينة وكذلك تو�سعة وتطوير مكتب توزيع الأغذية 
ال�سارع  تو�سعة  اإىل  اإ�سافة  ال�سمايل  اليحر  يف منطقة 
املحاذي للغابات يف �سمال اليحر وكذلك ان�ساء مم�سى 
حماذي للطريق املوؤدي اإىل ال�سعبية اجلديدة لتفادي 

اأية احتمالت حلوادث ده�ص يف منطقة رماح.
ور�سف  ���س��ي��ان��ة  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ت�����س��ي��م  ق��ي��د  زال  وم����ا 
القدمية  ال�سعبية  التجارية بني  املحالت  اأمام  الطرق 
�سبكات  لإن�ساء  بالن�سبة  اأم��ا  ال�سالمات  يف  واجل��دي��دة 
فاإنها  ال�����س��الم��ات  منطقة  يف  الأم��ط��ار  مل��ي��اه  ت�سريف 
املقاول  على  الرت�سية  مرحلة  ويف  التنفيذ  قيد  حاليا 
الثاين من  الربع  للتنفيذ يف  اأن��ه خمطط  اإىل  اإ�سافة 
�سارع  يف  ال��رك��اب  انتظار  مواقف  توفري  احل��ايل  العام 

الرفاعة اليحر .
ال��ب��دء يف  ال��ف��ور  �سيتم على  اأن���ه  امللتقى  واأع��ل��ن �سمن 
�سيانة الإ�ساء يف �سوارع جميع مناطق القطاع الغربي 
وفق الأولويات واأعلن كذلك عن اإجناز ثالثة وت�سعون 
يف املائة من البنية التحتية ال�ساملة يف اليحر ال�سمايل 
وكذلك اإن�ساء �سبكات ت�سريف مياه الأمطار يف اليحر 
ال�سيارات  ملغ�سلة  مدخل  اإن�ساء  الدرا�سة  قيد  وم���ازال 
بال�سالمات  احل���ايل  ال�����س��ارع  يف  الزدح�����ام  م��ن  للحد 
اأو كد�ص للعزب وميدان  اإن�ساء طريق ا�سفلتي  وكذلك 
�سباق الهجن يف ال�ساد يف حني يتم حاليا تنفيذ �سيانة 
ال��ط��ري��ق ب���ني امل��ن��ط��ق��ة اجل���دي���دة وم�����س��ل��ى ال��ع��ي��د يف 

ال�سالمات .
واإن�ساء  لتطوير  خم��ط��ط  اأن���ه  امللتقى  اأك���د  وق���د  ه���ذا 
مائة موقف حلافالت النقل مبدينة العني يف املرحلة 
مظالت  وتركيب  وتوريد  ت�سميم  ويتم  ه��ذا   . الأوىل 
منطقة  يف  الثالثة  امل��رح��ل��ة  �سمن  احل��اف��الت  ان��ت��ظ��ار 
ال�سالمات ال�سكنية اجلديدة ويتم اأي�سا �سمن اخلطة 
واإن�ساء  احل��ال��ي��ة  التحتية  البنية  تطوير  امل�ستقبلية 
�سمرة  اأب��و  يف  اجلديدة  وامل�ساكن  لالأحياء  بنية حتتية 
ال�سمايل الذي يربط ج�سر  ال�سارع  وبالن�سبة لتو�سعة 
ال�سمايل"  "اليحر  م�سكن  الأل���ف  منطقة  م��ع  عالية 
اأن ر�سف الطرق  ال��درا���س��ة يف ح��ني  ف��اإن��ه م��ا زال قيد 
الداخلية لالأحياء ال�سكنية يف ال�سالمات واليحر فهي 

قيد التنفيذ.
جديدة  مناطق  ا�ستحداث  اإىل  امللتقى  اأ�سار  وق��د  ه��ذا 
على  احل�سول  لل�سخ�ص  ميكن  حيث  للعزب  بالن�سبة 
م�ساحة اأكرب يف حالة زيادة عدد "احلالل" وفقا للجنة 

التي حتدد هذا .
ا�ستف�سار حول نقل  ردا على  البلدية  واأ�سار مدير عام 
مع  املو�سوع  ه��ذا  درا���س��ة  يتم  اأن��ه  "الآبار" اإىل  بع�ص 

ال�ستعانة باملتخ�س�سني يف هذا املجال.
منطقة  يف  ال�سيانة  رغ��م  املباين  بع�ص  ت�سدع  وح��ول 
�سيتم طرح  اأن��ه  البلدية  ع��ام  ق��ال مدير   2 ال�سالمات 

هذا املو�سوع على اجلهات املخت�سة.
امل�سئول  اأك���د  باليحر  �سناعية  منطقة  اإن�����س��اء  وح���ول 
موجودة  ال�سناعية  املنطقة  اأن  ع��ل��ى  امللتقى  �سمن 
بالفعل – فقط - �سيتم درا�سة اإمكانية اأن تكون منطقة 

متكاملة. 

وحول اإن�ساء مدر�سة اإعدادية للبنيني اأكد مدير مكتب 
العني التعليمي على اأن هذا امل�سروع قيد الدرا�سة ليتم 

تنفيذه يف املرحلة القادمة .
وحول اإن�ساء �سكن للعزاب اأ�سار امل�سوؤول �سمن امللتقى 
�سمن  بالفعل  م��وج��ود  وه���و   - حت��دي��ا  ي�سكل  ه���ذا  اأن 
امل�سئولني  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دا  اخل��ط��ة 
يف حالة وج��ود اإزع���اج نتيجة ه��ذا لت��خ��اذ الإج����راءات 
حمالت  اأن  على  موؤكدا  اخل�سو�ص  ه��ذا  يف  القانونية 

املتابعة بهذا اخل�سو�ص م�ستمرة ودائمة .
اأك��د مدير عام  التي ت�سرف لل�سباب  الأرا���س��ي  وح��ول 
اإج��راءات حمددة يف هذا اخل�سو�ص  اأن هناك  البلدية 
تتولها "اأبو ظبي لالإ�سكان" ومن جانبه قال م�سئول 
هذه  لنقل  �سروط  هناك  اأن  لالإ�سكان  ظبي  اأب��و  هيئة 
امل�ساحات وهى اأن تكون هذه الأرا�سي "منحة" م�سريا 
بتغيري  ت�سمح  التي  التوجيهات  تنتظر  الهيئة  اأن  اإىل 
للموا�سي يف منطقة  �سوق  اإن�����س��اء  . وح��ول  الأرا���س��ي  
اإىل  يحتاج  املو�سوع  ه��ذا  اإن  امل�����س��وؤول  اأك��د  ال�سالمات 
التخطيط  طريق  ع��ن  املنا�سب  امل��ك��ان  لختيار  درا���س��ة 
���س��وق مرحلي  اإي��ج��اد  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ال��ع��م��راين م�سريا 

يوؤدي الغر�ص حلني البت يف اإن�ساء �سوق متكامل.  
وحول "املكبات والنفايات" يف منطقة عالية دعا امل�سئول 
بطريقة  املخلفات  اإل��ق��اء  اأن  وق��ال  اجلميع  تعاون  اإىل 
امل�سكلة - ومن جانبه  ع�سوائية ي�ساهم يف تفاقم هذه 
باملحافظة  امل���زارع   اأ�سحاب  البلدية  ع��ام  مدير  نا�سد 
على املنطقة التابعة لهم مبنع اإلقاء املخلفات بطريقة 
ع�سوائية واللجوء اإىل املناطق املحددة لهذه النفايات.

وح����ول ت��وف��ري م�����س��اك��ن ل��ل��م��واط��ن��ات امل���ت���زوج���ات من 
ل�سروط  يخ�سع  ه��ذا  اأن  على  امل�����س��وؤول  اأك��د  خليجني 
اإ�سافة اإىل  اأبناء  اأن تكون املواطنة لديها  حمددة وهو 

جتاوزها �سن ال 35 �سنة.
قال مدير  اليحر  للبلدية مبنطقة  فرع  اإن�ساء  وح��ول 
حاجة  لتلبية  للبلدية  ممثلني  هناك  اأن  البلدية  ع��ام 

اأبناء اليحر حلني بناء فرع للبلدية يف هذه املنطقة.
وحول تعدد وجود الأرقام على امل�ساكن اأكد امل�سوؤول اأنه 

�سيتم اإزالة الأرقام القدمية وا�ستبدالها باحلديثة.
وحول اإن�ساء املدار�ص التطبيقية اأكد امل�سوؤول اأن هناك 

درا�سة جتري ليتم هذا وفق احلاجة . 

م�سلم بن حم يكرم الطالبة االوىل 
على الدولة يف �سهادة الثانوية العامة

•• العني - الفجر

العامري ع�سو املجل�ص ال�ست�ساري  ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم  هناأ 
اإميان  الطالبة  حم  بن  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ابوظبي  لإم���ارة 
فرمان اهلل الأوىل على م�ستوى الدولة )عام( يف �سهادة الثانوية العامة 
، جاء ذلك خالل زيارة �سعادته ملنزل الطالبة مبنطقة الظاهر يف مدينة 
العني، و ح�سلت اميان التي تدر�ص مبدر�سة دار العلوم اخلا�سة يف العني 

التابعة ملدار�ص جمموعة بن حم على 98.9%.
وقد بارك بن حم للطالبة اجتهادها وجناحها الباهر يف �سهادة الثانوية 
العامة، متمنياً لها التوفيق يف النتقال اإىل مرحلة الدرا�سة اجلامعية 
وحتقيق م�ستوى اأعلى من التفوق والإبداع و�سوًل اإىل حتقيق اأحالمها 

وطموحاتها يف امل�ستقبل الذي ينتظرها.
وثمن ع�سو املجل�ص ال�ست�ساري لإمارة ابوظبي حر�ص القيادة الر�سيدة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الدائم 
به يف  املرتبطة  املجالت  التعليم وكل  يكون  اأن  الدولة حفظه اهلل على 
مبتابعة  و  الدولة،  ت�سهدها  التي  احل�سارية  النه�سة  اأولويات  مقدمة 
م�ستمرة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، ودعم �سموه الالحمدود 
لقطاع التعليم، وحر�سه الدائم على تطوير امل�ستوى التعليمي يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة ، عالوة على توفري التعليم لكل طالب وطالبة 
باأن  الرا�سخة  ال��دول��ة  قناعة  من  انطالقا  وذل��ك  اأر�سها  على  يقيمون 

التعليم هو نافذة الأوطان نحو التطور والتقدم .
ومن جانبها �سكرت الطالبة اإميان ال�سيخ م�سلم بن حم على زيارته لها 
ا�سرتها،   وعلى  عليها  كبري  اث��ر  له من  ك��ان  وم��ا  لها مبنزلها  وتكرميه 
الكبري يف  الف�سل  لها  كان  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  م�سيفة 
 ، املركز  اإىل هذا  لتفوقها وو�سولها  املنا�سبة  والفر�ص  الظروف  توفري 
اإىل  ، كما توجهت اميان بال�سكر اجلزيل  كذلك دور املدر�سة ومعلميها 
هذه  اإىل  واأو���س��اله��ا  ال�سغر،  منذ  م�سوؤوليتها  حمال  اللذين  والديها 
املكانة.  و�سكر والد اميان، حكومة وقيادة الدولة على كل ما يقدمونه 
دائماً،  الأوىل  املراتب  يحتلوا  اأن  على  ت�سجعهم  حمفزات  من  لأبنائهم 
م�سرياً اإىل اأن ابنته بارة به وبوالدتها، واأنها حمبة للتفوق والتميز منذ 

نعومة اأظافرها.
الإجنليزي  الأدب  درا�سة  اإىل  الدولة  مواليد  من  وهي  اإمي��ان،  وتتطلع 
الإم��ارات والتخرج لكي ت�سهم يف خدمة املجتمع املحلي، رداً  يف جامعة 
للجميل ووفاء منها لهذه الأر�ص الطيبة اأوًل، ثم لرد اجلميل لوالدها 
الذي يعمل مطوعاً يف اأحد م�ساجد العني، عرفاناً منها حل�سن رعايته 
لها ما مكنها من حتقيق هذا  املواتية  الظروف  لها وت�سجيعها وتهيئة 

التفوق الذي كان لبقية اأفراد اأ�سرتها كذلك ف�سل كبري يف حتقيقه.

امللتقى الــرم�سـانـي الـخامــ�س 
بـدار زايــد للـثقافة االإ�ســالمــية 

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

قاعة  يف  اخلام�ص  الرم�ساين  امللتقى  الإ�سالمية  للثقافة  زايد  دار  نظمت 
بني  والت�سامح  الرتاحم  قيم  لرت�سيخ  وذل��ك  العني،  مبدينة  زاخ��ر  اأف��راح 
بح�سور  وذل��ك  الف�سيل  ال�سهر  خ��الل  اجل��دد  واملهتدين  املجتمع  �سرائح 
من  وجمموعة  ال��دار  و�سركاء  وموظفي  الأق�سام  وروؤ�ساء  الإدارات  م��دراء 
العامل،  اإىل  الإم��ارات  امللتقى بعر�ص فيلم بعنوان )من  الإعالميني.  بداأ 
و  موظفيها  م��ع  بالتعاون  م��وؤخ��راً  ال���دار  انتجته  ال���ذي  م��ب��ارك(  رم�سان 
 - تنظيم حما�سرة   بعدها مت  الف�سيل،  ال�سهر  اجل��دد مبنا�سبة  املهتدين 
بعنوان “ ال�سعادة يف اأر�ص ال�سعادة ” والتي اأو�سح فيها الواعظ الدكتور 
حممد ب�سار عرفات  من �سيوف رئي�ص الدولة  باأن ال�سعادة مطلب جميع 
الب�سرية، ومق�سد كل النا�ص، كل يرجوها وكل يطلبها وكل ي�سعى يف نيلها 
العبادات وال�ستغفار هلل عز وجل  اإىل  الإن�سان  واأ�ساف فلي�سع  وحت�سيلها 
و�سهر  ال��ق��راآن  �سهر  وال��غ��ف��ران،  الرحمة  �سهر  فهو  رم�سان  �سهر  خ��الل 
العبادات؛ فهو مبثابة هدّية من اهلل عّز وجل لعباده، لكي يتذوق ال�سعادة 
يف حياته الدنيا ويف الآخ��رة. كما ذكر الدكتور باإن دولة الإم��ارات  ت�سنع 
اإيجابي  جمتمع  �سناعة  يف  وت�سهم  اأر���س��ه��ا  على  يقيم  م��ن  لكل  ال�سعادة 
و�سعيد وتهيئة البيئة املنا�سبة ل�سعادة الأفراد والأ�سر  التي تعد مالذ الروح 
امللتقى  و�سكينة الن�سان ودافعه لال�ستمرار والعطاء والإب��داع.   وت�سمن 
احل�سور  جمعت  حميمية  األفه  و  اأ���س��ري  جو  يف  اجلماعي  الإف��ط��ار  اأي�ساً 
ال�سركاء  و  الإ�سالمية  بالثقافة  و مهتمني  و مهتدين جدد  من موظفني 
امل�ساهمني يف اإجناح اأن�سطة وفعاليات برنامج الدار ل�سهر رم�سان املبارك و 
اإعالميني ، بالإ�سافة اإىل عر�ص فيلم عن اخليمة الرم�سانية التي نظمتها 
الدار هذا العام للمهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة الإ�سالمية على مدى 
10 اأيام متتالية و ت�سمنت العديد من الأن�سطة و الفعاليات و املحا�سرات 
و امل�سابقات الثقافية والريا�سية.  ويف اختتام امللتقى مت تكرمي جمموعة 
من العالميني احتفاًء بجهودهم يف خدمة املجتمع ودورهم الفعال يف نقل 

اخلرب واملعلومة املفيدة للمجتمع بكل �سفافية ومو�سوعية.
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: الوزن  فقدان  ال�سوم  1.ي�ساعد 
كما  ال��وزن  لإنقا�ص  اأمنة  و�سيلة  ال�سيام  يكون  اأن  ميكن 
اأظهرت العديد من الدرا�سات لأن ال�سيام ي�سمح للج�سم 
حمددة  �ساعات  ع��دد  غ�سون  يف  الدهنية  اخلاليا  بحرق 
من  اأك��رث  بفعالية  الدهون  بحرق  اجل�سم  يقوم  وبالتايل 

جمرد اإتباع نظام غذائي منتظم .
الدهون املخزنة للح�سول  باإ�ستخدام  فهو ي�سمح للج�سم 
ع��ل��ي ال��ط��اق��ة ب����دًل م���ن ال�����س��ك��ر، ح��ت��ي اأن ال��ع��دي��د من 

الريا�سني يلجاأوا اإيل ال�سوم لتقليل ن�سبة الدهون .

: االأن�سولني  ح�سا�سية  حت�سني   .2
اأن ال�����س��ي��ام  ل���ه تاأثري  اأي�����س��اً  وق���د اأظ���ه���رت ال���درا����س���ات 
الأن�سولني مما ي�سمح لك بتحمل  اإيجابي علي ح�سا�سية 
ال�سيام  علي  الإنتظام  بعد  واأن��ه   . اأف�سل  الكربوهيدرات 
الناقلة  ف��ع��ال��ي��ة يف اخل���الي���ا  اأك����رث  الأن�����س��ول��ني  ي�����س��ب��ح 

للجلوكوز يف الدم .

