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كيف توقف الطفل عن 

م�ص اإ�صبعه؟
يولد الطفل برغبة غريزية يف م�ص حليب الثدي اأو زجاجة الر�ضاعة 
ليح�ضل على غذائه، ولذلك ي�ضتمتع يف بداية ُعمره باللهاية )البزازة( 
خا�ضة اأنها تخّفف الأمل الذي ي�ضعر به مع منو الأ�ضنان. ويف مرحلة 
ما بعد الر�ضاعة ت�ضتمر عادة م�ص الإ�ضبع لفرتة لحقة. اإذن، متى 

ينبغي اأن يتوقف الطفل عن م�ص اإ�ضبعه؟
يعتقد علماء نف�ص الطفل اأن الطفل الر�ضيع والدارج مي�ص اإ�ضبعه 
ومنو  �ضنوات،   4 اأو   3 �ضن  ال�ضغري  بلوغ  م��ع  لكن  التوتر.  ليخّفف 
التعبري عن م�ضاعره، ميكنه تخفيف  اللغوي، وبدء  التعبري  مهارات 

التوتر بالتعبري عن نف�ضه.
عادة  من  التخّل�ص  على  الطفل  ت�ضاعد  التي  اخلطوات  بع�ص  اإليك 

م�ص الإ�ضبع:
اأو على و�ضك  * قم بت�ضتيت انتباه الطفل عندما تراه مي�ص اإ�ضبعه 
القيام بذلك. ا�ضتخدم اأ�ضاليب الإلهاء، �ضواء بدمية اأو بلفت النتباه 
ي�ضع  فال  الطفل  مي�ضكه  اأن  ويتطلب  اهتمامه  يثري  �ضيء  اأي  نحو 

اإ�ضبعه يف فمه.
دقائق  اأو  دقيقة  وكلما م�ضت  نف�ضه،  مع  لعبه  اأثناء  الطفل  راق��ب   *
دون اأن ي�ضع اإ�ضبعه يف فمه امنحه تقديراً على ذلك دون اإ�ضارة اإىل 
اأ�ضاليب  واأي��ة  والفخر  الثناء  كلمات  اجعل  اأخ���رى،  ب�ضيغة  فعل.  ما 
للتقدير مرتبطة بالأوقات التي ل مي�ص فيها اإ�ضبعه. مثاًل، قل له: 

اأنت تلعب مثل �ضخ�ص كبري، لقد اأده�ضتني، ول ت�ضر اإىل الإ�ضبع.
* عندما ي�ضع الطفل اإ�ضبعه يف فمه توقف عن اللعب معه اأو قراءة 

ق�ضة له اأو اأية اأن�ضطة تقوم بها مع �ضغريك.
اأثناء  ب�ضكل عفوي  يقوم  التي  العادة  ي��درك  اأن  على  الطفل  �ضاعد   *
الليل، واحر�ص على عدم ال�ضخرية من م�ضه لإ�ضبعه. �ضاعد الطفل 
هذه  عن  للتوقف  حماولته  ليوا�ضل  و�ضّجعه  ب��الأم��ر،  يعي  اأن  على 

العادة، ورّكز على الإ�ضادة بنجاحاته مهما كانت �ضغرية.
اأن���ه ينقل  اأ���ض��رار م�ص الإ���ض��ب��ع، وك��ي��ف  * حت���ّدث م��ع ال�ضغري ع��ن 

الأمرا�ص، ويوؤذي الأ�ضنان.

ال�صاي الأ�صود لإنقا�ص الوزن الزائد
ك�ضفت درا�ضة علمية اأن ال�ضاي الأ�ضود، يحتوي على مركبات طبيعية، 
فعالة يف عملية التخل�ص من الوزن الزائد، كال�ضاي الأخ�ضر متاًما، 

يف مفاجاأة للكثريين.
الطب  كلية  يف  الب�ضرية  التغذية  مبركز  باحثون  اأج��راه��ا  ال��درا���ض��ة 

بجامعة كاليفورنيا الأمريكية.
لل�ضاي  ل��ه خ�ضائ�ص مماثلة  الأ���ض��ود  ال�����ض��اي  ك��ان  اإذا  م��ا  ولخ��ت��ب��ار 
الأخ�ضر يف عملية التخل�ص من الوزن الزائد، اأجرى الفريق جتارب 

على الفئران.
وق���دم ال��ب��اح��ث��ون ل��ل��ف��ئ��ران وج��ب��ات غ��ذائ��ي��ة م��ع ت��رك��ي��زات ع��ال��ي��ة اأو 
قاموا  الفئران  وزن  ازداد  اأن  وبعد  وال��ده��ون،  ال�ضكر  من  منخف�ضة 

بتقدمي ال�ضاي الأ�ضود لها.
الأخ�ضر،  لل�ضاي  مماثلة  فوائد  الأ�ضود  لل�ضاي  اأن  الدرا�ضة  واأثبتت 

فخالل 4 اأ�ضابيع عاد وزن الفئران اإىل و�ضعه الطبيعي.
ويعتقد الباحثون اأن جزيئات ال�ضاي الأ�ضود تعلق يف الأمعاء الغليظة، 
وهذا قد ي�ضاعد على تعزيز منو البكترييا املفيدة امل�ضاركة يف حت�ضني 

عملية التمثيل الغذائي.
راأ�ضها  وعلى  الأ�ضود،  ال�ضاي  يف  الفعالة  امل��واد  اأن  الباحثون  واكت�ضف 
امل�ضادة لالأك�ضدة، تعمل على حتفيز منو بكترييا  البوليفينول  مادة 
التمثيل  عملية  وحت�ضن  امليكروبات  على  وتق�ضى  املفيدة،  الأم��ع��اء 

الغذائي.
واأ�ضارت النتائج اإىل اأن كال من ال�ضاي الأخ�ضر والأ�ضود يحتوي على 
مكونات الربيبايوتك�ص وهي مواد حتفز منو بكترييا الأمعاء املفيدة 
اجلهاز  على  واحل��ف��اظ  العامة  ال�ضحة  حت�ضني  يف  ي�ضهم  م��ا  ��ا،  اأي�����ضً

اله�ضمي وتقوية املناعة.
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ملاذا تتاأخر اأمرا�ص القلب لدى الن�صاء ؟
تو�ضلت اأبحاث جديدة من جامعة جلف الكندية اإىل اأن هرمونات الأنوثة 
تلعب دوراً كبرياً يف تاأخري خماطر الإ�ضابة باأمرا�ص القلب لدى الن�ضاء 
مقارنة بالرجال. وتعمل الهرمونات املرتبطة بدورة الإبا�ضة على تاأخري 
ال�ضاعة البيولوجية لأمرا�ص القلب لدى املراأة، وهي الدورة التي تتوقف 

مع �ضن الياأ�ص.
وبح�ضب الدرا�ضة التي ن�ضرتها دورية كارديوفا�ضكولر ري�ضري�ص املتخ�ض�ضة 
يف اأمرا�ص القلب تعترب هذه الأبحاث الأوىل من نوعها التي تقوم بتق�ضي 

العالقة بني دورة الإبا�ضة واأمرا�ص القلب.
اأمرا�ص القلب  امل��راأة تتمتع بحماية طبيعية �ضد  اأن  وقد وجدت الأبحاث 

بف�ضل هرمونات الأنوثة التي تزداد ن�ضبتها مع دورة الإبا�ضة.
ال��ي��وم يجعل الأزم���ات القلبية  وك�ضف ال��درا���ض��ة ع��ن وج��ود وق��ت معني يف 
لدى الرجال �ضديدة، ويحدث ذلك اأثناء النوم لياًل. ويرجع ذلك اإىل اأن 
الهرمونات التي ت�ضبط ال�ضاعة البيولوجية توؤثر على اإيقاع عمل القلب 

ونب�ضاته.
تختلف عن خاليا  الن�ضاء  لدى  القلب  اأن خاليا  البحث  فريق  وجد  وقد 
قلوب الرجال بالفعل، حيث تزداد ن�ضبة اجللوكوز يف خاليا قلوب الإناث، 
ما يجعلها حت�ضل على كمية اأكرب من الطاقة، وهو من العوامل التي توفر 

حماية اأكرب لقلوب الن�ضاء.
تقل  الياأ�ص،  �ضن  اإىل  امل��راأة  ت�ضل  عندما  اأو  املبي�ضني،  اإزال��ة  تتم  وعندما 
ن�ضبة هرمون ال�ضرتوجني يف اجل�ضم، فتتاأثر ال�ضاعة البيولوجية ل�ضحة 
القلب. وُيعتقد اأن هذه النتائج �ضت�ضاعد على توفري اأ�ضاليب اأف�ضل للوقاية 

من اأمرا�ص القلب للجن�ضني.

�صباق ل�صيارات تعمل 
بالطاقة ال�صم�صية 

ال��ع��امل��ي للطاقة  ال��ت��ح��دي  ���ض��ب��اق  ان��ط��ل��ق 
�ضيارة   42 ت��ق��ط��ع  اإذ  ام�������ص  ال�����ض��م�����ض��ي��ة 
النائية  املناطق  ال�ضم�ضية  بالطاقة  تعمل 
و�ضواطئها  امل����داري  ا���ض��رتال��ي��ا  �ضمال  ب��ني 
اجلنوبية يف �ضباق �ضاق ميتد ثالثة اآلف 
معظم  تقطع  اأن  املتوقع  وم��ن  كيلومرت. 
الطاقة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي  ال�������ض���ي���ارات، 
ال�ضم�ضية فقط، امل�ضافة من مدينة داروين 
يف �ضمال البالد اإىل مدينة اديليد اجلنوبية 
يف اأ�ضبوع ب�ضرعة ترتاوح بني 90 و100 
و���ض��ج��ل��ت جامعة  ال�����ض��اع��ة.  ك��ي��ل��وم��رت يف 
وقت  اأ���ض��رع   2009 ع��ام  اليابانية  توكاي 
امل�ضافة  وقطعت  ال�ضباق  ه��ذا  ا�ضتكمال  يف 
وقال  ف��ق��ط.    دقيقة  و49  �ضاعة   29 يف 
احلدث  اإن  �ضيلوود  كري�ص  ال�ضباق  مدير 
ال��ذي يجري كل عامني اجتذب فرقا من 
اأك���ر م��ن 40 دول����ة.  واأ���ض��اف "هذه هي 
�ضباق  ي��ج��ري فيها  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ون  امل���رة 
للطاقة  ال��ع��امل��ي  ل��ل��ت��ح��دي  ب��ري��دج�����ض��ت��ون 
يكونوا  اأن  املتناف�ضون  وي��ري��د  ال�ضم�ضية 
جزءا من ذلك. جذبهم للتحدي القواعد 
امل�ضفوفة  حجم  تخف�ص  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

ال�ضم�ضية دون تقلي�ص حجم ال�ضيارة".

ل تكن اأول من 
يركب الطائرة

 ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��ط��اق��م قد 
لرتتيب  م��ع��ي��ن��ة  اآل���ي���ة  اإىل  ي��ل��ج��اأ 
اأماكن  تعبئة  مثل  ال��رك��اب  �ضعود 
باقي  ث���م  اأوًل  الأوىل  ال����درج����ة 
وهكذا،  تدريجي  ب�ضكل  ال��درج��ات 
الآلية  بهذه  الطائرة  تعبئة  اأن  اإل 

قد يكون �ضاراً يف ال�ضحة، كيف؟
اأظ���ه���رت درا����ض���ات ق���ام ب��ه��ا فريق 
يف  ال��ري��ا���ض��ي��ات  اخت�ضا�ضيي  م��ن 
جامعة اأريزونا يف الوليات املتحدة 
الطائرة  ت��ع��ب��ئ��ة  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة، 
بالية ملء كل ق�ضم ب�ضكل كامل ثم 
تتبعه، قد  التي  الدرجة  اأو  الق�ضم 
يت�ضبب يف انت�ضار الأمرا�ص اإذا ما 
وبن�ضب  مري�ضاً  الركاب  اأح��د  ك��ان 
ك��ب��رية، واق��رتح��وا ب���دًل م��ن ذلك 
القيام بتعبئة ق�ضمني من الطائرة 
اخللف،  من  ق�ضم  ذات��ه،  الوقت  يف 

وق�ضم من الأمام.
ورجح الباحثون الذي عكفوا على 
ال��ب��دي��ل الذي  اأن احل���ل  ال��درا���ض��ة 
ق��د يخف�ص م��ن ن�ضب  اق��رتح��وه، 
بن�ضبة  والأمرا�ص  العدوى  انتقال 

.27%
ك��م��ا اق�����رتح ف���ري���ق ال��ب��اح��ث��ني اأن 
اأقل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ط��ائ��رات  ت�ضبح 
حجماً، واأن تكون درجة ا�ضتيعابها 
من  للتقليل  راكباً   50 تتجاوز  ل 
والأمرا�ص  العدوى  انتقال  فر�ص 
املنت�ضرة  امل����خ����اوف  م����ع  خ���ا����ض���ة 
بخ�ضو�ص فريو�ضات خطرية مثل 

فريو�ص اإيبول.
واإح��������دى الق�����رتاح�����ات الأخ������رى 
اإل��ي��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون هي  ال��ت��ي خل�ص 
متكني الركاب من ال�ضعود ب�ضكل 
ع�ضوائي اإىل الطائرة مللء خمتلف 
اأجزاء ودرجات الرحلة دون ترتيب 
يقلل  اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن  ف��ه��ذا  م�ضبق، 
اأي ع���دوى  ان���ت���ق���ال  م���ن خم���اط���ر 
للباحثني،  وتبعاً  كذلك.  حمتملة 
فاإن �ضعود الركاب بالرتتيب تبعاً 
للدرجة، �ضوف يزيد من احتمالية 
اأن مير ال�ضخ�ص امل�ضاب على كافة 
م�ضبقاً  جل�ضوا  الذين  الأ�ضخا�ص 
يف ال��ط��ائ��رة وب��ال��ت��ايل ي��زي��د من 
للعدوى،  الخرين  التقاط  فر�ص 
اإذا ما  على العك�ص مما قد يحدث 
فغالباً  جهتني،  من  الركاب  �ضعد 
بعدد  امل�����ض��اب  ال�ضخ�ص  مي��ر  ���ض��و 
اأن ي�ضتقر  ق��ب��ل  ال��رك��اب  اأق���ل م��ن 
بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن  مقعده.  يف 
اإعطاء  الطائرة مع  تعبئة  الية  اأن 
التكلفة  الأك���ر  للدرجات  اأول��وي��ة 
ه���ي غ���ال���ب���اً الل���ي���ة امل��ت��ب��ع��ة لدى 
م��ع��ظ��م خ���ط���وط ال����ط����ريان. ومل 
الدرا�ضة ن�ضائح بخ�ضو�ص  ت�ضمل 
فغالباً  الطائرة،  اخل��روج من  الية 
�ضريع  ب�������ض���ك���ل  ال�����رك�����اب  ي����خ����رج 
اإىل  دخولهم  وت���رية  م��ع  باملقارنة 
اأماكنهم  يف  وا�ضتقرارهم  الطائرة 

املخ�ض�ضة يف بداية الرحلة.

هــل اللــتهاب 
الـرئـوي مـعد؟

اإّن  اإذ  الرئوية،  اللتهابات  اأن��واع  تختلف 
بع�ص احلالت حت�ضل ب�ضبب الباكترييا 
فيما غريها ب�ضبب الفريو�ضات، فهل هذا 

املر�ص معد؟
ت��ن��ق��ل ال���ب���اك���ت���ريي���ا وال���ف���ريو����ض���ات من 
معظم  ويف  الآخ������ري������ن  اإىل  امل����ري���������ص 
احلالت، ينتقل اللتهاب قبل ب�ضعة اأيام 
من ظهور العوار�ص وبعد اأيام قليلة بعد 

الإ�ضابة.
وتختلف العدوى بح�ضب نوع الباكترييا 
فمنها  ال��رئ��وي،  باللتهاب  ت�ضببت  التي 

يبقى معد على مدى اأ�ضابيع عدة.
لاللتهابات  امل�����ض��ادة  الأدوي�����ة  وب��اإم��ك��ان 

لي�ضت فعالة  اأنها  اإل  الباكترييا  حماربة 
اللتهاب  وي��ت��وق��ف  ال���ف���ريو����ض���ات،  ���ض��د 
ال��رئ��وي ع��ن الن��ت�����ض��ار بعد ي��وم��ني على 

بدء العالج.
الأك�������ر عر�ضة  الأ����ض���خ���ا����ص  ه����م  م����ن 

لالإ�ضابة باللتهاب الرئوي؟
- الأطفال

- الن�ضاء احلوامل
- امل�����ض��ن��ون ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ج��ه��از مناعة 

�ضعيف
- امل�ضابون باأمرا�ص جهاز املناعة.

م�ضاكل  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ص   -
يف جهاز التنف�ص.

ي��وؤدي يف  اأن  ال�ضرايني ميكن  امل��واد الدهنية يف  فرتاكم 
املحيطي.  ال�ضريان  مبر�ص  لالإ�ضابة  الق�ضوى  حالته 
يف  و�ضعوبة  ال�ضاقني  يف  اآلم  بظهور  اأعرا�ضه  وتتمثل 
اأجريت  اأخ���رى  درا���ض��ات  لكن  ط��وي��ل��ة.  مل�ضافات  ال�ضري 
من  جمموعة  على  الأم��ري��ك��ي  مايوكلينيك  م�ضفى  يف 
نتائج  اأظ��ه��رت  املحيطي،  ال�ضرايني  بت�ضلب  امل�ضابني 
املحيطي  ال�ضرايني  ت�ضلب  اأعرا�ص  اأن  الدرا�ضات  هذه 
ميكن اأن تظهر لدى بع�ص امل�ضابني بهذا املر�ص، على 
عك�ص اآخرين م�ضابني به ومل تظهر لديهم اأي اأعرا�ص 
املذكورة، علما اأن جامعة مايو الأمريكية قد اأ�ضارت اإىل 
وجود اأعرا�ص اأخرى ملر�ص ت�ضلب ال�ضرايني املحيطي، 

وهي:
القدمني يف  خدر   .1

اأو القدمني اأ�ضد برودة  ال�ضاقني  اإحدى  باأن  ال�ضعور   .2
من الأخرى.

ال�ضاقني لون  يف  تغري   .3
القدمني اأو  ال�ضاقني  يف  ال�ضعر  منو  يف  تغريات   .4

5. ظهور بقع لمعة على جلد القدمني وال�ضاقني
يف ال�ضاقني والقدمني حتى يف حالت الراحة. اآلم   .6

نب�ص القدمني اأو ال�ضاقني يف  �ضعف   .7
ب�ضرورة  ي��و���ض��ون  ال�ضحة  خ���رباء  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
ظهور  لدى  القدمني  �ضغط  لقيا�ص  للطبيب،  التوجه 

هذه الأعرا�ص، وخا�ضة بالن�ضبة للمدخنني اأو يف حالة 
انت�ضار مر�ص ت�ضلب ال�ضرايني املحيطي يف العائلة. كما 
ي�ضدد خرباء ال�ضحة على عدم ال�ضتهانة باآلم القدمني 
ال�ضرايني  فت�ضلب  خفيفة.  كانت  واإن  حتى  وال�ضاقني 
تنتهي  قد  خطرية،  م�ضاعفات  اإىل  ي��وؤدي  قد  املحيطي 
هذه  تفاقم  ل��دى  ال�ضاقني  اأو  ال��ق��دم��ني  ب��رت  ب�����ض��رورة 

املر�ص ح�ضبما ورد يف موقع "غيزوندهايت هويته".

�لعني تبوح باملر�ض قبل �جل�سم �أحيانا!
ميكن  ال���ذي  ال��وح��ي��د  امل��ر���ص  ه��و  لي�ص  الب�ضر  �ضعف 
فمن  ال��ع��ني.  فح�ص  ل��دى  ت�ضخي�ضه  ال��ع��ي��ون  لطبيب 
اأمرا�ص  ت�ضخي�ص  ميكن  ال��ع��ني  قرنية  فح�ص  خ��الل 
معينة، يعود �ضببها اإىل تراكم مواد ل ي�ضتطيع اجل�ضم 

التخل�ص منها لدى الإ�ضابة بال�ضطرابات الأي�ضية.
اإليها ل ميكن معرفة ما  العني مراآة اجل�ضد، فبالنظر 
يدور يف اأذه��ان الآخرين فح�ضب، بل تعك�ص الكثري عن 
الذي  الأول  املوؤ�ضر  تكون  ما  غالبا  فهي  اجل�ضم،  �ضحة 
اأن���ه ميكن  يعني،  م��ا  وج���ود خلل يف اجل�ضم.  ي��دل على 
اأخرى  اأج��زاء  ت�ضيب  اأمرا�ص  اكت�ضاف  العيون  لطبيب 
ومن  م��ر���ض��ه.  ال�ضخ�ص  ي���درك  اأن  قبل  اأج�ضامنا  م��ن 
بني الأمرا�ص التي ميكن للعني اأن تك�ضفها هي حدوث 
ا�ضطرابات يف عملية الأي�ص الغذائي، وذلك من خالل 

حدوث تغيريات تطراأ على قرنية العني.
اإىل  ي�ضري  ال��ع��ني،  قزحية  ح��ول  بي�ضاء  حلقة  ف��وج��ود 
تكون  وعندما  ال��دم.  يف  الدهون  مل�ضتويات  كبري  ارتفاع 
تخزين  مب��ر���ص  الإ���ض��اب��ة  فتعني  ال��ل��ون،  بنية  احللقة 
ال��ن��ح��ا���ص اأو م��ا ي��ع��رف مب��ر���ص وي��ل�����ض��ون، ح��ي��ث يخزن 
يوؤكد  ح�ضبما  النحا�ص  من  ج��دا  كبرية  كميات  اجل�ضم 

طبيب العيون يف برلني اأوفيه كرافيل.
وي�ضاعد قيا�ص �ضمك �ضبكية العني على ت�ضخي�ص مدى 
حدة ت�ضلب ال�ضرايني، كما ي�ضري انتفاخ اأوردة العني اإىل 

ارتفاع كبري يف �ضغط الدم.
الب�ضري ميكنه  الع�ضب  وبح�ضب الطبيب كرافيل فاإن 
اأي�ضا، فتورمه ي�ضري  الك�ضف عن الكثري من الأمرا�ص 
اإىل وجود اأورام يف املخ. وت�ضاعد اأجهزة الت�ضوير املقطعية 
الأوعية  ت�ضيب  التي  التغيريات  اأ�ضغر  اكت�ضاف  على 
على  قدرته  جانب  اإىل  ال�ضكري  مر�ضى  لدى  الدموية 
اكت�ضاف اأمرا�ص اأخرى، ح�ضبما يوؤكد الطبيب كرافيل 
م�ضيفا "يك�ضف اجلهاز املقطعي الإ�ضابة مبر�ص فابري 
وهو ا�ضطراب ا�ضتقالب الدهون الفطري الذي يت�ضبب 
يف وجود تر�ضبات خا�ضة يف القرنية". ما يعني اأن العني 
عديدة،  باأمرا�ص  الإ�ضابة  ك�ضف  ميكنه  ع�ضو  اأول  هي 
م��ن مالحظة  ف��رتة طويلة  ذل��ك قبل  يكون  م��ا  وغالبا 

املري�ص نف�ضه لتلك الأمرا�ص.

هل تعلم اأن قدميك قد تف�صحان عن الكثري مما يعانيه قلبك؟

على  يقت�سر  �ل�سر�يني  ت�سلب  �أن  �لبع�ض  يعتقد 
لي�ض  ذلك  لكن  فقط،  بالقلب  �ملحيطة  �ل�سر�يني 

تك�سف  �أن  للقدمني  ميكن  �إذ  متاما،  �سحيح 
�أي�سا،  �ل�سر�يني  �سحة  ع��ن  �لكثري 

وبالتايل �سحة �لقلب.
�مل��و�د  تر�كم  �أن  �لكثريون  يعرف 
�سلبية  �آثار  له  �جل�سم  يف  �لدهنية 
ت�سلب  �إىل  يوؤدي  �إذ  �ل�سحة،  على 

على  �سلبا  يوؤثر  ما  وه��و  �ل�سر�يني، 
�أن  �لبع�ض  يعتقد  رمب��ا  �لقلب.  �سحة 

�سر�يني  تخ�ض  �ل�سر�يني  ت�سلب  م�سكلة 
خاطئ  �العتقاد  هذ�  لكن  فح�سب،  �لقلب 

�أن  ميكن  �ل�سر�يني  ت�سلب  فم�سكلة  متاما، 
ملوقع  ووف��ق��ا  �جل�����س��م.  ���س��ر�ي��ني  ك��ل  ت�سيب 

"هايلرب�ك�سي�ض" �الأملاين يوؤكد خرب�ء �ل�سحة 

على �أن ت�سلب �سر�يني �لقدمني قد يكون موؤ�سر� 
على زيادة خطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية �سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

انطالق فعاليات »مهرجان الأفالم العلمية« بالتعاون مع معهد »غوته« الأملاين

يف �إطار جهودها لتعزيز مكانة �للغة �لعربية

»الثقافة« تن�صر 4 ر�صائل دكتوراه تتعلق بالعربية واآدابها بالتعاون مع كلية الدرا�صات

حديقة احليوانات بالعني حتتفل بالذكرى الأوىل لفتتاح مركز ال�صيخ زايد لعلوم ال�صحراء

رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي يعلن عن معر�صه القادم

•• العني – الفجر:
ت�صوير – حممد معني

حت��ت رع��اي��ة ال�ضيخة ال��دك��ت��ورة ���ض��م��ا ب��ن��ت حم��م��د بن 
ال�ضيخ  موؤ�ض�ضات  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان،  اآل  خالد 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية، انطلقت 
بالتعاون   ، العلمية(  الأف��الم  )مهرجان  فعاليات  اأم�ص 
للمركز  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  بح�ضور  )غ��وت��ه(  معهد  م��ع 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  الأمل���اين  الثقايف 
بن  حممد  ال�ضيخ  موؤ�ض�ضات  اإدارة  جمل�ص  من  واأع�ضاء 
الدكتورة  ال�ضيخة  اكدت  الثقافية حيث  نهيان  اآل  خالد 
فى  لها  كلمة  ف��ى  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �ضما 
بداية املهرجان ان لل�ضورة مركزها الذي تنامى خالل 
املعرفة  ال�ضنوات الأخرية ليحتل موقعا داخل منظومة 
ال�ضورة  ع��ن  ث  نتحد  عندما  ان��ن��ا  اىل  م�ضرية  والفكر 
ال�ضينمائية فنحن نتحدث عن عامل �ضحري يبهر العني 
باألوانه املبهرة ويغر�ص يف العقل تلك الأفكار التي تعيد 
بانطباعات  اخلا�ضة  �ضورته  بناء  على  ق��درت��ه  للخيال 
تلك ال�ضورة التي ت�ضكلها ال�ضينما. وقالت للعام الثالث 
العلمية لنتوا�ضل  التوايل نفتتح مهرجان الأفالم  على 

مع النجاح الذي قدمته الدورات ال�ضابقة يف بناء معارف 
مع  رحلتهم  �ضت�ضتمر  الذين  اأطفالنا  عقول  يف  جديدة 
ويحملون  امل�ضتقبل  ون�ضاء  رج��ال  ي�ضريوا  حتى  املعرفة 
اأم��ان��ة وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
ويكونوا عماد احل�ضارة الإماراتية التي تنمو يوما وراء 
يوم ،من�ضمة لركب الدول املتقدمة؛ ليكون لها مكانتها 
واملعرفية  والعلمية  الفكرية  امل��ج��الت  كافة  يف  العاملية 
 ، امل��وروث��ة  واأخ��الق��ه  قيمه  ع��ن  املجتمع  يتخلى  اأن  دون 
موؤكدة على ان الإمارات تقدم منوذجا للعالقة املتناغمة 
ما بني املوروث والتقدم احل�ضاري، وذلك بف�ضل جهود 
وعطاء جمتمعها املوؤمن بذاته  يف ظل القيادة الر�ضيدة 
اآل نهيان رئي�ص  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  ل�ضاحب 
الدولة ونائبه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي و �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي ، نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم حكام الإمارات 
- حفظهم اهلل – وحفظ اهلل وطننا الغايل دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
هذاوقد �ضارك فى الحتفالية عدد من ممثلي ال�ضحف 
اإىل مندوبني  اإ�ضافة  الطبي   البدر  ، وفريق من مركز 

حيث   ، و�ضواحيها  ال��ع��ني  مدينة  م��دار���ص  اإدارات  م��ن  
بداأت الفعاليات مبوؤمتر �ضحفي افتتحته املدير الإداري 
ن��ه��ي��ان لأجيال  اآل  ب���ن خ��ال��د  ال�����ض��ي��خ حم��م��د  جل��م��ع��ي��ة 
امل�ضتقبل ، تلى ذلك  كلمة مديرة املركز الثقايف الأملاين 
اأعربت فيها عن �ضكرها وتقديرها لل�ضيخة الدكتورة �ضما 
بنت حممد بن خالد اآل نهيان يف دعم الثقافة وتعزيزها 
بربامج علمية ت�ضاهم يف بناء �ضخ�ضية الأجيال وت�ضقل 
وفور  ه��ذا   ، والبتكار  الإب���داع  على  وحتفزهم  اأفكارهم 
الفعاليات  اإىل مكان انطالق  التوجه  انتهاء اجلميع مت 
وم�ضاهدة العر�ص الذي يالم�ص �ضغف الأطفال يف هذه 
بنت  �ضما  مدر�ضة  طلبة  ح�ضر  حيث  العمرية   املرحلة 
حممد واملدر�ضة املتحدة اخلا�ضة ومدر�ضة الغيث للبنات 
بن  حممد  ومدر�ضة  الأ�ضا�ضي  للتعليم  هيلي  ومدر�ضة 
ع��دده��م   )154(   بلغ  ال��ذى  نهيان لالأجيال  اآل  خالد 

طالبا وطالبة . 
ه���ذا ومت��ت��د ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان م��ن ام�����ص وح��ت��ى يوم 
الأرب���ع���اء امل���واف���ق 1 ن��وف��م��رب م��ن ه���ذا ال��ع��ام ب��واق��ع 4 
وحتى  الأوىل  احل��ل��ق��ة  م��ن  الطلبة  ت�ضتهدف  اأ���ض��اب��ي��ع 
ال�ضاعة  وحتى  �ضباحا   9 من  يوميا  اجلامعية  املرحلة 

 . ظهرا    12

مرة  لأول  كانت  املهرجان  انطالقة  اأن  بالذكر  اجلدير 
يف مدينة العني قبل عامني ، من خالل  جمعية ال�ضيخ 
باعتبارها  امل�ضتقبل  لأجيال  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
الراعي الر�ضمي للمهرجان يف مدينة العني وقد تناول 
امل��ادة( و لقى  2016 )علم  املهرجان يف عام  مو�ضوع  
موؤ�ض�ضة   81 بح�ضور  ال�ضابقة  دورت��ه  يف  كبريا  جناحا 
يعد  حيث  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  فى2284  متثلت  تعليمية 
مهرجان الأفالم العلمية من املهرجانات العاملية املتميزة 
التي ت�ضتهدف فئات الأطفال وال�ضباب والذي يقام �ضنويا 
الفائزة على م�ضتوى  العلمية  الأف��الم  ويت�ضمن عر�ص 
ت��خ��دم مو�ضوعات  ال��ع��امل مب��ع��اي��ري وم��ق��اي��ي�����ص ع��امل��ي��ة 
العام  هذا  يقام  املهرجان  اأن  ،كما   �ضنويا  اختيارها  يتم 
وهام  وهو مو�ضوع حيوي  الب�ضر(  ) ع�ضر  عنوان  حتت 
البيئة من  الع�ضور مع  الأن�ضان على مر  يتناول تفاعل 
تاأثر كل منهما بالأخر حيث تناول �ضناع  حوله ومدى 
الأفالم ب�ضمة الإن�ضان البيئية يف العامل.فيما �ضيكت�ضف 
وحا�ضر  م��ا���ض��ي   ٢٠١٧ ال��ع��ل��م��ي��ة  الأف�������الم  م���ه���رج���ان 
من  خمتارة  جمموعة  خ��الل  من  الإن�ضانية  وم�ضتقبل 
والن�ضوء  والطبيعة  واحلركة  التمدين  مثل  املو�ضوعات 

والطعام والتفاعل بني الإن�ضان والآلة .

