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عيناها تقفالن 3 �أيام متتالية

تعاين امراأة اأ�سرتالية من مر�ض غام�ض، يجعل عينيها تقفالن ملدة 
اأن  يجعلها تفقد الب�سر طوال هذه املدة، دون  مما  متتالية،  اأيام   3

يتمكن الأطباء حتى الآن من ت�سخي�ض حالتها النادرة.
وتغريت حياة ناتايل اأدلر قبل نحو 13 عاماً، عندما كانت بعمر 17 
عام، عندما ا�ستيقظت يف �سباح اأحد الأيام، لتجد جفنيها متورمني 
تلقائي  ب�سكل  تغلقان  عيناها  ب��داأت  الوقت،  ذلك  ومنذ  كبري،  ب�سكل 

لفرتات متفاوتة من الزمن. 
ويف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع، تطورت احلالة لدى ناتايل، لتبداأ عيناها 
تنغلقان ملدة 3 اأيام، تليها 3 اأيام يف و�سعية طبيعية، وكان عليها التعود 
على هذا الروتني الغريب، نظراً لأن الأطباء، مل يكونوا قادرين على 
ت�سخي�ض حالتها، وو�سف العالج املنا�سب لها، بح�سب ما ذكر موقع 

اأوديتي �سنرتال.
العيون  ط��ب  وح����دة  رئ��ي�����ض  اأوداي،  ج��و���س��ن  ال��روف��ي�����س��ور  وي��ق��ول 
التخ�س�سية، يف م�ست�سفى العني والأذن امللكي مبدينة ملبورن "حالة 
ال��ب��داي��ة، عندما ت�سدرت حالتها  ل��غ��زاً حم���رياً، ويف  ت��زال  ن��ات��ايل ل 
املري�سة  اأي ت�سخي�ض لها، وخ�سعت  الأخبار، مل يكن لدينا  عناوين 
يكونوا  مل  الأط��ب��اء  لكن  والخ��ت��ب��ارات،  الفحو�سات  ملئات  الآن  حتى 

قادرين على حل هذا اللغز".
ففي  و�سحاها،  ع�سية  بني  يحدث  "الأمر  حالتها  ناتايل عن  وتقول 
ق��ادرة على فتح عيني، وعندما  واأن��ا  النوم،  اإىل  اأتوجه  الثالثة  الليلة 
اأ�ستيقظ يف ال�سباح، اأفقد هذه القدرة. ل اأحد يعلم ملاذا، ول يوجد اأي 
ت�سخي�ض �سامل ودقيق للحالة حتى الآن". وخالل الأيام التي تكون 
با�ستثناء  كامل،  ب�سكل  ناتايل  عن  ال��روؤي��ة  حتجب  مغلقتان،  عيناها 
فتحة �سغرية يف عينها الي�سرى، وخ�سعت لعدة عمليات جراحية غري 
ناجحة على مر ال�سنوات، واأ�سبحت الآن تعتر كفيفة قانونياً، بعد 
اإزالة نحو %99 من ع�سالت جفونها، ومع ذلك، فهي تعتمد على 

حقن البوتوك�ض لإبقاء عينيها مفتوحتني جزئياً على الأقل.

ت�ستبدل �أزهار �لزفاف بجر�ء ملونة 
اأ�سافت امراأة من ولية اأيوا الأمريكية مل�سة جديدة على حفل زفافها 
ب��ج��راء �سغرية  التقليدية  ال��زف��ات  زه���ور  ب��ا���س��ت��ب��دال  ق��ام��ت  ع��ن��دم��ا 
زف��اف��ه��ا وه��ي حتمل  ك���الرك  ���س��وراً حلفل  �سامنثا  م��ل��ون��ة.  ن�سرت 
اجلراء ال�سغرية برفقة العديد من املدعوات عو�ساً عن باقة الأزهار 

التقليدية التي حتملها العرو�ض عادة يف حفل زفافها. 
مع  بالتعاون  ال��زف��اف  حفل  يف  اجل���راء  وو�سيفاتها  �سامنثا  وحملت 
اجلراء  لتبني  النا�ض  توعية  بهدف  الكالب،  باحت�سان  خا�ض  ملجاأ 

ال�سغرية والعناية بها. 
وبعد حفل الزفاف قال ناطق با�سم ملجاأ الكالب، اإن امللجاأ تلقى �سياًل 

من طلبات تبني الكالب لديه. 
حول  النا�ض  بني  الوعي  لن�سر  رائعة  طريقة  كانت  الناطق  واأ���س��اف 

اأهمية تبني الكالب امل�سردة وتاأمني م�سكن لها.
وتقبلهم  ال��ك��الب  م��ل��ج��اأ  اإدارة  ب��ت��ع��اون  �سامنثا  اأ����س���ادت  جهتها،  م��ن 
لفكرتها التي �ساهمت يف تاأمني ملجاأ للكثري من الكالب، بح�سب ما 

ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

�لدولة �لأوروبية �لأكرث �كتئابا
اأكرث  م��ن  والأمل���ان  الريطانيني  اأن  ج��دي��دة  دول��ي��ة  ت�سنيفات  ذك��رت 

النا�ض اكتئابا يف العامل الغربي، ب�سبب عدم ر�ساهم على وظائفهم.
ميل"  "ديلي  �سحيفة  نقلتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  للت�سنيفات  ووف��ق��ا 
عر�سة  اأكرث  الن�ساء  فاإن  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  الريطانية 

لالإ�سابة بالكتئاب مقارنة مع الرجال.
يعانون من  املكتئبني غالبيتهم  الأ�سخا�ض  اإن هوؤلء  املنظمة  وقالت 
مل�ستواهم  وفقا  الكتئاب  م�ستويات  وتختلف  وظائفهم.  يف  م�ساكل 
�سن  يف  املدر�سة  تركوا  الذين  الأ�سخا�ض  ي�ساب  غالبا  اإذ  التعليمي، 
بالتعليم  التحقوا  الذين  اأولئك  اأكرث من  بالكتئاب  ال�ساد�سة ع�سرة 
العايل. وجاءت اأي�سلندا يف املركز الأول من بني اأكرث الدول التي يبلغ 
مواطنوها باإ�سابتهم بالكتئاب بن�سبة 14 يف املئة، متبوعة باأيرلندا 
ب�12 يف املئة، ثم اأملانيا وتركيا بنف�ض الن�سبة، ففنلندا والرتغال ب�11 
ال�سويد  مع  منا�سفة  ال�سابع  املركز  فاحتلت  بريطانيا  اأم��ا  املئة.  يف 

ولوكمبورغ ب�10 يف املئة، فهولندا ب�9 يف املئة يف املركز العا�سر.
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ولدة طفل ب�سبع �أ�سنان
اأ�سبح الر�سيع الهندي برايان �سارما، الأول يف العامل، الذي يولد مع �سبع 
اأ�سنان كاملة. ومت نقل الر�سيع اإىل وحدة العناية املركزة يف اأحمد اأباد يف 
ولية غوجارات غرب الهند، بعد وقت ق�سري من ولدته، يوم 30 يونيو، 
اأي  عليه  اللتهابات، ومل تظهر  بع�ض  ملعاجلته من  اأي��ام   10 وظل هناك 

اأعرا�ض غريبة بعد اأن التقى بوالديه وانتقل اإىل املنزل.
ولكن اأمه نيكيتا، البالغة من العمر 31 عاما، وجدت �سعوبة يف اإر�ساعه 
بالفك  ك��ام��ل  ب�سكل  من��ت  ق��د  اأ���س��ن��ان  �سبعة  لطفلها  اأن  اكت�سفت  عندما 
اأن يولد طفل ب�سن  اإنه من النادر  ال�سفلي. وقال الطبيب ميت راماتري، 
اأي طفل  يولد  نوعها حيث مل  الأوىل من  ه��ذه احلالة هي  ولكن  واح��دة 
ب�سبعة اأ�سنان، واأكد باأنه كان يجب اقتالعها جميعا حتى نتجنب اأي خطر 
على الطفل باأن يبتلعها اأو اأن تخنقه يف حال تك�سرت و�سقطت اأجزاء منها 
يف ق�سبته الهوائية.  واأو�سح قائال: عندما فح�سته وجدت 7 اأ�سنان، ففي 
ب�سع الأحيان جند روؤو�ض اأ�سنان عند الر�سع ولكنها ل تنمو، اأما يف هذه 
احلالة فقد منت وظهرت متاما، واأ�ساف اأنه مل يقراأ من قبل عن اأي حالة 

م�سابهة، ولكنه ل يعترها غري طبيعية.
ومتكن الأطباء من اقتالع الأ�سنان ال�سبعة من فم الر�سيع الذي مل يتجاوز 
ال�سهر من عمره.  وقال راماتري، الذي اأ�سرف على العملية "اإن الر�سيع 
بحالة �سحية جيدة" م�سريا اإىل اأن العملية اأجريت على مرحلتني، حيث 
اإجراء  وق��د مت  الثانية،  املرحلة  و3 يف  الأوىل  اأ�سنان يف   4 الأط��ب��اء  اقتلع 

تخدير مو�سعي على الطفل نظرا ل�سغر �سنه. 
ويقول املعهد الوطني ل�سحة الر�سع اإن ولدة الأطفال مع اأ�سنان يعد اأمرا 
نادرا للغاية حيث ميكن اأن يحدث لدى واحد من 3 اآلف ولدة، ويقال اإن 
بالإ�سافة  اأن يكون عامل خطر حمتمل  اأثناء احلمل ميكن  التغذية  �سوء 
الأ�سنان  اقتالع  يجب  احل��الت  جميع  ويف  ال��وراث��ي��ة،  الأ�سباب  بع�ض  اإىل 

باعتبارها ت�سكل خطرا على حياة اأولئك الأطفال.

�سرو�ل هتلر يف 
�ملز�د �لعلني

ي����ع����ر�����ض �������س������روال داخ�����ل�����ي ي����ع����ود اإىل 
اأدول��ف هتلر يف مزاد  الديكتاتور الأمل��اين 
علني بالوليات املتحدة الأمريكية، يقّدر 
 5000 م���ن  اأك����رث  اإىل  ���س��ع��ره  ي�����س��ل  اأن 
الكتان  م���ن  م�����س��ن��وع  ال�������س���روال  دولر! 
القيمون  اأ�سار  وقد  بالأبي�ض،  وخمطط 
ع��ل��ى امل�����زاد ب����اأن ق��ي��ا���ض ال�������س���روال كبري 
يبلغ  اخل�سر  اإن مدى  اذ  ب�سكل مده�ض، 
بالذكر  اجل��دي��ر  �سنتيمرتا.   99 ح���وايل 
ال�سروال  م���ن  ال���ع���ل���وي  ال��ق�����س��م  اأن  ه���و 
الزعيم  ل���س��م  الأوىل  الأح���رف  يت�سمن 
هيتلر مطّرزة على ميني  اأدول��ف  النازي 
ملزادات  "A.H." وف��ق��اً   : العلوي  اجل��زء 
الك�سندر التاريخية يف الوليات املتحدة. 
وك����ان ق���د ع���رث ع��ل��ى ه����ذه ال��ق��ط��ع��ة من 
الثياب الداخلية اخلا�سة بهيتلر يف فندق 
برخوتل غرات�ض يف النم�سا، كان قد تركها 
يف غ��رف��ة ال��ف��ن��دق ح��ي��ث م��ك��ث يف �سباط 
1938 اأثناء �سفره اإىل النم�سا. واحتفظ 
به حفيد املالك ال�سابق لفندق الرخوتل 
نذكر  امل���زاد.  يف  يعر�ض  اأن  قبل  غرات�ض 
ن����ادرة ج���داً من  ن�سخة  ه��ن��اك  اأن  اأي�����س��اً 
"معركتي" �سوف  لهتلر  الذاتية  ال�سرية 

تكون معرو�سًة اأي�ساً يف املزاد عينه.

م��ت��ح��ف ل��ل��ر���س��وم 
�ل�سو�رع  يف  و�لفن 
�سيتم افتتاح متحف للر�سوم والفن 
يف الأماكن العامة يف برلني و�سيتم 
�سوارع  ل��ف��ن��اين  ت�����س��ام��ي��م  ع���ر����ض 
واجهة  ع���ل���ى  ودول�����ي�����ني  حم��ل��ي��ني 
�سيجري  ال�������ذي  امل���ت���ح���ف  م���ب���ن���ى 
الفن  م���ت���ح���ف  وي����ق����ع  ت���د����س���ي���ن���ه. 
ال�����ذي يطلق  امل��ع��ا���س��ر احل�������س���ري 
يف  ميل  اأرت  اأو  اأرمت��ي��ل  ا���س��م  عليه 
مبنى �سكني مت حتويله اإىل متحف. 
وهيكل  مر�سوفة  باأر�سية  ويت�سم 
وكاأنه  �سعورا  يعطي  جلعله  مفتوح 
يا�سا  املتحف  مديرة  وقالت  ���س��ارع. 
املعا�سر احل�سري هو  "الفن  يوجن 
ملتابعة  ال��ت��ال��ي��ة  املنطقية  اخل��ط��وة 
وقالت  ال�سارع".  يف  ي���ح���دث  م����ا 
اأن يكون اأر�سيفا  ميكن  املنزل  "هذا 
للمرة  ال�سارع"  "فن  ق�سة  يحكي 
الآن"  وح��ت��ى  ال��ب��داي��ة  م��ن  الأوىل 
ب�سكل  ي��ن��ت��م��ي  ال���ف���ن  اأن  م�����س��ي��ف��ة 
على  والر�سم  ال�سارع.  اإىل  �سحيح 
قانوين  غ���ري  ب���رل���ني  يف  اجل������دران 
م���ا مل ي��ع��ط م��ال��ك امل��ن��ط��ق��ة التي 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ذل����ك ت�����س��ري��ح��ا. وقبل 
ع�سرين عاما خ�س�ست املدينة نحو 
الر�سوم  لإزال����ة  دولر  م��الي��ني   5
اإن�ساء  ومت  اجل���������دران،  ع���ل���ى  م����ن 
اأماكن  ل��ت��اأم��ني  ���س��غ��ط  جم��م��وع��ة 
مل��م��ار���س��ة فنهم  ال�������س���وارع  ل��ف��ن��اين 
ب�سكل قانوين. وقال لوي�ض ما�ساي 
م���ن ل���ن���دن وه����و واح�����د م���ن 150 
"اإنه  اأع��م��ال��ه��م  ع��ر���ض  �سيتم  فنانا 
اإق��ام��ة متحف  ���س��يء ط��ي��ب اأن ت��ت��م 
لأنه يعني اأن الفنانني الذين كانوا 
جزءا من هذا امل�سهد وهذه احلركة 
على  الآن  يح�سلون  طويلة،  لفرتة 

الحرتام الذي ي�ستحقونه".

�لأب��ق��ار  م��ن  قطيع 
قرية  على  ي�سطو 
اق��ت��ح��م قطيع  م�����س��ه��د ط���ري���ف،  يف 
موؤلف من 40 بقرة قرية بولينغتون 
الريطانية،  �سي�ساير  منطقة  يف 
الع�سب  بتناول  الأبقار  �سرعت  حيث 
فو�سى  واأحدثت  املنازل  حدائق  من 

عارمة يف املكان. 
كانت جاني�ض ويل�سون قد ا�ستيقظت 
بارت�ساف  وب�����داأت  ل��ل��ت��و  ن��وم��ه��ا  م��ن 
فنجان من القهوة يف غرفة معي�ستها 
خارج  غريبة  اأ�سواتاً  �سمعت  عندما 
اأدرك�����ت ال�سيدة  م��ن��زل��ه��ا.  وع��ن��دم��ا 
اأبلغت  ويل�سون ما يحدث يف اخلارج 
زوجها �ستيف الذي هرع اإىل اخلارج 
ل��ي��ح��اول اإب��ع��اد الأب��ق��ار ع��ن حديقة 
الآخرين  ال�سكان  وم�ساعدة  املنزل، 
يف منع الأبقار من اقتحام منازلهم.

لل�سعادة �أ�سر�ر عديدة يكمن بع�سها يف �أب�سط 
�أمور �حلياة. لكنها مع ذلك ت�سكل لغزً� يحاول 

ر�سد  عديدة،  در��سات  وبعد  د�ئمًا.  فكه  �لباحثون 
علماء جمموعة من �أهم مو��سفات �ل�سعد�ء.

