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نق�ص الكال�ضيوم ي�ضاعف 

خطر ال�ضكتة 
الكال�سيوم  معدن  اأهمية  على  جديداً  �سوءاً  حديثة  درا�سة  األقت 
اأن نق�سه ال يوؤّثر فقط على �سحة العظام،  يف اجل�سم، فقد تبني 
تراجع  ذلك  ويف�سر  قلبية.  ب�سكتة  االإ�سابة  خطر  ي�ساعف  واإمن��ا 
الوظائف الكهربية للقلب قبل االإ�سابة مبا�سرة بال�سكتة والتوقف 

املفاجئ عن العمل.
اأجريت االأبحاث يف معهد �سيدار- �سيناي للقلب يف لو�س اأجنلو�س، 
ويعتقد   . برو�سيدينج  كلينيك  مايو  دوري���ة  يف  نتائجها  وُن�����س��رت 
الباحثون اأن هذه النتائج �ست�ساعد كثرياً على الوقاية من ال�سكتة 

القلبية، والتدخل العالجي املبكر عند ر�سد نق�س الكال�سيوم.
اعتمدت االأبحاث على ب�سع مئات من حاالت االإ�سابة ب�سكتة قلبية 
اأدت يف كثري من االأحيان اإىل الوفاة بني عامي 2002 و2015، 
ومت جمع بيانات هذه احلاالت يف درا�سة �سابقة عن املوت املفاجئ، 
وقد اأعادت الدرا�سة اجلديدة حتليل البيانات ال�سحية ووجدت اأن 

نق�س الكال�سيوم كان عاماًل م�سرتكاً قبل االإ�سابة بال�سكتة.
واأظهرت النتائج اأن نق�س الكال�سيوم يزيد خطر االإ�سابة بال�سكتة 
عندما  منخف�ساً  الكال�سيوم  وُيعترب  م��رة.   2.3 مبعدل  القلبية 
اأعلى ن�سبة �سحية  اأما  8.95 ملغ لكل دي�سيلرت،  تقل ن�سبته عن 

للكال�سيوم يف اجل�سم فهي 9.55 ملغ لكل دي�سيلرت.

ما العالقة بني ت�ضنني 
الطفل وديدان الأمعاء؟

يف مرحلة مبكرة من ُعمر الر�سيع يبداأ ظهور االأ�سنان، اأو الت�سنني، 
واالنزعاج،  االأمل  من  فيها  ي�سكو  ل��ه،  بالن�سبة  �سعبة  ف��رتة  وه��ي 
اأخ��رى يف بع�س االأح��ي��ان. لكن ال يتم ت�سليط  اأعرا�س  اإىل جانب 
اإليك  الت�سنني بديدان االأمعاء،  ال�سوء كثرياً على عالقة مرحلة 

ما حتتاجني معرفته عن االأمر:
الدمى  طريق  عن  الطفل  فم  اإىل  الو�سول  ال��دي��دان  لهذه  ميكن 
منو  عملية  من  انزعاجه  لتخفيف  ي�ستعملها  التي  والع�سا�سات 
االأ�سنان، كما ميكن اأن تنتقل اإليه عن طريق اللهاية )البزازة( اأو 
كوب امل�س اخلا�س به وال��ذي يحتوي على مب�سم يلتقطه الطفل 

ليمت�س منه.
االأ�سياء  لهذه  با�ستمرار  والتعقيم  اجل��ي��دة،  النظافة  تعترب  ل��ذا، 

خطوة �سرورية يف وقاية الطفل من الديدان.
الر�سع  ل��دى  �سائعة  م�سكلة  االأم��ع��اء  دي���دان  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 
واالأطفال ال�سغار، ولذلك ال ينبغي االكتفاء بتنظيف االأدوات التي 
ي�ستعملها ال�سغري فقط، بل العناية باأ�سنانه التي تنمو، وتنظيف 
االأمعاء  ل��دي��دان  الفر�سة  تتوفر  ال  حتى  اأي�����س��اً،  با�ستمرار  فمه 

