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العزلة مرتبطة بالوفاة املبكرة

كثريا ما يتمنى مواطنو بع�ش بلدان العامل الثالث االنتقال والعي�ش 
مناحي  من  العديد  ت�شمل  امتيازات  من  ذل��ك  مينحه  ملا  ال��غ��رب،  يف 
احلياة. بيد اأن العي�ش هناك قد ال يكون دائما مفيدا وقد ُيوؤدي اإىل 

نتائج عك�شية ح�شب درا�شة حديثة.
ابن خلدون يف  العالمة  االإن�شان كائن اجتماعي بطبعه" هكذا كتب 
االإن�شان  حاجة  على  للتاأكيد  ال�شنني،  مئات  قبل  ال�شهرية  مقدمته 
اإىل غريه من بني جن�شه، وتكوين روابط اإن�شانية معه بغ�ش النظر 
الثورة  اإىل ع�شر  االنتقال  اأن  يبدو  لكن  واللون.  والعرق  الدين  عن 
التكنولوجية واملعرفية  �شيج  جدارا من العزلة لدى مواطني بع�ش 
البلدان. فقد تو�شلت درا�شة حديثة اأن العزلة االجتماعية يف الدول 
العزلة  وتاأثري  ال�شمنة  العامة من  ال�شحة  اأكرب على  الغربية خطر 
اآخذ يف االزدي��اد و�شوف ي�شتمر يف النمو وفق ما ن�شرته جمعية علم 

النف�ش االأمريكية.
واأ�شارت الدرا�شة االأمريكية  التي ن�شرت مطلع االأ�شبوع اجلاري، اأن 
االأ�شخا�ش الذين ُيعانون من العزلة يرتفع ب�شكل كبري خطر وفاتهم 
يف �شن مبكرة ، مقارنة مع االأ�شخا�ش االجتماعيني. وا�شتندت النتائج 
 300 اأك��ر من  �شارك فيها  148 درا�شة  االأول  على حتليلني �شمل 
اأن االرتباط اجتماعيا قد ُيخف�ش بن�شبة  اإىل  األف �شخ�ش وخل�شت 

مبكرا.  الوفاة  خطر  من  املائة  يف   50
يف حني �شم التحليل الثاين 70 درا�شة  اأخرى اأجريت على اأكر من 
وربطت كذلك بني  واآ�شيا  اأوروبا  و  اأمريكا  من  �شخ�ش  مليون   3،4
العزلة االجتماعية وخطر الوفاة املبكرة. والعزلة حالة ذهنية وت�شور 
للوحدة وعدم القدرة على اإيجاد معنى للحياة، باالإ�شافة اإىل ال�شعور 
ال�شلبي وغري ال�شارة وفق تعريف املكتبة الطبية االأمريكية. ويف هذا 
بجامعة  النف�ش  علم  اأ�شتاذة  لون�شتاد  هولت  جوليان  تقول  ال�شياق، 
التوا�شل مع  "ُيعترب  اإع��داد الدرا�شة  بريغهام يونغ والتي �شاركت يف 
االآخرين على نطاق وا�شع حاجة اإن�شانية اأ�شا�شية وحا�شمة للبقاء على 
اإىل  يفتقرون  الذين  الر�شع  االأطفال  ذلك  على  .ومثال  احلياة  قيد 
االت�شال االإن�شاين ميوتون" واأ�شافت: بل اإن العزلة االجتماعية  اأو 

احلب�ش االنفرادي قد ا�شتخدم ك�شكل من اأ�شكال العقاب.

احلالة االقت�صادية مرتبطة ب�صحة 
االأوعية الدموية يف االأطفال 

يف  االقت�شادية  التحديات  اأن  ا�شرتاليا  يف  ج��دي��دة  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
مرحلة الطفولة رمبا تكون مرتبطة بتزايد �شمك جدران ال�شرايني 

وهي حالة ت�شبب العديد من اأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية.
االأطفال  عاين  فقد  ث��راء  اأك��ر  لفئات  ينتمون  اأطفال  مع  وباملقارنة 
�شمك جدران  زي��ادة  املنخف�ش من  الدخل  ذات  واالأح��ي��اء  االأ�شر  من 

ال�شرايني ال�شباتية التي تو�شل الدم اإىل املخ. 
اإن تراكم ال�شفائح  وقال الدكتور ديفيد برجرن من جامعة ملبورن 
الدم  م���رور  م��ن  يحد  لل�شرايني  الداخلية  البطانة  على  واخل��الي��ا 

وت�شمى هذه احلالة ت�شلب ال�شرايني.
"�شمك  االإلكرتوين  بالربيد  ر�شالة  هيلث يف  لرويرتز  برجرن  وق��ال 
ت�شلب  ملدى  جيد  مقيا�ش  هو  ال�شباتي  لل�شريان  الداخلية  البطانة 
ال�شرايني، وميكن قيا�شه ب�شهولة عن طريق فح�ش الرقبة باملوجات 

فوق ال�شوتية حتى يف االأطفال ال�شغار".
لل�شريان  الداخلية  البطانة  �شمك  ي�شتخدم  البالغني،  "يف  واأ���ش��اف 
واالأوعية  القلب  باأمرا�ش  االإ�شابة  خطر  لتقييم  �شريريا  ال�شباتي 

الدموية يف امل�شتقبل".
ال�شرايني  ففي  �شريان.  اأي  على  ال�شرايني  ت�شلب  يوؤثر  اأن  وميكن 
نوبات قلبية.  اإىل  املتقدم  ال�شرايني  يوؤدي ت�شلب  اأن  التاجية، ميكن 

ويف ال�شرايني ال�شباتية، ميكن اأن يوؤدي اإىل االإ�شابة بجلطة.
و�شملت الدرا�شة اجلديدة يف البداية اأطفاال مل يبلغوا عامهم االأول 
ابتداء  �شنتني  كل  للفح�ش  خ�شعوا  ذل��ك  وبعد  اأ���ش��رة.   1477 من 
لل�شرايني  الداخلية  البطانة  �شمك  قيا�ش  وج��رى   .2004 عام  من 

ال�شباتية لالأطفال عام 2015.
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ا�صتطالع: م�صروف 
ال�صبية يفوق الفتيات 

اأظهر ا�شتطالع اأملاين حديث اأن ال�شبية يف اأملانيا يح�شلون يف املتو�شط على 
م�شروف اأكر من الفتيات.

ل�شالح  ن�شر  دور  �شتة  بتكليف من  اإج���راوؤه  ال��ذي مت  اال�شتطالع  واأو���ش��ح 
اأن  برلني  بالعا�شمة  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ن�شره  ومت  و�شباب  اأط��ف��ال  جم��الت 
على  �شهرياً  باملدر�شة يح�شلن  االلتحاق  قبل  ما  �شن  اأملانيا يف  الفتيات يف 

نحو 17 يورو، فيما يح�شل ال�شبية على 20 يورو.
التي  العمرية  املرحلة  يف  اأي�شاً  ي�شتمر  الفرق  هذا  اأن  اال�شتطالع  واأظهر 
ترتاوح بني �شتة اأعوام و13 عاماً، حيث حت�شل الفتيات يف املتو�شط على 

فيما يح�شل ال�شبية على 44 يورو تقريباً. �شهرياً،  يورو   41
الب�شكويت  �شراء  اأجل  من  خا�شة  ب�شفة  لالأطفال  م�شروف  اإعطاء  ويتم 

واحللوى والعلكة واملثلجات، وكذلك املجالت.
�شبي  مليون   7.17 اإجمايل  من  ف��رد  كل  يح�شل  اال�شتطالع،  وبح�شب 
وف��ت��اة ب��اأمل��ان��ي��ا ت�شل اأع��م��اره��م اإىل 13 ع��ام��اً ع��ل��ى م��ئ��ات م��ن ال��ي��ورو يف 

املتو�شط كم�شروف وهدايا مالية �شنوياً.
و13   10 اأعمارهم بني  ال�شبية الذين ترتاوح  اأن  اإىل  واأ�شار اال�شتطالع 

عاماً يح�شلون يف املتو�شط على ما ي�شل اإىل 654 يورو تقريباً �شنوياً.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن اال�شتطالع �شمل نحو األفي طفل واأولياء اأمور بتكليف 
من �شتة دور ن�شر من بينها دار ن�شر �شبيجل ودار ن�شر ت�شايت، ومت �شوؤالهم 

عن و�شائل االإعالم التي يتابعونها وعن �شلوكهم اال�شتهالكي.

الذهن ي�صرتخي بني 
اأح�صان الطبيعة

ارتفع عدد االأ�شخا�ش الذين يعي�شون يف 
املا�شي،  عن  كبري  ب�شكل  حالياً  احل�شر 
االأ�شخا�ش يف�شلون حالياً  ولكن هوؤالء 
اخلروج اإىل الطبيعة يف اأوقات فراغهم. 
وقالت اخت�شا�شية علم النف�ش ال�شحي 
ريناته  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ن��م�����ش��اوي��ة 
ت�شرفينكه: الذهن ي�شرتخي على النحو 

االأمثل و�شط اخل�شرة. 
ال��ن��م�����ش��اوي��ة يف جامعة  ال��ع��امل��ة  وجت���ري 
اأب��ح��اث��ا م��ن��ذ ع��ق��ود عن  ال��ط��ب��ي��ة  فيينا 

تاأثري الطبيعة على االإن�شان. 
واأو�شحت ت�شرفينكه هذا التاأثري بقولها 
يف  دائ��م��اً  للرتكيز  ي�شطر  االإن�����ش��ان  اإن 
م�شار حياته اليومية على �شيء ما. ويف 
للتغا�شي  اأي�����ش��اً  ي�شطر  ذات����ه،  ال��وق��ت 
ع��ن ���ش��يء م��زع��ج -م��ث��ل اه��ت��زام الهاتف 
اجلوال- وكال املهمتني ترهقان الذهن. 
من  ن��وع��اً  تقدم  الطبيعية  اأن  واأ���ش��اف��ت 
نوعية  تقدم  وباالأحرى  البديل،  العامل 
العامل الذي ينا�شب االإن�شان ب�شكل اأكرب 
االإن�شان  وق���ال���ت:  امل��دن��ي��ة.  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ن 
تقدمه  ال������ذي  االإي�����ق�����اع  ع���ل���ى  ي��ت��ك��ي��ف 

الطبيعة. 

زوجان ي�صرتيان �صارعًا 
بـ 90 األف دوالر

باأكمله  ���ش��ارع��اً  زوج����ان  ا���ش��رتى 
فران�شي�شكو  ����ش���ان  م���دي���ن���ة  يف 
االأم��ري��ك��ي��ة مب��ب��ل��غ ال ي��زي��د عن 
90 األف دوالر، يف منطقة ال يقل 
ماليني   4 عن  فيها  املنازل  �شعر 
ومايكل  الم  تينا  ومي��ل��ك  دوالر. 
مبا  اخل���ا����ش،  ���ش��ارع��ه��م��ا  ت�شينغ 
ي�����ش��م��ه م����ن ط����رق����ات وم���راف���ق 
يف  ث��غ��رة  م��ن  م�شتفيدين  ع��ام��ة، 
قانون العقارات، بح�شب ما ذكرت 

�شحيفة مريور الربيطانية.
ودون علم �شكان ال�شارع االأثرياء، 
اإدارة احل��ي، ف�شل يف  كان جمل�ش 
على  ك�شرائب  دوالرات  دفع 10 
الفواتري  30 عاماً، وكانت  مدى 
تر�شل اإىل عنوان حما�شب، انتقل 

من املنطقة منذ زمن طويل.
ال�شرائب  مبلغ  و���ش��ل  اأن  وب��ع��د 
دخل  دوالر،   1000 ن��ح��و  اإىل 
القانوين  ال�شرط  �شمن  ال�شارع 
باملزاد،  للبيع  و�شعه  يعني  ال��ذي 
ومت��ك��ن م��اي��ك��ل وت��ي��ن��ا م��ن �شراء 
وهما  ع��ام��ني،  نحو  قبل  ال�����ش��ارع 
اأف�شل الو�شائل  االآن يبحثان عن 
لهذا  ع��ائ��د  اأع��ل��ى  على  للح�شول 

اال�شتثمار.
وميكن للزوجني البدء بتح�شيل 
االأم������������وال، ع����ن ط����ري����ق ت���اأج���ري 
مواقف ال�شيارات باأ�شعار معقولة 
املنطقة  �شكان  ك��ان  واإذا  لل�شكان، 
فعلى  ب�����ذل�����ك،  م���ه���ت���م���ني  غ�����ري 
املناطق  ���ش��ك��ان  ���ش��ي��ك��ون  االأغ���ل���ب 
هذه  با�شتئجار  راغ��ب��ني  القريبة 

املواقف.
على  ع��ر���ش��ا  ال����زوج����ني  اأن  ك��م��ا 
بيع  اإع������ادة  احل����ي  اإدارة  جم��ل�����ش 
احل�شول  ب��ع��د  ول���ك���ن  ال�������ش���ارع، 
ع��ل��ى اأرب����اح ب��ال��ط��ب��ع، ل��ك��ن �شكان 
امل���ن���ط���ق���ة وال����ع����دي����د م���ن���ه���م من 
را�شني  غري  وامل�شاهري  االأث��ري��اء 
تقا�شي  اأن  ويعتقدون  ذل��ك،  عن 
ال�شيارات،  م��واق��ف  على  ر���ش��وم��اً 
ما هو اإىل و�شيلة �شغط ميار�شها 
اإعادة  على  الإجبارهما  ال��زوج��ان، 
�شراء ال�شارع، ودفع مبلغ كبري يف 

ال�شفقة.  
و�شيلة  عن  االآن  ال�شكان  ويبحث 
االأ�شلية،  ال��ب��ي��ع  عملية  لنق�ش 
�شان  ال�����ش��رائ��ب يف  م��ك��ت��ب  ل��ك��ن 
يوجد  ال  اإن���ه  ي��ق��ول  فران�شي�شكو 
�شيء ميكن القيام به، الأن عملية 

البيع كانت قانونية بالكامل.

الريا�شة  مب��م��ار���ش��ة  ق���راءه���ا  ال�شحية  امل��ج��ل��ة  وت��ن�����ش��ح 
فالريا�شة  النف�شي.  ال�شغط  لتخفيف  اأوىل  كخطوة 
ال��ن��ف�����ش��ي، خا�شة  ال�����ش��غ��ط  م��ن  التخل�ش  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د 
اجلري وال�شباحة وريا�شة التجديف املائي. كما قد يكون 
امل�شي اأو التنزه يف الهواء الطلق اأي�شاً كافياً للتخل�ش من 

اأعرا�ش ال�شغط النف�شي. 
"غيزوندهايت  م��وق��ع  ف���ارت���اأى  ال��ث��ان��ي��ة،  اخل��ط��وة  اأم����ا 
بونكت دي اإيه" اأن يكون الطبخ. فعملية تق�شري اخل�شار 
بع�ش  اأن  كما  للج�شم.  م��ه��دئ  ت��اأث��ري  لها  ي��ك��ون  م��ث��اًل، 
االأغذية يكون لها اأثر اإيجابي على نف�شية االإن�شان كتلك 
املوز  مثل  ب،  وفيتامني  واملغنيزيوم  بالكال�شيوم  الغنية 
والربوكويل وم�شتقات احلليب، والقمح، واجلوز بجميع 

اأنواعه.
"ا�شحك، ت�شحك لك الدنيا" هو مثل �شائع ومعرب عن 
اخلطوة الثالثة للق�شاء على ال�شغط النف�شي. فال�شحك 
مفيد للج�شم الأنه ي�شاعده على اإفراز مادة ال�شريوتونني 
التي تلعب دورا هاما يف تنظيم مزاج االإن�شان، والتي يطلق 
عليها اأي�شاً ا�شم "هرمون ال�شعادة". اأما اإذا مل تتمكن من 
وتبت�شم  وت�شرتيح  عينيك  تغم�ش  اأن  فيكفي  ال�شحك، 
اأن يكون  اأن���ه م��ن املمكن  ال�����ش��ع��ادة. كما  الإف���راز ه��رم��ون 
فنجان �شاي قادراً على اإعطائك ال�شعور باالرتياح، اإذ يعد 
"غيزوندهايت  موقع  بها  ين�شح  التي  الرابعة  اخلطوة 
بونكت دي اإيه"، وي�شرتط يف �شرب ال�شاي اأن يكون املرء 

جال�شاً ال واقفا حتى ي�شتمتع بهذه اللحظة.
اأما الن�شيحة اخلام�شة فهي م�شاهدة �شور العطلة، اإذ اأن 
م�شاهدة هذه ال�شور تبعث على ال�شعور باإح�شا�ش العطلة 

وما ي�شاحبه من م�شاعر االرتياح وال�شعادة. 
املرء  اأن يخ�ش�ش  ال�شاد�شة ين�شح اخل��رباء  ويف اخلطوة 
بع�ش الوقت لنف�شه، كالتفكري يف ما كان يريد القيام به 
اأو  اأو قراءة كتاب  املا�شي ومل يتمكن من فعله،  االأ�شبوع 

القيام برحلة يف منطاد.
ويعد النوم الكايف هو اخلطوة ال�شابعة للتخفيف االإجهاد 
ال�شغط  اأ���ش��ب��اب  �شببا م��ن  ت��ع��د  ال��ن��وم  ف��ق��ل��ة  ال��ن��ف�����ش��ي، 

النف�شي، واختالل وظائف اجل�شم.
م�شببات  ع��ن  التخلي  يف  فتتجلى  الثامنة  اخل��ط��وة  اأم��ا 
اخلرباء  ين�شح  اإذ  الذكية،  الهواتف  كا�شتخدام  ال�شغط 
بالتخلي ملدة 24 �شاعة عن االأجهزة التقنية. اأما اخلطوة 
احلرارية  ال�شعرات  يحرق  ال��ذي  الرق�ش  فهي  التا�شعة 
باجل�شم بطريقة ممتعة وي�شاهم يف احل�شول على مزاج 
االإدراك اجليد  فتتجلى يف  االأخ���رية  اأم��ا اخلطوة  رائ��ق. 
لكل ما هو ممتع، فاإذا اأكلت قطعة �شوكوالتة فيجب اأكلها 
ببطء وتركها تذوب يف الفم، مادامت ال�شوكوالتة ت�شاعد 

على فرز هرمون ال�شعادة.

ال�صغط الع�صبي ي�صيب الرجال بالأنانية
يف  والتفكري  لالأنانية  مييل  ال��رج��ل  اأن  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
ذاته فقط حال تعر�شه لل�شغط الع�شبي، يف حني يعزز 
حميطها.  م��ع  التوا�شل  على  امل���راأة  ق���درة  م��ن  ال�شغط 

ويرجع اخلرباء هذا االأمر الأ�شباب نف�شية وهرمونية.
ك�شفت درا�شة حديثة اأن ال�شغط الع�شبي يجعل الرجال 
العك�ش مت��ام��اً مع  اأن��ان��ي��ة وع��زل��ة، يف ح��ني يفعل  اأك���ر 
الن�شاء، اإذ يبداأن يف البحث عن دعم من البيئة املحيطة 

بهن. واأجرى باحثون درا�شة امتدت عدة اأيام مت خاللها 
�شعبة،  ملواقف  والن�شاء  الرجال  من  جمموعة  تعري�ش 
وك�شفت  عري�ش.  جمهور  اأم���ام  خطاب  اإل��ق��اء  بينها  م��ن 
املواقف مييل للعزلة  اأن الرجل يف هذه  الدرا�شة  نتيجة 
التخل�ش من هذا ال�شغط  التامة عن حميطه ويحاول 
داخ��ل��ي��اً ودون احل��دي��ث م��ع اأح���د، يف ح��ني ق��ام��ت الن�شاء 
اخلارجي  الدعم  على  احل�شول  وحاولن  متاماً  بالعك�ش 

لتجاوز املواقف ال�شعبة.
 scinexx نتائجها موقع  ن�شر  التي  الدرا�شة  وك�شفت 
اجتزن  الن�شاء  اأن  العلمية،  باالأخبار  املعني  االإل��ك��رتوين 
االختبارات ال�شعبة التي تعر�شن لها ب�شكل اأف�شل كثرياً 

من الرجال.
املتقدمة  الدرا�شات  وقالت غيورغيا �شيالين، من معهد 
يف تري�شتي ملوقع scinexx: تراجعت نتائج الرجال يف 
االختبارات التي قاموا بها حتت �شغط ع�شبي، يف حني 
كان االأمر على العك�ش متاماً مع الن�شاء اإذ كانت نتائجهن 

حتت وطاأة ال�شغط اأف�شل بكثري.
نف�شية،  ع��وام��ل  اإىل  ال��درا���ش��ة  ن��ت��ائ��ج  واأرج�����ع اخل����رباء 
اأهمية  ال��زم��ن  م���دار  على  تعلمن  الن�شاء  اأن  اإىل  ت�شري 
ال�شيما  االآخ��ري��ن،  من  وامل�شاعدة  الدعم  على  احل�شول 
يرجع  اأن  اإمكانية  العلماء  ورج��ح  ال�شعبة.  امل��واق��ف  يف 
�شبب هذا اخلالف الكبري بني الرجل واملراأة اإىل هرمون 
االأوك�شيتو�شني املعروف بهرمون احلب والذي يوؤثر على 
ال�شلوك االجتماعي لالإن�شان. وكانت درا�شات �شابقة قد 
تو�شلت اإىل اأن اإفراز هذا الهرمون لدى املراأة اأكر منه 

لدى الرجل.

ب�صبب  يومية  م�صاكل  املعا�صر  الإن�صان  يواجه 

اإيقاع احلياة ال�صريع وكرثة امل�صاغل، مما يجعله 

عر�صة لل�صغط النف�صي. فكيف ميكن التعامل مع 

باتباع  منه؟  التخل�ص  ميكن  وكيف  ال�صغط  هذا 

خطوات ب�صيطة ميكن للمرء اأن ينجح يف ذلك.

منذ ال�صتيقاظ �صباحا ينغم�ص املرء يف م�صاغل 

على  تاأثرياتها  تختلف  التي  اليومية،  احلياة 

الإن�صان من �صخ�ص اإىل اآخر. وقد اأ�صبح ال�صغط 

النف�صي ب�صبب كرثة هذه امل�صاغل هّمًا م�صرتكا لدى 

بونكت  "غيزوندهايت  موقع  النا�ص.  من  الكثري 

الإن�صان  ب�صحة  يعنى  ال��ذي  الأمل��اين  اإيه"  دي 

خطوات  ع�صرة  ي��ق��دم  والنف�صية،  اجل�صدية 

ت�صاعد على الق�صاء على ال�صغط اليومي.