�سيلغمان  مارتن  �لأمريكي  �لنف�س  علم  خبري  و�سع 
�ل�سعادة  م�ساعر  من  �ملائة  يف   60 �إن  تقول  نظرية 
حني  يف  بنا،  �ملحيطة  و�لبيئة  �جلينات  حتددها 
ل  بن�سبة  �سعادته  م��دى  بنف�سه  �لإن�����س��ان  يحدد 
حتديد  يف  �لعلماء  و�ختلف  �ملائة.  يف   40 تتجاوز 
�لنهاية  �لب�سر، وخل�سو� يف  �ل�سعد�ء بني  مو��سفات 
�إىل بع�س �لنقاط �لتي متيز من ي�سعرون بال�سعادة 
يف �حلياة. موقع هافينغتون بو�ست ��ستعر�س بع�س 

هذه �ملو��سفات:

�حذر.. وزن زوجتك 
قد يوؤذي �سحتك

ك�سفت درا�سة علمية حديثة عن نتائج 
الأبحاث  اأف��ادت  غريبة ومثرية، حيث 
باأن الن�ساء اللواتي يحبنب الطعام قد 

ي�سكلن خطرا على �سحة اأزواجهن.
الذين  ال��رج��ال  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
اأكرث  هم  البدينات  الن�ساء  يتزوجون 
ع��ر���س��ة ل��ت��ط��وي��ر م��ر���ض ال�����س��ك��ر من 
النوع الثاين، من اأولئك الذين لديهم 
ل�سحيفة  وفقا  حجماً.  اأق��ل  �سريكات 

ميل" الريطانية. "ديلي 
واأك�����دت ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج���ري���ت على 
عن  الأزواج  م���ن   5003 م���ن  اأك����رث 
املراأة  وزن  بني  مبا�سرة  عالقة  وج��ود 
العك�ض  اأن  م���وؤك���دة  زوج���ه���ا،  و���س��ح��ة 
لي�ض �سحيحا، حيث اإن الأزواج الذين 
ي��ع��ان��ون م��ن زي����ادة ال����وزن ل��ي�����ض لهم 
زوجاتهم  اإ���س��اب��ة  فر�سة  على  ت��اأث��ري 

مبر�ض ال�سكر من النوع الثاين.

امراأة  كل  وزن  اأن  الباحثون  ووج��د 
ك���ان موؤ�سرا  ال��درا���س��ة  ب��داي��ة  يف 

قويا على فر�ض اإ�سابة زوجها 
بداء ال�سكر من النوع الثاين، 

بغ�ض النظر عن وزنه.
اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����س���ار 
اإ���س��اف��ي��ة يف  خم�ض ن��ق��اط 

اجل�سم،  ك��ت��ل��ة  م���وؤ����س���ر 
اإ����س���اب���ة  اح����ت����م����ال  زاد 
ال�سكر  مب��ر���ض  ال�����زوج 

م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين بن�سبة 
عن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ض   ،21%

وزنه. 
احلياة  من���ط  اأن  ال��ع��ل��م��اء  واأ�����س����اف 

امل�����س��رتك م��ث��ل ���س��وء ال��ت��غ��ذي��ة وعدم 
حيث  اجل���اين،  ه��و  الريا�سة  ممار�سة 
توؤثر الن�ساء البدينات على اأمناط اأكل 

واأن�سطة رجالهن.

�أ�سر�ر �ل�سعد�ء.. ي�سحكون ب�سوت عال ويتو��سلون وجهًا لوجه

املدى  طويلة  فرامنغهام  درا���س��ة  خل�ست  معدية:  �سعادة 
عاماً   20 مل��دة  اأمريكية  مدينة  �سكان  على  اأج��ري��ت  التي 
اإىل اأن ال�سخ�ض املحاط باأ�سخا�ض �سعداء يف حياته تزيد 
فر�ض �سعادته يف امل�ستقبل ب�سكل وا�سح. لذا فاإن ال�سعداء 
يت�سابهون  الذين  الب�سر  من  حميط  يف  دائ��م��اً  يتحركون 

معهم.
اأو  ببالك  تخطر  لفكرة  البت�سامة  مكانها:  يف  البت�سامة 
من  وتعزز  بال�سعادة  ال�سعور  تزيد  م�ساألة  معينة  ذك��رى 
القدرات الإبداعية، لكن من املهم اأن تبقى يف مكانها ول 

تخرج اإل عندما تكون احلالة املزاجية العامة جيدة.
ال�سعادة بقدرة  باول كرامر  النف�ض  للياأ�ض: ربط عامل  ل 
فال�سخ�ض  والإح��ب��اط،  الف�سل  مع  التعامل  على  الإن�سان 
ال�سعيد ينطبق عليه متاماً املثل الياباين القائل اإذا وقعت 

�سبع مرات، فعليك بالوقوف جمدداً ثمان مرات.
يحاولون حتفيز م�ساعر ال�سعادة: حتقيق ال�سعادة قد يكون 
يف غاية الب�ساطة، فال�سعادة تبداأ مبحاولة الو�سول اإليها، 
كما اأظهرت درا�سة ن�سرتها دورية بو�سيتيف �سايكولوجي.

يركزون على اجلوانب الإيجابية: قالت طبيبة علم النف�ض 
اإذا  بو�ست:  هافينغتون  ملوقع  فاين�سينك  �سوزان  الأملانية 
التي ت�سري  الأ�سياء  للرتكيز على  الوقت يومياً  ا�ستثمرنا 
طوال  �سغرية  مكافاآت  على  �سنح�سل  فاإننا  جيد،  ب�سكل 

اليوم وهو اأمر له تاأثري اإيجابي على حالتنا النف�سية.
ال�سعادة تكمن يف التفا�سيل: ال�ستمتاع باآي�ض كرمي لذيذ 
بتفا�سيل  وال�ستمتاع  الطريق  يف  مير  طفل  بابت�سامة  اأو 
الكرام،  ال�سغرية وعدم تركها متر مرور  اليومية  احلياة 

من اأبرز م�سادر ال�سعادة.

يف  �ساعة   24 اأن  م��ن  ال��ك��ث��ريون  ي�سكو  ال��غ��ري:  م�ساعدة 
اليوم غري كافية للعمل والهتمام بالأ�سرة واأداء الواجبات 
الأ���س��دق��اء وغ��ريه��ا م��ن اللتزامات.  امل��ن��زل��ي��ة وم��ق��اب��ل��ة 
الوقت  احلياة  �سخب  من  بالرغم  فيجدون  ال�سعداء  اأم��ا 

مل�ساعدة الغري.
ي��ح��ب��ون ال��ف�����س��ف�����س��ة: اأظ���ه���رت درا����س���ة ن�����س��رت��ه��ا جملة 
�سايكولوجيكال �ساين�ض اأن الأكرث �سعادة هم هوؤلء الذين 
ولي�ض  الطويلة،  واملحادثات  الف�سف�سة  جل�سات  يحبون 

احلوارات الق�سرية.
مداركه  يفتح  ي�سمع  كيف  يعرف  الإن�سات: من  يجيدون 
للمزيد من العلم واملعرفة ويعزز من ثقته بنف�سه. وترجع 
يجيد  ال���ذي  ال�سخ�ض  اأن  اإىل  بال�سعادة  الإن�����س��ات  �سلة 
ال�ستماع وال�ستفادة مما ي�سمع ينهي اأية حمادثة ب�سعور 

اإيجابي باأنه تعلم �سيئاً جديداً.
ا���س��ت��خ��دام برامج  ال�سهل  ل��وج��ه: م��ن  ي��ت��وا���س��ل��ون وج��ه��اً 
مع  للحديث  "�سكايب"،  مثل  وال�سوتية،  املرئية  املحادثة 
الأهل والأ�سدقاء الذين يعي�سون يف مكان بعيد اأو التعليق 
يدخل  م��ا  لكن  "في�سبوك".  ع��ر  الأ���س��دق��اء  ���س��ور  على 
الأقارب  لروؤية  ال�سفر  عناء  ال�سعادة احلقيقية هو حتمل 

والأ�سدقاء والتوا�سل معهم وجهاً لوجه.
اأن التفاوؤل  اأثبتت الدرا�سات  اأغلب الأحيان:  متفائلون يف 

له تاأثري خمف�ض لل�سغط الع�سبي ومقاوم لالأمل.
اإفراز هورمونات  اإىل  الريا�سة  توؤدي  للريا�سة:  الأولوية 
الع�سبي،  وال�سغط  الك��ت��ئ��اب  اآث���ار  م��ن  تقلل  اجل�سم  يف 
وب��ال��ت��ايل ت��زي��د ال�����س��ع��ور ب��ال���س��رتخ��اء ال����ذي ي��ع��د اأحد 
الإن�سان عن  اإىل ر�سى  الريا�سة  وت��وؤدي  ال�سعادة.  عوامل 

قوامه، وهو ما يوؤدي اأي�ساً اإىل ال�سعادة.
القهوة  م��ن  لكوب  البع�ض  يلجاأ  بالطبيعة:  ي�ستمتعون 
يقاومون  ال�سعداء  لكن  الإجهاد،  اأو  بالتعب  ال�سعور  عند 
الإن�سان  مي��د  كم�سدر  للطبيعة  ب��اخل��روج  ال�سعور  ه��ذا 
بالطاقة بعد يوم عمل متعب. ي�سحكون ب�سوت مرتفع: 
يعرف الكثريون اأن ال�سحك هو اأف�سل دواء، وهو اأمر ثبت 
التي  ال�سعادة،  هرمونات  لإف��راز  ي��وؤدي  فال�سحك  علمياً. 
توؤدي اأي�ساً اإىل تقليل ال�سعور بالأمل. املثري لالهتمام اأن 
الريا�سة،  تاأثري  مع  يت�سابه  اجل�سم  على  ال�سحك  تاأثري 
كما يقول الدكتور يل بريك، امل�سارك يف درا�سة ر�سدت اآثار 

ال�سحك على اجل�سم الب�سري.
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�ش�ؤون حملية
يف زيارة ملركز �لعني لرعاية وتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�سة

خالد بن ز�يد يوؤكد �أهمية ��ستقبال �أ�سحاب �لهمم يف بيئة �آمنة مهياأة
مركز �لعني للرعاية و�لتاأهيل ي�ستقبل 359 طالبا مع بد�ية �لعام �لدر��سي �جلديد

�ليابانية  �ل�سركات  يف  �لتدريب  برنامج  بنجاح  يكملون  �إمار�تيًا  طالبًا   14

مركز �ليابان للتعاون �لدويل ي�سارك يف تطوير �ملو�هب �لإمار�تية يف تخ�س�سات �لهند�سة و�لطاقة �ملتجددة و�لتقنيات �خل�سر�ء

•• العني - الفجر

ملوؤ�ّس�سة  املعتمدة  ال�سنوية  اخلطة  �سمن 
ال�����س��ي��ان��ة ملراكز  اأع���م���ال  ال��ع��ل��ي��ا يف  زاي����د 
الهمم،  لأ����س���ح���اب  وال���ت���اأه���ي���ل  ال���رع���اي���ة 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  م��ع  وبالتعاون 
خالد  ال�سيخ  �سمّو  زار  "م�ساندة"،  العامة 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
الإن�سانّية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ّس�سة 
العني  مركز  ة،  اخلا�سّ الحتياجات  وذوي 
لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة 
مبنى  ع��ل��ى  ل��الط��الع  للموؤ�ّس�سة،  ال��ت��اب��ع 
متت  التي  ال�سيانة  حتديثات  بعد  امل��رك��ز 
بهدف  للطلبة،  ال�سيفية  العطلة  خ��الل 
بحّلة  ل�ستقبالهم  املكانّية  البيئة  حت�سني 
-2017 ال����درا�����س����ي  ال����ع����ام  يف  ج����دي����دة 

.2018
بن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمّو  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
اأمني  احلميدان  ع��ب��داهلل  نهيان،  اآل  زاي��د 
الكمايل  وع��ب��داهلل  ب��الإن��اب��ة،  املوؤ�ّس�سة  ع��ام 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  قطاع  رئي�ض 
ونافع احلمادي مدير اإدارة ال�سوؤون املالية 
ال�سالمي، مدير مركز  وم��وزة  والإداري���ة، 
الحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  لرعاية  العني 
والهيئة  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  وع�����دد  اخل���ا����س���ة، 

التدري�سّية والإدارية باملركز.
التفّقدية على ما  �سمّوه يف جولته  واطلع 
املركز،  يف  املُنجزة  ال�سيانة  اأعمال  من  مت 
املركز  اأر���س��ي��ات  ا�ستبدال  ت�سّمنت  وال��ت��ي 
والطبقات  امل�ستعارة،  والأ�سقف  بالكامل، 
اإىل  الإ���س��اءات  وتغيري  لالأ�سطح،  العازلة 
الدفاع  لنظام  LED، و�سيانة عامة  نوع 
كامريات  ت��رك��ي��ب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل����دين، 
ال��درا���س��ي��ة وجميع  ال��ف�����س��ول  م��راق��ب��ة يف 
اأبنائنا  �سالمة  ل�سمان  وامل��م��رات  امل��داخ��ل 
املفتوحة  ال�ساحة  اإغ��الق  مت  كما  الطلبة، 
ومهياأة  اآم���ن���ة  م��ن��ط��ق��ة  ل��ت��ك��ون  ل��ل��م��رك��ز 
تركيب مظلة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  للطالب 
ملنطقة  مطاطية  واأر�سيات  تكييف  ونظام 

ال�سيانة  اأع���م���ال  �سملت  ك��م��ا  الأل����ع����اب،و 
الف�سول الدرا�سية.

واأجن�����زت امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �سركة 
"م�ساندة"  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
الرعاية  مب��راك��ز  املتعلقة  الأع��م��ال  جميع 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة مبنطقة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ت��اأه��ي��ل 
اأبوظبي يف كل من: مركز اأبوظبي لرعاية 
وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة، ومركز 
اخلا�سة،  الح���ت���ي���اج���ات  ل�����ذوي  امل�����س��ي��ف 
ومركز العالج بركوب اخليل، حيث �سملت 
اإعادة �سبغ جميع مناطق  اأعمال ال�سيانة 
عدد  ت�سليح  واملمرات،  الدرا�سية  الف�سول 
3 من الغرف الريا�سية، تبديل الأر�سيات 
واملمرات،  العالج  وغ��رف  الف�سول  لبع�ض 
ملنطقة  املياه  دورات  اإن�ساء  واإع���ادة  اإح��الل 
الأ�سقف  ا���س��ت��ب��دال  ال��درا���س��ي��ة،  ال��ف�����س��ول 
الداخلية  امل���واق���ف  واإ����س���اف���ة  امل�����س��ت��ع��ارة، 

لل�سيارات التابعة للموظفني.
كما اأجنزت اأعمال ال�سيانة للمراكز التابعة 
للموؤ�س�سة مبنطقة العني يف كل من: مركز 

الحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  لرعاية  العني 
لذوي  الأول��ي��ة  اخل��دم��ات  مركز  اخلا�سة، 
الحتياجات اخلا�سة، ومركز هزع البو�ض 
لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة، 
ونادي العني للمعاقني. ومبنطقة الظفرة 
وتاأهيل  لرعاية  غياثي  مركز  م��ن:  كل  يف 
ذوي الحتياجات اخلا�سة، ومركز مدينة 
الحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  ل��رع��اي��ة  زاي���د 

اخلا�سة.
�ساحب  بدعم  زيارته  خالل  �سمّوه  واأ�ساد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمّو 
وبتوجيهات  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمّو  ومتابعة �ساحب 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  زاي���د 
دعم  امل�سلحة، يف  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ومراكزها  للموؤ�ّس�سة  �سمّوهما  وم�ساندة 
الو�سول  اأج��ل  م��ن  ترعاها  التي  والفئات 
اإن�سائها  م��ن  امل��رج��وة  ال�سامية  ل��الأه��داف 
الر�سيدة  القيادة  ورغبات  طموح  وحتقيق 

للفئات امل�سمولة برعاية املوؤ�ّس�سة.

اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سمّو  اأ���س��اد  كما 
من  وال��الحم��دود  املتمّيز  ب��ال��دع��م  نهيان 
اآل نهيان نائب  �سمّو ال�سيخ هزاع بن زايد 
املوؤ�ّس�سة  التنفيذي لرامج  املجل�ض  رئي�ض 
ال�سرتاتيجّية  وم�����س��اري��ع��ه��ا  وم��ب��ادرات��ه��ا 
روؤيتها  حتقيق  ن��ح��و  م�سريتها  مل��وا���س��ل��ة 
اأرقى  بتقدمي  املتمثلة  واأهدافها  ور�سالتها 
لأبنائنا  وامل��ت��م��ّي��زة  ال��ن��وع��ّي��ة  اخل���دم���ات 

وبناتنا من اأ�سحاب الهمم.
الأمني  احل��م��ي��دان  ع��ب��داهلل  ال�سيد  وق���ال 
العليا" ت�ستمد  "زايد  اإن  ب��الإن��اب��ة،  ال��ع��ام 
روؤيتها من الأهداف الجتماعية الرئي�سية 
الواردة يف اأجندة حكومة اأبوظبي الر�سيدة 
وال�����ت�����ي ت����رك����ز ع���ل���ى ت����ق����دمي اخل����دم����ات 
امل�ساندة  والعالجية  والتاأهيلية  التعليمية 
لفئات اأ�سحاب الهمم وتاأهيلهم لالندماج 
ممار�سة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  جم��ت��م��ع��ه��م  يف 
اأ���س��ره��م ووط��ن��ه��م بكفاءة  اأدواره������م جت���اه 

واقتدار.
خططها  ت��وا���س��ل  املوؤ�ّس�سة  اأن  على  واأك���د 

ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����س��ني بهدف  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  مب�������س���ت���وى  ال����رق����ي 
م����ن خالل  ت��ع��م��ل  اإذ  ال���ه���م���م  لأ����س���ح���اب 
العلمية  والرامج  اخلطط  من  جمموعة 
جميع  يف  املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير  على 
مراكز الرعاية والتاأهيل التابعة لها، ومبا 
يتوافق مع اأف�سل املمار�سات واأرقى املعايري 
العاملية كما حتر�ض على ا�ستقطاب اأف�سل 
لال�ستفادة  املتخ�س�سة  العاملية  اخل��رات 
روؤية  يخدم  مب��ا  وتوظيفها  خراتها  م��ن 

املوؤ�ّس�سة وي�ساعد يف حتقيق ر�سالتها.
راعت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  احل���م���ي���دان،  واأو����س���ح 
خ����الل ع��م��ل��ي��ة الإجن�������از، ت�����س��خ��ري جميع 
الإمكانات الالزمة لتوفري الراحة والأمان 
اأ���س��ح��اب الهمم  مل�����س��ت��خ��دم��ي امل��ب��ن��ى م���ن 
و�سمان  والإداري������ة،  التدري�سّية  والهيئة 
والهند�سية،  العاملية  املعايري  اأعلى  تنفيذ 
لتاأهيل  منا�سبة  بيئة  خلق  يف  ت�سهم  التي 
ودع��م اأ���س��ح��اب الهمم، م��ع احل��ر���ض على 
احلفاظ  يف  ي�سهم  م�ستدام  ن��ظ��ام  ت��وف��ري 

على املوارد املختلفة فيها.
ال�سالمي  م��وزة  املركز  اأ���س��ارت مديرة  كما 
اأن املركز ا�ستقبل عدد 359  طالباًوطالبة 
ويتم  ا�ستقبال عدد15  م�ستجداً،  و�سيتم 
املجهزة  ال��درا���س��ي��ة  الف�سول  يف  توزيعهم 
متطورة  تكنلوجية  و  تعليمية  ب��و���س��ائ��ل 
التاأهيلية  التعليمية  العملية  يف  ت�ساعد 
للطلبة، ويتم ت�سميم خطط فردية �سنوية 
واحتياجاتهم  قدراتهم  بح�سب  للطالب 

من اخلدمات العالجية التاأهيلية.  
ويف ختام الزيارة �سكر �سمّو رئي�ض جمل�ض 
على  ال��ق��ائ��م��ني  و  امل���رك���ز  ج���ه���ود  الإدارة 
اإىل  ودع���ا  للمراكز  التطويرية  امل�����س��اري��ع 
العطاء  تكثيف اجلهود، وموا�سلة م�سرية 
ال��ن��ب��ي��ل يف خ���دم���ة ك���اف���ة امل��ن��ت�����س��ب��ني اإىل 
املوؤ�ّس�سة  ومتكني  العليا"،  "زايد  موؤ�ّس�سة 
روؤيتها،  وجت�سيد  ر���س��ال��ت��ه��ا،  حتقيق  م��ن 
ُوجدت  التي  الإن�سانّية  الأه��داف  وترجمة 

املوؤ�ّس�سة من اأجلها.
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اإكمال  يف  ب������ارزاً  اإم���ارات���ي���اً جن���اح���اً  14 ط��ال��ب��اً  ح��ق��ق 
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ال�سيفي )ان��ت��رين ���س��ي��ب(،ال��ذي مت 
اليابانية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���س��رك��ات  ك���رى  يف  اإج������راءه 
للتعاون  ال��ي��اب��ان  مركز  م��ع  بالتن�سيق  ال��رائ��دة،وذل��ك 
الرنامج  ه��ذا  جاي�ض  �سمم  ال��دويل)ج��اي�����ض(،ح��ي��ث 
ح�سرياً لتطوير املواهب الإماراتية الواعدة املتخ�س�سة 
الكيميائية،الكهربائية،امليكاين الهند�سة  جم��الت  يف 
املجتمعات  املتجددة،وتنمية  كية،البرتولية،الطاقة 
فرتة  ا�ستمرت  اخل�سراء.وقد  والتكنولوجيا  الذكية 
التدريب من 6 اإىل 10 اأ�سابيع،ومنحت هذه التجربة 
الطلبة امل�ساركني فر�سة مثالية للح�سول على خرة 
العمل امليداين واإجراء البحوث يف ال�سركات اليابانية 
وح�سور  البلد  ثقافة  اكت�ساف  ع��ن  امل��ت��ط��ورة،ف�����س��اًل 

درو�ض اللغة اليابانية.
�ساركنا  طالبات   6 الإم��ارات��ي  الطالبي  الوفد  و�سمل 
يف ن��ظ��ام ال��ت��دري��ب ال�����س��ي��ف��ي،وخ��الل ور����س���ات العمل 
هنالك اأ�سادوا مبدى التطور احلا�سل يف الكادمييات 
التقنية  خليفة،كليات  ذلك:جامعة  يف  مبا  الإماراتية 
العليا معهد م�سدر للتكنولوجياومعهد البرتويل،كما 
اإت�ض  اأي  مثل:  يابانية  �سركات  عدة  يف  التدريب  اأقيم 
الكرتيك،ميت�سوبي�سي  ،ميت�سوبي�سي  �سي  ج��ي  اإي، 
ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة،ت��وت��وري لإع�����ادة ت��دوي��ر امل����وارد 

و�سركة يوكوجاوا الكهربائية.
والتجارة  القت�ساد  وزارة  برعاية  الرنامج  هذا  جاء 
عامه  يدخل  الآن  وه��و  )ميتي(،  اليابانية  وال�سناعة 
ال�ساد�ض، الذي تككل با�ست�سافة 58 طالباً اإمارتياًحتى 
ال��ي��اب��ان للتعاون  اأخ����رى ع��م��ل م��رك��ز  الآن، م��ن ج��ه��ة 
وتقدمي  الإج����راءات  كافة  بتن�سيق  )ج��اي�����ض(  ال���دويل 

كافة اخلدمات وال�ست�سارات الالزمة لهم،ومن املاأمول 
الإم��ارات��ي��ني مع  الطلبة  اإىل دع��م  ي��وؤدي الرنامج  اأن 
امل�ساهمة  يف بناء عالقات تعليمية وتكنولوجية طويلة 

الأمد بني البلدين.
ولدى و�سوله الطالب اإىل اليابان،اإن�سموا اإىل برنامج 
التدريب الداخلي ب�سكل تدريجي.حر�ساً على التاأقلم 
التمهيدية  ال��دورات  اجلديدة،واإعطائهم  الأج��واء  مع 
اليابانية،الأعمال  ال��ل��غ��ة  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  ب���امل���ه���ارات 
ال��ت��ج��اري��ة، اآداب ال�����س��ل��وك امل��ع��ت��اد ع��ل��ي��ه ال�����س��ع��ب يف 
اليابانية  التجارية  املمار�سة  عن  اليابان،حما�سرات 
وتطبيق "كايزن"،الذي ي�سري اإىل "التح�سني امل�ستمر" 
داخل مكان العمل. �سافة اإىل الزيارة الثقافية ملدينة 

هريو�سيما اليابانية ومنتزه ال�سالم.
من  املتدرب  الهنائي،امل�سارك  اهلل  عبد  الطالب  وق��ال 
معهد م�سدر  يف  برنامج التدريب: اأ�سكر مركز اليابان 

للتعاون الدويل،م�سرياً اإنها  كانت جتربة رائعة لإجراء 
بحوث ب�ساأن خف�ض انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون من 
حمطات  يف  للطاقة  امل��وف��رة  التقنيات  تطبيق  خ��الل 
ميت�سوبي�سي  �سركة  توفرها  التي  البحر  مياه  حتلية 
الأبحاث  تلك  اإن  الهنائي  الثقيلة.ونوه  لل�سناعات 
روؤية حكومة  تعزز  بدورها  كانت مفيدة ومثمرة،التي 
الإمارات العربية املتحدة للتنمية امل�ستدامة واحلد من 

التاأثري الب�سري على البيئة. 
اأما الطالبة فاطمة نا�سر عبد اهلل خمي�ض املن�سوري 
الدرا�سي  املنهاج  اإن  فقالت:  العليا  التقنية  كليات  من 
جداً،جنباً  عملياً  كان  الكهربائية  يوكوجاوا  �سركة  يف 
الإ�سرافية  )املراقبة  �سكادا  التعرف عن  مع  اإىل جنب 
واكت�ساب البيانات( وهو نظام الكمبيوتر املتقدم جلمع 
وحتليل البيانات يف الوقت احلقيقي ملراقبة  املعدات يف 
�سناعات ت�سمل الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية،املياه،ا

لنفايات،الطاقة وتكرير النفط والغاز والنقل. 
الأوىل  وللمرة  احل��ايل  للعام  التدريب  برنامج  و�سهد 
ان�سمام ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة  احلجم ومنها 
قامت  ال��ت��ي  ري�سيكلينغ  ري�����س��ور���ض  ت��وت��وري  �سركة   :
املعاد  ال���زج���اج  م���ادة  م��ن  حت���ول  تكنولوجيا  ب��ت��ط��وي��ر 
ت��دوي��ره اإىل زج��اج رغ��وي، واحل��از على ب��راءة اخرتاع 
،حيث ي�ستخدم بعد ذلك يف توفري حلول لتوفري املياه 

وتكييف الرتبة واإزالة الروائح الكريهة للهواء.
الذي  م�سدر  معهد  م��ن  املن�سوري  منت�سر  وحت���دث 
اأجرى تدريبه يف �سركة توتوري لإعادة تدوير املوارد، 
قائال:"كانت التجربة برمتها اإيجابية اإىل حد كبري! 
مو�سحاً باإنه مل يتعلم  فقط العمليات والفيزياء وراء 
التكنولوجيا املتقدمة يف العامل يف هكذااملجال،  بع�ض 
واإمن������ا  اأي�����س��ا ك��ي��ف مي��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��م��ل��ي��اً ودوليا 
التي تواجه  املجتمعات يف اخلارج  للم�ساعدة يف تنمية 

نق�ض يف املياه.
م�ستوى  على  م��ت��درب  اأول  من�سوري  ك��ان  ال��واق��ع  ويف 
بلدان العامل يتم قبوله من قبل �سركة توتوري لإعادة 

تدوير املوارد .
العام  ال�سيد مونيهريو مي�سيما،املدير  من جانبه قال 
"اإن  اأبوظبي:  ال��دويل يف  للتعاون  اليابان  ملكتب مركز 
فائدة  وذات  ه��ام  �سي  يعد  الداخلي  التدريب  برنامج 
ي�سعون  ،ال����ذي  الإم��ارات��ي��ني  ال��ط��الب  عظمية  لأه���م 
يف  والثقافية  والتعليمية  الفنية  فطرتهم  تنمية  اإىل 
 : بقوله  م�سيفاً  املرموقة.  اليابانية  ال�سركات  بع�ض 
يحدونا وطيد الأمل يف اأن ما تعلموه يف اليابان ميكن 
تطبيقه ل�سالح دولة الإمارات العربية املتحدة. ونحن 
ال�سنوات  خ��الل  الرنامج  ومن��و  جن��اح  ل��روؤي��ة  �سعداء 
ال�ست املا�سية،ونتطلع اإىل مزيد من التطوير املتبادل 

للخرات الب�سرية والعالقات بني اجلانبني.

يف ثاين �إجناز �أكادميي عاملي
جامعة �أبوظبي تت�سدر �ملركز �لثالث على م�ستوى جامعات 

�لقمة يف �لعامل يف موؤ�سر تنوع �أع�ساء هيئات �لتدري�س
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اأب��وظ��ب��ي قائمة  ت�����س��درت ج��ام��ع��ة 
وفقاً  امل��رم��وق��ة  العاملية  اجل��ام��ع��ات 
العاملي  الأك������ادمي������ي  ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف 
�سيموند  "كوكاريللي  مل��وؤ���س�����س��ة 
2018، حيث وا�سلت  QS" لعام 
اجلامعة متيزها يف قائمة جامعات 
القمة على م�ستوى العامل م�سجلة 
ب���ذل���ك مت���ي���زاً اأك����ادمي����ي����اً ج���دي���داً 
األف   26 م��ن  اأك���رث  م�ستوى  ع��ل��ى 
الت�سنيف،  ه��ذه  يف  �ساركت  جامعة 
امل��رك��ز الثالث  وح�����س��دت اجل��ام��ع��ة 
جامعات  قائمة  يف  للت�سنيف  وفقاً 
اخللفيات  ت��ن��وع  موؤ�سر  ع��ن  القمة 
هيئة  لأع�ساء  والعرقية  الثقافية 

التدري�ض باجلامعة.
�سعيد بن حرمل  �سعادة علي  واأك��د 
جامعة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ظ��اه��ري 
جناح  اأن  على  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي 
التميز  ه��ذا  موا�سلة  يف  اجل��ام��ع��ة 
مل�سريتها  ج���دي���دة  اإ���س��اف��ة  ي�����س��ك��ل 
جعلت  التي  ور�سالتها  الأك��ادمي��ي��ة 
ا�سرتاتيجياً،  خ���ي���اراً  ال��ت��م��ي��ز  م���ن 

م����وؤك����داً يف ه����ذا ال�������س���دد ع��ل��ى اأن 
التميز  ب���ه���ذا  ت���رتج���م  اجل���ام���ع���ة 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب 
ب���ن را�سد  ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د 
الدولة،  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأخ��ي��ه��م��ا 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأبوظبي  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل�����س��ل��ح��ة 
اأ�سحاب ال�سمو  للتعليم، واإخوانهم 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ 
لالحتاد حكام الإم���ارات، يف ت�سدر 
م���وؤ����س���رات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 

جميع املجالت.
اجلامعة  اأن  اإىل  حرمل  بن  واأ���س��ار 
ال�سيخ  �سمو  روؤي����ة  اأي�����س��اً  ت��رتج��م 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
الظفرة ورئي�ض  احلاكم يف منطقة 
اأن تكون  اأمناء اجلامعة يف  جمل�ض 
باأرقى  تاأخذ  رائدة  موؤ�س�سة وطنية 
التدري�ض  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 

املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث 
اجل��ام��ع��ة على  ح��ر���ض  اإىل  لف���ت���اً 
هيئات  اأع�����س��اء  اأف�����س��ل  ا�ستقطاب 
ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  ال��ت��دري�����ض 
العربي  والعامل  واأ�سرتاليا  واأوروبا 
وخم���ت���ل���ف اجل����ام����ع����ات وامل�����راك�����ز 
وهو  ال��ع��امل،  يف  املرموقة  البحثية 
للتنوع  فريدة  بيئة  منها  يجعل  ما 
ال��ث��ق��ايف وال��ع��رق��ي لأع�����س��اء هيئات 
التدري�ض الذين يعززون من خالل 
التميز  مناخ  الأكادميية  خلفياتهم 

وبيئة البداع يف جامعة اأبوظبي.