: الغذائي  التمثيل  عملية  ي�سرع  ال�سيام   .3
الراحة  علي  باحل�سول  اله�سمي  للجهاز  ال�سيام  ي�سمح 
الغذائي  التمثيل  عملية  تن�سيط  علي  يعمل  وه��ذا  لفرتة 
حلرق ال�سعرات احلرارية اأكرث كفاءة . اإذا كنت تعاين من 
�سعوبة اله�سم فاإن هذا ميكن اأن يوؤثر علي قدرتك علي 
ال�سيام  ف��اإن  وب��ذل��ك  ال��ده��ون.  وح��رق  الطعام  اإ�ستقالب 
الأمعاء  وظ��ائ��ف  وتعزيز  اله�سمي  اجل��ه��از  عمل  يح�سن 

ال�سحية وبالتايل حت�سني التمثيل الغذائي .

: الوفاه  خطر  تقليل   .4
علي  الإنتظام  اأن  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت  ت�سدق  ل  او  �سدق 
ال�سوم ي�ساعد علي تقليل خطر الوفاه لأنه مينع عوامل 
ال�سيخوخة املبكرة للج�سم وحماية اجل�سم من الأمرا�ص 

املختلفة .

 5. يقاوم ال�سهية :
باأنك  فكرة  لديك  يعطي  ق��د  ال�سيام  يف  التفكري  جم��رد 
�سوف تعاين من اجلوع وعدم ال�سيطرة علي ال�سهية ولكن 
اجل�سم ميكن اأن يبقي ملدة  12 – 24 �ساعة  بدون تناول 
لل�سهية  �سحية  خ��ط��وة  ال�سيام  ي�سبح  وب��ذل��ك  ال��ط��ع��ام 

وم�ساعدتهم يف ال�سيطرة عليها ب�سهولة .
ما يجعل  الهرمونات يف اجل�سم وهذا  ينظم  ال�سيام  لأن 
الهرمونات  اجل�سم يتحكم يف اجل��وع  ويفرز اجل�سم عن 

ال�سحيحة .

: الطعام  تناول  اأمناط  6.حت�سني 
لأولئك  ال�سحيحة  ال��ط��ري��ق��ة  ال�����س��ي��ام  ي��ك��ون  ان  مي��ك��ن 
اإ�سطرابات الأكل وبالن�سبة  الأ�سخا�ص الذين يعانوا من 
لالأ�سخا�ص الذين يجدون �سعوبة يف  احل�سول علي منط  
اأكل �سحي ب�سبب العمل وظروف احلياة  . ولكن ال�سيام 
ي�سمح لك بتناول الطعام يف وقت حمدد وكمية يومية من 

ال�سعرات احلرارية اليومية .

: املناعي  اجلهاز  �سحة  7.يح�سن 
اأث��ر اجل��ذور احل��رة ال�سار علي  ال�سيام يف تقليل  ي�ساعد 
الأم��ور حتد من  وه��ذه  اجل�سم وم�ساد لالإلتهابات قوي 

تكوين اخلاليا ال�سرطانية .
بحاجة  فهو  بالتعب  اجل�سم  ي�سعر  اأن  مبجرد  وبالطبع   
وبذلك  الإج��ه��اد  للتخل�ص من  والإ���س��رتخ��اء  الراحة  اإيل 
لتكوين  و�سيلة جيدة  يجعله  م��ا  وه��ذا  ال��ع��دوي  حم��ارب��ة 

جهاز مناعي قوي .

حت�����س��ن   .8
احل��������ال��������ة 

النف�سية :
ول�������������ق�������������د 

اأن  اأث���ب���ت 

باحلياة  بالإرتباط  الأ�سخا�ص  من  الكثري  �ساعد  ال�سيام 
اأك��رث م��ن تلك الريا�سيات  ال��ت��ف��اوؤل والأم���ل  وزي���ادة روح 
وامل��م��ار���س��ات مثل ال��ي��وغ��ا ب��ال��رغ��م م��ن ع��دم وج���ود طعام 
للمزيد من  م��ا يجعل جم��اًل  اله�سمي وه��ذا  يف اجل��ه��از 
بتح�سني  ال�سيام  لك  ي�سمح  وبالتايل  اجل�سم  يف  الطاقة 
والإمتنان لالأ�سياء  اأكرث و�سوحاً  حالتك ال�سحية وعقل 

من حولنا .

: ال�سباب  حب  من  التخل�س   .9
ميكن اأن ي�ساعدك ال�سيام يف تنظيف الب�سرة من احلبوب 
لأن اجل�سم يتحرر موؤقتاً من اله�سم وي�سبح اجل�سم قادر 

علي تركيز طاقته  علي جتديد الأنظمة الأخري . 
عدم تناول املزيد من الطعام ي�ساعد اجل�سم علي التخل�ص 
الكبد،  مثل  الخ��ري  الأنظمة  عمل  وتنظيم  ال�سموم  من 

الكلي .

: ال�سموم  من  10.التخل�س 
فيها  اجل�����س��م  ي��ح��ي��د  عملية  ه��و  ال�����س��م��وم  م��ن  التخل�ص 
ال��ت��خ��ل�����ص م��ن ال�����س��م��وم امل���وج���ودة ب��داخ��ل��ه��ا يف خمتلفة 

الأجهزة مثل القولون والكبد والرئتني واجللد .
اإيل  اأي طعام يتحول اجل�سم  ي�ستهلك اجل�سم   عندما ل 
والتي  الطاقة  اأج��ل احل�سول علي  م��ن  ال��ده��ون  روا���س��ب 
وتوؤدي  الدهنية  الإحتياطات  الكيميائية من  املواد  تطلق 
الأجهزة  يف  امل��وج��ودة  الكيميائية  امل��واد  علي  الق�ساء  اإيل 

الأخري.
من  اأف�سل  مب�ستويات   ملئ  ال��دم  ي�سبح  ال�سيام  وبعد   
ال�سعور  اأكرث يقظة ويوفر لك  الأندروفني، مما يجعلك 

بال�سحة النف�سية اجليدة .

: الكيميائي  11.العالج 
اجللوكوز  م�ستويات  يف  تغري  حدوث  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 
اجل�سم  ا�ستجابة  فعالية  زي��ادة  عنه  ينتج  ال�سيام  ب�سبب 

للعالج الكيميائي �سد الأورام . 
حمدد  لفرتة  احل��راري��ة  ال�سعرات  اإ�ستهالك  اأن  ح��ني  يف 
يحفز الكثري من التغريات املتعلقة بحماية خاليا اجل�سم 
والتي ت�سبح مواتية للمر�سي الذين يعانوا من ال�سرطان 
الأث���ار  م��ن  ال�����س��ي��ام   يقلل  الأورام.  ل��ع��الج  اخل�����س��وع  اأو 
اجلانبية للعالج الكيميائي مما يقلل من تدهور الأورام 
. ومع ذلك، يحتاج الأمر احل�سول علي اإ�ست�سارة الطبيب 

املخت�س�ص .

: البطن  �سمنة   .12
وقد   . البطن  �سمنة  ملقاومة  ال�سيام  ي�ستخدم  اأن  ميكن 
الوزن  فقدان  الأم��ر  يتعلق  فيما  اإيجابية  نتائج  اأظ��ه��رت 

الزائد يف البطن .
والدهون  الإن����زمي����ات  ت��ك�����س��ري  ي�����س��اع��د يف  ال�����س��ي��ام   لن 
الدهون  وحت��وي��ل  الدهنية  والأح��م��ا���ص  والكولي�سرتول 
ل�سمان  الطبي   التوجه  اإيل  حتتاج   . طاقة  اإيل  املخزنة 
الأثار  م��ن  اأدين  وح��د  النتائج  اأف�سل  علي  احل�سول 

اجلانبية .

: ال�سرع  13.عالج 
لالأ�سخا�ص  الدماغ  يف  اإ�سطراب  اإيل  ال�سرع  ي�سري 
عنها  ينتج  التي  متكررة  ت�سنجات  م��ن  يعانوا  ال��ذي��ن 
حتول يف ال�سلوك. وقد ثبت اأن ال�سوم مفيد للمر�سي 
الذين يعانوا من ال�سرع وحتقيق نتائج اإيجابية مع 

اأعرا�ص هذا املر�ص .

: الروماتدويدي  املفا�سل  14.اإلتهاب 
اإيل  ال��روم��ات��دوي��دي  امل��ف��ا���س��ل  اإل��ت��ه��اب  ي�سري 
املفا�سل  اإلتهاب  ت�سببها  مزمنة  طبية  حالة 
الأن�سجة  علي  اأي�ساً  يوؤثر  اأن  وميكن  امل��رن 
ب��غ��ريه��ا م���ن الأن�����س��ج��ة . وفقاً  امل��ح��ي��ط��ة 
لنتائج الدرا�سات باأن ال�سيام يعمل علي 
اإلتهاب  اإيجابية يف عالج  حتقيق نتائج 
ويو�سي  ال���روم���ات���وي���دي  امل��ف��ا���س��ل 
غذائي  ن��ظ��ام  اإت���ب���اع  اإيل  امل��ه��ن��ن��ني 
املفا�سل  اإل���ت���ه���اب  مل��ر���س��ي  ن��ب��ات��ي 

الروماتدويدي .

القلب  15.�سحة 
واالأوعية الدموية :

ي���������س����اع����د ال�����������س�����ي�����ام يف 
حت���������س����ني �����س����ح����ة ال���ق���ل���ب 
يف  وي�ساعد  الدموية  والأوع��ي��ة 
اإنتاج اأف�سل عامل التغذية الع�سبية 
بدف  عليها  يطلق  ال��دم��اغ   م��ن  امل�ستقة 
علي  مفيد  ب�سكل  يوؤثر  املركب  هذا  ويعمل 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  و���س��ح��ة  اجل��ل��وك��وز  تنظيم 
الدموية . وقد جتلي ذلك من خالل العديد من 
الدرا�سات التي متت يف هذا ال�سدد بالإ�سافة اإيل 
الكثري من الفوائد ال�سحية الأخري مثل �سغط 
الدم، ح�سا�سية الن�سولني وكتلة اجل�سم وم�ستوي 

الدهون الثالثية وم�ستويات الكولي�سرتول .

: اجلراحة  حلاالت  مفيد   .16
 2 بني  ما  ع��ادة  بال�سيام  الأطباء  بع�ص  يو�سي 

– 8 �ساعات قبل عمليات اجلراحة وذلك للح�سول علي 
اأكرث دقة يف ت�سخي�ص  بع�ص الفحو�سات ال�سحية ونتاج 

احلالة .
  يف حالت اجلراحة التي ت�سمل اأجهزة اجلهاز اله�سمي، 
قد ين�سح بال�سيام قبل اأو بعد العملية اجلراحية ل�سمان 
اأن الأمعاء فارغة متاماً . وهذا ي�ساعد يف حماية الرئتني 
من اأي حمتوي موجود يف املعدة اأثناء التخدير واإ�ستناداً 
يقت�سر  ب��اأن  املهنني  يو�سي  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���س��ات  اإيل 
ال��ط��ع��ام ع��ل��ي ال�����س��وائ��ل م��ث��ل امل����اء، ال�����س��وائ��ل الوا�سحة،  

ع�سائر الفاكهة قبل اجلراحة .

 17.ال�سعور بالتجديد :
قدمت درا�سات حديثة اأدلة علي اأن ال�سيام يقاوم �سيخوخة 
الدماغ وهذا يرجع اإيل حتديد عدد ال�سعرات احلرارية . 
لأن  نتيجة  نف�سه  لإ�سالح  فر�سة  علي  احل�سل  ويح�سل 
واإنتاج  اأف�سل  ت�سبح  الدفاع  واأليات  اأبطاأ  الأي�ص   معدل 

الربوتني اأثناء ال�سيام .
 وهذا يوؤدي اإيل  حت�سني الرفاه العقلي والو�سوح وحت�سني 
الدورة الدموية وبالتايل �سعور التجديد . يعتقد العلماء 

باأن كل هذه الفر�ص تزيد من منع اأثار ال�سيخوخة .

هناك جمموعة من االأثار اجلانبية لل�سيام :
مل�ساعدة  وفعالة   طبيعية  و�سيلة  ال�سيام  اأن  من  بالرغم 
ميكن  لكن  ال�سارة،  ال�سموم  من  التخل�ص  علي  اجل�سم  
املحتملة  الأث�����ار اجل��ان��ب��ي��ة  م���ن  ل���ه جم��م��وع��ة  ي��ك��ون  اأن 
التي  املختلفة  اجلانبية  الأث���ار  ذك��ر  مت  وق��د  والتحديات 

تظهر مع ال�سيام :

اجلفاف : 
الرتطيب  اإيل احل�سول علي  �سهر رم�سان حتتاج  خالل 

وامل��اء من  امللح  فقدان  اجل�سم يف  وي�ستمر  للج�سم  الكايف 
خالل  العرق والبول والتتف�ص .

الإ�ستمرار يف  م��ن  تتمكن  غ��ري رط��ب ل  ك��ان اجل�سم  اإذا   
ال�سيام ب�سبب التعر�ص للجفاف ب�سهولة. 

املاء  ال�����س��روري  �سرب  اإذا حدثت ه��ذه الأع��را���ص، فمن   
املختلط مع امللح وال�سكر لتعوي�ص الكمية التي تفقدها.

 ال�سداع : 
يف الكثري من الحيان يحدث ال�سداع ب�سبب اجلوع والأرق 

والنق�ص املفاجئ للكافيني اأو النيكوتني يف اجل�سم .
الطعام  ت��ن��اول  ال�سوائل،  م��ن  الكثري  �سرب  اإيل  وحت��ت��اج   
الأمور  ه��ذه  كل  املبا�سرة  ال�سم�ص  اأ�سعة  جتنب  باإعتدال، 

تقلل من ال�سداع .

احلد من ال�سيطرة علي ال�سكري : 
ان  ويجب  ال�سكري حذرين ج��داً  اأن يكون مر�سي   يجب 
البدء  قبل  ال�سيام مع طبيب متخ�س�ص  كيفية  يناق�سوا 
يف  ال�سكر  مبراقبة  ال�سكري  ملر�سي  ب�سدة  ويو�سي  فيه 
عنه  ينتج  اأن  ميكن  ال���دم  يف  ال�سكر  اإنخفا�ص  لأن  ال���دم 
العرق  اأو  الدوخة  ال�سائعة هي  الأعرا�ص  . ومن  الإغماء 
ومن الأف�سل اإ�ستهالك ال�سوائل التي حتتوي علي ال�سكر 

يف اأقرب وقت ممكن .

حرقة املعدة :
ميكن اأن حتدث حرقة املعدة نتيجة اإنتاج اأحما�ص املعدة 

التي ت�ساعد علي اله�سم.
 جتنب الأطعمة الدهنية، التوابل، تناول الطعام باإعتدال  
لل�سيطرة علي الت�سجوؤ والتقيوؤ وحرقة املعدة واحلد من 
اإ���س��ت��ه��الك الكافيني وال��ت��دخ��ني ف��ق��اً ع��ن ال��ن��وم م��ع رفع 

الراأ�ص جيداً .