•• دبي - الفجر

لطباعة  مبادرة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
ون�����ض��ر جم��م��وع��ة م���ن الأب����ح����اث وال���درا����ض���ات العليا 
ال��ل��غ��ة العربية  ال���دك���ت���وراه يف  احل��ا���ض��ل��ة ع��ل��ى درج����ة 
املوؤ�ض�ضات  داخل  بها  التعامل  واأ�ضلوب  وفنونها  واآدابها 
احلكومية واخلا�ضة، بهدف دعم الأن�ضطة اجلامعية يف 
جمال اللغة العربية والرتويج لالأبحاث املتعلقة باللغة 
واإثراء املكتبة العربية بهذه الدرا�ضات كاإ�ضافة ثقافية 
الباحثون  منها  ي�ضتفيد  اأن  مي��ك��ن  ق��ي��م��ة،  وم��ع��رف��ي��ة 
قيمة  لتعزيز  العادي  واجلمهور  والأدب���اء  والدار�ضون 
ومكانة اللغة العربية وتقدمي درا�ضات نقدية متكاملة 
حول ال�ضعر وال�ضرد العربي من جانب ودعم الباحثني 
اآخ��ر، وذل��ك بالتعاون مع  يف ف��روع العربية من جانب 
كلية الدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية بدبي، ومت اختيار 
ر�ضائل دكتوراه كمرحلة اأوىل يتم طباعتها ون�ضرها   4
خالل املرحلة املقبلة، جاء ذلك خالل زيارة وفد الكلية 
و�ضم  ب��دب��ي    املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مقر  اإىل 
الأ�ضتاذ الدكتور اأحمد رحماين عميد الدرا�ضات العليا 
والبحث والعلمي بالكلية، والأ�ضتاذ الدكتور ع�ضام عيد 
الأكادميية،  لل�ضوؤون  العليا  الدرا�ضات  عميد  م�ضاعد 
حيث  الدكتوراه  درج��ة  على  حا�ضالت  طالبات  واأربعة 
وق��ع��ت ال��ط��ال��ب��ات ع��ق��ود ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ض��ر م��ع وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة على هام�ص اجلل�ضة احلوارية 
التي عقدها اجلانبان وتناولت اآفاق التعاون امل�ضتقبلي 
و�ضارك  واآداب��ه��ا،  وفنونها  العربية  باللغة  يتعلق  فيما 
مدير  الن�ضور  فاطمة  الثقافة  وزارة  م��ن  باجلل�ضة 
اإدارة املحتوى املعريف والكاتبة با�ضمة يون�ص والدكتورة 

حمدة احلمادي.
وقالت فاطمة الن�ضور اإن توقيع عقد طباعة ون�ضر مع 

اأرب���ع���ة م���ن ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة احل��ا���ض��الت ع��ل��ى درجة 
بحث  اإىل  اإ�ضافًة  واآدابها،  العربية  اللغة  يف  الدكتوراه 
الكلية  م��ع  تنفيذها  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه 
م�ضتقباًل هي ثمرة لقاءات مطولة بني الوزارة واإدارة 
الكلية على مدى الأ�ضهر املا�ضية، حيث ركز اجلانبان 
فيها على اأهمية اأن حتمل هذه الأبحاث املفيد واملب�ضط 
العادي  ال��ق��ارئ  على  ي�ضهل  بحيث  العربية  اللغة  من 
بحثي  جهد  م��ن  حت��وي��ه  مب��ا  ال���ض��ت��ف��ادة  واملتخ�ض�ص 
واإبداعي، م�ضيدة بالتعاون الذي اأبداه الأ�ضتاذ الدكتور 

مدير الكلية وكافة اأ�ضاتذتها يف هذا ال�ضدد. 
الأبحاث  ع�����ض��رات  متتلك  الكلية  ان  الن�ضور  واك���دت 
املهمة يف جمال اللغة العربية، واأن اختيار اربعة فقط 
ياأتي كمرحلة اأوىل متهيدا ملزيد من التعاون لي�ص يف 
ن�ضر البحوث فقط واإمنا يف دعم كل ما يتعلق بتعزيز 
دور اللغة العربية يف املجتمع باعتبارها اأحد اأهم ركائز 

الهوية الوطنية الإماراتية، موؤكدة اأن البحوث املختارة 
– درا�ضة  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ل��غ��وي يف  التخطيط  ه��ي 
حممد،  اإبراهيم  عائ�ضة  للدكتورة  اجتماعية(  ل�ضانية 
الإماراتي(  ال�����ض��رد  بنية  يف  وال��غ��رائ��ب��ي  و)ال��ع��ج��ائ��ب��ي 
ال�ضحي،  ال��ب��ك  اهلل  ع��ب��د  ع��ائ�����ض��ة حم��م��د  ل��ل��دك��ت��ورة 
احلديثة  العربية  ال��دوري��ات  يف  النقدية  و)املرا�ضالت 
– مقاربات يف نقد النقد 1900-1960( للدكتورة 
نورة عبيد عمري الرميثي، اإ�ضافة اإىل )�ضعر اأ�ضحاب 
الواحدات "اليتيمات وامل�ضهورات" – درا�ضة يف التجربة 

والبناء الفّني( للدكتورة  حمدة ح�ضن علي احلمادي.
  ومن جانبه اأ�ضاد الدكتور اأحمد رحماين بدور وزارة 
اللغة  ودع���م  تنمية  يف  امل��ه��م  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة  اهتمام  ان  م��وؤك��دا  العربية 
اللغة العربية  بدولة الإم��ارات العربية املتحدة لقيمة 
ال�ضنوات  الأث���ر يف تعزيز مكانتها خ��الل  اأب��ل��غ  ل��ه  ك��ان 

اإ�ضافة لدورها  املختلفة  واملوؤ�ض�ضات  الدوائر  اأخرية يف 
والرتاث  والقيم  العربية  للثقافة  كحامل  املجتمعي 
اأن يف�ضي  اأم��ل��ه يف  الإم����ارات����ي ال���ض��ي��ل، م��ع��ربا ع��ن 
اإىل  الدرا�ضات  وكلية  الثقافة  وزارة  بني  التعاون  ه��ذا 
على  العربية  اللغة  مكانة  ت��دع��م  وم��ب��ادرات  م�ضاريع 
امل�ضتوى املجتمعي. وحول البحوث التي اختارتها وزارة 
حممد  ال��دك��ت��ور  اأو���ض��ح  ون�ضرها،  لطباعتها  الثقافة 
العملي  ب��ال��دور  تتعلق  جمملها  يف  انها  الرحمن  عبد 
وكيفية  واخلا�ضة  العامة  املوؤ�ض�ضات  يف  العربية  للغة 
ما  اىل  اإ���ض��اف��ة  وم��ع��ام��الت،  خماطبة  كلغة  تطويرها 
العربي،  وال�ضرد  كال�ضعر  العربية  بفنون  منها  يتعلق 
وهي بال �ضك اإ�ضافة حقيقية للمكتبة الإماراتية ب�ضكل 
ق�ضاياها  تطرح  باعتبارها  عام  ب�ضك  والعربية  خا�ص 
العلمي  املنهج  يعتمد  عمقا  اأكر  باأ�ضلوب  واإ�ضكالياتها 
اإىل  حاجة  يف  �ضك  ب��ال  العربية  واملكتبة  امل��ع��اجل��ة،  يف 
اإط��ار م�ضروع  النقدية يف  الدرا�ضات  النوعية من  هذه 
عام للنه�ضة باللغة العربية واآدابها. ومن جهة اأخرى 
اجلميع  يعي  اأن  اأهمية  اإىل  عيد  ع�ضام  الدكتور  لفت 
م�ضوؤولية  لي�ص  العربية  اللغة  مكانة  وتعزيز  دع��م  اأن 
واإمنا  فقط،  والتعليمية  والعلمية  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات 
ال�ضرة  من  بداية  املجتمع،  يف  ف��رد  كل  م�ضوؤولية  هو 
املجتمع،  منها  يتكون  ال��ت��ي  ال�����ض��رائ��ح  بكافة  وم����رورا 
موؤكدا ان هناك جهودا كبرية ومقدرة تبذل من جانب 
ي�ضتتبعها  اأن  ولب��د  ال�ضدد،  ه��ذا  يف  الر�ضيدة  قيادتنا 
العربية  ت�ضتعيد  حتى  املجتمع  اأف��راد  كافة  من  جهود 
واإب����داع،  واب��ح��اث  م��را���ض��الت  كلغة  لي�ص فقط  األ��ق��ه��ا، 
واإمن��ا كلغة خماطبة، فيما بني الأف���راد والأ���ض��ر، وهو 
ما يوؤكد على اأهمية تعليم العربية لغري الناطقني بها 
داخل املجتمع الإماراتي، معربا عن تفاوؤله بنجاح هذه 

اجلهود لتحقيق اأهدافها.

•• العني - الفجر:

الأوىل  ب��ال��ذك��رى  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  حتتفل 
لفتتاح �ضرحها املعماري التعليمي مركز ال�ضيخ زايد 
لعلوم ال�ضحراء وذلك من 10 اأكتوبر حتى 14 اأكتوبر 
2017  من ال�ضاعة 11:00 �ضباحاً-  06:00 م�ضاًء 
ثقافية  ترفيهية  تعليمية  وبرامج  اأن�ضطة  خ��الل  من 
الأج��داد، وتعرفنا على ق�ضة  اإىل زمن  تاأخذنا  منوعة 

كفاحهم للحفاظ على املوارد البيئية الطبيعية . 
يقدم املركز لزواره معرو�ضات تعليمية حتتفي باحلياة 
الربية ال�ضحراوية وتراثها وتقاليدها، ما يعد تكرمياً 
زايد  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ل��روؤي��ة  وتخليداً  الإرث  ل��ه��ذا 
ر�ضخت  ال��ت��ي  ث���راه،  اهلل  ن��ه��ي��ان، طيب  اآل  �ضلطان  ب��ن 
واملحافظة  الربية  واحلياة  للبيئة  ال�ضديد  الح��رتام 
عليهما. يغر�ص املركز  فكر ودور املغفور له يف توجيه 
الإح�ضا�ص  ير�ضخ  وم�ضتدام  ناجح  م�ضتقبل  نحو  الأمة 
منوذجاً  القادمة  لالأجيال  ويوفر  الوطنية،  بالهوية 

ومثاًل علمياً وبيئياً يحتذى به.

 6000 ي��ت��ج��اوز  م��ا   2016 ع���ام  يف  امل��رك��ز  ا�ضتقبل 
اإمارات  17096 زائر من خمتلف  طالب و اأكر من 
املتنوعة  والربامج  باجلولت  ي�ضتمتعون  الدولة حيث 
اإىل جانب لقاء احليوانات وخو�ص جتربة متكاملة يف 

حديقة احليوانات بالعني.
اأبناء  بتعريف  املركز  �ضيقوم  املنا�ضبة  ومن خالل هذه 
والتاريخية  والثقافية  الطبيعية  باحلياة  اجليل  هذا 
ل���دول���ة الإم�������ارات ب��ط��اب��ع ف��ري��د وم��ب��ت��ك��ر م���ن خالل 
ال�ضيخ  ت��ك��رمي  ق��اع��ة  ه���ي:  خمتلفة  م��ع��ار���ص  خم�ضة 
معر�ص  الزمن،  عرب  اأبوظبي  �ضحراء  معر�ص  زاي��د، 
معر�ص  ال�ضحراء،  اأهل  معر�ص  احلي،  اأبوظبي  عامل 
تراثية  ف��ع��ال��ي��ات  �ضيقدم  ك��م��ا  امل�ضتقبل.  ن��ح��و  ن��ظ��رة 
واأن�ضطة تعليمية متنوعة مقتب�ضة من الهوية الوطنية 
املتميزين يف  املوظفني  نخبة من  ويقدمها  الإماراتية 
اإعداد  ن�ضاط  مثل  ال�ضياحي،  والإر�ضاد  التعليم  جمال 
ال�ضغار،  فئة  ي�ضتهدف  الذي  الدمى  �ضناعة   ، القهوة 
الأوريجامي،  وال��ف��خ��ار،  الأقنعة  تلوين  اجل��م��ل،  عتاد 
بالإ�ضافة اإىل عر�ص الطيور املبهر، وعر�ص فيلم روؤية 

ال�ضحراء العربية يف م�ضرح املركز، الذي يحكي ق�ضة 
كفاح الإن�ضان الإماراتي ومراحل نه�ضة الإمارات.  

وم���ن ج��ان��ب اآخ���ر ي��ط��رح امل��رك��ز ط���وال ال��ع��ام العديد 

م���ن ال����ربام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل�����ض��وق��ة ل����زوار 
العربية  باللغتني  العمرية  والطالب مبختلف فئاتهم 
والجنليزية مثل الربامج العامة والربامج الرتاثية.

•• اأبوظبي - الفجر

اأب��وظ��ب��ي عن  اع���ل���ّن رواق ال��ف��ن ب��ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك 
معر�ضه القادم بعنوان "�ضل�ضلة الطرو�ص" يف م�ضاحة 
للجمهور  اأب��واب��ه  يفتح  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وال���ذي  امل�ضروع 
ل��ل��زّوار عرو�ضاً  املعر�ص  ه��ذا  وي��ق��دم  اأك��ت��وب��ر.   18 يف 
اإ�ضراف الفنانة ويندي بيدنارز،  مرئية و�ضوتية حتت 
التي تعمل اأ�ضتاذًة للفنون والإعالم اجلديد يف جامعة 

نيويورك اأبوظبي.
جمموعته  مرة  الطرو�ص" لأول  "�ضل�ضلة  وي�ضتعر�ص 
بالكامل التي ت�ضم �ضوراً فوتوغرافيًة من �ضرييالنكا 
املو�ضيقية  امل��ق��ط��وع��ة  اإي���ق���اع  ع��ل��ى  وال��ه��ن��د وم��اي��ن��م��ار 

ي�ضّجل  كما   ،Palimpsest Soundscape
بثقافة  تتمتع  التي  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  الأول  ظ��ه��وره 
مرنة حتت�ضن الجتاهات الدولية ال�ضائدة والتقاليد 
املحلية يف بوتقة واحدة. وتر�ضد ال�ضور الفوتوغرافية 
املتواجدة بني اأركان املعر�ص الرتاث والتقاليد يف ثوب 

الطابع املعا�ضر �ضمن جتربة ل ُتن�ضى.
يتنقل  ف��ت��ارة  وعك�ضه،  �ضيء  ك��ل  ب��ني  املعر�ص  ويجمع 
والو�ضوح  والغمو�ص  وال�ضكون  احلركة  مفاهيم  بني 
وتارة اأخرى يتنقل بني الكبح والنطالق، حيث تدعو 
العنان  اإط��الق  اإىل  م�ضاهديها  الفوتوغرافية  ال�ضور 
من  من�ضوج  ع��امل  داخ���ل  اأنف�ضهم  وت���رك  لإح�ضا�ضهم 
با�ضطدامهم  ي�ضتفيقوا  حتى  واحللم  اليقظة  خيوط 

بواقع الت�ضوير.
 Palimpsest امل��و���ض��ي��ق��ي��ة  امل���ق���ط���وع���ة  وت���خ���ل���ق 
املو�ضيقى  م�ضمم  اأبدعها  التي   ،Soundscape
الفوتوغرافية  ال�����ض��ور  م���ع  ح������واراً  ت�����ض��ان،  غ���اري���ث 
املعرو�ضة حيث تن�ّضج باإيقاعاتها الرنانة م�ضهداً �ضوتياً 
ت�ضميمه  من  ع��امل  اإىل  للدخول  امل�ضتمع  يدعو  حاملاً 
يربط بني الأ�ضوات املتباينة، مثل اأ�ضوات التوك توك 
وعجالت الدراجات والعوا�ضف املمطرة وخوار الأبقار 
واأ�ضوات موؤلفة وكلمات منطوقة متت معاجلتها وغري 
ذلك من الرتانيم والأغاين الدعائية الهندية من بني 
اإجمايل مائة وثالث وثمانني �ضوتاً خمتلفاً م�ضتوحًى 
من البالد التي ت�ضتعر�ضها ال�ضور الفوتوغرافية، مبا 

اإىل جتربة م�ضاهدة غامرة. وبهذه  يف�ضي يف النهاية 
ة  املنا�ضبة، قالت ويندي بيدنارز: "وراء كل �ضورة ق�ضّ
وذاكرة موجزة، والأعمال املعرو�ضة ُتعد ثمرة لعملية 
اإبداعية م�ضتوحاة من لعبة ’هم�ضات �ضينية’ اإذ قمت 
فيها باإعادة �ضياغة الأفكار الأ�ضلية التي مل ا�ضتوعبها 
تها ثم و�ضعتها يف �ضياق وا�ضح مبا  وقمت بتغيري ق�ضّ
الثقافية؛  ومعرفتي  الفنية  توجهاتي  م��ع  يتما�ضى 
يف  التخيالت  مع  الذكريات  متتزج  املطاف  نهاية  ويف 
كيان واحد لتعطي �ضورة جديدة حمّرفة عن الفكرة 
مبوا�ضفات  �ضورة  كل  بابتكار  قمت  لأنني  الأ�ضا�ضية 
قمت  اأنني  لو  كما  للحقيقة،  مفهومي  تعك�ص  خا�ضة 

بتغيري كلمات اأغنية �ضهرية". 

��ستك�ساف عو�مل جديدة يف �لف�ساء
الأ�صبوع العاملي للف�صاء يحط رحاله يف اأبوظبي 

مب�صاركة مر�صد الإمارات الفلكي املتحرك
العاملي  ب��ال���ض��ب��وع  الح��ت��ف��ال  امل��ت��ح��رك  الفلكي  الم����ارات  ي�����ض��ارك مر�ضد 
الدعم  واب��راز  الف�ضائية،  الن�ضطة  ب�ضاأن  العامه  تثقيف  بهدف  للف�ضاء 
املجتمعي لتعزيز برامج ا�ضتك�ضاف الف�ضاء، واإلهام الطالب، بالأ�ضافة اىل 

ن�ضر الثقافة الفلكية بني كافة افراد املجتمع.
احلية  امل�ضاهدة  فر�ضة  لتاحة  املر�ضد  عمليات  غرفة  ا�ضتخدام  مت  حيث 
جلميع الزوار واملتهمني، كما مت تن�ضيب عدد ٤ تل�ضكوبات فلكية وربطها 
باأجهزة العر�ص اخلارجية واأ�ضتعرا�ص عدد من الأحجار النيزكية، وعر�ص 
ر�ضد  اىل  بال�ضافة  الب�ضري  املجهر  بوا�ضطة  ومريخية  قمرية  �ضخور 
 ، تفا�ضيله  ادق  وم�ضاهدة  القمر  ور���ض��د  حلقاته  وم�ضاهدة  زح��ل  كوكب 

بالإ�ضافة اىل ر�ضد اأهداف فلكية اأخرى.
وي�ضلط هذا العام الأحتفال ال�ضنوي لالأ�ضبوع العاملي للف�ضاء على بعثات 
الف�ضاء ذات البعد الإحيائي، من مثل "نيو هورايزون" التي كانت اأول بعثة 
لوكالة نا�ضا اإىل كوكب بلوتو وحزام كويبري، ومركبة اأوريون، التي تعد اأول 
مركبة ف�ضائية م�ضممة لرحالت ب�ضرية طويلة املدى اإىل اأعماق الف�ضاء 
بال�ضافة اىل اجلهود التي يبذلها فاعلون جدد يف جمال الف�ضاء الذين 
اإر�ضال ب�ضر اإىل كواكب يف املجموعة ال�ضم�ضية. بال�ضافة اىل  اإىل  ي�ضعون 
اأفكار تتعلق با�ضتغالل موارد الف�ضاء اخلارجي من مثل املعادن املوجدة يف 

النيازك، واملاء املوجود يف القمر والطاقة ال�ضم�ضية.
وقد اأقرت اجلمعية العامة الأ�ضبوع العاملي للف�ضاء يف هذا التوقيت حيث 
الف�ضاء  يف  �ضناعي  قمر  اأول  اإط���الق  مت   1957 اأك��ت��وي��ر   4 ي��وم  يف  ان��ه 
كما  الف�ضاء.  ل�ضتك�ضاف  املجال  فتح  مما   ،"1 "�ضبوتنيك  وهو  اخلارجي 
لأن�ضطة  املنظمة  امل��ب��ادئ  معاهدة  دخ��ول  ي��وم  ك��ان  اأكتوبر1967   10 اأن 
الدول يف ميدان ا�ضتك�ضاف وا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر 

والأجرام ال�ضماوية الأخرى، حيز النفاذ.  
2250 فعالية  اأك���ر م��ن  ب��ل��دا يف   94 اأك���ر م��ن  ���ض��ارك   ،2007 وم��ن��ذ 

ح�ضرها اأكر من 1.3 مليون �ضخ�ص.

جتربة )كلمة( يف ترجمة 100 عنو�ن عن �الأملانية

دائرة الثقافة وال�صياحة ت�صتعر�ص امكانيات �صناعة 
الن�صر يف معر�ص فرانكفورت الدويل للكتاب

•• اأبوظبي - الفجر:

معر�ص  يف  -اأبوظبي  وال�ضياحة   الثقافة  بدائرة  الكتب  دار  قطاع  ي�ضارك 
اإىل   11 الفرتة من  ال��ذي يقام خالل  باأملانيا،  للكتاب  ال��دويل  فرانكفورت 
15 اأكتوبر اجلاري، حيث �ضيتم ا�ضتعرا�ص امكانيات �ضناعة الن�ضر املحلية 
يف هذا احلدث الثقايف العاملي، حيث املعر�ص اأ�ضخم جتّمع ل�ضناعة الن�ضر 

على م�ضتوى العامل. 
وتتزامن م�ضاركة قطاع دار الكتب مع احتفالت الذكرى العا�ضرة لإطالق 
م�ضروع "كلمة"، اإذ تنظم جل�ضة حوارية ملناق�ضة جتربتة امل�ضروع يف الرتجمة 
عن اللغة الأملانية والتي اأثمرت عن ترجمة ون�ضر نحو 100 عنوان، ويلقى 
اأعمالهم  امل�ضروع  ترجم  الذين  الأمل��ان  والأدب���اء  الكّتاب  اأ�ضهر  على  ال�ضوء 
مثل: هريتا موللر، مي�ضائيل مار، بيرت �ضتام، رالف رومتان، دانييال دانت�ص، 
الندوة  اأوتفريد بروي�ضلر وغريهم. ويقدم  دانيال كيلماّن، كري�ضتا فولف، 
الكاتب وال�ضحفي الأمل��اين �ضتيفان فايدنري، ويتحدث فيها كل من �ضعيد 
حمدان الطنيجي مدير اإدارة الربامج يف قطاع دار الكتب، والكاتب الأملاين 
كالو�ص راي�ضرت، وال�ضاعر واملرتجم الأردين م�ضطفى ال�ضليمان.كما ينظم 
امللكية  وحقوق  الكتب  قر�ضنة  م�ضكلة  ملناق�ضة  اأخ��رى  حوارية  جل�ضة  كلمة 
حماية  ح��ول  ال��وع��ي  ون�ضر  املوؤلفني  حقوق  حماية  �ضبل  وتبحث  الفكرية 
امللكية الفكرية وتعزيز القوانني والأنظمة ذات ال�ضلة ا�ضتجابة للتطورات 
العاملية يف هذا املجال وبغر�ص ت�ضجيع ودعم الإبداع يف �ضتى املجالت. يقدم 
الندوة الناقد الأملاين هان�ص روبري�ضت، ويتحدث فيها بيرتا هارد، مديرة 
ق�ضم احلقوق والرتاخي�ص يف دار الن�ضر �ضوركامب، ود. ماثيو اإليوت م�ضوؤول 

حقوق الن�ضر يف م�ضروع كلمة للرتجمة.  
ويف اإطار مناق�ضة �ضبل تطوير �ضناعة الن�ضر، تنظم اإدارة املكتبات يف قطاع 
العامل  الن�ضر يف  �ضناعة  وم�ضتقبل  واق��ع  تتناول  الكتب جل�ضة حوارية  دار 
العربى، وتلقي ال�ضوء على جهود الدولة لتعزيز هذه ال�ضناعة والنهو�ص 
قيمة  اإ�ضافة  بهدف  العاملية  واملعايري  املوا�ضفات  تطبيق  خ��الل  م��ن  بها، 
املدير  علي  اآل  ماجد  عبداهلل  فيها  ويتحدث  الإن�ضانية،  للمعرفة  حقيقية 
املكتبات  اإدارة  املهريي مدير  و�ضيخة  بالإنابة،  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 

بالإنابة.
الثقافة  دائ��رة  ع��ام  مدير  غبا�ص،  �ضعيد  �ضيف  �ضعادة  ق��ال  املنا�ضبة  وبهذه 
وال�ضياحة: "اإن العمل على تنمية املعرفة والتبادل الثقايف واحلوار الفكري، 
الثقافات  الت�ضامح والتفاهم بني  ملبادئ  واإث��راء  لتطور الأمم  اأ�ضا�ضاً  يعترب 
مل�ضتقبل  اأ�ضا�ضية  عنا�ضر  امل��ع��ارف  وم�ضاركة  الرتجمة  وتعترب  املختلفة. 
�ضنوات  ع�ضر  قبل  "كلمة"  م�ضروع  اإط��الق  ج��اء  ول��ذا  الب�ضرية،  احل�ضارة 
مبثابة و�ضع حجر الأ�ضا�ص جلهود م�ضتدامة يف جمال الرتجمة، لي�ص فقط 
اليوم  العربي فامل�ضروع يعد  العامل  واإمن��ا على م�ضتوى  الإم���ارات،  يف دول��ة 
ج�ضراً للتوا�ضل مع احل�ضارات الأخرى. وتوؤكد اإجنازات "كلمة"  على مدى 
منجزات  على  الإط��الع  فر�ضة  لهم  لنقدم  امل�ضتقبل  اأجيال  جت��اه  التزامنا 
املعرفة. وتعترب م�ضاركتنا يف معر�ص فرانكفورت  �ضتى جم��الت  الآخ��ر يف 
الدويل للكتاب، دلياًل على التزامنا بالتبادل الثقايف و�ضهادة على ما حققناه 
اأوا���ض��ر عالقات  لتعزيز  وفر�ضة  الطموح،  امل�ضروع  ه��ذا  اإجن���ازات عرب  من 
التعاون وال�ضراكات الثنائية لإثراء  هذه املنجزات وامل�ضي قدماً يف ترجمة 

املزيد من الكتب والإ�ضدارات من كافة اللغات العاملية احلية." 



�أ�سباب عدة
الطبيب  ُي��خ�����ض��ع��ه  ال��ظ��ه��ر،  اآلم  امل��ري�����ص  ي��ع��اين  ع��ن��دم��ا 
اإ�ضابته  ع��دم  م��ن  يتحّقق  ك��ي  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  لت�ضوير 
ب��دءاً من  امل�ضكلة  املفا�ضل. لكن اجلميع يعانون هذه  بداء 
اأنها ل ت�ضبب  اأو اخلم�ضني، علماً  �ضن اخلام�ضة والأربعني 
به يف عمودك  ت�ضعر  ال��ذي  الوجع  ينبع  ع���ادًة. رمب��ا  الأمل 
الفقري اأي�ضاً من م�ضدر خمتلف مثل هبوط احلو�ص اأو 
الع�ضع�ص. على نحو مماثل، ين�ضاأ الأمل يف و�ضط الظهر اأو 
اأ�ضفله اأحياناً من ا�ضطراب يف املفا�ضل، مثل التواء القدم 
اأو الركبة، ما يبّدل موا�ضع ال�ضغط. ويف بع�ص احلالت، 
�ضرطانية،  حتى  اأو  ه�ضمية،  اأو  ن�ضائية،  الأ���ض��ب��اب  ت��ك��ون 

لذلك من ال�ضروري ا�ضت�ضارة الطبيب.
عندما تعاين اآلم الظهر، ي�ضعب جتّنب تناول الأدوي��ة يف 
البداية. ولكن ينبغي اأن ترتافق هذه الأدوي��ة مع متارين 
ال�ضبب  ل��ك مب��ع��اجل��ة  ري��ا���ض��ي��ة وخ��ط��وات حم���ددة ت�ضمح 

وتفادي الأمل املزمن اأو النتكا�ص املتكرر.

�لن�ساء �أكرث عر�سة
ال�ضهرية  ال���دورات  خ��الل  الظهر  اأ�ضفل  اآلم  امل���راأة  تعاين 
ونتيجة لرتقق العظم يف مرحلة لحقة من حياتها. كذلك 
الع�ضلي  التوّتر  يفاقم  ما  لالإجهاد،  عر�ضة  اأك��ر  ُتعترب 
اإىل ذلك،  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ظ��ه��ر.  اآلم  ب����دوره  ي�����ض��ّب��ب  ال����ذي 
يعّر�ص تاأثري احلمل يف و�ضعية اجل�ضم، والعجان، ومو�ضع 
الأع�ضاء لدى املراأة لختبار قا�ٍص. يو�ضح الأطباء: )عندما 
10 كيلوغرامات بعد الولدة،  تخ�ضر امل��راأة ما ل يقل عن 
نحو  تندفع  اأح�ضاءها  لأن  ال��ت��وازن  يف  كبري  بخلل  ت�ضاب 

الأ�ضفل والأمام.

خطو�ت عالجية
ا�ضتخدم  الظهر،  اأ�ضفل  يف  مزمناً  اأمل��اً  تعاين  كنت  اإن   •
لأن  �ضاخناً  حماماً  خ��ذ  اأو  �ضاخن  م��اء  قنينة  اأو  ���ض��م��ادات 
داء  واأوج������اع  ال��ع�����ض��الت،  ت�����ض��ن��ج  الأمل،  ت��خ��ف��ف  احل������رارة 

املفا�ضل.
ق�ضطاً  خذ  الظهر،  اأ�ضفل  يف  عابراً  اأمل��اً  تعاين  كنت  اإن   •
ُت�����ض��اب ب���اأمل ح��اد ومفاجئ  حم����دوداً م��ن ال��راح��ة. عندما 
اإىل  يدفعك  خاطئة،  بحركة  قيامك  بعد  الظهر  اأ�ضفل  يف 
التمدد يف و�ضعية  اأو  اإىل الأم��ام واأح��د اجلانبني  النحناء 
اإىل  فُت�ضطر  الن�ضا،  ع��رق  اأمل  ن��وب��ة  خ��الل  اأم���ا  م��ري��ح��ة. 
يف  ت��رتدد  ول  اأي���ام.  ثالثة  اإىل  يومني  ال�ضرير  يف  التمّدد 
عندما  ولكن  الأمل.  ي�ضتد  حني  التمّدد  يف  التالية  الأي���ام 
يف  الإف���راط  لأن  تتحرك  اأن  عليك  قلياًل،  الأمل  ي��رتاج��ع 
الراحة يوؤدي اإىل �ضمور الع�ضالت ويبطئ عملية ال�ضفاء.