الو�سول اإىل داخل ج�سمه.
اإليك بع�س اخلطوات الوقائية الهامة:

 5 اأو   4 الت�سنني،  للطفل خالل مرحلة  توفري عدة ع�سا�سات   *
ع��ل��ى االأق�����ل، ل��ت��ك��ون ع���دة خ���ي���ارات نظيفة وم��ع��ّق��م��ة ج��اه��زة عند 

احلاجة.
* ت��ع��ق��ي��م ال��ع�����س��ا���س��ات ج���ي���داً م���ع زج���اج���ات ال��ر���س��اع��ة اإن كنت 

ت�ستعملينها.
له  وقدمي  ا�ستبعديها  فمه،  من  ع�سا�سة  الطفل  يلقي  عندما   *

البديل االأنظف.
* الع�سا�سات امل�سنوعة من االأقم�سة واالألياف والتي ميكن غ�سلها 

وغليها هي االأف�سل.
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ملاذا بع�ص النا�ص �ضعرهم اأحمر؟
ب��ن ي�سبغن  ال�����س��ي��دات  ال��ن��ا���س ال�سيما  ال��ع��دي��د م��ن  اأن  ال��رغ��م م��ن  على 
التي  وغرائبيته  رونقه  الطبيعي  االأحمر  لل�سعر  يبقى  اأن��ه  اإال  �سعورهن، 

تطرح العديد من الت�ساوؤالت.
ال��ق��دمي��ة ارت��ب��ط��ت دائ��ًم��ا باالأ�ساطري  ال��ت��ف�����س��ريات  اأن  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
واخلرافات، اإال اأن الواقع العلمي مغاير متاماً، فما هي االأ�سباب احلقيقية 

وراء ال�سعر االأحمر؟
اجل������������واب ال����ع����ل����م����ي يف ه��������ذا ال�������������س������اأن وا��������س�������ح، ب���ح�������س���ب م�����وق�����ع ) 
اأنه ناجت عن طفرتني  يوؤكد  الوراثة  فعلم   )  Ibelieveinscience
MC1R، هاتان  كلنا يدعى  لدينا  جينيتني يف جينات م�ستقِبل موجود 

الطفرتان جتعالن اجلني مثبًطا، اأي غري قادر على التعبري اجليني.
االخ��ت��الف يف  ناجتة عن  ب�سرة فاحتة  اإىل  ا  اأي�سً الطفرة  ه��ذه  ت��وؤدي  كما 

ال�سبغات.
املناطق  الذين يعي�سون يف  بالن�سبة لالأ�سخا�س  امليزة مفيدة  وتعترب هذه 
ال�سم�س  ���س��وء  م��ن  اأك���ر  ي�ستفيدون  اإذ  القليلة  ال�سم�سية  االإ���س��اءة  ذات 

لت�سنيع فيتامني دي.
اإال اأن الو�سع يختلف يف املناطق احلارة وامل�سم�سة، اإذ تعر�سهم اأ�سعة ال�سم�س 

احلادة اإىل العديد من املخاطر اجللدية وقد ت�سل اإىل �سرطان الب�سرة.
ال�سخ�س  ميلك  عندما  لذلك   )recessive( واجلني ال�سامت متنحي
جيني MC1R من النوع ال�سامت يكون ال�سخ�س ذا �سعر اأحمر وب�سرة 

فاحتة.
اأما اإذا امتلك جيًنا واحًدا �سامًتا يكون ذا �سعر بني وب�سرة فاحتة.