ال�سيام.. فوائد �سحية كثرية جلميع اأع�ساء اجل�سم

لل�سيام فوائد ال�سحية كثرية للج�سم ويعزز من م�ستوي ال�سحة العامة ب�سبب اأن هناك فوائد 
عن  للتخلي  بال�سيام  يو�سوا  ال�سحني  املمار�سني  اأن  حتى  اجل�سم   اأع�ساء  جلميع  ال�سيام 
الكثري من العادات الغذائية ال�سيئة منها تناول الوجبات ال�سريعة، التخلي عن القهوة 

وم�سروبات الكافيني،  احللويات والكثري من االأمور التي ت�سر ب�سحة ج�سمك .
اإلتهاب  ال�سرع،  من  االإغاثة  ال�سموم،  من  التخل�س  لل�سيام  ال�سحية  الفوائد  ت�سمل 
املفا�سل، �سمنة البطن، اإلتهاب البنكريا�س، حت�سني �سحة القلب واالأوعية الدموية، 
زيادة �سرعة �سفاء اجلروح، حتفيز االإفراج عن الهرمونات امل�سادة لل�سيخوخة 
وهذا ما �سيتم ذكره اأدناه للتعرف علي فوائد ال�سيام جلميع اأع�ساء اجل�سم .
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مريكل تعترب اتفاق التبادل احلر بني 
املك�سيك واالحتاد االأوروبي »فر�سة كبرية« 

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

اتفاق  يف  التفاو�ص  م��ع��اودة  اأن  مريكل  اأنغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  اأعلنت 
التبادل احلر بني املك�سيك والحتاد الأوروبي ت�سكل فر�سة كبرية، يف بداية 

زيارة ر�سمية للمك�سيك ت�ستمر يومني.
وقالت مريكل خالل موؤمتر �سحايف م�سرتك مع الرئي�ص املك�سيكي اإنريكي 
فر�سة  وه���ذه  �سامل،  ات��ف��اق  لدينا  لي�ص  الوطني  الق�سر  يف  نييتو  بينيا 

كبرية.
اإلغاء   2000 ع��ام  التنفيذ  ال���ذي دخ��ل حيز  ال��ت��ب��ادل احل��ر  ات��ف��اق  واأت����اح 
املبادلت وال�ستثمارات بني  زيادة  اإىل  واأدى  احلواجز اجلمركية تدريجيا 

املك�سيك والحتاد الأوروبي.
املبادلت  حتفيز  اأج��ل  من  مفاو�سات  باإجراء   2016 يف  الطرفان  وتعهد 
التجارية بينهما، من خالل حتديث هذا التفاق. وطلب بينيا نييتو دعم 
مريكل من اأجل اأن يتحقق هذا الهدف بحلول نهاية ال�سنة ، مبديا اأمله يف 

ت�سجيل زيادة كبرية يف املبادلت التجارية مع الحتاد الأوروبي.
وامللكية  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ال��ت��ف��او���ص  اإع����ادة  ت�سمل  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

الفكرية.
الذي  الغمو�ص  مواجهة  يف  التجاريني  �سركائها  لتنويع  املك�سيك  وت�سعى 
دونالد  و���س��ول  منذ  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  عالقتها  م�ستقبل  على  يخيم 

ترامب اإىل البيت الأبي�ص.
بني  القت�سادية  الروابط  تعزيز  اإىل  للمك�سيك  مريكل  زي��ارة  تهدف  كما 
17،8 مليار دولر  اأملانيا واملك�سيك، وقد بلغ حجم املبادلت بني البلدين 

عام 2016.
الأول  الأوروب���ي  التجاري  ال�سريك  هي  اأملانيا  اإن  املك�سيكي  الرئي�ص  وق��ال 

لبالده.
واأثنت مريكل على اللتزام القوي من اأجل التبادل احلر الذي يبديه بينيا 

نييتو، يف انتقاد مبطن للنهج احلمائي الذي يتبعه الرئي�ص الأمريكي.
وبا�سر ترامب معاودة التفاو�ص يف اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�سمالية 
نافتا التي ت�سم الوليات املتحدة وكندا واملك�سيك وال�سارية منذ 1994، 
معتربا اأنها تراعي م�سالح جاره اجلنوبي على ح�ساب امل�سالح الأمريكية.

يف  ال�سيارات،  لإنتاج  �سركات  بينها  الأملانية  ال�سركات  من  العديد  وتعمل 
اإىل ال�سوق الأمريكية ال�سمالية جتنبها  املك�سيك حيث ت�ستفيد من بوابة 

دفع ر�سوم جمركية.
وطالبت مريكل بالأخذ بالعتبار م�سالح ال�سركات الأملانية خالل معاودة 
التفاو�ص يف هذه التفاقية التي يفرت�ص اأن تبداأ يف اآب اأغ�سط�ص بح�سب 

الرئي�ص املك�سيكي.
وبلغ م�ستوى ال�ستثمار املبا�سر الأملاين يف املك�سيك 2،4 مليار دولر العام 

املا�سي، ما ي�سع اأملانيا يف املرتبة الثالثة بعد الوليات املتحدة واإ�سبانيا.
املك�سيك  تعاون جيد بني  يقوم  اأن  امل�ست�سارة من م�سلحتنا جميعا  وقالت 
ويرافقها يف  املك�سيك،  قبل  الأرجنتني  وزارت مريكل   . املتحدة  والوليات 
اقت�سادي يف  ال�سبت يف منتدى  وت�سارك  الأعمال.  رجال  وفد من  رحلتها 

مك�سيكو قبل اأن تعود اإىل اأملانيا.

غرفة عجمان تنظم امللتقى الرم�ساين ال�سنوي بح�سور امل�ستثمرين وممثلي مراكز االأعمال
•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
امللتقى الرم�ساين ال�سنوي بح�سور عدد 
من امل�ستثمرين وممثلي مراكز العمال 
العالقات  توثيق  ال��دول، بهدف  ملختلف 
وتعزيز التعاون املبا�سر وتوطيد التعاون 
اإم���ارة عجمان وخمتلف  ب��ني  اخل��ارج��ي 
ال������دول. ح�����س��ر امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ن��ظ��م يف 
فندق اوبروي “خيمة كهرمان” الزوراء 
� عجمان ، �سعادة ال�سيخ �سلطان بن �سقر 
بن  خليفة  بن  حممد  و�سعادة  النعيمي 
اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  العرياين  �ساملني 
مدير  الظفري  ونا�سر  عجمان،  غرفة 
ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان ب��الإن��اب��ة و حممد 
اجلناحي املدير التنفيذي لقطاع تنمية 

العمال وال�ستثمار، وعدد من موظفي 
اإىل ج���ان���ب مم��ث��ل��ي ع����دد من  ال���غ���رف���ة 

الدوائر احلكومية باإمارة عجمان.
اأهمية  ع��ل��ى  واأك������د حم��م��د اجل���ن���اح���ي، 
امللتقى ودوره يف تعزيز التوا�سل املبا�سر 
اإم��ارة عجمان وخمتلف ال��دول مبا  بني 
ا�ستدامة  ويعزز  املحلي  القت�ساد  يدعم 
م�سرتكة  اأ���س��واق  ويفتح  الغرفة  اع�ساء 

بني عجمان وخمتلف الدول.
�سمن  ياأتي  ال�سنوي  اللقاء  ان  واأو���س��ح 
ال�سرتاتيجية  ع��ج��م��ان   غ��رف��ة  خ��ط��ة 
وحر�سها على تبادل الزيارات مع الوفود 
الق��ت�����س��ادي��ة رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى وممثلي 
ا�ستقبالهم  م��راك��ز الع��م��ال م��ن خ��الل 
التي  الق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��ف��ر���ص  للتعريف 
املقومات  وك����ذل����ك  الم��������ارة  مت��ت��ل��ك��ه��ا 

توفريها  على  حت��ر���ص  وال��ت��ي  املتنوعة 
بتوجيه  املعنية  واجلهات  ال��دوائ��ر  كافة 

ودعم من القيادة الر�سيدة.
خططاً  تنتهج  عجمان  غرفة  اأن  واك��د   
م�ستقبلية طموحة لزيادة حجم التجارة 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م����ع  اخل���ارج���ي���ة 
اأجانب  اعمال  رج��ال  ا�ستقطاب  وكذلك 
ل�سيما ان الإم��ارة متتلك من املقومات 
القت�سادية والبنية التحتية ما يوؤهلها 

لكي تكون قبلة للم�ستثمرين الأجانب.
امل��ب��ا���س��ر م���ن �ساحب  ب��ال��دع��م  واأ�����س����اد 
النعيمي  را�سد  بن  ال�سيخ حميد  ال�سمو 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  امل�����س��ت��م��رة  وامل��ت��اب��ع��ة   ،
ال��ن��ع��ي��م��ي ويل عهد  ب���ن ح��م��ي��د  ع���م���ار 
التنفيذي،  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص   � ع��ج��م��ان 

مدى  وكذلك  بالإمارة  العمال  ملجتمع 
الت�سهيالت املقدمة للقطاع القت�سادي 
نتيجة لتعاون كافة اجلهات القت�سادية 
بالإمارة واإيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ك��م��ا او����س���ح 
امللتقى  ان  وال�ستثمار،  الع��م��ال  تنمية 
من �ساأنه زيادة م�ساركات الدول العربية 
املتخ�س�سة  امل���ع���ار����ص  يف  والج���ن���ب���ي���ة 
اإىل جانب  اإم��ارة عجمان  التي تنظم يف 
رواد  من  بوفود  امل�ساركة  اإمكانية  بحث 
خارجية  املعار�ص  يف  الع��م��ال  ورائ���دات 

حتت مظلة الغرفة. 
م�سريا اإىل اأن جمل�ص اإدارة غرفة عجمان 
عجمان  روؤي���ة  حتقيق  اإىل  دوم���اً  ي�سعى 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة من  وخ��ط��ت��ه��ا   2021

خالل اإيجاد اإقت�ساد اخ�سر م�ستدام.

بامل�ستوى  امل��ل��ت��ق��ى  ���س��ي��وف  واأ����س���اد  ه���ذا 
والتقدم التي و�سلت له اإمارة عجمان يف 
خمتلف القطاعات وعلى راأ�سها القطاع 
والتعليمي  وال�����س��ي��اح��ي  الق���ت�������س���ادي 
وال�سحي والبنية والتحتية وغريها من 
اللقاء  اهمية  على  موؤكدين  القطاعات، 
و�سرورة تنظيم لقاءات م�ستقبلية تزيد 

من التعاون القائم.
وخ�����الل امل��ل��ت��ق��ى ت���ب���ادل احل�������س���ور من 
ك����اف����ة ال��������دول الح������ادي������ث ال�����ودي�����ة يف 
ال��رم�����س��اين وتباحث  ال�����س��ح��ور  اأم�����س��ي��ة 
التعاون  زي�����ادة  اآل���ي���ات  ك��اف��ة الط�����راف 
القت�سادي م�ستقبال ، م�سيدين باأهمية 
ال��ل��ق��اء ال���ودي وزي����ادة ال��ت��ع��ارف وتبادل 
ال�������روؤى والف����ك����ار ل��ت��ح��ق��ي��ق اله�����داف 

امل�سرتكة. 

حتت �سعار »تعزيز االبتكار، قيادة التغيري«

انطالق القمة العاملية لالقت�ساد االأخ�سر2017  يف 24 اأكتوبر املقبل 
الثانية من معر�ص دبي للطاقة  وال��دورة 
ال�سم�سية 2017، �سمن فعاليات الأ�سبوع 

الأخ�سر يف دبي.
نائب  الطاير،  �سعيد حممد  �سعادة/  واأكد 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة بدبي، 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو 
العاملية  القمة  رئي�ص  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
ل��الق��ت�����س��اد الأخ�������س���ر: “ ان�����س��ج��ام��اً مع 
اخل�سراء  للتنمية  الإم��ارات  ا�سرتاتيجية 
التي اأطلقها �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال��������وزراء حاكم 
يف  اأخ�سر  اقت�ساد  لبناء  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 
دولة الإم��ارات حتت �سعار اقت�ساد اأخ�سر 
لتنمية م�ستدامة ، وحتقيقاً ملقولة �ساحب 
ال�سمو :”البتكار يف احلكومات لي�ص ترفاً 
دعائياً؛  �سيئاً  اأو  اإداري���اً  حت�سيناً  اأو  فكرياً 
بقائها  ���س��ر  ه���و  احل���ك���وم���ات  الب���ت���ك���ار يف 
ال�سعوب وتقدم  �سر نه�سة  وجتددها وهو 
لالقت�ساد  العاملية  القمة  تنظم  الدول”، 
الأخ�سر من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي 
واملنظمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر التي 
برنامج  بدعم من  ال�سمو  اأطلقها �ساحب 
الأمم املتحدة الإمنائي يف �سهر اأكتوبر من 
العام 2016، حيث اأنيط دورها املحوري 
جمال  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  خم��اط��ر  بتقليل 
الدويل  التعاون  ودعم  الأخ�سر  القت�ساد 
وتعمل  وال��ت��م��وي��ل.  والتقنية  الب��ت��ك��ار  يف 
تت�سمن  من�سات  �سبع  خالل  من  املنظمة 

امل�ستدامة،  امل��دن  ومن�سة  ال���دول،  من�سة 
القطاع  القطاع اخلا�ص، ومن�سة  ومن�سة 
املنظمات  ومن�سة  والأك���ادمي���ي،  البحثي 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين، ومن�سة القطاع 

املايل، ومن�سة ال�سباب.
 و�ست�سهم املنظمة يف دفع اجلهود احلثيثة 
ل��ل��دول��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
التنمية امل�ستدامة 2030 لالأمم املتحدة 

واتفاق باري�ص ملكافحة التغري املناخي«.
 اأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه: ت���ق���وم امل��ن��ظ��م��ة ب���دور 
جوهري يف احلد من اآثار التغري املناخي، 
الطاقة  لتحديات  مبتكرة  حلول  واإي��ج��اد 
التحديات  من  وغريها  واملياه  امل�ستدامة 
ل��ت��ت��ك��ام��ل م��ع اجل��ه��ود الكبرية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
واإمارة  الأخ�سر  العاملية لالقت�ساد  للقمة 

الأخ�����س��ر، حيث  القت�ساد  دب��ي يف جم��ال 
املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  دبي  اأ�سهمت 
مبادئ  وتطبيق  تعزيز  يف  حم��وري  ب�سكل 
لروؤية قيادتنا  تنفيذاً  الأخ�سر،  القت�ساد 
عاملية  كعا�سمة  ملوقعها  وتعزيزاً  الر�سيدة 
وت��ر���س��ي��خ مكانتها  الأخ�����س��ر،  ل��الق��ت�����س��اد 
والأعمال  ل��ل��م��ال  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  ال��ع��امل��ي��ة 

وال�سياحة والبتكار.
املكانة  هذه  “اإن  بالقول:  �سعادته  واختتم 
ال��ق��م��ة خ���الل دوراتها  ال��ت��ي و���س��ل��ت ل��ه��ا 
اأكرب  م�سوؤولية  حتملنا  ال�سابقة  الثالثة 
�سمن  الريادية  مكانتها  على  للمحافظة 
م�سريتها  يف  املتوا�سلة  دب��ي  اإم���ارة  جهود 

كعا�سمة عاملية لالقت�ساد الأخ�سر«.
يومني  م��دى  على  القمة  برنامج  وي�سم 
البحث امل�ستمر عن اآليات وتقنيات ت�ساهم 
يف توفري م�سادر بديلة وجمددة للطاقة، 
الذكية،  امل�ستدامة  امل�ستقبل  م��دن  وب��ن��اء 
و�سديقة  انتاجية  اأك���رث  تقنيات  واإي��ج��اد 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ح��ي��ث ي�����س��ارك يف ال��ق��م��ة ال����رواد 
حلول  ب��ت��ط��وي��ر  وامل��ع��ن��ي��ني  املتخ�س�سني 
التنظيم  يف قطاعات مثل  اخ�سراراً  اأك��رث 
والأ�سواق  والبتكار  والتمويل  وال�سراكة 

العاملية. 
وتاأتي القمة يف مقدمة الفعاليات العاملية 
التي تعنى بالقت�ساد الأخ�سر يف العامل، 
م�ستقبل  �سمان  على  اأه��داف��ه��ا  يف  وت��رك��ز 
م�ستدام للب�سرية، والتحول لقت�ساد اأكرث 

اخ�سراراً«.