لأ�ضفل  ح��زام��اً  ا�ضتخدم  الن�ضا،  ع��رق  تعاين  كنت  اإن   •
ي�ضاهم  املتكررة،  الن�ضا  ع��رق  نوبات  تعاين  عندما  الظهر. 
اأن ترتديه طوال  ه��ذا احل��زام يف احل��د من الأمل. ميكنك 
عندما  اإليه  اللجوء  ت�ضتطيع  النوبة،  متّر  وعندما  اليوم. 
الب�ضتنة  تتطّلب اجلهد مثل  بن�ضاطات  القيام  اإىل  ُت�ضطر 
اأو ممار�ضة الريا�ضة. لكن هذا احلزام ل يالئم اآلم اأ�ضفل 
ين�ضح  منت�ضباً.  الوقوف  على  املري�ص  ُيرغم  لأن��ه  الظهر 

الأط��ب��اء: )م��ن الأف�ضل ع��دم ارت���داء ح��زام عند 
الإ���ض��اب��ة ب���اأمل اأ���ض��ف��ل ال��ظ��ه��ر لأن على 

املري�ص التغّلب على خوفه 
م��������ن ال�������وج�������ع، 

ا�ضتئناف ن�ضاطه، وحتريك ع�ضالت ظهره(. لذلك يو�ضون 
ب���ارت���داء ح���زام م��ط��اط��ي ي�ضمح بتحريك  يف ه���ذه احل��ال��ة 

ع�ضالت الظهر والبطن مع دعم منطقة احلو�ص.
• اإن كنت تعاين انفتال العنق، فارتِد طوقاً. يظهر انفتال 
ارتداء  وي�ضاهم  ال�ضرير.  م��ن  النهو�ص  عند  ع���ادًة  العنق 
كنت  اإذا  اأم���ا  ح����اداً.  ك��ان  اإن  الأمل  م��ن  التخفيف  ط��وق يف 
بهذا  ال�ضتعانة  فيمكنك  العنق،  يف  الف�ضال  ب��داء  م�ضاباً 

الطوق اأثناء التنقل بال�ضيارة، القطار، اأو الطائرة.

�أدوية م�سكنة
لك  ي�ضف  قد  البارا�ضيتامول.  بتناول  تبداأ  اأن  عليك   •
الطبيب م�ضادات التهاب غري �ضتريويدية، حتى اإن بع�ص 
اأقوى مثل  اأمل  اآلم الظهر املزمنة يتطّلب تناول م�ضكنات 

املورفني.
• ل تعود م�ضادات اللتهاب املو�ضعية عليك بفائدة ُتذكر 

لأن بنية العمود الفقري عميقة.
الأمل  كان  اإن  للع�ضالت  مرخيات  الطبيب  لك  ي�ضف   •
مع  احل��ال  كما هي  توتر ع�ضلي،  عن  ناجماً  تعانيه  ال��ذي 
اآلم  توؤثر يف  الأدوي���ة ل  ه��ذه  اأن  اإل  الظهر.  اأ�ضفل  اأوج���اع 

عرق الن�ضا لأن من�ضاأها ع�ضبي.
يف  الكورتيزون  على  حتتوي  التي  العالجات  ت�ضاهم   •
احلد من نوبات الأمل الأك��ر ح��دة، وي�ضعر معها املري�ص 

اأن يظّل  ا�ضتعمالها يجب  اأن  اإل  �ضريعة.  براحة 
حمدوداً لأن تاأثرياتها اجلانبية كبرية.

و�سعيات �لظهر �ل�سليمة
من�ضي  م��ن��ت�����ض��ب��اً:  ال����وق����وف   •

اجللو�ص  يف  ط���وي���اًل  وق���ت���اً 
ت  �ضعيا بو

ال�ضروري  املنزل. لذلك من  اأو يف  املكتب  �ضواء يف  خاطئة 
بغية  الأم����ام  اإىل  قلياًل  الن��ح��ن��اء  م��ع  منت�ضبني  نقف  اأن 
تقوية ع�ضالت الظهر من دون الت�ضبب بت�ضنجها. ميكننا 
حتقيق ذلك ونحن جال�ضون بدفع وركينا اإىل اخللف وو�ضع 

ذراعينا ب�ضكل اأفقي على الطاولة.
اجلنني  و�ضعية  ُتعترب  ال�ضرير:  يف  املالئمة  الو�ضعية   •
الفخذين  الوركني بغية دفع  النوم مع ثني  اأثناء  الأف�ضل 

نحو البطن.
لل�ضري  دق��ائ��ق  ب�ضع  ي��وم  ك��ل  خ�ض�ص  ك��اأم��ري:  ال�ضري   •
على  واح��ر���ص  راأ����ض���ك،  ع��ل��ى  الأرز  م��ن  كي�ضاً  ت�ضع  واأن����ت 

مد عنقك.
هذا  مل��وازن��ة  ال�ضيئ:  ال��ع��ايل  الكعب  ت��اأث��ري  م��ن  احل��د   •
ارفعي  معاك�ضة:  و�ضعية  ات��خ��اذ  عليك  ال�����ض��ي��ئ،  ال��ت��اأث��ري 
مقدمة قدميك ب�ضعة �ضنتمرتات عن الأر�ص وحاويل اأن 
حتافظي على توازنك لثواٍن قليلة. ولكن احر�ضي على األ 

توؤذي ظهرك اأو ت�ضقطي.
مع  الأع���ل���ى  ن��ح��و  ب��راأ���ض��ك  وادف����ع  ق��ف  اجل�����ض��م:  • م���ّط 
ت�ضّد منطقة  اأن  تن�َص  الأر���ص بقدميك. ول  ال�ضغط على 
ال��ع��ان��ة ك��ي مت��ط ج��ي��داً اجل��ه��ة اخللفية م��ن ج�ضمك من 

دون اأن ُت�ضطر اإىل النحناء نحو الأمام.
نحو  ذق��ن��ك  وادف���ع  اجل�ص  احل��اج��ز:  احل��ج��اب  • حت��ري��ر 
الداخل  نحو  اأي�ضاً  اأدفع بطنك  كتفيك.  واأخف�ص  الداخل 
ب����اإخ����راج ال���ه���واء م���ن رئ��ت��ي��ك. ح��اف��ظ ع��ل��ى هذه 

الو�ضعية ب�ضع ثواٍن.
من  خ��ا���ض��ة:  و����ض���ادة  ع��ل��ى  • اجل��ل��و���ص 
احل���ل���ول امل���ت���واف���رة ل��ل��ح��د م���ن اأوج�����اع 
ال��ظ��ه��ر اجل��ل��و���ص م��ن ح��ني اإىل اآخر 
مليئة  منحنية  �ضغرية  و���ض��ادة  على 

بالهواء ترغمك على طي وركيك.

تقنيات يدوية
لإع������ادة  ت���اأه���ي���ل���ي  ع�����الج   1

التوازن اإىل الظهر:
التاأهيلي  العالج  يعتمد 
على التدليك، وجل�ضات 
الفيزيائي،  ال���ع���الج 
وال�����������ت�����������م�����������اري�����������ن 
يو�ضح  ال��ري��ا���ض��ي��ة. 
اأح�������������د الأط��������ب��������اء 
ع����ن هذا  م���ت���ح���دث���اً 
ال�������ع�������الج: )ي���ت���ع���ّل���م 
امل�������ري���������������ص ت�������ض���غ���ي���ل 
ال����ع���������ض����الت ال���ع���م���ي���ق���ة، 
خ�ضو�ضاً امل�ضتعر�ضة البطنية 
واأ�ضفل  البطن  ي�ضّد  وهكذا  منها. 
العالج  اأن  اإل  الأح�����ض��اء(.  ويثّبت  الظهر 
التاأهيلي ل يكفي وحده. فمن ال�ضروري اأي�ضاً 

تعزيز القدرة على احلركة وليونة املفا�ضل.
البدء  ميكنك  الظهر،  اأ�ضفل  اآلم  تعاين  عندما   •

بتمارين العالج التاأهيلي يف احلال.
اجلهة  يف  ميتد  )اأمل  الن�ضا  ع��رق  تعاين  عندما   •
الأمامية من  يف اجلهة  اأمل��اً  اأو  ال�ضاق(  اخللفية من 
هذه  ب��دء  قبل  اأي���ام  ب�ضعة  الن��ت��ظ��ار  يجب  الفخذ، 

اجلل�ضات.
10 جل�ضات مب��ع��دل جل�ضة  اإج����راء  الأف�����ض��ل  م��ن 
اجلل�ضات.  ب��ني  الفا�ضلة  ال��ف��رتة  زد  ث��م  اأ�ضبوعياً، 
هذه  خ��الل  تعلمتها  ال��ت��ي  بالتمارين  ق��م  واأخ�����رياً، 

اجلل�ضات يف املنزل يومياً.

ال�ضغط: موا�ضع  لتخفيف  العظم  تقومي  عالج   2
التي  الأوىل  اخل��ط��وة  ع���ادًة  العظم  طبيب  زي���ارة  ت�ضّكل 
اأنها  يف  ���ض��ك  ول  ال��ظ��ه��ر.  اآلم  ن��ع��اين  ع��ن��دم��ا  نتخذها 
التي  العظم،  ت��ق��ومي  ع��الج��ات  ت�ضاهم  �ضائبة.  خ��ط��وة 
والأع�ضاء  ال��ع�����ض��ل��ي��ة،  وامل��ج��م��وع��ات  امل��ف��ا���ض��ل،  ت��ري��ح 
الداخلية، واحلجاب احلاجز يف التخفيف من اآلم و�ضط 

الظهر وعرق الن�ضا، ف�ضاًل عن اأوجاع الفقرات واآلم اأ�ضفل 
الظهر املزمنة.

يذكر طبيب عظم متخ�ض�ص يف اآلم الظهر: )يعاين معظم 
املر�ضى موا�ضع �ضغط مف�ضلية وعقداً من ال�ضروري فكها 
تاأثري  يكون  وك��ي  الع�ضالت.  اإىل  النتقال  قبل  وتليينها 
بالقيام  اأو�ضيه  النتكا�ضة،  املري�ص  ويتفادى  دائماً  العالج 

ببع�ص التمارين يومياً يف املنزل(.
اإن كانت حالتك  اأ�ضابيع،  اأربعة  اأو  • قم بجل�ضة كل ثالثة 
للحفاظ  �ضنوياً  ث��الث  اأو  جل�ضتني  عن  ف�ضاًل  م�ضتفحلة، 
ال��ع��ظ��م ال�ضحيحة وت���ف���ادي الن��ت��ك��ا���ض��ة يف  ع��ل��ى و���ض��ع��ي��ة 

احلالت الب�ضيطة.

�لتاأهيلية: �لعالجات  من  معدلة  )ن�سخ(   3
باأكملها. اخللفية  اجل�ضم  جهة  ملط  ميزيار  • تقنية 

يف  ي�ضاهم   )fasciatherapy( ال��ل��ف��اف��ات  ع���الج   •
حت��ري��ك ك��ام��ل ال��ل��ف��اف��ات، ال��ت��ي ت�����ض��ّك��ل اأغ�����ض��ي��ة ت��ل��ّف بنى 

اجل�ضم باأكملها.
جيداً  ويعرفها  كاتب  ابتكرها  التي  األك�ضندر  تقنية   •
امل��و���ض��ي��ق��ي��ون، ال���راق�������ض���ون، وال���ري���ا����ض���ي���ون. ت�����ض��م��ح هذه 
بالرتكيز  اليومية  وظائفه  تعّلم  باإعادة  للمري�ص  التقنية 
على ثبات القدمني على الأر�ص، وحركة الوركني، وامتداد 
ا�ضتعادة  اإىل  التقنية  ه��ذه  تهدف  العنق.  وليونة  الظهر، 
متخ�ض�ص  خبري  يذكر  وطاقتها.  ودقتها  احلركة  �ضاللة 
مع  اجلل�ضات  هذه  يف  املو�ضيقي  )ي�ضارك  التقنية:  هذه  يف 
اآلته ولعب الغولف مع م�ضاربه”. تنجح هذه التنقية يف 
التخفيف من التوتر العبثي، وي�ضعر املري�ص بالراحة بدءاً 

من اجلل�ضة الثالثة )�ضواء كانت فردية اأو جماعية(.

�لظهر: فقر�ت  �سبط  الإعادة  يدوية  معاجلة   4
ا�ضطرابات  م���داواة  يف  املتخ�ض�ص  ال��ي��دوي  املعالج  يعتمد 

الفقرات على ثالث تقنيات خمتلفة:
كوك�ص: • تقنية 

الفقري  العمود  املري�ص على طاولة خا�ضة حتّرك  يتمّدد 
لطيفة  �ضّد  عمليات  اإىل  املعالج  يلجاأ  ثم  اأب��ع��اد،  ثالثة  يف 
ال�ضغط  تخفيف  بغية  طقطقة  اأي  ت�ضمل  ل  موؤملة  وغ��ري 
عن الأقرا�ص واحلد من الأمل. وت�ضمل هذه التقنية بع�ص 

احلركات اخلا�ضة.
قم بثالث جل�ضات اإن كنت تعاين اأوجاعاً ب�ضيطة يف اأ�ضفل 
الظهر. اأما اإن كنت م�ضاباً باأمل عرق الن�ضا املزمن اأو بفتق 
يف اأقرا�ص اأ�ضفل الظهر اأو العنق، فقم بجل�ضتني اأ�ضبوعياً 

طوال �ضهر.
)دروب(: • تقنية 

بوا�ضطة  الفقرات  م��ن  اأج���زاء  ع��ن  ال�ضغط  لإزال���ة  ُتعتمد 
حركات حمددة غري موؤملة ي�ضتخدم خاللها املعالج طاولة 

تنخف�ص نحو �ضنتمرت اأو �ضنتمرتين.

ماكنزي: • تقنية 
تقوم على ممار�ضة متارين تدفع اجل�ضم يف الجتاه املعاك�ص 
لالأمل. ميار�ص املري�ص عادة هذه التمارين يف العيادة مرة 
اأ�ضبوعياً، ثم ينتقل اإىل اأدائها يف املنزل مرة اأو اثنتني يومياً. 
على �ضبيل املثال، ميكنك تقوية العنق بال�ضغط على جهة 

من راأ�ضك باإحدى يديك ودفعه يف الجتاه املعاك�ص.

�لطاقة: لتو�زن  �ل�سيني  �لطب   5
بالإبر: • الوخز 

ت�ضاهم هذه التقنية يف التخفيف من الأمل املرتبط بنق�ص 
الطاقة اأو فرطها، ذلك بتحفيز نقاط حمددة على خطوط 
هذه الطاقة. على �ضبيل املثال، قد ينجم اأمل اأ�ضفل الظهر 
عن نق�ص يف الطاقة يف الكليتني اأو عن عرقلة يف م�ضارها 
كذلك  التنا�ضلية.  الأع�����ض��اء  منطقة  اأو  البطن  اأ�ضفل  يف 
اأو  يلجاأ بع�ص املعاجلني خالل اجلل�ضات اإىل حتمية الإبر 

احلجامة )كا�ضات الهواء(.

�لتايالندي: • �لتدليك 
املفا�ضل  وي��ل��نّي  متكاماًل  التدليك  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ُيعترب 

وين�ضطها.
• التيونا:

يف  الطاقة  خطوط  ال�ضيني  املحّفز  التدليك  ه��ذا  ين�ّضط 
اجل�ضم. اإذا قررت اللجوء اإىل التدليك ال�ضيني، قم بخم�ص 
جل�ضات تدوم كل منها ن�ضف �ضاعة اإىل �ضاعة تف�ضل بينها 

مدة اأ�ضبوع اإىل اأ�ضبوعني.
ال�ضرتخاء  بغية  الظهر  على  املتوا�ضل  ال�ضغط  عالج   6

وا�ضتعادة قوة الظهر:
بال�ضغط  التدليك  ي�ضاعدك  الأمل،  ف���رتات  خ��الل  حتى 
يعرقل  ال��ذي  الع�ضلي،  التوتر  م��ن  التخفيف  يف  العميق 

حركة العمود الفقري. 
ي�ضّكل هذا التدليك اأ�ضا�ص عالج ال�ضغط اجللدي العميق 
على  لل�ضغط   MyoDK ُتدعى  اأداة  على  يعتمد  ال��ذي 

موا�ضع حمددة.
 يتمكن هذا العالج من بلوغ الع�ضالت العميقة، ما يوؤدي 

اإىل ا�ضرتخاء كامل الكتلة الع�ضلية.
الدموية  ال��دورة  العالج  ه��ذا  يح�ّضن  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة 
وعملية الت�ضريف الوريدية- اللمفاوية، ما ي�ضاهم بدوره 

يف التخفيف من الأمل.
اأك��ر ق��وة، ما ينعك�ص  اأن��ه  ي�ضعر املري�ص مب��رور اجلل�ضات 
لهذا  املمكن  وم��ن  وتناغمه.  ج�ضمه  و�ضعية  على  اإي��ج��اب��اً 
العالج اأن يخفف من اآلم الظهر املختلفة فور ظهورها، اإل 

اإذا كان الأمل �ضديداً.
قم باأربع اإىل ثماين جل�ضات اإن كنت تعاين اآلماً ع�ضلية يف 
اأ�ضفل الظهر، و�ضت اإىل ع�ضر جل�ضات اإن كنت م�ضاباً بعرق 

الن�ضا.

�شحة وتغذية
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و��سعة  �ليوم  باتت  �لتي  �لظهر،  �آالم  �لنا�ض  معظم  يعاين 
�أ�سبابها  تكرث  و�مل��ر�ه��ق��ني.  �الأوالد  ب��ني  حتى  �النت�سار 
وترت�كم مع �لتقدم يف �ل�سن. �إال �أن منط حياتنا يبقى �أول 
عامل يوؤدي �إىل �الإ�سابة بهذه �الآالم �أو ت�ساعفها. يو�سح 
�ملفا�سل،  تعّر�ض  �ملنت�سبة  ج�سمنا  و�سعية  �أن  �خل��رب�ء 
تلحق  ك��ذل��ك  ك��ب��رية.  ل�سغوط  و�ل��ع�����س��الت  و�الأرب���ط���ة، 
باجل�سم  �الأذى  باإتقان  ى  توؤدَّ ال  �لتي  �لريا�سية  �لتمارين 

بدل �أن تقويه وتن�سطه.

منط �حلياة يبقى �لعامل �الأهم يف �ال�سابة به

اآلم ا�صفل الظهر وعرق الن�صا..خطوات عالجية للتخفيف من الأمل
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العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/404 مدين كلي               
وب�ضفته مدير  نف�ضه  - عن  اأب��و ح�ضرية  �ضليمان  ا�ضحق خمي�ص   -١  / عليه  املدعي  اىل 
ل�ضركة �ضربد للمقاولت العامة - ذ م م  ٢- اإياد اإ�ضحق خمي�ص اأبو ح�ضرية - عن نف�ضه 
وب�ضفته مدير ل�ضركة �ضربد للمقاولت العامة - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان 
البناي وميثله / طارق مكي جعفر �ضالح  املدعي/ عبد الرحمن خليل عبداهلل حممود 
الزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن ب�ضداد  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -  قد 
بالر�ضوم  الزامها  مع   %١٢ املقررة  القانونية  الفائدة  اىل  ا�ضافة  دره��م    8٠٠٠٠٠٠ مبلغ 
   ٢٠١٧/١٠/١6 املوافق   الثنني   يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ضروفات 
ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3085  جتاري جزئي              
القامة مبا  املا�ص علي  جمهول حمل  اهلل  م��ال  ١-�ضنعة   / املدعي عليه  اىل 
حممد  عبداهلل  من�ضور   / وميثله  ف��رع   - التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان 
اأحمد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )٤٠9١٠5.6٤ درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  ١٠% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم 
الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/١8   ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/593  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�����ض��ت��اأن��ف ����ض���ده/ ١- ه����ارى راج����و راج�����و  جم��ه��ول حمل 
ا�ضتاأنف  قد  كانيميل    راج��و  /هيلينا  امل�ضتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
: ٢٠١5/9٤6 جتاري كلي  بالدعوى رقم  ال�ضادر  القرار/ احلكم 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت   ٢٠١6/٤/٢3 بتاريخ 
 ch2.E.23 ٢٠١٧/١٠/٢٤  ال�ضاعة ١٠.٠٠ �ضباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/650  ا�شتئناف مدين

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ ١- �ضركة نيدا التجارية - منطقة حرة دبي  جمهول 
���ض��رك��ة ذات م�ضوؤولية  ل��ل��ت��ج��ارة  امل�����ض��ت��اأن��ف /ج���ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
حمدودة وميثلها قانونا/ �ضيكار فينندر الل باتني وميثله / فهد �ضلطان 
علي لوتاه - قد ا�ضتاأنف   احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم   ٢٠١6/١١ مدين 
كلي وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق ٢٠١٧/١٠/3٠  ال�ضاعة ١٠.٠٠ 
�ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/516  مدنى كلي              
اىل املدعي عليه / ١- حممد الطالب ب�ضري الطالب جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بخيت   ال  بخيت  مبارك  في�ضل  امل��دع��ي/  ان  مبا 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )9٠٠.٠٠٠ درهم(  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
ال�ضاعة  امل��واف��ق  ٢٠١٧/١٠/١١   ي��وم الرب��ع��اء   كفالة.  وح��ددت لها جل�ضة 
9.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2013/2144  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- بريانكا تيربو البون كومار تبريوال  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ كا�ضي برا�ضاد باجاج ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته الو�ضي ال�ضرعي على بنت املتوفى 
القا�ضر كافيا كونال باجاج وميثله / ريا�ص عبد املجيد حممود الكبان -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها  الزام املدعي عليه واخل�ضم املدخل بالت�ضامن والتكافل بان يوؤديا 
للمدعيني مبلغ وقدره ٤.١٠٢.68٠ درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اقامة 
الدعوى وحتى ال�ضداد التام والزامكما بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�ضة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/١6  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/19  دعاوى م�شتعجلة مدنية                 

اىل املدعي عليه / ١-ندمي رفيق حممد رفيق �ضوليهريا  جمهول حمل 
 / عا�ضور وميثله  امل��دع��ي/ ح�ضن عبيد حممود ح�ضن  ان  الق��ام��ة مبا 
عبداحلكيم حبيب من�ضور بن حرز - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة ب�ضفة م�ضتعجلة ب�ضماع �ضهود والر�ضوم وامل�ضاريف.   وحددت 
�ص   ١١.٠٠ ال�ضاعة    ٢٠١٧/١٠/١٠ امل��واف��ق   ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�ضة  لها 
بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                          اىل املدعي عليه/ تي كيه تي للخدمات الفنية - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�ضة ٢٠١٧/١٠/١٧ ال�ضاعة 8.3٠ �ضباحا        

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل و يف حالة تخلفكم فان احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
 93٢٧/٢٠١٧/١3
 93٢6/٢٠١٧/١3
 93٢9/٢٠١٧/١3
 9٢8١/٢٠١٧/١3
 933٠/٢٠١٧/١3

م
١
٢
3
٤
5

ا�ضم املدعي
 كوثر �ضتار مياه 

حممد ها�ضم كالو مياه 
حممد جهاجنري عامل عبد املنان 

جوين مياه جوينال مياه 
�ضلطان مياه مونو مياه 

مبلغ املطالبة
١53٠5 درهم  +  تذكرة العودة
١55٧6 درهم  +  تذكرة العودة
١598٢ درهم  +  تذكرة العودة
١٤85٠ درهم  +  تذكرة العودة
١5٠٤٢ درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ �ضركة مباين دملا للمقاولت العامة - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة ٢٠١٧/١٠/١٧ ال�ضاعة 8.3٠ �ضباحا   

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
 89٢٢/٢٠١٧/١3 
 89٢3/٢٠١٧/١3
 89٤٢/٢٠١٧/١3

م
١
٢
3

ا�ضم املدعي
�ضفري اهلل خان �ضيف اهلل خان 

حممد جاويد خان لل الدين خان 
رحيم انور حممد افتخار 

مبلغ املطالبة
893٠  درهم +  تذكرة العودة

١6٧٢٤  درهم +  تذكرة العودة
89٠8  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ القمة اخل�ضراء ملقاولت البناء - �ص ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة ٢٠١٧/١٠/١٧ ال�ضاعة 8.3٠ �ضباحا 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
 ١3/٢٠١٧/898٧ 
 ١3/٢٠١٧/89٢١

م
١
٢

ا�ضم املدعي
 بابوكار بادجي 
ماتيو �ضندى 

مبلغ املطالبة
١٠5٠٠ درهم + تذكرة العودة 

5٧٠٠ درهم + تذكرة العودة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                                              اىل املدعي عليه/ �ضبارك العاملية لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�ضة يوم الثنني بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١6 م ، يف ال�ضاعة : ٠٠.١5 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم 
فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. بال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف واحلكم م�ضمول 

املعجل بال كفالة.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
 8٤٢٧/٢٠١٧/١3
 8٤٢8/٢٠١٧/١3

م
١
٢

ا�ضم املدعي
حممد مفيظ ال�ضالم حممد �ضرياج ال�ضالم

حممد بالل ح�ضني حممد �ضايف  

مبلغ املطالبة
١563٠ درهم + �ضامل تذكرة العودة 
١٢35٧ درهم + �ضامل تذكرة العودة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر

اىل املدعي عليه/ �ضركة املقاولت الكهربائية - �ص ذ م م 
الدعاوي  ٢٠١٧/5/٢9 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم 

املذكورة ل�ضالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعني املبالغ التاليه : 

٢
او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم -  والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم 

ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت  املدعي عليها  بامل�ضاريف. 
ن�ضر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 

هذا العالن.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�ضية
١٤٠١/٢٠١٧/١3
١٤33/٢٠١٧/١3

م
١

ا�ضم املدعي
 �ضانيل كومار بادينجاريبورا 
بدر الدين اكرب علي �ضعيد 

املبلغ املحكوم له
58١8٤ درهم  + تذكرة العودة
5335٧ درهم  + تذكرة العودة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

مذكرة اإعالن �شحيفة التما�س اإعادة نظر بالن�شر  
طالب الإعالن )املدعية( : فري�ضت ت�ضوي�ص خلدمات التنظيف - �ص ذ ذ م 

اىل املدعي عليهم 
اأعاله وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الحد  اأقام عليكم الدعوى املذكورة  باأن امللتم�ص  نعلنكم 

Ch1.A.1 : ٢٠١٧/١٠/١5 ال�ضاعة 8.3٠ �ضباحا بالقاعة
ا�ضم املدعي عليها  رقم الق�ضية     م  
روز دافيد مي�ضال  التما�ص اعادة نظر عمايل ٢٠١٧/١8    ١

اولواميي�ضى اولبي�ضي مامورو  التما�ص اعادة نظر عمايل ٢٠١٧/١9    ٢
مذكرات  من  لديكم  ما  بتقدمي  احل��ق   لكم  باأنه  ونخطركم  ح�ضوريها  عليكم  يتوجب  والتي 
مبثابة  �ضيكون  احلكم  ف��ان  احل�ضور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  منكم.  عليها  موقع  م�ضتندات  اأو 

احل�ضور. 

رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/949  جتاري كلي                              

غياثي  �ضعيد  اعظم اهلل حممد   -٢ م   م  ذ  ���ص   - الدولية  �ضوت  نايت  �ضركة   -  ١/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
 3- حممد برويز فدوى - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �ضركة اخلليج للتمويل - �ص م خ  
حكمت    ٢٠١٧/9/٢٧ بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د 
الدور  املخت�ص �ضاحب  امل�ضريف  املو�ضوع بندب اخلبري  الف�ضل يف  املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل 
، الطالع على ملف الدعوى وما به من م�ضتندات وما ع�ضى ان يقدمه له اخل�ضوم  من م�ضتندات 
اخرى والنتقال لل�ضركة املدعية لالطالع على ملف املدعي عليها الوىل وح�ضابها لديها من واقع 
تاريخ غلق احل�ضاب وحتقيق دفاع  ال�ضجالت والدفاتر ونظام احلا�ضب اليل وعلي اخلبري مراعاة 
الطرفني وحددت مبلغ ع�ضر الف درهم كاأمانة على ذمة ح�ضاب وم�ضروفات اخلبري واتعابه الزمت 
البنك املدعي ب�ضدادها خلزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء  املوافق ٢٠١٧/١٠/٤  
ال�ضاعة 3٠ : 9 �ضباحا يف القاعة Ch.2.E.22 يف حال عدم �ضداد المانة وجل�ضة ٢٠١٧/١١/١ يف 

حال �ضدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2146 جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /١ - �ضركة ال�ضدف الأزرق لتجارة زينة ال�ضيارات - �ص ذ م م  ٢-علي عبداخلالق 
 اأوجي - �ضامن - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�ضرف الإمارات الإ�ضالمي - �ص م ع  
بتاريخ ٢٠١٧/9/٢٧ احلكم  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  اأع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة بندب اخلبري امل�ضريف املخت�ص بالتمويل ال�ضالمي وعمليات 
امل�ضارف ال�ضالمية - �ضاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته الطالع على 
واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�ضوم  يقدمه  ان  ع�ضى  وما  وم�ضتنداتها  الدعوى  ملف 
ال��ورق��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ة ان وج���دت ال�ضجالت  امل��را���ض��الت  ل��زم الم���ر والط����الع على  عليها ان 
والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها �ضبعة الف درهم والزمت 
املدعي ب�ضدادها  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء  املوافق ٢٠١٧/١٠/٢5  ال�ضاعة 3٠ : 8 

.Ch1.C.14 ضباحا يف القاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1876 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليهما/١- مهدى على غلوم جمعه ح�ضن ٢- مرمي علي غلوم جمعه ح�ضن البلو�ضي 
- جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/8/١٤  يف 
ملالكها / يو�ضف  ال�ضيارات - موؤ�ض�ضة فردية -  لتاأجري  املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضولو  الدعوى 
جمال حممد جمال - بالزامكم املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان يردا للمدعية قيمة 
ال�ضيك مو�ضوع الدعوى البالغ قدرهما مبلغ 5٢.8٢٠ درهم )اثنان وخم�ضون الف وثمامنائة 
وع�ضرون درهم( والفائدة التاأخريية عنه بواقع 9% �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
خم�ضمائة  ومبلغ  الدعوى  وم�ضروفات  بر�ضوم  والزمتها  التام  ال�ضداد  وحتى   ٢٠١٧/5/٢٧ يف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1486 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/١- فلورال فروت - �ص ذ ذ م  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ ميالنو فري�ص  ا�ص. ار. ال وميثله / را�ضد عبداهلل علي هوي�ضل النعيمي - نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/9/١٤  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ال  ار.  ا���ص.  فري�ص   ل�ضالح/ميالنو 
يعادل مبلغ ٢5.١3٢.8٠ دولر بالدرهم الإماراتي والفائدة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 
درهم  الف  ومبلغ  امل�ضاريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�ضداد  متام  وحتى   ٢٠١5/١٢/٢
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3029  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- �ضركة اأي دي دي ا�ص لت�ضميم وانتاج الإعالنات - حاليا - �ضركة اأي دي 
ا�ص  للطباعة ذ م م - �ضابقا  ٢-جافي�ص ماتيو كيزا اكيتيل �ضاكو ماتيو ب�ضخ�ضه وب�ضفته مدير 
و�ضريك يف �ضركة اأي دي ا�ص لت�ضميم وانتاج الإعالنات - حاليا - �ضركة اأي دي ا�ص  للطباعة 
�ضابقا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�ض�ضة براند لدي��ر كميونيكي�ضنز -  ذ م م - 
اجلعبي  حممد  علي  ح�ضن  اإ�ضماعيل   / وميثله   - ناير  �ضيداران  تول  كومار  انيل   / وميثلها 
وق��دره )39٠.٢٤  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد    -
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من  ٢٠١6/5/9  وحتى ال�ضداد التام.  
 Ch1.C.14 وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  ٢٠١٧/١٠/١5  ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3108  جتاري جزئي              

مو�ضو   ٢-���ض��ي��م��ون��ا  دب���ي  ف���رع   - �ضيمو  اط��ال��ي��اين  مطعم   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ الوروبية لالغذية البحرية - �ص ذ م م   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مبلغ وقدره )١9695 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  والفائدة التاأخريية التفاقية  ١8% من  ١٠/3/٢٠١٧ 
وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة 
يوم الثالثاء املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٧  ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1837  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١-بريل ا�ضت ماجنمنت �ضريف�ضز - ذ م م - فرع دبي  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة �ضارة للنقل الربي العام - ذ م م   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١.٠٠١.95٠ درهم( 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %١٢ وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.   املعجل بال  بالنفاذ  �ضمول احلكم  و  التام  ال�ضداد 
الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١١/١  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3231  جتاري جزئي              