ال�ضحافة مهددة ..!
حت��دث��ت درا����س���ة ح��دي��ث��ة ن�����س��ره��ا معهد 
تهديد  ع��ن  االأم��ريك��ي  ت���وداي  فيوت�سر 
وجودي ي�سكله الذكاء اال�سطناعي على 

ال�سحافة يف امل�ستقبل القريب.
املنظمات  ب��ع�����س  اأن  ال���درا����س���ة  وذك�����رت 
لكتابة  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  ت�ستخدم 
متوفرة،  معطيات  با�ستخدام  م��ق��االت 
م��ث��ل ن��ت��ائ��ج امل���ب���اري���ات ال��ري��ا���س��ي��ة اأو 

املعلومات املالية.
التطور  �سيوؤدي  الدرا�سة،  بح�سب  لكن، 
ب��ع��ي��د اإىل  ال��ت��ق��ن��ي يف م�����س��ت��ق��ب��ل غ����ري 
تكتفي  ال  م��ق��االت  �سياغة  على  ال��ق��درة 
تتعدى  ب��ل  اخل��ربي��ة،  ال��ع��ن��ا���س��ر  بجمع 
اأي حاجة  التحليل، وم��ن دون  اإىل  ذل��ك 

ل�سحفيني.
الظاهرة تطور  ه��ذه  �سرعة  م��ن  وي��زي��د 
تقنيات التفاعل ال�سوتي بني احلا�سوب 

وامل�ستخدمني، وفقا للمعهد.
التي  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  وراأى 
هذا  مع  االإع��الم  و�سائل  فيها  �ستتعامل 
ر�سم  حا�سمة يف  �ستكون  اجلديد  الواقع 

م�ستقبلها.
واملوؤ�س�سات  ال�����س��ح��ف��ي��ني  امل��ع��ه��د  ودع����ا 
لتعزيز  ����س���راك���ات  ع��ق��د  اإىل  امل��خ��ت�����س��ة 
التعاون مع كربى جمموعات االإنرتنت 

لتطوير التجارب يف هذا املجال.

فندق م�ضكون 
بالأ�ضباح؟

يعترب ف��ن��دق م��و���س��ب��ورغ ه��ول يف 
ق��ري��ة ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى م��رم��ى حجر 
دي�سرتيكت،  ب��ي��ك  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
الهامة  ال�سياحية  الوجهات  من 
مدينة  يف  ال��ع�����س��ل  �سهر  ل��ق�����س��اء 
�سيفيلد الربيطانية، واإىل جانب 
املبنى  يخفي  ال��ت��اري��خ��ي،  �سحره 
الرعب  ت�سبب  غام�سة،  اأ���س��راراً 

للعديد من الزوار.
اأ�سباح،  ب���وج���ود  اإ����س���اع���ات  وم����ع 
متنامية،  ب�سمعة  الفندق  حظي 
البالد،  يف  م�سكون  فندق  كاأكر 
املجموعات  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ذب 
بالظواهر  امل��ه��ت��م��ني  واالأف��������راد، 
نيوز  اآي  موقع  بح�سب  اخلارقة، 

الربيطاين.
وي�سود االعتقاد، اأن �سبح ال�سيدة 
البي�ساء، االأكر �سهرة يف الفندق، 
ال يزال يتجول يف اأروقته، ويعود 
ل�سيدة كانت حاماًل، اأثناء عملها 
�سغلت  ال���ت���ي  امل��ح��ك��م��ة  ق���اع���ة  يف 
ع�سر،  ال�ساد�س  ال��ق��رن  يف  امل��ك��ان 
وك����ان����ت ع���ل���ى ع���الق���ة م����ع رجل 

حملي متزوج.
الرجل  تعهد  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
بتقدمي ما يكفي من املال، لرعاية 
لهما،  �سغري  ك��وخ  و�سراء  طفلها 
بوعوده،  ال��وف��اء  يف  ف�سل  اأن��ه  اإال 
ث���م ه�����ددت ب���اإخ���ب���ار زوج���ت���ه عن 
قطع  اإىل  دف��ع��ه  مم��ا  عالقتهما، 
الإخفاء  حم��اول��ة  يف  ح��ن��ج��رت��ه��ا، 
الغرفة  وت��ع��رف  ال��ع��الق��ة.  ه���ذه 
االآن  اجل��رمي��ة  فيها  وقعت  التي 
ب��ا���س��م ج���ون ل����ورد دار����س���ي، وهي 