كيف يحل الدماغ االأمور 
العالقة اأثناء النوم؟

اق���رتح���ت درا����ش���ة ج���دي���دة ف��ر���ش��ي��ة اأن 
ت��ع��ّل��م تت�شمن  ب��ع��م��ل��ي��ة  ت��ق��وم  ال���دم���اغ 
البع�ش  وحمو  الذكريات  بع�ش  تثبيت 

االآخر اأثناء مراحل النوم املختلفة. 
اإىل حلول  ال��دم��اغ  تو�شل  ذل��ك  ويف�شر 
يواجهها  التي  وامل�شاكل  االأم��ور  لبع�ش 
االإن�شان وال ي�شتطيع التو�شل اإىل قرار 
ب�����ش��اأن��ه��ا خ���الل ال��ي��ق��ظ��ة، ح��ي��ث ت�شاعد 
بناء  اإع���ادة  على  والتثبيت  املحو  عملية 
تقييم  ث���ّم  وم���ن  الع�شبية،  ال��و���ش��الت 

االأمور اأثناء الراحة.
وي�شغل ن�شاط الدماغ اأثناء النوم الكثري 
من الباحثني يف جماالت علم االأع�شاب 
العقدين  خ�����الل  ال�����دم�����اغ  ووظ�����ائ�����ف 
االأخ������ريي������ن. وق�����د وج�������دت ال���درا����ش���ة 
"نيت�شر  ُن�شرت يف دوري��ة  االأخ��رية التي 

ت�شتطيع  ال���دم���اغ  اأن  كومينيكي�شن" 
اأثناء  الع�شبية  النقاط  بع�ش  تو�شيل 
الع�شبية  ال��و���ش��الت  اأن  خا�شة  ال��ن��وم، 
ت�شتعيد مرونتها خالل �شاعات الراحة، 
ما ميّكنها من القيام بن�شاطها على نحو 

اأف�شل.
وخ������الل ال����درا�����ش����ة ال���ت���ي اأُج�����ري�����ت يف 
اإ�شراف  ب��اري�����ش دي���ك���ارت حت��ت  ج��ام��ع��ة 
ال��ربوف��ي�����ش��ور ت��وم��ا���ش اأن����دري����ون متت 
�شخ�شاً   28 ل�  ال��دم��اغ  اأن�شطة  مراقبة 
اأثناء النوم، ومت ر�شد اأن�شطة الو�شالت 
الدماغ  قيام  عن  ك�شفت  التي  الع�شبية 
البع�ش  وتثبيت  املعلومات  بع�ش  مبحو 
االأم���ور  بع�ش  تو�شيل  واإع�����ادة  االآخ����ر، 
من جديد، ما ي�شاعد على اإيجاد حلول 

للم�شاكل العالقة.

اأف�صل ع�صر طرق للتخل�ص من ال�صغط النف�صي
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�ش�ؤون حملية

الأمانة العامة للجائزة تلتقي باملنظمة العربية للتنمية الزراعية

جائزة خليفة الدولية نخيل التمر واالبتكار الزراعي تو�صع نطاق ال�صراكة والتعاون على امل�صتوى العربي

زار ثالثة مرافق ل�صرطة اأبوظبي يف العني

ال�صريفي : تعزيز ال�صعادة واالإيجابية بتقدمي خدمات متميزة للجمهور

لتبادل اخلربات الدولية يف احلروق والرتميم والتجميل

�صركة "�صحة" وم�صت�صفى لوزان اجلامعي يوقعان اتفاقية تفاهم

•• العني - الفجر

الدولية  خ��ل��ي��ف��ة  ال���ع���ام���ة جل���ائ���زة  االأم����ان����ة  ���ش��ع��ت 
قبل  تاأ�شي�شها  منذ  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل 
اإقامة  اىل  االأ�شا�شية  ر�شالتها  و�شمن  �شنوات  ع�شر 
ب���ني اجل���ه���ات ذات  ت���ع���اون وط��ن��ي واإق��ل��ي��م��ي ودويل 
التمر،  نخيل  و�شناعة  ال��������زراعي  باالبت������كار  ال�شلة 
واالح��ت��ف��اء ب��اجل��ه��ود امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ب��ذل لتطوير 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي م���ن اأج����ل ت��ن��م��ي��ة م�����ش��ت��دام��ة لنا 

ولالأجيال القادمة.
�شمن هذا االإطار بحث �شعادة الدكتور عبد الوهاب 
التمر  الدولية لنخيل  اأمني عام جائزة خليفة  زايد 
التعاون  وتعزيز  التن�شيق  �شبل  ال��زراع��ي  واالب��ت��ك��ار 
املنظمة  م��ع  للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  ب��ني  امل�شرتك 
الدول  جلامعة  التابعة  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  العربية 
ال��ع��رب��ي��ة، ج��اء ذل��ك خ��الل ل��ق��اءه مب��ع��ايل الدكتور 
ال��دخ��ريي م��دي��ر ع���ام املنظمة  اأح��م��د  اآدم  اإب��راه��ي��م 

اخلرطوم  ال�����ش��ودان��ي��ة  العا�شمة  يف  املنظمة  مب��ق��ر 
بح�شور وفد من اجلائزة وكبار املوظفني واالأع�شاء 

باملنظمة. 
املوؤ�ش�شات  اآل��ي��ة حت��ف��ي��ز  ح��ي��ث رك���ز االج��ت��م��اع ع��ل��ى 
التطوير  و�شركات  احلكومية  واجل��ه��ات  واملنظمات 
واال�شتثمار الزراعي على امل�شتوى العربي خ�شو�شاً 
فئات  �شمن  واملناف�شة  للتقدم  ال�شودان  يف  العاملة 
اجلائزة بدورتها العا�شرة 2018 مبا لديهم خربة 
اأف�شل  وف���ق  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  ت�شكل  وق�����ش�����ش جن���اح 

املمار�شات الزراعية الدولية.
الريادي  بالدور  اجلائزة  عام  اأم��ني  �شعادة  اأ�شاد  كما 
الزراعية  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  تلعبه  ال����ذي 
للزراعة والغابات  ومديرها العام ب�شفته كان وزيراً 
الزراعي  ب��ال��ق��ط��اع  للنهو�ش  ال�������ش���ودان،  يف  ���ش��اب��ق��اً 
وت�شجيع ال�شركات لال�شتثمار الزراعي على امل�شتوى 
وامل�شت�شارين  اخل��رباء  نخبة من  العربي من خالل 

الزراعيني الدوليني العرب.

•• اأبوظبي - الفجر

�شرطة  عام  ال�شريفي مدير  اللواء مكتوم  �شعادة  اأكد 
الر�شيدة على دعم اجلهود  القيادة  ، حر�ش  اأبوظبي 
واالأمني،  ال�شرطي  العمل  تطوير  مل�شرية  املتوا�شلة 
باعتبار  املتقدمة  امل�شتويات  اف�شل  اإىل  به  والو�شول 
الكفاءة والتميز من �شمن مقومات العملية الرئي�شية 

يف تقدمي اخلدمات احلكومية.
واأ�شار اإىل االهتمام املتوا�شل الذي توليه القيادة ، يف 
م�شتوى  على  املتعاملني  اإىل  متميزة  خدمات  تقدمي 
عاٍل من اجلودة يف مراكز خدمات املراجعني الإ�شعاد 
تطلعاتهم  يلبي  مب��ا  با�شتمرار  وتطويرها  العمالء 
نه�شة  م��ن  اأبوظبي  اإم���ارة  اإل��ي��ه  و�شلت  م��ا  ومواكبة 

�شاملة. 
وذكر ال�شريفي   خالل زيارة ميدانية  الإدارة املوؤ�ش�شة 
ترخي�ش  واإدارة   ، ال��ع��ني  يف  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
 ، ال��ع��ني  م���رور  واإدارة  ال��ع��ني،  وال�شائقني يف  االآل��ي��ات 
قيادتنا  روؤي��ة  حتقيق  على  تعمل  اأبوظبي  �شرطة  اأن 
ال�شعادة  تعزز  التي  االإمكانيات  وف��رت  التي  الر�شيدة 
،وحر�شت على  وااليجابية  يف وطن اخلري والعطاء 
دعم وتوفري خدمات متكاملة تلبي احتياجات النا�ش، 

وت�شبق توقعات املتعاملني وامل�شتفيدين .
اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  �شعادة مدير  ا�شتقبال  وك��ان يف  
العقابية واالإ�شالحية   املوؤ�ش�شة  اإدارة   زيارته   ، لدى 
،  العميد  الركن احمد علي ال�شحي مدير  يف العني 
االإدارة،  م��دي��ر  ن��ائ��ب  الكتبي   علي  وامل��ق��دم   ، االإدارة 
وا�شتمع اإىل �شرح حول  اجلهود التطويرية  لتاأهيل  
النزالء ، واالرتقاء باخلدمات املقدمة  لهم ،  وتفقد  

خمتلف االأق�شام واالأفرع .
واأك��د  ال�شريفي  حر�ش �شرطة اأبوظبي على  توفري 
متطلبات النزالء  من الناحية االأمنية والتاأهيلية  ، 
كما اطلع  على منتجات النزالء  احلرفية املتميزة  يف 
النزالء  مبوجبها  يح�شل  ،وال��ت��ي  التاأهيلية  ال��ور���ش 
على رواتب �شهرية بعد عر�شها يف املعار�ش املخت�شة  
اأق�شام   زار  ك��م��ا  م���ن اجل��م��ه��ور،  ك��ب��ري  اق���ب���ال  و���ش��ط 
التاأهيل واملكتبة واملر�شم  ،واطلع على جهود رعايتهم 

من الناحية التعليمية .
واط��ل��ع ���ش��ع��ادة م��دي��ر ع���ام ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ،  خالل 
العني  يف  وال�شائقني  االآليات  ترخي�ش  الإدارة  زيارته 
،على عر�ش تقدميي  حول  اجلهود التطويرية من 
خدمات  توفر  التي  ال�شائقني   فح�ش  مراكز  خ��الل 
علي  العقيد   بح�شور   ، العني  يف  للجمهور  متكاملة 

�شامل  الدرعي  نائب مدير مديرية  ترخي�ش االآليات 
وال�شائقني  ب�شرطة اأبوظبي ، والعقيد  حامد حممد 
يف  وال�شائقني   االآليات  ترخي�ش  اإدارة  مدير  �شريف 
العني ، وروؤ�شاء االأق�شام ومدراء االأفرع ، و قام بجولة 
�شملت قاعة ا�شتقبال املراجعني لالإطالع على  جهود 
امل��وظ��ف��ني امل��ب��ذول��ة الإجن���از م��ع��ام��الت  اجل��م��ه��ور ، و 
ت�شهيل االإج��راءات  على كبار ال�شن  عرب التطبيقات  

الذكية. 
املراجعني   ا�شتفادة  اأه��م��ي��ة  على    ، ال�شريفي  واك���د    
من   من�شة اخلدمة الذاتية االإلكرتونية للمتعاملني 
الذكية،  احلكومة  اإىل  للتحول  ترجمة  تاأتي  والتي   
اخلدمات  على  احل�شول  يف  اجلمهور  على  للت�شهيل 
املعتمدة  العاملية  املعايري  وفق  ودقة  بعناية  ال�شرطية 
واجلهد  الوقت  عليهم  يوفر  ، مب��ا   ذكية   بطريقة   ،
ال��ت��ي ت�شتجيب  ،ت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
و  املتطورة  اخلدمات  خ��الل  من  اأبوظبي  �شرطة  لها 

املبتكرة. 
وتعد املن�شة �شمن مبادرة من فريق تطوير اخلدمات 
تعزيز  اىل  تهدف  والتي  اأبوظبي  ب�شرطة  احلكومية 
ثقة املتعاملني يف ا�شتخدام القنوات الرقمية للح�شول 
على اخلدمات التي تقدمها ال�شرطة ، مبا يتوافق مع 

الرقمي  التحول  خطة  ب�شاأن   اأبوظبي  حكومة  روؤي��ة 
للخدمات  وتلبيًة الإحتياجات املتعاملني.

اإدارة   ، اأب��وظ��ب��ي   �شرطة   ع��ام  �شعادة مدير  زار   كما 
مرور العني  وكان يف ا�شتقباله  العقيد احمد الزيودي  
مدير االإدارة، واملقدم حم�شن  �شعيد  املن�شوري  نائب 
مدير االإدارة ، وروؤ�شاء االأق�شام ومدراء االأفرع ، واطلع 
على عر�ش تقدميي  حول موؤ�شرات  انخفا�ش  وفيات 

احلوادث املرورية  .
من  وع��دد  املتعاملني  خدمة   مركز  اجلولة  و�شملت 
االأق�شام واالأفرع ، واطلع على اجلهود املبذولة الإجناز 
اأهمية دمج  معامالت  اجلمهور  واإ�شعادهم  ، موؤكداً 
اخلدمات مابني املرور والرتخي�ش من خالل  املوظف 
، مبا يعزز  املتقن الإج���راءات  كال اجلهتني  ال�شامل  
من اجناز معامالت  اجلمهور واإ�شعادهم  وتعريفهم 
و�شهولة  املتطورة   وااللكرتونية   الذكية  باخلدمات 

احل�شول عليها  يف  ا�شرع وقت  .
العن�شر  اأه��م��ي��ة   ال�شريفي  اأك���د  ال��زي��ارة  ن��ه��اي��ة   ويف 
والتفاين،  العمل  يف  والتميز  امل��ه��ام  اأداء  يف  الب�شري 
اإجن��از معامالت اجلمهور،  العاملني يف  مثمناً جهود 
اأوقاتهم يف خدمة الوطن و  انهم  يق�شون  مو�شحاً  

تقدمي اف�شل اخلدمات اإىل اأفراد املجتمع.

•• اأبوظبي -الفجر

 ا�شتقبلت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" 
اجلامعي  ل��وزان  م�شت�شفى  وف��د  ابوظبي  العا�شمة  يف 
الرعاية  ال��ت��ع��اون يف جم���ال  مل���د ج�����ش��ور  ���ش��وي�����ش��را  يف 
اىل   10 من  امتدت  التي  الزيارة  خالل  ال�شحية، مت 
بني  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  2017 توقيع  اأغ�����ش��ط�����ش   11
الطرفني ممثلة بكل من الدكتور مطر را�شد الدرمكي 
والربوفي�شور  "�شحة"  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش 
وعمليات  التجميلية  رئي�ش اجلراحة  رف���ول  و���ش��ي��م 

الرتميم ممثل م�شت�شفى لوزان اجلامعي.
تعاون  ع���الق���ات  ب���ن���اء  اإىل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت���ه���دف 
لوزان  وم�شت�شفى  "�شحة"  �شركة  ب��ني  ا�شرتاتيجية 
الدولية  املمار�شات  واأف�شل  املعرفة  لتبادل  اجلامعي 
يف جمال عالج احلروق وعمليات التجميل والرتميم 
اإىل  اأي�شاً  والتاأهيل وال�شدمات. كما تهدف االتفاقية 
تطوير مركز التاأهيل ملر�شى احلروق يف مدينة ال�شيخ 
�شخبوط الطبية والتعاون يف احل�شول على االعتمادات 
العاملية والبحوث يف املجاالت املذكورة اأعاله باالإ�شافة 
اإىل تاأ�شي�ش برنامج لالأطباء الزائرين وتبادل االأطباء 

املقيمني وتدريب الكادر الطبي والفني.

اأهداف هذه االتفاقية التواأمة بني وحدتي  اأبرز  ومن 
احل������روق ب���ني اجل��ه��ت��ني ت�����ش��م��ن ا���ش��ت��خ��دام معايري 
�شخبوط  ال�شيخ  مدينة  يف  اجلامعي  ل��وزان  م�شت�شفى 
الطبية باالإ�شافة اإىل تاأ�شي�ش خدمات العالج باخلاليا 

اجلذعية يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية.
�شركة  اأن  ال��درم��ك��ي على  را���ش��د  ال��دك��ت��ور مطر  واأك���د 
�شحية  رعاية  خدمات  توفري  على  "�شحة" حري�شة 
م��ت��ك��ام��ل��ة حم��وره��ا امل��ري�����ش ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجل���ودة 
وال�شالمة الدولية وحت�شني �شهولة الو�شول للخدمات 
ال�شحية يف ظل التعاون مع موؤ�ش�شات عاملية يف الرعاية 
ال�شحية بهدف تعزيز م�شتويات ر�شا املتعاملني بح�شب 

االأهداف اال�شرتاتيجية ل�شركة "�شحة".
م�شت�شفى  خرباء  مع  "�شحة"  واأ�شاف: تعاون �شركة 
ا�شتقطاب  من  �شيعزز   CHVU  - اجلامعي  ل��وزان 
اأ�شحاب الكفاءات للعمل يف مركز احلروق الوطني  يف 
�شيقدم خدمات  الذي  الطبية  ال�شيخ �شخبوط  مدينة 
متكامال  فريقا  و�شي�شم  عاملية  مب�شتويات  متميزة 
التاأهيل  واإع��ادة  املركزة  والعناية  من جراحي احلروق 
رفول  و�شيم  الربوفي�شور  اأع��رب  ومن جانبهم   . طبي 
رو�شينغه  بوي�ش  دي  اأنطوين  د.  ال�شوي�شري  والع�شو 
امل��ت��خ�����ش�����ش يف ج����راح����ة االأط�����ف�����ال واحل���������روق، عن 

�شعادتهما لزيارة اأبوظبي وامتنانهما ل�شركة "�شحة" 
اإتاحة الفر�شة لفريق م�شت�شفى لوزان اجلامعي  على 
لزيارة م�شروع مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية والذي 

رائ��داً، يعك�ش �شورة متميزة ملدى  يعترب �شرحاً طبياً 
تقدم امارة ابوظبي من حيث البنية التحتية املتطورة 

وتوفري اف�شل خدمات الرعاية ال�شحية للمجتمع. 

مب�صاركة املتعاملني
جل�صة حوارية حول خدمات 

ترخي�ص اأبوظبي وقنوات التوا�صل 
•• العني - الفجر

ا�شتعر�شت �شرطة اأبوظبي، يف جل�شة حوارية عن خدمات املركز الرئي�شي 
ملديرية ترخي�ش االآليات وال�شائقني، القنوات املتاحة لتوا�شل املتعاملني، 
وخدماتها الذكية، وكيفية احل�شول عليها ، بي�شر و�شهولة ، موؤكدة العمل 

على تطويرها وفق اأف�شل املعايري العاملية ، من اأجل اإ�شعادهم .
املتعاملني  واإ�شعاد  خدمة  اإدارة  نظمتها  التي  احل��واري��ة  اجلل�شة  وجت�شد 
التابعة ملركز اال�شرتاتيجية  وتطوير االأداء بالتعاون مع مديرية ترخي�ش 
مب�شتويات  خ��دم��ات  بتوفري  اأب��وظ��ب��ي،  حكومة  روؤي���ة  واالآل��ي��ات،  ال�شائقني 
عاملية لتحقيق م�شلحة جميع املتعاملني، وم�شاعفة اجلهود لتحقيق اأداء 
موؤ�ش�شي متميز لالرتقاء بجودة اخلدمات واالرتقاء باالأداء لت�شبح حكومة 

متمركزة حول املتعامل .
وعر�ش متعاملون يف اجلل�شة احلوارية جتاربهم يف احل�شول على خدمات 
املركز الرئي�شي للمديرية ،وطرح مقرتحاتهم يف مو�شوعات تتعلق بتوفري 
مزيد من اخلدمات الذكية، م�شريين اإىل �شهولة و�شرعة اإجناز معامالتهم 

لدى املديرية والرد على ا�شتف�شاراتهم . 
واأو�شح، املقدم حمدان الرا�شدي، مدير اإدارة خدمة واإ�شعاد املتعاملني، اأن 
امل�شاركني  يف اجلل�شة قدموا مقرتحاتهم ب�شاأن تطوير وحتديث اخلدمات 
ال�شرطية ،وحول خدمات ترخي�ش االآليات و ال�شائقني واإجراءات احل�شول 

عليها وغريها  ،م�شرياً اىل تطبيق دليل التوا�شل وتوعية املتعاملني.
 وقال: اإن اجلل�شة التي مت تنظيمها يف مديرية ترخي�ش ال�شائقني واالآليات 
تاأتي �شمن خطة )جماميع الرتكيز ( التي تهدف اإىل تعزيز العالقة مع 
من  اإ�شعادهم،  اإىل  للو�شول  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  ومعرفة  املتعاملني 
خالل جتربة متميزة وخدمات تفوق توقعاتهم ، �شمن روؤية القيادة العامة 

ل�شرطة اأبوظبي يف هذا املجال.

زايد للثقافة االإ�صالمية تتلقى ) 1180( حالة 
من املتعاملني عرب مركز ات�صال حكومة اأبوظبي 

•• العني – الفجر

تلقت دار زايد للثقافة االإ�شالمية خالل الن�شف االأول من العام اجلاري 
ات�شال  م��رك��ز  ع��رب  امل��ت��ع��ام��ل��ني  م��ن  ح��ال��ة   1180 م��ن  اأك���ر   2017
العامة وطلب اخلدمة  املعلومات  اأبوظبي حيث تنوعت بني طلب  حكومة 
وال�����ش��ك��اوي، وذل���ك ع��رب خمتلف ال��ق��ن��وات ب��ني اخل��ط االر���ش��ي و الهاتف 
املتحرك والربيد االلكرتوين واملحادثة االلكرتونية ، حيث تركزت 84% 

من اإجمايل احلاالت حول طلب املعلومات.
واأو�شح خليفة عبداهلل ال�شاعدي رئي�ش ق�شم العالقات العامة واالإعالم اأن 
احلاالت التي ترد على الدار من قبل مركز ات�شال حكومة اأبوظبي خالل 

من  االأول  ال���ن�������ش���ف 
العام اجلاري انق�شمت 
ط���ل���ب   994 اإىل 
و175  م����ع����ل����وم����ات 
و3  خ�������دم�������ة  ط������ل������ب 
�شكوى و3 مقرتح و5 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً   ، ث��ن��اء 
املتحرك  الهاتف  قناة 
م�����ن اأك��������ر ال���ق���ن���وات 
م���ن قبل  ا���ش��ت��خ��دام��اً 
بعدد  ال����دار  متعاملي 
ثم  وم��ن  حالة   936
االإلكرتونية  املحادثة 
ح���ال���ة    125 ب�����ع�����دد 
االإلكرتوين  وال��ربي��د 

بعدد 117 حالة .
اإجمايل  واأ�شاف ال�شاعدي  باأن طلب املعلومات نالت الن�شيب االأكرب من 
احلاالت الواردة بعدد 994 حالة  ومت التعامل معها بال�شرعة املمكنة حيث 
بلغ متو�شط اال�شتجابة 5،7  �شاعة عمل باالإ�شافة اإىل توفري الرد الدقيق 
باأن الدار  ، موؤكداً   98،25% لطلب املعلومة حيث بلغت ن�شبة دقة الرد 
حكومة  ات�شال  مركز  مع  اخلدمة  م�شتوى  اإتفاقية  تطبيق  على  حري�شة 
اجلري  للعام  االأول  الن�شف  خ��الل  االإم��ت��ث��ال  ن�شبة  بلغت  حيث  اأب��وظ��ب��ي 

 .%  96،54
واأ�شار ال�شاعدي باأن الدار حري�شة على االإرتقاء باخلدمات التي تقدمها 
باخلدمات  اخلا�شة  االت�شال  قنوات  توحيد  خ��الل  من  وذل��ك  ملتعامليها 
اخلدمات  اأف�شل  على  احل�شول  املتعاملني  على  ي�شهل  مم��ا   ، احلكومية 
باأ�شهل ال��ط��رق وم��ن خ��الل ع��دة ق��ن��وات ط��وال اأي���ام االأ���ش��ب��وع وعلى مدار 
حلقة  يعترب  حيث  اأبوظبي   حكومة  ات�شال  مركز  ب���اأداء   م�شيداً  ال�شاعة 
الو�شل مع متعاملي الدار ، ومهارات موظفي املركز يف اإدارة احلاالت التي 

ترد لهم من املتعاملني باحرتافية عالية وجودة .