�لعني يف  حالة   4620 مع  �خليالة" تتعامل  "�سرطة 
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اخليالة  ���س��رط��ة  دوري����ات  تعاملت 
ب�سرطة اأبوظبي مع 4620  حالة 
تفعيلها   م��ن��ذ  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف   ،
باملدينة ،يف مايو من العام اجلاري، 
. وجتوب  املا�سي  اأغ�سط�ض  ولغاية 
���س��رط��ة  اخل��ي��ال��ة ����س���وارع  مناطق 
امل�سائية  ال��ف��رتة  يف  العني  واأح��ي��اء 
،و����س���ط ت��رح��ي��ب وا����س���ع م���ن قبل 
تعزز  التي  اخل��ط��وة  لهذه  ال�سكان 
امليدان  يف  ال�سرطي  العمل  تكامل 
بطريقة  اجلمهور  م��ع  والتوا�سل 
املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  تعك�ض  ح�����س��اري��ة 
ال�سرطية يف احلفاظ على مكت�سبات 
الأمن وال�ستقرار. وكانت  �سرطة 
�سرطة  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ق���ام���ت  اأب���وظ���ب���ي 
ف��ر���س��ان اخل��ي��ال��ة  ���س��م��ن املرحلة 
لتقدمي  ال���ع���ني  ال��ث��ان��ي��ة مب��دي��ن��ة 
خ��دم��ات��ه��ا ل��ل�����س��ك��ان ،والإ����س���ه���ام يف 
باأ�سكالها  ل��ل��ج��رمي��ة  ال���ت�������س���دي 
كافة، ون�سرالتوعية لرفع م�ستوى 
اجلمهور،  ل����دى  الأم����ن����ي  احل�������ض 
  . املجتمع   يف  الطماأنينة  وت��ع��زي��ز 
الفر�سان  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ودرب���ت 
املعتمدة  ال����رام����ج  اأف�������س���ل  وف����ق 
عاملياً  يف تاأهيل ورفع كفاءة �سرطة 
امليدانية  الأعمال  بجميع  اخليالة 
�سمن نطاق روؤيتها التي تركز على 
���س��م��ان  ا���س��ت��م��رار اإم����ارة اأب���و ظبي 
ال�سالمة  و  بالأمن  ينعم  كمجتمع 

من خالل تقدمي خدمات �سرطية 
عالية اجلودة و تطويرها لتقدمي 
اأف�������س���ل اخل����دم����ات ل��ل��ج��م��ه��ور يف 
خمتلف املواقع .   واأكدت احلر�ض 
ع��ل��ى ت��وف��ري الإم��ك��ان��ي��ات ك��اف��ة  يف 
با�ستخدام   اجل����رمي����ة  م���واج���ه���ة 
مع  تتطابق  التي  الو�سائل  اأف�سل 
العمل  العاملية يف جمال  املمار�سات 
ال�����س��رط��ي ، ون�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة لدى 
اجلمهور  للحفاظ على مكت�سبات 
الأم�����ن وال����س���ت���ق���رار ، م���ن خالل 
اأف�سل  تكون �سمن  اأن  جهودها يف 
بتطبيق  عاملياً  ال�سرطية  اجل��ه��ات 
اأف�سل ال�سرتاتيجيات واملمار�سات 

التي حتقق اأهدافها .
وعملت �سرطة اأبوظبي على اإعداد 
الفر�سان  وتزويد  وتدريبها  اخليل 
بالأجهزة واملعدات الالزمة، لتوؤدي 

ال��دوري��ات مهام رج��ال ال�سرطة يف 
ال��ع��ام يف  النظام  ، و حفظ  امل��ي��دان 
. وكانت  وامل��ه��رج��ان��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإحياء عمل  اأع��ادت  اأبوظبي  �سرطة 
ف���رق���ة اخل��ي��ال��ة م���ن ج���دي���د  بعد 
لدعم  ����س���ن���وات   ع�����س��ر  دام  ت���وق���ف 
الأخ����رى  الإدارات  م��ه��ام  واإ����س���ن���اد 
يخدم  ن����ح����و  ،ع����ل����ى  امل������ي������دان  يف 
اأبوظبي  اإم��ارة  الأم��ن يف  منظومة 
وال��وق��اي��ة م��ن اجل��رمي��ة ، وتقدمي 
عندما  للجميع  وامل�ساعدة   العون 
ت�����س��ت��دع��ي احل����اج����ة.  وي�����س��ار اإىل 
�سرطة  جت���رب���ة  ت��ع��م��ي��م  خ��ط��ة  اأن 
بداأت  الأوىل(  )امل��رح��ل��ة  اخل��ي��ال��ة 
مب��دي��ن��ة  اأب���وظ���ب���ي ، وال��ث��ان��ي��ة يف 
مبنطقة  �ستكون  الثالثة  و  العني، 
جميع  التغطية  لت�سمل   ، الظفرة 

مناطق الإمارة.

تنظمه "�لثقافة" بالتعاون مع �لتناف�سية �لحتادية و�إح�ساء �أبوظبي ودبي وجامعة �ل�سارقة
�لدورة �ل�سابعة من "موؤ�سر �لإمار�ت �لثقايف" 

تنجز 75 % من �لبحث �مليد�ين باإمار�ت �لدولة
نهيان بن مبارك... نتائج �ملوؤ�سر متاحة لكافة موؤ�س�سات 

�لدولة لال�ستفادة به يف ر�سم �خلطط �مل�ستقبلية
•• اأبوظبي  - الفجر

قال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
امل��وؤث��رة يف  العوامل  يتناول  الثقايف" ال��ذي  الإم����ارات  " موؤ�سر  م��ب��ادرة  اأن 
الثقافة ال�سائدة باملجتمع الإماراتي يعد واحداً من اأهم امل�ساريع الثقافية 
التي قدمتها الوزارة منذ عام 2008 وحتى اليوم باعتباره اأحد املرجعيات 
التي ميكن العتماد عليها يف ر�سم اخلطط ال�سرتاتيجية الثقافية، والتي 
تتوافق مع روؤية الإمارات 2021، موؤكداً اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
تبواأت املرتبة الثالثة عام 2015 يف التناف�سية يف موؤ�سر الثقافة الوطني 
على م�ستوى العامل، مبا يدلل على دور البعد الثقايف يف النه�سة ال�ساملة 
التي تعي�سها الإمارات يف ظل قيادتنا الر�سيدة لي�سبح البعد الرابع امل�ساف 

اإىل الأبعاد القت�سادية والجتماعية والبيئية.
جاء ذلك خالل متابعة معاليه لأعمال الدورة اجلديدة من املوؤ�سر الثقايف 
ال�سائدة  والجت��اه��ات  الثقايف  الو�سع  على  للوقوف  الثقافة  تنظمه  ال��ذي 
الحتادية  والهيئة  ال�سارقة  جامعة  م��ع  بالتعاون  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف 
القت�سادية  التنمية  ودائ��رة  لالإح�ساء  دبي  ومركز  والح�ساء  للتناف�سية 
ترتكز  ا�ستطالعية  ميدانية  درا���س��ة  اإج���راء  على  يعتمد  ال��ذي  باأبوظبي، 
الإماراتية مت  الأ�سر  1000 من  امليدانيني حلوايل  الباحثني  زي��ارة  على 
اختيارها باأ�سلوب علمي بحيث تغطي العينة املختارة كافة اإمارات الدولة 
وجميع الطبقات با�ستخدام اأ�سلوب املقابلة املبا�سرة امل�ستهدف لت�سكل هذه 
الأ�سر يف جمملها عينة �ساملة تغطي التنوع داخل املجتمع الإماراتي من 
حيث اجلن�ض والفئة العمرية وامل�ستوى التعليمي ومنطقة ال�سكن اإ�سافة 
ت�سغل  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��ام��ة  �سخ�سية   100 ت�سم  اأخ���ري  عينة  اإىل 
وبع�ض  املحلية  وال��دوائ��ر  الحتادية  احلكومية  ال���وزارات  يف  عليا  منا�سب 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض.
الوقوف  اإىل  يهدف  امل�سروع  اأن  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأو���س��ح 
على اأهم القيم الثقافية واملجتمعية داخل املجتمع الإماراتي عر منهجية 
اإىل  واآلية تنفيذ مدرو�سة ومطورة بحيث تغطي الإم��ارات كافة للو�سول 
نتائج وتو�سيات ومبادرات من �ساأنها تعزيز القيم املجتمعية التي حتر�ض 
الوزارة على ن�سرها يف املجتمع اإ�سافة اإىل التعرف على مدى تاأثري احلراك 
الإج���راءات  م��ن  �سل�سلة  بعد  ال��دول��ة  �ساد  ال��ذي  وال�سرتاتيجي  التنموي 
والن�ساطات التي تقوم بها خمتلف الوزارات والهيئات احلكومية والدوائر 
واملرتبطة  ال�سابقة  واملوؤ�سرات  الدرا�سات  نتائج  عن  انبثقت  التي  املحلية 

بتاأثري التغريات القت�سادية والجتماعية.
واأفاد معاليه باأن هذه الدرا�سة التي بداأت دورتها ال�سابعة وجاري البحث 
اجل��اري حيث  ال�سهر  نهاية  ال��دول��ة حتى  اإم���ارات  بكافة  امل��ي��داين  والعمل 
الدولة،  اإم���ارات  بكافة  امل�ستهدفة  العينة  من   75% من  اأك��رث  اإجن��از  مت 
لغر�ض  اإل  ت�ستعمل  ول  �سرية متاما  بها  ال��واردة  املعلومات  كل  اأن  موؤكداً 
املوؤ�سر  على  امل�سرفة  اللجنة  ن��ط��اق  �سمن  وت��ظ��ل  فقط  العلمي  البحث 
ال��وزارة نفذت املوؤ�سر الذي ير�سد بو�سوح  اأن  الثقايف الإماراتي لفتا اإىل 
التي  املجتمعية  القيم  واأه��م  والوطنية  والثقافية  الجتماعية  الجتاهات 
يوؤمن بها ويطبقها يف حياته والتي منها �سعور املواطن باأهمية الوقت يف 
تنمية اإنتاجيته وحبه لبلده وولئه لها اإ�سافة اإىل التزامه بالقيم الثابتة 
اإىل  و�سوًل  اجلماعي  للعمل  وحبه  واملعرفة  بالعلم  واهتمامه  والف�سائل 

القيم والجتاهات ال�سائدة ب�سكل عام يف املجتمع.
تتيح  �سوف  الثقافة  وزارة  اأن  معاليه  اأو���س��ح  الثقايف  املوؤ�سر  اأهمية  وع��ن 
اأثناء و�سع خططها  العتبار  الدولة لو�سعها يف  ملوؤ�س�سات  الدرا�سة  نتائج 
التي  والدرا�سة  امل�سروع  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  وامل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية 

�سيجريها الباحثون واخلراء الأكادمييون على نتائج البحث امليداين.
واأو�سح معاليه اأن املوؤ�سر الثقايف اعتمد اأربعة حمددات رئي�سية هي نظرة 
الثقايف  وال����رثاء  ال��زم��ن��ي  ال��ت��وج��ه  م��ن خ��الل  للعامل  الإم���ارات���ي  املجتمع 
خالل  م��ن  وف�سائله  املجتمع  بقيم  فيتعلق  ال��ث��اين  البعد  اأم���ا  وامل��ع��رف��ة، 
الثالث فريكز على  اأما  والتعليم،  ال�سغرى،  والف�سائل  الأخالقي  الهيكل 
ر�سد  خ��الل  من  الإم��ارات��ي  املجتمع  داخ��ل  ل��الأف��راد  القت�سادي  ال�سلوك 
العمل والإجن���از، وروؤي���ة الأف���راد لالقت�ساد وم��ع��دلت الزده���ار، واجلراأة 
والريادة يف جمال الأعمال، واملناف�سة والبتكار والتقدم الوظيفي، واملحدد 
قناعتهم  ر�سد  خ��الل  من  ل��الأف��راد  الجتماعي  ال�سلوك  يف  يبحث  الرابع 
بدور القانون يف ت�سري �سوؤون احلياة، وحميط التعارف والثقة القائمة بني 
اأفراده ومعدلت الرتابط الأ�سري واملجتمعي، وروؤية الفرد مل�ساحله مقابل 
املجموع وروؤيته لل�سلطة، ودور النخبة يف احلياة العامة والتكامل فيما بني 
ال�سابقة من  ال��دورات  نتائج  اأن  واأ�ساف معاليه  والأطفال.  وامل��راأة  الرجل 
الواقع تطور املجتمع الإماراتي  اأر���ض  الثقايف تثبت على  الإم��ارات  موؤ�سر 
وارتفاع م�ستوى الوعي املجتمعي حيث خرجت الدرا�سات التحليلية للموؤ�سر 
%66 عام  اإىل  %65 فيما ازدادت هذه الن�سبة  اإىل  2008 و�سلت  عام 
2009 لت�سل اإىل %80.3 وفق قيا�سات املوؤ�سر للعام 2015 مبا يوؤكد 
على اأن اجلهود واخلطط واملبادرات التي قامت بها حكومتنا الر�سيدة قد 
اآتت ثمارها، مثمنا جهود كافة ال�سركاء يف اإجناز هذه املبادرة التي ل �سك 

�ستعود باخلري على املجتمع الإماراتي ب�سكل عام.
اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة  ونبه معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اإىل 
تركز يف كافة م�ساريعها وبراجمها على رفع م�ستوى الوعي الثقايف لدى 
الوطنية وتعزيز مقوماتها وتعزيز  الهوية  املجتمع واملحافظة على  اأف��راد 
ورعاية  الإم��ارات��ي  ال�سباب  لطاقات  الأمثل  وال�ستثمار  املوهوبني  ق��درات 
�سعي  موؤكداً  الأ�سيلة،  وقيمنا  تراثنا  على  واحلفاظ  واملبدعني  املبتكرين 
ال�����وزارة ال��دائ��م ل��ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل��دم��ات وف���ق م��ع��اي��ر اجل����ودة والكفاءة 

وال�سفافية التي تت�سق مع اأرقى املوا�سفات العاملية.
وقال معاليه اإن مبادرة موؤ�سر الإمارات الثقايف مل يكن ليكتب لها النجاح 
بدون الدعم والرعاية الكرمية من جانب قيادتنا الر�سيدة ممثلة ب�ساحب 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل  ال�سمو الوالد ال�سيخ خليفة بن زايد 
ورعاه، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
ال�سيخ  ال�سمو  واأخيه �ساحب  دب��ي،  ال��وزراء، حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة، 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ض الأعلى لالحتاد، 
اخلري  ثقافة  لتعزيز  املباركة  وجهودهم  الكبري  لدعمهم  الإم���ارات،  حكام 

والعطاء وتنمية الفكر واملعرفة لكافة فئات املجتمع الإماراتي.



�ل�سكر وّدعي   1-
قد يوؤّدي ال�سكر اإىل تقّلبات يف احلالة النف�سية، واإىل تدهور 

ال�سحة مع الوقت، وال�سعور باخلمول. 
اإنتاج هورمون  وي�ساعد على  الدم  ال�سكر يف جمرى  يتدفق 
الإن�سولني. توؤدي كمية الإن�سولني هذه اإىل هبوط م�ستويات 
ال�سكر يف الدم، وكذلك خمزون الطاقة. فتنكبني على تناول 

ال�سكر لتبداأ الدورة برمتها جمدداً. 
تفر�ض هذه الدورة امل�ستمرة �سغوطاً على اجل�سد وتت�سبب 
يف النهاية بحالة من الإنهاك. اإق�سي على هذه العادة عر 
التقليل من ا�ستهالك منتجات حتتوي على �سكر وحمّليات. 
ُيو�سى كذلك ب�سرب الكثري من املياه وتناول وجبات �سحّية، 
كاجلوزيات والبذور، اأو اللنب الع�سوي. قد يكون الأمر �ساقاً 

يف البداية، لكنك �ستعتادينه مع الوقت. 

فطورك غرّيي   2-
ا�ستبديل فطورك مبخفوق احلليب والفواكه املُعد يف املنزل. 
تناول  عن  اإمتنعي  للطاقة،  فاقدة  باأنك  ت�سعرين  كنت  اإن 
املافن،  وح��ل��وى  والكعك  املحّم�ض،  اخلبز  ال��ف��ط��ور،  حبوب 
لأن الكاربوهيدرات املعاجلة تبدد الطاقة كما ال�سكر. يجب 
غري  الدهون  ال��روت��ني،  على  ال�سحي  الفطور  يحتوي  اأن 
خمفوق  يف  كله  ذل��ك  وجتدين  والكاربوهيدرات،  امل�سّبعة، 

احلليب والفواكه. 
اإليك الو�سفة التالية:

خمفوق املوز والتوت
- حّبة موز �سغرية ُمثّلجة.