•• دبي-الفجر: 

الرابعة  ل��ل��دورة  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
الأخ�سر  لالقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م��ن 
2017 وال��ت��ي ت��ق��ام ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
وتنظمها  اهلل،  دب���ي-رع���اه  ح��اك��م  ال����وزراء 
العاملية  واملنظمة  هيئة كهرباء ومياه دبي 
املجل�ص  مظلة  حت��ت  الأخ�سر  لالقت�ساد 
الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي، وب��ال��ت��ع��اون مع 
فعاليات  ان���ط���الق  ع���ن  ع��امل��ي��ني،  ���س��رك��اء 
امل��ق��ب��ل يف مركز  24 اك��ت��وب��ر  ي���وم  ال��ق��م��ة 
دب��ي ال���دويل ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���ص على 
اأن تختتم فعالياتها يف اليوم التايل )25 

اأكتوبر(. 
القمة  ال��راب��ع��ة م��ن  ال����دورة  وي��ت��م تنظيم 
قيادة  البتكار،  “تعزيز  �سعار جديد  حتت 
حيث تتخذ القمة من البتكار  التغيري”، 
حلول  تعزيز  يف  ي�ساهم  اأ���س��ا���س��ي��اً  حم���وراً 
التحول  م�سرية  ودف��ع  امل�ستدامة  التنمية 

نحو القت�ساد الأخ�سر.
 ومن املتوقع اأن ت�ستقطب الدورة الرابعة 
من القمة اأكرث من 3000 م�ساركاً، مما 
على  نوعها  م��ن  الأب���رز  الفعالية  يجعلها 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  م�ستوى 
اف��ري��ق��ي��ا، وت��ت��زام��ن اإق��ام��ت��ه��ا م��ع ال���دورة 
تكنولوجيا  م��ع��ر���ص  م��ن  ع�����س��ر  ال��ت��ا���س��ع��ة 
املياه والطاقة والبيئة )ويتيك�ص 2017( 

 يذكر اأن القمة ت�ستقطب اآلف امل�ساركني 
قطاعات  رواد  وك��ب��ار  ال���ق���رار  ���س��ن��اع  م��ن 
الق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر وال���روؤ����س���اء وامل����دراء 
التنفيذيني من القطاعني العام واخلا�ص، 
اإ�سافة للعديد من امل�سوؤولني احلكوميني 
و�سناع القرار وذوي الخت�سا�ص يف جمال 
القمة على  تركز  الأخ�سر. كما  القت�ساد 
تعزيز ال�سراكات والتعاون بني احلكومات 

وموؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص. 
القمة  من  الرابعة  ال���دورة  تنظيم  وي��اأت��ي 
العاملية لالقت�ساد الأخ�سر يف وقت تكثف 
العامل جهودها  ح������ول  ال��دول  الكثري من 
املناخ������ي  ال��ت��غ��ري  خم��اط��ر  ملواجه����������ة 
الأخ�سر  ل��الق��ت�����س��اد  ال��ت��ح��ول  وت�����س��ري��ع 
لكونه ي�س��كل فر�سة مثالي�����ة لتبادل الآراء 
مع  اأه��داف��ه��ا  يف  وتلتقي  النظر،  ووج��ه��ات 
الطارية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  ج��ه��ود 
 ،UNFCCC امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ب�����س��اأن 
وات��ف��اق��ي��ة امل��ن��اخ امل��وق��ع��ة ع���ام 2015 يف 
 COP22 الأط��راف  وموؤمت�������ر  باري�ص، 
ملوؤمتر   23 ال���  وال�������دورة  مراك�������ص،  يف 
الطراف يف نوفمرب املقبل يف بون باأملانيا 
COP 23 ، واأهداف التنمية امل�ستدامة 
2030. ك��م��ا حت��ظ��ى ب��دع��م ال��ع��دي��د من 
الدولية  الوكالة  مثل  الدولية  املنظمات 
وبرنامج   ،  IRENA املتجددة  للطاقة 
 ،UNDP المن����ائ����ي  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ب�ساأن  الط��اري��ة  املتحدة  الأمم  واتفاقية 

 .UNFCCC  التغري املناخي

»امل�سرف« يعقد ندوة لعمالئه عن القوانني والت�سريعات املالية اجلديدة
•• دبي – د.حممود علياء

يف اإطار �سل�سلة من الندوات التي ينظمها 
عقد  املعرفة”،  “م�ساركة  عنوان  حتت 
والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف 
لعمالئه  ن���دوة  “امل�سرف”  اخل��ارج��ي��ة 
بهدف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني  و����س���رك���ائ���ه 
مناق�سة التغيريات الرئي�سية البارزة يف 
الإطار التنظيمي والقانوين وبالرتكيز 
خ�سي�ساً على قانون الإفال�ص الذي مت 
اإق����راره م��وؤخ��را وق��ان��ون ره��ن الموال 

املنقولة واأرا�سي املنح.
الرئي�سي  امل����ق����ر  يف  ال�����ن�����دوة  ع����ق����دت 
بالتعاون  وذل��ك  اأبوظبي  يف  للم�سرف 
الناخي  ومكتب  ايفري�سيدز  مكتب  مع 

للمحاماة وال�ست�سارات القانونية.
امل��ت��ح��دث��ون خ���الل الندوة  وا���س��ت��ع��ر���ص 

اإق����راره  مت  الإفال�ص”الذي  “قانون 
موؤخراً لي�سكل اإ�سافة هامة للمنظومة 
بيئة  واإىل  الم����ارات����ي����ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
النمو  ب��دع��م  �سي�ساهم  ح��ي��ث  الع��م��ال 
القت�سادي امل�ستدام ويرتقي بالقت�ساد 
وي�سجع  العاملية  امل�ستويات  اإىل  الوطني 
ال�ستثمارات  من  املزيد  ا�ستقطاب  على 
على  امل�سارف  �سيحفز  كما  اخلارجية؛ 

متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
ال�����س��ي��د ع��ل��ي عبداهلل  ا���س��ت��ع��ر���ص  ك��م��ا 
الناخي  ع���ب���داهلل  م��ك��ت��ب  ع���ن  ال�����س��ي��خ 
القانونية  وال����س���ت�������س���ارات  ل��ل��م��ح��ام��اة 
فيما  وال���ق���ان���وين  الأطار  الت�سريعي 
احلاكم  م��ن  املمنوحه  الرا���س��ي  يتعلق 
بامارة دبي حيث مت التعريف بالرا�سي 
انتهت  وال���ت���ي  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل��م��ن��وح��ه 
والذي  2016/31م  املر�سوم  ب�سدور 

م����ن رهن  ال���غ���اي���ه  ت���ك���ون  ان  ا�����س����رتط 
املبلغ  ا���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ك��ن��ي��ه  الرا������س�����ي 
اأوالتو�سعه  ال�سيانه  لغايات  املقرت�ص 
من  جانبا  ا�ستعرا�ص  مت  كما  البناء  او 
البنوك  تواجه  التي  العملية  امل�سكالت 
رئي�ص  حيا�سات  رازي  ال�سيد  وق��ال     .
جمل�ص  ���س��ر  واأم����ني  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإدارة 
الإدارة يف امل�سرف: اإننا �سعداء بالإقبال 
الكبري من عمالئنا على ح�سور الندوة 
“امل�سرف” ي�سعى من خالل  واأك��د باأن 
مثل هذه الفعاليات اخلا�سةاإىل تقدمي 
اآخر  على  واإطالعهم  عمالئه  يفيد  ما 
والقانونية  الإق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��ت��ج��دات 
وم�������س���اع���دت���ه���م ع���ل���ى اإت�����خ�����اذ ق������رارات 
حول  القانوين  وعيهم  بتعزيز  �سائبة 
امل�سريف  القطاع  يف  التطورات  خمتلف 
اأج���ل م�ساعدتهم يف  م��ن  والإق��ت�����س��ادي 

رازي  ال�سيد  واأك���د  اخل��ا���س��ة.  اأعمالهم 
اإ�ست�سافة  ع��ل��ى  “امل�سرف”  ع���زم  ع��ن 
حيث  دوري  ب�سكل  ال��ن��دوات  ه��ذه  مثل 

�سيقوم »امل�سرف« بدعوة كبار املتحدثني 
امل����ج����الت  وامل���خ���ت�������س���ني يف خم���ت���ل���ف 

امل�سرفية.

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/360  جتاري  كلي 
���ص.ذ.م.م 2- عبداجلبار كمايل  العاملية  املدعي عليهم/1-�سركة بيربك�ص  اىل 
عثمان 3- حممد يا�سر عبداجلبار جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
املحكمة  بان  املذكورة اعاله وعليه نعلنكم  الدعوى  اقام  م�سر - فرع دبي قد 
مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/4/20  حكمت 
�ساحب  املخت�ص  امل�سريف  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري 

الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة.
ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2017/7/10  الثنني  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت 

�سباحا يف القاعة:ch2.E.21 لورود التقرير 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1087  جتاري كلي

مالكها/علي  وميثلها  والنقل  العامة  للمقاولت  العطفني  1-موؤ�س�سة   / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل  )�سامن(  املن�سوري  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  علي  حمد   -2 املن�سوري  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل 
را�سد  ����ص.م.ع وميثله:جابر  ال�سالمي  الم���ارات  امل��دع��ي/ م�سرف  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )2533074.74( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  التاأخريية  بالغرامة  عليهما  املدعي  وال��زام  املحاماة  واتعاب 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق 2017/6/19   ال�ساعة 10.00 �ص 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2017/1336  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فابيان ادولف كون�سي�سو 2- معني حممد منري جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ايهنات�سينكا  املدعي/يوليا  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
درهم(   24500( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
ووقف �سرف ال�سيكات مببلغ )48750( درهم والر�سوم وامل�ساريف و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ص املوافق  
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ص   08.30 ال�ساعة   2017/7/6
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/01752/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/00939/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

اىل املنفذ �سده : احمد عبدالرحمن احمد علي كاجور النعيمي 
وحممد ر�سوان ركن الدين  -  جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 20.000 درهم  )وحيث انه مت ت�سليم 
املاأجور من قبل املنفذ �سده الثاين بتاريخ 2017/2/14 فت�سبح القيمة اليجارية من 

2016/11/1 وحتى 2017/2/14 هي )11.616 درهم( 
 2- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 10.000 درهم لالخالل ب�سروط العقد 
يف  التاأخري  غرامة  دره��م   15.000 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  ال��زام   -3
ت�سليم  تاريخ  وحتى   2016/12/1 من  تاأخريية  غرامة  من  ا�ستجد  ما  مع  التجديد 

املاأجور يف 2017/2/14   
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
     �إعادة �عالن ح�شور �ملدعي عليه بالن�شر 

يف �لدعوى 02/04495/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : �سركة تكبري للتجارة - �ص ذ م م  

مبا اأن املدعي : حممد عدنان �سهيل حممد اف�سل    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04495/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد الجرة من تاريخ 2017/5/7 وحتى الخالء التام على 
ا�سا�ص اجرة �سنوية 51500 درهم 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2017/2/6 وحتى 
او  بال�سداد  اخطاره  رغ��م   �سداده  عن  وميتنع  دره��م   12875 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/5/6

الخالء يف 2017/3/22  
 2017/2/6 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
وحتى 2017/5/6 ورغم اخطاره بال�ستالم يف 2017/3/22 ميتنع عن ال�سداد وما ي�ستجد من 

اجرة حتى الخالء التام 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  اإع����ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  الظهر  بعد   1.00 ال�ساعة   2017/6/14
اأمر بتق�سري  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة  م��دة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية
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ال�سني حتتج على اإجراءات اأوروبية 
�سد بع�س منتجاتها من ال�سلب 

•• بكني-اأ ف ب:

احتجت ال�سني ب�سدة اجلمعة على فر�ص الحتاد الأوروبي اإجراءات جديدة 
�سد اإغراق ال�سوق طالت بع�ص منتجاتها من ال�سلب واعتربتها بكني غري 

مربرة وغري مدرو�سة.
ال�سني  ان  بيان  وانغ هيجون يف  ال�سينية  التجارة  وزارة  امل�سوؤول يف  وقال 

ت�سك بقوة يف �سرعية قرار املفو�سية الأوروبية وقانونيته .
منتجات  ب�ساأن  تعوي�سية  اج���راءات  اجلمعة  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  واعلنت 
حرية  على  �سلبا  ينعك�ص  م��ا  ع��ام��ا،  دع��م��ا  مبنحها  ال�سني  تتهم  �سينية 

املناف�سة.
وميكن لهذه الر�سوم التي فر�ست على �سفائح الفولذ ال�سيني امل�سقول 
باملئة،   35،9 تبلغ  ان  ال�سفن،  اأ�سا�سا يف �سناعة  ت�ستخدم  والتي  باحلرارة 

بح�سب بيان املفو�سية.
وبح�سب املفو�سية فاإن حتقيقا فتح يف اأيار مايو 2016 اظهر ان ال�سناعة 
ال�سينية ت�ستفيد خ�سو�سا من قرو�ص تف�سيلية واإعادة �سداد �سرائب ما 

ميكنها من الت�سدير باأ�سعار منخف�سة ب�سكل م�سطنع .
لنظام  ع��دم فهم  ع��ن  املفو�سية جن��م  اليه  م��ا خل�ست  ب��ان  ردت  بكني  لكن 
القرو�ص املالية والتطورات التجارية يف ال�سني. وقال امل�سوؤول ال�سيني يف 
البيان ان املفو�سية الأوروبية جتهل واقع ان �سادرات ال�سلب ال�سينية اىل 
واأ�ساف البيان “انها ت�ستخدم القدرة   . اأوروبا تراجعت بو�سوح يف 2016 
من  ال�سني  منتجات  ان  لتوؤكد  ذريعة  ال�سلب  جمال  يف  لل�سني  الفائ�سة 
�سفائح ال�سلب امل�سقول باحلرارة تهدد ال�سناعة يف الحتاد الأوروبي، يف 

حني ان المر لي�ص �سوى تخمينا ل تكاد تكون له عالقة بالواقع«.

 النحا�س عند اأعلى م�ستوى يف 5 اأ�سابيع 
بفعل بيانات �سينية وانخفا�س املخزونات 

•• لندن-رويرتز:

�سجل النحا�ص اأعلى م�ستوى يف اأكرث من خم�سة اأ�سابيع بدعم من خماوف 
على  كبري  طلب  اإىل  ت�سري  حديثة  وبيانات  ت�سيلي  من  الإم����دادات  ب�ساأن 
ال�سترياد يف ال�سني وانخفا�ص خمزونات املعدن. واأغلقت عقود النحا�ص 
ت�سليم بعد ثالثة اأ�سهر يف بور�سة لندن للمعادن مرتفعة 1.3 باملئة اإىل 
5804 دولرات للطن بعدما لم�ست اأعلى م�ستوى منذ الثاين من مايو 
اأيار عند 5813 دولرا للطن. وحقق النحا�ص الذي ي�ستخدم يف الكهرباء 
والبناء اأكرب مكا�سب اأ�سبوعية منذ منت�سف مار�ص اآذار بارتفاع بنحو 2.5 
لندن  بور�سة  خم��ازن  يف  املعدن  خمزونات  وانخف�ست  الإغ���الق.  يف  باملئة 
للمعادن مبقدار ت�سعة اآلف و475 طنا يوم اجلمعة اإىل 276 األفا و875 
اأ�سهر،  �سبعة  يف  م�ستوى  اأعلى  من  باملئة   20 بن�سبة  اأق��ل  الآن  وه��ي  طنا 
والذي بلغته يف مايو اأيار. وا�ستاأنفت �سركة كوديلكو الت�سيلية املتخ�س�سة 
بعد عا�سفة  البالد  ال�سمايل من  باجلزء  العمليات يف مناجم  النحا�ص  يف 
تعافى  الأخ��رى،  املعادن  اإغالقات احرتازية. ومن بني  ت�سببت يف  ممطرة 
للطن،  دولر   2427.50 عند  اأ�سهر  �سبعة  يف  م�ستوى  اأدن��ى  من  الزنك 
والذي لم�سه يوم الأربعاء، لي�سل اإىل 2533 دولرا للطن بارتفاع ن�سبته 
للطن  دولرا   8980 عند  باملئة   1.9 النيكل مرتفعا  واأغلق  باملئة.   2.7
هبط  حني  يف  للطن  دولرا   2099 اإىل  باملئة   0.4 الر�سا�ص  زاد  بينما 

الق�سدير اثنني باملئة اإىل 18 األفا و800 دولر للطن.

تقديرًا لدور الهيئة يف تعزيز مناخ االأعمال يف ال�سارقة

»�سروق« حت�سد »اأيزو 9001 – 2015« يف جودة وكفاءة االإدارة
•• ال�صارقة-الفجر:

لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ح��ق��ق��ت 
اإ����س���اف���ة مهمة  وال���ت���ط���وي���ر )�����س����روق( 
وذلك  ال���ب���ارزة،  اإجن���ازات���ه���ا  ���س��ج��ل  اإىل 
لنظام  املطابقة  �سهادة  على  بح�سولها 
اإدارة اجلودة “اأيزو 9001 – 2015” 
الدولية، تقديراً   »SGS« من موؤ�س�سة 
ل���ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ت���وف���ري خ����دم����ات ذات 
م�ستوى ع��اٍل من اجل��ودة، ينعك�ص على 

كفاءة اأداء الأعمال.
واجتازت �سروق بنجاح عمليات التدقيق 
التي قامت بها موؤ�س�سة »SGS« الدولية 
م��ان��ح��ة ال�����س��ه��ادة، ع��ل��ى م����دى  �سهور 
على  خاللها  واطلعت  متابعة،  زي���ارات 
الرئي�سية  املوؤ�س�سية  العمليات  طبيعة 
يف  ترتكز  وال��ت��ي  الهيئة  ت�سهدها  التي 
تقييم ومتابعة م�ساريع البنية التحتية 
وال�ستثمارية  ال�سياحية  القطاعات  يف 
البناء  عمليات  يف  وامل�ساركة  والرتاثية، 
والتنمية ال�ساملة بالإمارة، والعمل على 

تعزيز مناخ الأعمال يف اإمارة ال�سارقة.
تقريرها  يف   »SGS« موؤ�س�سة  واأك���دت 
لال�ستثمار  ال���������س����ارق����ة  ه���ي���ئ���ة  ع�����ن 
التي  ال��ع��ي��ن��ات  اأن  ����س���روق،  وال��ت��ط��وي��ر 
زي���ارات  مت الط����الع عليها م��ن خ���الل 
التزام  م��دى  اأظ��ه��رت  للهيئة،  املتابعة 
اإدارات الهيئة مبتطلبات النظام الإداري 
امل��ت��واف��ق م���ع امل��وا���س��ف��ة امل����ذك����ورة، من 
حيث عدد وطبيعة الإج��راءات املطلوبة 
التوا�سل  وك���ف���اءة  امل��ع��ام��الت،  لإجن����از 
واجلهود  الهيئة،  داخ���ل  العاملني  ب��ني 
التي تبذلها �سروق لرفع معدلت ر�سا 

العمالء.
بذلت  ���س��روق  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
جهوداً كبرية يف الآونة الأخرية لتطوير 
اأداء قطاعاتها املختلفة، وت�سريع اإجناز 
اأو  الداخليني  العمالء  م��ع  الإج����راءات 
بني  مكانتها  من  ع��زز  مبا  اخلارجيني، 
تنمية  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  ال��دول��ي��ة  الهيئات 
وحت��ف��ي��ز ال���س��ت��ث��م��ار، وال��ت��ي�����س��ري على 

امل�ستثمرين.
 9001 “اأيزو  ���س��ه��ادة  اأه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 
يف كونها املعيار الرئي�سي   ”2015 –
يف  الإدارة  جل����ودة  ع��امل��ي��اً  ب���ه  امل���ع���رتف 
ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات من 
القطاعني احلكومي واخلا�ص، وهو ما 
لها  ويتيح  ح�سورها،  تعزيز  يف  ي�سهم 
فر�ص ال�سراكات والتعاون على امل�ستوى 

العاملي.
ويف هذا ال�سدد، قال �سعادة م��روان بن 
جا�سم ال�سركال، املدير التنفيذي لهيئة 
�سروق:  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
يعك�ص ح�سول �سروق على �سهادة “اأيزو 
امل�سار  ���س��ح��ة   ”2015  –  9001
يف  انطالقها  منذ  الهيئة  اتبعته  ال��ذي 
الكبرية  والإجن��������ازات   ،2009 ال���ع���ام 
امل�ستوى  ع���ل���ى  �����س����واًء  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ومتيز  الإدارة  بكفاءة  املتعلق  الداخلي 
اخلارجي  امل�ستوى  على  اأو  الإج����راءات، 
يف  ال�ستثمار  عجلة  حتفيز  يف  امل��رتك��ز 
التحتية  البنية  وتعزيز  ال�سارقة  اإم��ارة 
ُترتجم  ما  وهو  املختلفة،  قطاعاتها  يف 
التي  امل��ت��م��ي��زة  ال���ع���الق���ات  ن��ت��ائ��ج��ه يف 
م����ن خمتلف  ب��امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ت��رب��ط��ن��ا 
البناءة  الأع��م��ال  و�سراكات  اجلن�سيات، 
التي نحظى بها مع العديد من اجلهات 

يف القطاعني احلكومي واخلا�ص. 