املهل  تقييم  ن�شيء 
اأمامنا.  امل��ت��اح��ة 
نظرته  منا  لكل 
ال����وق����ت.  اإىل 
ون����خ����ف����ق يف 
ت���ق���ي���ي���م���ه 

نعجز  ع��ق��ل��ن��ا.  ويف  ج�شمنا  يف  ل�����ش��ب��ب��ني: 
�شاعتنا  الأن  م���ا  ح���دث  م���دة  ت��ق��دي��ر  ع���ن 
الداخلية تتبدل بتبدل م�شاعرنا: عندما 
ولكن  ب�شرعة.  الوقت  مي��ّر  �شعداء،  نكون 
منا،  مقرب  �شخ�ش  غ�شب  نواجه  عندما 
ال��ل��ح��ظ��ات ط���وي���اًل. ك��ذل��ك نكّون  ت����دوم 
انطباعات �شخ�شية عن ال�شرعة 
بها  مي�شي  ال��ت��ي 
يعود  ال��وق��ت. 
ال�شعور  هذا 
طريقة  اإىل 
ت�����ف�����ك�����رين�����ا. 
وهذا ما يحدث 
نفّكر  ع��ن��دم��ا  م��ث��اًل 
اإجن�����از  ع��ل��ي��ن��ا  اأن  يف 

اأعمال كثرية.
َمن  نفعله ال  م��ا  ن��ق��ّدر 
ن�شيء  ث���م  م���ن  ن���ك���ون، 
ن����ح����ن ب����ح����د ذات����ن����ا 
ت���ق���ي���ي���م اأن���ف�������ش���ن���ا. 
ن�شطلع  ع���ن���دم���ا 
مب��ه��ام ع���دة، ن�شعر 
ونثبت  ب�����وج�����ودن�����ا 
اإالَم  ول���ك���ن  اأه��م��ي��ت��ن��ا. 
يعود هذا التفكري اخلاطئ؟ 
املدمن  املجتمع  ذل��ك  اإىل 
على ال�شرعة اأم اإىل فكرة 
اأهمية  حتدد  االأفعال  اأن 
اأن  ���ش��ك يف  االإن�������ش���ان؟ ال 
املعلومات  م�������ش���ادر  ك����رة 
يف  التوا�شل  و�شائل  وت��ط��ور 
لنا عدداً  اأتاحا  االأخ��رية  االآون��ة 
من التفاعالت كانت م�شتحيلة 
تدريجياً  عملنا  لكننا  ���ش��اب��ق��اً. 
ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ه����ذه امل����ه����ام، حتى 
�شرنا نظن اأال خيار اآخر اأمامنا 
ر�شائل  اأخ��ذن��ا  الإجن��ازه��ا. وهكذا 

قادمة من اخل��ارج، مثل )اب��ذل جهداً( اأو 
را�شخة  معتقدات  منها  وجعلنا  )اأ���ش��رع(، 
بقيمة  ن�شعر  لكي  �شلوكنا.  يف  توؤثر  فينا 
ن���رزح حت��ت جدول  اأن  م��ن  ب��د  اأنف�شنا، ال 

اأعمال مكتظ.
ال ن���رى ال��ن��ه��اي��ة وال ال��غ��اي��ة. و���ش��ط هذه 
ن���رّك���ز ع��ل��ى الهدف  امل��ع��م��ع��ة، م���ا ع���دن���ا 
ويف  ال��وق��ت  خلف  نرك�ش  فيما  الرئي�ش. 
االجتاهات كافة، ما عدنا نعرف مَل نتقدم. 
اأي  اأمر ير�شينا الأننا ال منلك  اأي  ما عاد 
خ���امت���ة. وع���ل���ى غ�����رار ف�����اأر ي��رك�����ش على 
دوالب، ندور وندور. يو�شح علماء النف�ش 
التي نرك�ش فيها  االإجهاد هذه،  اأن حالة 

با�شتمرار، ت�شّكل 
م�شدر  اأي�����ش��اً 
ورغبة.  متعة 

وراء  ن���������ش����ع����ى 
ولكن  ال��ت��ق��دي��ر. 

ملا كان م�شعانا هذا 
ال نهاية له، فننطلق 

ب����ح����ث����اً عن  جم����������دداً 
الر�شا.

ما احلل؟
حّدد اأولوياتك:

الوقت،  تك�شب  ك��ي 
اأ�شلوب  اعتمد 

يزنهاور.  اأ
ط��������������������������ّور 
ال����رئ����ي���������ش 

ال������������������راب������������������ع 
والثالثون للواليات 

جداً  فاعلة  اأداة  املتحدة 
يف حتديد االأول��وي��ات. عليك 

اأن تدرج املهام التي يجب اإجنازها 
وامللحة  املهمة  االأع��م��ال  خ��ان��ت��ني:  يف 

املهمة  وت��ل��ك  االآن،  اإجن���ازه���ا  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

التخطيط  ت�شتطيع  ال��ت��ي  امل��ل��ح��ة  وغ���ري 
لها. وهكذا تتمكن من طلب م�شاعدة اأحد 
يف القيام باالأعمال املهمة وغري امللحة. اأما 
االأعمال غري املهمة وغري امللحة فاأرجئها 

اإىل وقت الحق.

ا�شتعد حريتك:
يقرتح اخلرباء اأن ن�شعى اإىل اخلروج من 
حالة االإحلاح التي نعي�شها. كي ننظر اإىل 
ماذا  اأنف�شنا:  لن�شاأل  مبو�شوعية،  امل�شائل 
عن  ف�شاًل  م��ا؟  بعمل  نقم  مل  اإن  يحدث 

ن��ب��ذل ق�شارى  اأن  ي��ج��ب  ذل���ك، 
جهدنا لنعي�ش يف احلا�شر 

ولنخ�ش�ش  باأ�شغالنا  االنهماك  دون  من 
الوقت لن�شغي اإىل ما نعي�شه: تفاَد مثاًل 
اأن تت�شفح االإنرتنت واأنت تنتظر دورك يف 
املتجر. �شحيح اأن املجتمع يوؤثر يف خيارنا، 

اإال اأن الكلمة االأخرية تعود لنا وحدنا.

ُكن فخوراً بنف�شك:
بل  اخل���ارج،  م��ن  الكثري  تتوقع  اأال  ح���اول 
ت�شعى خلفه.  الذي  التقدير  قّدم لنف�شك 
وانتهى  �شعيد  )اأن����ا  ل��ن��ف�����ش��ك:  وق���ل  ق��ف 

االأمر(. 
بالفخر  االإح�����ش��ا���ش  داخ��ل��ن��ا  ل��ن��ن��مِّ يف 

ه��ذه اخلطوة  اأن  �شك يف  واالم��ت��ن��ان. وال 
ت��ع��ّزز ت��ق��دي��رن��ا م��ا ن��ق��وم ب���ه، ف�����ش��اًل عن 
الر�شا  ع�����دم  ����ش���ع���ور  م����ن  اأن����ه����ا حت����ررن����ا 

الالمتناهي.

ليلى )40 �شنة، مدر�شة(: نظمت اأهدايف
اأقوم بعملني:  ظللت طوال خم�ش �شنوات 

التدري�ش وامل�شاعدة يف دار البلدية. 
اإىل  عملي  �شاعات  و�شلت  ل��ذل��ك،  نتيجة 
15 �شاعة يف اليوم ُكنت اأم�شيها يف حالة 

من الع�شبية واالإثارة الدائمتني.
 مل اأ�شتطع التوقف.

 حت���ّول ه��ذا ال��و���ش��ع اإىل 
لكن  امل���خ���ّدر.  ي�شبه  م��ا 
ج�������ش���م���ي �����ش����رع����ان ما 
االإجهاد  بفعل  ا�شت�شلم 

والتعب. 
وما  امل��ر���ش،  �شحية  وقعت 

عدت اأ�شتطيع العمل. 
املفاجئ،  ال���ت���وق���ف  ه����ذا  وم����ع 
اأهدايف  تنظيم  اإع����ادة  يف  جنحت 
ع���ائ���ل���ت���ي، حبي  واأول�����وي�����ات�����ي: 

للتعليم، خ�شو�شاً �شحتي(.

اأف�صل جل�صم  خطوات   5
ب�شع  ف��اإل��ي��ك  ردف��ي��ك،  �شكل  حت�شني  اإىل  ت�شعني  ك��ن��ت  اإن 
���ش��ّده��م��ا. جت��ع��ل��ك ه���ذه اخلطوات  ت�����ش��اع��دك يف  خ���ط���وات 

اخلم�ش تتمرنني بفاعلية.

 Pop ت���ق���ول ال���راق�������ش���ة امل���ح���رتف���ة وم��وؤ���ش�����ش��ة ن�����ادي
التمارين  هذه  )اأحّب  وليامز:  جينفر   Physique
الأنها ال ت�شّد الردفني فح�شب، بل اأي�شاً اجلهة الداخلية 
من الفخذين، وع�شالت باطن الركبة، واجلذع، ف�شاًل 

عن اأنها متنحك لياقة بدنية عالية(.

اتخذي الو�صعية املنا�صبة:
اأو من�شدة ثابتة.  1 ا�شتخدمي كر�شياً 
برفق  ���ش��ّم��ي ذراع����ي����ك م���ع���اً 

واأ�شندي راأ�شك عليهما.
حتت  قدميك  �شعي   2
على  واحر�شي  وركيك 
عقباك  ي�����ك�����ون  اأن 
واإبهاما  متالم�شني 
قدميك متباعدتني.

3 اثني 

ركبتيك، ادفعي حو�شك نحو االأمام، و�شّدي ردفيك جيداً. 
كذلك �شدي ع�شالت البطن نحو الداخل.

قلياًل. قدمك  ارفعي   4

اتبعي اخلطوات اخلم�ص التالية:
اإىل  احلو�ش  دفع  واأعيدي  االأعلى،  نحو  ال�شاق  ادفعي   1
اإىل اخللف.  اإىل االأعلى ثم احلو�ش  ال�شاق  ادفعي  اخللف. 

كرري هذه احلركة 8 مرات.
ت�شتطيعني.  ما  اأعلى  اإىل  ال�شاق  وادفعي  �شّدي احلو�ش   2

كّرري هذه احلركة 16 مرة.
3 �شّدي احلو�ش والردفني ولّفي �شاقك نحو الداخل 
الي�شار(. كّرري هذه احلركة  )نحو 

مرة.  16
لّفي  حركتني.  بني  اجمعي   4
االأعلى.  نحو  وادفعيها  �شاقك 

كّرري هذه احلركة 8 مرات.
يف  م�شتقيم  ب�شكل  �شاقك  مّدي   5

اجتاه اأفقي.
ما  اأع����ل����ى  اإىل  ال�������ش���اق  ادف����ع����ي   
ت�شتطيعني. كّرري هذه احلركة 

مرة.  16
اق�������رتاح: ق��ف��ي ع��ل��ى روؤو������ش 
اأ���ش��اب��ع ال���ق���دم امل��ث��ب��ت��ة على 
التمرين  ه���ذا  يف  االأر�������ش 
االأخري كي حتظي بن�شخة 

اأكر تطوراً. 
كافة  احل���رك���ات  ك�����ّرري 

مع ال�شاق االأخرى.

مـــنــ�عــــات
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 تخرب مرمي )38 �صنة(: )ل اأملك دقيقة فراغ. اأرك�ص طوال النهار على مدار ال�صنة. علّي تويل �صوؤون الأولد، وال�صيدلية، 
واملنزل، وامل�صاغل اليومية. اأ�صعر باأنني على عجل حتى يف عالقتي بزوجي.

 تثقل هذه الأعباء كاهلي(. ولكن مَل ن�صعر باأن الوقت مي�صي ب�صرعة؟ يعتقد اخلرباء اأننا ن�صيء تقدير الواقع ونقع يف 
ثالثة اأخطاء يف عالقتنا بالوقت.

ت�صاعدك على احل�صول على ج�صم اف�صل

خطوات متنحك لياقة بدنية عالية

نرك�ص طوال النهار على مدار ال�صنة

بالوقت عالقتنا  مع  فيها  نقع  اخطاء   3
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املال والأعمال

26

غرفة عجمان ت�صتقبل االأمني العام الحتاد غرف التجارة العربية بالوكالة

قد تخ�صر دورها كبوابة عبور اإىل اإيرلندا والدول الأوروبية الأخرى

اأجيليتي: ال�صروط ال�صارمة للخروج من االحتاد االأوروبي قد تدفع 
اململكة املتحدة بالتوجه نحو االأ�صواق النا�صئة

على هام�ص يوم ال�صباب العاملي

وزارة املالية تنظم فعالية "جمل�ص �صباب وزارة املالية " 

•• عجمان ـ الفجر 

رئي�ش  املويجعي  ع��ب��داهلل  �شعادة  ا�شتقبل 
جمل�ش اإدارة غرفة  جتارة و�شناعة عجمان 
، �شعادة �شاهني علي �شاهني، االأمني العام 
بالوكالة، بح�شور  العربية  الغرف  الحتاد 
غرفة  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شامل  �شعادة 
عجمان، لبحث وزيادة التعاون وال�شراكات 
االقت�شادي  القطاع  تنمية  يف  ي�شب  مب��ا 

املحلي والعربي.
ع��ق��د يف مقر  ال�����ذي  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
����ش���ع���ادة عبداهلل  ع���ج���م���ان، رح����ب  غ���رف���ة 
اأهمية  على  م��وؤك��دا  باحل�شور  املويجعي 
التجارة  زي��ادة  ودوره يف  امل�شرتك  التعاون 
م�شريا  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  ب���ني  واال���ش��ت��ث��م��ار 
اإىل ال���دور ال��ه��ام  الحت��اد ال��غ��رف العربية 
الغرف  كهمزة و�شل رئي�شية بني خمتلف 
ال��ت��ج��اري��ة وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى زي����ادة التعاون 
ب�����ني كافة  وت�����ب�����ادل اخل���������ربات  ال����ق����ائ����م 
االقت�شادية  العالقات  وتقوية  االط���راف 
ال��دول العربية من جهة وم��ا بني  ما بني 
من  العامل  دول  وخمتلف  العربية  ال��دول 

جهة اأخرى. 
غرفة  ان  املويجعي  ع��ب��داهلل  �شعادة  واك���د 
والتعاون  ال�شراكات  بكافة  ترحب  عجمان 
م��ع احت���اد ال��غ��رف العربية مب��ا ي��زي��د من 
ح��ج��م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري وي���ع���زز تكامل 

كربى  اقت�شادية  فعاليات  لتنفيذ  االدوار 
تخدم االقت�شاد العربي وا�شتدامته.

من جانبه وجه االأمني العام الحتاد الغرف 
عجمان  لغرفة  ال�شكر  بالوكالة،  العربية 
بجهود  م�شيدا  اال���ش��ت��ق��ب��ال،  ح��ف��اوة  ع��ل��ى 
غ��رف ال��ت��ج��ارة يف دول��ة االم����ارات ودورها 
االقت�شادي  ال��ق��ط��اع  ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���رائ���د 
اهم  م��ن  االم��ارات��ي  االقت�شاد  ان  ال�شيما 

االقت�شاديات واأكربها يف املنطقة.
واأ����ش���اد ب��ال��ت��ط��ور وال��ن��م��و االق��ت�����ش��ادي يف 
اإمارة عجمان وحر�ش غرفة عجمان على 
وايجاد  فعاليات  تنفيذ  يف  تعاونها  تعزيز 
خدمات ت�شب يف منو القطاع االقت�شادي 

ب�شكل عام.
ال���دع���وة للح�شور  ال��ل��ق��اء وج���ه   وخ����الل 
امل����ن����ت����دى االق���ت�������ش���ادي   وامل���������ش����ارك����ة يف 
“خارطة  العربي، حتت عنوان   � االفريقي 
ال�شتثمارات  امل���ت���اح  وال��ت��م��وي��ل  ال��ط��ري��ق 
ناجحة” خالل يومي 27 و28 �شبتمرب 
االردن����ي����ة  ب���امل���م���ل���ك���ة  ع����م����ان  يف   2017
الغرف  فيه  �شي�شارك  وال���ذي  الها�شمية، 
والعديد  واالأف��ري��ق��ي��ة  العربية  التجارية 
و�شركات  املالية  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  من 
العربية  االقت�شادية  واملنظمات  التمويل 
اال�شتثمار  ت�شجيع  وه��ي��ئ��ات  املتخ�ش�شة 

وغريها من املوؤ�ش�شات املعنية.
ال�شراكة  املنتدى  حم���اور  تتناول  بحيث   

العربية االفريقية وواقع التجارة البينية 
ال��ع��رب��ي��ة واف���ري���ق���ي���ا و�شبل  ال������دول  ب���ني 
املتاحة  اال�شتثمارية  وال��ف��ر���ش  تعزيزها 
ودور موؤ�ش�شات التمويل يف ت�شجيع التجارة 
امل�شرتك،  واال�شتثمار  االفريقية  العربية 
النقل  وو���ش��ائ��ل  التحتية  البنى  وت��ط��وي��ر 

حتقيقا  ال��زراع��ي  القطاع  يف  واال�شتثمار 
للتنمية الزراعية واالمن الزراعي.

املويجعي  �شعادة عبداهلل  من جانبه رحب 
بامل�شاركة يف اأعمال املنتدى موؤكدا ان دولة 
االمارات ت�شهد عالقات متميزة اقت�شاديا 
ال��ق��ارة من  ملا لهذه  ال��دول االفريقية  مع 

اهمية اقت�شادية وفر�ش ا�شتثمارية واعدة 
بها، كما  املتعددة  الطبيعية  امل��وارد  يف ظل 
توا�شلها  على  حري�شة  عجمان  غرفة  ان 
االفريقية  ال�����دول  خم��ت��ل��ف  م���ع  امل��ب��ا���ش��ر 
اإم���ارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي  لتنمية 

عجمان والدول االفريقية.

ن�شف  تقريرها  يف  اأجيليتي  �شركة  اأ���ش��ارت 
اململكة  اأن  النا�شئة،  االأ���ش��واق  ح��ول  ال�شنوي 
بالتوجه  اقت�شادها  تعزيز  �شتحاول  املتحدة 
االأ�شواق  م��ع  التجاري  التبادل  متتني  نحو 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة، وذل�����ك يف ح����ال مل ت��ت��م��ك��ن من 
اال�شا�شية  ال���ع���ام���ة  االأط������ر  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
التجاريني  �شركائها  مع  احلالية  لعالقاتها 

يف االحتاد االأوروبي.
وكانت اململكة املتحدة قد اأعربت عن رغبتها 
يف املحافظة على عالقاتها التجارية احلالية 
مع دول االحتاد االأوروبي بقدر امل�شتطاع، اإال 
اأن كبري مفاو�شي االحتاد االأوروبي كان قد 
هي  تعقيدات  دون  التجارة  اأن  بقوله  �شرح 
املتحدة  اململكة  خ��روج  بعد  ممكن  غري  اأم��ٌر 

من االحتاد االأوروبي بريك�شت.
تعقيد  زاد  كلما  اأن���ه  اأجيليتي  تقرير  واأك���د 
املتحدة عن االحتاد  اململكة  انف�شال  �شروط 

للبحث  �شعيها  احتماالت  ارتفعت  االأوروب��ي، 
االأ�شواق  م��ع  طموحة  جت��اري��ة  �شراكات  ع��ن 
الكومنولث  دول  خ��ا���ش  وب�شكل  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
اآ���ش��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا. فخروج  ���ش��رق  يف ج��ن��وب 
اململكة املتحدة من االحتاد االأوروب��ي يجعل 
جنوب  – مثل  النا�شئة  االأ���ش��واق  ُم�����ش��ّدري 
منك�شفة   - وغريها  وتركيا  وكينيا  اأفريقيا 
قد  االإ�شرتليني  اجلنيه  قيمة  واأن  �شيما  ال 
انكما�ش  نحو  ال��ت��وق��ع��ات  وتتجه  انخف�شت 
اقت�شاد اململكة املتحدة يف الفرتة االأوىل بعد 

االنف�شال عن االحتاد االأوروبي.
اإع��داد تقرير اأجيليتي من قبل  هذا وقد مت 
اإنتليجين�ش، ال�شركة الرائدة يف  تران�شبورت 
جمال التحليل والبحوث يف قطاع اخلدمات 
اللوجي�شتية، وي�شري التقرير اإىل اأن االأ�شواق 
النا�شئة التي ت�شتخدم اململكة املتحدة كبوابة 
نحو اإيرلندا ودول اأخرى يف االحتاد االأوروبي 

رمبا �شتحتاج اإىل اإيجاد مراكز وطرق توزيع 
تواجه  ق��د  باملقابل  االأ���ش��واق.  لهذه  ج��دي��دة 
�شادرات اململكة املتحدة اإىل االحتاد االأوروبي 
عمليات تفتي�ش مرهقة واإج��راءات جمركية 
معّقدة ما مل ي�شّكل الطرفان احتاداً جمركياً 
امل��ت��ح��دة بتطبيق  امل��م��ل��ك��ة  وت��ل��ت��زم  ج���دي���داً 
اخلا�شة مبنتجات  املعيارية  اجل��ودة  معايري 

االحتاد االأوروبي.
ال�شالح،  ع��ي�����ش��ى  اأك�����د  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
للخدمات  الأج��ي��ل��ي��ت��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
املبكر  من  اأنه  املتكاملة،  العاملية  اللوج�شتية 
التكّهن مبا �شتف�شي به املحادثات بني اململكة 
اأنه  املتحدة واالحت��اد االأوروب��ي، واأ�شاف، اإال 
فاإن  ال�شيا�شية  العقبات  عن  النظر  وبغ�ش 
رغبة اململكة املتحدة يف احلفاظ على جتارة 
دون تعقيدات مع االحتاد االأوروبي �شتواجه 
ذل��ك من  ك��ان  ���ش��واء  م��ع��ّق��دة،  عقبات تقنية 

بلد  ق��وان��ني  اأو  اجل��م��رك��ي��ة  التعريفة  ح��ي��ث 
اأو حتى  امل��ن��ت��ج��ات  اأو م��ع��اي��ري ج���ودة  امل��ن�����ش��اأ 
ر���ش��وم اال���ش��ت��رياد، يف ال��واق��ع ف���اإن اأي �شيء 
يغري الرتتيبات القائمة بني اململكة املتحدة 
واالحت������اد االأوروب��������ي ق���د ي��ع��ن��ي امل���زي���د من 
حركة  على  االإ���ش��اف��ي��ة  والتكاليف  ال��ت��اأخ��ري 
املتحدة  اململكة  الب�شائع.وف�شاًل عن خروج 
م��ن االحت����اد االأوروب�������ي، ف��ق��د ب��ح��ث تقرير 
با�شتبدال  الهندي  ال��ق��رار  اأث��ر  يف  اأجيليتي 
الع�شرات من الت�شريعات ال�شريبية ب�شريبة 
موحدة حتت ا�شم �شريبة ال�شلع واخلدمات، 
اإذ ي�شري التقرير اإىل اأن التحول نحو �شريبة 
التغيريات  من  موجة  اطلق  موحدة  وطنية 
الفعال  غري  اللوج�شتية  اخلدمات  قطاع  يف 
بالهند مثل توجه ال�شركات نحو تغيري طرق 

تخزين ونقل وتقييم الب�شائع. 
وبح�شب تقرير اأجيليتي، فاإن �شريبة ال�شلع 

واخل��دم��ات ال��ت��ي مت فر�شها اب��ت��داًء م��ن 1 
اللوج�شتية  اخلدمات  مقدمي  دفعت  يوليو 
وعمالئهم اإىل تعزيز جودة التخزين لديهم 
وجت���دي���د ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال�����ش��ح��ن ال���ربي 
ال��ربام��ج لتح�شني  واال���ش��ت��ث��م��ار يف حت��دي��ث 
وهو  بهم،  اخلا�شة  االإم���داد  �شال�شل  ك��ف��اءة 
اللوج�شتي  قطاع  تكاليف  م��ن  يقلل  ق��د  م��ا 
وي�شجع   ٪20 بن�شبة  ال��ه��ن��د  يف  ال��ر���ش��م��ي 
دفعة  ويعطي  التحتية  البنية  يف  اال�شتثمار 
كبرية القت�شاد البالد.جتدر االإ�شارة اإىل اأن 
 Transport اأجيليتي تعاونت مع �شركة
Intelligence يف اإعداد موؤ�شر اأجيليتي 
املوؤ�شر  وهو  النا�شئة،  لالأ�شواق  اللوجي�شتي 
النا�شئة  االأ�����ش����واق  م���ن   50 ي�����ش��ن��ف  ال����ذي 
من  اأك������ر  راأي  وي�����ش��ت��ط��ل��ع  ال����ع����امل  ح�����ول 
اخلدمات  قطاع  يف  تنفيذي  م�شوؤول   800

اللوجي�شتية العاملي.