- فنجان من خمتلف اأنواع التوت املُثّلج.
- ثالثة اإىل اأربعة مالعق كبرية من الفانيال.

- ن�سف كوب من حليب اللوز.

- ن�سف كوب من املياه املُكّررة.
- اأربعة مكعبات من الثلج.

اأخفقي املكّونات كافة اإىل اأن ت�سبح طرّية ولزجة.

�لنوم غرفة  يف  �لتلفزيون  ت�سعي  ل   3-
الإنهاك.  ه��زم  ت��ري��دي��ن  كنت  اإن  ���س��روري  ال��ن��وم 
بو�سعك  اأو  الإمكان  قدر  مظلمة  غرفتك  فلتكن 
ال�����س��وء يعيق  ع��ي��ن��ي��ك، لأن  ع��ل��ى  ق���ن���اع  و����س���ع 
امليالتونني  ال���ن���وم،  ه���ورم���وين  اجل�����س��م  اإن���ت���اج 
وال�����س��ريوت��ون��ني. ل ت�����س��اه��دي ال��ت��ل��ف��زي��ون اأو 
العا�سرة م�ساًء ول  بعد  تعملي على احلا�سوب 

ت�سعي اأياً من اجلهازين يف غرفة النوم. 

�لريا�سة مار�سي   4-
ممار�سة  يف  القوى  كامل  ا�ستنفاد  جل�سمك  املفيد  غري  من 
ال��ري��ا���س��ة، ل��ك��ن ل ت��ت��ذرع��ي ب��ذل��ك مل��الزم��ة ال��ك��ن��ب��ة طوال 
احلل  يكمن  ال��وزن،  وخ�سارة  جّيدة  ب�سحة  للتمتع  الوقت. 
الرئي�ض يف اإيجاد و�سيط يوؤّمن لك ال�سعادة. يحّفز الإفراط 
يف ممار�سة التمارين الريا�سية يف و�سعية الكر والفر التي 
يعتمدها اجل�سم. فاجل�سم يف هذه احلالة يتفاعل بالطريقة 
الكورتيزول،  في�سخ  حل���ادث.  يتعّر�ض  اأن���ه  ل��و  كما  عينها 
مادة �سبيهة بال�ستريويد متنح اجل�سد القّوة للبقاء. قد ل 
على  الكورتيزول  يوؤّثر  الوقت  مع  لكن  خطرياً  ذلك  يبدو 
تاأمني  يف  الريا�سية  جل�ساتك  وتف�سل  الطاقة،  م�ستويات 

الطاقة التي تبحثني عنها. 
بالقيام  ُين�َسح  للن�ساط.  املجّددة  التمارين  احلل يف  يكمن 
ا�سرتاحة  ف��رتة  يتبعه  لدقيقة،  احل���ّدة  متو�سط  بتمرين 
الطريقة  بهذه  دق��ائ��ق.  اأرب��ع  اإىل  لثالث  خفيف  مترين  اأو 
لديك  الأي�����ض  عملية  تتح�ّسن 

فتحرقني مزيداً من ال�سعرات احلرارية. 

ج�سدِك حّركي   5-
اإن كنت مت�سني نهارك بكامله يف املكتب، قد ت�سوء و�سعية 
ي�سعف  طويلة  لفرتة  فاجللو�ض  طاقتك.  وتذبل  ج�سمك 
ب����ع���������ض ال����ع���������س����الت 
البع�ض  ويجر 
على  الآخ������ر 
ت���ع���وي�������ض 
ه���������������������ذا 
ال�سعف، 
م��ا ي���وؤدي 
ىل  اإ
يف  م�ساكل 
ال����ظ����ه����ر، 
حت���������������ّدب 
 ، لكتفني ا
يف  واأمل 

الرقبة ويف الركبة. 
باحلركة. خذي  وهاجميه  عليك،  يتغّلب  الكر�سي  تدعي  ل 
ا�سرتاحًة كل �ساعة اأو اثنتني. جتّويل يف الأرجاء، وا�سعدي 
واأنت مت�سني. الهدف  ال�سالمل وانزليها، ولّوحي بذراعيك 
جهاز  وتعزيز  ج�سمك  يف  ال���دم  حت��ري��ك  التمرين  ه��ذا  م��ن 

التنف�ض كي ت�سعري باحليوية جمدداً. 

��سحكي  6-
ال�سحك  لأن  ي��وم��ي��اً،  ي�سحكك  مب��ا  ال��ق��ي��ام  على  اإح��ر���س��ي 
ي�ساعدك على التنف�ض بعمق، وحتريك ع�سالتك الأ�سا�سية، 
لديك،  املناعة  جهاز  وتعزيز  الداخلية،  اأع�سائك  وتدليك 
واإطالق الإندورفني، وتخفيف الأمل. لذلك عندما تكونني 

منهكة، يبدو ال�سحك مهماً بقدر النوم. 

�للم�س حا�سة  -7مّني 
ت�����س��اع��د ح��ا���س��ة ال��ل��م�����ض ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ج��ه��از امل��ن��اع��ة وعلى 
العناق،  من  مزيداً  وتلقيت  قّدمت  فكلما  الأوج���اع.  ت�سكني 

اأف�سل.  ب��ح��ال  ب��اأن��ك  ت�سعرين  ال��ك��ت��ف��ني،  ع��ل��ى  وال��رتب��ي��ت 
فالعناق اأو حّتى امل�سافحة الوّدية حتّفز اإفراز الإندورفني يف 
اإبذيل جهدك لتكوين  التي تعمل كم�سّكنات لالأمل.  الدماغ 
من  لديك  يكن  مل  واإن  واأ���س��رت��ك،  �سديقاتك  مع  عاطفية 

تعانقينه، فلتخ�سعي جل�سلة تدليك. 

��سرتخي  8-
هذا  اإل��ي��ك  ال���س��رتخ��اء.  ���س��وى  عليك  م��ا  منهكة،  ك��ن��ت  اإن 

التمرين:
�سم   70 بطول  مطويتني  من�سفتني  اإىل  بحاجة  اأن��ت   •
22 �سم. �سعي الواحدة على الأخرى وا�ستخدمي  وعر�ض 

و�سادًة اأو �سر�سفاً مطوياً اآخر لراأ�سك. 
موؤخرتك  و�سع  مع  الظهر  م�ستقيمة  باجللو�ض  اإب��داأي   •
ع��ل��ى ح��اف��ة امل��ن�����س��ف��ت��ني. مت�����ّددي ع��ل��ى ظ��ه��رك م���ع ارتكاز 
متواز  ب�سكل  ذراعيك  و�سعي  املن�سفتني  على  الظهر  اأ�سفل 
باملن�سفتني  مدعوماً  ظهرك  يكون  اأن  يجب  جانبيك.  م��ع 

و�ساقاك ممددتني. 
• مّددي رقبتك وكّيفي الو�سادة حتت راأ�سك لدعم رقبتك. 

خذي وقتك كي ت�سعري بارتياح يف ج�سمك. 
احلاجز  احل��ج��اب  اإرخ����اء  على  الو�سعية  ه��ذه  ت�ساعد   •

وتوؤّثر اإيجابياً على تنف�سك وجهازك الع�سبي. 
بزفري  وقومي  بعمق  تنف�سي  بالقلق،  ت�سعرين  كنت  اإن   •
وبال�سغط  بظهرك  عينه  بالوقت  وا�سعري  وبطيء،  مطّول 

الداعم للمن�سفتني. 
وتنف�سي  عينيك  اأغم�سي  اأك��ر،  بارتياح  ت�سعرين  حني   •

ب�سهولة، ودعي الو�سعية توؤّدي عملها. 

باملو�سيقى ��ستمتعي   9-
حّتفز الأ�سوات التفاعالت يف اأنحاء اجل�سم كافة، وتوؤّثر على 
حركة اخلاليا و�سوًل اإىل نواتها. نحن حماطون ب�سجيج 
طوال الوقت، ل �سيما اإن كنا نعي�ض يف مدينة �ساخبة، حيث 
الطرقات.  يف  والأ�سغال  ال�سكانية،  والكثافة  ال�سري،  زحمة 
اأع�سابنا  ب���اأن  ن�سعر  اأن  ع��ج��ب  ل  ك��ل��ه،  ذل���ك  اإىل  بالنظر 
منهكة. ن�ستطيع مكافحة ال�سجيج ال�سلبي عر ال�ستماع 
اإىل مو�سيقى هادئة. ت�ساعد على تخفيف نب�سات القلب 
اإن كنت  بالرتياح.  عاماً  �سعوراً  وتوّلد  التنف�ض،  وحركة 
�سريعة  مو�سيقى  اإىل  اإ�ستمعي  ال��ط��اق��ة،  اإىل  بحاجة 
ومفرحة. تظهر الدرا�سات باأنه لال�ستفادة اإىل اأق�سى 

حد، يجب ال�ستماع اإىل مو�سيقى حتبينها.

ع��ن �سحة اجل�سم  ع��ام��ة  ف��ك��رة  الأن��ف��ا���ض  رائ��ح��ة  تعطي 
:)WebMD( كالآتي، بناء على ما ذكره موقع

ال�سخ�ض  ك��ان  اإن  ب��اجل��ف��اف  ال��ف��م  ي�ساب  ال�سخري:   –
بيئة  ال��ف��م  يجعل  ف��ه��ذا  م��ف��ت��وح��ا،  وف��م��ه  ي��ن��ام  اأو  ي�سخر 
ال�سباحية  ال���رائ���ح���ة  ت�����س��ب��ب  ال���ت���ي  ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا  ج���ي���دة 
اإن كان  لل�سخري  اأكرث عر�سة  ال�سخ�ض  لالأنفا�ض. ويكون 

له.  اأف�سل  اجلنب  على  النوم  يجعل  ما  ظهره،  على  ينام 
اأن وجود بقايا الطعام يف الفم وعلى الأ�سنان ي�ساعد  كما 
يف  جيد  ب�سكل  الأ���س��ن��ان  فتنظيف  النمو.  على  البكترييا 
هذه  من  التخل�ض  على  ي�ساعد  الطبي  واخليط  الفر�ساة 

الرائحة اأو التخفيف منها على الأقل.
رائحة  ذات  ال�سخ�ض  اأنفا�ض  كانت  اإن  اللثة:  – اأمرا�ض 

معدنية، فعندها قد يكون هناك بكترييا تنمو حتت خط 
اللتهابية  الأعرا�ض  اإىل  به، ما قد يف�سي  اللثة اخلا�ض 
كان  اإن  اأك��ر  ذلك  احتمالية  وتكون  اللثوية.  واللتهابات 
واخليط  بالفر�ساة  اأ�سنانه  ينظف  ل  اأو  مدخنا  ال�سخ�ض 
بع�ض  يف  تكون  اللثة  اأمرا�ض  اأن  ويذكر  بانتظام.  الطبي 

الأحيان وراثية.
اأن  اإىل  احل��ال��ة  ه��ذه  ت���وؤدي  امل��ري��ئ��ي:  امل��ع��دي  – اجل���زر 
اأح��م��ا���ض امل��ع��دة يف الجت����اه اخل��اط��ئ، ح��ي��ث تعود  ت�سعد 
اإىل املريء. فهي تعطي الأنفا�ض رائحة حم�سية وينطلق 
وهذه  ال��ف��م.  اإىل  وال�����س��وائ��ل  ال��ط��ع��ام  ب��ق��اي��ا  بع�ض  معها 
الأحما�ض قد توؤدي اإىل تلف يف الفم واحللق، كما وت�سنع 

بيئة منا�سبة لعي�ض بكترييا ذات رائحة كريهة.
فرائحة  امل���ر����ض،  ب��ه��ذا  م�����س��اب��ا  ك��ن��ت  اإن  ال�����س��ك��ري:   –
اجل�سم  اأن  على  ع��الم��ة  تعد  للفواكه  امل�سابهة  الأن��ف��ا���ض 
يدل  وه��ذا  ال�سكر.  من  ب��دل  له  كوقود  الدهون  ي�ستخدم 
زيارة  الإن�����س��ول��ني وجت��ب  ب��ه��رم��ون  نق�سا  ل��دي��ك  اأن  على 

الطبيب.
بكترييا  عن  الناجمان  املعدة  و�سرطان  املعدة  قرحة   –
البكترييا بكل  ال��ن��وع م��ن  اب��ي��ة: يرتبط ه��ذا  ال��َب��وَّ ��ة  املَ��ْل��ِويَّ
البكترييا  هذه  وت��وؤدي  املعدة.  و�سرطان  املعدة  قرحة  من 
املعدة  حرقة  ت�سبب  وق��د  كما  لالأنفا�ض.  نتنة  رائحة  اإىل 
هذه  اأن  ويذكر  اله�سم.  و�سوء  الغثيان  عن  ف�سال  واأملها، 

البكترييا غالبا ما تقتل بامل�سادات احليوية اخلا�سة.
– التهابات اجلهاز التنف�سي: من هذه اللتهابات ال�سعال 
وال����رد وال��ت��ه��اب اجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة، ف��ه��ي ت��ر���س��ل خماطا 

�سلبا على  ي��وؤث��ر  م��ا  وال��ف��م،  الأن���ف  ع��ر  بالبكترييا  مليئا 
ت��زول مع  الرائحة ع��ادة ما  اأن هذه  الأنفا�ض، غري  رائحة 

زوال املر�ض.
فاإن  اللوزتني،  يف  الطعام  علق  اإن  اللوزتني:  – ح�سوات 
الكال�سيوم يتجمع حوله وي�سبب ح�سوات اللوزتني. وعلى 
امل�ساكل،  ت�سبب  ما ل  ع��ادة  اأن هذه احل�سوات  الرغم من 

اإل اأنها يف بع�ض الأحيان قد تهيج احللق وتوؤدي اإىل منو 
البكترييا عليها، ما ي�سبب رائحة كريهة لالأنفا�ض.

فاإنه  جفاف،  حالة  يف  اجل�سم  يكون  عندما  – اجلفاف: 
ق���د ل ي���ف���رز ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن ال���ل���ع���اب، وال������ذي يقوم 
بتنظيف الفم من البكترييا. وهذا يوؤدي اإىل رائحة غري 

منع�سة لالأنفا�ض.

طـــــــــــــــب
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قد ت�سبح �لطاقة �لالحمدودة و�ل�سحة �ملتاألقة بني يديك مبجّرد حت�سني منط حياتك. �إليك بع�س �خلطو�ت مل�ساعدتك على �لمتالء 
طاقًة. رّن جر�س �ملنبه لر�بع مّرة، وها �أنِت تنه�سني بتثاقل من �ل�سرير. تنظرين يف �ملر�آة وترين ب�سرتك باهتة ومليئة بالبقع، و�لهالت 

�ل�سود�ء حول عينيك. 
ت�سعرين باأنك منهكة وخائرة �لقوى، وج�سدك يوؤملك وفكرك يت�سارع مع هو�ج�سه؟ جهاز مناعتك �سعيف؟ ت�سعرين باأنك �أكرب من �سّنك 
بكثري، وخمزون طاقتك ��ستهلك؟ تلك هي حال معظم �لن�ساء �للو�تي يعانني �سعور �لتقدم يف �ل�سن. وتعتقد �لغالبية باأن هذ� �ل�سعور جزء 

من م�سار �ل�سيخوخة وباأنه ما من �سبيل �إىل تغيري �لو�سع. 
هذ� غري �سحيح ت�ستطيع جميع �لن�ساء �لتمتع بطاقة لحمدودة و�سحة متاألقة. للتخّل�س من هذه �حلالة، عليك تغيري منط عي�سك �لذي 
يفاقم �سعورك بالإنهاك: نظام غذ�ئي غري �سحي، نق�س يف �ملو�د �ملغذية، �إجهاد، قّلة �لنوم، �أو حتى فقد�ن معنى �حلياة. لكن �إن �أ�سغيت 

جل�سدك و�عتنيت بنف�سك، �ستتخل�سني من تلك �حلالة �إىل �لأبد. 