واأ���س��اف: ما ك��ان ه��ذا الإجن��از ليتحقق 
غري  وال����دع����م  ال���ت���وج���ي���ه���ات  دون  م����ن 
بنت  ب���دور  ال�سيخة  ق��ب��ل  م��ن  امل���ح���دود 
�سلطان القا�سمي، رئي�ص هيئة ال�سارقة 
والتفاين  �سروق،  والتطوير  لال�ستثمار 
والإخال�ص الكبريين من قبل لعاملني 
ال��ت��م��ي��ز يف  اإىل  ال�����س��اع��ني  ال��ه��ي��ئ��ة،  يف 
اأع���م���ال، والرتقاء  ك��ل م��ا ي���وؤدون���ه م��ن 
ب��وت��رية مم��ار���س��ة الأع��م��ال ك��م��اً وكيفاً، 
املزيد من  ونثق يف قدرتنا على حتقيق 
هذه  ج��ه��ود  ت�سافر  بف�سل  الإجن����ازات 
ال��ك��وك��ب��ة امل��م��ي��زة مم��ن ن��ح��ظ��ى ب��ه��م يف 

�سروق . 
واأو���س��ح ق��ائ��اًل: ن��ع��ّول ك��ث��رياً يف عملنا 
وحما�ص  الح���رتاف���ي���ة  ال����ق����درات  ع��ل��ى 
زمالئنا يف �سروق الذين نعتربهم اأغلى 
املبتكرة  اأفكارهم  �ساهمت  مواردنا، وقد 
واإب��داع��ات��ه��م امل��ت��ج��ددة يف ت��ع��زي��ز بيئة 
العمل داخل الهيئة، ما مكن �سروق من 
اإطالق العديد من املبادرات ال�ستثمارية 
وال�سياحية البارزة، والرامية اإىل تعزيز 
وزيادة  القت�سادية،  ال�سارقة  م��ق��درات 

جاذبيتها لل�سركات وامل�ستثمرين.

وتعليقاً على اأهمية هذا الإجن��از، قالت 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ن���اخ���ي،  اب���راه���ي���م  دي���ن���ا 

اجلودة و التميز املوؤ�س�سي
 يف هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير 
اآي���زو،  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ���س��روق: بح�سولها 
املتبعة لدى  اأ�سبحت ممار�سات اجلودة 
املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  بها  ���س��روق معرتفاً 
العاملية، وين�سجم هذا الإجناز مع خطط 
و�سعتها  ال��ت��ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ن��م��و 
التدريجي  بالنتقال  لنف�سها،  الهيئة 
ا�ستثماري  ت���روي���ج  ه��ي��ئ��ة  ك��ون��ه��ا  م���ن 
ب�سكل  مهامها  متار�ص  للحكومة  تابعة 
اجلوائز  حتقق  بهيئة  م���روراً  تقليدي، 
تقديراً لإجنازاتها يف خمتلف املجالت، 
و�سوًل اإىل هيئة ا�ستثمارية تتبنى اأعلى 

معايري اجلودة املعتمدة عاملياً .
احل�سول  ي��ع��ت��رب  ال���ن���اخ���ي:  واأ����س���اف���ت 
ع���ل���ى ه�����ذه ال�������س���ه���ادة م���ه���م���اً لأع���م���ال 
اإىل  وا�سحة  ر�سالة  يوجه  كونه  �سروق، 
والدولية  املحلية  الأع��م��ال  جمتمعات 
التي  اخل��دم��ات  وال�سركات ح��ول ج��ودة 
الفريد  واأ���س��ل��وب��ن��ا  ملتعاملينا،  نقدمها 
معايري  اأن  ي��وؤك��د  اأن��ه  كما  رعايتهم،  يف 

لدينا  واخلارجية  الداخلية  الت�سالت 
ترويج  نكون هيئة  ب��اأن  تعك�ص طموحنا 
خدمات  تقدم  رائ��دة  حملية  ا�ستثماري 

ترقى اإىل تطلعات امل�ستثمرين دولياً .
�سهادة  على  احل�سول  معايري  وت�سمل 
– 2015، ق��درة اجلهة   9001 اأي��زو 
املنتجات  ت��وف��ري  على  لنيلها  املر�سحة 
احتياجات  ت���ل���ب���ي  ال����ت����ي  واخل�����دم�����ات 
القانونية  للمتطلبات  وفقاً  املتعاملني، 
وجناحها  ب��ه��ا،  امل��ع��م��ول  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
كذلك يف تعزيز م�ستويات ر�سا العمالء 
ال��ف��ع��ال لأنظمة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م��ن خ���الل 
الذي  الإدارة  ن��ظ��ام  ي��ك��ون  واأن  ال��ع��م��ل، 
تتبعه اجلهة املر�سحة، قابل للتطبيق يف 
اأي جهة اأخرى يف العامل، بغ�ص النظر 
عن نوعها اأو حجمها اأو طبيعة املنتجات 

واخلدمات التي توفرها. 
وترتكز مهام هيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
والتطوير يف وتطوير امل�ساريع احلالية، 
ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة مثل  وال���ع���م���ل يف 
وال��ق��ط��اع احلكومي،  ال��ت��ج��زئ��ة،  جت���ارة 
وقطاع الإن�ساءات والعقارات، والزراعة، 

وغريها من القطاعات املتنوعة.

افتتاح جناح االإمارات يف اإك�سبو 2017 اأ�ستانا 
الأو����س���ط واإف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���س��ي��ا والذي 
واملقيمني  املواطنني  لكل  فخر  م�سدر  يعد 
الإجنازات  الإم���ارات وموؤ�سرا على  دول��ة  يف 
 . للدولة  الطموحة  امل�ستقبلية  والتطلعات 
كما اأ�ساد �سموه بالدور الكبري الذي يقوم به 
ت�سغيل  يف  ال�سباب  الإماراتيون  املتطوعون 
للحدث  م��ن��ه��م  ا���س��ت��ع��دادا  اجل���ن���اح  واإدارة 

العاملي الأبرز اك�سبو 2020 دبي .
بن  �سلطان  الدكتور  معايل  ق��ال  جهته  من 
اأحمد اجلابر : متا�سيا مع توجيهات القيادة 
الر�سيدة قام املجل�ص بالتعاون والتن�سيق مع 
اأن  ل�سمان  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  كافة 
اأ�ستانة للزوار  يقدم جناح الدولة يف اك�سبو 
احل�سارية  النه�سة  تعك�ص  م�سرقة  �سورة 
الكبرية التي ت�سهدها الدولة يف ظل القيادة 
جناح  ق�����س��ة  ل��ه��م  ي��ع��ر���ص  واأن  احل��ك��ي��م��ة 
ب��ج��ذوره��ا وقيمها  ال��ت��م�����س��ك  الإم������ارات يف 
وت��راث��ه��ا ال��ع��ري��ق. وم��ن خ��الل ه��ذا اجلناح 
ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���زائ���ر م�����س��اه��دة جت��رب��ة دولة 
التوا�سل  ج�سور  مد  يف  احلكيمة  الإم���ارات 
ب�ستى  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع  م����ع  وال����ت����ع����اون 
ا�ست�سراف  يف  وكذلك  والقطاعات  املجالت 
امل�ستقبل واإر�ساء اأ�س�ص وركائز �سلبة ت�سمن 
توؤمن  التي  واملمكنات  امل���وارد  الغد  لأج��ي��ال 

لهم العي�ص با�ستدامة وا�ستقرار .
واأ������س�����اف: ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ه���ي نهج 
ال��دول��ة يف  رئي�سة لتوجهات  را���س��خ ورك��ي��زة 
التقدم  امل�ستقبل ل�سيما يف ظل  التخطيط 

•• اأ�صتانا -وام:

افتتح �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم 
 2020 “اإك�سبو  ل���  العليا  اللجنة  رئ��ي�����ص 
دبي” ام�ص جناح دول��ة الإم��ارات يف اإك�سبو 
2017 اأ�ستانا الذي يتوىل املجل�ص الوطني 
والإ���س��راف عليه  واإدارت���ه  لالإعالم تنظيمه 
بن  �سلطان  الدكتور  معايل  بح�سور  وذل��ك 
اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�ص جمل�ص اإدارة 
بن  اأحمد  حممد  الدكتور  و�سعادة  املجل�ص 
�سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى جمهورية 
كازاخ�ستان و�سعادة من�سور املن�سوري مدير 
ح�سر  .كما  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ص  ع��ام 
�سفري  �سريف  لم��ا  خ��ريات  �سعادة  الفتتاح 

كازاخ�ستان لدى الإمارات.
وميثل جناح دولة الإمارات من�سة تفاعلية 
يف  الدولة  ري��ادة  على  التعرف  للزوار  تتيح 
املتعددة  وح��ل��ول��ه  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  م�ستقبل 
ودم����ج ال������زوار م���ع ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع واأمن����اط 
واإظ��ه��ار وجهها  ال��دول��ة  يف  ال�سائدة  احلياة 
احل�����س��اري امل�����س��رق وان��ف��ت��اح اأب��ن��ائ��ه��ا على 
ال���ع���امل. ك��م��ا ي��ق��دم اجل��ن��اح حم��ت��وى غنيا 
الدولة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ي��ع��ك�����ص  وم��ت��ن��وع��ا 
ال��ت��ن��وع يف م�����س��ادر الطاقة  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
ويربز التعاون يف امل�ساريع العاملية امل�سرتكة 

يف جمال الطاقة املتجددة.
ويف هذه املنا�سبة قال �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
الإمارات  اإن م�ساركة دولة  اآل مكتوم  �سعيد 
خا�سة  اأه��م��ي��ة  تكت�سب  اأ���س��ت��ان��ا  اإك�����س��ب��و  يف 
لإك�سبو  ال��دول��ة  ل�ست�سافة  مت��ه��د  ك��ون��ه��ا 
معر�ص  اأول  �سيمثل  وال���ذي  دب��ي   2020
ال�سرق  منطقة  يف  فعالياته  جت��ري  اإك�سبو 

املجالت  يف  ال��دول��ة  ت�سهده  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
القيادة  ل���روؤي���ة  نتيجة  ج���اء  وال����ذي  ك��اف��ة 
وجهودها لبناء دولة ع�سرية حديثة توفر 
وميثل  واملمكنات.  اخلدمات  كافة  لأبنائها 
جناح دولة الإمارات يف اإك�سبو اأ�ستانا من�سة 
ال��وط��ن��ي��ة يف خمتلف  اإجن���ازات���ن���ا  ل��ع��ر���ص 
امل����ج����الت مب����ا ف��ي��ه��ا امل�����ب�����ادرات واحل���ل���ول 
وامل�ساريع املبتكرة التي مت ت�سميمها ل�سمان 
اأمن الطاقة وتعزيز القت�ساد واجلمع بني 
واملعريف  والتكنولوجي  القت�سادي  التقدم 

والجتماعي .
 واأو�سح معاليه اأن املجل�ص الوطني لالإعالم 
ي��ت��ط��ل��ع اإىل ن��ق��ل جت����ارب دول����ة الإم������ارات 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  ع���رب  ل��ل��ع��امل  ال���ري���ادي���ة 
العامل  وتعريف  الوطنية  الإجن����ازات  على 
ووجهها  الأ�سيلة  وثقافتها  الدولة  ب��رتاث 
احل�������س���اري امل�������س���رق م���ن ج��ه��ة وال���رتوي���ج 
دبي  يف   2020 اإك�سبو  ل�ست�سافة  الفعال 

من جهة اأخرى .
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
 2020 اإك�سبو  اإن حمتوى معر�ص  اجلابر 
“توا�سل  ل�سعار  عمليا  جت�سيدا  �سي�سكل 
اأننا  ح���ي���ث  امل�ستقبل”  و����س���ن���ع  ال���ع���ق���ول 
ال���ذي نحر�ص  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  وب��ن��اء  نتطلع 
اأ���س��ت��ان��ا 2017  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه يف اإك�����س��ب��و 
عرب  ونقلها  الإيجابية  الطاقة  تعزيز  على 
دب���ي مب��ا يج�سد   2020 اك�����س��ب��و  م��ع��ر���ص 
مبادئ دولة الإمارات يف بناء ج�سور التعاون 

للب�سرية  اأف�سل  م�ستقبل  لبناء  وال�سراكة 
خالل العقود املقبلة .

 2020 اإك�سبو  معر�ص  “ي�سكل  واأ���س��اف 
للمجتمع  ت��ت��ي��ح  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  م��ن�����س��ة  دب����ي 
ال���ت���ع���اون م��ع��ا لك��ت�����س��اف احللول  ال��ع��امل��ي 
ال�ستدامة  جم���الت  يف  وال���رائ���دة  املبتكرة 
النمو  لتحقيق  اجلديدة  والفر�ص  والنقل 
اإب���راز  للم�ساركني  يتيح  ك��م��ا  الق��ت�����س��ادي 
الإجنازات وتبادل املعارف واخلربات وجذب 
التجارية  الت��ف��اق��ات  وع��ق��د  ال���س��ت��ث��م��ارات 
الدويل  ال��ت��ع��اون  وحتفيز  ال�سياحة  وي��ع��زز 
ال��ت��ق��دم غ��ري امل�سبوق  وه��و تعبري ح��ي ع��ن 
 40 ال����ذي حققته دول����ة الإم������ارات خ���الل 
الإمارات  دولة  روؤية  لتحقيق  ومن�سة  عاما 
التغيري  اإح�����داث  ال��ف��اع��ل��ة يف  امل�����س��اه��م��ة  يف 
وق���د مت ت�سميم   . والإي���ج���اب���ي«  احل��ق��ي��ق��ي 
اأر����س���ي���ة اجل���ن���اح ب��ط��ري��ق��ة م�����س��ت��وح��اة من 
الكثبان الرملية يف �سحراء ليوا الإماراتية 
العا�سمة  اأف����ق  ب���روؤي���ة  ال������زوار  ي��ب��ه��ر  ك��م��ا 
الأب  مل��ق��ول��ة  ت�سميم  خ���الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ص 
اأقمنا  “مهما  “طيب اهلل ثراه”:  اآل نهيان 
وم�ست�سفيات  وم��دار���ص  ومن�ساآت  مبان  من 
.. وم��ه��م��ا م��ددن��ا م��ن ج�����س��ور واأق��م��ن��ا من 
زي��ن��ات ف���اإن ذل���ك ك��ل��ه ي��ظ��ل ك��ي��ان��ا م��ادي��ا ل 
 .. ق���ادر على ال���س��ت��م��رار  .. وغ��ري  روح فيه 
اإن روح ك��ل ذل��ك الإن�����س��ان. الإن�����س��ان القادر 
�سيانة  على  واإمكانياته  بفنه  القادر  بفكره 