•• دبي-الفجر: 

انطالقاً من اإميانها باأهمية دعم الطاقات 
وتفعيل  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ش���اب���ة 
البيئة  وتهيئة  واملجتمع،  العمل  يف  دوره��م 
من  واال�شتفادة  مهاراتهم  الإب��راز  املالئمة 
فعالية  املالية  وزارة  نظمت  اإمكانياتهم؛ 
مقرها  يف  املالية”  وزارة  �شباب  “جمل�ش 
ال�شباب  دب��ي، وذل��ك تزامناً مع يوم  باإمارة 
العاملي. وتاأتي هذه الفعالية باالن�شجام مع 
�شيا�شة تفعيل دور ال�شباب املعتمدة يف دولة 
ت�شمل  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  االم����ارات 
الرامية  واالإج�����راءات  امل��ب��ادرات  م��ن  جملة 
اإىل اإيجاد اأجندة حية تتفاعل مع التغريات 

ال�شريعة والتطلعات امل�شتقبلية. 
وكيل  اخل��وري،  يون�ش حاجي  �شعادة  واأك��د 
وزارة املالية على دور ال�شيا�شات احلكومية 
يف حتديد اأولويات العمل، وو�شع القوانني 
والتدابري التنظيمية لتحقيق النفع العام، 

وو�شع احللول يف مواجهة التحديات. 
الفئة  ال�شباب  فئة  ت�شكل  �شعادته:  وق���ال 
االأك�����رب يف امل��ج��ت��م��ع، مم���ا ي��ق��ت�����ش��ي و�شع 
الفئة  هذه  دور  لتفعيل  الفاعلة  ال�شيا�شات 
ب�شكل اإيجابي، مع و�شع اأطر قيا�ش لتحديد 
مدى تاأثري هذه ال�شيا�شات وعوائدها على 

القطاع العام وال�شباب ب�شكل خا�ش.
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ت���وج���ه ال���دول���ة 
ودورها  ال�شباب،  جمال�ش  تاأ�شي�ش  ب�����ش��اأن 

يف ال��ت��ف��اع��ل م���ع ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب م���ن خالل 
الزيارات امليدانية، واال�شتطالعات، وو�شع 
اخلطط املدرو�شة وعقد احللقات ال�شبابية 
حتدياتهم،  وف���ه���م  احل�����وار  ق���ن���وات  ل��ف��ت��ح 
�شيا�شات  �شمن  ال��الزم��ة  احل��ل��ول  وو���ش��ع 
الفعالية مهام  ناق�شت  عمل احلكومة، كما 
واأهداف جمل�ش �شباب وزارة املالية، والقيم 
ا�شتعرا�ش  عن  ف�شاًل  اإليها،  ي�شتند  التي 
الرامية  امل��ج��ل�����ش وم���ب���ادرات���ه  ع��م��ل  خ��ط��ة 
قدراتهم  وتطوير  ال�شباب  فئة  حتفيز  اإىل 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل يف ال��ع��م��ل املايل 
احلكومي. 

�شباب  جمل�ش  “يعمل  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
الوزارة  اأه���داف  م��ع  بالتوائم  املالية  وزارة 
ل��ن��اح��ي��ة ت��ر���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار يف بيئة 
اإىل  املجل�ش  يهدف  حيث  املوؤ�ش�شي،  العمل 
ال�شباب،  طاقات  وت�شخري  ومتكني  تطوير 
وتفعيل التوا�شل معهم، وتعزيز ح�شورهم 
اآرائهم  وا���ش��ت��ق�����ش��اء  االب���ت���ك���ار،  جم����ال  يف 
وال�شيا�شات  امل�����ش��اري��ع  ح���ول  وت��وج��ه��ات��ه��م 

الداخلية، مما يعزز من قدرة الوزارة على 
معايري  اأعلى  وف��ق  اخل��دم��ات  كافة  تقدمي 

اجلودة والكفاءة وال�شفافية.« 
وكان جمل�ش �شباب وزارة املالية قد تاأ�ش�ش 
ل�شنة   14 رق��م  االداري  ال��ق��رار  على  ب��ن��اء 
2017، ويعمل على دعم الطاقات ال�شابة 
املتميزة يف وزارة املالية، وحتديد التحديات 
واق���رتاح احل��ل��ول وال��ربام��ج ذات العالقة، 
ال�شباب  ف��ئ��ة  وق������درات  م���واه���ب  ل��ت��ط��وي��ر 
التوجهات  م���ع  ي��ت��واف��ق  مب���ا  ومت��ك��ي��ن��ه��م، 

والروؤى امل�شتقبلية للوزارة. 
وي�شطلع جمل�ش �شباب وزارة املالية بجملة 
من املهام يف مقدمتها ن�شر ر�شالة ال�شباب 
البيانات  وج��م��ع  املعنيني،  على  وتعميمها 
والتو�شيات من �شباب الوزارة، وتقييم ردود 
امل�شاريع  ال��وزارة حول  فعل فئة ال�شباب يف 
وال�شيا�شات الداخلية، وح�شد اأفكار ال�شباب 
حلول  اإىل  للتو�شل  ومواهبهم  ومهاراتهم 
اآراء  و���ش��ي��ا���ش��ات ن��اج��ح��ة، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
وتطلعات �شباب الوزارة، اإىل جانب موائمة 
امل��ال��ي��ة مع  ���ش��ب��اب وزارة  اأه�����داف جم��ل�����ش 
اأهداف جمل�ش �شباب االم��ارات، من خالل 

عمليات التن�شيق والتوا�شل الدوري. 
جتدر االإ�شارة اإىل اأن جمل�ش الوزراء املوقر 
ك���ان ق��د اع��ت��م��د اإن�����ش��اء جم��ل�����ش االإم�����ارات 
ا�شرتاتيجية  و�����ش����ع  ب����ه����دف  ل���ل�������ش���ب���اب، 
امل�شتقبلية  التوجهات  مع  تتوافق  لل�شباب 
ب�شاأن  توجهاتهم  على  وال��ت��ع��رف  ل��ل��دول��ة، 
التحديات  العالقة، وحتديد  ذات  الق�شايا 
واق��������رتاح احل����ل����ول وال�����ربام�����ج ال����الزم����ة، 
االإي���ج���اب���ي���ة �شمن  م�����ش��ارك��ت��ه��م  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
واملجتمع،  ال��دول��ة  يف  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  ي�����ش��اه��م يف  مم���ا 
يف  ومتثيلهم  لديهم،  ال�شاحلة  واملواطنة 
املحافل الدولية، حيث مت تاأ�شي�ش جمال�ش 
تخ�ش�شية لل�شباب �شمن خمتلف الوزارات 
واال�شتفادة  ال�شباب  دور  تفعيل  على  تقوم 

من اخت�شا�شاتهم. 

مليار درهم قيمة امل�صاريع العقارية   21
يف دبي منذ بداية 2017

•• دبي-وام: 

اأعلنت دائرة االأرا�شي واالأمالك يف دبي ان عدد امل�شاريع العقارية التي مت 
تد�شينها منذ بداية عام 2016 ولغاية الن�شف االول من عام 2017 

بلغ 88 م�شروعا بينها 68 
مت ت�شجيلها خالل الن�شف 
احل���ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأول 

بقيمة 21 مليار درهم .
بطي  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
ب������ن جم��������رن م�����دي�����ر ع����ام 
يف  ت�شهد  دب���ي  ان  ال���دائ���رة 
اهتماما  ال����راه����ن  ال���وق���ت 
امل�شتثمرين  ل��دى  متزايدا 
ال��دول��ي��ني وه���و م���ا ير�شخ 
القطاع  ح��ي��وي��ة  يف  ال��ث��ق��ة 
العقاري واآفاقه امل�شتقبلية.

الن�شف  ان  اىل  م�������ش���ريا 
اجل����اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول 

�شهد اإطالق م�شروعات على خلفية الطلب املتنامي يف ال�شوق العقاري 
تلبي تطلعات امل�شتثمرين من خمتلف اجلن�شيات .

واأ�شاف ان عدد املطورين امل�شجلني يف قاعدة بيانات الدائرة بلغ 713 
483 م�شروعا.  اإىل  ال��ع��ق��اري��ة  امل�����ش��اري��ع  ع���دد  م��ط��ورا يف ح��ني و���ش��ل 
ابن جمرن  اأو�شح  دبي  اإم��ارة  العقاري يف  ال�شوق  وللتاأكيد على حيوية 
�شنوات منذ   10 م��دار  ت�شليمها على  التي مت  املنجزة  امل�شاريع  اأن عدد 
اإن�شاء موؤ�ش�شة التنظيم العقاري و�شلت اىل 535 م�شروًعا من خمتلف 
االأحجام واال�شتخدامات التي تخدم كافة االأن�شطة االقت�شادية يف دبي 
يف حني �شهد الن�شف االول من هذا العام اإجناز 24 م�شروعا كان قد مت 

ال�شروع بها يف �شنوات �شابقة.
ال�شوق معزز  اأن  وه��ي  فيها  لب�ش  االأرق���ام من جديد حقيقة ال  وت��وؤك��د 
الت�شاعدي  النمو  خ��ط  ق��دم��ا يف  امل�شي  ي��وؤه��ل��ه  ال���ذي  ال��ك��ايف  ب��ال��زخ��م 
التحتية  البنية  م�شاريع  تطوير  اول��ه��ا  حملية  ع��وام��ل  م��ن  م�شتفيدا 
اإ�شافة اإىل اأجواء االأمن والطماأنينة التي تتمتع بها دبي ودولة االإمارات 

يف حميطها االإقليمي.

ال�صارقة: اكرث من 11 مليار درهم قيمة 
اال�صتثمارات العقارية املنفذة يف 6 ا�صهر

•• ال�شارقة -وام:

العقاري  الت�شجيل  دائرة  عام  ال�شام�شي مدير  �شعادة عبدالعزيز  ك�شف 
خالل  املنفذة  العقارية  اال�شتثمارات  قيمة  اإج��م��ايل  اأن  ع��ن  بال�شارقة 

الن�شف االأول من العام احلايل بلغ 11.7 مليار درهم.
واأو�شح ال�شام�شي باأنه وفقاً لالإح�شاءات اخلا�شة بالتداوالت العقارية 
�شهد  �شهر فرباير  ف��اإن  احل��ايل  العام  االأوىل من  ال�شتة  االأ�شهر  خالل 
دره��م، ما  مليار   2.4 بلغ  ال��ت��داوالت  اإجمايل حجم  يف  قيا�شياً  ارتفاعاً 

ي�شكل زيادة بن�شبة %58 مقارنة بالفرتة ذاتها من 2016.
االإمارة  العقارية يف  اإن احلركة اال�شتثمارية  الدائرة:  و قال مدير عام 
ارتفع  حيث  ن�شبياً،  ا�شتقراراً  العام  ه��ذا  من  االأول  الن�شف  يف  �شهدت 
املنفعة  بيع  وارتفعت معامالت   ،45.8% بن�شبة  البيع  عدد معامالت 
اإىل  ي��ع��ط��ي م��وؤ���ش��راً  امل��ا���ش��ي وال����ذي  ب��ال��ع��ام  %628.6 م��ق��ارن��ة  اىل 
املطورين  واإمت��ام  املنتفعني  اأ�شماء  اإىل  امل�شاريع  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  نقل 
ال�شوق  لدخول  فر�شاً  االأجانب  امل�شتثمرين  ومنح  العقارية  للم�شاريع 
املختلفة كال�شكنية  العقارات ذات اال�شتخدامات  العقاري لال�شتثمار يف 

والتجارية وال�شناعية.
امل�شاريع  مناطق  يف  ت��رك��زت  ال��ع��ق��اري  ال��ت��داول  عمليات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ت�شدرت  ال��ت��داوالت  ع��دد  حيث  فمن  ال�����ش��ارق��ة،  مدينة  يف  التطويرية 
منطقة اخلان بواقع 395 عملية تداول، فيما �شهدت منطقة ال�شجعة 
اأ�شل  ، وذلك من   300 ، تلتها منطقة مويلح بواقع   329 ال�شناعية 

2454 معاملة بيع منفذة يف املدينة.
واأما يف املنطقة ال�شرقية، فقد ت�شدرت منطقة احلراي ال�شناعية حركة 
التداوالت العقارية يف مدينتي خورفكان ودبا بواقع 23 عملية تداول، 
يف حني ت�شدرت منطقتا �شور كلباء و�شناعية كلباء مناطق مدينة كلباء 

ب�40 معاملة بيع.
بواقع  البيع  ملعامالت  ال�شكنية  املعامالت  ت�شدر  اإىل  ال�شام�شي  واأ�شار 
عدد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري��ة،  امل��ن��اط��ق  م��ع��ام��الت  تلتها  معاملة   1289
وبفارق   109% ن�شبته  وبارتفاع  عملية،   846 التجارية  ال��ت��داوالت 

441 معاملة عن الن�شف االأول من العام 2016.
ونوه اإىل اأن معظم عمليات البيع خالل الن�شف االأول من العام اجلاري 

بال�شارقة تركزت يف االأرا�شي التجارية الف�شاء، تلتها ال�شقق ال�شكنية.
ملحوظ  ب�شكل  ج���اءت  االإق��ب��ال  م��ن  ال��ك��ربى  الن�شب  اأن  اإىل  لفت  كما 
اأ�شعار  العامة يف  امل�شتثمرين العرب، خ�شو�شاً مع حالة اال�شتقرار  من 
امل��ت��داول��ة يف  ال��ع��ق��ارات  امل��ن��اط��ق، حيث بلغ جمموع  ال��ع��ق��ارات يف معظم 
اجلن�شية  ت�شدرتها   3.4% ن�شبها  بزيادة  عقارا   936 االأول  الن�شف 
تلتها اجلن�شية   46.4% ن�شبته  وبارتفاع  224 عقاراً  بواقع  ال�شورية 
الفل�شطينية بواقع 161 عقارا مقارنة بنف�ش الفرتة من العام 2016، 
يف حني بلغت اجمايل العقارات املتداولة للجن�شيات اخلليجية 5506 

عقارات .
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املال والأعمال
�صراكة بني اأبوظبي العاملي وجمموعة

 االإمارات العربية املتحدة لل�صرافة لتطوير جمتمع التكنولوجيا املالية

كهرباء دبي تنجز 70 باملائة من تو�صعة املحطة "اإم" 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  ال��دويل  امل��ايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  ك�شف 
اأب��وظ��ب��ي، ع��ن ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع جمموعة 
االإم��ارات العربية املتحدة لل�شرافة، �شركة اخلدمات 
ع��امل��ي��اً يف جم����ال ����ش���رف العمالت  ال����رائ����دة  امل��ال��ي��ة 
لتاأ�شي�ش  الدفع،  وحلول  املالية  واحل��واالت  االأجنبية 
املتكامل  التعاون  للطرفني  تتيح  ا�شرتاتيجية  �شراكة 
يف  املالية  التكنولوجيا  وجمتمع  بيئة  وتطوير  لدعم 

اأبوظبي ودولة االإمارات.
التنفيذي  الرئي�ش  م��ان��غ��ات،  ب��روم��وث  امل��ذك��رة  وّق���ع 
لل�شرافة،  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  مل��ج��م��وع��ة 
تنظيم  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�ش  ت��ن��ج،  وري��ت�����ش��ارد 
اخلدمات املالية يف �شوق اأبوظبي العاملي، حيث ت�شمل 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  جمموعة  متكني  امل��ذك��رة 
لل�شرافة من التعاون الفّعال مع �شركات التكنولوجيا 
امل���ال���ي���ة االب���ت���ك���اري���ة ال��ع��ام��ل��ة حت���ت م��ظ��ل��ة املخترب 
الوثيق  وال��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ل�شوق  التنظيمي 
م��ع��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر واخ��ت��ب��ار وت��ط��ب��ي��ق احل��ل��ول املبتكرة 
املت�شلة  املالية  التكنولوجيا  تطبيقات  يف  وال��واع��دة 
مبجاالت التحويالت املالية، و�شرف النقد االأجنبي، 

وعمليات الدفع املايل. 
ويتيح املخترب التنظيمي ل�شركات التكنولوجيا املالية 
�شمن  امل��ايل  للقطاع  املقدمة  املبتكرة  حلولها  اختبار 
تنظيمية  متطلبات  فر�ش  دون  وحمكمة،  اآمنة  بيئة 
ال���ب���داي���ة، وت��ع��زي��ز م��ع��رف��ت��ه��م تدريجياً  ك��ام��ل��ة م��ن��ذ 

لل�شوابط التنظيمية متا�شياً مع منو اأعمالهم.
 و�شيعمل �شوق اأبوظبي العاملي يف اإطار هذه االتفاقية 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  جمموعة  مع  وثيق  ب�شكل 

ل��ل�����ش��راف��ة ل��ت��ح��دي��د اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
ال��ق��ط��اع امل����ايل وال���ت���ي مي��ك��ن م��ع��اجل��ت��ه��ا ع���رب طرح 
احللول املبتكرة للتكنولوجيا املالية لتح�شني التجربة 
باإطالق  الطرفان  �شيقوم  كما  للمتعاملني.  ال�شاملة 
برامج ابتكارية م�شرتكة لدعم توظيف التكنولوجيا 
ال���دف���ع، ومن�شات  يف جم����االت م��ت��ع��ددة م��ث��ل ح��ل��ول 
التعامالت الرقمية البلوك ت�شني، والت�شارك املتكامل 
للبيانات املوزعة، والذكاء اال�شطناعي، وا�شتخدامات 
املتطورة  التقنيات  من  وغريها  بي   2 بي  بروتوكول 

للتكنولوجيا املالية. 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  مانغات،  بروموث  وق��ال 
التعاون  “ميثل  لل�شرافة:  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
و�شركات  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات  م��ق��دم��ي  ب���ني  ال���ف���ّع���ال 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة اأح���د االأم�����ور الهامة 
املايل.  ال��ق��ط��اع  م�����ش��ت��دام يف  اب��ت��ك��اري  ل��ب��ن��اء جمتمع 
تعزيز  يف  العاملي  اأبوظبي  �شوق  مع  �شراكتنا  وت�شهم 
املالية عرب حا�شنات  جوانب االبتكار يف التكنولوجيا 

وم�شرعات االأعمال، والربامج االأكادميية«. 
يف  الوا�شعة  خرباتنا  بتقدمي  �شعداء  نحن  واأ���ش��اف: 
القطاع ومعرفتنا ال�شاملة باالأ�شواق العاملية وخيارات 

املتعاملني والبيئة التنظيمية والتجارية مع ال�شركات 
النا�شئة يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وت�شيف مثل هذه ال�شراكات املميزة بعداً عميقاً لقطاع 
اخلدمات املالية، كما تقدم قيمة ا�شافية للمتعاملني 

عرب تقدمي اخلدمات ب�شكل الكرتوين.
التنفيذي  الرئي�ش  تنج،  ريت�شارد  رح��ب  جانبه،  م��ن 
اأبوظبي  ���ش��وق  يف  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  تنظيم  ل�شلطة 
جمموعة  مع  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  بهذه  العاملي، 
االإمارات العربية املتحدة لل�شرافة التي تعد اأحد اأبرز 
االإم��ارات واملنطقة،  دول��ة  املالية يف  �شركات اخلدمات 
م�شرياً ملجاالت العمل امل�شرتك الوا�شعة التي تتيحها 
ال�شراكة للجانبني لتطوير البنية التحتية ومنظومة 
والدولة،  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  خ��دم��ات 
لتاأ�شي�ش  العاملي  اأبوظبي  �شوق  روؤي��ة  مع  ولتما�شيها 
يدعم  امل��ال��ي��ة  للتكنلوجيا  ومتكامل  ح��ي��وي  جمتمع 
اال�شتثمارات  تدفق  وي�شّهل  امل���ايل،  االب��ت��ك��ار  ج��وان��ب 

ومنو ن�شاطات قطاع اخلدمات املالية ب�شكل عام.
واأو����ش���ح ت��ن��ج، ب���اأن ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة االإم����ارات 
اأبوظبي  ل�����ش��وق  �شيتيح  لل�شرافة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
العاملي، اإىل جانب تقدمي حلول مبتكرة تخدم القطاع 
مبا  ال�شركات  واآراء  مالحظات  على  التعرف  امل���ايل، 
تطوير  من  املالية  للخدمات  تنظيمية  كهيئة  ميّكنه 
التنظيمي لتحقيق االبتكار  وحت�شني لوائحه ونهجه 

املايل، 
الفعال  بالتعاون  امل�شتمر  ال�شوق  ال��ت��زام  على  م��وؤك��داً 
املالية،  بالتكنولوجيا  املعنية  االأط����راف  خمتلف  م��ع 
وموا�شلة بناء ال�شراكات اال�شرتاتيجية التي ت�شهم يف 
تطوير جمتمع متكامل للتكنلوجيا املالية يف اأبوظبي 

ودولة االإمارات. 