ر�ئحة �لأنفا�س وعالقتها ب��سحتك

ت�سعرين باأنك منهكة وخائرة �لقوى؟

خطو�ت فاعلة للح�سول على �لطاقة �لالزمة
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العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6289   

املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  
املنذر اليه : مالوريني �سيلفيو بوتي�ستا   

درهم    )32260( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
خالل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الإخ���الل  نتيجة  بذمته  املرت�سد 
الج����راءات  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع 
/48904( رق��م  ���س��ال��ون/ازرق(   -  6 )م���ازاد  ال�سيارة  لبيع  التنفيذية 

خ�سو�سي/دبي/N/2009( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6303   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه : املدين لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م   
وق����دره )27104( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)46690/خ�سو�سي/ رق��م  �سالون/ابي�ض(  ك���ورول-  )تويوتا  ال�سيارة 
دبي/O/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6295   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه : ناتاليا جال   
درهم    )57252.49( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)47847/خ�سو�سي/ رقم  ا�ستي�سن(   - باجريو  )ميت�سوبيت�سي  ال�سيارة 
دبي/O/2010( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6307   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: التاأثري خلدمات رجال العمال   
وق����دره )14262( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)20581/خ�سو�سي/ رقم  الينرتا-�سالون/احمر(  )هيونداي  ال�سيارة 
دبي/N/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6299   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: نو�ساد امري خان جاميال   
وق����دره )55148( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
ال�سيارة )ميت�سوبي�سي لن�سر/�سالون/احمر( رقم )13893/خ�سو�سي/
دبي/G/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6316   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: عبد الغفور لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة   
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره )104339(  درهم  
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
ال�سيارة )ميت�سوبي�سي كانرت-بيك اب/ابي�ض( رقم )50284/خ�سو�سي/
حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2016/I/دبي

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6292   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: زي�سان احمد ب�سري احمد   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )64675( درهم  املرت�سد 
بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات  ، وال �سي�سطر  الن�سر 
)73692/خ�سو�سي/ رق��م  /ذه��ب��ي(  ا�ستي�سن   - ب��اج��ريو  )ميت�سوبي�سي 
دبي/N/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6305   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: �سانل اف او يو ار لالعالم - �ض ذ م م   
���س��داد مبلغ وق���دره )111628( درهم   ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن 
/23225( رقم  ابي�ض(   / كوبيه   - ا�ض   4 بانامريا  )بور�ض  ال�سيارة  لبيع 

خ�سو�سي/دبي/M/2010( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 
كافة حقوق املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6297   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه : نور�ض عبد ال�سمد الدعبل  
درهم    )62768.76( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
ال�سيارة )هيونداي تو�سان - ا�ستي�سن/ابي�ض( رقم )67919/خ�سو�سي/

دبي/Q/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6310   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: بركت علي ري�ض فقري   
وق����دره )85014( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)85068/خ�سو�سي/ رقم  �سانتافيي-ا�ستي�سن/بيج(  )هيونداي  ال�سيارة 

دبي/O/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6301   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: �سركة حممد ف�سل لالقم�سة - �ض ذ م م   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )52079( درهم  املرت�سد 
بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات  ، وال �سي�سطر  الن�سر 
)83233/خ�سو�سي/ رقم  لوؤلوؤي(  ا�ستي�سن/ابي�ض   RAV4/تويوتا(

دبي/M/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6318   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: لطف الدين بوتيا كوتي   
���س��داد مبلغ وق���دره )338179( درهم   ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن 
)66994/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  ك��وب��ي��ه/ازرق(   R8  - )اودي  ال�سيارة  لبيع 

حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2015/J/دبي
املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6291   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: الماين لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   
وق����دره )49916( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)48751/خ�سو�سي/ رق��م  /ف�سي(  �سالون  ك��ام��ري-  )تويوتا  ال�سيارة 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2014/F/دبي
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6304   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: �سايان احمد �سيف الدين احمد   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )58188( درهم  املرت�سد 
بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات  ، وال �سي�سطر  الن�سر 
X-TYPE ���س��ال��ون/اح��م��ر( رق��م )70716/خ�����س��و���س��ي/ )ج��اك��وار - 

دبي/Q/2009( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6296   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه : تودوبويل حميد حميد �سمري بابو   
وق����دره )49822( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
ال�سيارة )ميت�سوبي�سي لن�سر- �سالون/ف�سي( رقم )48739/خ�سو�سي/

دبي/Q/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6308   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه : احمد حممد �سيف حن�سول   
وق����دره )89760( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)2771/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  باترول-ا�ستي�سن/ابي�ض(  )ني�سان  ال�سيارة 

دبي/C/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6300   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: با�ستا ريجينا - ذ م م    
وق����دره )24266( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)93590/خ�سو�سي/ رق��م  �سالون/ابي�ض(   - ك��ورول  )تويوتا  ال�سيارة 

دبي/M/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6317   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: موؤ�س�سة �سعد زامل الزامل للتجارة   
وق����دره )33939( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)26309/خ�سو�سي/ رقم  �سالون/ا�سود(  )هيونداي-اك�سنت-  ال�سيارة 

دبي/G/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6294   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه :جيم�ض دو�سنجي   
درهم    )53689.35( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)44293/خ�سو�سي/ رق��م  �سالون/ا�سود(   - ازي��را  )هيونداي  ال�سيارة 

دبي/O/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6306   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: جي تي ا�ض لتاأجري ال�سيارات   
���س��داد مبلغ وق���دره )571153( درهم   ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن 
/90560( رقم  �سالون/ف�سي(   - ا�ض  تي  جي  )مر�سيد�ض  ال�سيارة  لبيع 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2015/A/خ�سو�سي/دبي
كافة حقوق املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6298   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه : عالء �سامي ح�سن علي ثابت 
وق����دره )64544( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
ال�سيارة )هيونداي �سانتافيي-ا�ستي�سن/ا�سود( رقم )86530/خ�سو�سي/

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2015/P/دبي
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6313   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: بينفيندو جي ار مانليجيز فلوريز   
وق����دره )44799( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)88691/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  ا�ستي�سن/ف�سي(   -  6 جيه  )ج���اك  ال�سيارة 
دبي/Q/2014( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6302   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: فار�ض بن بهاء بن ح�سني عزى   
وق����دره )34298( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
رق��م )95125/خ�����س��و���س��ي/ ا���س��ت��ي�����س��ن/ازرق(   CX9  - ال�سيارة )م���ازدا 

دبي/D/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6319   

املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  
املنذر اليه: كونكال عبدالنا�سر    

درهم    )25867( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
خالل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الإخ���الل  نتيجة  بذمته  املرت�سد 
الج����راءات  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع 
التنفيذية لبيع ال�سيارة )تويوتا كورول �سالون/ا�سود ( رقم )20141/
خ�سو�سي/دبي/F/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6320   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: ويدر فيو للعقارات - �ض ذ م م   
���س��داد مبلغ وق���دره )136855( درهم   ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
ال�سيارة )مر�سيد�ض -E63 - �سالون/ابي�ض( رقم )36947/خ�سو�سي/
دبي/O/2010( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6343   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

للتجارة  ال��ب��ن��ان  �سركة   - م��ن  ف��رع  اب��و علي مطعم مقهي  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر 
وال�ستثمار - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )22029( 
درهم  املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية 
)32857/خ�سو�سي/دبي/ رقم  �سالون/ا�سود(  ريو-  )كيا  ال�سيارة  لبيع 
املنذر  املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2014/J

الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6327   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: فرا�ض �سمري ر�سوان   
درهم    )27424.73( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)44176/خ�سو�سي/ رقم  ياري�ض/هات�سباك/رمادي(  )تويوتا  ال�سيارة 
دبي/R/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6348   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: �ساللت للتجارة العامة - �ض ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )61420( درهم  املرت�سد 
بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات  ، وال �سي�سطر  الن�سر 
ابي�ض( رقم )74971/خ�سو�سي/ )ميت�سوبي�سي كانرت - �ساحنة براد / 
دبي/M/2011( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6337   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: الفا ون لوج�ستك�ض - �ض ذ م م    
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )49512( درهم  املرت�سد 
بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات  ، وال �سي�سطر  الن�سر 
)19525/خ�����س��و���س��ي/ رق���م  اب��ي�����ض(   - اب  ب��ي��ك  ك��ان��رت  )ميت�سوبيت�سي 
املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2014/F/دبي

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6352   

املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  
املنذر اليه: الفا ون للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ض ذ م م    

درهم    )156683( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الإخ���الل  نتيجة  بذمته  املرت�سد 
الج����راءات  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع 
التنفيذية لبيع ال�سيارة )تاتا برميا - قاطرة /ابي�ض( رقم )32022/
نقل عام دبي /2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6323   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: ويدر فيو للعقارات - �ض ذ م م   
درهم    )39559.91( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)49590/خ�سو�سي/ رق��م  ا�ستي�سن/ابي�ض(   - اينوفا  )تويوتا  ال�سيارة 

دبي/Q/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6349   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: �سوين �سووالور فارو �سوين جوزيف �سووالور   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )67403( درهم  املرت�سد 
بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات  ، وال �سي�سطر  الن�سر 
)ت��وي��وت��ا ب��رادو/ا���س��ت��ي�����س��ن/ل��وؤل��وؤي اب��ي�����ض( رق��م )25425/خ�����س��و���س��ي/

دبي/K/2009( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6331   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  
املنذر اليه: هارون الر�سيد مياز عبداحلميد   

درهم    )272485.04( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن 
/77167( رقم  ا�ستي�سن/رمادي(   GL500 )مر�سيد�ض  ال�سيارة  لبيع 

حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة   )2014/P/خ�سو�سي/دبي
كافة حقوق املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6350   

املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  
املنذر اليه: الفا ون للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ض ذ م م    

درهم    )122327( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الإخ���الل  نتيجة  بذمته  املرت�سد 
الج����راءات  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع 
التنفيذية لبيع ال�سيارة )تاتا برميا - قاطرة /ابي�ض( رقم )78192/
نقل عام دبي /2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6341   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: �ساهمري لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   
وق����دره )77964( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)77147/خ�سو�سي/ رقم  /ف�سي(  �سالون  �سوناتا-  )هيونداي  ال�سيارة 

دبي/R/2016( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6321   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: ويدر فيو للعقارات - �ض ذ م م   
درهم    )46659.84( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن 
)49586/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  /اب��ي�����ض(  فورت�سرن  )ت��وي��وت��ا  ال�سيارة  لبيع 

دبي/Q/2011( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6345   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: حممد فقري حممد عا�سف   
وق����دره )16807( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)53247/خ�سو�سي/ رق��م  �سالون/ف�سي(  �سيفك-   - )ه��ون��دا  ال�سيارة 

دبي/H/2009( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6329   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: عمران امني �سودري حممد   
درهم    )51780.17( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)81259/خ�سو�سي/ رقم  �سالون/ابي�ض(   - �سيفك   - )هوندا  ال�سيارة 

دبي/G/2012( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6349   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: را�سد عبداهلل حممد ثاين املن�سوري   
���س��داد مبلغ وق���دره )206105( درهم   ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)26460/خ�سو�سي/ رقم  /ابي�ض(  ا�ستي�سن   -  5.0 روفر  )رجن  ال�سيارة 
دبي/D/2010( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6339   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: ايريك ا�سي تانا�ض   
وق����دره )26551( درهم   ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)48468/خ�سو�سي/ رقم  /ف�سي(  كوبيه   - الينرتا  )هيونداي  ال�سيارة 

دبي/M/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6353   

املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  
املنذر اليه: الفا ون للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ض ذ م م    

درهم    )157691( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الإخ���الل  نتيجة  بذمته  املرت�سد 
الج����راءات  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع 
التنفيذية لبيع ال�سيارة )تاتا برميا - قاطرة /ابي�ض( رقم )87763/
نقل عام دبي /2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6325   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: ويدر يف للعقارات - �ض ذ م م   
درهم    )54575.22( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن 
)80553/خ�سو�سي/ رقم  التيما/�سالون-ذهبي(  )ني�سان  ال�سيارة  لبيع 

دبي/G/2013( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6347   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: جلوبال د�سرتبيو�سن - م م ح   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )66234( درهم  املرت�سد 
بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة  التنفيذية لبيع  املنذر لتخاذ الج��راءات  ، وال �سي�سطر  الن�سر 
)85418/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  ا�ستي�سن/ذهبي(  ب��اج��ريو  )ميت�سوبيت�سي 

املنذر مع حفظ كافة حقوق  املمولة ل�ساحلكم من قبل   )2015/L/دبي
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6334   

املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  
املنذر اليه: البابليه لل�سيانة العامة   

درهم    )80291( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
خالل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الإخ���الل  نتيجة  بذمته  املرت�سد 
الج����راءات  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع 
التنفيذية لبيع ال�سيارة )كيا كرنز - ا�ستي�سن/رمادي( رقم )62894/
خ�سو�سي/دبي/Q/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6351   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: الفا ون للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ض ذ م م    
���س��داد مبلغ وق���دره )156883( درهم   ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
ال�سيارة )تاتا برميا- قاطرة/ابي�ض( رقم )96223/خ�سو�سي/   نقل عام 
دبي/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6344   
املنذر : م�سرف الإمارات الإ�سالمي  - �ض م ع  

املنذر اليه: عبدالعزيز بن يو�سف بن عبدالعزيز اجلا�سر   
���س��داد مبلغ وق���دره )285156( درهم   ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�سد بذمته نتيجة الإخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع 
من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع 
)91023/خ�سو�سي/ رق��م  /ا�ستي�سن/ابي�ض(  باترول  )ني�سان  ال�سيارة 

دبي/N/2015( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   24258  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد ا�سغر خان حممد اأنور خان ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )17،730.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 74512/ خ�سو�سي/ الفئة 11 / اأبوظبي ( من 
نوع ) تويوتا ياري�ض _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12123 بتاريخ 2017/9/17
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )  24994  / 2017 (

امل��نذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه :  ميلفني ميندوزا لوبيز ) جمهول حمل الإقامة (

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )44،436.74( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 27853/ خ�سو�سي/ الفئة 9 / اأبوظبي ( من 
نوع )   �سوزوكي ارتيجا _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 An Inconvenient ي�������س���ّك���ل 
Sequel: Truth to Power جزءاً 
 An Inconvenient ثانياً من فيلم
نائب  اأع�����ده  ال����ذي  ال��وث��ائ��ق��ي   Truth
اآل غور وديفيد  ال�سابق  الرئي�ض الأمريكي 
غوغنهامي وُعر�ض عام 2006. رمبا تظّن 
اأن ه ذا اجلزء اجلديد خميف وحمبط اأكرث 
تبّدل  ح��ي��ال  يقلقون  َم��ن  يتحّمله  اأن  م��ن 
املناخ. لكنه ي�سّكل يف الواقع عماًل مفاجئاً، 
وحيوياً، ومذهاًل، ومثقفاً، ومهماً بالتاأكيد، 
وعلى كل َمن يرغب منا يف موا�سلة العي�ض 

على هذا الكوكب م�ساهدته.
يتابع املخرجان بوين كوهني وجون �سينك 

مهمة غ��وغ��ن��ه��امي. اأم���ا غ���ور، ف��ي��ظ��ّل جنم 
هذا العمل. لكن الفيلم لي�ض جمرد عر�ض 

�سور.
 ���س��ح��ي��ح اأن����ن����ا ن�����س��اه��د غ�����ور وه�����و يديل 
العامل وي�سارك يف ور�ض  مبحا�سرات حول 
عمل للتدريب يف جمال القيادة املناخية، اإل 
اأننا نرافقه اأي�ساً خارج امل�سرح فيما يختر 
تاأثريات تبّدل املناخ على الأر�ض، فيخو�ض 
غمار موج املد العايل يف ميامي الذي اجتاح 
�سوارع املدينة، ويزور �سحايا اإع�سار هايان 

الذي دّمر مدينة تكالوبان يف الفلبني.
ن��رى غور  ت��اأث��رياً  ولكن يف امل�ساهد الأك��رث 
يف حم���ادث���ات ب��اري�����ض ح���ول امل��ن��اخ يف �سهر 

ب��ع��دم��ا و���س��ل غور   .2015 ن��وف��م��ر ع���ام 
املبا�سر،  للبث  لال�ستعداد  ب��اك��راً  وف��ري��ق��ه 
اعتداء  ع��ق��ب  امل��ك��ان  اإخ����الء  اإىل  ا���س��ط��روا 
ت��ل��ك اللحظات  ب��ات��اك��الن الإره���اب���ي. ل��ك��ن 
له  اأت��اح��ت  مم��ي��زة  فر�سة  ق��ّدم��ت  الغريبة 
التي  ال��ك��ث��رية  املختلفة  ال��ط��رائ��ق  تو�سيح 

يوؤثر فيها تبّدل املناخ يف وجودنا.
�ستزداد  امل��ن��اخ��ي��ة  احل�����وادث  اأن  يف  ���س��ك  ل 
فوا�سل  عند  �ستتفكك  واحل�سارات  تطرفاً 
الطبقات، والأنظمة ال�سحية، والقدرة على 
اجتماعية.  فوا�سل  من  وغريها  الو�سول، 
اجلفاف  مل�ساهمة  غ���ور  و���س��ف  ل��ن��ا  وي��ق��ّدم 
مهدت  التي  الأهلية،  احل��رب  يف  �سورية  يف 
ب��دوره��ا ال���درب اأم���ام ب���روز داع�����ض يف ذلك 

البلد، �سورة منّورة وخميفة.
م�ساألة  امل����ن����اخ����ي  ال�����ت�����ب�����ّدل  ي�������س���ّك���ل  ل 
 An ع��ل��م��ي��ة وب��ي��ئ��ي��ة ف��ح�����س��ب. ي���ره���ن
Inconvenient Sequel الطرائق 
اإىل مع�سلة  ال��ت��ب��دل  ه��ذا  بها  ال��ت��ي حت���ّول 
و�سحية،  واقت�سادية،  و�سناعية،  �سيا�سية، 
التبدل  ���س��ي��ب��داأ  ب�����س��اط��ة.  ب��ك��ل  ووج����ودي����ة 
بطرائق  عي�سنا  من��ط  يف  بالتاأثري  املناخي 
عدة، ل من خالل املناخ فح�سب، و�سيحطم 
يف  مثاًل  لنتاأمل  تدريجياً.  اليومية  حياتنا 
تداعيات اإع�سار �ساندي احلالية على نظام 

قطار الأنفاق يف مدينة نيويورك.