م  3-�ضركة  م  ذ  الر�ضا كلزاد ٢-�ضركة نيوتات�ص للتجارة -  املدعي عليه / ١- على عبد  اىل 
زاده ) عن نف�ضه وب�ضفته مدير  م م ٤- م�ضعود حممد ر�ضا وحيد  ذ  زاده للتجارة -  وحيد 
�ضادرات  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  م( جمهويل حمل  م  ذ   - للتجارة  زاده  ل�ضركة وحيد 
اأق��ام عليك الدعوى  اأحمد علي مفتاح �ضالح الزعابي -  قد  اي��ران - ف��رع دب��ي - وميثله / 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره )58.3٧١ درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١5% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
امل��واف��ق  ٢٠١٧/١٠/١8  ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�ضة ي��وم الرب��ع��اء  
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3183  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- ال�ضراع البي�ص للخدمات الفنية - �ص ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ال�ضداقة لتاأجري اللت واملعدات - �ص ذ م م  وميثله / 
يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )٤6٠٤6.٤8 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة   9 % من  رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة 
 Ch1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.3٠ ال�ضاعة    ٢٠١٧/١٠/٢٢ امل��واف��ق   الح��د  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/1662  مدين  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- اوك�ضجني �ضبا جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�ضالح/لوليتا  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    ٢٠١٧/٧/١٧ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها 
با�ضيون فيال بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )١3٠5٠٠( درهم والفائدة 
عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف:٢٠١6/١٠/٢3 وحتى ال�ضداد التام على 
خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامها  به  املق�ضي  الدين  ا�ضل  تتجاوز  ال 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
ال�ضيخ  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/762  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ ١-برهان عبد ال�ضالم ال�ضعدي -٢- معر�ص او ماي كار 
3- توب موتورز  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /�ضركة خدماتي 
ا�ضتاأنف  ق��د    - الكعبي  �ضيف  �ضبيح  ع��ب��داهلل  ح��م��دان   / وميثله  م  م  ذ   -
بتاريخ  ٢٠١6/١١53 مدين جزئي  رق��م   بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/ 
٢٠١٧/6/٤ وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�ص  املوافق ٢٠١٧/١٠/١٢   ال�ضاعة 
١٠.٠٠ �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2683  جتاري جزئي              
 : و�ضابقا  م  م  ذ  ���ص  الب�ضائع  ح��زم  خل��دم��ات  اف�ضل  احت�ضام   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - للفنية  للخدمات  انرتنا�ضيونال  لويد  ويكى 
را�ضد عبد اهلل علي هوي�ضل  م م وميثله /  ذ   - املدعي/ جينتور لالأمن واحلرا�ضة  ان 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - النعيمي 
وقدره )٢٠.٧55 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  ١٢% من تاريخ 
ال�ضتحقاق   وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�ضة يوم الثالثاء   املوافق  ٢٠١٧/١٠/3١   ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2473   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- مدحت لطيف حنا �ضاوير�ص  جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل���دع���ي/ جم��ي��د ح�����ض��ن م��ي��ن��اين ومي��ث��ل��ه / ع��ب��داهلل ح�����ض��ن اأحمد 
بامدهاف -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه ب�ضداد 
تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   ١5٠.٠٠٠( وق��دره  مبلغ 
ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق  
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ضاعة 8.3٠ �ص    ٢٠١٧/١٠/١9
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1960  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / ١- اخلط الذهبي للمقاولت �ص.ذ.م.م ٢- هاربر يت �ضينغ اندير 
جيت �ضينغ ب�ضفته �ضريك ومدير املدعي عليها الوىل جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ الزئبق لالملنيوم وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�ضر العوي�ص ال�ضام�ضي 
والثاين  الوىل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(    6٤٢9٠3( وق���دره  مبلغ  ���ض��داد  والت�ضامم  بالت�ضامن 
واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام . وحددت لها 
 Ch.2.E.21 جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق  ٢٠١٧/١٠/١9  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/191 جتاري كلي

مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
اىل املدعي عليه / عارف جمعه خليفة �ضعيد ال�ضويدي   - حيث ان املدعي / بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

قد اقام عليك الدعوى رقم ٢٠١٧/١9١ جتاري كلي وعليه يقت�ضي ح�ضورك اىل حمكمة راأ�ص اخليمة - اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى - يوم  اخلمي�ص  ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا املوافق ٢٠١٧/١٠/١٢ م وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك 
من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور اإو اإر�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر 
الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأول / الت�ضريح بت�ضجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�ضة ممكنة لنظر مو�ضوعها 

واإعالن املدعي عليه ب�ضورة من لئحتها وتاريخ اول جل�ضة لنظر مو�ضوعها. 
ثانيا / الق�ضاء ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�ضادر مبوجب الأمر على عري�ضة رقم ٢٠١٧/١٠6٢5 حجز حتفظي جتاري 
 ال�ضادر بتاريخ ٢٠١٧/6/١٤ - بحدود املبلغ املطالب به ال�ضادر عن مقام قا�ضي الأم��ور امل�ضتعجلة يف راأ�ص اخليمة املوقر  
ومئتان  دره��م )مليون   ١.٢١5.١٧5.٠٧ وق��دره   مبلغ  قيمة  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه   املدعي  بالزام  الق�ضاء   / ثالثا 
تاريخ  القانونية بواقع ١٢% من  الفائدة  ، بال�ضافة اىل   الف ومائة وخم�ضة و�ضبعني درهم و�ضبعة فل�ص(  وخم�ضة ع�ضر 

املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد.
رابعا / الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1685   

املنذر  : بنك دبي ال�ضالمي - �ص م ع 
 املنذر اليه :  �ضركة تاج الراحة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م   - 

جمهول حمل القامة  - ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول - �ضداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ٧٧93٧ درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  - ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ �ضوف يقوم املنذر 
باللجوء اىل املحكمة املخت�ضة لالذن ببيع ال�ضيارة املرهونة  رقم 9٢٤65 
خ�ضو�ضي دبي ماركة ني�ضان �ضني موديل ٢٠١٤   له وفاءا للدين امل�ضتحق 

على املنذر اليه والبالغ قيمته ٧٧93٧  درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

انذار عديل بالن�شر
االإنذار رقم  2017/6839   

املنذر : مرحبا مول - �ص ذ م م 
املنذر اليه : مطعم يال مندى - �ص ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضداد مبلغ وقدره ٢85.٠٠٠ درهم وهو املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم مقابل اليجار 
املنذر  ت��اري��خ ٢٠١6/١١/3٠ اىل  ت��اري��خ ٢٠١5/١٢/١ وحتى  م��ن  الي��ج��ار  ف��رتة  ع��ن  ور���ض��وم اخل��دم��ات 
اليجارية  القيمة  و�ضداد  اليجار  عقد  جتديد  اج���راءات  لنهاء  املنذر  مقر  اىل  احل�ضور  وب�ضرورة 
ومقابل ر�ضوم اخلدمات عن الفرتة اجلديدة من تاريخ ٢٠١6/١٢/١ وحتى تاريخ ٢٠١٧/١١/3٠ بقيمة 
مبلغ وقدره ٤١٠.٠٠٠ درهم وذلك يف غ�ضون 3٠ يوما من تاريخ نزول العالن باجلريدة الر�ضمية ول 
�ضوف يتم اتخاذ الج��راءات القانونية والزامكم ب�ضداد قيمة اليجار والتجديد يف املوعد املحدد مع 
الزامكم بالتعوي�ص اجلابري جلميع ال�ضرار املادية والدبية التي حلقت باملنذر مع الزامكم ب�ضداد 

كافة الر�ضوم التقا�ضي واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت،،،  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اإعالن حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية 

رقم 1083 ل�شنة 2017 جتاري جزئي - اأبوظبي 
املدعي عليها : �ضوبر ماركت فري�ص اند مور - ذ م م 

حمكمة  من  ال�ضادر  احلكم  مبوجب  احل�ضابية  اخلربة  اجتماع  حل�ضور  اعالن 
ابوظبي البتدائية وذلك يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/١5 يف متام ال�ضاعة احلادية 
ع�ضر والن�ضف �ضباحا لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة من يف اي بي للتجارة 
العامة وذلك مبقرنا باأبوظبي على العنوان التايل : ابوظبي - النادي ال�ضياحي - 
بناية خمابز الكورني�ص التوماتيكية - بجوار فندق الدانة - مقابل الزاهية مول 
، هاتف   ٠5٠-5٢٧١٠٤3 : ، هاتف متحرك رقم  الطابق الول مكتب رقم ٢٠5   -
رقم : ٤٤5٧89٠-٠٢ ، فاك�ص رقم : ٤٤5٧89٤-٠٢   - ويف حالة عدم احل�ضور �ضتتم 

اإجراءات اخلربة اأ�ضول 
خبري ح�شابي - اأمين اأحمد ح�شن - قيد رقم 438      

اإعالن اإجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 يف الدعوى رقم 2015/121 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 

املقامة من / �ضيف علي حممد البوعفرة الكوارى 
�ضد / ١- اأحمد �ضيف باحل�ضا ، ٢- معهد الإمارات لتعليم قيادة ال�ضيارات - معهد الفجرية 
لل�ضياقة 3- معهد دبي لتعليم قيادة ال�ضيارات - �ص ذ م م ٤- معهد الفجرية لل�ضياقة 5- معهد 
قيادة لتعليم قيادة ال�ضيارات - ذ م م  - نعلن نحن اخلبري احل�ضابي / احمد ابراهيم حممد 
بن فار�ص - اأنه مت تعيينا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�ضابية الواردة 
بحكم املحكمة ال�ضادر بجل�ضة ٢٠١5/9/٢9 يف الدعوى املذكورة اعاله - كما نعلن املتنازع 
�ضدها الثالثة " معهد دبي لتعليم قيادة ال�ضيارات - �ص ذ م م " حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر 
له جل�ضة يوم الثنني املوافق ٢٠١٧/١٠/١6 يف متام ال�ضاعة ١٠.٠٠ �ضباحا وذلك مبقر مكتبنا 

الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 5١٠ - �ضارع اآل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�شابي 
اأحمد اإبراهيم حممد بن فار�س   

اإعالن اإجتماع اخلربة 

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
يو�ضف اإبراهيم اأحمد علي احلمادي - اجلن�ضية : الإمارات   وطلبا الت�ضديق على 
دائرة  من  وال�ضادرة  ال�ضياح  حلويات  التجاري  ال�ضم  يف  )تنازل(   يت�ضمن  حمرر 
بتاريخ  ال�����ض��ادر   5389١٤ رق��م  جت��اري��ة  رخ�ضة  ال�ضارقة  يف   القت�ضادية  التنمية 
٢٠٠5/١٠/5 دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  اىل ال�ضيد/ �ضامل خمي�ص عامر 
حممد النقبي - اجلن�ضية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة : ق�سر �العمال لل�سفريات و�ل�سياحه - �ض ذ م م  
ال�ضكل   - بردبي   - بور�ضعيد  اخل��اج��ه-  عبداهلل  يا�ضني  ملك   ٢٠١ رق��م  حمل   : العنوان 
القانوين: ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة: 58٤١٠٢  رقم القيد بال�ضجل التجاري 
التاأ�ضري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 99٧٧39 مبوجب هذا 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ ٢٠١٧/8/٢٠  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١٧/8/٢٠  وعلى 
عبد�حل�سني وم�ساركوه   اإىل امل�ضفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  من لديه 
M06 ملك فاطمة علي عبداهلل العوي�ص - دي��رة - املرقبات  -   العنوان : مكتب رقم 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    ٢٢-٠٤8665٢ فاك�ص:   ٢٢-٠٤8٤٤5٢ هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/عبد�حل�سني وم�ساركوه  
املرقبات    - دي��رة   - العوي�ص  فاطمة علي عبداهلل  M06 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    ٢٢-٠٤8665٢ فاك�ص:   ٢٢-٠٤8٤٤5٢ هاتف     -
ق�سر  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�ضادية 
�العمال لل�سفريات و�ل�سياحه - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ ٢٠١٧/8/٢٠ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   ٢٠/8/٢٠١٧ 
مكتبه  املعني يف  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ضتندات  ك��اف��ة  معه  م�ضطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/138  بيع عقار مرهون 
مو�ضوع الق�ضية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�ضقة رقم 5٠6 ، الطابق 5 ، رقم املبنى ١ ، 
ا�ضم املبنى اخلو�ضكار ب ٢٠ ، الكائنة على قطعة الر�ص رقم ١١٢١ ، امل�ضاحة ٠١٢ ، ٢٠/٢ قد مربع ، 
منطقة نخلة جمريا - دبي ، واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�ضوم وامل�ضاريف 
املحدود   الو���ض��ط  ال�ضرق  �ضي  بي  ا���ص  ات�ص  بنك   : التنفيذ  : طالب  الع��الن  والت��ع��اب.  طالب 
املطلوب اعالنه : املنفذ �ضدهما : ١-  م�ضيح نقدر �ضرازيان - جمهول حمل القامة.  مو�ضوع 
الإعالن :- نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن �ضكنية - املنطقة : نخلة 
- ALKHUSHKAR-B20 : جمريا - رقم الر�ص ك ١١٢١ - رقم املبنى : ١- ا�ضم املبنى 

 رقم الوحدة : 5٠6 - رقم الطابق : 5 - امل�ضاحة : ٢.٠١٢/٢٠ قدم مربع وفاء للمبلغ املطالبة به 
)٢.١٧٧.١9٧.٢٢( درهم   وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/551  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ ١- عبيد عبدالرحمن عبيد �ضرور  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /اآر بي ام لتاأجري ال�ضيارات - ذ م م  
قد ا�ضتاأنف   احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم   ٢٠١6/٢١٠9 مدين 
جزئي -  وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 3٠/٢٠١٧/١٠  
وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    ١٠.٠٠ ال�ضاعة 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/265   امر اداء    

ع��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل القامة  امل��دع��ى عليه: ١- حممد علي غ��ل��وم  اىل 
عامة  م�ضاهمة  �ضركة   - ال�ضالمي  دب��ي  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
بتاريخ   البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر  ا�ضت�ضدار  -  طلب 
للمدعي  دره��م   3٧٧59٤ مبلغ  ب�ضداد  عليه  امل��دع��ى  ال���زام    ٢٠١٧/٧/١6
والر�ضوم وامل�ضاريف. ولكم احلق يف التظلم من المر خالل ١5 يوم من 

اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.   
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/360  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- �ضركة بيربك�ص العاملية - �ص ذ م م  ٢-عبداجلبار كمايل عثمان 3- 
دبي  ف��رع   - بنك م�ضر  املدعي/  ان  القامة مبا  يا�ضر عبداجلبار  جمهويل حمل  حممد 
وميثله / بدر حممد علي القرق   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�ضامن والتكافل والت�ضامم فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ    وقدره 
)3.٤3٠.98٧.8٢ درهم( مع عائد تاأخري بواقع )١%( �ضهريا والفائدة القانونية بواقع ١٢% 
اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  مع   ، التام  ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  �ضنويا من 
املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢3  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2946  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-�ضركة مال اهلل وكيوان اباذر للتجارة - ذ م م ٢-كيوان اباذر 
ترابى نزاد - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ كامران عدالت به زاد - 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  بالتعوي�ص  م�ضمول  دره��م(   ١35.٠٠٠(
والفائدة ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم 
الثالثاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢٤  ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1471  جتاري كلي               

املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  م م  جمهول حمل  ذ  للنقليات - �ص  افغان  املدعي عليه / ١-ات��ل  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�����ض��وي��دي  �ضعيد  جمعه  �ضعيد   / وميثله  ك��ورب��وري�����ض��ن  ���ض��اي��رو���ص 
العجالت  ذات  )ال��ون�����ص(  وليكية  الهيدر  للرافعة  املدعية  ملكية  بثبوت  احلكم  ومو�ضوعها  
رقم  حت��م��ل  ال��ت��ي   KAWASAKI-80Z5 ن���وع  م��ن   )WHEELLOADER(
ريت�ضي  �ضركة  لدى  املوجودة  دره��م   6٢5.٠٠٠ تقريبا  قيمتها  املقدر   8٠  H11061 ال�ضا�ضية 
واإخوانه وبت�ضليم الرافعة للمدعية ، �ضم ملف احلجز التحفظي رقم ٢٠١٧/١5٧ جتاري واحلكم 
ب�ضحة وتثبيته.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢3  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1641  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١-نا�ضر تار ان�ضاري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة 
اأقام  هماي للتجارة العامة - ذ م م وميثله / �ضرحان ح�ضن حممد ح�ضن املعيني - قد 
املدعية مبلغ وقدره  لل�ضركة  يوؤدي  بان  املدعي عليه   الزام  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
الف  و�ضبعون  و�ضبعة  وثمامنائة  مليون  وثمانون  )واح��د  اإم��ارات��ي  دره��م   8١.8٧٧.3٢6
ب��واق��ع ١٢% �ضنويا م��ن تاريخ  وال��ف��ائ��دة  اإم���ارات���ي(  وث��الث��م��ائ��ة و�ضتة وع�����ض��رون دره���م 
ال�ضتالم والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني   املوافق  ٢٠١٧/١٠/9  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1974  جتاري كلي               

امريك  �ضيثي  رامي�ص   -٢ م  م  ذ   - التجارية  ب��رمي  �ضركة   -١  / عليه  املدعي  اىل 
�ضينغ �ضيثي - كفيل �ضخ�ضي اول ل�ضركة برمي التجارية - ذ م م 3- �ضارن جيت 
ذ   - التجارية  برمي  ل�ضركة  ثاين  �ضخ�ضي  كفيل   - �ضيتهي  �ضينغ  امريك  �ضيتهي 
اأقام  امل��دع��ي/ م�ضرف الهالل - �ص م ع قد  م م  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان 
و  املحاماة   وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  ١.966.8٢8.89دره������م(  ال��دع��وى  عليك 
�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  
٢٠١٧/١٠/٢5  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1936  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- خالد خليفة را�ضد عبيد التميمي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ م�ضرف الهالل - �ص م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١.١5٧.٤6٢.٧٧ 
بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢6  
ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1632  جتاري كلي               

ا�ص  ار  ل�ضركة  ال�ضخ�ضي  كفيل   - رام  ت��ول  كومار  ١-�ضونيل   / عليه  املدعي  اىل 
كي لتجارة املعادن - �ص ذ م م (  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ م�ضرف 
الهالل - �ص م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بالت�ضامن والتكافل  مببلغ وقدره )١.٠٠٢.٠٧5.33 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة  و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�ضة 
 Ch2.E.22 بالقاعة  9.3٠ �ص  ال�ضاعة    ٢٠١٧/١٠/١8 املوافق   الربعاء   يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1694  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١- موؤ�ض�ضة  انزو لتجارة العامة ٢- قوملار عادل م�ضطفى البابا - ب�ضفتها 
ب�ضفته   - احل�ضني  زكريا  حممود  رام��ي   -3 العامة  لتجارة  ان��زو  ملوؤ�ض�ضة  �ضامن  وكفيل  مالكة 
كفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة انزو لتجارة العامة -  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد 
الوطني وميثله / عبداهلل حممد ر�ضول علي الهرمودي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 ١.569.٢35( وق��دره  مبلغ  بالت�ضامن  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  ب��ان  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
رفع  تاريخ  من  وذل��ك  التجاري  القر�ص  عن  �ضنويا   )%١8( بواقع  التاأخريية  والفائدة  دره��م( 
الدعوى وحتى ال�ضداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�ضتحق عنه فوائد تاأخريية والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٢5   ال�ضاعة 9.3٠ 
�ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1738  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- اأناتوليا للتجارة العامة - �ص ذ م م ٢-حياتي عطا  3- ح�ضن با�ص  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�ضرف الهالل - �ص م ع وميثله / عبدالرحمن 
حممد عي�ضى جمعة   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  
مببلغ وقدره )553١٤8.59 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضحة احلجز 
ال�ضادر عن قا�ضي  التحفظي رقم ٢٠١٧/355 حجز حتفظي جتاري دبي  اأمر احلجز 
الأمور امل�ضتعجلة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٤ و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق ٢٠١٧/١٠/3٠ ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3122  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- اكال �ضاراي لنقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة 
- ���ص ذ م م   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ال��غ��زال لتجارة 
الديزل - �ص ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  دعوى مطالبة 
مببلغ بقيمة )١١9١٢8( درهم - وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  
٢٠١٧/١٠/٢٢  ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

تنظيم اأول ملتقى متخ�ص�ص يف اأهداف 
التنمية امل�صتدامة باملنطقة 24 اأكتوبر

•• دبي-وام:

اأول  تنظيم  ام�ص عن  امل�ضتدامة  التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
ملتقى متخ�ض�ص حول اأهداف التنمية امل�ضتدامة العاملية يوم 24 اأكتوبر 
وت�ضت�ضيف  دب���ي.  يف  �ضيتي  في�ضتيفال  انرتكونتننتال  ف��ن��دق  يف  اجل���اري 
الفعالية - التي حتمل عنوان اأهداف التنمية امل�ضتدامة: التميز يف التنفيذ 
م�����ض��وؤول م��ن خمتلف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة الحتادية   200 م��ن  اأك���ر   -
�ضركات  من  التنفيذيني  من  ع��دد  ح�ضور  اإىل  اإ�ضافة  الدولة  يف  واملحلية 
القطاع اخلا�ص واملوؤ�ض�ضات الغري ربحية وجمموعة من الأ�ضاتذة والطلبة 
الها�ضمي  اإبراهيم  بنت  ورحبت معايل رمي  الدولة.  من خمتلف جامعات 
وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل رئي�ضة جمل�ص اإدارة الهيئة الحتادية 
امل�ضتدامة  التنمية  لأهداف  الوطنية  اللجنة  رئي�ضة  والإح�ضاء  للتناف�ضية 
�ضتطرح  ال��ت��ي  امل��و���ض��وع��ات  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دة   .. للفعالية  اللجنة  ب��اإع��الن 
واأجنح  اأف�����ض��ل  م��ن  منتقاة  جمموعة  على  ال�����ض��وء  لت�ضليط  اأجندتها  يف 
املمار�ضات العاملية. كما اأكدت معاليها 
اأهمية العمل الت�ضاركي بني خمتلف 
الدولة وذلك لال�ضتفادة  اجلهات يف 
من كل اخلربات املتنوعة يف خمتلف 
املتعلقة  والقطاعات خا�ضة  املجالت 
وتبادل  امل�ضتدامة  التنمية  ب��اأه��داف 
والأفكار  والآراء  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل 
واإ�ضراك املجتمع الإماراتي مبختلف 
ع��م��ل��ي��ة حت��ق��ي��ق هذه  ����ض���رائ���ح���ه يف 

الأهداف.
الوطنية  اللجنة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ت�ضكلت  امل�ضتدامة  التنمية  لأه��داف 
 14 ال���وزراء رق��م  بقرار من جمل�ص 
1 ل�ضنة 2017 وت�ضم يف ع�ضويتها 
اخلارجية  وزرات  يف  ممثلة  جهة   15
والتعاون الدويل و�ضوؤون جمل�ص الوزراء وامل�ضتقبل والداخلية والقت�ضاد 
والطاقة وال�ضحة ووقاية املجتمع والتغري املناخي والبيئة وتنمية املجتمع 
التحتية  البنية  وتطوير  والتوطني  الب�ضرية  وامل��وارد  والتعليم  والرتبية 
العامة  والهيئة  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�ضرف  اإىل  اإ�ضافة 
لرعاية ال�ضباب والريا�ضة وجمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�ضني والهيئة 
الحتادية للتناف�ضية والإح�ضاء. وتغطي اأهداف التنمية امل�ضتدامة - التي 
اأجمع عليها 193 دولة اأع�ضاء يف الأمم املتحدة لتحقيق 17 هدفا - 169 
النامية  ال��دول  يف  النا�ص  احتياجات  لكل  تت�ضدى  موؤ�ضرا   230 و  غاية 
الدويل  املجتمع  كل  اإجماع  �ضرورة  على  وت�ضدد  �ضواء  حد  على  واملتقدمة 
الجتماعية  التنمية  م�ضتوى  ارت��ف��اع  ل�ضمان  وت��ه��دف  ا�ضتثناء  اأي  دون 
اجلديدة  التحديات  ظل  ويف  العاملي  ال�ضعيد  على  والبيئية  والقت�ضادية 
التي تواجه جميع الدول حتى عام 2030. وتعقد اللجنة اجتماعها ب�ضكل 
دوري ملتابعة مهام ومبادرات اللجنة والتي تخت�ص بتحديد اأهداف التنمية 
امل�ضتدامة ذات الأولوية والتن�ضيق بني اجلهات املخت�ضة يف الدولة يف جميع 
بها  املتعلقة  املعلومات  وتبادل  امل�ضتدامة  التنمية  باأهداف  املتعلقة  امل�ضائل 
واقرتاح الإج��راءات والأنظمة الداعمة لعملها واإعداد تقارير ب�ضاأن و�ضع 
وحتديد  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  املبذولة  واجل��ه��ود  ال��دول��ة 
قاعدة  وتاأ�ضي�ص  اللجنة  لعمل  والداعمة  جهة  بكل  تخت�ص  التي  البيانات 

بيانات خا�ضة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة على م�ضتوى الدولة.

»ات�صالت« ت�صجل اأعلى �صرعة
 جتريبية يف العامل ل�صبكة اجليل اخلام�ص

•• دبي -وام:

اأعلنت ات�ضالت يف بيان ام�ص عن اإمتام جتربة حّية لتقنية اجليل اخلام�ص 
م�ضجلة �ضرعة قيا�ضية جديدة بلغت 71 جيجابت يف الثانية تعترب   5G
العلى من نوعها امل�ضجلة للتجارب احلية ل�ضبكة اجليل اخلام�ص يف العامل. 
واأجرت ات�ضالت هذه التجربة احلية يف جناحها امل�ضارك باأ�ضبوع جيتك�ص 
للتقنية 2017، وذلك با�ضتخدام موجات الرتدد العالية e-band �ضمن 

. MIMO عر�ص نطاق ترددي قدره 2 جيجاهرتز وبا�ضتخدام تقنية
وق���ال ب��ي��ان ال�����ض��رك��ة ان ه���ذا ه���ذا الإجن�����از يعك�ص ال��ت��ق��دم ال���ذي حتققه 
الإمارات  دول��ة  يف  اخلام�ص  اجليل  �ضبكة  اإط��الق  م�ضروع  يف  “ات�ضالت” 
العربية املتحدة بحلول عام 2020. كما يوؤكد على ريادة ال�ضركة ومكانتها 
كاأول م�ضغل يف املنطقة يقوم بتطوير �ضبكة اجليل القادم. و قال املهند�ص 
يف  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  للرئي�ص-�ضبكات  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال���زرع���وين،  �ضعيد 
“ات�ضالت” ان ا�ضتثمارات ات�ضالت يف امل�ضتقبل �ضيكون له دور حموري يف 
حتقيق النمو والبتكار يف الدولة ف�ضاًل عن دورها يف بناء الأ�ضا�ص لتطوير 
املدن الذكية. وا�ضاف ان ذلك اأك�ضبنا الإمكانات الالزمة لنكون �ضباقني يف 
اإطالق التقنيات واخلدمات اجلديدة لعمالئنا يف قطاع الت�ضالت معتربا 
جيتك�ص  اأ�ضبوع  يف  اليوم  ات�ضالت  اجرتها  التي  امليدانية  احلية  التجربة 
اأداء تقنية اجليل اخلام�ص يف نطاق  للتقنية خطوة مهمة يف التحقق من 
الذي  الفائق  والأداء  العالية  ال�ضرعة  اإىل  وبالإ�ضافة  العالية.  ال��رتددات 
فر�ص  اأم��ام  الطريق  �ضتمهد  اخلام�ص،  اجليل  و�ضبكات  تقنيات  �ضتوفره 
والرعاية  والتعليم  القت�ضاد  ذل��ك  يف  مب��ا  القطاعات  خمتلف  يف  مهمة 

ال�ضحية والنقل”

غرفة اأبوظبي ت�صارك يف موؤمتر ومعر�ص 
اأم�صرتدام لتكنولوجيا احلقول البحرية

•• ابوظبي-وام: 

اأبوظبي بوفد ميثل �ضركات خدمات حقول  ت�ضارك غرفة جتارة و�ضناعة 
احلقول  تكنولوجيا  ومعر�ص  موؤمتر  يف  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  والغاز  النفط 
البحرية OTC 2017 الذي تنطلق فعالياته اليوم يف مدينة اأم�ضرتدام 

مبملكة هولندا وي�ضتمر يومني.
ويرا�ص وفد الغرفة �ضعادة الدكتور الطاهر م�ضبح الكندي النائب الثاين 
لرئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة اأبوظبي وي�ضم عددا من روؤ�ضاء 
ومدراء عدد من ال�ضركات العاملة يف قطاعي النفط والغاز يف اإمارة اأبوظبي 

ودولة الإمارات العربية املتحدة .
دول  يف  والغاز  النفط  تكنولوجيا  معار�ص  اأك��رب  من  املعر�ص  هذا  ويعترب 

الحتاد الأوروبي ومن اأكرب املعار�ص العاملية يف هذا املجال.

احمد بن �صعيد يفتتح ندوة اأمن الطريان املدين 2017

مبنى كبار ال�صخ�صيات اجلديد يف مطار البطني للطريان اخلا�ص ي�صنف من درجة 3 لآلئ لال�صتدامة

والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط  ل��دائ��رة 
التعاون معهم  اإىل  لهذا العتماد ونتطلع 
يف امل�ضاريع امل�ضتقبلية، بهدف تقدمي بنى 
حتتية م�ضتدامة يف قطاع النقل والطريان، 
والتي من �ضاأنها دعم النمو امل�ضتمر متا�ضياً 

مع روؤية اأبوظبي 2030. 

املباين  لت�ضنيف  ال��ل��وؤل��وؤ  ن��ظ��ام  وي��ه��دف 
امل�ضتدامة  امل��ب��اين  لتطوير  ال��رتوي��ج  اإىل 
احل�ضول  واإن  احل���ي���اة.  من���ط  وحت�����ض��ني 
اأربعة  اإىل دمج  على مبنًى م�ضتدام يحتاج 
واملجتمع،  الثقافة،  وهي  رئي�ضية،  حم��اور 
منظومة  ���ض��م��ن  وال���ب���ي���ئ���ة،  والق���ت�������ض���اد 

املباين، والتي يطلق  تعاونية نحو تطوير 
عليها اآلية التطوير املدجمة.