جديد تكنولوجيا االإ�صاءة يف اليت ميدل اإي�صت بدبي
•• دبي-الفجر:

ومنتجات  حل��ل��ول  معر�ش  اأك���رب  منظمو  اأع��ل��ن 
“ يف   2017 اإي�����ش��ت  “ الي���ت م��ي��دل  االإ�����ش����اءة 
منو  على  االأو���ش��ط،  ال�شرق  فرانكفورت  مي�شي 
اإل  واأنظمة  الذكية  االإن���ارة  حلول  �شركات  ع��دد 
للمعر�ش  ال��ق��ادم��ة  ال����دورة  يف   LED دي  اإي 
اأكتوبر  يف  تنطلق  وال��ت��ي  املتخ�ش�ش  ال��ت��ج��اري 

مبركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ش.
ال��ذك��ي��ة واخلطط  و���ش��ت��ك��ون ح���ل���ول االإ�����ش����اءة 
معر�ش  يف  الرئي�شي  ال�����ش��ع��ار  ه��ي  امل�شتقبلية، 
االإ�شاءة يف ال�شرق االأو�شط 2017، اأكرب معر�ش 
االإ�شاءة  وت��ق��ن��ي��ة  لت�شميم  خم�ش�ش  جت����اري 
ال�12  ال��دورة  اإقامة  املقرر  من  حيث  باملنطقة، 
م�شاركة  ويتوقع  دب��ي  يف  الثالثة  االأي��ام  ملعر�ش 
اأهم �شركات حلول االإنارة الذين يقومون بعر�ش 

اأحدث منتجاتهم يف �شوق ي�شهد نقلة جذرية يف 
تطبيق التقنيات احلديثة.

لالأبحاث  �شوليفان  اآن���د  ف��رو���ش��ت  �شركة  تفيد 
متر  ال��ع��امل��ي��ة  االإ����ش���اءة  ���ش��ن��اع��ة  اأن  التحليلية 
التكنولوجيا  توؤدي  بنقطة حتول حا�شمة، حيث 
اإ�شاءة  وح���ل���ول  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  اإىل  اجل���دي���دة 

موفرة للطاقة. 
التي  االإ���ش��اءة  حلول  ت�شتحوذ  اأن  املتوقع  وم��ن 
تعمل بتقنية اإل اإي دي LED على ما ي�شل اإىل 
الذي  العاملي،  االإ�شاءة  �شوق  اإجمايل  من   ٪50
اأن ي�شجل معدل منو �شنوي مركب يبلغ  ُيتوقع 
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مليار دوالر اأمريكي.
�شوق  اأن  اإىل  واالأب��ح��اث  ال��ت��ق��دي��رات  ت�شري  كما 
التعاون  جم��ل�����ش  دول  يف  يف   LED اإ�����ش����اءة 
�شوق  اإجمايل  38٪ من  ح��وايل  �شّكل  اخلليجي 

اأن يبلغ  املتوقع  2015. وم��ن  االإ���ش��اءة يف ع��ام 
معدل النمو ال�شنوي املركب 16-17٪ ويتجاوز 
-2019 ب��ح��ل��ول  ال�����ش��وق  اإج���م���ايل  م���ن   ٪50
 LED اإ�����ش����اءة  ���ش��وق  وي��ع��ت��م��د من���و   .2020
اإىل ح��د كبري على اال���ش��ت��ث��م��ارات اخل�����ش��راء يف 
منطقة  يف  التحتية  والبنية  ال��ع��ق��ارات  قطاعي 
يزال  ال  ال���ذي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول 
اخلطط  ت�شاهم  االإن�����ش��اء.  لقطاع  ج��اذب��ا  �شوقا 
الطموحة التي تتخذها احلكومات يف دفع عجلة 
واملوفرة  املتكاملة  االإ���ش��اءة  اأنظمة  نحو  التقدم 
للطاقة، حيث حتدث دبي اأنظمة االإنارة العامة 
حوايل  ذلك  ي�شّكل  اأن  ويتوقع   ،LED باإ�شاءة 
بحلول  الطاقة  ا�شتهالك  من  غيغاواط   300

عام 2030.
وقال اأحمد باول�ش، الرئي�ش التنفيذي يف مي�شي 
فرانكفورت ال�شرق االأو�شط: �شوف ت�شهد الدورة 
القادمة من معر�ش االإ�شاءة يف ال�شرق االأو�شط 
طرح اأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا املبتكرة 
رئي�شية  روؤى  عن  ف�شال  املتقدمة،  والتطورات 
عن م�شتقبل تكنولوجيا وت�شميم االإ�شاءة، التي 
من املتوقع اأن تكون اأ�شمل انت�شارا وحمتوى من 
االإطالق  املعر�ش هو من�شة  ي��زال  ال   . قبل  ذي 
يتطلعون  ال��ذي��ن  العامليني  لالعبني  الرئي�شة 
ف�شال  ال��واع��دة،  املنطقة  ه��ذه  مع  التعامل  اإىل 
للتجار  تنوعا  االأك��ر  االإط��الع  كونه وجهة  عن 
وال�������ش���اري���ن ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن االأح�������دث يف 

تكنولوجيا االإ�شاءة.
وترى فولهام، ال�شركة الرائدة يف جمال مكونات 
االإ�شاءة الذكية وامل�شتدامة، اأن امل�شتقبل �شيكون 
�ش.،  ب.  �شرينيفا�شان  وق��ال   .LED الإ���ش��اءة  
 LED املدير العام ل�شركة فولهام: يت�شكل �شوق
اليوم من حوايل 50٪ تركيبات جديدة و ٪50 

م�شابيح  اأن  العمالء  اإدراك  يتزايد  حتديثات. 
 ، الفلور�شنت  ت�شتخدم  ال��ت��ي   LED واأن��اب��ي��ب 
احلالية اأو اأنظمة تقدمي الطاقة لي�شت   HID
الطاقة.  ا�شتخدام  من  للحد  و�شيلة  اأف�شل  هي 
التحديثات  م���ن  وامل���زي���د  امل���زي���د  ن�����ش��ه��د  ل��ذل��ك 
الكاملة - اإما عن طريق امل�شابيح  التي تاأتي من 
قطع  م��ن  اأو  فولهام  االأ�شلية  امل��ع��دات  م�شنعي 
احلالية.  امل�شابيح  يف  ت�شتخدم  التي  التحديث 
فاإننا   ،٪20 بن�شبة  ينمو  ال�شوق  ي��زال  ال  بينما 
يف  ت��رتك��ز  امل�شتقبلية  من��ون��ا  جم���االت  اأن  ن���رى 

اأنظمة و�شوابط اإ�شاءة الطوارئ.
العار�شني  اإيطاليا من   PUK وتعد جمموعة 
العائدين اإىل معر�ش االإ�شاءة يف ال�شرق االأو�شط، 
وهي ال�شركة امل�شنعة الرائدة لرتكيبات االإ�شاءة 
الهواء الطلق. وق��ال �شيمون ف��رياري، مدير  يف 
اأهمية  تتزايد  اإي��ط��ال��ي��ا:   PUK يف  الت�شدير 
لنا،  بالن�شبة  واأك��ر  اأك��ر  االأو�شط  ال�شرق  �شوق 
اخلليج  منطقة  يف  العمالء  م��ن  الكثري  ولدينا 
ول��ذل��ك ف����اإن ح��ج��م اأع��م��ال��ن��ا ي��ت��زاي��د ع��ام��ا تلو 
منتجاتنا  من  جمموعة  نعر�ش  و�شوف  االآخ��ر. 
التي  االأول��ي��ة  النماذج  بع�ش   ،2017 اجلديدة 
اأهم  2018 وع��دد من  �شتدخل االإن��ت��اج يف ع��ام 

منتجاتنا يف االإنتاج الدوري. 
وم����ن ب���ني ال���ع���ار����ش���ني ال��رئ��ي�����ش��ي��ني االآخ���ري���ن 
اإىل املعر�ش يف دورت��ه القادمة:  ثري  العائدين 
اإ�ش اإنرتنا�شونال كندا، موؤ�ش�شة الزبري للتجارة 
ديكواليت  اأمل���ان���ي���ا    Bjb االإم���������ارات،  ال��ع��ام��ة 
االإمارات، “اإركو” االإمارات ، FIVEP اإيطاليا،  
اليتنغ   LEDS-C4 فورما اليتنغ اإيطاليا، و
االإمارات،  اإنتريبري�ش  االإم��ارات، و اليت فاكتور 
ال�شرق االأو�شط االإمارات و �شويت�ش ماد    SLV

االإمارات.

ت���رتك ب�شمة  اأن  ت���اأم���ل  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات  وم���ن 
اإليرتيكو  باملعر�ش:  لها  ظهور  اأول  يف  وا�شحة 
 ELT Especialidades ،اليتنغ االإمارات
اإ�شبانيا، اأوبل اليتنغ    Luminotecnicas
االإمارات و TCI ال�شرق االأو�شط  االإمارات العربية 
 ELT Especialidades املتحدة.وتاأمل 
وهي  اإ�شبانيا،  من    Lunimotecnicas
للحكومة  ال�������ش���وارع  االإن������ارة يف  مل��ك��ون��ات  امل�����ورد 
خالل  من  ال�شوق  خيال  تاأ�شر  اأن  يف  الكويتية، 
ت�شكيلة منتجاتهم يف اأول ظهور لهم يف دبي. وقال 
�شريجيو فياللتا مدير الت�شدير بال�شركة: من 
الفاعلة  الرئي�شية  اجلهات  مع  االجتماع  خالل 
االأو�شط،  ال�����ش��رق  االإ����ش���اءة يف  م��ع��ر���ش  خ���الل 
من  اال�شتفادة  كيفية  حول  ثاقبة  نظرة  �شنكّون 
ذل���ك يف ال�����ش��ن��اع��ة وف��ق��ا ل��الجت��اه��ات، عرو�ش 
ال�شارين والطلبات امل�شممة  املناف�شني، مطالب 

خ�شي�شا اإ�شافة اإىل لقاء �شركاء حمتملني جدد 
لتحديد اجلوانب القادمة اجلديدة والتحديات 
ا�شتثمار  اإىل  للربح، وحتويل معر�شنا  اجلديدة 

ناجح. 
معر�ش  ي�شهدها  التي  املميزة  الفعاليات  وم��ن 
2017 منطقة  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  االإ����ش���اءة يف 
االإبداعية،  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ر���ش  وه����ي  اخل������رباء، 
الت�شاميم والتوجهات احلديثة، وكذلك م�شابقة 
�شركات  ت��دع��و  ال��ت��ي  الثابتة  اجل��اه��زة  االإ����ش���اءة 
لرتكيب  االإ���ش��اءة  وط��الب  م�شممي  الت�شنيع، 
ميزانية  وق�����ت،  يف  خ���ارج���ي  اإ�����ش����اءة  خم��ط��ط 
 Light.ication وفعالية  حمددة،  ومعدات 
التي تدعم ت�شميم االإ�شاءة من خالل التعليم، 
ال�����ش��ه��ري جل��وائ��ز االإ����ش���اءة يف ال�شرق  واحل��ف��ل 
منتجات  م�شاريع،  اأك���ر  ي��ك��ّرم  ال���ذي  االأو���ش��ط، 

وت�شاميم االإ�شاءة متيزا باملنطقة. 

•• دبي-وام:

املنتدب  الع�شو  ال��ط��اي��ر  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  اط��ل��ع 
على  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش 
التي  “اإم”  املحطة  تو�شعة  م�����ش��روع  يف  العمل  �شري 
وحتلية  الكهرباء  لتوليد  حمطة  واأك���رب  اأح���دث  تعد 
املياه يف الدولة. رافق �شعادته يف جولته التفقدية كل 
للرئي�ش  التنفيذي  النائب  لوتاه  نا�شر  املهند�ش  من 
نائب  ال�شويدي  من�شور  واملهند�ش  االإن��ت��اج  ق��ط��اع   -
مدير  الكمايل  م�شعود  واملهند�ش  امل�شاريع   - الرئي�ش 
م�شاريع  اأول  مدير  �شكراهلل  عادل  واملهند�ش  امل�شروع 
ال�شوؤون االإداري��ة االأمن  اأول -  وماجد عبداهلل مدير 

واالإطفاء.
وا�شتمع الطاير من ممثلي �شركة “�شيمنز” االأملانية 
والهند�شية  االإن�شائية  االأعمال  يف  املحرز  التقدم  اإىل 
ح�شب  ي�شري  ال��ذي  التو�شعة  م�شروع  يف  والت�شغيلية 
اخلطة الزمنية املو�شوعة حيث مت تنفيذ 70 يف املائة 

من امل�شروع مبا يف ذلك االنتهاء من �شب 45،000 
96 يف املائة  مرت مكعب من اخلر�شانة بن�شبة اإجناز 
وت�شييد 4،900 طن من الهيكل الفوالذي واالأعمال 
املعدنية الثقيلة بن�شبة اإجناز 75 يف املائة وا�شتكمال 
ت�شجيل  اآمنة دون  �شاعة عمل  8.3 مليون  اأك��ر من 

اأية اإ�شابات خالل عملية التنفيذ.
وتتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2015 مع 
�شركة �شيمنز لتو�شعة املحطة “اإم” لتوليد الكهرباء 
وحتلية املياه حيث ت�شل التكلفة االإجمالية للمحطة 

مع التو�شعة اإىل 11.5 مليار درهم.
نحو  للمحطة  ال��ك��ل��ي��ة  االإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة  و���ش��ت��ب��ل��غ 
يف  التو�شعة  م�����ش��روع  اإجن���از  بعد  م��ي��ج��اوات   2،885
وحدات  اإ�شافة  التو�شعة  م�شروع  ..وي�شمل   2018
ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء ج��دي��دة ب��ق��درة اإن��ت��اج��ي��ة تبلغ 700 
احلالية  االإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة  اإىل  ت�����ش��اف  م��ي��ج��اوات 
للمحطة. ويت�شمن م�شروع التو�شعة اإ�شافة توربينني 
غازيني ثنائيي الوقود مع غاليتني ال�شتعادة احلرارة 

املهدورة باالإ�شافة اإىل توربني بخاري بكفاءة ا�شتخدام 
الوقود 90 يف املائة مما �شريفع كفاءة ا�شتخدام الوقود 
الكلية للمحطة “اإم” بعد اإجناز التو�شعة من 82.4 
85.8 يف املائه والتي تعترب واح��دة من  يف املائة اإىل 

اأعلى معدالت الكفاءة احلرارية يف العامل.
ب�شكل  تعمل  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأن  اإىل  ي�شار 
قدرتها  لرفع  قوية  حتتية  بنية  تطوير  على  م�شتمر 
من  ميجاوات   10200 حالياً  تبلغ  التي  االإنتاجية 
امل��ي��اه املحالة  ال��ك��ه��رب��اء و470 م��ل��ي��ون ج��ال��ون م��ن 

يومياً.
وتعد املحطة “اإم” اأحدث واأكرب حمطة توليد كهرباء 
وحتلية مياه يف الدولة حيث ت�شل قدرتها االإنتاجية 
مليون  و140  الكهرباء  من  ميجاوات   2،185 اإىل 
جالون من املياه املحالة يومياً معتمدة اأعلى م�شتويات 
التوافرية واالعتمادية والكفاءة واأكر التقنيات تطوراً 
الذكية  االأجهزة  باأحدث  جتهيزها  مت  وقد  العامل  يف 
وو�شلت  ال��دق��ة.  فائقة  التقنية  واالأن��ظ��م��ة  امل��ت��ط��ورة 

تكلفة املحطة اإم اىل 10 مليارات و150 مليون درهم 
اإجمايل  الإن��ت��اج  للكهرباء  دره��م  م��ل��ي��ارات   6.2 منها 
2،185 ميجاوات من خالل 6 توربينات غازية من 
 255 بقدرة   F االأملانية طراز  �شيمنز  �شركة  �شناعة 
احلرارة  ال�شتعادة  غاليات  و6  وح��دة  لكل  ميجاوات 
 218 اإنتاجية  بقدرة  بخارية  توربينات  و3  املهدورة 

ميجاوات لكل وحدة.
ومت اإجناز امل�شروع بالكامل على مراحل منذ منت�شف 
اإىل  تكلفتها  فبلغت  امل��ي��اه  حتلية  اأم���ا   2010 ال��ع��ام 
3.95 مليار درهم من خالل 8 وحدات لتحلية املياه 
بقدرة   MSF متعددة  مراحل  على  الف�شل  بتقنية 
وباإجمايل  لكل وحدة  اليوم  17.5 مليون جالون يف 
م�شاعدتني  وغ��الي��ت��ني  ي��وم��ي��اً  ج��ال��ون  مليون   140
ثنائيتي اال�شتعال بقدرة 390 طن بخار �شاعة و16 
األ���ف مرت   20 ب�شعة  ال��دي��زل  وق���ود  لتخزين  وح���دة 
مكعب للوحدة وبقدرة تخزين اإجمالية قدرها 320 

اللف مرت مكعب.

جهود ملعاجلة البقع النفطية 
املت�صربة جنوب الكويت

•• الكويت-وام: 

قال ال�شيخ طالل اخلالد ال�شباح املتحدث الر�شمي با�شم القطاع النفطي 
الكويتي - ام�ش- اإن فرق الطوارىء املخت�شة تبذل جهودا حثيثة ملعاجلة 
البقع النفطية املت�شربة جنوب املياه االإقليمية للكويت وذلك بالتعاون مع 

اجلهات احلكومية املعنية.
مت  اإن��ه  قوله  الر�شمي  املتحدث  ع��ن  كونا  الكويتية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
قبل فرق  وذل��ك من  ومكافحتها  النفطية  البقع  ملعاجلة  كل اجلهود  بذل 
الكويتية  الوطنية  وال��ب��رتول  الكويت  نفط  ل�شركتي  التابعة  ال��ط��وارىء 
بالتن�شيق مع ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج و�شركة ال�شناعات البرتولية 

املتكاملة اإ�شافة اإىل وزارة الكهرباء واملاء والهيئة العامة للبيئة.
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العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1388
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  هندي   - ج�شونت  �شينك  بلبري  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  اىل ال�شيد/ �شامل جمعه فرحان الهامور ال�شام�شي - 
اإماراتي اجلن�شية يف )ال�شعب لتجارة قطع غيار ال�شيارات وال�شاحنات امل�شتعملة( مبوجب رخ�شة 
ال�شاحنات  ل�شيانة  ال�شعب  ور�شة  من  التجاري  اال�شم  تغيري  مت   : تعديالت   -  )279882( رقم 
تغري  مت   - امل�شتعملة   وال�شاحنات  ال�شيارات  غيار  قطع  لتجارة  ال�شعب  اىل  الثقيلة  واالليات 
لل�شيارات  امل�شتعملة  الغيار  قطع  جتارة  اىل   - الثقيلة  واالليات  ال�شاحنات  �شيانة  من  الن�شاط 
وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغري  مت   - وال�شاحنات   للحافالت  امل�شتعملة  الغيار  قطع  جتارة   ،

اخلدمات اىل موؤ�ش�شة فردية 
�شان  ل�شنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
الكاتب العدل  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار 

اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1391
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ انور علي بن علي - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع 
علي  علي  �شجاد   : الثاين  الطرف  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
كوهر - باك�شتاين اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )موؤ�ش�شة االخوان ال�شبعة لتجارة االجهزة 

الكهربائية امل�شتعملة( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )528815( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1389
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ فاروق احمد اللحام - �شوري  اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 20٪ اىل ال�شيد/ مر�شاد حممود ايرجنيكال - هندي 
اجلن�شية ، وذلك يف )كافترييا عيون ال�شرق( مبوجب رخ�شة رقم )723548( ال�شادرة من 

دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة 
تعديالت اخرى : ال يوجد. 

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1387

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  املاين   - منغل  عبدالغفار  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - ايوب  حممد  �شديق  حممد  ال�شيد/  اىل    ٪100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
باك�شتاين اجلن�شية وذلك يف )تران�ش لتجارة االجهزة الكهربائية( مبوجب رخ�شة رقم 

)613655( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة 
تعديالت اخرى : ال يوجد. 

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1390

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شبري ح�شني �شيف الدين - هندي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ قيوم رحيم بهاي 
�شاه ، هندي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة املهنية با�شم )لوؤلوؤة املجاز للخياطة والتطريز( 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة مهنية رقم )730556( 
- تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ل�شاحبها احلايل. 