اأقدم غرفة يف الفندق.
ق�سة  ال��ف��ن��دق،  رواد  يتناقل  كما 
اإنه  االأ�ساطري  تقول  اأ���س��ود،  كلب 
ي��خ�����س امل������راأة ال��ق��ت��ي��ل��ة، وح����اول 
الدفاع عنها قبل تعر�سها للقتل، 
وال يزال البع�س ي�سمعون نباحه 

من وقت الآخر يف الفندق.
وهناك تقارير اأخرى، تربط بني 
ظهور �سبح الكلب، وخياطة كانت 
يف  مري�س  �سغري  بطفل  تعتني 
اأ�سود �سخم  املبنى، ور�سدت كلباً 
الق�سة،  املبنى. وتقول  يف مدخل 
ذراعها  م��ن  اأم�����س��ك��ه��ا  ال��ك��ل��ب  اإن 
قبل  يع�سها،  مل  لكنه  ب��اأن��ي��اب��ه، 
الطفل،  مهد  جانب  اإىل  مير  اأن 
وي��خ��ت��ف��ي م����ن خ�����الل اجل������دار، 

وتويف الطفل يف اليوم التايل.

ملــاذا نخـاف مـن 
منـظر الـدم؟

لدى كل منا خ�سو�سية يف م�سببات اخلوف 
اأو التوتر، فهذا قد يخ�سى املرتفعات بينما 
يقلق ذاك من االأماكن ال�سيقة، لكن الهلع 
من م�ساهدة الدماء رمبا يكون من اأكر 

االأمور �سيوعا بني الب�سر.
م�ساهدة  االإن�����س��ان  ي��ح��ب  ال  ع���ام  وب�سكل 
الدم، لكن لدى البع�س قد يتطور االأمر 
الأك����ر م��ن ذل����ك، ل��درج��ة ق��د ت�����س��ل اإىل 

فقدان الوعي جراء امل�سهد.
�سربات  م��ع��دل  ي��زي��د  اأن  الطبيعي  وم��ن 
اإال  خم��ي��ف،  مل��وق��ف  التعر�س  عند  القلب 
ال����دم ي�ساب  م�����س��اه��دة  ع��ن��د  ال��ب��ع�����س  اأن 
بانخفا�س مفاجئ يف معدل �سربات القلب 
و�سغط الدم، مما يوؤدي اإىل االإغماء، وفقا 

ل�سحيفة "غارديان" الربيطانية.
وي��وؤك��د اأط��ب��اء اأن االإغ��م��اء، ال��ذي يحدث 

نف�سية  ال��دم، حالة  للبع�س عند م�ساهدة 
عمل  على  ت��وؤث��ر  لكنها  ع�سوية،  ولي�ست 

القلب و�سغط الدم.
ويعاين بع�س االأ�سخا�س من حالة نف�سية 
"اإرهاب اجلرح"،  ت�سمى ب�"اإرهاب الدم" اأو 
وه���ي ح��ال��ة ه��ل��ع م���ن م�����س��اه��د ال�����دم، اأيا 

كانت كميته.
فعند روؤي���ة ال��دم اأو اجل���روح ال��ن��ازف��ة، قد 
تنتاب ال�سخ�س حالة من اخلوف ال�سديد 
اإىل الع�سوي،  النف�سي  التاأثري  تنتقل من 
احلائر"،  "الع�سب  عمل  ي�سطرب  حيث 
وهو اأحد اأهم االأع�ساب املوؤثرة على عمل 

القلب.