كل هذه املن�ساآت والتقدم بها والنمو معها« 
ملجموعة  تفاعلية  عرو�سا  اجلناح  وي�سم   .
رائعة من الأف��الم التي ت�سلط ال�سوء على 
يف  وم�ستقبله  الطاقة  قطاع  ا�سرتاتيجية 
الإم��ارات وكذلك م�ساريع الدولة يف جمال 
ال��ط��اق��ة امل�����س��ت��دام��ة م��ث��ل م�����س��روع جممع 
الذي  ال�سم�سية  للطاقة  را���س��د  ب��ن  حممد 
تنفذه هيئة مياه وكهرباء دبي ويعترب اأكرب 
واحد  موقع  يف  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع 
على م�ستوى العامل و�سيقوم باإنتاج 5000 
ال�����س��م�����س��ي��ة عند  ال��ط��اق��ة  م��ي��ج��ا واط م���ن 
قدمته  ما  وكذلك   2030 ع��ام  يف  انتهائه 
“م�سدر” يف جمال الطاقة املتجددة حيث 
ا�ستثمرت يف م�ساريع م�سرتكة بلغت قيمتها 
الإجمالية 8.5 مليار دولر اأمريكي تتوزع 
اأفريقيا  يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
الإجمالية  ق��درت��ه��ا  وت�����س��ل  اأوروب�����ا  وغ���رب 

لتوليد الكهرباء اإىل 2.7 جيجا واط .
موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  مت  ذل��ك  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
توفري  ب��ه��دف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم������ارات 
 25 اإىل  ي�سل  مب��ا  للطاقة  ج��دي��د  م�سدر 
للطاقة  ال����دول����ة  اح���ت���ي���اج���ات  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
النبعاثات  تقليل  ج��ان��ب  اإىل  الكهربائية 

الكربونية بنحو 12 مليون طن �سنويا .
وم�ستقبل  وح��ا���س��ر  م��ا���س��ي  ول���س��ت��ك�����س��اف 
الإمارات  دول��ة  يف  امل�ستدامة  الطاقة  قطاع 
بزاوية  مفتوحا  م�سرحا  اجل��ن��اح  ي�سم   ..
فريدة  ليقدم جت��رب��ة  درج���ة   270 ق��دره��ا 
وتطورها  ال��دول��ة  يف  احل��ي��اة  على  للتعرف 
مع الرتكيز على جوانب ال�ستدامة والبيئة 
وكذلك على التقدم امل�ستمر لقطاع الطاقة 

من خالل البتكار والتقنيات املتقدمة .
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�عالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/260  جتاري  كلي 
مادابورام  غ��ف��ور   -2 ذ.م.م  ال��دي��زل  ل��ت��ج��ارة  عليهما/1-ال�سقر  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اق��ام  ق��د  اي��ه  ان  املدعي/�سيتي بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهويل حم��ل 
احلكم  بتاريخ:2017/5/11  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة 
التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع 
وفق  مهمته  وتكون  ب��اجل��دول  ال��دور  �ساحب  املخت�ص  امل�سريف  اخلبري  بندب 

منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة.
ال�ساعة:10:00  امل��واف��ق:2017/6/19  الثنني  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت 

�سباحا يف القاعة:ch2.E.21 لورود التقرير 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/02112/2017 / جتاري    
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 02/00940/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�شر

 اىل املنفذ �سده : هرييتيج هايجني ل�سناعة وجتارة املناديل واملنا�سف الورقية - �ص ذ م م  
وجيم�ص ماندوزانا -  جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ: عبدالواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليها الوىل / باخالء العني وت�سليمها خالية من ال�سواغل وال�سخا�ص 
وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد 

ب��دل اليجار  وق���دره 41.096 دره��م  ي��وؤدي��ا للمدعية مبلغ  ب��ان  امل��دع��ي عليهما  ال���زام   -2
تاريخ  حتى  ي�ستجد  وم��ا   2017/1/14 تاريخ  وحتى   2016/10/31 من  للفرتة  امل�ستحق 
واملياه الكهرباء  خ��دم��ات  ع��ن  ذم��ة  ب���راءة  �سهادة  بتقدمي  وال��زام��ه��م��ا   ، الفعلي   الخ���الء 

قيمة  دره��م   50.000 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  والثاين  الوىل  عليهما  املدعي  ال��زام   -3
ال�سيك املرجتع 

ال�سيك. ارجت��اع  دره��م غرامة   2.500 للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  ال��زام   -4 
5- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية
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 �إخطار عديل

رقم 2017/13817   
للمحاماة  بوكالة مكتب عبدالرحمن ن�سيب  �سوري اجلن�سية    - �سوعان  : م�سطفى عبدالكرمي  املنذر 
وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231126( م�سدقة من الكاتب العدل دبي ، ب�سفته 
 وكيل عن م�سرف الإمارات ال�سالمي مبوجب وكالة رقم )2015/1/260495( م�سدقة من الكاتب العدل دبي 
املنذر اليه :   عيدارو�ص للتجارة العامة - دبي - مكتب رقم 105 ملك ميثاء علي عبداهلل العوي�ص - ديرة 

- هاتف 042943302/0506571772   
مو�سوع : مطالبة مببلغ 75.960 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاننا ننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ قيمته مبلغ 75.960 
درهم ) خم�سة و�سبعون الف وت�سعمائة و�ستون درهما فقط ل غري( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ 
التايل موا�سفاتها واملرهونة  ال�سيارة  ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ، وال �سن�سطر  هذا العالن 
للمنذر ) ني�سان ميكرا /ابي�ص/2015/ مركبه خفيفه ( رقم R/19612 ترخي�ص دبي  طبقا لن�ص املادة 

175 & 172 من قانون املعامالت التجارية.  مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
 �ملنذر       

      حكومة  ر��س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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    �لدعوى  رقم   2016/1461 م - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �ملدنية �لتجارية  
اىل املدعي عليه : ال�سيد/ عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن باقر )جمهول حمل القامة( 

اقام  القانونية قد  وال�ست�سارات  للمحاماة  الهرمودي  : مكتب  بوكالة  التجاري  ابوظبي  بنك   : املدعي  ان  مبا 
عليكم الدعوى الق�سائية رقم 2016/1461 م مدين - كلي - جتاري - ابوظبي ، 

املحكمة جلل�سة اخلربة  املكلف من عدالة  امل�سريف  امام اخلبري  باحل�سور  القانوين  وكيلكم  او  فانتم مكلفون 
للح�سابات  البيان  )دار  اخلبري  مبكتب   ، ظهرا  ع�سر  الثانية   ، م   2017/6/15 املوافق  اخلمي�ص  يوم  يف  الوىل 
، بجوار  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  القيادة مقابل  ، بجوار حمطة  �سارع الحتاد   ، ديره   ، دبي  وال�ست�سارات( 
حمطة القيادة ، مركز KRM ، طابق امليزانني ، مكتب رقم 05 ، هاتف : 2222515 02 ، فاك�ص : 2222516 02 ،  
2511318 04 م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال 
اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�سور �سيتم الجراء يف 

غيابكم وتتحملون كامل امل�سوؤولية.     
�خلبري �مل�شريف  �لدكتور : حممد �لفقي 
هاتف : 6521992 050     

�إعالن ح�شور �إجتماع �خلربة 
�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     

�عالن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(      
فى �لدعوى رقم 2016/311 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 

املنفذ �سده : اتانا�سيو�ص بيرتا نزاريت ، واآخرون 
 عنوانه : اإمارة دبي ، يعمل لدى بنك الإمارات دبي الوطن - ديرة - �سارع بني يا�ص - مقابل غرفة جتارة و�سناعة دبي
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   9.00 ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء   يوم  يف  انه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص : 62 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - ا�سم املبنى : جرين ليك�ص ا�ص 
3 - رقم املبنى : -1 رقم الوحدة : 202 - امل�ساحة : 148.69 مرت مربع - التقييم : )2.080.629( درهم  

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن بيع  عقار بالن�شر )للمنفذ �شده(      
فى �لدعوى رقم 2016/311 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 

ل��دى �سركة فري�ست  دب��ي - تعمل م�ساعد  اإم���ارة    : واآخ���رون  عنوانه    ، انتوين فريناندز   ن��زاري��ت  ���س��ارون   : املنفذ �سده 
الطابق رقم )22( مكتب رقم )203(  ، للمكاتب  البنوك( مركز برجمان  الوليد )�سارع  �سارع خالد من   ، ، بردبي   دبي 
�سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  9.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء   انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
 - الثنية اخلام�سة   : املنطقة   -  62  : الر���ص  رق��م   - �سكنية  �سقة   : العقار  ن��وع   : املمتلكات   او�ساف  يلي  وفيما  املحكمة. 
ا�سم املبنى : جرين ليك�ص ا�ص 3 - رقم املبنى : -1 رقم الوحدة : 202 - امل�ساحة : 148.69 مرت مربع - التقييم : 

)2.080.629( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2016/835 عقاري كلي                                                
املحكمة  بان  اقبال  جمهول حمل القامة نعلنكم  املحكوم عليه/1- في�سل جاويد جاويد  اىل 
م�سرف  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ب�ساأن  وم��الح��ق��ه��ا  بالتملك  املنتهية  الج����ارة  ات��ف��اق��ي��ة  بف�سخ   - ع  م  ���ص  ال���س��الم��ي  الإم�����ارات 
و�ست( مبنى  ري�سيدين�ص  )كنال  الكائنة مب�سروع  رقم )214-ميد(  )�ستديو(  العقارية  الوحدة 
)مديرتينيان( - مدينة دبي الريا�سية - اإمارة دبي ، و�سطب العبارة الواردة ل�سالح املدعي عليه 
يف �سهادة ملكية الوحدة وال�سادرة عن دائرة الرا�سي والمالك من �سجالتها ، والزام املدعي 
عليه بت�سليم الوحدة مو�سوع الدعوى للمدعيني خالية من ال�سواغل ، كما الزمته امل�سروفات 
ومبلغ الف درهم لتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/208 عقاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- احمد مومار  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/175 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ل�سالح/ م�سرف الإمارات ال�سالمي �ص م ع - بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية 
حمل  العقار  بت�سليم  وال��زام��ه   2007/7/14 امل��وؤرخ��ة  ومالحقها  بالتمليك 
الرا�سي  دائ���رة  وخماطبة  واحل��ي��ازة  ال�سواغل  م��ن  خ��ايل  للمدعي  الج���ارة 
والأمالك ملحو القيد الذي فحواه )خ�سوع العقار لرتتيبات الجارة املنتهية 
با  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1418   تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  �سينغ   ب��ي��ارا  �سينغ  ج��ارن��ي��ل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيتي بنك ان ايه وميثله : عبا�ص 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  مهدي ال�سيد خلف الطاهري  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )142701.60( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1588   تنفيذ جتاري  
القامة  فيكوفا  جمهول حمل  اخل��و  اولينا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة دبي فري�ست �ص م خ وميثله : عبا�ص 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  مهدي ال�سيد خلف الطاهري  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46111.78( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3660   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 46849  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 16848  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / F ، النوع : هيونداي 

اك�سنت - �سالون  ، اللون : بني 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3651   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 72073  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 77150  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / R ، النوع : هيونداي 

�سوناتا - �سالون  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3656   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 20969  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 34598  موديل : 2013 ، الفئة : دبي / J ، النوع : تويوتا 

كورول - �سالون  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3647   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 43918  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 30682  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / I ، النوع : هيونداي 

اك�سنت - �سالون  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3659   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 53113  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 18123  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / F ، النوع : هيونداي 

الينرتا - �سالون  ، اللون : ر�سا�سي 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3649   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 49895  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 77156  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / R ، النوع : هيونداي 

اك�سنت - �سالون  ، اللون : ف�سي 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3654   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 38262  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 77153  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / R ، النوع : هيونداي 

جراند اي 10 - �سالون  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3645   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 46849  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 18793  موديل : 2016 ، الفئة : دبي / F ، النوع : هيونداي 

اك�سنت - �سالون  ، اللون : ر�سا�سي 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3641   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : الأماين لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 53809  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 98595  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / B ، النوع : تويوتا 

كورول - �سالون  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3650   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : جوزيف لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 141635  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 67786  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / E ، النوع : مر�سيد�ص 

�سي 200 - �سالون  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3646   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : اك�س�ص لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 14374  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 89758  موديل : 2013 ، الفئة : دبي / H ، النوع : تويوتا 

هاي اي�ص - با�ص  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3653   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : ديزرت �سربنقز لل�سياحة - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 44622  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 52287  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / i ، النوع : تويوتا 

كورول - �سالون  ، اللون : ا�سود 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3642   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : الأماين لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 54563  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 60461  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / B ، النوع : تويوتا 

كورول - �سالون  ، اللون : ف�سي 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3652   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : جوزيف لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 151802  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 67786  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / N ، النوع : اودي 

ايه 5 - كوبيه  ، اللون : ازرق  
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3648   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : اك�س�ص لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 42138  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 14572  موديل : 2013 ، الفئة : دبي / M ، النوع : تويوتا 

هاي اي�ص - با�ص  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  12043 بتاريخ 2017/6/11     
�نذ�ر عديل بالن�شر
 رقم 2017/3657   

املنذر/م�سرف الإمارات ال�سالمي -  بوكالة املحامي عبا�ص مهدي الطاهري 
املنذر اليه : مطبعة فوك�ص ميديا - �ص ذ م م   )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 25507  درهم( 
مبوجب قر�ص متويل ال�سيارة رقم : 41680  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / O ، النوع : ني�سان 

�سني  ، اللون : ابي�ص 
يف  امل�ستحقة  املالية  الق�ساط  �سداد  عن  امتناعكم  ب�سبب  ذمتكم  يف  مرت�سدة  املديونية  وه��ذه 
ذمتكم، على الرغم من مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية ال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�ستجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ  هذا الن�سر ، واإل �سوف ن�سطر اىل ا�ست�سدار اأمرا ببيع املال 
املرهون )ال�سيارة املرهونة( ل�سالح البنك املنذر بال�سافة  اىل حتميلكم الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ كافة حقوق موكلي الخرى جتاهكم.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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مع  خ�سو�ساً  املنا�سبة،  الب�سرية  الأع�ساء  قلة  اإىل  نظراً 
ال�سيارات �سرعة وعمليات الإ�سعاف فاعلية، ميوت  ازدياد 
كثريون وهم ينتظرون عملية الزرع. دفع هذا الواقع عدداً 
من  ع�سواً  نبني  كيف  ال�سوؤال:  درا�سة  اإىل  الباحثني  من 

ال�سفر؟
الأع�ساء.  طباعة  على  ال��واع��دة  امل��ق��ارب��ات  اإح���دى  ت��ق��وم 
ت�سنع الطابعات الثالثية الأبعاد راهناً كثرياً من الأ�سياء، 
اأع�ساء  اإنتاجها  دون  يحول  يبدو  ما  على  �سبب  من  وم��ا 
اليوم  حتى  احليوية(  )الطباعة  ت��زال  ل  ولكن  اجل�سم. 
راهناً  املطبوعة  الأن�سجة  ُتباع  ذل��ك،  رغم  الختبار.  قيد 
ت�سبح  اأن  املتوقع  وم��ن  الأدوي���ة،  ل�ستخدامها يف جت��ارب 

الأع�ساء املطبوعة الأوىل جاهزة للزراعة يف غ�سون ب�سع 
�سنوات.