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
 اإعالن بالن�شر 

 2017/203 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / ح�شام الدين حمريط - اجلن�شية : اجلزائر 

حيث ان املدعي / �شامر �شعيد م�شطفى احمد   قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/203 جتاري كلي 
يلتم�ش املدعي من عدل املحكمة املوقرة الق�شاء وبحق :-  اوال / قبول هذه الدعوى 

ثانيا / الزام املدعي عله بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )600.000 دوالر امريكي( �شتمائة الف دوالر امريكي او ما 
يعادل هذا املبلغ بالدرهم االإماراتي ، 

والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12٪ اعتبارا من تاريخ 14 اغ�شط�ش 2016 م وحتى متام ال�شداد
ثالثا / الزام  املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي التعوي�ش املنا�شب اجلابر لال�شرار التي حلقته من جراء ا�شتيالء 

املدعي عليه على ارباح م�شروع احلكومة التون�شية من �شركة �شرتيت جروب لنف�شه وعدم ايداعه بح�شاب ال�شركة
رابعا / الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

التا�شعة  ال�شاعة  م  املوافق االربعاء 2017/8/16  الدعوى  ادارة  املدعي عليه مما يقت�شي ح�شورك اىل مكتب  �شد 
�شباحا ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع - حرر بتاريخ : 2017/8/9

 مدير  اإدارة الدعوى
عماد عرفات عطوة  

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2012/96 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�شرف االإمارات اال�شالمي 

عنوانه : اإمارة دبي - �شارع بني يا�ش - مقابل موقف العربات 
املنفذ �شده : �شركة ا�شكان العقارية - �ش م ح - واآخرون 

 عنوانه :  اإمارة ابوظبي - فيال رقم 1234 - منطقة امل�شرف - �شارع اخلليج العربي - بجانب مكتب �شندق الزكاة
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/1/21 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : - نوع العقار : ار�ش 
وما عليها من البناء - رقم االر�ش : 1 - املنطقة : القوز الثالث - امل�شاحة : 122.877/00 قدم مربع - التقييم 

: 133.000.000.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2012/96 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�شرف االإمارات اال�شالمي 

عنوانه : اإمارة دبي - �شارع بني يا�ش - مقابل موقف العربات 
املنفذ �شده :  �شعيد مطر �شعيد بن بليلة  - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - موؤ�ش�شة الهدف التجارية - مركز وربة - الدور االول - بجوار مركز �شرطة املرقبات 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/1/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : - نوع العقار : ار�ش 
وما عليها من البناء - رقم االر�ش : 1 - املنطقة : القوز الثالث - امل�شاحة : 122.877/00 قدم مربع - التقييم 

: 133.000.000.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2012/96 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�شرف االإمارات اال�شالمي 

عنوانه : اإمارة دبي - �شارع بني يا�ش - مقابل موقف العربات 
املنفذ �شده : �شركة ا�شكان العقارية - �ش م ح - واآخرون 

 عنوانه :  اإمارة ابوظبي - فيال رقم 1234 - منطقة امل�شرف - �شارع اخلليج العربي - بجانب مكتب �شندق الزكاة
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/1/21 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : - نوع العقار : ار�ش 
وما عليها من البناء - رقم االر�ش : 1 - املنطقة : القوز الثالث - امل�شاحة : 122.877/00 قدم مربع - التقييم 

: 133.000.000.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2012/96 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�شرف االإمارات اال�شالمي 

عنوانه : اإمارة دبي - �شارع بني يا�ش - مقابل موقف العربات 
املنفذ �شده :  �شعيد مطر �شعيد بن بليلة  - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - موؤ�ش�شة الهدف التجارية - مركز وربة - الدور االول - بجوار مركز �شرطة املرقبات 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/1/21 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  االأ�شا�شي قبل دخول  الثمن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : - نوع العقار : ار�ش 
وما عليها من البناء - رقم االر�ش : 1 - املنطقة : القوز الثالث - امل�شاحة : 122.877/00 قدم مربع - التقييم 

: 133.000.000.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ خالد 
اأحمد بن حمفوظ ، اجلن�شية : الهند ، وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن  �شعيد بن 
االجهزة  لت�شليح  االح���رتاف  فن  التجاري  اال�شم  يف   ٪100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  
االجهزة  اإ�شالح   ، املنزلية  االإلكرتونية  االجهزة  اإ�شالح  الرخ�شة  ن�شاط   ، الكهربائية 
رخ�شة  خورفكان  يف   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ش    ، االإلكرتونية  واملعدات 
مهنية رقم 623836 ال�شادر بتاريخ 2012/7/18 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان.  
معلوما  ليكن   - االإم���ارات   : اجلن�شية   - حو�شني  خمي�ش  �شعيد  علي  نادية  ال�شيدة/  اىل 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/292  نزاع تعيني خربة جتاري                      

اىل املتنازع �شده/1-  �شركة كومودور للمقاوالت - ذ م م - فرع دبي   جمهويل 
���ش��رك��ة ع�����ش��ام ق��ب��اين و���ش��رك��اه لالإن�شاءات  امل��ت��ن��ازع/  حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
اإبراهيم حممد احل��م��ادي -  قد  دب��ي - وميثله : علي  ف��رع  م  م  ذ  وال�شيانة - 
عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  متخ�ش�ش  خبري  بندب  املطالبة  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
بالر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 
2017/8/15  ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
رئي�ص الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1641  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نيت�ش كي�شوانى راجيندرا كي�شوانى  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ ادجمي ان�شورن�ش كومباين ليمتد - فرع دبي وميثله : مبارك عبداهلل القيطي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن  امل�شعبني  قد 
الف  وع�شرة  دره��م( )ثالثمائة  وق��دره )358.865  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  بينهما  فيما 
ال�شداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 القانونية  الفائدة  م��ع  دره���م(  وثالثمائة 
وبال  املعجل  بالنفاذ  م�شمول  بحكم  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  وم��ق��اب��ل  بامل�شروفات  ال��زام��ه��ا  م��ع 
كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/8/17  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1017  احوال نف�ص م�شلمني               

املدعي/  ان  االق��ام��ة مبا  ام كيب�شاي  جمهول حمل  ارم��ه  املدعي عليه / 1-  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د    - البحر  حممد  ح�شن  حممد  يو�شف   : وميثله  بو�شيما  �شوريا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالتطليق لل�شرر والهجر وعدم االنفاق ونفقة عدة 
ونفقة زوجية ونفقة اوالد �شابقة وحالية وح�شانة واجرة حا�شنة ور�شوم  درا�شية 
واجرة م�شكن.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/8/20  ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ش 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1132  جتاري كلي               

���ش ذ م م  جمهول حمل  ال��داخ��ل��ي -  امل��دع��ي عليه / 1-م����زارع للت�شميم  اىل 
�شامل عبداهلل   : النوباين وميثله  نايف فخري  ليندا  املدعي/  ان  االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  احلكم بت�شفية  �شلطان علي احلمادي - قد 
والزام  الت�شفية  باعمال  للقيام  ق�شائي  م�شفي  وتعيني  االوىل  عليها  املدعي 
املدعي عليهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.22 يوم االثنني  املوافق  2017/9/11   ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/5299  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- وايت داميوند خلدمات متابعة املعامالت - �ش ذ م م   جمهول 
اأق���ام عليك الدعوى  حم��ل االق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/وق��ار علي ع��ب��دال��رزاق   ق��د 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB171416879AE( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى )3000 درهم(
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق 2017/8/16  ال�شاعة 15.00 م�شاءا  بالقاعة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/299  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- بيجو ماثيو جاكوب 2- انيتا ماتيو زوجة بيجو ماتيو جاكوب 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/م�شرف دبي �ش.م.ع مبا ان املدعي/ م�شرف 
دب��ي ���ش.م.ع قد اق��ام الدعوى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت 
املخت�ش  الهند�شي  اخلبري  التايل:بندب  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/7/30 
�شاحب الدور من املقيدين بجدول خرباء املحكمة لالطالع على اوراق الدعوى 
وم�شتنداتها ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي وقدرت على ذمة اتعاب وم�شاريف 
اخلبري امانة مقدارها ع�شرين الف درهم وكلفت املدعيان بايداعها خزانة املحكمة 
االحد  ي��وم  املحكمة جل�شة  لها  وح���ددت   ، للتقرير  ج��ل�����ش��ة:2017/8/27  وح���ددت 

 .ch1.B.8:املوافق:2017/8/27 ال�شاعة:09.30 �شباحا يف القاعة
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/468 تنفيذ عقاري

هولريود  ديفيد  �شيمون  ال�شخ�شية(  باثبات  ال��وارد  )ح�شب  هولرويد  ديفيد  �شيمون  �شده/1-  املنفذ  اىل 
)�شركة  للتمويل  التنفيذ/اأمالك  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  امللكية(   ب�شهادة  ال���وارد  )ح�شب 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  احلمادي  احمد  اأبوبكر  حممد  وميثله:عبداللطيف  عامة(  م�شاهمة 
التنفيذ  اىل طالب  بالت�شامن  دره��م  وق��دره )188813.73(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
او خزينة املحكمة - ف�شخ اتفاقية االج��ارة ومالحقها عن وحدة التداعي رقم )ب��ي-1604( الكائنة:مببنى 
امللكية  ب�شهادة  ال���واردة  العقاري  القيد  ا�شارة  وبالغاء   ، دب��ي  ام��ارة   - ند ح�شة  - منطقة   1 �شيليكون جيت 
ال�شادرة عن دائرة االرا�شي واالمالك ل�شالح املدعي عليه كم�شتاأجر )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات 
االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( والزام املدعي 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  ال�شواغل.وعليه  للمدعية خالية من  الدعوى  الوحدة مو�شوع  برد  علري 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1185  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل عبد الرحيم الفهيم ب�شفته �شريكا جمهول حمل االقامة مبا 
احمد  ابوبكر  حممد  وميثله:عبداللطيف  دب��ي(  )ف��رع  القاب�شة  �شاره  املدعي/جمموعة  ان 
املوقع من املدعي عليهم  امل�شتند  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ب�شحة ونفاذ  احلمادي قد 
عليها  املدعي  ال�شركة  يف  احل�ش�ش  لكامل  املالكني  ال�شركاء  بو�شفهم  ال�شاد�ش  وحتى  االول 
ال�شابعة والبالغ راأ�شمالها )3.000.000( درهم مع حتميل املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  االربعاء املوافق 2017/9/6 ال�شاعة 9.30 �ش 
بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2331  جتاري جزئي

امل��دع��ي/ امل��دع��ي عليه / 1- ر���ش��ا �شليم م��ل��ك جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ش.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي 
 ٪2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )23.529.40( وق��دره 
�شهريا من:2017/5/25 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  االثنني املوافق 
2017/8/21 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اإدارة  اأيام على االأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب  اجلل�شة بثالثة 

الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2449  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اأنيل كومار بوهاين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )32.824.72( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪2.49 
�شهريا م���ن:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  االربعاء 
املوافق 2017/8/16 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2397  جتاري جزئي

ان  االقامة مبا  ع��ارف جمهول حمل  / 1- عا�شم علي بن حممد  املدعي عليه  اىل 
ع��ب��داهلل عمران  �����ش.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  امل��دع��ي/ب��ن��ك 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  العمران ال�شام�شي قد 
مببلغ وقدره )22.466.58( درهم وت�شمني املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 2.49٪ �شهريا م��ن:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
جل�شة يوم  االحد املوافق 2017/8/20 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2333  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- توان �شرياز ح�شني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  وت�شمني  دره��م   )34.980.35(
لها جل�شة  التام. وح��ددت  ال�شداد  م���ن:2013/12/20 وحتى  �شهريا  والفائدة ٪2.49 
لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة   2017/9/19 املوافق  الثالثاء  ي��وم  
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2070  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  فليب مريينو ابو جني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  �����ش.م.ع   الوطني  القيوين  ام  بنك 
ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)33843.10( درهم والر�شوم وامل�شاريف  واتعاب املحاماة والفائدة 2.49٪ من تاريخ 
اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/5 
ال�شاعة 08.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/2218  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ذي روبي روم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/لوتاه بي �شي 
جاز ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/22 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/لوتاه بي �شي 
وفائدة  دره��م(   25208.54( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  جاز 
9٪ من ت��اري��خ:2016/1/24 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/726  جتاري  كلي 
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  الغيث  خلف  �شعيد  حميد  خالد  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/م�شرف الهالل �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/13 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/م�شرف الهالل �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغ 
واربعة  دره��م  وخم�شون  وواح��د  وخم�شمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  وثمانية  ومائة  )مليونان 
وع�شرون فل�شا( والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
اآل  را�شد بن �شعيد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��الن �شدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/1974  جتاري  كلي 
اليف جمهول  ذياب  الدين حممد  نور   -2 ذ.م.م  للكمبيوتر  مايكروتوب  عليه/1-  املدعي  اىل 
)امل�شرف(  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  العربي لال�شتثمار  امل��دع��ي/امل�����ش��رف  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  اآل علي  الناخي  وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب 
والتجارة  العربي لال�شتثمار  ل�شالح/امل�شرف  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/4/27 يف 
البنك  اىل  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�شامن  ي��وؤدي��ا  ب���ان  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  )امل�����ش��رف(  اخل��ارج��ي��ة 
�شنويا من  باملائة ٪9  ت�شعة  بواقع  ب�شيطة  املدعي مبلغ مقداره )1756860.69( درهم وفائدة 
تاريخ:2016/9/21 وحتى متام ال�شداد والزامكما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/721  جتاري  كلي 
اىل املدعي عليه/1- ح�شني حممد ح�شنني عبدالغني الطويل جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/م�شرف الهالل �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/13 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/م�شرف الهالل �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وم�شروفاتها  الدعوى  بر�شوم  والزمته  دره��م(   823.261.4(
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1004  جتاري كلي
البلو�شي جمهول حمل  م��راد علي حممد  م��راد عبداهلل  املدعي عليه / 1-   اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهالل ���ش.م.ع  وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب 
الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعي عليه بان توؤدي 
املرت�شدة  املديونية  عن  عبارة  دره��م   )1.659.474.51( مبلغ  املدعي  للم�شرف 
ال�شاعة  بذمة املدعي عليه.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/9/11 
9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/435  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- �شيد ا�شد علي قوادري �شيد عارف علي قوادري 2- ايروم ا�شد علي �شيد ا�شد  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�شالمي �ش.م.ع

نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/827 عقاري كلي يوم االثنني بتاريخ:2017/2/13   باعتباره 
�شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )46880( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 

املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
2- ف�شخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني املدعي واملدعي عليهما بتاريخ:2008/9/24 
عن الوحدة العقارية رقم:53/942 الكائنة مبنطقة تالل االمارات الثالثة املقام على قطعة االر�ش رقم:190 
دبي والزام املدعي عليهما بت�شليم الوحدة العقارية خالية من ال�شواغل ورد حيازتها للمدعي ومتكني املدعي 
منها والغاء القيد العقاري - االجارة املو�شوفة يف الذمة - الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليهما 

وتكليف دائرة االرا�شي واالمالك لتنفيذ ذلك ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات.
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/408  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- رافيندرا رافيندرا راجاجوبا اليه بي�شاين جمهول حمل االقامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�شالمي �ش.م.ع
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/821 عقاري كلي يوم االثنني بتاريخ:2017/2/27   باعتباره 
�شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )42718( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 

املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
العقارية رقم  الدعوى )الوحدة  العقارية مو�شوع  الوحدة  بالتملك عن  املنتهية  اتفاقية االج��ارة  2- ف�شخ 
املدعي عليها  امارة دبي( والزمت  اوكود ري�شيدين�شى - مبنطقة معي�شم االول -  الكائنة مببنى   - 10001
بت�شليمها خالية من ال�شواغل للمدعي وحمو القيد الذي فحواه )تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات االجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة والوارد ب�شهادة امللكية 

ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.
املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/407  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- رينت بو�شمان جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي اال�شالمي 
�ش.م.ع نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/825 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2017/2/26   
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1377318( درهم وت�شليمه اىل طالب 

التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
2- بف�شخ العقد مو�شوع الدعوى و�شطب عبارة )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية 
ال��واردة ب�شهادة ملكية  بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( 
العقار وبالزام املدعي عليها بت�شليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له خالية 
من ال�شواغل. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/434  تنفيذ عقاري   
العقاري  للتطوير  امنيات  )�شركات  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  اأوي�شرت  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ذ.م.م( �شابقا جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد خليل ملك زاده نعلنكم 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2016/703 عقاري كلي يوم االربعاء بتاريخ:2017/2/15   
درهم   )3086733.17( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شندا  باعتباره 
خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  ال�شداد  مت��ام  حتى   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة 

املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
2- ببطالن اتفاقية البيع وال�شراء املربمة بني الطرفني ب�شاأن وحدات التداعي. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/442  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- ح�شينة عبدالقادر �شيخ عبدالغفور جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري - فرع

ي���وم االثنني  ك��ل��ي  ع���ق���اري  رق����������م:2016/820  ال���دع���وى  ال�����ش��ادر يف  ب��احل��ك��م  نعلنكم 
بتاريخ:2017/4/17   باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )756541.63( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ حتى 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  متام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ 

ن�شر هذا االعالن. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/469  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/بنك دبي  ان ط��ال��ب  ب��دوع��ي  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ك��رم  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
اال�شالمي �ش.م.ع نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2016/791 عقاري كلي يوم االثنني 
بتاريخ:2017/2/13   باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )46880( 
درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
)الوحدة  الدعوى  مو�شوع  العقارية  الوحدة  عن  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  بف�شخ   -2

العقارية رقم TI-Bd29BIvd 25 - 2503 الكائنة برج دبي(.
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1844 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  العبدي   عبيد  علي  عبيد  عبداهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:علي  القي�شيا  ع���ادل  التنفيذ/�شهيب  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�شماعيل 
املنفذ به وقدره )84701( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1793 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شيد حميد �شيد علي ح�شيني  جمهول حمل االقامة 
عبداهلل  وميثله:�شمرية  رم�شاين  ح�شن  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا 
علي قرقا�ش قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )115996225( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1956  جتاري  جزئي 
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  عثمان  حممد  عبداهلل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/11 يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  ي��وؤدي للم�شرف  بان  املدعي عليه  بالزام  ���ش.م.ع  الهالل  ل�شالح/م�شرف 
فل�شا(  ع�شر  واح���دى  دره��م  وارب��ع��ني  و�شتة  وت�شعمائة  ال��ف  ع�شر  )ثمانية  مبلغ 
ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة  والزمته 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1066  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �شركة را�ش الهند�شة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
التجاري ���ش.م.ع  وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
النا�شىء عن �شندي �شمان وملحقاتهما  ومو�شوعها احلكم بتقرير التزام البنك املدعي 
ندب  امل��دع��ي  للبنك  ال�شندين  ا�شل  ب��رد  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  التداعي  مو�شوع  اداء 
خربة متخ�ش�شة لبيان انه قد مت اجناز امل�شروع.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
2017/9/18 ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2454  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايريل ماريانو داياو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )41.385.46( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪2.49 
�شهريا م��ن:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء 
املوافق 2017/9/19 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1764  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد عبدالعزيز دروي�ش قناوي جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/عبداهلل احمد عبداهلل ح�شن ال علي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )149000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
امل��واف��ق 2017/8/16  ي��وم  االرب��ع��اء  ال��ت��ام. وح��ددت لها جل�شة  وحتى ال�شداد 
ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2413  جتاري جزئي

ديفينا  ما   -2 ����ش.ذ.م.م  الفنيه  لالعمال  الب�شتان  دار  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
جاكاالن بونو جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�شركة اخلليج للتمويل �ش.م.خ 
وميثله:�شيخه حممد �شيف علي املحرزي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )310.842.76( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
املوافق  الثالثاء  ي��وم   املعجل بال كفالة. وح��ددت لها جل�شة  بالنفاذ  و�شمول احلكم 
2017/9/12 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2014/1210  جتاري  كلي 

اىل املدعي عليه/1- فريبة ح�شني زوجة حممد علي احمد بن كلي جمهول حمل االقامة 
املنعقدة بتاريخ  ���ش.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  التمويل  مبا ان املدعي/دار 
2016/2/17 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/دار التمويل �ش.م.ع بالزام املدعي عليها 
بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )�شبعة واربعني الف وخم�شة وت�شعني درهم واربعة وت�شعني 
فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2014/3/8 
وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1821  جتاري  جزئي 
االق��ام��ة مبا  نويد حممد حمبوب �شاحب جمهول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املنعقدة  ان املدعي/م�شرف الهالل �ش.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
�ش.م.ع  الهالل  ل�شالح/م�شرف  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/7/11 بتاريخ 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�شرف املدعي )م�شرف الهالل( مبلغ )42393.41 
درهم( ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت طلب النفاذ . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1289  جتاري كلي

���ش.ذ.م.م جمهويل  املوؤجره  الركاب باحلافالت  الراحة لنقل  تاج  اىل املدعي عليه / 1-  
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�شالمي �ش.م.ع  وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك  الناخي ال علي قد 
املدعي مبلغ وقدره )4.661.272.00( درهم عبارة عن ما تر�شد بذمة املدعي عليه والزام 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  بكافة  عليها  املدعي 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/9/18 ال�شاعة 9.30 �ش 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2033 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ايرني جوي ريي�ش  جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���ش.م.ع قد  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)180292.62( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12095 بتاريخ 2017/8/13   
       اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2916  جتاري جزئي
حمل  جمهول  الزعابي  ال�شوري  �شامل  جا�شم  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 

االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�شالمي
وميثله:عبداهلل خمي�ش غريب الناخي اآل علي .

الدعوى  ب��ت��اري��خ:2017/8/3 يف  املنعقدة  ق��ررت بجل�شتها  املحكمة  بان  نعلمكم 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�شيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
ال�����ش��اع��ة:08:30 �ش  امل����واف����ق:2017/9/7  ي��وم اخلمي�ش  وق��د حت���ددت جل�شة 

بالقاعة:ch1.C.14 للتعقيب على التقرير.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ت�صّكل اأبرز �صبب لوفاة الن�صاء

خطوات كثرية لالحتماء من اأمرا�ص القلب وتخفيف اآثارها
اأبرز  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ش  ت�شّكل 
العام  ال��راأي  يهتّم  مل  لكن  الن�شاء،  لوفاة  �شبب 
يوماً ب�شحة قلب الن�شاء بقدر اهتمامه ب�شحة 

قلب الرجال.
رمبا تتذكرين �شقوط رجل عند تعّر�شه لنوبة 
اأح��د االأف��الم، لكنك لن تتذّكري على  قلبية يف 
امراأة!  �شحيته  تكون  مماثاًل  م�شهداً  االأرج���ح 
يعود �شبب ذلك على االأرجح اإىل اأن املراأة ت�شبح 
�شنوات من  ع�شر  بعد  القلب  الأمرا�ش  معّر�شة 
للخطر،  م��ع��ّر���ش��اً  ال��رج��ل  ال���ذي يجعل  ال��ع��م��ر 
فهو يكون اأكر عر�شة الأول نوبة قلبية يف عمر 
اخلام�شة وال�شتني بينما ت�شيب اأول نوبة املراأة 
يف الواحدة وال�شبعني تقريباً. كذلك، ال ت�شبح 
قبل  الن�شاء  لوفاة  رئي�شاً  �شبباً  القلب  اأم��را���ش 

اخلام�شة والثمانني.
لكن اإذا كانت املراأة ت�شاب بداء القلب يف مرحلة 
بهذا  للقلق  ال��داع��ي  فما  حياتها،  م��ن  م��ت��اأخ��رة 

ال�شاأن منذ �شن مبكرة؟
الدكتورة �شاميا مورا، طبيبة قلب يف م�شت�شفى 
تقول  هارفارد،  جلامعة  التابع  للن�شاء  بريغهام 
عن  خاطئة  مفاهيم  )تنت�شر  ال�شياق:  ه��ذا  يف 
اأم��را���ش القلب واالأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، م��ن بينها 
ميل املراأة اإىل توّقع موتها املفاجئ ب�شبب نوبة 
قلبية اأو جلطة دماغية(. لكن للحقيقة يتطّور 
وت�شري  ع���دة.  ع��ق��ود  م��ر  على  فعلياً  القلب  داء 
 َ ُمتنْ �شابات  ن�شاء  ت�شريح  من  م�شتخل�شة  اأدل��ة 
اأحياناً  ي��ب��داأ  ال���داء  ه��ذا  اأن  اإىل  اأخ���رى  الأ�شباب 
اأو الثالثينات، وتكون املراأة  يف عمر الع�شرينات 
معّر�شة لالإعاقة طوال �شنوات ب�شببه اأكر من 

املوت املفاجئ.
يتطّور نوعا اأمرا�ش القلب االإقفارية )ال�شريان 
ال��ت��اج��ي واالأوع����ي����ة ال��دم��وي��ة ال��دق��ي��ق��ة( حني 
اأو  القلب  ع�شل  ت��غ��ّذي  ال��ت��ي  االأوع��ي��ة  تت�شّيق 

تت�شّلب، ما مينعها من اإي�شال كمية كافية من 
االأوك�شجني لتلبية حاجات القلب.