وي�ضعى هذا النظام يف الت�ضنيف اإىل احلث 
والطاقة،  امل���ي���اه،  ا���ض��ت��ه��الك  تقليل  ع��ل��ى 
واإن���ت���اج امل��خ��ل��ف��ات، وع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام املواد 
التوريد  �ضل�ضلة  م��ن  يح�ضن  مم��ا  املحلية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  اجل��دي��د  ال�ضخ�ضيات  ك��ب��ار  مبنى  ح��از 
م��ط��ار ال��ب��ط��ني ل��ل��ط��ريان اخل���ا����ص على 
درج����ة 3 لآل����ئ ل��ال���ض��ت��دام��ة، وه���و نظام 
التخطيط  دائ���رة  تطبقه  ال���ذي  التقييم 
العمراين والبلديات لت�ضنيف املباين فيما 
بالبيئة  تعنى  ال��ت��ي  موا�ضفاتهم  يخ�ص 

وال�ضتدامة.
وقد مت افتتاح املبنى اجلديد العام املا�ضي، 
اأ�ضحاب  م���ن  ل��ع��م��الئ��ه  ل��ي��ق��دم خ��دم��ات��ه 
ال����دول، ورج����ال الأعمال،  ال�����ض��م��و، وق����ادة 
معايري  اأدق  ���ض��م��ن  اإن�������ض���ائ���ه  مت  ح���ي���ث 

ال�ضتدامة.
املجيد  ع��ب��د  ���ض��رح  الت�ضنيف،  ه���ذا  وع���ن 
بالإنابة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  اخل������وري، 
مطارات  يف  ق���ائ���اًل:  اأب���وظ���ب���ي،  مل���ط���ارات 
ال�ضتدامة  معايري  ن�ضع  نحن  اأب��وظ��ب��ي، 
م�ضاريع  ك��اف��ة  يف  اأول��وي��ات��ن��ا  اأوىل  �ضمن 
التي ن�ضرف عليها. ونحن  التحتية  البنى 
حيث  ح�ضدناها،  التي  بال�ضهادة  فخورون 
والتزامنا،  جل��ه��ودن��ا  تقدير  مبثابة  اأن��ه��ا 
والتي اأدت اإىل نيل مبنى كبار ال�ضخ�ضيات 
اخلا�ص  ل���ل���ط���ريان  ال���ب���ط���ني  م���ط���ار  يف 
ت�ضنيف الثالث لآلئ. كما نتوجه بال�ضكر 

التدوير  م��ن��ت��ج��ات وم����واد م��ع��ادة  وي��ق��دم 
وم�����ض��ت��دام��ة. وق���د مت اإن�����ض��اء م��ب��ن��ى كبار 
عن  منف�ضل  ب�ضكل  اجلديد  ال�ضخ�ضيات 
ب��اق��ي م��راف��ق امل���ط���ار، ل��ي��ك��ون ل��ه املداخل 
املزيد  ب��ه مم��ا ي�ضمن  وامل��خ��ارج اخل��ا���ض��ة 
ت�ضميمه  مت  وق�����د  اخل�������ض���و����ض���ي���ة.  م����ن 
اأبوظبي  مطار  مبنى  مالحمه  يف  لي�ضابه 
من  حالياً،  الإن�ضاء  قيد  اجلديد،  ال��دويل 
والتي  املميز  املنحني  ال�ضقف  �ضكل  حيث 
كما  م��رب��ع.  م��رت   2،200 م�ضاحته  تبلغ 
ي�ضمل املبنى مواقف ال�ضيارات اخلا�ضة به، 

ومرافق اإجراءات الهجرة واجلوازات.
اجلديد  ال�ضخ�ضيات  كبار  مبنى  مم  و�ضُ  
تتنا�ضب مع  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  لأرق����ى  وف��ق��اً 
امل�ضافرين من كبار  احتياجات ومتطلبات 
ومرافق  خ���دم���ات  وت�����ض��م  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات. 
ملجل�ص  ب��الإ���ض��اف��ة  مفتوح  جمل�ص  املبنى 
خا�ص، واأجنحة رئا�ضية، وغرف اجتماعات، 
للن�ضاء.  واآخ��ر  للرجال  وم�ضلى  ومكاتب، 
عن�ضر  كل  من  والنتهاء  تقدمي  مت  حيث 
من عنا�ضر املبنى، �ضاملًة بذلك الت�ضميم 
والإن�������ض���اء والأع����م����ال ال��داخ��ل��ي��ة، ح�ضب 
طموح  م��ع  ذل��ك  ليتما�ضى  املعايري،  اأع��ل��ى 
املمكنة  اخلدمات  اأف�ضل  يقدم  ب��اأن  املطار 

مل�ضافريه.

دبي الذكية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق وواحة ال�صيليكون وديرق ب�صاأن �صالمة التنقل
•• دبي -وام:

م�ضاركتها  هام�ص  على  الذكية  دبي  وقعت 
يف جيتك�ص للتقنية 2017 مذكرة تفاهم 
واملوا�ضالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ك���ل  م���ع 
و���ض��ل��ط��ة واح����ة دب����ي ل��ل�����ض��ي��ل��ي��ك��ون ودي����رق 
امل�ضرتك  العمل  اأوا�ضر  لتوطيد  لالأنظمة 
ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ب��ني اجل��ه��ات الأرب��ع��ة من 
خالل عقد ور�ص العمل واإع��داد الدرا�ضات 
والتقارير. وتواكب التفاقية ا�ضرتاتيجية 
دب���ي ال��ذك��ي��ة ل��ب��ن��اء امل����دن ال��ذك��ي��ة والتي 
ترتكز على 6 اأهداف رئي�ضية وهي احلياة 
والبيئة  واحل��وك��م��ة  والق��ت�����ض��اد  واملجتمع 

والتنقل حيث تعزز دبي الذكية ومن خالل 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة اأه��م��ي��ة ا���ض��ت��خ��دام الذكاء 
الطرق،  ح��وادث  للوقاية من  ال�ضطناعي 
عرب ح�ضد جهود اجلهات املعنية بالتفاقية 
وال���ض��ت��ف��ادة م��ن م���وارده���ا ون��ق��اط القوة 
تبادل  عمليات  ت�ضهيل  خ��الل  م��ن  لديها 
املعلومات والأفكار املبتكرة لتحقيق اأهداف 
اتفاقية ال�ضراكة. وتهدف مذكرة التفاهم 
وفوائد  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ض��وء  ت�ضليط  اإىل 
للمركبات  م��ت��ط��ورة  تكنولوجيات  اب��ت��ك��ار 
ت�ضخري  وك��ذل��ك  التنقل  ب�ضالمة  معنية 
ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي ل��ت��ف��ادي احل����وادث 
ا�ضتخدام  اأهمية  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��رق  على 

�ضالمة  جم�����ال  يف  ال�����ض��خ��م��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
املدير  الطاير  مطر  �ضعادة  واأك��د  التنقل. 
امل��دي��ري��ن يف هيئة  ورئ��ي�����ص جمل�ص  ال��ع��ام 
الطرق واملوا�ضالت دعم الهيئة للمبادرات 
النا�ضئة  ال�ضركات  تنفذها  التي  وامل�ضاريع 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً  وذل����ك 
اآل مكتوم  ب���ن را����ض���د  ب���ن حم��م��د  ح���م���دان 
ملختلف  وج��ه��ة  دب��ي  بجعل  دب��ي  عهد  ويل 
املنطقة  اأن���ح���اء  م���ن  ال��ن��ا���ض��ئ��ة  ال�����ض��رك��ات 
وت�ضجيع ريادة الأعمال وتبني حكومة دبي 

للتكنولوجيا املتطورة.
وقال الطاير” نحتفل اليوم بتوقيع مذكرة 
لتجربة   Derq نا�ضئة  �ضركة  مع  تفاهم 

ا�ضتخدام تقنية الذكاء ال�ضطناعي املطور 
ل���زي���ادة  الأم���ري���ك���ي���ة   MIT ج��ام��ع��ة  يف 
م�ضتوى ال�ضالمة املرورية على التقاطعات 
املركبات  ب��ني  احل��رك��ة  ف��ي��ه��ا  تلتقي  ال��ت��ي 
التقنية  ه����ذه  ت��ع��ت��م��د  ح��ي��ث  دب����ي  وت������رام 
على  خا�ضة  ا�ضت�ضعار  اأج��ه��زة  تثبيت  على 
املركبات  �ضرعة  بح�ضاب  تقوم  التقاطعات 
وامل�ضافة املتبقية للمركبة لتجاوز التقاطع 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  خا�ضية  وبا�ضتخدام 
ال������رتام ق��ب��ل و�ضوله  ���ض��ائ��ق  ت��ن��ب��ي��ه  ي��ت��م 
واحلذر  توخي احليطة  ب�ضرورة  للتقاطع 
الإ�ضارة  قطع  و���ض��ك  على  مركبة  ب��وج��ود 

ال�ضوئية احلمراء”.
واأك���������د ال����ط����اي����ر ح����ر�����ص ه���ي���ئ���ة ال���ط���رق 
التقنيات  اأحدث  واملوا�ضالت على توظيف 
ال��ذك��ي��ة ل��ت��وف��ري ع��ن��ا���ض��ر الأم�����ان جلميع 
م�ضتخدمي الطريق �ضواء كان من امل�ضاة اأو 

حركة الرتام واملركبات.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���ض��ع��ادة ال���دك���ت���ور حممد 
والرئي�ص  ال���رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب  ال�����زرع�����وين 
لل�ضيليكون  دب��ي  واح��ة  ل�ضلطة  التنفيذي 
ان �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون تهدف اإىل 
الإن�ضان  خل��دم��ة  الب��ت��ك��ار  مفهوم  حتفيز 
وذل���ك مت��ا���ض��ي��اً م��ع روؤي����ة ���ض��اح��ب ال�ضمو 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
رئ��ي�����ص ال����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء 
ت�ضخري  اإىل  الرامية  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 

التكنلوجيا لفائدة النا�ص .
ال�ضاملة  الذكية  املدينة  بناء  ان  واعتربت 
ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ن�����ض��ي��ق والل����ت����زام ب���ني جميع 

امل�����ض��ل��ح��ة ف�����ض��اًل ع��ل��ى �ضرورة  اأ���ض��ح��اب 
وال�ضركات  احل��ك��وم��ة  وت��ك��ات��ف  ال��ت��ك��ام��ل 
لدعم  وث��ي��ق  ب�ضكل  م��ع��اً  للعمل  والأف�����راد 
اأذك���ى واأ���ض��ع��د مدينة على  حت��ول دب��ي اإىل 
الدكتورة  �ضعادة  وقالت   . العامل  م�ضتوى 
دبي  ع��ام  ب�ضر مدير  بن  بطي  بنت  عائ�ضة 
اأن�ضئت  ال��ذي  الرئي�ضي  الهدف  ان  الذكية 
دبي الذكية من اأجله هو العمل على حتقيق 
ن�ضر  اإىل  الرامية  الر�ضيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
ال�ضعادة بني �ضكان دبي من خالل ت�ضخري 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب���ت���ك���ار جل��ع��ل الإم�����ارة 
اأماناً  امل��دي��ن��ة الأ���ض��ع��د والأذك�����ى والأك�����ر 
خطة  ان  واأ���ض��اف��ت  ال��ع��امل.  م�ضتوى  على 
جوانب  كافة  تغطي   2021 الذكية  دب��ي 
واأهداف التحول الذكي يف الإمارة وت�ضمل 
واحلوكمة  البيئة  قطاعات  الأه��داف  هذه 
وال�ضعادة واملجتمع والقت�ضاد واحلياة اإىل 
جانب قطاع التنقل الذي �ضي�ضتفيد ب�ضكل 
مبا�ضر من هذا التعاون املهم الذي يوظف 
الذكاء ال�ضطناعي يف عملية �ضمان الأمن 
وال�ضالمة مبجال التنقل. واعرب الدكتور 
ج����ورج ع����وده ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي �ضركة 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة مبجال  ل��ل��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا  دي�����رق 
با�ضتخدام  ال��ط��رق  ح���وادث  على  الق�ضاء 
والتكنولوجيا  ال�ضطناعي  الذكاء  تقنية 
املت�ضلة باملركبات عن فخره بالدعم الذي 
الطرق  الذكية وهيئة  تقدمه كل من دبي 
وامل���وا����ض���الت وك���ذل���ك ���ض��ل��ط��ة واح����ة دبي 
الطرق  لقطاع  حلول  لتقدمي  لل�ضيليكون 

يف دبي .

بول برودبنت الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
ا�ضتخدام  واإ���ض��اءة  الع�ضابات  مكافحة 
العمالة يف اململكة املتحدة �ضهادة تقدير 
للدكتور عبداهلل الها�ضمي نائب رئي�ص 
جمموعة  يف  الأم���ن���ي���ة  ال����دائ����رة  اأول 
الإم����ارات ت��ق��دي��راً مل��ب��ادرات ال��دائ��رة يف 
اأن  يذكر  بالب�ضر.  الإجت���ار  منع  جم��ال 
ن����دوة اأم����ن ال���ط���ريان امل����دين 2017 

تختتم فعالياتها غدا. 

•• دبي-وام:

اف��ت��ت��ح ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ اأح��م��د ب��ن �ضعيد 
الرئي�ص  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ص  م��ك��ت��وم  اآل 
التنفيذي لطريان الإمارات واملجموعة 
ندوة اأمن الطريان املدين 2017 ام�ص 
يف دبي. واألقى الكلمة الفتتاحية ال�ضري 
ت��ي��م ك���الرك رئ��ي�����ص ط���ريان الإم�����ارات، 
املتحدثني  ق���ائ���م���ة  ���ض��م��ل��ت  ح����ني  يف 

وزارة  وكيل  كالنان  اللورد  الرئي�ضيني 
والطريان  والأمنية  الدولية  لل�ضوؤون 
وكري�ضان  امل��ت��ح��دة  اململكة  ح��ك��وم��ة  يف 
ال�ضابق  الهندي  ال�ضفري  �ضينغ  ت�ضاندر 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ل��دى 
اآل  �ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  وق��ّدم 
م��ك��ت��وم خ���الل ح���دث الف��ت��ت��اح جوائز 
مت��ي��ز لأب�����رز ���ض��رك��اء ال���ط���ريان وذلك 
ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م يف امل��ح��اف��ظ��ة على 

الأمن يف دبي. و�ضملت القائمة: معايل 
ال��ف��ري��ق ���ض��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، نائب 
دبي  يف  ال��ع��ام  والأم���ن  ال�ضرطة  رئي�ص 
املري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  و���ض��ع��ادة 
القائد العام ل�ضرطة دبي و�ضعادة اللواء 
جهاز  ع��ام  مدير  بالهول  حميد  ط��الل 
اأمن الدولة يف دبي و�ضعادة اللواء اأحمد 
العام  القائد  ثاين،م�ضاعد  ب��ن  حممد 

ل�����ض��وؤون امل��ن��اف��ذ و���ض��ع��ادة ال���ل���واء عبيد 
م��ه��ري ب��ن ���ض��رور ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��الإق��ام��ة و���ض��وؤون الأج��ان��ب يف 
دب����ي و����ض���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة ح�����ض��ن ال�����دراي 
خلدمات  دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير 
الرئي�ص  غ��ري��ف��ي��ث  وب�����ول  الإ����ض���ع���اف 
التنفيذي ملوؤ�ض�ضة مطارات دبي. وافتتح 
احلدث  ه��ذا  هام�ص  على  اأي�ضاً  �ضمّوه 
ال���دويل. وقّدم  ال��ط��ريان  اأم��ن  معر�ص 

)راكز( تعلن م�صاركة جميع ال�صركات للح�صول على جوائزها ال�صنوية
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

القت�ضادية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  م��ن��اط��ق  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
)راكز( عن تو�ضيع دائرة برناجمها ال�ضنوي جوائز 
م�ضراعيه  على  الباب  لتفتح  الأع��م��ال  لتمّيز  راك��ز 
اأن��واع��ه��ا يف  ب�ضتى  ال�ضركات  اأم���ام جميع  ال��ع��ام  ه��ذا 
راأ�ص اخليمة للم�ضاركة يف الربنامج، والن�ضمام اإىل 
هذه الحتفالية الناجحة. وقد جاء القرار بالتو�ضع 
يف اجلوائز نتيجًة للتعاون الذي اأبرمته ( راكز) مع 

دائرة التنمية الإقت�ضادية براأ�ص اخليمة. 
التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال رام���ي ج���اّلد  ويف �ضياق ذل��ك 
براأ�ص اخليمة  املنطقة احلرة  راكز وهيئة  ملجموعة 
باأن  ن��وؤم��ن  اإن��ن��ا  لال�ضتثمار:  اخليمة  راأ����ص  وهيئة 
جميع ال�ضركات التي تتخذ من راأ�ص اخليمة مقراً 
بها.  الإقت�ضادية  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ُت�ضهم  لها 

اأيدينا يف  ن�ضع  اأن  ال�����ض��رورة  م��ن  اأ�ضبح  ث��ّم،  وم��ن 
وت�ضجيعاً  تقديراً  الإقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  اأي��دي 
مّنا لي�ص فقط ل�ضركات )راكز(، بل جلميع ال�ضركات 
ال��ع��ام��ل��ة يف راأ�����ص اخل��ي��م��ة اأي�����ض��اً. اإن��ن��ا نحمل على 
عاتقنا مهمة بّث روح التمّيز يف جميع اأنحاء الإمارة، 
جلميع  م��رب��ح��ة  ا�ضتثمارية  وج��ه��ة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

ال�ضركات باأنواعها. 
ال�ضايب  الرحمن  عبد  الدكتور  عّلق  ناحيته  وم��ن 
الإقت�ضادية  التنمية  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النقبي، 
على  “حر�ضاً  ق���ائ���اًل:  ذل���ك  ع��ل��ى  ب���راأ����ص اخل��ي��م��ة، 
ت�ضريع اجلهود الرامية اإىل تعزيز واإلهام املوؤ�ض�ضات 
قررت  وامل�ضتقبلية،  احلالية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
دائرة التنمية الإقت�ضادية و�ضع يدها يف يد )راكز( 
وتاأتي  الأع��م��ال.  متّيز  ج��وائ��ز  برنامج  مظلة  حت��ت 
هذه اخلطوة املميزة كاأرقى تقدير لل�ضركات العاملة 

وكدللة  الفئات،  خمتلف  من  القطاعات  جميع  يف 
جلّية على النهج ال�ضرتاتيجي املوؤدي اإىل النجاح يف 

حت�ضني الأداء وحتقيق الأهداف املرجوة”. 
التنمية  دائ������رة  م�����ض��ارك��ة  “اإن  ق����ائ����اًل:  واأ�����ض����اف 
اإن  ال�ضركات  تكرمي  يف  اخليمة  براأ�ص  القت�ضادية 
دل على �ضيء فاإمنا يدل على م�ضتوى التميز الذي 
حتظى به. كما اأن هذا التكرمي ميثل تقديراً ر�ضمياً 
لل�ضركات التي برهنت على متتعها مب�ضتوى اأعمال 
التناف�ضية  روح  ل��زرع  وداف��ع��اً  ح��اف��زاً  وكذلك  عاملي، 
معرفِة  اإىل  حتتاج  التي  ال�ضركات  من  غريها  لدى 

ما ينتظرها”. 
املر�ضحة  ال�����ض��رك��ات  جميع  النقبي  ال��دك��ت��ور  وح���ّث 
احلالية وامل�ضتقبلية على العمل بكّد وبكل ما اأوتيت 
من قوة من خالل رفع �ضقف املعايري التي تتبعها، 
للجميع،  منا�ضبة  ج��دي��دة  اأخ���رى  معايري  واإر���ض��اء 

وكذلك على اأن حتر�ص على الإم�ضاك بزمام القيادة 
والريادة. هذا، واأو�ضح اأنه ميكن لل�ضركات امل�ضاركة 
اأف�ضل �ضركة جديدة،  اأرب��ع فئات خمتلفة وهي:  يف 
ملمار�ضات  �ضركة  واأف�����ض��ل  �ضغرية،  �ضركة  واأف�����ض��ل 
امل�ضوؤولية املجتمعية واأف�ضل ُم�ضاهم يف تنمية راأ�ص 

اخليمة.  
للم�ضاركة، اأو للح�ضول على مزيد من املعلومات حول 
لدائرة  التابعة  لل�ضركات  ميكن  الربنامج،  جوائز 
املوقع  زي���ارة  اخليمة  ب��راأ���ص  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية 
www.rakezawards. :الإلكرتوين التايل
يتم قبول  اأن��ه  اإىل  الإ�ضارة  وجت��در   .com/ded
اأق�ضاه  موعد  يف  وذل��ك  اإلكرتونياً،  الطلبات  جميع 
31 اأكتوبر 2017. و�ضيتم الإعالن عن ال�ضركات 
 25 بتاريخ  وامل��ق��ام  امل�ضتوى  رفيع  حفل  يف  الفائزة 

يناير 2018.
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)راكز( تعلن م�صاركة جميع ال�صركات 
للح�صول على جوائزها ال�صنوية  

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

دائرة  تو�ضيع  ع��ن  )راك����ز(  الق��ت�����ض��ادي��ة  اخليمة  راأ����ص  مناطق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
م�ضراعيه  على  الباب  لتفتح  الأعمال  لتمّيز  راكز  جوائز  ال�ضنوي  برناجمها 
للم�ضاركة يف  راأ���ص اخليمة  اأنواعها يف  ب�ضتى  ال�ضركات  اأم��ام جميع  العام  هذا 
الربنامج، والن�ضمام اإىل هذه الحتفالية الناجحة. وقد جاء القرار بالتو�ضع 
يف اجلوائز نتيجًة للتعاون الذي اأبرمته ( راكز) مع دائرة التنمية الإقت�ضادية 
براأ�ص اخليمة.  ويف �ضياق ذلك قال رامي جاّلد املدير التنفيذي ملجموعة راكز 
وهيئة املنطقة احلرة براأ�ص اخليمة وهيئة راأ�ص اخليمة لال�ضتثمار: اإننا نوؤمن 
باأن جميع ال�ضركات التي تتخذ من راأ�ص اخليمة مقراً لها ُت�ضهم يف دفع عجلة 
التنمية الإقت�ضادية بها. ومن ثّم، اأ�ضبح من ال�ضرورة اأن ن�ضع اأيدينا يف اأيدي 
دائرة التنمية الإقت�ضادية تقديراً وت�ضجيعاً مّنا لي�ص فقط ل�ضركات )راكز(، 
عاتقنا  على  نحمل  اإننا  اأي�ضاً.  اخليمة  راأ���ص  يف  العاملة  ال�ضركات  جلميع  بل 
مهمة بّث روح التمّيز يف جميع اأنحاء الإمارة، وحتويلها اإىل وجهة ا�ضتثمارية 
مربحة جلميع ال�ضركات باأنواعها.  ومن ناحيته عّلق الدكتور عبد الرحمن 
ال�ضايب النقبي، املدير العام لدائرة التنمية الإقت�ضادية براأ�ص اخليمة، على 
ذلك قائاًل: “حر�ضاً على ت�ضريع اجلهود الرامية اإىل تعزيز واإلهام املوؤ�ض�ضات 
الإقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  قررت  وامل�ضتقبلية،  احلالية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
وتاأتي  الأع��م��ال.  برنامج جوائز متّيز  )راك���ز( حتت مظلة  يد  يدها يف  و�ضع 
هذه اخلطوة املميزة كاأرقى تقدير لل�ضركات العاملة يف جميع القطاعات من 
خمتلف الفئات، وكدللة جلّية على النهج ال�ضرتاتيجي املوؤدي اإىل النجاح يف 
حت�ضني الأداء وحتقيق الأهداف املرجوة”.  واأ�ضاف قائاًل: “اإن م�ضاركة دائرة 
التنمية القت�ضادية براأ�ص اخليمة يف تكرمي ال�ضركات اإن دل على �ضيء فاإمنا 
يدل على م�ضتوى التميز الذي حتظى به. كما اأن هذا التكرمي ميثل تقديراً 
وكذلك  عاملي،  اأع��م��ال  مب�ضتوى  متتعها  على  برهنت  التي  لل�ضركات  ر�ضمياً 
حافزاً ودافعاً لزرع روح التناف�ضية لدى غريها من ال�ضركات التي حتتاج اإىل 
معرفِة ما ينتظرها”.  وحّث الدكتور النقبي جميع ال�ضركات املر�ضحة احلالية 
�ضقف  رف��ع  خ��الل  ق��وة من  اأوت��ي��ت من  ما  وبكل  بكّد  العمل  وامل�ضتقبلية على 
املعايري التي تتبعها، واإر�ضاء معايري اأخرى جديدة منا�ضبة للجميع، وكذلك 
على اأن حتر�ص على الإم�ضاك بزمام القيادة والريادة. هذا، واأو�ضح اأنه ميكن 
لل�ضركات امل�ضاركة يف اأربع فئات خمتلفة وهي: اأف�ضل �ضركة جديدة، واأف�ضل 
�ضركة �ضغرية، واأف�ضل �ضركة ملمار�ضات امل�ضوؤولية املجتمعية واأف�ضل ُم�ضاهم 
املعلومات  من  مزيد  على  للح�ضول  اأو  للم�ضاركة،  اخليمة.    راأ���ص  تنمية  يف 
القت�ضادية  التنمية  لدائرة  التابعة  لل�ضركات  ميكن  الربنامج،  جوائز  حول 
www.rakezawards. :براأ�ص اخليمة زيارة املوقع الإلكرتوين التايل

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه يتم قبول جميع الطلبات اإلكرتونياً،   .com/ded
ال�ضركات  عن  الإع��الن  و�ضيتم   .2017 اأكتوبر   31 اأق�ضاه  موعد  يف  وذل��ك 

الفائزة يف حفل رفيع امل�ضتوى واملقام بتاريخ 25 يناير 2018. 

مليار درهم مكا�صب الأ�صهم   2.7
الإماراتية مع بداية تعامالت الأ�صبوع

•• اأبوظبي-وام: 

الخ�ضر  املربع  ال�ضبوع على  اأي��ام  اأول  تعامالت  الإماراتية  امل��ال  اأ�ضواق  ب��داأت 
و�ضط حت�ضن يف �ضهية التداول وتوزع ال�ضيولة على العديد من الأ�ضهم املدرجة 
ال�ضركات  لأ���ض��ه��م  ال�ضوقية  القيمة  وك�ضبت  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ن  ال��ع��دي��د  �ضمن 

املتداولة نحو 2.7 مليار درهم يف ختام اجلل�ضة.
وجنح املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي املايل يف تعزيز مكا�ضبه مرتفعا بن�ضبة 0.56% 
بالغا 3611 نقطة ،ويف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية منا املوؤ�ضر العام بن�ضبة 
%0.35 مغلقا عند 4429 نقطة. وكما كان متوقعا يف وقت �ضابق فقد جتاوز 
الفني  التحليل  معطيات  بح�ضب  مهما  حاجزا  امل��ايل  دبي  ل�ضوق  العام  املوؤ�ضر 
حيث لوحظ ارتفاع �ضيولة التداول على �ضريحة كبرية من الأ�ضهم ما �ضاهم يف 
جتاوز قيمة ال�ضفقات ن�ضف مليار درهم للمرة الوىل منذ اكر من ا�ضبوعني 
. وتوا�ضل الن�ضاط القوي على �ضهم دريك اند �ضكل ال�ضاعد اىل 1.79 درهم 
بتداولت جتاوزت قيمتها 165 مليون درهم بعد عملية اإعاداة هيكلة ال�ضركة 
بالإ�ضافة  دره��م   8.59 اىل  املرتفع  اعمار  �ضهم  الربحية  �ضملت  فقد  .كذلك 
جيدة  مكا�ضب  العقارية  الحت���اد  �ضهم  و�ضجل  دره��م   2.99 اىل  اراب��ت��ك  اىل 
بالغا م�ضتوى 0.875 درهم ،وتوا�ضلت عمليات التجميع على اأ�ضهم التاأمني 
التكافلي . ويف �ضوق العا�ضمة قادت بع�ص ا�ضهم العقار والطاقة م�ضرية الدعم 
للموؤ�ضر العام وارتفع �ضهم ا�ضراق اىل 79 فل�ضا كما �ضعد �ضهم ابوظبي للطاقة 
اىل 75 فل�ضا . وعلى �ضعيد ال�ضيولة فقد ارتفعت قيمة ال�ضفقات املربمة يف 
ال�ضوقني اىل 660 مليون درهم �ضجل نحو 506 ماليني درهم منها ل�ضالح 
نفذت من  �ضهم  مليون   521 املتداولة  ال�ضهم  عدد  ،وو�ضل  امل��ايل  دبي  �ضوق 
خالل 7060 �ضفقة. ووا�ضل اللون الخ�ضر ا�ضتحواذه على امل�ضاحة الكرب 
بالإغالق  �ضركة   40 ا�ضهم  جناح  بعد  وذل��ك  ال�ضوقني  يف  العر�ص  �ضا�ضة  من 
على ارتفاع من اجمايل ا�ضهم 673 �ضركة جرى تداول ا�ضهمها ،ويف املقابل مل 
تنخف�ص �ضوى ا�ضعار ا�ضهم 14 �ضركة واكتفت ا�ضهم 9 �ضركات بالإغالق دون 

تغيري عند م�ضتوياتها يف جل�ضة يوم اخلمي�ص املا�ضي. 

حكومة عجمان الرقمية و�صركة »اآي بي اأم«
 يوقعان اتفاقية ل�صتخدام حلول تكنولوجية مبتكرة 

•• دبي-وام:

اأبرمت حكومة عجمان الرقمية على هام�ص م�ضاركتها يف فعاليات معر�ص 
جيتك�ص دبي للتكنولوجيا 2017 اتفاقية تعاون م�ضرتكة مع �ضركة اآي بي 
اأم املتخ�ض�ضة يف تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت بهدف ا�ضتخدام حلول 
تكنولوجية مبتكرة لتح�ضني م�ضتوى احلياة واخلدمات املقدمة للمواطنني 
روؤية  مع  متا�ضيا  �ضعيد  جمتمع  اإىل  الو�ضول  بغية  ال��دول��ة  يف  واملقيمني 
يف  والتن�ضيق  التعاون  تعزيز  اإىل  التفاقية  تهدف  كما   .2021 عجمان 
تطوير البنية التحتية للحكومة الرقمية يف عجمان ودعم خطة التحول 
يف  التقليدية  اخلدمات  كافة  حتويل  �ضاأنها  من  التي  الإم���ارة  يف  الرقمي 
الدوائر احلكومية خلدمات رقمية توافق اأحدث امل�ضتجدات العاملية. وياأتي 
هذا التعاون وتوقيع التفاقية يف اإطار تعزيز ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية مع 
اجلهات املتخ�ض�ضة يف هذا املجال لتطوير البنية التحتية لل�ضبكات الرقمية 
احلكومية  والهيئات  واملوؤ�ض�ضات  الدوائر  بكافة  وربطها  عجمان  ام��ارة  يف 
اإ�ضافة اإىل تبادل املعرفة واخلربات والتجارب وال�ضتفادة من تلك ال�ضركات 
والطالع على اأحدث التقنية العاملية وال�ضتفادة من املعلومات والدرا�ضات 
ذات العالقة. وقع التفاقية عن حكومة عجمان الرقمية �ضعادة عهود علي 
�ضهيل املدير العام، فيما وقعها من جانب �ضركة “ اآي بي اأم” �ضعادة عمرو 

رفعت، مدير عام �ضركة اي بي اأم ال�ضرق الأو�ضط، وباك�ضتان.