تهليل وتنديد

 An Inconvenient زخ��م  ي�ستند 
Sequel يف جزء منه اإىل مفاو�سات غور 
اإىل  الهند  �سّم  بهدف  باري�ض  املتوا�سلة يف 
التفاقية واحلوؤول دون بناء مئات امل�سانع 
الوظائف.  ل��ت��اأم��ني  ب��ال��ف��ح��م  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
بارزة  الدقيقة هذه  دبلوما�سية غور  وتبدو 
خ�سو�ساً اليوم بعدما اتخذ دونالد ترامب 
قراراً )بطولياً( يف الظاهر يق�سي بان�سحاب 

الوليات املتحدة من اتفاقية باري�ض.
 An رغ�����م ذل�������ك، ي�����س��ع��ر امل�������س���اه���د ب�������اأن
ميّكنه   Inconvenient Sequel
اأن �سور �سري  ياأ�ساً. �سحيح  اأن ميالأه  بدل 
اأن���ه���ار ج��ل��ي��دي��ة ت����ذوب ب�سرعة  غ���ور ع��ل��ى 

خميفة، اإل اأنه ي�سارع اإىل تذكرينا اأن اأجزاء 
الطاقة  و���س��ائ��ل  ال��ع��امل تختار  م��ن  اأخ���رى 
يحتوي  وهكذا،  �سيلي.  خ�سو�ساً  املتجددة، 
هذا الفيلم الوثائقي على حلظات للتهليل 

واأخرى للتنديد.
ث��م��ة اإ�����س����ارات ت���وّل���د ف��ي��ن��ا الأم�����ل واأخ����رى 
حت��ذرن��ا ب�����س��دة. م��ا زال���ت ال��ف��ر���ض اأمامنا 
ال�سرورية،  اخل����ط����وات  لت���خ���اذ  م��ت��اح��ة 
 An وي��ط��رح  ب��ع��د.  ن�ستغلها  مل  اأن��ن��ا  م��ع 
جمدداً   Inconvenient Sequel
ال�سوؤال ذات��ه اإمن��ا ب��اإحل��اح اأك��ر ه��ذه املرة: 
بداأت فر�ض معاجلة هذه امل�سكلة تت�ساءل، 

اإذاً، ما احللول التي �سنطبقها الآن؟

 Pop Aye ن�سها  ف���از  ال��ت��ي  ت����ان،  ك��ري�����س��ن 
اأفالم  �سانعة  ���س��ان��دان�����ض،  م��ه��رج��ان  ب��ج��ائ��زة يف 

ُولدت يف �سنغافورة،
 وعا�ست يف بانكوك، واكت�سبت خرة يف التعاطي 
مع اللغة. تدور اأحداث فيلمها هذا، الذي يحفل 
ب�سخ�سيات  يتمتعون  الأط�����وار  غ��ري��ب��ي  ب��اأن��ا���ض 

مميزة، يف تايالند اليوم.
لكن دور البطولة يف هذا العمل )بال مزاح( يعود 
حيوان  دوره  ي���وؤدي  ال���ذي  )ب���وب���اي(،  الفيل  اإىل 

�سخم ُيدعى بونغ.
الفيل جم��ّرد واج��ه��ة، بل ت�ساهم   ل ي�سّكل ه��ذا 
املتوقعة يف حتريك الق�سة بقدر  ت�سرفاته غري 

العوامل الب�سرية.

ميكننا القول حتى اإن طريقة �سري الفيل احلازمة 
والهادفة، كما لو اأنه يحمل غاية حمددة يف عقله، 
اأحداث  وت��رية  ما  اإىل حد  تر�سم  الفيلم  ه��ذا  يف 

املرّكزة. اإمنا  البطيئة   Pop Aye

�أ�سئلة وما�ٍس
عندما نلتقي اأول مرة بوباي ومالكه ثانا )ثانيث 
الطريق  على  �سريهما  اأث��ن��اء  واراك��ول��ن��وك��روه( 
َمن  اأ�سئلة كثرية.  تراودنا  خ��الء،  العام يف مكان 
هذا الرجل؟ اإىل اأين يذهب؟ ومَل ي�سطحب معه 

فياًل؟
�سل�سلة م�ساهد من املا�سي،  لكننا نرى تدريجياً 
يواجه  بانكوك  يف  ب��ارز  مهند�ض  ثانا  اأن  فندرك 

ا�ستثنائية  و�سيلة  ويختار  العمر  منت�سف  اأزم��ة 
للخروج منها.

اجلديد،  عمله  رب  من  للتهمي�ض  ثانا  يتعّر�ض 
الكبري  الذي كان م�سروعه  املبنى  اأن  ف�ساًل عن 
الأول، معلم من معامل بانكوك ُيدعى )غاردينا 

�سكوير(، �سُيهدم.
القدمي  )على  لل�سحافيني:  يقول  اأن��ه  �سحيح   
ي�سعر  اأن��ه  اإل  اإزاء اجلديد(،  املجال  يف�سح يف  اأن 

با�ستياء اأكر مما يعرب عنه.
عالقته  ت��راج��ع  النتماء  بعدم  ثانا  �سعور  ي��ع��ّزز 
ل  تف�سّ ال��ت��ي  ���س��ريي��ك��ول(،  )بينباك  ب��و  ب��زوج��ت��ه 

التب�سع على التحاور معه.
اأية  اإىل  لتف�سي  كافة  التفا�سيل  ه��ذه  كانت  ما 
التي هزت كيان ثانا، حني  نتيجة لول ال�سدمة 

ملح فياًل يف ال�سارع يف حيه.
اأن يكون هذا الفيل الذي امتلكته عائلته  اأُيعقل 
خ���الل ط��ف��ول��ت��ه يف ال���ري���ف، ال��ف��ي��ل ال����ذي دعاه 
املتحركة  الر�سوم  �سخ�سية  اإىل  ن�سبة  )ب��وب��اي( 
ال�سل�سلة  ت��ل��ك  اأغ��ن��ي��ة  متييز  وع��ل��م��ه  ال�����س��ه��رية 

الكرتونية؟
اإىل  احل���ال وي�سطحبه  ال��ف��ي��ل يف  ث��ان��ا  ي�����س��رتي 

املنزل، ما يغ�سب زوجته بو، 
فيقرر الزوج امل�ستاء يف حلظة غ�سب ترك حياته 
الطبيعية واإعادة بوباي اإىل القرية التي غادرها 
على  )اللعنة  ب��وب��اي:  اأذن  يف  يهم�ض  �سنني.  من 

اجلميع! من اليوم ف�ساعداً، اأنا واأنت وحدنا(.

لكن هذا الو�سع �سرعان ما يتبّدل كما هي احلال 
ثانا  ت�سّرد مماثلة. يلتقي  اأي فيلم عن رحلة  يف 

اأنا�ساً غري عاديني يف رحلته،
 منهم روح حرة �سعرها طويل ورجل يع�سق غناء 
جزء  اإىل  ال�سخ�سيات  هذه  فتتحول  الكاراوكي. 

.Pop Aye من جاذبية
ببطاقات  يقبل  ب���وذي  راه���ب  اإىل  اأي�����س��اً  نتعرف 
و���س��رط��ي��ني متحم�سني  ل��ق��اء خ��دم��ات��ه  )ف���ي���زا( 
يريدان اعتقال ثانا والفيل )لنتهاكهما النظافة 

املدنية(. حقاً؟
ال��رئ��ي�����س��ة يف  ال�سخ�سية  ُي��ع��ت��ر  ل  ب��وب��اي  ل��ك��ن 
عّدل  اأن���ه  اإىل  امل��خ��رج  )ي�سري  �سبب  ب��ال  الفيلم 
ا�سم الفيلم ليتالءم مع الطريقة التي يلفظ بها 

�سكان تايالند ا�سم هذه ال�سخ�سية(.
الفيل  بروؤية  �سي�ستمتع  امل�ساهد  اأن  يف  �سك  ول   
التعبري،  ج��از  اإذا  الفيلم،  جم��ري��ات  م��ع  يتفاعل 

مواجهاً اجلميع بفخامة.

مو�سيقى حيوية
الأحداث  حتريك  يف  احليوية  املو�سيقى  ت�ساهم 

بطريقة تفاعلية.
 كتبها مايكل جيم�ض كيلي وت�سمل نغمات موؤثرة 
على  الغيتار  على   surf مو�سيقى  م��ن  حزينة 

طريقة لينك راي. 
تراثية  كهربائية  اآلت  على  نف�سه  كيلي  ي���وؤدي 

ح�سل عليها لهذا الغر�ض.

يجمع بني �مل�ساعر و�ملتعة

�ساحر ��ستثنائي  فيلم   ...Pop Aye

عودة �آل غور 

ومثقفًا ومذهاًل،  وحيويًا،  مفاجئًا،  عماًل  ي�سكل   An Inconvenient Sequel

مع �نت�سار �ملقالت عن تبّدل �ملناخ على و�سائل �لتو��سل 
�لجتماعي، و�حتالل �لتقارير عن �لأحو�ل �جلوية 
من  مهمًا  حيزً�  �جلليدية  �لأنهار  وذوب��ان  �ملتطرفة 
�لأخبار، وقر�ر �لرئي�س �لأمريكي �لأخري �لن�سحاب 
من �تفاقية باري�س، يبدو �أن ما من وقت �أف�سل و�أكرث 
 An Inconvenientلنزول �ليوم  من  ��سطر�بًا 
�سالت  �إىل   Sequel: Truth to Power

�لعر�س.

يدخل فيل ورجل فيلمًا. كال، هذه لي�ست بد�ية دعابة، بل �لإطار �لعام لفيلم ��ستثنائي �ساحر بعنو�ن Pop Aye يجمع 
بني �مل�ساعر و�ملتعة وي�سم �لفيلم �ل�سينمائي �لأول للكاتبة و�ملخرجة كري�سنت تان.
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•• اأ�ستانا- د. �رشيف البا�سل:

اأ���������������س��������������دل ال������رئ������ي�������������ض 
�سلطان  نور  الكازاخ�ستاين 
ن�����زار ب��اي��ي��ف ال�����س��ت��ار على 
اإك�سبو  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
اأبهر  2017 يف حفل  اأ�ستانا 
ك����اف����ة امل���ت���اب���ع���ني وك���ذل���ك 
احل���ا����س���ري���ن م����ن روؤ�����س����اء 
للمنظمات  ومم��ث��ل��ني  دول 
ال�سلك  ورج������ال  ال���دول���ي���ة 
املعتمدين  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
وم��������ئ��������ات الإع������الم������ي������ني 
والزوار،  امل�ساركة  وال��وف��ود 
بالتفاف  باييف  ن��زار  ون��وه 
ال����ع����امل ح�����ول ق�����س��ي��ة من 
وهي  العاملية  الق�سايا  اأه��م 
طاقة امل�ستقبل ودور الدول 
امل�����س��ارك��ة يف جن���اح احلدث 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي��ن��ت��ق��ل اىل 

دبي عام 2020 .

واأ�سار الرئي�ض الكازاخ�ستاين يف 
حديثه اإىل امل�ساركني يف احلفل 
الناجحة  ال�ست�سافة  اأن  اإىل 
جاءت    2017 اإك�����س��ب��و  مل��ع��ر���ض 
اأ�ستانا  ج��ه��ود  ت�����س��اف��ر  بف�سل 
و�سلط  ال��ب��الد،  مناطق  وك��اف��ة 
الإيجابي  الأث����ر  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
اأحدثه املعر�ض  امل�ساعف الذي 
القت�ساد  وت��ط��ور  تنمية  ع��ل��ى 
ح�سلت  ح��ي��ث  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين 
ال�سركات  من   1400 من  اأك��رث 
على  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
 460 ب���  قيمتها  ت��ق��در  �سفقات 
)العملة  )ت���ي���ن���ج���ي(  م���ل���ي���ار 
قطاع  و����س���ه���د  ال�����ك�����ازاخ�����ي�����ة( 
ال�����س��ي��اح��ة ط��ف��رة ك��ب��رية حيث 
خدمات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ارت���ف���ع 
ال�سياحية  ال��رح��الت  منظمي 

1.8 مرة. 
ك��م��ا ارت���ف���ع ع���دد ال�����س��رك��ات يف 
ا�ستانا اأكرث من ٪10. بالإ�سافة 
اإىل زيادة ح�سيلة ال�سرائب يف 
م��ي��زان��ي��ة م��دي��ن��ة اأ���س��ت��ان��ا 1.2 

مرة. 
واأ�ساف نزار باييف اأن عا�سمة 
ك��ازاخ�����س��ت��ان و���س��ع��ت يف ب����وؤرة 
اه���ت���م���ام ال����ع����امل اأج����م����ع حيث 
عقدت اأكرث من 6 اآلف فعالية 
من  العديد  بينها  من  متنوعة 
والدولية  الثقافية  الفعاليات 
يف اإطار املعر�ض، واأبرز الرئي�ض 
الإيجابية  م��ن اجل��وان��ب  ع��ددا 
والتي  امل���ع���ر����ض  ل���س��ت�����س��اف��ة 
اأث�������رت ع���ل���ى ت���ط���وي���ر الأف����ك����ار 
التكنولوجية  وال��ث��ورة  املبتكرة 
يف جمال )طاقة امل�ستقبل( كما 
عززت من التفاعل العلمي على 
م�ستوى العامل حيث مت عر�ض 
علميا  اخ���رتاع���ا   140 ح����وايل 

�حتفال �لإمار�ت 
باليوم �لوطني بجناح 

�لدولة يف �إك�سبو
ون�����ظ�����م امل����ج����ل���������ض ال����وط����ن����ي 
باليوم  اح����ت����ف����اًل  ل�����الإع�����الم 
ال��وط��ن��ي ل���دول���ة الإم�������ارات يف 
 2017 اإك�سبو  يف  الدولة  جناح 
اأ�ستانا يف ال�ساد�ض من �سبتمر، 
حيث مت تخ�سي�ض يوم وطني 
امل�ساركة  ال��دول  رم��زي جلميع 
ت�ستعر�ض  اإك�سبو،  معر�ض  يف 
ف��ي��ه ت��راث��ه��ا وث��ق��اف��ت��ه��ا واأب����رز 

عاداتها.
وت�������س���م���ن الح����ت����ف����ال اإق���ام���ة 
ع�������رو��������ض ف����ن����ي����ة وث����ق����اف����ي����ة 
عنا�سر  ع��ك�����س��ت  وم���ت���ن���وع���ة 
الرتاث الإماراتي الأ�سيل، مبا 
فيها عر�ض فني قدمته الفرقة 
ال�سعبية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��وط��ن��ي��ة 
التابعة لوزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة، وم�سرية بالأعالم اإىل 
جناح دولة الإمارات، وفعاليات 
احلناء واخلط العربي، اإ�سافة 
الأك������الت  اأ����س���ه���ر  ت����وزي����ع  اإىل 

الإماراتية التقليدية.