ملاذا يختلف قلبِك عن قلبه؟
القلب  )جمعية  اأ����ش���درت   ،2015 ف��رباي��ر  يف 
االأمريكية( تقريراً علمياً حول داء القلب لدى 
الن�شاء بعد اأ�شهر من بحوث وحتليالت اأجرتها 
هيئة م��ن اخل����رباء، ف���ربزت اخ��ت��الف��ات كثرية، 

بع�شها ب�شيط وبع�شها االآخر عميق:

اخلطر • عوامل 
اأب��رز عوامل اخلطر  الرجل  امل��راأة مع  تتقا�شم   
ال��ق��ل��ب االإقفاري  ب����داء  ل��الإ���ش��اب��ة  ال��ت��ي مت��ّه��د 
االأوك�شجني  م��ن  منا�شبة  غ��ري  كمية  )و���ش��ول 
ارت��ف��اع معّدل  ال��ق��ل��ب(، مب��ا يف ذل��ك  اإىل ع�شل 
ال��ك��ول�����ش��رتول و���ش��غ��ط ال���دم وال��ت��دخ��ني و�شوء 
الزائد  وال��وزن  احلركة  وقلة  الغذائية  احلمية 
)ال �شيما يف و�شط اجل�شم( وال�شكري واالكتئاب. 
عاملنَي  اأق���وى  وال�شكري  التدخني  ي��ك��ون  لكن 
موؤثرين لالإ�شابة باأمرا�ش القلب لدى الن�شاء 
النف�شية  العوامل  االأعمار كافة وتزداد قوة  من 
بالن�شبة  والقلق،  االكتئاب  مثل  واالجتماعية، 

اإىل الن�شاء االأكرب �شناً. 
ال���ك���ول�������ش���رتول( ي��ح��م��ل معنًى  ح��ت��ى )ارت����ف����اع 
م�شتوى  تراجع  يكون  اإذ  الن�شاء،  ل��دى  خمتلفاً 
ال��ك��ول�����ش��رتول اجل��ي��د وارت��ف��اع م��ع��ّدل ال�شحوم 
م���ن ارت���ف���اع م�شتوى  ت����اأث����رياً  اأك����ر  ال��ث��الث��ي��ة 

الكول�شرتول ال�شيئ.

الأمرا�ص • ن�صوء 
طريقة  يف  دوراً  البيولوجية  املعطيات  ت���وؤدي   
ن�����ش��وء اأم���را����ش ال��ق��ل��ب ل���دى ال��ن�����ش��اء. تتاألف 
ال�شفائح يف ال�شرايني ب�شكل اأ�شا�شي من خاليا 

اأخرى  وده����ون  وال��ك��ول�����ش��رتول  البي�شاء  ال���دم 
والكال�شيوم واخلاليا الع�شلية الناعمة والن�شيج 
ال�شفيحة،  ج��دران  متزقت  اإذا  الليفي.  ال�شام 
تاجياً  �شرياناً  وتعيق  دم��وي��ة  جلطة  �شتت�شكل 
االأوك�شجني  يحمل  الذي  الدم  و�شول  وُت�شّعب 
اإىل ع�شل القلب اأو توقفه بالكامل. �شحيح اأن 
متزق ال�شفائح م�شوؤول عن %75 من النوبات 
القلبية لدى الرجال، لكن تقت�شر هذه الن�شبة 
امل��ق��اب��ل، تبقى  ال��ن�����ش��اء. يف  ل���دى   55% ع��ل��ى 
اأكر عر�شة من الرجل لتاآكل ال�شفائح،  امل��راأة 
واإنتاج  ال�شفيحة  م��ن  �شغرية  قطع  تفّتت  اأي 

جلطات دم اأ�شغر حجماً.
كذلك املراأة اأكر عر�شة من الرجل لداء االأوعية 
املجهرية  الفروع  ت�شّيق  اأي  الدقيقة،  الدموية 
القلب  ع�شل  تغذي  التي  التاجية  ال�شرايني  يف 
التاجية  ال�شرايني  بقيت  ل��و  حتى  ت�شّلبها.  اأو 
االأ�شا�شية مفتوحة، قد يعيق هذا املر�ش و�شول 
االأوك�شجني اإىل القلب، ما ي�شّبب خناقاً �شدرياً 

اأو اأعرا�شاً اأخرى.

• الأعرا�ص
اأي  ال�شدري،  باخلناق  والن�شاء  الرجال   ي�شاب 
اإىل  تقليدياً  ي�شري  ال��ذي  ال�شديد  ال�شدر  اأمل 
من  عر�شة  اأك���ر  امل���راأة  تبقى  لكن  القلب.  داء 
بينها االنزعاج  اأق��ل ح��ّدة، من  الرجل الأعرا�ش 
العام اأو االإجهاد اأو �شيق التنف�ش خالل االأوقات 
اأو الن�شاطات اليومية العادية. كذلك  الع�شيبة 
تكون اأكر مياًل ملواجهة اأعرا�ش النوبة القلبية 
وال���دوار  وال��غ��ث��ي��ان  التعب  ���ش��ي��وع��اً، مثل  االأق���ل 
وخفقان القلب وا�شتداد االأمل يف الفك اأو الذراع 

اأو الكتف اأو الظهر اأو املعدة.

• الت�صخي�ص

املقاربة  تبداأ  املحتملة،  القلب  اأعرا�ش  لتقييم   
ال��ك��ه��رب��ائ��ي )يف  ال��ق��ل��ب  ال��ن��م��وذج��ي��ة بتخطيط 
وقت الراحة وعلى جهاز امل�شي، اختبار االإجهاد(، 
وا�شتعمال  ال��ت��اج��ي��ة  االأوع���ي���ة  ت�شوير  وت�شمل 
يف  ان�����ش��دادات  اأي  تر�شد  التي  ال�شينية  االأ�شعة 
القلب  تخطيط  يغفل  لكن  التاجية.  ال�شرايني 
الن�شاء،  لدى  القلب  داء  عن  اأحياناً  الكهربائي 
االأوعية  داء  ع��ن  االأوع���ي���ة  ت�شوير  يك�شف  وال 
ر�شد  م�شتوى  على  ول��ك��ن  الدقيقة.  ال��دم��وي��ة 
باحتياطي  املرتبطة  ال��درا���ش��ات  ت��ب��دو  االأخ���ري، 
ت��دف��ق ال���دم ع��رب ال�����ش��ري��ان ال��ت��اج��ي عند زيادة 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال����دم واع�����دة. مي��ك��ن اإج�����راء هذه 
ال���درا����ش���ات ب��ط��ري��ق��ة غ���ري غ���ازي���ة ع���رب فح�ش 

الت�شوير املقطعي باالإ�شدار البوزيرتوين.

• العالج
 تثبت درا�شات عدة اأن املراأة ال تتكّيف مع و�شعها 
بقدر الرجل بعد التعّر�ش لنوبة قلبية، وت�شري 
اأقل مياًل اإىل اخل�شوع  اأنها  درا�شات اأخرى اإىل 
الإج�������راءات م��ث��ل ال��ق�����ش��ط��رة وج���راح���ة حتويل 
جم����رى ال�������ش���راي���ني. ل��ك��ن ح���ني ت��ت��ل��ق��ى امل�����راأة 
اأن تبلي  ياأخذها الرجل، ميكن  التي  العالجات 
ح�شناً بقدره. رمبا ي�شوء و�شعها الأنها ال تتلقى 
الدرا�شات،  اإح����دى  يف  ك��اف��ي��ة.  ب�شرعة  ال��ع��الج 
انتظر الرجال نحو 15 �شاعة لتلقي العالج بعد 
 53 الن�شاء  انتظرت  بينما  االأعرا�ش  مالحظة 
املراأة  تبقى  كذلك،  ي��وم��ني(.  من  )اأك��ر  �شاعة 
التي تتعّر�ش لنوبة قلبية اأقل مياًل من الرجل 
اأو  القلب  تاأهيل  اإع���ادة  ب��رام��ج  يف  الت�شّجل  اإىل 

متابعتها.
على �شعيد اآخر، تكون اأدوية تخفي�ش ال�شغط 
وال��ك��ول�����ش��رتول ف��اع��ل��ة ل��ل��رج��ال وال��ن�����ش��اء معاً 
وي�شتفيد البع�ش من منافع اإ�شافية. قد تنجح 

مدرات البول من نوع الثيازيد مثاًل يف تخفي�ش 
�شغط الدم وتقلي�ش خماطر ك�شور الورك.

احللول
بغ�ش النظر عن عمرك، ميكنك اتخاذ خطوات 
وتخفيف  القلب  اأم��را���ش  من  لالحتماء  كثرية 

اآثارها:
الدكتورة  ت��ق��ول  اخل���ط���ر:  ع���وام���ل  خ��ّف��ف��ي   •
مورا: )ال يجيد معظم الن�شاء لالأ�شف حت�شني 
ب��اأ���ش��ل��وب احلياة(.  امل��رت��ب��ط��ة  اخل��ط��ر  ع���وام���ل 
فاعلَتان  وال��ري��ا���ش��ة  احل��م��ي��ة  راأي���ه���ا،  ب��ح�����ش��ب 
االإ�شابة  خطر  لتقلي�ش  ال�شتاتني  اأدوي��ة  بقدر 

باأمرا�ش القلب واالأوعية الدموية.
 اإذا بدت هذه الفكرة خميفة، حاويل اأن حُتِدثي 
ابدئي  االأوىل:  امل��رح��ل��ة  يف  ب�����ش��ي��ط��ة  ت���غ���رّيات 
ب�شع  اأ�شيفي  ثم  ق�شرية،  لفرتة  يومياً  بامل�شي 
يف  دق��ي��ق��ة   30 تبلغي  اأن  اإىل  ت��دري��ج��اً  دق��ائ��ق 
ومتكررة  متقّطعة  ل��ف��رتات  جت���ّويل  اأو  ال��ي��وم، 
على اأن تبلغ املدة االإجمالية 30 دقيقة يومياً. 
والفاكهة  اخل�شراوات  تدريجاً  ا�شتبديل  كذلك 
اأردت  اإذا  امل�شّنعة.  باملاأكوالت  الكاملة  واحلبوب 
ابحثي  التدخني،  االإق��الع عن  اأو  ال��وزن  فقدان 
النجاح  اإىل  امل����راأة  ب��رام��ج جماعية )مت��ي��ل  ع��ن 
اأكر من الرجل عندما جتد دعماً من ن�شاء يف 

و�شعها(.
اأن  املعروف  الطبية: من  • التزمي مبواعيدك 
�شحتها  على  عائلتها  اأف��راد  �شحة  تبدي  امل��راأة 
اخلا�شة. لذا احر�شي على االلتزام مبواعيدك 
تاأهيل  اإع������ادة  ذل����ك ج��ل�����ش��ات  ال��ط��ب��ي��ة، مب���ا يف 
القلب، وطّبقي تو�شيات الطبيب ملعاجلة ارتفاع 

�شغط الدم والكول�شرتول وال�شكري.
اأي  م��ن  ت��ن��ّب��ه��ي  ب��اأع��را���ش��ك:  ت�شتخّفي  ال   •
ال  مبهمة.  كانت  لو  حتى  تواجهينها،  اأع��را���ش 

حتاويل  وال  تتفاقم  اأو  ت���زول  اأن  اإىل  تنتظري 
اأن  قبل  ك��اف��ة  مهامك  اإن��ه��اء  اأو  امل��ن��زل  تنظيف 

ت�شت�شريي الطبيب. الوقت عامل جوهري!
م�شتعداً  طبيباً  ج��دي  نف�شك:  ع��ن  داف��ع��ي   •
على  واأخ���ذه���ا  اأع��را���ش��ك  ع��ن  تفا�شيل  ل�شماع 
اأنه  رغ��م  االأع��را���ش  ا�شتمّرت  اإذا  اجل��د.  حممل 

اأخربك باأنك بخري، ا�شت�شريي طبيباً اآخر.

اأعرا�ص النوبات القلبية
االأعرا�ش  االأم��ريك��ي��ة(  القلب  )جمعية  ح��ددت 
الن�شاء  ب��ني  �شيوعاً  االأك���ر  باعتبارها  التالية 

اللواتي يتعّر�شن لنوبات قلبية:
• اأمل ال�شدر: يرتّكز ال�شغط اأو الثقل اأو االأمل 
اأكر من  اأحياناً  ال�شدر ويدوم  املزعج يف و�شط 

ب�شع دقائق اأو يزول ويتجّدد الحقاً.
ذراع  يف  االنزعاج  اأو  االأمل  يقع   : متف�شٍّ • اأمل 
ع��ل��ى م�شتوى  اأو  م��ع��اً،  ال���ذراع���ني  اأو يف  واح����دة 
رمبا  امل����ع����دة.  اأو  ال���ف���ك  اأو  ال��ع��ن��ق  اأو  ال��ظ��ه��ر 
اأو  ذراع���ك  على  ي�شغط  �شخ�شاً  ب���اأن  ت�شعرين 

خ�شرك.
اأنفا�شك  التقاط  عن  تعجزين  تنّف�ش:  • �شيق 
ت�شعرين  ال  اأو  ال�����ش��در  يف  ب��ان��زع��اج  وت�شعرين 

بانزعاج مماثل.
النهو�ش  عن  تعجزين  باأنك  ت�شعرين  • تعب: 

من ال�شرير، حتى لو منِت جيداً خالل الليل.
خمتلفة  اأعرا�شاً  تواجهني  اأخرى:  • موؤ�شرات 

مثل التعّرق البارد اأو الغثيان اأو الدوار.
اأعرا�ش  اأب���رز  ت�شمل  ال��رج��ال،  م��ع  يح�شل  كما 
اأو  االأمل  الن�شاء  ت�شيب  التي  القلبية  النوبات 

االنزعاج يف ال�شدر.
 ل��ك��ن ت��ب��ق��ى امل�����راأة اأك����ر م��ي��اًل مل��واج��ه��ة بع�ش 
�شيق  �شيما  ال  االأخ�����رى،  ال�����ش��ائ��ع��ة  االأع���را����ش 
التنف�ش والغثيان والتقيوؤ واأمل الظهر اأو الفك.

الت�صميم املزدوج للدماغ..  فوائد خا�صة
 ُيق�شم دماغ االإن�شان اإىل ن�شفني، وت�شري مراجعة جديدة 
فوائد  امل�����زدوج  الت�شميم  ل��ه��ذا  اأن  اإىل  ���ش��اب��ق��ة  ل��ب��ح��وث 

خا�شة.
ع���رف ال��ع��ل��م��اء منذ 

اأن  زم���������ن 

ن�شَفي الدماغ يوؤديان وظائف خمتلفة. على �شبيل املثال، 
اأو الف�ش االأي�شر، م�شوؤواًل عموماً  ُيعترب الن�شف االأي�شر، 
االأمي���ن مع  الن�شف  يتعامل  وال��ك��الم، يف ح��ني  اللغة  ع��ن 

امل�شاعر ومتييز الوجوه.

اأم��ر حقيقي  ه��ذا  الوظائف  ت��وزي��ع 
ال�شعبي  باملفهوم  ل��ه  دخ��ل  وال 
َمن مييلون  اأن  اخلاطئ عن 
والتحليل  امل���ن���ط���ق  اإىل 
اأي�شر  ب��ف�����ش  ي��ت��م��ت��ع��ون 
����ش���ي���ط���رة، يف حني  اأك������ر 
اأكر  االأمي���ن  الف�ش  يكون 
َم���ن يهوون  ب����روزاً يف ح��ال��ة 

الفنون واالبتكار.
يف مراجعة جديدة ُن�شرت يف جملة 
على  ال��ب��اح��ث��ون  رّك����ز   ،Neuron

فوائد ناجمة عن ت�شميم الدماغ املنق�شم.
ام���ت���الك منطقة  اأن  واق����ع  ال���ف���وائ���د  ه����ذه  م���ن 
معقدة  مهمة  الأداء  ال��دم��اغ  يف  حم��ددة 
ي�����ش��ّه��ل ع��ل��ى االإن�������ش���ان القيام  م��ع��ي��ن��ة 
بفاعلية، ح�شبما الحظ  املهمة  بهذه 

العلماء يف املراجعة.
ع�����الوة ع��ل��ى ذل�����ك، ي�����ش��ّه��ل هذا 
القيام  الدماغ  على  التخ�ش�ش 
دفعة  ع��دة  خمتلفة  بوظائف 
الباحثني.  وف�����ق  واح��������دة، 
كان  اإذا  اأخ�����رى،  ب��ك��ل��م��ات 

اأحد اأجزاء الدماغ يقوم مبهمة حمددة كاللغة اأو الكالم، 
اأخ��رى، كتمييز  يبقى اجلزء االآخر حراً لالهتمام مبهمة 
الوجوه. ويتيح هذا بدوره للدماغ التالعب بهذه الوظائف 

املختلفة بفاعلية اأكرب.
الوظائف  يف  وا���ش��ح  بانق�شام  للتمتع  اأخ���رى  ف��وائ��د  ثمة 
املعرفية التي يوؤديها الف�شان االأي�شر واالأمين يف الدماغ، 
الب�شرية  البحوث  ت�شري  املثال،  �شبيل  على  املراجعة.  وفق 
مبا  املعرفية،  املهارات  تطوير  يعّزز  االنق�شام  هذا  اأن  اإىل 
كتب  ال���ق���راءة، ح�شبما  وم���ه���ارات  ال��ك��الم��ي  ال��ذك��اء  فيها 

الباحثون.

ل يقت�صر على الب�صر
اأن بع�ش  اإىل  ال�شابقة  اأدمغتنا، ت�شري البحوث  ف�شاًل عن 
م اأي�شاً ب�شكل غري متواٍز، ح�شبما توؤكد  اأوجه �شلوكنا ُينظَّ
هذه املراجعة. على �شبيل املثال، يكون االإن�شان عادًة اأمين 

اأو اأع�شر، بخالف َمن ي�شتعملون اليدين باملهارة ذاتها.
املتوازية  غ��ري  ال��دم��اغ  طبيعة  اأن  �شابقاً  العلماء  اعتقد 
يف  يتبّدل  ب��داأ  االع��ت��ق��اد  ه��ذا  اأن  اإال  الب�شر.  على  تقت�شر 
عدة  درا���ش��ات  اأظ��ه��رت  عندما  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  �شبعينيات 
هذا،  ال��ت��وازي  ب��ع��دم  اأي�����ش��اً  يتحلى  احل��ي��وان��ات  بع�ش  اأن 
كاحل�شون الظامل )نوع من الطيور ال�شغرية(، واجلرذان، 
اأُجريت  اأظ��ه��رت بحوث  امل��راج��ع��ة. كذلك  وال��دج��اج، وف��ق 
ال��دم��اغ وال�شلوك ينت�شر  ال��ت��وازي ه��ذا يف  اأن ع��دم  اأخ���رياً 
اأي�شاً بني الالفقريات، كالديدان، والبزاق، ونحل الع�شل، 

ح�شبما كتب الباحثون.
املراجعة  على  امل�شرف  الباحث  غونتوركون،  اأون���ور  يذكر 
)قبل  باأملانيا:  بوخوم  ال��رور يف  اأع�شاب يف جامعة  وع��امل 

عقد فقط، ظّن معظم العلماء اأن عدم التوازي يف الدماغ 
ب��روزاً يف نوعنا.  اأو على االأقل االأكر  يقت�شر على الب�شر 
لكنهم كانوا خمطئني(.رغم ذلك، ما زلنا بحاجة اإىل مزيد 
من البحوث لنفهم بالكامل تعقيدات عدم توازي الدماغ، 
وفق الباحثني. على �شبيل املثال، يريد العلماء فهم االآليات 

اجلينية التي توؤدي دوراً يف تطور عدم التوازي يف الدماغ، 
.Live Scienceح�شبما اأخرب غونتوركون جملة

يف اخلتام، يوؤكد غونتوركون يف ت�شريح له اأن درا�شة عدم 
التوازي يف الدماغ ت�شاعد الباحثني يف تكوين فهم اأف�شل 

لكيفية تنظيم الدماغ.

الن�صاء  لدى  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ص 
اأن  ميكنك  ال��رج��ال.  ل��دى  مب��ا  �صبيهة  لي�صت 
الفئتني  ب��ني  الخ��ت��الف��ات  فهم  م��ن  ت�صتفيدي 
لالحتماء من اآثار النوبات القلبية اأو تخفيفها.

األحد   13   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12095  
Sunday  13   August   2017  -  Issue No   12095



فــن عــربـــي

31
لدي م�صروع �صينمائي يف مرحلة الكتابة

اأحمــد فهـمــي: جنـــاح اأي عمــــل يبــداأ بالنـــ�ص اجليــــد
• ما �شبب حما�شتك 
اإىل  ل������ل������ع������ودة 
ال����درام����ا من 
خ�����الل )ري����ح 

املدام(؟
حت������ظ������ى   -
ال������������������درام������������������ا 
ال����ت����ل����ف����زي����ون����ي����ة 
م�شاهدة  ب���ن�������ش���ب���ة 
ك�������ب�������رية، وجت����رب����ت����ي 
ك��ان��ت من  ال��وح��ي��دة فيها 
خ���الل )ال���رج���ل ال��ع��ن��اب( مع 
كل من ه�شام ماجد و�شيكو، ورغم 
وم�شكالت  ع��ق��ب��ات  م���ن  ت��ت�����ش��م��ن  م���ا 
وع�����دم ت�����ش��وي��ق ج���ي���د، ا���ش��ت��ف��دت منها 
تفا�شيل  م���ن خ��الل��ه��ا  واأدرك������ت  ك���ث���رياً 
اأن��ه��ا خمتلفة  واأدرك����ت  ب��ال��درام��ا،  خا�شة 
عن ال�شينما متاماً. يف جتربتي اجلديدة، 
حاولت اال�شتفادة من االأخطاء التي وقعنا 
فيها وعدم تكرارها، واأعتقد اأننا جنحنا يف 
توجهنا  التي  الثيمة  اأن  ع��ن  ف�شاًل  ذل��ك، 
�شرائح  جذب  يف  �شاعدت  اجلمهور  اإىل  بها 
اأعتربه مفاجاأة  والبع�ش  ملتابعته،  خمتلفة 

الدراما الرم�شانية.
يف  مت  قدِّ املنف�شلة  احللقات  ثيمة  • لكن 

اأعمال عدة فعاًل؟
ال���ف���ك���رة قبل  ع���ل���ى  ب���ال���ع���م���ل  ب�����داأن�����ا   -
باأحداث  وق��دم��ن��اه��ا  ب��ف��رتة،  الت�شوير 
من  خمتلفة  �شرائح  تنا�شب  وحكايات 
التجربة  �شعوبة  رغ��م  ذل��ك  املجتمع، 
لتعدد مواقع الت�شوير والتنقل بني 
ال�شوارع وامل��دن وع��دم وج��ود ديكور 
م�شاهد  اإجن����از  م��ن  ميكننا  رئ��ي�����ش 
بع�ش  ي���ح���دث يف  ك���م���ا  ف���ي���ه  ع�����دة 
اأن �شّورنا يف  اأت��ذك��ر  االأع��م��ال، فال 
متوا�شاًل،  اأ���ش��ب��وع��اً  بعينه  دي��ك��ور 
الت�شوير  ج����دول  ج��ع��ل  ك��ل��ه  ذل���ك 
مي���ت���ّد ح��ت��ى االأي�������ام االأخ�������رية من 

رم�شان، ما اأرهقنا فعاًل.