خالل �جتماعها مع وزيرة �لتجارة و�ل�سناعة و�ل�سياحة �لكولومبية 

غرفة دبي تدعو لالإ�صراع بتوقيع اتفاقيتي حماية امل�صتثمر وجتنب الإزدواج ال�صريبي مع كولومبيا
•• دبي-الفجر:

ط���ال���ب���ت غ���رف���ة جت������ارة و����ض���ن���اع���ة دبي 
الكولومبية  وامل����وؤ�����ض���������ض����ات  ال���ه���ي���ئ���ات 
احلكومية واخلا�ضة التي التقتها موؤخراً 
باإتخاذ  بوجوتا  الكولومبية  العا�ضمة  يف 
���ض��ل�����ض��ل��ة م����ن الإج�����������راءات واخل����ط����وات 
والتجاري  القت�ضادي  التعاون  لتعزيز 
اأب��رزه��ا الإ����ض���راع لتوقيع  وال���ض��ت��ث��م��اري 
امل�ضتثمرين  وحماية  ت�ضجيع  اتفاقيتي 
وتعزيز  ال�����ض��ري��ب��ي،  الإزدواج  وجت��ن��ب 
ال�ضحن اجل��وي بني اجلانبني، وذل��ك يف 
اأمريكا  اإىل  دب��ي  وف��د غرفة  زي���ارة  ختام 

الالتينية.
وعقد وفد الغرفة �ضل�ضلة من الجتماعات 
واللقاءات اأبرزها مع معايل ماريا لورينا 
وال�ضناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي����رة  ج��وت��ريي��ز، 
جتارة  وغ��رف��ة  كولومبيا،  يف  وال�ضياحة 
بوجوتا، واجلمعية الزراعية الكولومبية، 
لكولومبيا  ال�ضتثماري  الرتويج  وهيئة 
التجارة  غ����رف  احت�����اد  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ووك���ال���ة  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة، 
الكولومبية، وجمعية م�ضدري  الوطنية 

الأزهار الكولومبية.
واأ�ضار �ضعادة ماجد �ضيف الغرير، رئي�ص 
الغرفة  ان  اإىل  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
ت��ع��زي��ز ع��الق��ات القطاع  ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى 
اخلا�ص يف الإمارة مع نظريه الكولومبي 
الذي يعترب ثالث اأكرب اقت�ضاد يف امريكا 
الأولويات  اأب���رز  اإن  م��ع��ت��رباً  الالتينية، 

ت�ضمل  امل�����ض��رتك  ال��ت��ع��اون  على  امل�ضجعة 
اتفاقيتي  بتوقيع  الإ����ض���راع  على  العمل 
الإزدواج  وجت��ن��ب  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  ح��م��اي��ة 
ال�����ض��ري��ب��ي وال��ل��ت��ان ���ض��ي��ك��ون ل��ه��م��ا �ضاأن 
امل�ضرتكة  ال���ض��ت��ث��م��ارات  حتفيز  يف  كبري 

والتعاون التجاري.
كذلك  التعاون  اأهمية  اإىل  الغرير  ولفت 
اجلوي،  وال�����ض��ح��ن  ال�ضياحة  جم���ايل  يف 
وهما القطاعان اللذان متتلك بهما دبي 
خربة وا�ضعة راكمتها على مدى ال�ضنوات 
للقطاعني  ال���دع���وة  م��وج��ه��اً  امل��ا���ض��ي��ة، 
الكولومبيني  واخل�����ا������ص  احل����ك����وم����ي 

 2020 ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف م��ع��ر���ص اك�����ض��ب��و 
يف دب���ي، وال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ص التي 
داعياً  الكولومبية،  لل�ضركات  �ضيتيحها 
للم�ضاركة  كذلك  الكولومبية  ال�ضركات 
يف املنتدى العاملي لالأعمال لدول امريكا 
يف  دب��ي  غرفة  �ضتنظمه  ال��ذي  الالتينية 
معترباً   ،2018 العام  من  الأول  الربع 
القت�ضادي  التعاون  لتعزيز  فر�ضة  اإي��اه 

امل�ضرتك. 
وبدورها اأ�ضادت وزيرة التجارة وال�ضناعة 
بالعالقات  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة  وال�������ض���ي���اح���ة 
املتقدمة،  ال���ك���ول���وم���ب���ي���ة  الإم�����ارات�����ي�����ة 

رئي�ص  ف��خ��ام��ة  زي������ارة  ان  اإىل  م�������ض���ريًة 
خالل  الإم����ارات  اإىل  القادمة  كولومبيا 
ال��ع��ام اجل����اري ع��ل��ى راأ�����ص وف���د �ضيا�ضي 
الدفع  يف  ك��ذل��ك  �ضت�ضاهم  واق��ت�����ض��ادي 

بالعالقات القت�ضادية املتطورة.
الغرفة  وف��د  زي���ارة  على  معاليها  واأث��ن��ت 
هو  احل������وار  اإن  م���ع���ت���ربًة  ب����الده����ا،  اإىل 
الناجحة،  القت�ضادية  ال�ضراكات  اأ�ضا�ص 
اإىل رغبتها بالعمل بالتعاون مع  م�ضريًة 
التجارة  مب�ضتويات  لالرتقاء  دبي  غرفة 
قطاع  لتعزيز  اجلهود  وتوحيد  البينية، 

ال�ضياحة.

وخ����الل ال��ل��ق��اءات م��ع خم��ت��ل��ف اجلهات 
بوعميم،  حمد  �ضعادة  دع��ا  الكولومبية، 
على  الرتكيز  اإىل  دب��ي  ع��ام غرفة  مدير 
وا�ضعة  اآف����اق����اً  ال��ت��ي حت��م��ل  ال��ق��ط��اع��ات 
ل��ل��ت��ع��اون امل�������ض���رتك وخ�����ض��و���ض��اً جت���ارة 
والكاكاو  وال���ق���ه���وة  وال���ف���واك���ه  الأزه�������ار 
لل�ضكر(،  بديلة  حمّلية  )م��ادة  والبانيال 
النفطية  اإىل ان جت��ارة دبي غري  م�ضرياً 
املا�ضي  ال���ع���ام  ب��ل��غ��ت يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا  م���ع 
138 مليون دولر اأمريكي بنمو بن�ضبة 
والتي   2012 بالعام  مقارنًة   200%
دولر  مليون   46 اآن����ذاك  قيمتها  بلغت 
الغرفة  ان  اإىل  بوعميم  واأ���ض��ار  اأمريكي. 
ت�ضهيالت  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ك���ذل���ك  ت��ع��م��ل 
تواجد  لتاأ�ضي�ص  الكولومبية  لل�ضركات 
التو�ضع  يف  ي�����ض��اع��ده��ا  الإم�������ارة  يف  ل��ه��ا 
عدد  وان  خ�ضو�ضاً  املنطقة،  اأ�ضواق  نحو 
ال�ضركات الكولومبية امل�ضجلة يف ع�ضوية 
 20 ال��غ��رف��ة وال��ع��ام��ل��ة يف الإم�����ارة يبلغ 
�ضركة فقط، معترباً اإن اأحد اأبرز اأهداف 
البعثة  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م  وراء  م���ن  ال��غ��رف��ة 
التجارية هو تعزيز التجارة البينية بني 
اأنهت  اإن غ��رف��ة دب���ي  اجل��ان��ب��ني.  ي��ذك��ر 
التجارية  ب��ع��ث��ت��ه��ا  وف��ع��ال��ي��ات  ن�����ض��اط��ات 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  اأ����ض���واق  ل���ض��ت��ك�����ض��اف 
وكو�ضتاريكا  ب��ن��م��ا  زي����ارة  �ضملت  وال��ت��ي 
للغرفة  الثانية  البعثة  وهي  وكولومبيا، 
اأوىل  زي��ارة  بعد  الالتينية  الأ���ض��واق  اإىل 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف  خ��الل 

اإىل الربازيل والباراغواي والأرجنتني.

جامعة دبي ت�صارك يف املوؤمتر العربي اخلام�ص للروبوت والذكاء ال�صطناعي

�سركات �لنفط �لوطنية �الإقليمية: �لتنويع �أولوية لتحقيق منو ثابت بعيد �الأمد

اأديبك يدفع عجلة النمو ال�صرتاتيجي يف قطاع النفط والغاز 

املجالت  يف  ال��روب��وت��ات  ا�ضتخدام  ع��ن 
الن�����ض��ان��ي��ة وال���ع���ام���ة وخ��ا���ض��ة خالل 
ال���ك���وارث. ومت ط��رح ���ض��وؤال ه��ل ميكن 
الن�ضان  ذك����اء  ي�����ض��اه��ي  اأن  ل��ل��روب��وت 
اأن��ه لميكن ذلك  وخل�ضت احللقة اىل 
لأن الن�ضان هو الذي ي�ضمم الروبوت 
الن�ضان يتطور  ذكاء  واأن  ويتحكم فيه 
دائ��م��ا م��ع ال��زم��ن اأم����ا ال���روب���وت فانه 
واأن  وال�������ض���رع���ة  ال���ك���ف���اءة  يف  ي���ت���ف���وق 
ت�ضميمه و�ضناعته تاأتي دائما خلدمة 
الن�ضان. وتناولت حلقة النقا�ص الثانية 
الدكتور  فيها  و����ض���ارك  اداره�����ا  وال��ت��ي 
الروبوت  تكنولوجيا  اأي�����ض��ا  الب�ضتكي 
والذكاء ال�ضطناعي يف التعليم والتي 
ال�ضحاك  اآمنة  الدكتورة  فيها  �ضاركت 

قطاع النفط والغاز العاملي، واأر�ضية ُير�ضي 
عليها كبار املديرين والروؤ�ضاء التنفيذيني 
ال�ضرتاتيجية،  اجت��اه��ات��ه��م  ال��ق��ط��اع  يف 
ال�ضتك�ضاف  اأن  الرغم من  على  واأ���ض��اف: 
والإن������ت������اج وال���ت�������ض���دي���ر ت��ب��ق��ى جم����الت 
ل�ضركات  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال 
النفط الوطنية يف املنطقة، اإّل اأن النماذج 
العتبار  يف  ت�ضع  ال��ي��وم  ب��ات��ت  ال��ت��ج��اري��ة 
عند بنائها ما هو اأبعد من تلك املجالت، 
التكرير  جم��ال  يف  ال���ض��ت��ث��م��ارات  لت�ضمل 
والعمليات التي حتقق قيمة م�ضافة تزيد 
م��ن امل��ن��اف��ع ال��ت��ج��اري��ة، وي��ح��ر���ص اأديبك 
. ويت�ضمن  التطور  على دفع وتعزيز هذا 
اأديبك  مل��وؤمت��ر  ال��ربن��ام��ج ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
الأعمال  لقادة  جل�ضات  و  وزاري���ة  جل�ضات 
ال��ع��امل��ي��ني، ت��ت��ي��ح ح�����وارات وم��ق��اب��الت مع 
القرار يف احلكومة  عدد من كبار �ضانعي 
وال�ضركات ممن ير�ضمون مالمح م�ضتقبل 
قطاع النفط والغاز. كما ي�ضت�ضيف برنامج 
املوؤمتر  ال��ع��امل��ي��ني ���ض��م��ن  ق����ادة الأع���م���ال 
جمال  يف  خمت�ضة  اإ�ضافية  جل�ضات  اأرب���ع 
تكرير النفط ومعاجلة الغاز، وهو املجال 
والتي   ، امل�����ض��ّب  �ضناعات  با�ضم  امل��ع��روف 
ي����دور ف��ي��ه��ا احل����وار ح���ول ال��ع��م��ل��ي��ات ذات 
القيمة امل�ضافة. وتتيح جل�ضات متخ�ض�ضة 
امل���وؤمت���ر تبادل  ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  اأخ�����رى يف 
والقطاع  الأم���ن  مثل  جم��الت  يف  املعرفة 
املراأة  دور  عن  ف�ضاًل  وامل��الح��ي،  البحري 
يف قطاع الطاقة، كذلك من املقرر انعقاد 
تتيح  للتنفيذيني،  ح��واري��ة  جل�ضات  ع�ضر 
اإجراء نقا�ضات تفاعلية ح�ضرية حول اأبرز 

الق�ضايا املرتبطة بالأعمال التجارية.
وي���ق���ام اأدي����ب����ك حت���ت رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
زايد  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
 2017 نوفمرب  و16   13 ب��ني  املتحدة، 
للمعار�ص،  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
والغاز  النفط  فعاليات  اأب��رز  اأح��د  وُيعترب 
يف ال��ع��امل، والأك���رب م��ن ن��وع��ه يف منطقة 

•• دبي-الفجر:

العربي  املوؤمتر  دبي يف  �ضاركت جامعة 
اخلام�ص للروبوت والذكاء ال�ضطناعي 
ي����وم اخلمي�ص  اع��م��ال��ه  اخ��ت��ت��م  ال�����ذي 
املا�ضي يف دبي ونظمه النادي العلمي يف 
ندوة الثقافة والعلوم يف دبي بالتعاون 

مع اجلمعية العربية للروبوت.
وتراأ�ص املوؤمتر الدكتور عي�ضى الب�ضتكي 
ادارة  جمل�ص  ورئي�ص  اجلامعة  رئي�ص 

النادي العلمي.
حلقتني  ال��ب�����ض��ت��ك��ي  ال���دك���ت���ور  واأدار 
الجتاهات  تناولت  الوىل  نقا�ضيتني 
امل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل�����ل�����روب�����وت وال������ذك������اء 
الدكتور  ف��ي��ه��ا  و����ض���ارك  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
باتريك ماير وهو خبري يف تكنولوجيا 
الن�ضانية والروبوتات الرقمية وتناول 
ا���ض��ف��اء ال��ط��اب��ع ال��دمي��وق��راط��ي على 
وا�ضتعر�ص  الن�����ض��ان��ي��ة  ال����روب����وت����ات 
خاللها ع��دد م��ن ال��ك��وارث ال��ت��ي متت 
ا�ضتخدام  على  فيها  ال��ن��ا���ص  م�ضاعدة 
وتكنولوجيا  ط��ي��ار  ب����دون  ال��ط��ائ��رات 
ال���روب���وت وم��ن��ه��ا زل����زال ب���ريو وزل���زال 
وامل�ضاعدات  الدوي�����ة  وو����ض���ول  ن��ي��ب��ال 
الن�����ض��ان��ي��ة ب�����ض��رع��ة مل��ن��اط��ق ك����وارث يف 

غابات المازون ويف تنزانيا.
وحت������دث ف��ي��ه��ا اي�������ض���ا ال����دك����ت����ور راج 
هند�ضة  يف  خ���ب���ري  وه�����و  م����اده����اف����ان 
وحتدث  الذكية  وال��روب��وت��ات  النظمة 

•• اأبوظبي-الفجر:

املوؤمتر  ب��رن��ام��ج  ي��ل��ع��ب  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن 
اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  ملعر�ص  ال�ضرتاتيجي 
ال���دويل للبرتول )اأدي��ب��ك(، وال���ذي �ضهد 
اإعادة هيكلة �ضاملة وتو�ضعة كبرية لي�ضمل 
والفرعية يف قطاع  الرئي�ضة  التخ�ض�ضات 
ال���ق���رارات  دف����ع  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً  ال��ط��اق��ة 
امتداد  على  ال�ضرتاتيجية  ال�ضتثمارية 
ذكره  ملا  وفقاً  القطاع،  يف  القيمة  �ضل�ضلة 
الدويل  ال�ضنوي  امللتقى  اأدي��ب��ك،  منظمو 
ق���ادة وخرباء  ك��ب��ار  الأب����رز وال���ذي يجمع 

و�ضانعي القرار يف قطاع النفط والغاز. 
وبيع  النفط  تكرير  يف  ال�ضتثمار  وي���ربز 
م�ضتقاته، مثل الوقود واملواد البال�ضتيكية 
املجالت  اه���م  اأح����د  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، 
ا�ضرتاتيجية  عليها  تركز  التي  الرئي�ضية 
عمليات ون�ضاطات �ضركات النفط الوطنية 
زيادة  ت�ضتهدف  التي  الأو���ض��ط  ال�ضرق  يف 
القيمة من املنتجات املعاجلة التي حت�ضل 

عليها من مواردها الطبيعية.
و�ضتتم اإعادة هيكلة برنامج موؤمتر اأديبك 
هذا  ليعك�ص   2017 للعام  ال�ضرتاتيجي 
املوؤمتر  برنامج  ويراعي  اجلديد.  التغري 
ميثلون  والذين  امل�ضاركني  طبيعة  املو�ضع 
الرفيعة  امل��ن��ا���ض��ب  ���ض��اغ��ل��ي  م���ن  ن��خ��ب��ة 
التنفيذيني  ال���روؤ����ض���اء  ع����دد  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
لأك���رب ���ض��رك��ات ال��ن��ف��ط وال���غ���از ت���اأث���ريا يف 
ال���ع���امل ي���دي���رون ع��م��ل��ي��ات ون�����ض��اط��ات يف 
ج��م��ي��ع جم�����الت ق���ط���اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از، 
وم����روراً  وال���ض��ت��خ��راج  التنقيب  م��ن  ب���داً 
وال�ضناعات  ب��ال��ت��ك��ري��ر  وان��ت��ه��اء  ب��ال��ن��ق��ل 

البرتوكيماوية. 
وقال ال�ضيد علي خليفة ال�ضام�ضي، الرئي�ص 
للعمليات  ال��ي��ا���ض��ات  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
معر�ص  رئ��ي�����ص  امل�����ح�����دودة،  ال���ب���رتول���ي���ة 
من  الغر�ص  اإن   ،2017 اأديبك  وموؤمتر 
ق��وة م�ضتقطبة  يكون  اأن  يكمن يف  اأدي��ب��ك 
ال��ف��اع��ل��ة يف  الأط�����راف  وج��ام��ع��ة للجميع 

ال�ضام�ضي وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
املدر�ضية  الن�����ض��ط��ة  ل��ق��ط��اع  امل�����ض��اع��د 
عام  مدير  �ضبحي  اإي��ن��ا���ص  وال��دك��ت��ورة 
جمهورية  يف  الل����ك����رتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املبتكرة  وال���ط���ال���ب���ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ض��ر 
احللقة  خ����الل  مت  ال��ك��ع��ب��ي.  ف��اط��م��ة 
يف  التكنولوجيا  ا�ضتخدام  ا�ضتعرا�ص 
الروبوتات  التعليم وخ�ضو�ضا يف علوم 
النقا�ص  وتناول  ال�ضطناعي  وال��ذك��اء 
العلم  ل��ت��و���ض��ي��ل  امل��ع��ل��م  مت��ك��ني  ادوات 
جيل  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  وان  املتلقي  اىل 
التكيف  ال�ضروري  وم��ن  التكنولوجيا 
معه ولكي نحبب الطالب يف ان يتعلم 

وان هذه هي الطريقة الوحيدة لك�ضب 
خطة  احللقة  تناولت  كما  انتباههم. 
وزارة الرتبية والتعليم يف التعلم الذكي 
العلمية  ال��ن��وادي  دور  وتعزيز  وان�����ض��اء 
تكنولوجيا  ت���واك���ب  ل��ك��ي  امل���دار����ص  يف 

الروبوت والذكاء ال�ضطناعي.
يف  امل�ضرية  التجربة  ا�ضتعر�ضت  كما 
وعدد  التعليم  تكنولوجيا  ا���ض��ت��خ��دام 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ري ه��ذا املجال 
والتغيريات التي مت اجراوؤها يف املناهج 

لكي تواكب التكنولوجيا.
عن  الكعبي  فاطمة  الطالبة  وحتدثت 
روبوت تعليمي اعدته للدرا�ضة عن بعد 

الدرو�ص  يف  امل�ضاركة  يف  الطالب  يفيد 
اذا تعذر ح�ضوره اإىل املدر�ضة.

وا�ضتعر�ص الدكتور الب�ضتكي كمتحدث 
توجهات  اخ������رى  ح��ل��ق��ة  يف  رئ���ي�������ض���ي 
ومبادرات دبي امل�ضتقبلية ومنها مبادرة 
امل�ضتقبل  وم�������ض���رع���ات   X  10 دب����ي 
للف�ضاء  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د  وم����رك����ز 
وال�ضيارات  الب��ع��اد  ثالثية  والطباعة 
كهرباء  هيئة  وم�ضاريع  احلركة  ذاتية 
ومياه دبي يف جمال الطاقات اجلديدة 
جميعها  ت���ه���دف  وال����ت����ي  وامل����ت����ج����ددة 
للولوج اىل امل�ضتقبل والريادة فيه بثقة 

واقتدار.

اأديبك  ويقّدم  الأو�ضط.  وال�ضرق  اإفريقيا 
تخ�ض�ضية  ج��ل�����ض��ة   119 ل��ل��م��خ��ت�����ض��ني 
تتناول جميع جوانب القطاع وذلك عالوة 

على برنامج املوؤمتر ال�ضرتاتيجي.
وينعقد برنامج املوؤمتر اإىل جانب معر�ص 
جتاري رفيع امل�ضتوى يتيح فر�ضاً ل مثيل 
ل��ه��ا ل��ل��ت��وا���ض��ل ب���ني ال�����ض��رك��ات، م���ا يوؤكد 
مكانة اأديبك كمركز عاملي لعقد ال�ضفقات 
القطاع  املوؤثرين يف  القرار  ل�ضانعي  يتيح 
�ضراكات  وتاأ�ضي�ص  ناجحة  عالقات  اقامة 

من �ضاأنها دفع عجلة النمو يف امل�ضتقبل.
املتغريات  م��ع  با�ضتمرار  اأدي��ب��ك  ويتكيف 
احلا�ضلة يف القطاع من اأجل التخفيف من 
م�ضادر القلق احلالية لدى قادة ال�ضركات، 
اأهم  ب�ضاأن  للحوار  منرباً  باعتباره  وذل��ك 
الق�ضايا. وبات قطاع النفط والغاز حالياً 
ي�ضهد تكّيفاً مع الو�ضع الطبيعي اجلديد، 
بقوة  ال�ضركات من�ضباً  تركيز  كان  اأن  بعد 

خالل  والنتاج  ال�ضتك�ضاف  جمالت  على 
والتي عرفت   2014 العام  قبل  ما  فرتة 
اأعقب  النفط،  اأ�ضعار  يف  م�ضتمرا  ارتفاعاً 
ال�����ض��رك��ات خ���الل العامني  اه��ت��م��ام  ذل���ك 
وحت�ضني  ب���الب���ت���ك���ار  و2016   2015
الفورية.  ال��ت��ك��ال��ي��ف  م��ن  ل��ل��ح��د  ال��ك��ف��اءة 
ال�ضتثمارات  عودة  اإىل  التكيف  هذا  واأّدى 
لرتفاع  حت�ضباً  والإن��ت��اج  ال�ضتك�ضاف  اإىل 
الطلب، وتزايد الهتمام بالغاز الطبيعي، 
و����ض���رورة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ات التي 
امل��وارد على  اإ�ضافية من هذه  حتقق قيمة 

الأمد البعيد.
املتكاملة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  م���ع  ومت��ا���ض��ي��اً 
للنمو الذكي 2030، تهدف اأدنوك، التي 
اأديبك، اإىل زيادة القيمة  ت�ضت�ضيف حدث 
والبرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  جم����ال  يف 
 10.2 اإن��ت��اج��ه��ا م��ن ال��ن��ف��ط اإىل  وزي����ادة 
 ،2022 العام  بحلول  �ضنوياً  طن  مليون 

من  البرتوكيماويات  من  اإنتاجها  وزي��ادة 
 11.4 اإىل   2016 يف  ط��ن  مليون   4.5
مليون طن بحلول العام 2025، وتو�ضيع 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا امل��ب��ت��ك��رة ع��ال��ي��ة ال��ق��ي��م��ة من 
فيها  ت�ضرتك  اأه����داف  وه��ي  البال�ضتيك، 
�ضركات النفط الوطنية يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط وخارجها.
اإىل زيادة  وي��ه��دف نهج الأع��م��ال اجل��دي��د 
ال��ق��ي��م��ة م���ن ك���ل ب��رم��ي��ل ت��ن��ت��ج��ه �ضركات 
النفط الوطنية عن طريق حتقيق اإيرادات 
اإ�ضافية من كل م�ضتويات عمليات التكرير 
وال��ت��وزي��ع وامل��ب��ي��ع��ات. وع���الوة على ذلك، 
ميكن لال�ضتثمارات التي يتم �ضّخها على 
اأثر  م��ن  حت��ّد  اأن  القيمة  �ضل�ضلة  ام��ت��داد 
حيث  وال��غ��از،  النفط  اأ���ض��ع��ار  يف  التقّلبات 
يرتك �ضعود الأ�ضواق اأو تراجعها تاأثريات 
م��ن م�ضتويات  م�����ض��ت��وى  ك��ل  م��ت��ف��اوت��ة يف 

القطاع.
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العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2607 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/١-حممد �ضعيد �ضامل الطليع الظهوري جمهول حمل 
عليك  اأق���ام  ق��د  الوطني  الحت���اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١٤33٧6٠(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1244 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/١-  عبدالرحيم با�ضا حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/برنك�ص جلوبال �ضريفي�ضز م.م.ح وميثله:ح�ضن 
حممد ح�ضن متيم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )٢٧٠6١٠( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ضتبا�ضر الجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1585  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  املزروعي  حممد  �ضليمان  �ضعيد  �ضيف   -١ �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / بنك دبي ال�ضالمي �ص.م.ع وميثله:خلفان 
غامن �ضعيد خلفان الكعبي قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم ٢٠١5/١٢٤٤ جتاري كلي بتاريخ:١٠/٢5/٢٠١6     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق ٢٠١٧/١١/6 ال�ضاعة ١٠.٠٠ �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

        يف  الدعوى 2017/77  ا�شتئناف تنفيذ مدين    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ ١- روري ماك�ضويل جيم�ضون  جمهول حمل القامة 
وميثله:علي  ����ص.ذ.م.م  لال�ضتثمار  القاب�ضة  تعمري   / امل�ضتاأنف  ان  مبا 
بالدعوى رقم  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/ احلكم  ابراهيم اجلرمن  قد  ا�ضماعيل 

٢٠١٤/٤83 تنفيذ مدين     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق ٢٠١٧/١٠/٢5 ال�ضاعة ١٧.3٠ م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3640  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/١- ارابي�ضكو ارت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  دي��ن  ميوا  ا�ضحاق  التنفيذ/حممد  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢8٧٢( 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )56٤(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3734  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ص.ذ.م.م  املغربي  ال��وداي��ة  ق�ضبة  مقهى  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جيان بالبارا كوبول قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١٤585(
مبلغ )١٢٢٢( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3690  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/١- اأ�ضول العمران لعمال احلدادة والنجارة �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممود جابر عبدالتواب 
عبدالرحيم قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤٧33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )55٧( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3757  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/١- املرجان لند �ضكيب �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد طارق حممد اكرب قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١١55٧( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )١٠١9( 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3637  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/١- برامي لين للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  قد  الدين ها�ضم خا  التنفيذ/معني  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )١١5٧١.5(
مبلغ )١٠١٤( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3357  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/١- مطعم لزيزة جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/حممد نويد اجنم عبداملجيد قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤٧6٧( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )659( درهم ر�ضوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3368  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/١- ه���اي لي���ف ل��ن��ق��ل ال���رك���اب ب��احل��اف��الت املوؤجرة 
با�ضا  التنفيذ/�ضعيد  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  وزير با�ضا قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )659٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )٧35( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3780  تنفيذ عمايل 
�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  ال��ع��روج  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد هالل حممد عبدال�ضالم قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6٧١5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ )٧8١( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3609  تنفيذ عمايل 

�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  ال��ع��روج  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  عبداملناف  مياه  ا�ضحق  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9٢١3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ )86١( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2518  تنفيذ عمايل 

�����ص.ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �ضولو�ضنز  ك��ي  �ضيفيتي  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جهاد عبداملنعم الرفاعي 
ابو احل�ضن قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63٠5٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )١٢6٢( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

                 يف  الدعوى 2017/20  التما�س اعادة نظر عمايل
���ض��ب��ا  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان  ب��ون��د  امللتم�ص ���ض��ده / ١- يل يل  اىل 
امللتم�ص/ ع�ضرت يا�ضمني رفاقت علي  نعلنكم بان امللتم�ص اقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها التما�ص اعادة النظر يف الدعوى رق��م:٧٧٠٧/٢٠١٧ عمايل جزئي 
الربعاء  ي���وم  جل�ضة  ملحكمة  ل��ه��ا  وح����ددت  والت���ع���اب.  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة ���ص  ال�����ض��اع��ة:٠8:3٠  امل����واف����ق:٢٠١٧/١٠/٢5 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/534  تظلم جتاري
اىل املتظلم �ضده / ١-عرفات علي خليل الرحمن خليل الرحمن جمهول حمل 
القامة مبا ان املتظلم / حممد ابراهيم �ضاكارايغني قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف المر على عري�ضة رقم ٢٠١٧/895 
والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/٢٢   ال�ضاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ص   ٠8.3٠
قبل اجلل�ضة  للمحكمة  او م�ضتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9
اإعالن  بالن�شر

رقم 2017/6655   
املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 

املنذر اليه : تي اأو اأف اأف لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها - �ص ذ م م   
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضداد مبلغ ) ٢3.5٠٠ ثالثة وع�ضرون الف وخم�ضمائة درهم(  
وذلك خالل مدة اق�ضاها 3٠ يوم من تاريخ الن�ضر ، واإخالء العقار بعد انتهاء العقد 
لعدم رغبته يف التجديد وت�ضليمه للمنذر خالية من ال�ضواغل وباحلالة التي ت�ضلمها 
مع ا�ضالح ما قد يكون قد حلق بها من �ضرر وتلف وت�ضليم املفاتيح و�ضداد م�ضاريف 
ترتبة على  اخ��رى  ا�ضرار  واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  وامل��اء حتى  الكهرباء  ا�ضتهالك 
الالزمة  الق�ضائية  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  �ضي�ضطر  اإل   ، اليه  املنذر  التزام  عدم 
كافة  اليه  املنذر  وحتميل  وال�ضرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ص  مع   ، ذك��ر  ما  للمطالبة 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/6658   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
املنذر اليه : يونيفايد كوميو نيكي�ضن اكوبيمنت - �ص ذ م م  

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضداد مبلغ ) ٢٧.٧5٠ �ضبعة وع�ضرون الف و�ضبعمائة وخم�ضون 
درهم (  وذلك خالل مدة اق�ضاها 3٠ يوم من تاريخ الن�ضر ، واإخالء العقار بعد انتهاء 
التي  وباحلالة  ال�ضواغل  للمنذر خالية من  وت�ضليمه  التجديد  لعدم رغبته يف  العقد 
ت�ضلمها مع ا�ضالح ما قد يكون قد حلق بها من �ضرر وتلف وت�ضليم املفاتيح و�ضداد 
اخرى  ا���ض��رار  واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  وامل��اء  الكهرباء  ا�ضتهالك  م�ضاريف 
ترتبة على عدم التزام املنذر اليه ، اإل �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�ضائية 
الالزمة للمطالبة ما ذكر ، مع التعوي�ص اجلابر للعطل وال�ضرر وحتميل املنذر اليه 

كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9
اإعالن  بالن�شر

رقم 2017/6652   
املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 

املنذر اليه : اأوول اإن ون خلدمات ال�ضحن - �ص م م  
درهم   الف وخم�ضمائة  ع�ضر  ت�ضعة   )  ١9.5٠٠  ( مبلغ  ب�ضداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
وذلك خالل مدة اق�ضاها 3٠ يوم من تاريخ الن�ضر ، واإخالء العقار بعد انتهاء العقد 
لعدم رغبته يف التجديد وت�ضليمه للمنذر خالية من ال�ضواغل وباحلالة التي ت�ضلمها 
مع ا�ضالح ما قد يكون قد حلق بها من �ضرر وتلف وت�ضليم املفاتيح و�ضداد م�ضاريف 
ترتبة على  اخ��رى  ا�ضرار  واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  وامل��اء حتى  الكهرباء  ا�ضتهالك 
الالزمة  الق�ضائية  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  �ضي�ضطر  اإل   ، اليه  املنذر  التزام  عدم 
كافة  اليه  املنذر  وحتميل  وال�ضرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ص  مع   ، ذك��ر  ما  للمطالبة 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/6660   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
املنذر اليه :  فلك زيب للخدمات الفنية  

درهم    الف وخم�ضمائة  ع�ضر  ت�ضعة   )  ١9.5٠٠  ( مبلغ  ب�ضداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
وذلك خالل مدة اق�ضاها 3٠ يوم من تاريخ الن�ضر ، واإخالء العقار بعد انتهاء العقد 
لعدم رغبته يف التجديد وت�ضليمه للمنذر خالية من ال�ضواغل وباحلالة التي ت�ضلمها 
مع ا�ضالح ما قد يكون قد حلق بها من �ضرر وتلف وت�ضليم املفاتيح و�ضداد م�ضاريف 
ترتبة على  اخ��رى  ا�ضرار  واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  وامل��اء حتى  الكهرباء  ا�ضتهالك 
الالزمة  الق�ضائية  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  �ضي�ضطر  اإل   ، اليه  املنذر  التزام  عدم 
كافة  اليه  املنذر  وحتميل  وال�ضرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ص  مع   ، ذك��ر  ما  للمطالبة 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/6654   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
املنذر اليه : كال�ضيك بوينت للتجارة العامة - �ص ذ م م   

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضداد مبلغ ) ١١.٢٠٠ احدى ع�ضر الف ومائتان درهم  (  وذلك 
خالل مدة اق�ضاها 3٠ يوم من تاريخ الن�ضر ، واإخ��الء العقار بعد انتهاء العقد لعدم 
ت�ضلمها مع  التي  وباحلالة  ال�ضواغل  خالية من  للمنذر  وت�ضليمه  التجديد  يف  رغبته 
م�ضاريف  و�ضداد  املفاتيح  وت�ضليم  وتلف  �ضرر  من  بها  حلق  قد  يكون  قد  ما  ا�ضالح 
ترتبة على  اخ��رى  ا�ضرار  واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  وامل��اء حتى  الكهرباء  ا�ضتهالك 
الالزمة  الق�ضائية  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  �ضي�ضطر  اإل   ، اليه  املنذر  التزام  عدم 
كافة  اليه  املنذر  وحتميل  وال�ضرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ص  مع   ، ذك��ر  ما  للمطالبة 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/6653   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
املنذر اليه : ماجد ح�ضني لالعمال الفنية - �ص ذ م م   