يكفي اأن ت�سغط )اطبع(
ب����داأت ال��ط��ب��اع��ة احل��ي��وي��ة يف مطلع ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي حني 
اأن من املمكن ر�ص اخلاليا احلية عرب  اكت�سف الباحثون 
للتلف.  تعر�سها  دون  م��ن  للحرب  ن��اف��ث��ة  ط��اب��ع��ة  ف��وه��ة 
اأنواعاً  تنفث  روؤو�ص طباعة متعددة  ا�ستعمال  واليوم، مع 
احلفاظ  يف  ت�ساهم  بوليمريات  مع  اخلاليا  من  خمتلفة 
على البنى، �سار من املمكن بناء الطبقة تلو الأخرى من 
حي  ن�سيج  اإىل  متحولًة  وتنمو  معاً  تتحد  التي  اخلاليا 

فاعل. يعمل باحثون يف اأماكن خمتلفة على اأن�سجة الكلى 
والكبد، واجللد، والعظام، والغ�سروف، ف�ساًل عن �سبكات 
الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة التي تبقي ه��ذه الأج����زاء م��ن اجل�سم 

حية.
الأذن،  مثل  مطبوعة  اأع�����س��اء  زراع���ة  يف  الباحثون  جن��ح 
تندمج  وهي  وراقبوها  حيوانات  يف  والع�سالت  والعظم، 
ف��ري��ق��اً يف جامعة  اإن  ب��ف��اع��ل��ي��ة يف ج�����س��م ح��ام��ل��ه��ا، ح��ت��ى 
مباي�ص  امل��ا���س��ي��ة  ال�سنة  ط��ب��ع  ب�سيكاغو  ن��ورث��وي�����س��رتن 
احلمل  من  فتمّكنت  فئران  يف  وزرعها  فاعلة  ا�سطناعية 

والإجناب مب�ساعدة املباي�ص ال�سطناعية.
تنا�سلية  اأع�ساء  يتكّلم عن طباعة  بداأ  اأحد  اأن ل  �سحيح 
جنحت  خمتلفة.  م�ساألة  الدموية  الأوع��ي��ة  لكن  للب�سر، 
جمال  يف  ت��ع��م��ل  ���س��رك��ة   ،Sichuan Revotek
التكنولوجيا احليوية يف �سينغدو بال�سني، يف زراعة جزء 
ه��ذه اخلطوة  وت�سّكل  ق��رد.  �سريان يف ج�سم  مطبوع من 
التقنية بهدف  الأوىل يف �سل�سلة جتارب تخ�سع لها هذه 
اأعلنت  مم��اث��ل،  نحو  على  الب�سر.  ح��ال��ة  يف  ا�ستخدامها 
�سركة Organovo يف �سان دييغو يف دي�سمرب الفائت 
اأنها زرعت ن�سيج كبد ب�سري مطبوعاً يف فئران، واأن هذا 

الن�سيج جنا و�سار فاعاًل.
اإىل  اأن تتمكن يف غ�سون ثالث   Organovo  وتاأمل 
خم�ص �سنوات من تطوير هذه العملية لتحّولها اإىل عالج 
لق�سور الكبد املزمن اأو الت�سوهات الأي�سية اخللقية لدى 
العالجات  ه��ذه  �سوق  قيمة  اأن  ال�سركة  وتقّدر  الأط��ف��ال. 
يف الوليات املتحدة وحدها تفوق الثالثة مليارات دولر 

�سنوياً.
تبدو Johnson&Johnson، اأكرب �سركة اأمريكية 
الطباعة  ب�����اأن  م��ق��ت��ن��ع��ة  ال�����س��ح��ي��ة،  ال���رع���اي���ة  يف جم����ال 
لذلك  الطبية.  امل��م��ار���س��ات  م��ن  اأج����زاء  �ستبّدل  احل��ي��وي��ة 
اأكادمييني مهتمني بهذا املجال  عقدت حتالفات عدة مع 
هذه  اأح��د  يهدف  احليوية.  بالتكنولوجيا  تعنى  و�سركات 
 Tissue Regeneration �سركة  التحالفات )مع 
Systems يف مي�سيغان( اإىل تطوير اأن�سجة قابلة للزرع 
بغية معاجلة عيوب العظام املك�سورة. وي�سعى حتالف اآخر 
كندا(  يف  احليوية  للتكنولوجيا   Aspect �سركة  )م��ع 
ُتدعى  الإن�����س��ان  رك��ب��ة  م��ن  اأج����زاء  ط��ب��اع��ة  اإىل  للتو�سل 
الغ�ساريف املف�سلية. ت�سّكل هذه و�سادات غ�سروفية على 

وتعمل  ال�ساق  عظم  عن  الفخذ  عظم  تف�سل  هالل  �سكل 
علماً  العظمني،  هذين  بني  ال�سدمات  لمت�سا�ص  ك��اأداة 
باأن هذا الدور ي�سبب لها كثرياً من التلف، الذي يتطلب 

اأحياناً تدخاًل جراحياً.
تطوير  يف  احليوية  الطباعة  ت�ساهم  ال��راه��ن،  الوقت  يف 
املثال،  اأخرى من العالجات واختبارها. على �سبيل  اأنواع 
ل�ستخدامها  وكبد  كلى  اأن�سجة   Organovo قّدمت 
يف اختبار اأدوية حمتملة وحتديد مدى فاعليتها واأمانها. 
واإذا جنحت هذه الطريقة، ف�سرتوق بالتاأكيد للمدافعني 
ع��ن حقوق احل��ي��وان��ات لأن��ه��ا �ست�ساهم يف احل��د م��ن عدد 

التجارب احليوانية. 
ك��ذل��ك ���س��رت���س��ي ���س��رك��ات الأدوي������ة لأن الأن�����س��ج��ة التي 
التي حت�سل عليها  النتائج  اأن  يعني  ب�سرية، ما  ُت�ستخدم 
ُتعترب اأكرث دقة مما ت�سفر عنه اختبارات جُترى على اأنواع 

اأخرى.
و الفرن�سية،  ل��وري��ال  �سركات  تعمل  مماثلة،  دواف���ع  م��ع 
 BASFو الأم���ريك���ي���ة،   Procter&Gamble
يف  ا�ستعماله  وتقرتح  ب�سري،  جلد  طباعة  على  الأملانية 
تاأثريات جانبية.  اأي  التحقق من  بغية  منتجاتها  اختبار 
اأمتار مربعة  اإنتاج نحو خم�سة  ت�ستغل لوريال اليوم على 
لكن  واأب��ط��اأ.  اأق���دم  تقنيات  با�ستخدام  �سنوياً  اجللد  م��ن 
الطباعة احليوية �ستتيح لها اإنتاج كمية اأكرب من اجللد، 

ف�ساًل عن احل�سول على اأنواع واأ�سكال خمتلفة منه.

للجلد مكانة بارزة
رمبا ُي�ستعمل اجللد املطبوع يف امل�ستقبل يف جراحات الزرع، 
ك��ذل��ك ثمة  وال��ت��ق��رح��ات.  اإ���س��الح احل���روق  يف  خ�سو�ساً 
على  اجل�سم.  �سطح  على  مبا�سرة  اجللد  لطباعة  خطط 
�سبيل املثال، طورت �سركة Renovacare يف بن�سلفانيا 
م�سد�ساً ير�ص خاليا اجللد اجلذعية مبا�سرة على جراح 
لتنتج  تتكاثر  �سحايا احل��روق )اخلاليا اجلذعية خاليا 
�ستى اأنواع اخلاليا التي يتاألف منها الن�سيج(. وي�سري اأحد 
القرتاحات اإىل اأن اخلاليا اجلذعية املعنية �سُتوؤخذ من 
املري�ص نف�سه، ما يعني اأن ما من خطر اأن يرف�ص اجلهاز 

املناعي الن�سيج اجلديد.
لكن اجلائزة الكربى يف هذه اجلهود كافة تبقى النجاح يف 
 Roots طباعة اأع�ساء كاملة. بالن�سبة اإىل الكلى، تعتقد
بالتكنولوجيا  تعنى  ا�ست�سارية  �سركة   ،Analysis
�ست  غ�سون  يف  حقيقة  �سي�سبح  النجاح  ه��ذا  اأن  الطبية، 

�سنوات.
التجّدد،  اإىل  بطبيعته  مييل  ال��ذي  الكبد،  حالة  يف  اأم��ا   
الهند�سية  برتكيبته  القلب  لكن  قريباً.  ممكناً  ف�سي�سبح 

الداخلية املعقدة �سي�ستغرق وقتاً اأطول.
َمن  اأن  املطبوعة  الأع�����س��اء  �ستعني  الأح����وال،  مطلق  يف   
اإىل  ي���ع���ودوا م�سطرين  ل��ن  ال����زرع  ي��ن��ت��ظ��رون ج���راح���ات 
ب موت غريب للح�سول  ا�ستجداء اإح�سان الآخرين اأو ترقُّ

على و�سيلة تنقذ حياتهم.

اأعّد البحث بول �سارب، وهو باحث من جامعة لندن امللكية. 
يقول يف هذا املجال: )نح�سد اخلاليا اجلذعية يف اجل�سم، 
يف  الطريقة  ه��ذه  جنحت  واإن  ج��ي��دة.  نتائج  اإىل  ي���وؤدي  م��ا 
معاجلة الأ�سنان، فمن املفرت�ص اأن تنجح مع اأع�ساء اأخرى 

اأي�ساً(.
�سحيح اأن البحث ما زال يف مراحله الأوىل، اإل اأن خرباء مل 

الدرب  املقاربة متهد  ب�ساطة هذه  اأن  يوؤكدون  ي�ساركوا فيه 
لالنتقال اإىل مراحل البحث التالية التي ُتظهر ما اإذا كانت 

هذه الطريقة توؤدي اإىل النتائج عينها بني الب�سر.
وا�سنطن،  جامعة  يف  باحثة  �سريبا،  فاني�سا  الدكتورة  تكتب 
الفجوة  املهمة  اخلطوات  هذه  )ت�سّد  اإلكرتونية:  ر�سالة  يف 
التطبيقات  نحو  خطوة  الكت�ساف  ه��ذا  وت��ق��ّرب  النتقالية 

ال�سريرية امل�ستقبلية.
ا+�سريرية يف  الدرا�سات  اأم��ام  ال��درب  اأن ميهد البحث  ناأمل 

امل�ستقبل القريب(.

اآليات االإ�سالح
عندما تفقد الأ�سنان العاج )ن�سيج عظمي حتت املينا ي�سّكل 
اأك���رب ج��زء م��ن ال�����س��ن(، تطلق اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة الكامنة 
داخلها عملية اإ�سالح وتنتج عاجاً جديداً. لكن امل�سكلة تكمن 
�سوى  تنتج  اأن  ت�ستطيع  ل  الطبيعية  الإ���س��الح  اآلية  اأن  يف 
مقدار �سغري من العاج، فتعجز بالتايل عن التعوي�ص عن 
تلتقط  اأو  بالغة،  اإ�سابة  ال�سن  تعاين  عندما  ي�سيع  ما  كل 
الطبيب  مثقاب  حتت  املطاف  بها  ينتهي  اأو  كبرية،  ع��دوى 

احلاد، وفق �سارب.
على  ذاتها،  اإ�سالح  على  امل��ح��دودة  الأ�سنان  ق��درة  اإىل  نظراً 
اأو  تفتتها  دون  ليحول  يقفلها  اأو  ال�سن  يح�سو  اأن  الطبيب 
اإ�سابتها بعدوى. لكن ح�سوة الأ�سنان حتول اأي�ساً دون عودة 

ال�سن اإىل حالتها الطبيعية البي�ساء اللوؤلوؤية.
الإ�سالح  اآليات  عمل  كيفية  فهم  اإىل  وفريقه  �سارب  ي�سعى 
الطبيعي على اأمل اأن يحولوا هذا الفهم اإىل طريقة لتمكني 
ال�سن. ويف اإطار بحثهم، اكت�سفوا اأن جمموعة من اجلزيئات 
حا�سرات  )اأو  ك��ي��ن��از  �سنثاز  غليكوجني  ح��ا���س��رات  ُت��دع��ى 
العاج  اإنتاج  على  اجلذعية  اخلاليا  قدرة  تعّزز   )GSK-3

ب�سرعة تفوق املعتاد.
يف  �سغرية  ثقوباً  الباحثون  اأح���دث  اجل��دي��دة،  ال��درا���س��ة  يف 
طواحن الفئران ليك�سفوا لبها حيث تقع اخلاليا اجلذعية، 

ا�سفنجاً من الكولجني يحتوي على واحد  اأدخلوا فيها  ثم 
ال�سن.  وغطوا   GSK-3 حا�سرات  من  اأن���واع  ثالثة  من 
اأن الإ�سفنج ذاب  اأزالوا الأ�سنان ليكت�سفوا  اأ�سابيع،  بعد �ستة 

باأكمله واأن العاج التالف جتدد مبعظمه.
)وهكذا ا�ستغلوا م�سار الإ�سارات الذي يحّفز عملية الإ�سالح 
الطبيعية(، ح�سبما تو�سح ميغان بوغا�ص، باحثة من معهد 

فور�سيث يف كامربيدج مبا�سات�سو�ست�ص وكلية طب الأ�سنان 
يف هارفارد مل ت�سارك يف البحث.

يجري �سارب وفريقه راهناً درا�سات م�سابهة لدى اجلرذان 
بغية التاأكد من اأن هذه املقاربة توّلد ما يكفي من العاج مللء 
الأك��رب قبل حماولتهم درا�سة هذه  الأ�سنان  اأو�سع يف  ثقوب 

الطريقة بني الب�سر.

اخلاليا اجلذعية ت�سلح تلف االأ�سنان طبيعيًا!

جراحة  األ��ف   120 نحو  �سنة  كل  االأطباء  ُيجري 
اآخر.  اإىل  اإن�سان  من  كلى(  )معظمها  الأع�ساء  زرع 
يبقى  لكن  حيًا.  متطّوعًا  اأحيانًا  ال��واه��ب  يكون 
ال�سكتات  اأو  احل��وادث،  �سحايا  من  الواهبني  معظم 
الدماغية، اأو النوبات القلبية، اأو حوادث مفاجئة 
ب�سحة  عمومًا  يتمتع  اإن�سان  حياة  تنهي  م�سابهة 
ج�سم  اأع�ساء  ت�سبح  رمبا  اأنه  ال�سار  النباأ  جيدة. 

االإن�سان املطبوعة متوافرة للزرع.

باإمكان اخلاليا اجلذعية يف اأ�سناننا اأن تن�سط لتمالأ الك�سور، والت�سققات، والفجوات، ح�سبما يوؤكد الباحثون. رمبا 
يوؤدي هذا االكت�ساف يومًا ما اإىل التخّل�س من ح�سوة االأ�سنان. ُن�سر بحث جديد يف جملة )التقارير العلمية(، مل 
ق اإال على الفئران حتى اليوم، اإال اأنه ي�سّلط ال�سوء على طريقة لتحفيز اخلاليا اجلذعية على اإ�سالح عيوب  ُيطبَّ
االأ�سنان مبعدل تعجز عنه عادًة، ذلك بوا�سطة دواء �سبق اأن خ�سع الختبارات اأمان. كذلك يربهن البحث اإمكان 

اال�ستعانة بنوع من عالج اخلاليا اجلذعية ُيحّفزها يف مكانها بدل اإخراجها، والتالعب بها، واإعادتها.

نظرًا اإىل قلة االأع�ساء الب�سرية املنا�سبة

هل ت�سبح اأع�ساء ج�سم االإن�سان املطبوعة متوافرة للزرع؟

طـــب وعل�م
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نيكول كيدمان جت�سد دور كاتبة بريطانية 

لالآمال  خمّيب  فيلم   ...Queen of Desert

تريين�س ماليك يقرتب من انهاء مرحلة كاملة من م�سريته

يخترب  فيلم   ...Song to Song
�سخ�سياته احلاملة والتائهة ويزيد حكمتها وخربتها

ر  يح�سّ حني  طويلة  حوارية  م�ساهد  ماليك  يكتب 
ال�سيناريوهات والأفالم ثم يقطع معظم املحادثات 
خ����الل ع��م��ل��ي��ة امل���ون���ت���اج وك���اأن���ه ي��ق��ول اإن���ه���ا لي�ست 
ل اأن يركز على  التقنيات ال�سينمائية  �سرورية! يف�سّ
املح�ص، علماً باأنها تاأتي مده�سة مبا يفوق التوقعات 

اأحياناً.
الدقيق هدفه مبا�سرًة من دون  الفنان  ي�سيب هذا 
ين�سغل  رمبا  متينة.  ق�سة  اإىل  بال�سرورة  ال�ستناد 
ب��اأ���س��ال��ي��ب��ه ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ث���م ي�����س��ور امل�����س��اه��د التي 

بالغية  اأ�سئلة  املمثلني  اأح��د  يطرح  فيما  يريدها، 
الأر����ص اخل�سراء  اأو عظمة  الذنب  اأو  احل��ب  ح��ول 

التي ت�سهد دماراً متزايداً!