مييز العمل اأن الفريق كله كانت لديه رغبة يف تقدمي 
جتربة كوميدية مهمة، واأن تكون خفيفة، فيما يبقى 
احلكم على العمل وتقييمه للجمهور الذي مل�شت معه 

من احللقات االأوىل رد فعل جيداً.
اإيفيهات وردت يف العمل.  • لكن ثمة انتقادات ب�شبب 

ما راأيك؟
لكن  االأح����داث  يف  م��وج��ودة  الكوميدية  االإيفيهات   -
ل��ي�����ش ط����وال ال���وق���ت. ت��ع��ر���ش��ن��ا ل��ل��ه��ج��وم م��ن��ذ طرح 
الرقابة �شنفته  اأن  للم�شل�شل رغم  الدعائي  الربومو 
ال�شينما  ب��ني  ال���ف���ارق  ج��ي��داً  ن����درك  وك��ف��ري��ق   ،+12
التي  والتلفزيون، وثمة م�شاحة كوميدية معينة هي 

اعتمدنا عليها.
تيما(. )بالك  لفرقة  اعتذاراً  العمل  فريق  • قّدم 

- جاء االعتذار ل�شعورنا باأننا اأخطاأنا يف حقها، ولي�ش 
ق�شد،  دون  م��ن  فيه  وقعنا  خطاأ  ع��ن  نعتذر  اأن  عيباً 
ر  الفرقة حمرتمة ومميزة ونحن نحبها ونقدِّ وهذه 

املو�شيقى التي تقّدمها.
مل  ملاذا  مها،  تقدِّ التي  االأعمال  كتابة  يف  • ت�شارك 

ت�شارك يف )ريح املدام(؟
- �شيناريو امل�شل�شل مكتوب ب�شكل جيد ولدي قناعة 
كاملة باأن جناح اأي عمل يبداأ بالن�ش اجليد، وهو ما 
توافر يف )ريح املدام(، لذا مل اأتردد باملوافقة عليه. 
فلي�ش �شرورياً اأن تكون اأعمايل كافة من كتاباتي اأو 
اأكون م�شاركاً فيها، اأو اأن اأ�شارك يف كل ما اأكتبه اإذا 

كانت ال�شخ�شيات غري منا�شبة يل.
)�شلطان(؟ ل�شخ�شية  حت�شرت  • كيف 

- ع��ق��دن��ا ج��ل�����ش��ات ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل ك��ل��ه ق��ب��ل بداية 
الت�شوير، لتحديد مالمح كل �شخ�شية واال�شتقرار 
الب�شيطة  الكوميديا  اإىل  ينتمي  فامل�شل�شل  عليها، 

وهو ما حر�شنا على تقدميه كفريق عمل.
لها؟ تعر�شت  التي  املواقف  اأ�شعب  هي  • ما 

اأقوم  �شخ�شية  بكل  مرتبطة  �شعبة  م�شاهد  ثمة   -
اأرهقتني يف تفا�شيلها  العجوز  بها. مثاًل، �شخ�شية 
ي�شعى  ال��ذي  ال��رج��ل  �شخ�شية  كذلك  وجت�شيدها، 
اإىل تغيري جن�شه، اإذ كنت حري�شاً على الو�شول اإىل 
تعابري خمتلفة. واأحد امل�شاهد التي ال ميكن اأن�شاها 
اأ�شماك  و���ش��ط  االأح��م��ر  ال��ب��ح��ر  يف  الغط�ش  م�شهد 

القر�ش. 
الثانية تدخل يف مناف�شة مع ه�شام ماجد  • للمرة 

و�شيكو بعد انف�شالكم، كيف تراها؟
- هما �شديقان يل وجتمعنا �شنوات طويلة، واملناف�شة 
موجودة بحكم طرح االأعمال يف التوقيت نف�شه، وذلك 
ينطبق على الزمالء كلهم الذين ي�شاركون يف املو�شم 
م�شكالت  وال  للجميع،  التوفيق  دائماً  اأمتنى  نف�شه. 

بيننا اإطالقاً.
كانت  الكوميدية  الدراما  يف  املناف�شة  اأن  ترى  • هل 

�شعبة؟
اأعمااًل كوميدية عدة  ن  ت�شمَّ املو�شم  الأن  بالتاأكيد،   -
ويف  املا�شي،  العام  ح��دث  كما  واح���داً  م�شل�شاًل  ولي�ش 
الدراما معيار النجاح خمتلف، فهو مرتبط باجلمهور 
يف املقام االأول ولي�ش باأرقام االإي��رادات مثل ال�شينما، 
ال�شينما،  ع��ن  ال��درام��ا خمتلفة  ال��ن��ج��اح يف  وم��ع��ادل��ة 
�شريحة  اإىل  لي�شل  للفنان  فر�شة  االأوىل  تتيح  اإذ 

جماهريية اأكرب.
املقبل؟ العام  درامياً  احل�شور  على  �شتحر�ش  • هل 

- ال اأخطط لهذا االأمر، وح�شوري يف الدراما �شيقت�شر 

على وجود ق�شة جيدة ميكن تقدميها للتلفزيون، لكن 
امل�شل�شل  اأن  خ�شو�شاً  ال�شينما،  يف  الرئي�ش  تركيزي 
االأقل  على  يعادالن  وجم��ه��وداً  وقتاً  ي�شتغرق  الواحد 

جمهود 10 اأفالم �شينمائية.
اأحمد  يقول  املقبل،  ال�شينمائي  م�شروعه  ح��ول   •

فهمي:
ال��ك��ت��اب��ة خ���الل الفرتة  ل���دي م�����ش��روع يف م��رح��ل��ة   -
ال��راه��ن��ة، م��ن ت��األ��ي��ف ���ش��ري��ف جن��ي��ب وج����ورج عزمي 
واإنتاج �شركة )نيو�شين�شري(، و�شيخرجه حممد �شاكر 

خ�شري.
مرحلة  يف  ي���زال  ال  ك��ون��ه  بالت�شوير  ن��ب��داأ  مل  ل��ك��ن   
على  احل�����ش��ول  اإىل  اإىل حاجتي  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ك��ت��اب��ة، 

اإجازة،
 ال �شيما اأنني بداأت بالعمل على امل�شل�شل بعد فيلمي 
ب�شبب  راح�����ة  ع��ل��ى  اأح�����ش��ل  م��ب��ا���ش��رة، ومل  االأخ������ري 
العر�ش  مبوعد  اللحاق  يف  ورغبتنا  الت�شوير  �شغط 

الرم�شاين.

خالفات تامر وفوؤاد يف )�صاحة املحكمة(

حالة من الذهول ت�صيب ح�صن يو�صف
)ال�شاهر(  ع��م��ل  ف��ري��ق  ب���ني  اخل���الف���ات  ب��ات��ت 
اأنها  خ�شو�شاً  امل�����ش��ري،  الفني  الو�شط  حديث 
ترا�شقات  ب��ع��د  امل��ح��اك��م(  )ق���اع���ات  اإىل  و���ش��ل��ت 
العمل  بطل  مع  عبداملنعم،  تامر  واملنتج  الفنان 

املطرب حممد فوؤاد.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال�����ش��داق��ة م��ا ب��ني تامر 
عبداملنعم وحممد فوؤاد ت�شل اإىل اأكر من 20 
عاماً، اجتمع فيها الثنائي يف الكثري من اللقطات 
اأن  اإال  القوية،  التي تثبت مدى قرب عالقتهما 
م�شل�شل )ال�شاهر( الذي مل يعر�ش حتى االآن، 
ال�شداقة  تلك  م��زق  ال��ذي  ك��ان مبثابة اخلنجر 
وقطع حبال الود بينهما. امل�شل�شل الذي يتناول 
وتدور  امل�شلحة،  ال��ق��وات  يف  ���ش��اب��ط��اً  ق�شته  يف 
اأح����داث����ه ح����ول ف����رتة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، جوبه 
بالتكهنات �شواء من جهاز الرقابة على امل�شنفات 

الفنية برئا�شة الدكتور خالد عبداجلليل اأو من 
املطالبة بعدد من  اأمنية م�شرية، فتمت  اأجهزة 
االأمن  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  ال�شيناريو  يف  ال��ت��ع��دي��الت 
بالفعل،  عبداملنعم  نفذه  م��ا  وه��و  للبالد،  ال��ع��ام 
حيث قام بالتعديالت املطلوبة واأر�شل ال�شيناريو 
م��رة اأخ��رى اإىل االأج��ه��زة، وه��و حالياً يف انتظار 

الرد ال�شتكمال الت�شوير.
اخلالف بني تامر وف��وؤاد، وال��ذي و�شل اإىل حد 
عن  االأول  اأخ���رج  بينهما،  ق�شائية  دع���اوى  رف��ع 
�شمته، موؤكداً يف ت�شريح �شابق له اأن خالفه مع 
)اأن  اإىل  العمل، الفتاً  ف��وؤاد يقت�شر على  حممد 
ما تتداوله املواقع، حول خالف يف عالقتنا، فهو 

اأمر غري �شحيح الأن ال�شداقة قوية(.
اأم����ام حمكمة عابدين،  اأخ����رياً  ول��ك��ن م��ا ح���دث 
اخلالف  حجم  ويوؤكد  متاماً،  ذلك  عك�ش  اأظهر 

عبداملنعم  ح�شر  ح��ي��ث  ال��ف��ن��ان��ني،  ب��ني  ال��ك��ب��ري 
القانوين  وامل�شت�شار  حماميه  م��ع  املحكمة  اإىل 
ل�شركة )ماركيز هاو�ش( اأحمد عبدالرب واملدير 
جل�شته  ب�شاأن  فريد،  �شريف  لل�شركة  التنفيذي 
امل�شتعجل،  الق�شاء  يف  ف��وؤاد  حممد  الفنان  �شد 
م�شتحقاته  بقية  ب��دف��ع  االأخ����ري  ي��ط��ال��ب  ح��ي��ث 
املالية رغم ح�شوله على 70 يف املئة منها، ومن 
ا�شتكمال  بعد  البقية  على  يح�شل  اأن  املفرت�ش 

الت�شوير.
املحامي  برفقة  له  تامر عبداملنعم �شورة  ون�شر 
)في�شبوك( معلقاً:  ال�شخ�شي على  عرب ح�شابه 
اإىل  االأم��ر  اأن ي�شل  اأت�شور  اأب���داً  اأك��ن  )واهلل مل 

هذه املرحلة(.
ت�شيب  ال��ذه��ول،  .. حالة من  ال�شياق  نف�ش  ويف 
ال��ن��ج��م ح�شن ي��و���ش��ف، يف االأي����ام االأخ�����رية، بعد 

تداول اأخبار عدة حول ن�شوب خالف بني الفنان 
م�شل�شل  ومنتج  موؤلف  عبداملنعم  تامر  امل�شري 
املو�شم  �شمن  �شيعر�ش  ك��ان  ال���ذي  )ال�����ش��اه��ر( 
بطل  ف��وؤاد  حممد  وامل��ط��رب  املا�شي  الرم�شاين 

العمل.
وق��ال يو�شف اإن��ه مل يتوقع ه��ذا اخل��الف متاماً 
جتمعهما  ف���وؤاد  وحم��م��د  عبداملنعم  ت��ام��ر  )الأن 
ظهر  وق��د  طويلة،  �شنوات  منذ  ك��ب��رية  �شداقة 
جمعتهما  التي  اللقاءات  من  كبري  ع��دد  يف  ه��ذا 
اأكمل  اإىل اإجناز عمله على  واجلميع كان ي�شعى 

وجه ل�شمان جناح العمل(
واأ�شاف )ما اأعلمه عن العمل اأن االأجهزة املعنية 
22 حلقة فقط من  وال��رق��اب��ة ق��د واف��ق��ت على 
ال��ع��م��ل، وك����ان ع��ب��دامل��ن��ع��م ي��ق��وم ب��ت��ع��دي��ل بع�ش 
امللحوظات على احللقات االأخرى وال اأعلم متاماً 
اأنه حدث خالف بني تامر وفوؤاد و�شلت لدرجة 

التقا�شي وحترير حما�شر يف اأق�شام ال�شرطة(.
واختتم يو�شف ت�شريحه باأنه يتوقع ذوبان هذا 
اأن اجلميع  اأق���رب ف��ر���ش��ة، م��ع��ت��رباً  اخل���الف يف 
مميز  ال��ع��م��ل  الأن  االأزم�����ة  ه���ذه  حل��ل  �شيتدخل 
ويحمل ر�شالة مهمة لل�شباب امل�شري خالل هذه 

املرحلة.
رم�شان  �شباق  م��ن  )ال�����ش��اه��ر(  م�شل�شل  وخ���رج 
القرار  اتخاذ  الرتدد يف  بعد حالة من   ،2017
مت  اإذ  تاأجيله،  اأو  العمل  بعر�ش  ���ش��واء  النهائي 
االإعالن عن عر�ش العمل يف رم�شان ثم تاأجيله، 
امل�شل�شل  اإىل ع��ر���ش  اأخ����رى  االأم����ر م���رة  ل��ي��ع��ود 
من  ع��دد  يف  مبدئية  دعائية  اأفي�شات  ط��رح  ومت 
تاأجيل  مت  لكن  القاهرة،  يف  الرئي�شية  ال�شوارع 

العمل يف النهاية.
)ال�شاهر( من بطولة حممد فوؤاد، رغدة، اإجني 
فريال  ي��و���ش��ف،  ح�شن  عبداملنعم،  ت��ام��ر  ���ش��رف، 

يو�شف و�شمرية حم�شن.

من خالل م�صل�صله الأخري )ريح املدام(، خا�ص الفنان 
الدراما  يف  كوميدية  جتربة  فهمي  اأحمد  امل�صري 
التلفزيونية كبطل درامي، وذلك بعد تعاونه �صابقًا 

مع كل من ه�صام ماجد و�صيكو. 
اأكرم  مع  جتربته  عن  فهمي  ث  يتحدَّ احلوار  هذا  يف 
اإىل  بالإ�صافة  العمل،  ح��ول  الفعل  ورد  ح�صني 

م�صاريعه املقبلة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

حامد زيد

وْنــعـــام خــيـــر  عـطـانــا  اهلل 

واإلهـام اميـــــان  عطانـا  ياللي 

اأحــالم جنـة  �شـارت  واليـوم 

واإ�شـــالم عـــز  تـطــور  دولـــة 

نـنـبــذ لكــــل وا�شـــــي وذمـــــام

علـيـنـا  واجـــب  لـــه  والـحـمـد 

عـلـيـنـا  الـ�شـافــي  وبـفـ�شـلـه 

تــــزهــــر بــــفــــل ويـا�شـمــيــنــا 

بـنـيـنـا  دولــــه  الأمــــم  وبـيــن 

ونـــتـــرك كــــــالم الـوا�شـيـيـنــا 

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

ما اقول طيبه لح�رض يعمل اعمال 

                              وحمبته جتمع قلوب وبدايد

اقول لو ا لطيب خملوق رجال 

                       يحب الر�ض اللي حتت رجل زايد

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

حممد بن ها�شم ال�رشيف

عام زايد اخلري حكيم العرب
ل�����و ع���ط���ي���ن���ا ال�������ص���ي���خ زاي���������د األ���������ف ع����ام

زاي����������د ال�����ل�����ي اأ������ص�����������ص وخ�����ط�����ط وق������ام

اع��������وام ك�����اف�����ح  ال������زم������ن  اأع������ا�������ص������ري  يف 

ع����ق����ب م�����اك�����ان�����ت ����ص���ح���ا����ص���ي���ح وظ������الم

والإم����������������������ارات ال������ع������زي������زة م�������ا ت����ظ����ام

و����ص���ام اأك��������رب  ال����ق����ل����وب  زاي��������د يف  وا������ص�����م 

ع�������ص���اه �����ص����خ����ط����ْت  ال����������رثى  يف  م������ان������ويف ّ 

ب�����امل�����ه�����ّم�����ات ال������ع������ظ������ام اأج��������������زل ع����ط����اه

ب����ال����ف����را�����ص����ة وال����ك����ي����ا�����ص����ة وال���������ص����خ����اه

احل�����ي�����اه يف  ج�����ن�����ه  ب�����ال�����ن�����ور  اأ������ص�����ب�����ح�����ت 

و�����ص����م����اه ال�����ع�����ر������ص  م���ع���ت���ل���ي  رب/ن  مب������ر 

ث�������راه وط�������ّي�������ب  م����ظ����ج����ع����ه  اهلل  ط������ّي������ب 

 ريــتـ�يــت

هذا عام اخلري .. عام الطيب كله 

عام زايد .. فاااال خري  ْلكل عام

******

ذكراه ف� قلوبنا ل� اليوم حّيه

ومن بعده احلزن ف� الإح�صا�ص �صايد

ندعي له ب�صبح وبع�صر وع�صّيه

يا ربي اأرحم اأمري الطيب زايد

البيت مت�حد
ه���ذا مل���ن ب�����ّص ل��ه..ي��اح��ّظ��ه و����ص���ْع���ده..!

ب���ع���ده.. ول  ق��ب��ل��ه  ول  م��ث��ل��ه  م���اف���ي���ه 

وه������ذا..مل������ن غ���ا����ص���ب���ه ي����اوي����ل وي���الت���ه

جيناته اأ����ص���ل  #زايد..وزايد  م���اغ���ري 

حممد بن طناف الكعبي

كلنا خليفة
ال����ط����ِي����ب و  ال�����ع�����ز  دي����������ار  دااري 

دي�����������رة م�������ن ي�����������ص�����ون امل�����واج�����ِي�����ب

ال�������ّط�������ود امل��������ك��������رم  امل������ن������ِي������ف  دار 

ق����������وٍم رب������������ّوة زااااااي��������������������د ال�����ّي�����ود

حمدان بالكيله

�شعر �شمو ال�شيخ /حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم »فزاع«

فهد بن غراب املري

ال���را����ص���ي ن����ذك����ر وج����ه����ه  و  ف��اجل��ن��ةمي�����ر ط���ي���ب���ه  ال����وج����ه  ذاك  ج���ع���ل  ي����ا  ون����ق����ول 
Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

الل�ه��ام ب�����اب  ق��اف��ٍل  وان�����ا  �ص��ه�ري��ن 
الع�����الم ع�����رب  دول�����ت�����ي  رّي�����������ص  اي�ل�ي��ن 
ه�ام ق��اي�����������ٍد  اأ���ص�����دره  و  م�ه�م  خ��ب���ر 
الن�صام ع���ذب  م��ث��ل  ال��ف��ك��ره  ج�ات�ه  وان 
الق�����الم وي�����اك�����رث  م��اج�����ّف�����ت  ال�ص�ح�ف 
الي���ام ْت�م��ر  ل��و  ْب�ذك��ره  ال�خ���ال���د 
زاي��������د ه�����و ال��ت�����اري��خ وا����ص���األ م��ئ�����ة ع�ام
ق���ّدام ���ص��ار  حنك�ته  م��ن  ال��ع��رب  �ص�ع�ب 
ف�����ي ال�����ص��رق ح���ّك���اٍم ويف ال���غ���رب ح��ّك��ام
اق��ص�ام ع�����ّدة  اإل�����ى  منق��صم�ه  ال��ن�����ا���ص 
خ��ص�ام ك�����ان�����وا  ول�����و  زاي��������د  ع��������ل��ى  اإل 
الرق���ام ك�ث�ر  رغ�����م  �ص�ع�ٍب  رق�����م  واّن�����ه 
ت�����اري�����خ الم�����ج�����اد ال�����ذي م��اه�����و اوه���ام
ع�����ز ال��ع�����روب�����ه ن�����ا���ص�����ٍر دي��������ن ال���ص�����الم
والي�ت��ام الأرام��������ل  ك�����ل  عل�ى  واي�����ص�����ا 
الق�����زام بع�ص  ق�ي�م�ت�ه  م�����ن  ق��ّل��ل�����وا  ل��و 
ق��ام وان  ي��ن��اف�����ص��ه  ي�ب�غي  م�����ن  ْي�ط�ي��ح 
و�صام اخل��ال��د  زاي�����د  �ص�ع�به  ق�����ل�����وب  ِف������ 
���ص��ب�����ع الم�������ارات ا���ص��ب��ح��ت خ���ري وان��ع��ام
والح�ك�ام بال�ص�ي�ا�ص�ه  زاي��������د  وّح��������ده 
ال�ت��ص�رذام ح�����ي�����اة  م�����ن  جمعن�ا  ال��ل�����ي 
الح�����الم قب�ل  يحّق�ق�ه  ال�م��صت�ح�ي��ل 

بناته ���ص�����ع�����ري  اف�����ك�����ار  ب��������ن��������ات  ال��ل��������ي 
و�صات��ه م��ان��������ص�����ّي��������ع  ون�����ح�����ن��������ا  �����ى  و���صّ
�صباته م���ن  ي��ن��ت�����ص��ي  ه�����ج�����و���ص�����ي  خ�����ّل�����ى 
ج�ات��ه ل  ف��ك��ره  ب��������اب  ي�ف�ت��ح  لب��������د 
مف�ردات�ه تع�ج��ب��ك  ح��ب��ره��ا  ال��ل�����ي 
حيات�ه يف  م������ازرع  م���وت���ه  يف  ي��ح��������ص�����د 
م�نج��زات��ه و  م�ج�ده  ع�����ن  وتع�ّل�م��ك 
اأم�ن�ياته جم�ي�ع  ل�����ه  ح�ّق�ق  ح��ي  ل��و 
�ص��واته م��ص���ّوي  من�ه��م  اأح��������������د  ول 
�ص�الت�ه واح��������د  ول�����ك�����ل  ل��غ��ه  و  ل��������ون 
ْب��ص�ف�ات�ه ف��ري�د  اّن�����ه  اج�م�ع�وا  ق�����د 
�ص�فاته ل�����ه  ف�����رد  اهلل  ال��ص�ف�ات  وم�����ن 
ق�ن�ات��ه ف�����ي  بّث��ه�ا  زاي������د  ْف�����ع�����������ول 
جهات�ه ارب����ع  م��ن  �صع�ب�ه  ع��ل�����ى  خ�����ي�����ره 
بع�ط�ي�ات�ه اأح��������د  يخ��ب�ر  َول  ي�ع�ط�ي 
رف��ات��ه ف�����ي  وه��������و  ي�ت�ّع�به�م  ِذْك�����������ره 
�ص�م��ات�ه ب�ل�ّي��ا  ل��ه  واآق�����������ول  يط�ي��ح 
ع��صات�ه يف  نف�تخ�ر  �ص�ي�ف�ه  وق�������ّدام 
ثبات�ه ل��ه  ال����دول  ب�ي�ن  وط�����ن  وا���ص��ح�����ت 
�ص�ت��ات��ه ي�ع�ان�ي  زاي�����������د  ق�ب�ل  وه��������و 
م�م�ات�ه ف�����ي  ب��ع��د  ج�ّم�ع��ن�ا  غ��������اله 
بن�ات�ه ي�ا  ْو  ي�اع�ي�ال��ه   .. ت�ف�اخ��روا 

عام ز�يد
مبنا�صبة توجيهات �صاحب ال�صمّو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 

الدولة، حفظه اهلل، باإعالن عام 2018 »عام زايد«