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضداد مبلغ ) ٢3.٠٠٠ (  ثالثة وع�ضرون الف دره��م  وذلك 
خالل مدة اق�ضاها 3٠ يوم من تاريخ الن�ضر ، واإخ��الء العقار بعد انتهاء العقد لعدم 
ت�ضلمها مع  التي  وباحلالة  ال�ضواغل  خالية من  للمنذر  وت�ضليمه  التجديد  يف  رغبته 
م�ضاريف  و�ضداد  املفاتيح  وت�ضليم  وتلف  �ضرر  من  بها  حلق  قد  يكون  قد  ما  ا�ضالح 
ترتبة على  اخ��رى  ا�ضرار  واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  وامل��اء حتى  الكهرباء  ا�ضتهالك 
الالزمة  الق�ضائية  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  �ضي�ضطر  اإل   ، اليه  املنذر  التزام  عدم 
كافة  اليه  املنذر  وحتميل  وال�ضرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ص  مع   ، ذك��ر  ما  للمطالبة 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1483  مدين  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- عبدالرحيم ح�ضينار بالبرا بالبرا جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/8/١3  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/موؤ�ض�ضة ادواتي لتجارة ادوات التجميل وميثلها مالكها/بدر بن ابراهيم بن 
�ضعد بن جفال بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٤٠.٠٠٠( درهم مع 
ال�ضداد والزمت  فوائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام 
املدعي عليه بامل�ضاريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1320 تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  القريني�ص  عبدالعزيز  يو�ضف  ���ض��ده/١-   املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نوال املرباطي للمحاماة وال�ضت�ضارات 
اأقام  ق��د  امل��رب��اط��ي   �ضالح  حممد  م�ضطفى  وميثله:نوال  القانونية 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )5١3٤٧( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4976  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / ١-روي��ال ماج�ضتيك للخدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد كوثر ميزي عبداحلليم ميزي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها)٢35٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 mb172979957ae:ال�ضكوى رق���م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م   )١٤٠٠(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ض��ة ي���وم ال��ث��الث��اء امل�������واف�������ق:٢٠١٧/١٠/٢٤ ال�����ض��اع��ة ٠8.3٠ �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7115  عمايل جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / ١-الرئي�ضي لتجميل احلدائق 
مبا ان املدعي /ا�ضغر خان �ضورات �ضاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم   )٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)٢١٠٤5  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB175529213AE وحددت لها جل�ضة 
يوم الثنني املوافق:٢٠١٧/١٠/٢3 ال�ضاعة ٠8.3٠ �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9174  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-�ضوبر �ضرتنث للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مبا ان املدعي /حممد ا�ضف حممد علي خان قد 
ع��ودة مببلغ )٢٠٠٠(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)١٧8٧9  املطالبة مب�ضتحقات عمالية 
ال�ضكوى:MB177077785AE وحددت لها  درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الربعاء املوافق:٢٠١٧/١٠/١١ ال�ضاعة ١5.٠٠ م�ضاءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2037  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  �ضام  عليه/١-  املحكوم  اىل 
يف    ٢٠١٧/8/١٠ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
باأن  املدعى عليها  بالزام  �ضكور علي  ل�ضالح/اجمني علي  اعاله  املذكورة  الدعوى 
الدرجة  على  موطنه  اىل  ال��ع��ودة  وبتذكرة  دره��م   )٢٢٢٢3( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
ال�ضياحية عينا او قيمتها وقت تنفيذ احلكم نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل 
اخر والزمت املدعي عليها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه منها 
. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7493  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-اأندريجا باتينكا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�ضركة 
التنفيذي/ الرئي�ص  قانونا  وميثلها  م.د.م.����ص  �ضريفي�ضز   & �ضوليو�ضونز  نافايدا 

عليك  اأق��ام  قد  عبدالغني  عبدالعزيز  حممد  وميثله:�ضعاد  جاين  ب��اب��ولل  بانكاج 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها)95٠٠٠ درهم( والر�ضوم 
املوافق:٢٠١٧/١٠/١9  يوم اخلمي�ص  لها جل�ضة  املحاماة وحددت  واتعاب  وامل�ضاريف 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة:ch1.A.5 لذا  ال�ضاعة ٠8.3٠ �ص 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8353  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-�ضايلنت او�ضن للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  ان املدعي /نريياه ادهيامبو مواجي قد 
درهم(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   ٢٢٢86( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb176554780ae  وحددت لها جل�ضة 
يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/٢9 ال�ضاعة ٠8.3٠ �ص بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3749  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-هاى تك لتجارة املعدات الطبية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /جي�ضيكا �ضريا كابينجان باندوما قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تطلب املدعية 
واحلكم  لئحتها  من  ب�ضورة  عليها  املدعي  واع��الن  ال��دع��وى  ت�ضجيل  املحكمة  عدالة  من 
بالزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل )5١853( درهم وتذكرة عودة بقيمة ٢٠٠٠ درهم 
وحددت    mb170944243ae:العمالية ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامها 
لذا   ch1.A.5 بالقاعة  ٠8.3٠ �ص  ال�ضاعة  املوافق ٢٠١٧/١٠/١١  الربعاء  يوم  لها جل�ضة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2707  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/١- نور احلياه خلدمات الفراح �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عداي  ح�ضني  وميثله:علي  قا�ضم  حممد  ح�ضن  علي  ح�ضن  املدعي/عمرو  ان  مبا 
يف    ٢٠١٧/٧/١١ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال�ضمري 
بالزام  قا�ضم  حممد  ح�ضن  علي  ح�ضن  ل�ضالح/عمرو  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )١6٤.٠٠٠( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
والزمتها  اخر  �ضاحب عمل  لدى  بالعمل  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  مقابلها  او 
باملنا�ضب من امل�ضروفات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4895  عمايل جزئي
الريامي   -٢ �����ص.ذ.م.م  العامة  وال�ضيانة  للديكور  ١-ال��ري��ام��ي   / امل��دخ��ل  اخل�ضم  اىل 
امل��دع��ي /جافاهارلل  �������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان  ل��ل��زج��اج والمل��ن��ي��وم 
اأق����ام عليك الدعوى  امل��ازم��ي ق��د  ف��ي�����ض��واك��ارم��ا ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ح�ضن حم��م��د ع��ب��داهلل 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وق��دره��ا)39٤٧٤  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
التام  ال�ضداد  الدعوى وحتى  اقامة  تاريخ  القانونية ١٢% من  املحاماة والفائدة  واتعاب 
الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB170639414EA/2017:ال�ضكوى رق��م 
املوافق:٢٠١٧/١٠/٢3 ال�ضاعة ٠8.3٠ �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8863  عمايل جزئي

�������ص.ذ.م.م جمهول  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  اىل امل��دع��ي عليه / ١-ال��ق��م��ة اخل�����ض��راء 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ال�����ض��ي��د ���ض��ك��ري ع��ب��دال�����ض��ادق ح�����ض��ان��ني قد 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   ٧٠٠٠(
ال�ضكوى:MB176703897AE  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  م�ضاءا   ١5.٠٠ ال�ضاعة   ٢٠١٧/١٠/١١
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9148  عمايل جزئي

�������ص.ذ.م.م جمهول  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  اىل امل��دع��ي عليه / ١-ال��ق��م��ة اخل�����ض��راء 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د اب��راه��ي��م ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ف��ق��ي ق��د اأقام 
 596٠( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )١5٠٠ دره������م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
ال�ضكوى:MB176704216AE  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  م�ضاءا   ١5.٠٠ ال�ضاعة   ٢٠١٧/١٠/١١
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/5999  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/١- امباير �ضيف�ص كيرتينج �ضريف�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/8/٢١  يف 
عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  خليل  يو�ضف  ل�ضالح/اليا�ص  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )٧6333( دره��م وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل  ب��اأن 
يلتحق املدعي بخدمة �ضاحب عمل اخر وبالر�ضوم وامل�ضاريف . حكما مبثابة 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل  هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3823  تنفيذ عمايل 
���ص.ذ.م.م جمهول  العامة  للتجارة  البي�ص  الن�ضر  املنفذ �ضده/١-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد ح�ضني عبداخلالق فرج قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )86١٤9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   )6٢٠8( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3541  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/١- ات�ص ايه ا�ص ات�ص خلدمات تنظيف املباين �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد م�ضتاق خادم ح�ضني 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8٤٤3( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  دره��م   )835( مبلغ  اىل  بال�ضافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3358  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/١- مطعم لزيزة جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   ق��د  خ��ان  منور  اك��رم  التنفيذ/حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤٧6٧( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )659( درهم ر�ضوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3636  تنفيذ عمايل 

�����ص.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  ب��رامي لي��ن  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضري ريبون موندول �ضري كارتيك 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  موندول 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١3٢٢٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )١١3٧( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1044 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /١ -  با�ضيفيك لنظمة املراقبة - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  
٢- راهولن ديليب جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك برودا  قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  
٢٠١٧/9/٢5 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�ضل يف املو�ضوع 
والطعن بالتزوير  بندب املخترب اجلنائي بالدارة العامة ل�ضرط دبي ليعهد اىل 
اأحد خربائه املخت�ضني وعلى ان تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�ضادر بتلك 
اجلل�ضة.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثنني  املوافق ٢٠١٧/١٠/9  ال�ضاعة 
3٠ : 9 �ضباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �ضداد املدعي عليهما الثالث 

والرابع امانة اخلبري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2766   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١- اي . ان. ام للمعادن - �ص ذ م م ٢- امتياز الرب �ضيد مويزور راب - ب�ضفته 
نواز�ص على  �ضبري مو�ضوى مري   -3 م   م  ذ  �ص   - للمعادن  ام  ان  اي  ملديونية  و�ضامن  كفيل 
مو�ضوى - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية اي ان ام للمعادن - �ص ذ م م  ٤- �ضيد �ضري عبا�ص 
نقوي - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية اي ان ام للمعادن - �ص ذ م م 5- م�ضنع دبي لتدوير 
املخلفات - ذ م م - ب�ضفتها كفيلة و�ضامنة ملديونية اي ان ام للمعادن - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك العربي - �ص م ع وميثله / حممد عي�ضى �ضلطان 
ال�ضويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�ضامن  دره��م    )3٠٠6٠٧3.35( وق��دره 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2243   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �ضدهما/١- اميج للنقليات العامة  ٢- امييج للنقليات - �ص ذ م م 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ال�����ض��رك��ة التجارية  جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
اأقام  ال�ضابري  قد  �ضلمان ح�ضن  م م وميثله / حممد  ذ  املركزية - �ص 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )٤5959٧( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8102  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/١- املودة للو�ضاطة العقارية   جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/
�ضلوى ال�ضيد عبدالعظيم ال�ضيد �ضرف الدين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وقدره  مببلغ   ع��وده  وتذكرة  دره��م(   8٠83( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  )AE176352179MB( وبالر�ضوم وامل�ضاريف  يف  ال�ضكوى رقم )١5٠٠ درهم(
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق ٢٠١٧/١٠/١٧  ال�ضاعة 8.3٠ �ضباحا  بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما   Ch1.A.2
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2999 تنفيذ جتاري
هريال   -٢ ذ.م.م  العامة  للتجارة  جلوبال  امن��ول  �ضده/١-�ضركة  املنفذ  اىل 
التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  نافينبهاي  تاكري 
ال�ضارقة ال�ضالمي وميثله:خلفان غامن �ضعيد خلفان الكعبي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن والتكافل بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٧6969٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2335 تنفيذ جتاري

جمهول  �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  م��اري��ن  ���ض��ده/١-ي��اب��ان  املنفذ  اىل 
�ص.م.ع  ال��دويل  التجاري  التنفيذ/البنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )6١998٠.٧3(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى �الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• ال�صارقة-الفجر:

�ضمن جهودها الرامية اإىل اإ�ضدار 1001 كتاب اإماراتي خالل 
عامي 2016 و2017، دعمت مبادرة األف عنوان وعنوان ، التي 
الأدبية  الكتب  اأطلقتها ثقافة بال حدود ، جمموعة جديدة من 
والنقدية والروائية، لعدد من الُكّتاب الإماراتيني والعرب، والتي 
تتناول مو�ضوعات متنوعة، من الواقع املعا�ضر وحب الوطن، اإىل 
القائمة  تلك  اأو  اليومية  احلياة  من  امل�ضتوحاة  الق�ض�ص  جانب 

على اخليال. 

ونقدم قراءات يف جمموعة خمتارة من الإ�ضدارات التي دعمتها 
املبادرة.

كيف حتيا
تقدم الكاتبة �ضعاد مطر يف كتابها كيف حتيا ال�ضادر عن موؤ�ض�ضة 
الذي  وال��واق��ع  ال��وج��دان  تالم�ص  نرية  خ��واط��ر  للن�ضر،  نبطي 
نعي�ضه، والتي �ضيغت باأ�ضلوب �ضهل وب�ضيط، ومن بينها تلك التي 

حتمل عنوان الكتاب:
لتهناأ حني تغادر تعلم كيف حتيا  

تعلم حني مت�ضي  كيف تاأتي الب�ضائر
كيف حت�ضد تعلم كيف ت�ضتعد 

خطى اخلري �ضائر  كيف تكون على 
فالبدايات حمطات والعربة دوماً بالنهايات 

اإن ا�ضتوعبها  يقظى ال�ضمائر
والكاتبة �ضعاد مطر من مواليد راأ�ص اخليمة، ولها عدة موؤلفات 
وحائزة  ل��الأط��ف��ال،  ق�ض�ضية  وجم��م��وع��ات  ت��رب��وي��ة  واإ����ض���دارات 
التاأليف الرتبوي للطفل  على جائزة خليفة الرتبوية يف جمال 
الق�ضة  جم����ال  يف  اجل���وائ���ز  م���ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل   ،2014

الق�ضرية.

ّبر�ية قلم
يت�ضمن كتاب ّبراية قلم ، للكاتبة الإماراتية خديجة احلو�ضني، 
وال�ضادر عن دار همايل للطباعة والن�ضر والتوزيع، ر�ضائل اأدبية 
وال��ذك��رى ومعاين  اأف��ك��ار احل��ب  م��ن  العديد  ب��ني طياتها  حتمل 
العتزاز بالهوية الوطنية، التي تنقل من خاللها الكاتبة م�ضاعر 
ي��وم احتاد  ال��ع��ل��م..  ي��وم  ال��وط��ن، ومنها:  وع��ب��ارات تنب�ص بحب 
القلوب ، و اأق�ضمتم فوفيتم ، و ٌجند..اأقوياء العزمية ، و اأنت عنٌي 
لوطنك ، و اإن�ضانية فاقت الأزمان ، و الإمارات.. طموح العامل ، و 

وطن الإجناز ، و احلب.. واأ�ضياء اأخرى .

�لذبابة �لتي �أنهِت �حلرب
ت�ضرد ق�ضة الذبابة التي اأنهت احلرب للكاتبة الآي�ضلندية برند�ص 
الفلك  دار  عن  وال�ضادر  معروف،  مازن  وترجمة  بيورفينزدوتر، 
تثري  ل  ع��ادي��ة  منزلية  ذب��اب��ات  ث��الث  حكاية  والن�ضر،  للرتجمة 
انتباه الب�ضر اإل قلياًل منهم، حيث تنقلب احلكاية راأ�ضاً على عقب 

عندما تقرر الذبابات الهرب.
وتت�ضم الرواية باملرح واجلدية يف نف�ص الوقت، وهي حا�ضلة على 

املركز الأول جلائزة اأدب الطفل الآي�ضلندي عام 2011.

�سرديات عربية
دار  ع��ن  وال�����ض��ادر  وردي،  حممد  للكاتب  عربية  ���ض��ردي��ات  ي�ضم 
جمموعة  يف  نقدية  ق��راءات  والتوزيع،  والن�ضر  للطباعة  همايل 
وبع�ضها  عدة  عربية  اأقطار  على  موزعة  الأدبية  الإ�ضدارات  من 
مطلع  م��ن  ب��داي��ة  معظمها  ون�ضرت  العاملي،  الأدب  ع��ن  ترجمت 
كتاباً   40 نحو  على  الكتاب  وي�ضيء  املا�ضي.  القرن  ت�ضعينيات 
م�ضرحي،  وعر�ص  �ضعرية  وجمموعة  ق�ضرية  وق�ضة  رواي��ة  بني 
في�ضتطيع القارئ اختيار ما ي�ضاء منها، �ضواًء ليلبي متعة القراءة 

اأو ي�ضتجيب حلاجته يف البحث اأو الدرا�ضة.

م�سنع �حلكايات
جمدي  اأحمد  للكاتب   ، احلكايات  م�ضنع  كتاب  �ضفحات  تعر�ص 
هّمام، وال�ضادر عن دار مداد للن�ضر والتوزيع، 25 حواراً للكّتاب 
وح�ضورهم  ون�ضو�ضهم  حياتهم  من  م�ضاهد  مت�ضمنة  العرب، 
الكتاب  ه���وؤلء  وم��ن  �ضل�ضة،  بطريقة  الأدب��ي��ة  موؤلفاتهم  داخ���ل 
الرياحي،  املدهون، وكمال  ال�ضر، وحممد ربيع، وربعي  تاج  اأمري 
الطوخي،  ونائل  وب�ضري مفتي،  زي��ادة،  الرملي، وحمور  وحم�ضن 

واحلبيب ال�ضاملي.

يخبئ يف جيبه ق�سيدة
تتحدث رواية يخبئ يف جيبه ق�ضيدة للكاتبة اجلزائرية منجية 
اإبراهيم، وال�ضادرة عن دار ثقافة للن�ضر والتوزيع، عن الواقع 
ل�ضان  املتنبي على  الطّيب  العربي يف ثوب حكاية ترويها لأبي 
مع  تعمل  العربي  اأمينة  ا�ضمها  ومغاِمرة  �ضابة حاملة  �ضحافية 
اأن تتعر�ص  اأ�ضامة الذي يقع يف حبها. وبعد  زميلها ال�ضحفي 
عائلتها حلادث ب�ضع يوؤّمن لها اأ�ضامة �ضكناً مع اإحدى قريباته 
)منى( التي ترى يف اأمينة فتاة م�ضتهرتة، غريبة الأطوار بينما 
منى ال�ضابة ذات الهتمام القوي باآخر �ضيحات املو�ضة. تتعاي�ص 
منى مع اأمينة ب�ضكل اأو اآخر، اإىل اأن تلتقي اأمينة الفار�ص املنتظر 

وتالحق حلمها بالتغيري.
اأطلقتها  ال��ت��ي  وع���ن���وان  ع���ن���وان  األ����ف  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
اإ�ضدار  اإىل  تهدف   ،2016 م��ن  ف��رباي��ر  ح��دود يف  ب��ال  ثقافة 
يف  والفكري  املعريف  الإن��ت��اج  لتعزيز  اإم��ارات��ي،  كتاب   1001
الدولة  داخل  الن�ضر  ا�ضتدامة �ضناعة  الإم��ارات، و�ضمان  دولة 
وخارجها، بالإ�ضافة اإىل دعم املوؤلفني الإماراتيني وت�ضجيعهم 
على تاأليف املزيد من الإ�ضدارات، ودعم دور الن�ضر الإماراتية، 
املبادرة حتى الآن  الن�ضر، وجنحت  و�ضمان مناف�ضتها يف قطاع 
يف الو�ضول اإىل ن�ضبة %80 من اإجمايل عدد الإ�ضدارات التي 
2017، يف خمتلف  2016 و  ت�ضعى اإىل ن�ضرها خالل عامي 

املجالت، ولكل الأعمار.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�ضت�ضاف منتدى املعلمني الدويل قدوة 
2017 الذي يقام على مدى يومني يف 
ق�ضر الإمارات باأبوظبي، برعاية �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للقوات امل�ضلحة بدولة الإمارات العربية 
املتحدة رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة 
اإرييل �ضاك�ص، املعلمة واملوؤلفة  اأبوظبي، 

من الوليات املتحدة الأمريكية. 
جل�ضات  اإح��دى  �ضمن  �ضاك�ص  وحتدثت 
، عن كيفية تطوير  حلقة مع اخل��رباء 
ال�ضغف بالقراءة لدى الطلبة ف�ضرحت 
ف�ضولها  يف  اب��ت��ك��رت��ه  ج���دي���داً  اأ���ض��ل��وب��اً 
اإىل خربتها الطويلة  الدرا�ضية ا�ضتناداً 
اأربعة ع�ضر  اإىل  والتي متتد  التعليم  يف 
قراءة  اإىل  الطلبة  ت��دع��و  ح��ي��ث  ع��ام��اً، 
ب�����دًل من  ال��ك��ت��اب ك���ام���اًل  اأو  ال����رواي����ة 
م��ق��اط��ع��ت��ه��م واخ��ت��ب��اره��م يف ك���ل ف�ضل 
من ف�ضول الكتاب. وركزت على اعطاء 
ال��ط��ل��ب��ة ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار ال��ك��ت��ب بح�ضب 
اهتماماتهم حتى يعي�ضون حالة الكتاب 
ويندجمون فيه وي�ضتمتعون يف قراءته. 
واعتربت �ضاك�ص اأن ق�ض�ص الأطفال هي 
لغر�ص  املعلم  الرئي�ضي يف مهمة  املفتاح 
اأكدت  فقد  الطلبة  لدى  القراءة  �ضغف 
الدرا�ضات باأن غالبية الب�ضر تنجذب اإىل 
يتعامل  الب�ضري  الدماغ  واأن  الق�ض�ص 
حقيقية  كاأنها  ويحفظها  الق�ض�ص  مع 
وتعك�ص حياتنا اليومية حتى ولو كانت 
ت�ضجع  ولذلك  خيالية.  الق�ض�ص  تلك 
الأطفال  اإع��ط��اء  على  املعلمني  �ضاك�ص 
اأو  باأنف�ضهم  لقراءتها  ق�ضرية  ق�ض�ضاً 

لقراءتها عليهم.
اأ���ض��ل��وب��ه��ا يف حتفيز  ���ض��اك�����ص  و���ض��ّب��ه��ت 
بفن  كاماًل  الكتاب  ق��راءة  على  الطلبة 
حت��ل��ي��ل ال�������ض���ور وال���ر����ض���وم���ات وال����ذي 
يتطلب من املحلل روؤية ال�ضورة كاملًة 
واأبعادها،  ال��ل��وح��ة  تف�ضري  لي�ضتطيع 
اإنهاء قراءة  الطلبة  من هنا يجب على 
النقا�ضات  يف  امل�����ض��ارك��ة  ق��ب��ل  ال���ك���ت���اب 
اأو  الرواية  و�ضخ�ضيات  الكتاب  وحتليل 

الق�ضة. 
وختمت اأرييل �ضاك�ص جل�ضتها مب�ضاركة 
جتربتها مع الطلبة عندما ياأتي موعد 
م��ن��اق�����ض��ة ك��ت��اب م����ا،� ح��ي��ث اأن��ه��ا تطلب 
كتابة  اأو  الكتاب  من  ن�ص  متثيل  منهم 
ن�ص بحيث يوؤلفون تكملة للق�ضة �ضواء 
اأو  جديدة  �ضخ�ضية  اإ�ضافة  خ��الل  من 

التخل�ص من اإحدى ال�ضخ�ضيات. 

�ل�سلوكيات  م��ن  �ل��ط��ل��ب��ة  مت��ك��ني 
�ملعرفية لتجاوز م�ساكلهم

حتويل  ع����ن����وان  حت����ت  حم���ا����ض���رة  ويف 
حتدث   ، م��ه��ارات  اإىل  واملعرفة  الإدراك 
نف�ضي  طبيب  امل���ط���وع،  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور 
النف�ضي  العالج  يف  ومتخ�ض�ص  كويتي 
وال�ضلوكي والإدراكي عن ا�ضرتاتيجيات 
ت�ضاعد  ال���ت���ي  امل���ع���رف���ي���ة  ال�����ض��ل��وك��ي��ات 
على  ال�ضوء  م�ضلطاً  والطلبة،  املعلمني 
العقالين  ال���ع���الج  جم����ال  يف  جت��رب��ت��ه 
الأ�ضا�ضية  مفاهيمه  �ضارحاً  النفعايل، 
ودور ال��ع��الج ال��ع��ق��الين الن��ف��ع��ايل يف 

التعامل  ع��ل��ى  الأ����ض���خ���ا����ص  م�����ض��اع��دة 
ب��ط��ري��ق��ة اأك���ر ع��ق��الن��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة مع 
امل���واق���ف يف احلياة  ت�����ض��ادف��ه��م م���ن  م���ا 
امل�ضاكل  اإىل  النظر  خالل  من  اليومية 

من منظور جديد. 
ا�ضتخدام  اأه��م��ي��ة  ع��ن  امل��ط��وع  وحت���دث 
اأ�ضاليب ال�ضيطرة العاطفية وال�ضلوكية 
يف حل م�ضاكل الطلبة من قبل املدر�ضني. 
تغيري  با�ضتطاعته  الن�ضان  اأن  واأو�ضح 
الكثري من الأمور اإذا ما اكت�ضب القدرة 
على حتمل امل�ضوؤولية، كما �ضرح نظرية 
ودور  وال�ضلوكية  العاطفية  ال��ع��واق��ب 
توجيه  يف  الإنفعايل  العقالين  العالج 

ال�ضلوك الجتماعي لالأ�ضخا�ص. 
اأنه من خالل الت�ضدي  واأ�ضاف املطوع 
ال�ضحية  غ���ري  ال�����ض��ل��ب��ي��ة  ل��الن��ف��ع��الت 
وحت��وي��ل��ه��ا اإىل ان��ف��ع��الت اإي��ج��اب��ي��ة مع 
العقالنية،  غري  املعتقدات  على  التغلب 
ميكننا اإيجاد حلول للكثري من م�ضاكلنا 
ال��ع��اط��ف��ي��ة وجت���ن���ب ح�����الت الن���زع���اج 

العاطفي. 

•• الفجرية-الفجر:

بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
الفجرية،  ع��ه��د  ويل  ال�����ض��رق��ي  ح��م��د 
اأكتوبر  من  ع�ضر  ال�ضاد�ص  يف  تنطلق 
الإ�ضبانية  ال��ع��ا���ض��م��ة  م���ن  اجل�����اري 
الثقافية  الأي�������ام  ف��ع��ال��ي��ات  م���دري���د 
مبادرة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  الإم����ارات����ي����ة 
�ضفارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  زاي�����د  ���ض��ف��راء 
دول���ة الإم�����ارات يف م��دري��د، و البيت 
الريتريو  ومكتبة  الإ�ضباين،  العربي 
ال��ع��ام��ة، وج��ام��ع��ة ك��وم��ب��ل��ت��ن�����ض��ي دي 
م����دري����د ، حت����ت ����ض���ع���ار الإم����������ارات.. 
يوم  حتى  وت�ضتمر   ، الثقافات  ج�ضر 
الأول  ت�ضرين  اأكتوبر  �ضهر  من   18
�ضعادة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ي��ف��ت��ت��ح  اجل������اري. 
العتيبة  ع���ب���داهلل  ح�����ض��ة  ال���دك���ت���ورة 
اململكة  ل��دى  الإم����ارات  دول���ة  �ضفرية 
خالد  الإم��ارات��ي  والأدي���ب  الإ�ضبانية 

ملبادرة  التنفيذي  الرئي�ص  الظنحاين 
�ضفراء زايد ، بح�ضور عدد كبري من 

الدبلوما�ضيني العرب والأجانب.
الأيام  فعاليات  اإن  الظنحاين  وق���ال 
لها  م��دري��د  يف  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية 
ك���ب���رية ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د العمل  اأه���م���ي���ة 
تهدف  ح���ي���ث  الإم�������ارات�������ي  ال���ث���ق���ايف 
ال��وج��ه احل�����ض��اري لدولة  اإب����راز  اإىل 
ال�ضيخ  �ضخ�ضية  وتخليد  الإم�����ارات 
ع��امل��ي��اً، ف�ضاًل  وقيمه  وم��ب��ادئ��ه  زاي���د 
ع����ن ن�����ض��ر ال���ث���ق���اف���ة الإم����ارات����ي����ة يف 
باملبدع  والتعريف  الإ�ضبانية  اململكة 
تعزيز  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  الإم�����ارات�����ي، 

التوا�ضل الثقايف بني البلدين .
الأي��ام يت�ضمن  اأن برنامج  اإىل  واأ�ضار 
عدداً من الفعاليات الثقافية والأدبية، 
اأدبية،  ن��دوات  �ضعرية،  اأم�ضيات  مثل، 
بني  �ضتتوزع  والتي  ثقافية،  وزي���ارات 
املوؤ�ض�ضات  ق��اع��ات وم�����ض��ارح ع��دد م��ن 

البيت  كموؤ�ض�ضة  الإ�ضبانية،  الثقافية 
الريتريو  ومكتبة  الإ�ضباين،  العربي 
ال��ع��ام��ة، وج��ام��ع��ة ك��وم��ب��ل��ت��ن�����ض��ي دي 
م���دري���د . وي�����ض��ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
املثقفني والأدب���اء الإم��ارات��ي��ني، وهم، 
اجلنيبي،  ط���الل  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��اع��ر 
و)راعي  اليو�ضف،  اإمي���ان  وال��روائ��ي��ة 

ال�ضالت( ال�ضاعر فايز اليماحي.
واأكد الظنحاين حر�ص مبادرة �ضفراء 
على  الوطنية  ر�ضالتها  اإط��ار  زاي��د يف 
وامللتقيات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
الثقافية يف خمتلف العوا�ضم العربية 
الثقايف  ب��ال��واق��ع  للتعريف  وال��ع��امل��ي��ة 
الإماراتي ون�ضر ثقافة وتراث الدولة 
ال��ع��امل، وه��و م��ا يعك�ص  ل��دى �ضعوب 
الإماراتية  للح�ضارة  امل�ضرق  ال��وج��ه 

حملياً واإقليمياً ودولياً.
املتوا�ضل  ال��دع��م  ال��ظ��ن��ح��اين  وث��ّم��ن 
�ضمو  يوليه  ال��ذي  الكبري  واله��ت��م��ام 

ال�ضرقي ويل  ال�ضيخ حممد بن حمد 
الوطنية  ل��ل��م��ب��ادرات  ال��ف��ج��رية،  عهد 
كما  ال���دول���ة،  اأب��ن��اء  م��ن  وللمبدعني 
التي  التن�ضيقية  اجل��ه��ود  على  اأث��ن��ى 
الإ���ض��ب��ان��ي��ة ماريا  الأدي��ب��ة  ق��ام��ت بها 
اأتينيو  هيئة  رئي�ضة  برينال  فيكتوريا 

لإقامة  والأدب  لل�ضعر  م��دري��د  دي 
احلدث الثقايف، و�ضكر جمموعة فور 
م�ضاهمتهم  على  للرتجمة  ك��ورن��رز 
الن�ضو�ص  ت���رج���م���ة  يف  امل���ت���م���ي���زة 
الأدبية، لالأدباء امل�ضاركني، اإىل اللغة 

الإ�ضبانية. 