حول م�سادر الطاقة املتجددة.
اأخ����رى و���س��ع الرئي�ض  م��ن ج��ه��ة 
ال���ك���ازاخ���ي ت�����س��ورا ح����ول اإج����راء 
حوار عاملي يحدد اأولويات �سيا�سة 
امل�سكالت  وتو�سيات حلل  الطاقة 
انه  واأك��د  ال�ساأن  هذا  يف  املعا�سرة 
اأن تنظيم معر�ض  على يقني من 
اك�سبو اأ�ستانا �سوف ي�سهم اإ�سهاما 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ف����ري����دا 
ل���ل���ط���اق���ة اخل���������س����راء م����ن اأج����ل 

م�ستقبل الأجيال القادمة.
من�ساآت  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  وح�����ول 
بعد   2017 اإك�������س���ب���و  وم�����راف�����ق 
ان��ت��ه��اء امل��ع��ر���ض اأك���د ن���زار باييف 
اإك�سبو  ت��������راث  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ 
املعر�ض نقطة  بحيث يعد اختتام 
امل�ساريع  ع��دد من  بداية لإط��الق 
اجلديدة والكبرية .. و�سيقام على 
ه���ذا امل���وق���ع م��ق��ر امل���رك���ز ال���دويل 
ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات والب����ت����ك����ارات 
الدويل  امل��ايل  وامل��رك��ز  اخل�سراء، 
)اأ���س��ت��ان��ة( ، وه���ي م���ب���ادرة مهمة 
من �ساأنها جذب راأ�ض املال لتنمية 
اآ�سيا  يف  البلدان  وكل  كازاخ�ستان 

الو�سطى.
رئي�ض  ���س��ك��ر  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
ك���ازاخ�������س���ت���ان ك���ل م���ن ����س���ارك يف 
تنظيم املعر�ض واأعرب عن امتنانه 
عن  اأع��رب  كما  ل�سيوفه  اخلا�ض 

كازاخ�ستان  ل�س����عب  الم����تنان 
املعر�ض،  فكرة  تنفيذ  دعمه  على 
النا�ض  م���ن  الآلف  ع��م��ل  ح��ي��ث 
لإجناح  وجهدهم  وقتهم  وكر�سوا 

املعر�ض.
اإك�سبو  معر�ض  اختتام  اأن  ي��ذك��ر 
اأ�ستانا 2017 تزامن مع ا�ست�سافة 
التعاون  منظمة  ق��م��ة  العا�سمة 
الإ�سالمي حول العلوم والتقنيات 
والتي ناق�ست العديد من الق�سايا 
العلمية  بالتنمية  املتعلقة  املهمة 

والتقنية للعامل ال�سالمي.

يوم خا�س للمكتب 
�لدويل للمعار�س

املكتب  ب��ي��وم  خ��ا���ض  اح��ت��ف��ال  يف 
ال����دويل ل��ل��م��ع��ار���ض اأق��ي��م داخل 
بالعا�سمة  اإك�������س���ب���و  م���ع���ر����ض 
ي�سم  وال������ذي  ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة 
اأك�����ر م��ب��ن��ى ك�����روي زج���اج���ي يف 
80 مرتا،  ق��ط��ره  ي��ب��ل��غ  ال���ع���امل، 
وارتفاعه 100 مرت األقى الأمني 
العام للمكتب الدويل للمعار�ض، 
ال�سباين في�سنتي لو�سريتالي�ض، 
ورئي�ض ال�سركة الوطنية لأ�ستانا 

ي�سيموف  اأكمتزان   2017 اإك�سبو 
ك���ل���م���ة ت�����ن�����اول ف���ي���ه���ا اإجن���������ازات 
املهم  ودوره   2017 اأ�ستانا  اك�سبو 
اجلوهرية  ال��ف��ك��رة  جت�����س��ي��د  يف 
للمعر�ض وهي التنمية يف الطاقة 
والتكنولوجيا.. وتخلل الحتفال 
ال�سعبية  للفنون  وثائقي  عر�ض 
وكذلك  ال��ك��ازاخ��ي��ة  وال���رتاث���ي���ة 
حيث  ال�سينية  ال�سعبية  الفنون 
ت�ست�سيف ال�سني معر�ض اك�سبو 
ثم  وم���ن   ،  2019 ال��ع��ام  امل�سغر 
ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ف��رق��ة  ق��دم��ت 

الإماراتية عر�سا ممتعاً للتعريف 
العربية  الأم�����ارات  دول���ة  ب���رتاث 
ل�ست�سافة  ت�ستعد  التي  املتحدة 

معر�ض اإك�سبو دبي 2010.

جناح �لإمار�ت يف
 �إك�سبو 2017 �أ�ستانا 

يحقق جناحا كبري�
الإم����ارات  دول���ة  م�ساركة  حققت 
 2017 اإك�سبو  العربية املتحدة يف 
اأ���س��ت��ان��ا ال����ذي اأق��ي��م حت��ت �سعار 
)طاقة امل�ستقبل( جناحاً كبرياً يف 
دولة  جهود  على  ال�سوء  ت�سليط 
الإمارات الرائدة عاملياً يف الطاقة 
تندرج  التي  وم�ساريعها  املتجددة 
ال�ساملة  التنموية  ال��روؤى  �سمن 
والهادفة  ال��ر���س��ي��دة،  ل��ق��ي��ادت��ه��ا 
يف  ال�ستثمار  على  الرتكيز  اإىل 
الإن�سان وتفعيل قدراته وطاقته 

الإيجابية. 
املتميزة  امل�����س��ارك��ة  اأن  ���س��ك  ول 
اأ�ستانا  جلناح الإم��ارات يف اك�سبو 
ت��ع��د خ��ط��وة م��ه��م��ة ع��ل��ى طريق 
املعر�ض  لهذا  ال��دول��ة  ا�ست�سافة 
الأوىل  ل��ل��م��رة   2020 يف  ال��ع��امل��ي 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ل��ه 
واإف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���س��ي��ا، والذي 

ي�سكل م�سدر فخر لكل املواطنني 
واملقيمني يف الإم��ارات هو موؤ�سر 
الإم���ارات  ب��ارز على نه�سة دول��ة 
اإىل  الر�سيدة  قيادتها  وتطلعات 

م�ستقبل اأكرث ازدهاراً واإبداعاً.
باهتمام  ال���دول���ة  ج��ن��اح  وح��ظ��ي 
وا������س�����ع م�����ن ال������������زوار ال�����ك�����ازاخ 
والأجانب، الذين اأبدوا اإعجابهم 
عر�ض  م��ن  يقدمه  مب��ا  ال�سديد 
امل�ستدامة  ال���ط���اق���ة  خل����دم����ات 
للمرحلة  وال�ستعداد  والنظيفة 
امل���ق���ب���ل���ة ب����اع����ت����ب����اره����ا امل�������س���در 
حيث  البديلة،  للطاقة  الأ�سا�سي 
مليون  ح������وايل  اجل����ن����اح  ج�����ذب 
زائر منذ افتتاح املعر�ض يف �سهر 

يونيو املا�سي.
تفاعلية  من�سة  اجل��ن��اح  و���س��ك��ل   
اأتاح���ت للزوار التع����رف اإىل ريادة 
الدولة يف م�ستقبل قطاع الطاقة 
وحلوله املتعددة، ومتاهوا مع قيم 
ال�سائدة  واأمناط احلياة  املجتمع 
ُق����دم حمتوى  يف ال���دول���ة، ح��ي��ث 
ا�سرتاتيجية  عك�ض  ومتنوع  غني 
يف  ال��ت��ن��وع  على  القائمة  ال��دول��ة 
م�سادر الطاقة واأبرز جهودها يف 
م�سرتكة  عاملية  م�ساريع  تطوير 

يف جمال الطاقة املتجددة.

�لرئي�س �لكاز�خ�ستاين ي�سدل �ل�ستار على �حلدث �لكبري  يف حفل �أبهر �جلميع

نز�ر باييف: ��ست�سافة �إك�سبو 2017 و�سعت �أ�ستانا يف بوؤرة �لهتمام �لعاملي

جناح �لإمار�ت حظي باهتمام و��سع و�إ�سادة كبرية من زو�ر �إك�سبو �أ�ستانا 
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

مبارك املن�صوري

بــانــي قــــدره  الـــــنــــــــْزه 

لْوطـانــي بـــه  تـعـتـز 

ـــاين ـــع امل فــــــ  هــــــــّون  ويل 

الــعــربـــــانـــــي مــــــــع  يف�سـل 

لنـ�سـانـي اعـــــمـــــلـــــه  اإال 

ــي ـــ ـــ دان فــعــلـــــه  كـــــــان  وان 

ــه مــــــ  اعـــــرفــــــــه ـــ ــاف ـــ ــت وال

ا�ـــرَشفـــــــه فــــــــ  غـــالـــــــي  يل 

مـوقـفـه فـــــــــــي  يخـ�سـر 

�سـّرفــه مـــــــــــا  وا�ــســـــلـــــه 

منـ�سـبـه يـــــرفــــــــع  لـــي 

ــه ـــ ــرب ـــ ــد اع ـــ ــن ـــ ــص ع ــ� ـــ ــرخ ي

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

خذت جلروحي من الدنيا مراهم

                               �سي فااااد و�سي زاد الطني بله

ال تخطط وانت ما عندك دراهم

                            وعلم ما عندك عليه اثبات خله

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

 ريــتـ�يــت

ياهل �لع�سق �جلديد �ملمتلي بالفا�سي

من جهلكم  يف  حبايبكم  عليكم  خ�سَيه

و�هلل �أين �أعرفه زعالن وّل ر��سي 

من تلّفاته  علي  ومن طريقة م�سيه

******

�إن غدى لك �ساحٍب...من طيب خاطر

هّمله للي بغى و��ستعو�س �هلل

ومن �سر�ك �أ�سرت ر�ساه ولتكابر

و�أترك �لناچف يرو�ح يف حمله

كلنا خليفة
عينه ون���ظ���ر  �لإم���������ار�ت  ���س��ع��ب  ي���اُح���ب 

م��ي��ادي��ن��������ه ي������ردد يف  �ل�����س��ع��ب ����س���وت���ه 

ي���ات���اج���ن���ا �ل���ل���ي ي���ق���ول �ل�������س���ي وي��ط��ول��ه

�هلل ث���م �ل�������وط�������ن  ث����م  رّي�����������س �ل��دول�����ه

فتاة تهامة

عبداهلل العكربي

�ب���������س����رو� ث����م �ب���������س����رو� ث����م �ب�������س���رو�
���س��ي��خ��ن��ا ذي������اب �ل����ك����رمي �ب�����ن �ل���ك���رمي
������س����ه����د �ن�������ه لي�������ق �مل���ن�������س���ب ع��ل��ي��ه
وط���ْن���ه ه���ّم���ه  ن���ع���م   .. �م���ث���اب���ر  ف��ع��ل��ه 
ب���ع���د جم����ه����وده م����ع �ل���ع���م���ل �ل��������دوؤوب
وي�������وم زف���������وّ� ه����اخل����رب ع�����ن م��ن�����س��ب��ه
حت�����دث �ل���ط���ف���رة ع���ل���ى �ل���ط���ف���رة م��ع��اه
�ل�����ق�����ط�����ار وم����������رتو و�ي�����������س�����ًا ت������ر�م
�ل���ظ���ب���ي د�ر  م������ن  �مل�������ّري�������خ  لخ��������ر 
����س���ي���دي ذي�������اب �ل�������ذي ف�������ذ/ن ه���م���ام
ط����ي����ب����ت����ه ي�����ت�����ح�����دث �ل�������ع�������امل ب���ه���ا
ي�������س���ه���د �مل�����ي�����د�ن ������س�����ولت �جل�������س���ور
�مل��ق��ل��ت��ني ف  خ�����ال�����ده  ل�����ه  �������س������ورة/ن 
�ب����وه ح����ب  م����ن  ن���ع���م  �ي  ن���ح���ب���ه  ح����ن 
ر�ع��������ي �ل������ط������ولت و�ل����ف����ع����ل �ل��ت��ل��ي��د
�ل��غ��ب��ني �ل���������س����رق  ف  �مل�����ي�����الت  ع��������ّدل 
�����س����ّن����ع �مل����ك����ل����وم حم����ب����وب �ل�������س���ع���وب
�ل��ب�����س��ر ع  ت���ق�������س���م  �ن  ل�����و  ط���ي���ب���ت���ه 
وه���ي���ب���ت���ه ك�����م روع�������ت ل����ع����د� �ل���ل���ئ���ام
ج���ع���ل رب������ي ي��ح��ف��ظ��ه ..ج���ع���ل���ه ذخ���ر
ك����ل����ن����ا حت������ت �م����������ره وك����ل����ن����ا م���ع���اه
ذي�����اب ق�����ال�����و�  ل  �لخ�����ب�����ار  و������س����ع����د 
�مل����ك����ان.. م���ن���ا����س���ب يف  ي���ل���ل���ي  �ل����رج����ل 
�ل�����ف م������ربوك �إل���ن���ج���ل ���س��ي��خ �ل�����س��ي��وخ

�ل���ب���ط���ل ح������ق  يف  �لخ�������ب�������ار  زف����������و� 
ل��ل��ن��ق��ل رئ���ي�������س���ًا  �مل���ج���ل�������س  يف  ع�������س���و 
�لأزل م  ب����وحم����م����د  يف  و�ل�����ث�����ق�����ة 
ح�سل.. ُم��ن��ج��ز  ك���م  ي����  ه��امل��ن�����س��ب،  ق��ب��ل 
و����س���ل جم�����ه�����وده   ، �لجن����������از  �����ن  د������سّ
�ل�������س���ع���ب ف�����رح�����ان و�ل�����ك�����ل �ح���ت���ف���ل
���س��ه��ل ودرب/ن  ن���وع���ي���ة  ب����ن����ي����ة/ن 
وم���ه���ب���ط �مل�����ك�����وك م�����ن ع���ق���ب �رحت�����ل
"�أمل".. ف��ي��ه��ا  ك���ن  ل����  ح���ل���م/ن  م��اب��ه��ا 
ي����رف����ع �ط����م����وح����ات و�ي������ذّي������ل ���س��ب��ل
وف��ع��ل ق�����ول  م��ن��ه��ج��ه  �ل�����س��ج��اع��ة  ويف 
ي����ل����ط����م �ل�����ع�����اي�����ل وي�����ه�����ت�����ز �جل����ب����ل
ب������ه ن����������رّبد ق����ل����ب و�ن�����ك�����ّح�����ل ُم���ق���ل
�ل�������س������د ب�����وخ�����ال�����د وجن�����ل�����ه ���س��ب��ل
�ك�������رم �لج����������و�د �ه������و و�ط����ن����خ رج���ل
دَول ،م����رّج����ع����ه����م  ف���و����س���ت���ه���م  ع���ق���ب 
����س���األ �ن  ق���ب���ل  م����ن   ، �مل���ح���ت���اج  ي���ف���رح 
ت���ك���ف���ي �لج������ي������ال م�����ن ب����ع����د وق���ب���ل
ج����دل ف���ي���ه���ا  ول  ه������الم������ة  ح�������س���ن 
من��ت��ث��ل ل������ه  م������ن  ع����م����ر  �هلل  ط����������ّول 
ح�����ن حت�����ت �م�������ره ن���ع���م م���ه���م���ا ح�����س��ل
ل��ل��ث��ق��ة ي�����س��ن��د ب����ه �مل���ن�������س���ب ..�أج������ل
�ل��ب��ط��ل ����س���ي���دي ذي������اب  م���ن���ا����س���ب..  يل 
ل��ل��ن��ق��ل رئ���ي�������س���ًا  �مل���ج���ل�������س  يف  ع�������س���و 
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ورعاه ( مبنا�سبة �لثقة �لغالية بتعيني �سموه ع�سوً� يف �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة �أبوظبي ورئي�سًا لد�ئرة �لنقل.