�سور �ساعرية
لكن  متكلفاً.  ماليك  ي��ب��دو  الأ���س��ل��وب،  ه��ذا  ب�سبب 
 The رغم ف�سل عمله الأخري غداة فيلمه ال�سخم
Tree of Life )�سجرة احلياة( يف عام 2011، 
ل مي��ك��ن جت��اه��ل ه���ذا امل���خ���رج. ي��ّت��ك��ل م��ال��ي��ك على 

حد�سه ب�سدة حني يبتكر ال�سور ال�ساعرية. ل يهتم 
كثرياً بالنرث ول ياإيقاع الق�سة. حتى يف اأكرث اأعماله 
فار�ص   Knight of Cups �سيما  الفارغة )ل 
اأثر  ب��رتك  كفيلة  قافية  اأو  حلظة  مت��ّر  ال��ك��وؤو���ص(، 
الب�سري  ال�سدى  يالزمنا  اأن  ميكن  اأو  دماغنا  يف 

لدقيقة اأو 10 دقائق اأو طوال الفيلم اأحياناً.
كاملة  مرحلة  اإن��ه��اء  م��ن  ي��ق��رتب  ماليك  اأن  ي��ب��دو 
 Song ،من م�سريته، ورمبا ي�سّكل اأحدث فيلم له
to Song )من اأغنية اإىل اأخرى(، اآخر جزء من 
يف  الأول  العاملي  العر�ص  كثريون  املرحلة.كره  تلك 
)اأو�سنت(،  يف  وي�ست(  �ساوث  ب��اي  )�ساوث  مهرجان 
الفيلم.  تك�سا�ص، حيث �سّور ماليك معظم م�ساهد 
ال�سالة خالل  م��غ��ادرة  اإىل  اأي�����س��اً  ك��ث��ريون  و���س��ارع 

عر�ص اآخر يف �سيكاغو!
ك��ل��م��ا ي���وّت���رين ال��ف��ي��ل��م، ت��ظ��ه��ر ب��ع��د دق��ي��ق��ة اأو بعد 
ثالثة م�ساهد لقطة لغروب ال�سم�ص، اأو م�سهد بني 
مايكل فا�سبندر وناتايل بورمتان، اأو حوار نادر من 
 Song to فيلم  يتكلم.ي�ستعمل  م��ن  ظهور  دون 
اأكرث  يبقى  لكنه  ومتكرراً  مزعجاً  اأ�سلوباً   Song
 Knight of Cups اإثارة لالهتمام من فيلَمي
اأو Voyage of Time )رحلة زمنية(، اأحدث 
الرحالت  عن  )اإمي��اك�����ص(  �سركة  اأنتجتهما  عملنَي 
مل��ال��ي��ك مثلث  اأح����دث فيلم  ال��ك��ون��ي��ة.مي��ك��ن اع��ت��ب��ار 
رومان�سي مع اأنه اأكرث تعقيداً بكثري. تطغى الأجواء 
املو�سيقية على )اأو�سنت(، فيوؤدي فا�سبندر دور منتج 

مو�سيقي �سرير وقذر ومت�سلط، فيما راين غو�سلينغ 
م���ارا، فمغنية  اأم��ا روين  اأغ���اٍن حت��ت جناحه.  كاتب 

وكاتبة اأغاٍن اأي�ساً، وت�سبح باتي �سميث مر�سدتها.
لوبيزكي،  اإمي��ان��وي��ل  ال�سينمائي  امل�����س��ور  اأن  ي��ب��دو 
يف ت��ع��اون��ه اخل��ام�����ص م��ع م��ال��ي��ك، اك��ت�����س��ف طريقة 
الداخل. جت�ّسد  بورمتان من  ال�سوء على  لت�سليط 
الأخرية جمال تك�سا�ص الربي وتقّدم دورها كنادلة 
بطريقة جريئة. تقيم عالقة مع فا�سبندر املرتبط 
اأ�ساًل بال�سخ�سية التي توؤديها مارا وتخون الأخرية 
حبيبها اأي�ساً.ي�ستق هذا الفيلم املرجتل الذي �ُسّمي 
ثم  القانون(  على  )متمّرد   Lawless الأ�سل  يف 
Weightless )بال جاذبية( من م�سرحية اآرثر 
�سل�سلة  اإن��ه��ا  )اجل��ول��ة(.   La Ronde �سنيتزلر 

متالحقة من العالقات احلميمة.
ب�سبب غريته وعدم   ينهي غو�سلينغ عالقته مبارا 
ت�ساحمه ومي�سي بع�ص الوقت مع كيت بالن�سيت. 
ج���اءت حديثاً  فرن�سية  م��ع  ع��الق��ة  م���ارا  تعي�ص  ث��م 
اإىل )اأو�سنت( وتوؤدي دورها برييني�ص مارلو. يقّدم 
ت�سوبها  جت���ارب  �سكل  على  م���ارا  م��غ��ام��رات  ماليك 
الأخ���ط���اء. ح��ني ت��ق��ول )مت�����ّردُت ع��ل��ى اخل����ري(، قد 
عن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ص  للتفكري  حل��ظ��ة  امل�����س��اه��د  ي��اأخ��ذ 

نزعته الأخالقية.

�سخ�سيات حاملة
ل تبدو ال�سخ�سيات متقنة بل تعك�ص تقلبات مزاجية 

معينة. يظهر فال كيلمر على ال�سا�سة لب�سع ثوان 
وهو يحمل من�ساراً على امل�سرح خالل اأدائه املبا�سر: 
وغريبة  ق�سرية  لقطة  �سمن  مده�ص  تغيري  اإن���ه 

يدور يف خلفيتها م�سهد حواري.
�سخ�سياته   Song to Song ف��ي��ل��م  ي��خ��ت��رب 
خربتها.  رمب��ا  اأو  حكمتها  وي��زي��د  والتائهة  احل��امل��ة 
للتعبري عن م�ساعري اأثناء م�ساهدة الفيلم باأف�سل 
معه  تعاركُت  اإن��ن��ي  اأق���ول  اأن  ميكن  ممكنة،  طريقة 
�سحر  حتت  اأحياناً  وقعُت  لكني  منه  ج��زءاً  وك��ره��ُت 

بع�ص اللقطات العابرة.
يف فيلم Deadhead Miles )الأميال امليتة( 
اأن  قبل  ال�سبعينيات  ب��داي��ة  يف  ماليك  كتبه  ال���ذي 
يحقق النجاح يف Badlands )اأرا�سي الأ�سرار(، 
ي�ساهد  حني  اأهدافه  اأح��دث  ببلوغ  خاطف  ي�ستمتع 
فقط  م��ي��اَلن  بقي  فيما  اجت��اه��ه  يف  ق��ادم��ة  �ساحنة 
هذه  يف  ماليك  يقف  خلفه(.  الفارغة  الطريق  من 
املرحلة من م�سريته املهنية اأمام طريق فارغة حُتّتم 

عليه اأن مي�سي قدماً.

اأعّد املخرج الأملاين ويرنر هريزوغ ذات مرة فيلماً 
كان ممثلوه كلهم حتت تاأثري التنومي املغناطي�سي. 
 Heart of سّكل هذا العمل، الذي حمل العنوان�
املخرج  ه��ذا  حم��اور  يف  ت��اأم��ل  حم��اول��ة   ،Glass
�سك  ول  والأ�سالة.  والواقعية،  اجلنون،  املف�سلة: 
واملبدعة  ال��غ��ري��ب��ة  ال��ت��ج��ارب  ن���وع  ه���و  ه���ذا  اأن  يف 
اأعمال مبتكرة وجمنونة  تتوّقعه من خمرج  الذي 
مثل Aguirre، the Wrath of God، و

.Grizzly Manو  ،Stroszek
لنف�سه  ر�سم  ه���ريزوغ  اأن  يبدو  �سنوات،  ب�سع  قبل 
تاريخي  فيلم  اإخ����راج  ي�ستطيع  ه��ل  اآخ���ر:  حت��دي��اً 
بارزين،  جنوماً  ي�سّم  فيلم  هوليوود؟  اأف��الم  من 

ت�سويرية  ومو�سيقى  مم��ي��زة،  طبيعية  وم�ساهد 
 Queen العنوان  التجربة  هذه  حملت  مذهلة؟ 
يف  كيدمان  نيكول  فيها  و�ساركت   of Desert
ال�سرق  جابت  بريطانية  كاتبة  بيل،  غريترود  دور 
و�ساهمت  الأوىل  العاملية  احل��رب  خ��الل  الأو���س��ط 
يف ���س��وغ ح���دود امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ري��ة. ول��ك��ن مهما 
كان هدف هريزوغ من هذا العمل، جاءت النتيجة 
الكاتب  اأعّد هذا  ال�سنني كافة،  مفاجئة: بعد هذه 

واملخرج املبدع فيلماً بالغ ال�سوء.
الرف  على  يقبع   Queen of Desert ك��ان 
ح�سور  يكاد  وا���س��ح.  وال�سبب  ���س��ن��وات،  ب�سع  منذ 
ك��ي��دم��ان، ال��ت��ي ت��ب��دو ن��ب��ي��ل��ة ب��ال��ق��در امل���الئ���م، اأن 

ما  �سرعان  ولكن  متقناً.  فيلماً  ن�ساهد  اأننا  يقنعنا 
اأن ثمة خطباً ما. ل نعلم ما الذي �سّد  يت�سح لنا 
بيل اإىل ال�سرق الأو�سط وملاذا. وعندما ت�سل، تقع 
يف احل��ال يف حب هرني ك��ادوغ��ان، وهو دبلوما�سي 
قليل ال�ساأن.يبدو كادوغان �سخ�سية عادية يوؤديها 
جيم�ص فرانكو بلهجة ُتعترب بعيدة عن الربيطانية 

بقدر برغر )ماكدونالدز(.

رجل جمنون
يبدو توما�ص اإدوارد لورن�ص )روبرت باتن�سون(، يف 
موقع  يف  يتنقل  امل��زاج  عكر  جمنوناً  رج��اًل  الفيلم 
البرتاء الأث��ري. رمبا الهدف من هذه ال�سخ�سية 

تقوي�ص ال�سورة املميزة التي قدمها بيرت اأوتول يف 
Lawrence of Arabia، اإل اأنها تظل مثاًل 

جلياً على �سوء اختيار املمثل اأو �سوء الإخراج.
ه���ريزوغ بح�ص  العمل؟ يتمتع  ه��ذا  م��اذا ح��دث يف 
فكاهة غريب اإىل درجة اأن فيلمه هذا ُيعترب اأقرب 
اإىل دعابة �سخيفة. اأما التف�سري الآخر فيقوم على 
ال��ذي مييل  امل��خ��رج- الفيل�سوف  اأن ه���ريزوغ، ه��ذا 
يف  ي��ربع  ل  وال�ساعرية،  الأ���س��اط��ري  اإىل  بطبيعته 
والتاريخ  وال�����س��ي��ا���س��ة،  احل����ب،  ت��ف��ا���س��ي��ل  ت�����س��وي��ر 
يوؤكد  ل،  اأو  متعمداً  ذل��ك  ك��ان  و���س��واء  الب�سيطة. 
اأن هريزوغ  الأقل  على   Queen of Desert

يظل متقلباً دوماً.

يف اأحدث فيلم له بعنوان Song to Song )من اأغنية اإىل اأخرى(، 
يقرتب تريين�س ماليك من اإنهاء مرحلة كاملة من م�سريته.

ملا كنت ناقدًا واإن�سانًا له حاجات، فاأعرتف باأن اأحدث اأفالم تريين�س 
يرافق  ال��ذي  الهام�س  ال�سوت  ب�سبب  باجلنون  ت�سيبني  ماليك 
اأكره  بداأُت  خاطئات.  اأو  كقدي�سات  دومًا  الن�ساء  وت�سوير  امل�ساهد 
النوافذ ال�ساحرة التي متتّد من االأر�س اإىل ال�سقف يف تلك املواقع 
الفخمة التي ت�سمل اأ�سغر عدد من املفرو�سات، ويق�سعّر بدين حني 
تظهر االأرواح الن�سائية ال�سامية على �سكل دوامة بي�ساء ال تكّف 
عن الدوران وحتيط بها م�ساحة ع�سبية �سا�سعة اأو تخرتقها رق�سة 

تقليدية يف ممر جانبي اأو تظهر لتقطع حركة ال�سري.

اأ�سدق تعبري لو�سف Queen of Desert للمخرج والكاتب االأملاين ويرنر هريزوغ اأنه فيلم بالغ ال�سوء. 
توؤدي البطولة نيكول كيدمان يف دور غريترود بيل.
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عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

جمعة الغوي�ص

�صحيحه     اأجنا�س/ن  الّنا�س  يف  ترى 

ف�صيحه    الّلي   الأمــور  ي�صوفون 

والقريحه     للمالمح  فــهــيــم/ن 

و�صيحه /ن  �صح�صاح  رّووك  ولو 

الف�صيحه     ــزل  اجل هل  من  لأنّــك 

�رسابي  مــن  ــر/ن  ــدي غ ــك  ل تخّيل 

الّرحابي �صاق  حولها  ابــعــني/ن 

ــي ــي ول�ــصــواب ــاط ــاك خ ــف ــخ ولي

باينابي لــك  مــن  ــك  ــغــري ي فــال 

ــني اجلــنــابــي ــال ــرب ع ــع ــب ال ــري ع

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

نحنا الرقم لول  على الر�س والكون

                             من اأ�صغر مواطن حلد الرئا�صه

ماخلوف كل حاكم بحرا�س مي�صون

                                وحكامنا مت�صي بليا حرا�صه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ال�شاعر عتيق خلفان الكعبي – الإمارات العربية املتحدة

�شيخة الرمل
الق�سيدة الفائزة باملركز الثالث يف م�سابقة "النخلة 

باأل�سنة ال�سعراء" الن�سخة االأوىل 2017 التي نظمتها 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،

ال�ك��رم ك��ي���ف  و�س����وف  ال�ن�خ�ي���ل  ج��ذع  ه��ز 

ال�ق������دم ع��س�ور  م��ن  ف�ي��ه��ا  ال�م�ج���د  ث��اب�ت 

ب��س��م ح�دي�ث��ه  وف���ي  ال��ر�س���ول  ع�ن�ه�ا  ق��ال 

ال�ق��م�����م ك�����ل  ف��وق  ت�ب�ق�ى  ال�رم�ل  �س�ي�خ�ة 

وال�ع�����زم ب�ال��س��رب  غ�ر�س�ه�ا  ال�ل�ي  )زاي���د( 

م�ب�ت��س�م ال��س�م�ا  ف�ي  وج�ه�ه  ن��ور  رح�����ل  ل��و 

واع���ت��س�����م ب�ال�وف�ا  )خ�ل�ي�ف���ة(  ب�ع�د  وق�ام 

اال�س�����م ال�مكان  ف�ي  �س�بح�ت  ال�ج�ود  ونخ�ل�ة 

ك�ال��س�ه�م و�س�ع�ف�ه��ا  رم��ح  م�ث��ل  ج�ذع�ه���ا 

ان��ت���ظ���م ع�ق����د  در  ع��ذق��ه��ا  ف�ي  ال�رط�ب 

غ�ن����م م��ن  ب�خ�ت  وي��ا  ن��س�ي�د  م��ن  ط�لع�ه��ا 

ال����ع���دم ح����داه  ال�ل�ي  ال�ف�ق��ي��ر  الأج��ل  زاد 

ان�ف��س��م م�ا  وذك��ره��ا  غ��ال�ي  ك��ن��ز  خ�ي�ره�ا 

ور�س���م ج�����اد  ال��غ�ي�ث  ال��س�ل�وع  رم�����ل  ف�����وق 

ن�غ����م داري  م�ج�د  ال��س�ح�اري  ع�ي�ون  ف�����ي 

�س�م���اوات���ه������ا م���ن  ب�ك��ف����ك  اأي�ت��س���اق����ط 

اآي����ات����ه����ا ب��ي����ن  ي�ت��ل���ى  ع���ز  وا�س��م��ه��ا 

خ��ي��رات���ه�������ا �س��ان  م��س�ل��م(  ل�ك�ل  )ع�م��ه 

م��ق��ام��ات��ه��ا ف���ي  وت��س�م��و  ال�م�ع�ال�ي  ف��ي 

م��س��اح��ات�ه�����ا ف���ي  ال�ب��س�اي���ر  ك���ل  وزف 

ج���ن���ات��ه��ا ب��ي�����ن  ت�رف����رف  روح�����ه  ك���ن 

ط�م�وح���ات���ه����ا ف�����ي  ال�م��س�رية  رك�����ب  وق��������اد 

واح�����ات�ه����ا ب�ي����ن  بال��م�ك����ارم  ت��زده���ي 

ح����االت�����ه���ا ب�ك����ل  و�س�م���وخ  ع���ز  رم��������ز 

دان����ات����ه����ا �س��ب���ه  ت���دن��ى  ل���ك  ل��لج�ن�ى 

مترات�ه���ا )ف���ر����س(  و  )خ���ال����س(  ف�����راي��������د  م��ن 

ل���ذات�ه�����ا ط��ع��م  ح��ل���وى  ذوق  ول��ل�غ�ن�ي 

ن�ب��س�ات��ه�����ا ب�ي�ن  اغ��ر�س�ت�ه�ا  ق�����ل�����وب  م�����ن 

رح���اب���ات����ه���ا ف��ي  اأح��س�ن�ت�ن���ا  ن��خ�ل��ٍة 

ه��ام��ات��ه������ا ب�ع����ز  ال�ن�خ��ي���ل  رددت�����������ه 

 ريــتـ�يــت

�سباح اخلري يا دار ال�سعاده

ْو �سعٍب ينت�سي عْزم ْو رياده

�سباح ي�ْسرق اأنوار التفاوؤل

ل�سّباٍن لهم ع ال�ّسْبق عاده

***

فعاًل دَولنا يختلف م�ستواهن  ..

َح�ْسب القيادات ْو من يكون فيها

ح�كومة/ن ك�ل/ن عليها يراهن  ..

و ح�كومة/ن حمد/ن يراهن عليها!

البيت مت�حد
ف االأم������ر وال�������س���ور ي���ا ْط������وال ال�����س��ب��ور

االأم�������ور اأن�������س���اف   .. ت���ع���ّودن���ا ع��ل��ى  م���ا 

��ْم َع�����سَ  .. ْن����َع����ّدل  و   .. امل��ف��ت�����ول  ن��ن��ق�����س 

! ���ْم  ِن�������سَ ن��ق��ط��ع   .. اأو   .. ْك���ف���وف  �����د  مِنِ ي���ا 

عو�ص بن حا�شوم الدرمكي

كلنا خليفة
ثّبتنا  ، االأر����س  ج��ذور  ثَبّت  ما  كل  خليفة 

. لّبينا   ، ال��ط��والت  ن��دا  ل��ّب��ى  م��ا  ك��ل  خليفة 

زينب البلو�شي

�شامل حممد الكعبي

ا���س��ت��ع��د ل����� رح�����������ل��ة ال���ي�����������وم ال��ط��وي��ل��������ة

الف�س���يلة االأي�������������������ام  ت��وق�����ي��ت  اغ��ت��ن��م 

ف��ا���س�����ي واجل���������ي����ب  ت���ن���ت���ه���ي  ال  وان����ت����ب����ه 

خ�����ل ن���ف�������س���ك را�����س����ي����ة وال����ق����ل����ب را����س���ي
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