الأيام الثقافية الإماراتية تنطلق 16 اأكتوبر يف مدريد

تناق�ض �لو�قع �ملعا�سر وتتغنى بحب �لوطن

 األف عنوان وعنوان ترثي املكتبة العربية باإ�صدارات اأدبية ونقدية وروائية

�سمن حلقة مع �خلرب�ء يف منتدى �ملعلمني �لدويل قدوة 2017 

مواجهة حتديات الطلبة بالقراءة وال�صلوكيات املعرفية

مثقفون عرب ي�صيدون 
مببادرة اإن�صاء بيوت ال�صعر 

يف الوطن العربي 
لل�ضرد  ال�ضارقة  �ضاركوا يف ملتقى  واأكادمييون عرب -  اأ�ضاد روائيون 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مببادرة  امل�ضرية  الأق�ضر  مدينة  يف 
 - ال�ضارقة  الأعلى حاكم  املجل�ص  القا�ضمي ع�ضو  بن حممد  �ضلطان 

باإن�ضاء بيوت ال�ضعر يف الوطن العربي.
جاء ذلك خالل زيارتهم اإىل بيت ال�ضعر يف الأق�ضر حيث عربوا عن 
�ضعادتهم مبا ي�ضمه البيت من مرافق ثقافية ت�ضتطيع اأن تلبي حاجة 

كل مبدع.
وتفقد املثقفون مرافق البيت وا�ضتمعوا اإىل �ضرح تف�ضيلي من مدير 
البيت ال�ضاعر ح�ضني القباحي الذي تناول اأهداف ور�ضالة ون�ضاطات 
البيت والآثار الكبرية ومظاهر احلراك الثقايف الذي اأحدثته مبادرة 

اإن�ضاء ون�ضر بيوت ال�ضعر يف البالد العربية .
دائرة  ت�ضدرها  كتب  من  ال�ضعر  بيت  مكتبة  مقتنيات  ا�ضتعر�ص  كما 
اإه��داء الأدب��اء امل�ضاركني يف الأم�ضيات  الثقافة يف ال�ضارقة اإىل جانب 

والندوات.
و���ض��م وف���د ال�����زوار ال���روائ���ي اجل���زائ���ري وا���ض��ي��ن��ي الأع�����رج والناقد 
الق�ض�ضي الدكتور العراقي �ضالح الهويدي وا�ضتاذ النقد احلديث يف 
جامعة القاهرة امل�ضري ح�ضني حمودة والناقدة الليبية بل�ضم حممد 

ال�ضيباين والروائي العراقي عبا�ص خ�ضر.
امللتقى  �ضيوف  فيها  �ضارك  متنوعة  �ضعرية  اأم�ضية  البيت  نظم  كما 
و�ضعيب  ال�ضبع  حممود  والدكتور  الركابي  ع��ذاب  العراقي  ال�ضاعر 
املوىل  الأق�ضر حممد جاد  و�ضارك من  الفتاح �ضربي  و عبد  خليف 

وعلي ح�ضان.



فــن عــربــي

31

الفن؟ عن  الطويل  الغياب  �ضبب  • ما 
اأو اب��ت��ع��اداً، ب��ل ك���ان ان��ت��ظ��اراً لعمل  - مل ي��ك��ن غ��ي��اب��اً 
اأعمال جيدة  اأعود به. بعد �ضنوات من تقدمي  جيد 
اأ�ضارك يف اأي م�ضروع  اأن  وناجحة مل يعد مقبوًل 
مل��ج��رد احل�����ض��ور، وال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل اأف�ضل من 
الظهور يف عمل �ضعيف ل ُي�ضيف اإيل، بدليل 
وافقت  اجليد  امل�ضل�ضل  وج��دت  عندما  اأن��ن��ي 

على العودة فوراً.
بنات  ب��ني  مكانتك  يف  اأث���ر  الغياب  لكن   •

جيلك.
- كرة احل�ضور ل ت�ضنع الب�ضمة والتاأثري، 
بل الأعمال اجليدة والختيار ال�ضحيح ير�ضمان 
مكانة الفنان وتاريخه. اأوؤمن باأن حياة الفنان ل 
تنف�ضل عن عمله اأو م�ضواره، ول بد من التوازن 
ب���ني الث���ن���ني، وه����و م���ا ح��ر���ض��ت ع��ل��ي��ه طوال 
�ضعيدة مبا  اأن��ا  النهاية  ويف  حياتي، 
امل�ضتويني  ع���ل���ى  ح��ق��ق��ت��ه 
والعملي،  ال�����ض��خ�����ض��ي 
ول�����������دي اأع������م������ال 
ج�����������������ي�����������������دة 
ها  كر يتذ

اآخ��ري��ن قدموا  تاريخ زم��الء  اجلمهور رمب��ا ل جتدها يف 
م�ضاريع كثرية.

نعمان(؟ احلاج  )عائلة  يف  م�ضاركتك  عن  • ماذا 
احل�ضن،  تيم  م��ن:  ك��ل  م��ع  امل�ضل�ضل  بطولة  يف  اأ���ض��ارك   -
و�ضهر  الطوخي،  و�ضفاء  بدير،  واأحمد  اهلل،  عبد  و�ضالح 
�ضويدان،  ول��ق��اء  �ضمري،  وه��ب��ة جم���دي، وح���ازم  ال�����ض��اي��غ، 
والعمل  ال��ن��ج��وم،  م��ن  كبري  وع��دد  ال�ضقا،  اأح��م��د  ويا�ضني 
�ضفيق،  اأحمد  واإخ���راج  �ضابر،  جم��دي  الكاتب  تاأليف  من 
يف  الجتماعية  الدراما  هذه  تدور  ال�ضباح.  �ضادق  واإنتاج 
 60 خ��الل  عائلتني،  ح��ول �ضراع  امل�ضرية  القرى  اإح��دى 
حلقة، ومن املنتظر اأن ُتعر�ص قريباً على اإحدى القنوات 

الف�ضائية.
العمل؟ على  موافقتك  �ضبب  • ما 

جمدي  الكبري  الكاتب  تاأليف  م��ن  وه��و  متميز  الن�ص   -
من  والتقاليد  وال��ع��ادات  امل�ضري  ال��ري��ف  ويتناول  �ضابر 

خالل �ضراع بني عائلتني كبريتني.
 كذلك املخرج ال�ضاب اأحمد �ضفيق اأحد املخرجني املتميزين 
فريق  اإىل  بالإ�ضافة  معهم،  العمل  يف  اأرغ��ب  كنت  الذين 

العمل والنجوم الذين اأتعاون معهم.
الن�ص  الدراما ثرية وجيدة، وعندما قراأت   عموماً، هذه 

اإذ وجدتها متميزة  فيها  امل�ضاركة  على  ف��وراً  وافقت 
واإيقاعها يخلو من املط واحل�ضو اللذين يغلبان 

على بع�ص الأعمال الطويلة.
العمل؟ يف  دورك  عن  • ماذا 

اأج�ضدها خمتلفة عما  التي  ال�ضخ�ضية   -
وال�ضر  بالق�ضوة  تت�ضم  اإذ  �ضابقاً  قدمته 

لذا �ضت�ضكل مفاجاأة للجمهور.
تفا�ضيل  يف  اخلو�ص  عن  وبعيداً   
على  ب��ن��اء  وال�ضخ�ضية  ال��ع��م��ل 
التزامي مع ال�ضركة املنتجة، 
�ضيكون  ال��ع��م��ل  اأن  اأوؤك�������د 
متميزاً ومن اأف�ضل الأعمال 

التي �ضاركت فيها.
مع  ال��ت��ج��رب��ة  ك��ان��ت  • ك��ي��ف 

الأعمال الطويلة؟
ال��ع��م��ل ولي�ص  ب��ج��ودة  ال��ع��ربة   -

ب��ع��دد احل��ل��ق��ات. ث��م��ة اأع��م��ال 30 
الدراما  ب��ف��ق��ر  ف��ي��ه��ا  وت�����ض��ع��ر  ح��ل��ق��ة 

واأخرى 60 حلقة ول ت�ضعر بذلك، وهو 
ما وجدته يف )عائلة احلاج نعمان(. كانت 

التجربة جيدة جداً ومن ُح�ضن احلظ اأنها 
كانت مع فريق عمل متميز و�ضط كوالي�ص 

الطويلة جنحت  الأعمال  رائعة. كذلك 
يف �ضناعة مو�ضم بديل عن رم�ضان.
اجلماعية  البطولة  اأف�ضل  • اأيهما 

اأم الفردية؟
قائمة  التلفزيونية  ال��درام��ا   -

اجلماعية  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
يف الأ����ض���ا����ص، وحت�����ض��ر يف 

الأعمال  ال�����ض��ي��اق  ه���ذا 
اجليدة والناجحة يف 

واأبرزها  تاريخنا 

)ليايل احللمية، واأرابي�ضك، ولن اأعي�ص يف جلباب اأبي، 
واأحالم الفتى الطائر(.

 ومل تظهر البطولة الفردية اإل بعد دخول الإعالنات يف 
�ضناعة الدراما، وما مييز )عائلة احلاج نعمان( اأنه قائم 
اجلمهور  ذاك���رة  يف  تبقى  ال��ت��ي  اجلماعية  البطولة  على 
اأك������ر من 

الفردية.
للدراما؟ الكتابة  يف  اأزمة  ثمة  • هل 

- الأزمة يف املنظومة كلها التي تغريت واأ�ضبحت ل تهتم 
النجم  وينتهي عند  الأم��ر  يبداأ  اإذ  وامل��خ��رج،  املوؤلف  ب��دور 
�ضاحب العمل والإعالنات ون�ضبة امل�ضاهدة، ثم نبحث عن 
بفرتة ق�ضرية  املو�ضم  قبل  ه��ذا  ويحدث  ه��واه،  على  ن�ص 
اأ�ضرع  يف  متميزاً  �ضيناريو  يكتب  اأن  املوؤلف  من  ومطلوب 

وقت. 
ذلك كله، جعل الأعمال تبداأ بالت�ضوير قبل انتهاء املوؤلف 
�ضابقاً  اجليدة  امل�ضاريع  فيما  ق�ضرية،  بفرتة  الكتابة  من 
كانت تنطلق بن�ص املوؤلف ثم عمل املخرج، يليهما البحث 

عن البطل والإنتاج.
الفرتة  يف  التلفزيونية  الدراما  م�ضتوى  تقيمني  • كيف 

الأخرية؟
- بالتاأكيد ثمة حت�ضن م�ضتمر، لي�ص على م�ضتوى الأفكار 
لأن��ن��ا ن����دور يف ع���دد حم����دود م��ن ال��ث��ي��م��ات م��ع اختالف 
طريقة العر�ص والطرح، بل ثمة تطّور يف ال�ضورة والأداء 
وعنا�ضر العمل عموماً، ف�ضاًل عن الدماء اجلديدة التي 

توؤثر اإيجاباً يف الدراما.
اخلليجية؟ الدراما  مع  جتربتك  كانت  • كيف 

- كانت جتربة جيدة ومثمرة.
الأ����ض���ود( مع  ���ض��ارك��ت يف م�ضل�ضل )ال��ي��وم   
امل���خ���رج ال��ب��ح��ري��ن��ي اأح���م���د امل��ق��ل��ة، حيث 
تعي�ص  م�����ض��ري��ة  م��در���ض��ة  دور  ج�����ض��دت 
اأعماًل  ���ض��اه��دن��ا  ق���دمي���اً،  ال��ك��وي��ت.  يف 
م�ضرتكة عدة وم�ضاركات من املمثلني 
اخلليجية  الأع���م���ال  يف  امل�����ض��ري��ني 
وت�ضتمر  تعود  اأن  اأمتنى  والعك�ص، 
التي  التوا�ضل  اأح��د ج�ضور  لأنها 
اإىل  ُت�ضيف متيزاً  نفتقدها وهي 

الأعمال.
يف  ح�����������ض�����ورك  ع�������ن  م�����������اذا   •

امل�ضرح.. 
يحتاج  ج���دي���د.  ل  الآن  ح��ت��ى   -
امل�ضرح اإىل تفرغ �ضديد، وهو اأمر 

�ضعب الآن، 
خ�ضو�ضاً مع ت�ضوير عمل درامي 
كذلك  ع��دة،  اأ�ضهراً  ميتد  طويل 
ي����وؤدي اإىل عدم  ب��امل�����ض��رح  ال��ع��م��ل 
بحجة  م�ضل�ضل  لأي  تر�ضيحك 
ان�����ض��غ��ال��ك ب���ه. ك��ذل��ك مل 
ال��ن�����ص اجليد  اأج����د 
ال���������ذي اأع�������ود 

به(.

ورد اخلال فتاة غنية 
يف )ثورة الفالحني(

اأ�صالة �صعيدة بنجاح 
األبومها اجلديد

اأّكدت املمثلة اللبنانية ورد اخلال اأّن �ضر جناح اأي م�ضل�ضل 
فح�ضب،  م��ع��روف��اً  ولي�ص  و���ض��ادق  وج���ود ممثل حم��ب��وب 
م�ضرية اإىل اأن ثمة اأ�ضماء )تعلي من �ضاأن العمل اأو ت�ضيء 

اإليه( رغم �ضرورة اجلهد اجلماعي.
 وخ��ت��م��ت: )حت��ل��ي��ن��ا ب��ال��ت��وا���ض��ع ك���ث���رياً، ول��ك��ن ت��ب��نّي اأن 

التوا�ضع مل يعد ينفع ول ياأتي باأية نتيجة(.
اأّن ورد ت�ضارك يف بطولة )ثورة الفالحني(، حيث  يذكر 
اأر�ضتقراطية، وامل�ضل�ضل  جت�ضد دور فتاة غنية من عائلة 

من كتابة كلوديا مر�ضليان،
 واإخراج فيليب اأ�ضمر، واإنتاج )اإيغل فيلمز( ومن بطولة 
وو�ضام  ع��ازار،  وكارلو�ص  �ضياح،  واإمييه  بوغ�ضن،  ماغي 

حنا، ونخبة من وجوه الدراما.

ك�ضفت اأ�ضالة اأنها �ضعيدة بنجاح األبومها اجلديد )مهتمة 
اإىل  م�ضرية  عليه،  الإي��ج��اب��ي��ة  الفعل  وردود  بالتفا�ضيل( 
التي  وم�ضاعرها،  وروؤيتها  مزاجها  وفق  عماًل  قدمت  اأنها 

تتقا�ضمها مع جمهورها.
مواقع  اأح��د  على  �ضفحتها  ع��رب  ال�ضورية  الفنانة  وكتبت 
خ�ضو�ضاً  ت��و���ض��ف...  ل  )�ضعادتي  الجتماعي:  التوا�ضل 
اأيّن قّدمت عماًل على مزاجي واأحببته لأّنه على مزاجكم، 
وكاأيّن  مل�ضاعري  العنان  وتركت  لنف�ضي،  اأغ��ّن��ي  كما  غّنيت 

اأعرّب ملراآتي، فكنتم هي(.
وكاأّننا  ال�ضعور،  ونت�ضارك  نتقا�ضم  ونحن  الأي���ام  )جميلة 
بيننا حدود،  جنل�ص معاً يف مكان واحد قريبني، ل تف�ضل 
جمعنا  ملن  �ضكراً  معاً،  كّلنا  نحتمي  املو�ضيقى  �ضجرة  حتت 
ال��ت��ي ع��ا���ض��ت معي  ال��ط��ّي��ب��ة  وحم��ّب��ت��ي اخل��ال�����ض��ة لقلوبكم 

و�ضّدقت ق�ض�ضي وفرحت بي وبكت علّي... �ضكراً اأحّبتي(.

غيابي كان �نتظارً� لعمل جيد �أعود به

منال �صالمة: كرثة احل�صور ل ت�صنع الب�صمة والتاأثري

تعود �لفنانة �مل�سرية منال �سالمة �إىل �لدر�ما �لتلفزيونية 
�لذي  نعمان(  �حلاج  )عائلة  خالل  من  طويل  غياب  بعد 

ينتمي �إىل �مل�سل�سالت �ملتعددة �حللقات، 
�أن يبد�أ عر�سه قريبًا على �إحدى �لقنو�ت  ومن �ملفرت�ض 

�لف�سائية. 
حول غيابها عن �لفن وعودتها وق�سايا فنية عدة كان لنا 

معها هذ� �حلو�ر.
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تعّرف على مقدار امللح 
ال�صحي للطفل ح�صب ُعمره

اجل�ضم  يحتاجها  التي  املعادن  اأه��م  من  ال�ضوديوم  كلوريد  اأو  امللح  يعترب 
ليقوم بالوظائف احليوية، والتي تت�ضمن توازن ال�ضوائل، ونب�ص الأع�ضاب، 

وانقبا�ص الع�ضالت مبا فيها القلب، و�ضغط الدم.
بارتفاع  والتي تهدد  دائ��رة اخلطر،  ُيدِخل اجل�ضم يف  امللح  اأك��ل  زي��ادة  لكن 
�ضغط الدم وتدهور �ضحة القلب، ويعترب ارتفاع �ضغط الدم من امل�ضاكل 

ال�ضحية التي ل يرغب الآباء لأبنائهم مواجهتها خا�ضة يف ُعمر مبكر.
اإليك كمية امللح املنا�ضبة للطفل ح�ضب ُعمره:

حتتوي كل ملعقة كبرية من امللح على 2000 ملج من ال�ضوديوم، ويعني 
ذلك اأن ثالثة اأرباع امللعقة حتتوي على 1500 ملج من ال�ضوديوم، واأن 

ن�ضف امللعقة يحتوي على 1000 ملج من املعدن.
3 �ضنوات: يحتاج ج�ضم الطفل يف هذا الُعمر اإىل ن�ضف  -1 من �ضنة اإىل 

ملعقة من امللح يف اليوم.
هذا  يف  للطفل  ال�ضحية  امللح  كمية  ترتفع  �ضنوات:   8 اإىل   4 من   2-

الُعمر اإىل ثلثي ملعقة كبرية من امللح يف اليوم.
اأكر  الطفل  ج�ضم  يحتاج  ل  املرحلة  هذه  يف  �ضنة:   18 اإىل   9 من   3-

من ثالثة اأرباع ملعقة كبرية من امللح يف اليوم.
وحتّذر تقارير طبية عديدة من زيادة كمية امللح يف طعام الطفل، لأن امللح 
واأمرا�ص  لديهم،  ال��دم  �ضغط  وارتفاع  الأطفال،  �ضمنة  اأ�ضباب  من  الزائد 
القلب. وينبغي جتّنب الأطعمة املجّمدة واجلاهزة مثل املخبوزات، واللحوم 
امل�ضّنعة، والأكالت ال�ضريعة لأنها حتتوي على كمية كبرية من امللح تفوق 

بكثري ما ينا�ضب ال�ضغار.

اأدوية الربو ت�صبب الكوابي�ص لالأطفال!
الربو  اأدوي��ة  اأن��واع  اأن بع�ص  الهولندية  اأك��د علماء من جامعة خرونينغن 

تت�ضبب لالأطفال بالكوابي�ص وبع�ص امل�ضاكل النف�ضية.
ت�ضتخدم حوا�ضر الليكوترينات على نطاق وا�ضع يف معاجلة اأعرا�ص الربو 
عند البالغني والأطفال فوق عمر ال�ضنتني. ومن اأ�ضهر تلك الأدوية ياأتي 
اأف�ضل  من  وي�ضنف  لالأطفال،  يو�ضف  ما  غالبا  الذي  "مونتيلوكا�ضت" 

اأدوية القرن احلادي والع�ضرين ملعاجلة هذا املر�ص.
ولكن بع�ص اخلرباء اأكدوا اأن الآثار اجلانبية التي يرتكها هذا الدواء قد 

ت�ضكل خطرا على احلالة النف�ضية وخ�ضو�ضا عند الأطفال.
الهولندية  املعلومات قام اخلرباء يف جامعة خرونينغن  تلك  وللتاأكد من 
املادة  تلك  لهم  الأط��ب��اء  1000 طفل و�ضف  م��ن  اأك��ر  �ضملت  ب��درا���ض��ات 
الدوائية، حيث تبني اأن اأغلب الأطفال الذين تعاطوا هذا الدواء لفرتات 

طويلة ن�ضبيا، بداأ يعاين من م�ضاكل نف�ضية واأحالم ليلية مزعجة.
يوؤدي  ال��دواء  هذا  تعاطي  اأن  العلماء  الأع��را���ص، لحظ  لتلك  وبالإ�ضافة 
مع مرور الوقت لالإ�ضابة بنوع من التهابات الأوعية ال�ضعرية املوجودة يف 

الرئات، ف�ضال عن اأنه يرتك تاأثريات خطرية على القلب والكلى.
ومر�ص الربو هو مر�ص التهابي مزمن ي�ضيب املجاري الهوائية ويت�ضف 

باأعرا�ضه املتنوعة واملتكررة، كال�ضعال و�ضعوبة التنف�ص و�ضيق ال�ضدر.

�لفر�ئ�ض؟  هي  • ما 
- الع�ضلة بني الكتف والثدي. 

و�ملروة؟  �ل�سفا  تعني  • ماذ� 
- ال�ضفا هي احلجارة املل�ضاء واملروة احلجارة البي�ضاء. 

و��سعها؟ ومن  �لعربي.  �ل�سعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�ضعها اجلاحظ. 

و�الأودي�سا؟  �الألياذه  �ساحب  • من 
- هومريو�ص 

�الأنياذة؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- فرجيل 

الياب�ضة فهي  امل��اء وعلى  التي تعي�ص يف  البارد  ال��دم  ال�ضفادع من جمموعة احليوانات ذوات  اأن  - هل تعلم 
)برمائية(. 

يف البلدان ال�ضمالية، عندما ياأتي ف�ضل ال�ضتاء تغط�ص ال�ضفادع يف املياه وتدفن نف�ضها بالوحل، وتبقى هناك 
طيلة ف�ضل ال�ضتاء. اأما عن كيفية تنف�ضها فهي على النحو التايل: ال�ضفدع البالغ له رئتني، لكنه ل يتنف�ص 
الهواء بهما، اإنه ميت�ص الهواء اإىل فمه عرب منخريه، ويف نف�ص الوقت يخف�ص حلقه، عندئذ يغلق املنخران 
ويرفع ال�ضفدع حلقه ويدفع الهواء اإىل رئتيه. مع العلم اأن ال�ضفدع ميكنه اأن يبقى من دون طعام مدة 6 

اأ�ضهر. 
-هل تعلم اأنه بعدما ت�ضرب النحلة رحيق الأزهار حتمله اإىل كي�ص الع�ضل وهو امتداد ي�ضبه القناة اله�ضمية 
يف مقدمة معدة النحلة. اخلطوة الأوىل يف ذلك عندما يكون الرحيق يف كي�ص النحلة للع�ضل، ال�ضكر املوجود 
يف الرحيق يخ�ضع لتغيري كيماوي. اخلطوة التالية هي اإزالة الق�ضم الأكرب من املاء من الرحيق. ويتم هذا 
عن طريق التبخري، الذي يحدث ب�ضبب حرارة اخللية. وب�ضبب التهوية. اإن الع�ضل املخزن يف اأقرا�ص ال�ضهد 

بوا�ضطة نحل الع�ضل وبعد اأن اأزيل الكثري من املاء من الرحيق الأ�ضلي قد يحفظ اإىل الأبد تقريباً. 
هل تعلم اأن هناك اأكر من 40 األف جن�ص من الذباب منت�ضرة يف جميع اأنحاء العامل. منها الذباب املنزيل 
الذباب الأ�ضود املنت�ضر يف الغابات ال�ضمالية الذي يحت�ضد يف الربيع باأعداد ل  اأي�ضاً  العادي املاألوف، ومنها 
ح�ضر لها، وت�ضل درجة ع�ضته اإىل اأن توؤدي اإىل قتل الإن�ضان. وللعلم فقط، فاإن جناح الذبابة يتحرك يف 

الثانية الواحدة اأكر من 330 مرة. 

�شروق 

االثنني   9   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12142  
Monday  9   October   2017  -  Issue No   12142

�لطماطم و�ل�سرطان

ك�ضفت درا�ضة جديدة عن الفوائد ال�ضحية املنتظرة من تناول الطماطم 
اجللد. ب�ضرطان  الإ�ضابة  خطر  من  التقليل  مقدمتها  ويف  يومي،   ب�ضكل 
واأجرى الدرا�ضة باحثون من جامعة ولية اأوهايو الأمريكية، واكت�ضفوا اأن 
تناول الطماطم يقلل من خطر �ضرطان اجللد بن�ضبة %50، بعد اإجراء 
 درا�ضتهم على فئران التجارب. بح�ضب ما ن�ضر موقع "ميديكال نيوز توداي."
ل�ضرطان  الأك��رب  ب��دون حماية، هو عامل اخلطر  لل�ضم�ص  التعر�ص  ويعد 
اجل���ل���د، وال�����ذي ي��ع��د اأح����د اأك����ر اأن�����واع ال�����ض��رط��ان��ات ���ض��ي��وًع��ا يف العامل.

 

واأث���ب���ت���ت درا�����ض����ات ���ض��اب��ق��ة، اأن م��ع��ج��ون ال��ط��م��اط��م ل���ه ت���اأث���ري ف���ع���ال يف 
اأن تناول  ال���درا����ض���ة احل���دي���ث���ة  اأ�����ض����ارت  ب��ي��ن��م��ا  ال�����ض��م�����ص،  ع����الج ح�����روق 
ال�ضم�ص. ح���روق  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  فعالية  اأك���ر  نف�ضها  ال��ط��م��اط��م   ث��م��رة 
مت  التجارب  فئران  من  جمموعة  على  درا�ضتهم  بتطبيق  الباحثون  وق��ام 
لالأ�ضعة  تعري�ضها  ثم  اأ�ضبوًعا،   35 ملدة  الطماطم  تغذيتها على م�ضحوق 
فوق البنف�ضجية، ووجدوا اأن الأورام ال�ضرطانية يف اجللد انخف�ضت لديها 

بن�ضبة %50 مقارنة بالفئران التي مل يتم تغذيتها على الطماطم.

تت�ضارب الأنباء حول العدد الأمثل من ال�ضاعات الالزمة للنوم، 
فهناك من يقول: اإنه كّلما كرب �ضن ال�ضخ�ص قّلت حاجته للنوم. 
لكن يف الواقع، اإن كان عمرك يرتاوح ما بني ال� 18 و60 عاماً، 

فاأنت بحاجة اإىل �ضبع �ضاعات من النوم على الأقل.
باملقدار  ال��ن��وم  ع��دم  اأ���ض��رار  اإىل  نتعرف  �ضوف  ال�ضدد،  ه��ذا  ويف 

الكايف، بح�ضب ما ذكرته قناة �ضي اإن اإن الأمريكية:
البدانة  الأم��را���ص، مثل فرط  اأم��ام  املناعي  اأوًل: �ضعف اجلهاز 
وال�ضكري واأمرا�ص الأوعية الدموية واجللطات وحتى الكتئاب.
ث��ان��ي��اً: ���ض��ع��ف ال���ذاك���رة وق����درة ال���دم���اغ ع��ل��ى ح��ف��ظ الذكريات 
اجل��دي��دة، لأن ال��ذك��ري��ات تثبت يف ال��ذه��ن خ��الل ال��ن��وم العميق 

واحللم.

ث��ال��ث��اً: ت��راج��ع ق���درة ال��دم��اغ على تعلم م��ه��ارات ج��دي��دة بن�ضبة 
.40%

جعلك  اإىل  ي��وؤدي  الكايف  النوم  من  اجل�ضم  حرمان  تكرار  رابعاً: 
اأكر عر�ضة لل�ضعور بالع�ضبية اأو التوتر اأو الكتئاب.

يف  الأداء  �ضرعة  وتراجع  اأخطاء  ارتكاب  اإمكانية  زي��ادة  خام�ضاً: 
اإجناز املهمات، وتراجع القدرة على ال�ضيطرة على امل�ضاعر.

ئ ردود  ُيبطِّ واح���دة  لليلة  ول��و  ك���اٍف  ب�ضكل  ال��ن��وم  ع��دم  ���ض��اد���ض��اً: 
ال��ف��ع��ل وق�����درة ال��ع��ق��ل ع��ل��ى الن���ت���ب���اه. واأ�����ض����ارت م��وؤ���ض�����ض��ة اأمن 
القيام  خ��ط��ورة  اأن  اإىل  واأي���رل���ن���دا  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ط��رق 
اأق����ل ي�ضاوي  اأو  ���ض��اع��ات  ال���ن���وم خل��م�����ص  ب���ح���ادث م�����روري ل���دى 
 خ���ط���ورة ال��ق��ي��ام ب���ح���ادث ل���دى ال��ق��ي��ادة حت���ت ت���اأث���ري الكحول.

خماطر �صحية لعدم النوم باملقدار الكايف

ملكة جمال بيالرو�ض �ألي�سكاندر� ت�سيت�سيكوفا �لفائزة يف م�سابقة ملكة جمال �لعامل �لكر��سي �ملتحركة 
وتهدف �مل�سابقة �إىل رفع م�ستوى �لوعي حول مو�جهة �لن�ساء للحياة على كر�سي متحرك. )� ف ب(

عندما حان موعد �ضروق ال�ضم�ص ومع اول خيوطها الذهبية اطلت املولودة بوجهها ال�ضغري الرائع .. و�ضرخت القابلة مربوك 
انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�ضرق وجاءت للدنيا بات�ضامة جميلة فهلل الب الذي ينتظر هذه اللحظة منذ �ضنوات طويلة 
وقال انها �ضروق .. �ضاأ�ضميها �ضروق. مرت �ضنوات كثرية تكرب فيها �ضروق وتكرب حتى �ضارت عرو�ص فاتنه �ضعرها مبثل خيوط 
ال�ضم�ص الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف البلدة المنة حتى جاء يوم تنظره كل ام حني يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك 
ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من جاء ولكنه يريدها يف بيته جارية ولي�ضت زوجة وعندما قال الب كلمته 
ابنتني لي�ضت جارية �ضرخ هذا ال�ضاب وهدد بالقتل واخلراب ملن يع�ضي له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �ضروق تلك الذكية 
ال�ضريع  الغ�ضب  الوزير وقد عرف عنه  ابن  اباها لن ي�ضتطيع حماربة  ان  الفاتنه واملاكرة، نعم ماكرة فهي تعرف  اجلميلة 
و�ضفك الدماء، ح�ضنا ايها ال�ضاب اتركني ب�ضعة ايام وتعاىل لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �ضعادته ف�ضتكون عنده جارية اجمل 
من كل جواري امللك بل الدنيا با�ضرها. م�ضاء ارتدت �ضروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة فتيات 
املدينة وت�ضللت بهدوء اإىل الق�ضر، نعم طلبت مقابلة امللك وعندما �ضمع رئي�ص احلر�ص مبطلبها �ضحك، وقال منده�ضا امللك 
نف�ضه تريدين مقابلته فقالت و�ضتندم ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �ضتندم ان مل تبلغه، و�ضل الكالم اإىل امللك وكان يجل�ص 
مع عائلته للع�ضاء امللكة وابنتيها وابنها .. امريا و�ضيم تتمناه كل فتاه، انحنت �ضروق بتحية رقيقة وب�ضوت هادىء قالت جئت 
ا�ضتجري مبولي امللك ان ا�ضتطاع ان يجريين فانتف�ص امللك، وقال وان مل اجريك انا فمن ي�ضتطيع غريي هاتي ما عندك 
.. حكت ما حدث وا�ضافت انها لن تكون جارية لحد وان ارادها زوجة فهي اي�ضا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل 
يخاف امللك ل يتورع عن عمل اي �ضيء، فكيف تاأمن على نف�ضها زوجة له .. �ضوت جميل وكالم يدخل القلوب خا�ضة ان كان 
قلب مثل قلب المري الو�ضيم وقلب امللكة الم التي اعجبت ب�ضجاعة تلك الفتاة التي ت�ضلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان 
تكون زوجة امري، و�ضيقدر ال�ضعب كثريا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�ضب ودهم وت�ضع اململكة بني يديها ويد 
زوجها .. ح�ضنا كل �ضىء ي�ضري كما ارادت �ضروق ار�ضل امللك يف طلب والد �ضروق ليطلب ابنته زوجة لالمري واعلنت الفراح 
وارت�ضمت ال�ضعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن غ�ضبه بطريقته عند بيت 
�ضروق وجد احلر�ص يف انتظاره، ح�ضرت كل املدينة عر�ص المري والمرية ولكن الوزير وابنه مل يح�ضرا ذلك العر�ص فلي�ص 

من املتبع ان يخرج ال�ضجناء من �ضجونهم ليح�ضروا العرا�ص واحلفالت .