ك�سفت درا���س��ة ح��دي��ث��ة ع��ن ال�����س��رر ال��ب��ال��غ ال���ذي ميكن 
زيادة  يف  وخا�سة  اجل�سم،  يف  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ت�سببه  اأن 
احتمالية الوفاة. ووفقا للتو�سيات الغذائية احلالية ومن 
بينها اجلمعية االأملانية للتغذية فقد كانت ن�سبة الن�سويات 
 50 املقرتحة يف الوجبات الغذائية  ت�سل اإىل ما ن�سبته 
الن�سويات  املو�سي بها، وذلك الأهمية  باملئة من االأطعمة 
درا���س��ة كندية  اأن  اإال  ال��ط��اق��ة يف اجل�����س��م.  ا���س��ت��ه��الك  يف 
اأجرتها جامعة ماكما�سرت الكندية هّزت هذا االفرتا�س، 
امل�ستهلكة يف حالة  الن�سويات  تقليل  �سرورة  على  واأك��دت 

الرغبة باحل�سول على �سحة اأف�سل.
االأملانية،  فوكو�س  جملة  ن�سرتها  التي  للدرا�سة   ووف��ق��ا 
العلماء بجمع  �سنوات، قام   10 ال�  ا�ستغرقت زهاء  والتي 
األف م�سارك   135 العادات الغذائية حلوايل  بيانات عن 
توزعوا على 18 دولة خمتلفة. وربط الباحثون بني نوعية 
والوفيات  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  التغذية 
بناء  اإىل جمموعات،  الدرا�سة  امل�ساركني يف  تق�سيم  وعند 
على ا�ستهالكهم للدهون كان احتمال وفاة من ي�ستهلكون 
الكم االأكرب من الدهون من اأي نوع خالل الدرا�سة اأقل 

ممن يتناولون اأقل كمية من الدهون.

احتمال وفاة مرتفع
القلب  ب���اأم���را����س  االإ����س���اب���ة  اح��ت��م��ال  اأن  م���ن  وب��ال��رغ��م 
ي��زد عن  الن�سوية مل  امل��واد  مل�ستهلكي  الدموية  واالأوع��ي��ة 
املعدل الطبيعي، اإال اأن معدل الوفيات كانت مرتفعة اأكر 

مما هو عليه مل�ستهلكي الدهون.

واأ�سارت درا�سة كبرية اإىل اأنه رمبا يجب تغيري التوجيهات 
للنا�س  ي�سمح  مب��ا  الغذائية  للحمية  العاملية  االإر���س��ادي��ة 
بع�س  ويف  الن�سويات،  وتقليل  الدهون  من  املزيد  بتناول 
احلاالت االعتماد على كميات اأقل من بع�س اأنواع الفواكه 

واخل�سروات.
وكان موقع Apotheken-umschau "اأبوتيكن 
التوقف  حتى  اأو  بااٌلإقالل  ن�سح   قد  اأوم�ساو" االأملاين  
عن اأكل االأطعمة التي حتتوي على الكربوهيدرات م�ساء 
ق��د ي�����س��اع��د ع��ل��ى ح���رق ال��ده��ن��ي��ات داخ���ل اجل�����س��م ب�سكل 
اأف�سل. فمن يتناول الكربوهيدرات يرفع بذلك من ن�سبة 
االأن�سولني  هرمون  باإنتاج  اجل�سم  ليقوم  ال��دم  يف  ال�سكر 

الذي بدوره يحفز تكوين الدهون ويحول دون حرقها.
االأطعمة  م��ن  بع�س  ب��ت��ن��اول  املتخ�س�س  امل��وق��ع  وين�سح 
التي حتتوي على مواد �سكرية مرة اأو مرتني يف االأ�سبوع 
بع�س  الن�سويات، وكذلك  تناول  عام من  ب�سكل  والتقليل 
املجففة  والفواكه  والكيوي  امل��وز  مثل  الفواكه  من  اأن��واع 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن ال��غ��ل��وك��وز، علما 
الهامة  الفيتامينات  من  الكثري  على  اأي�سا  حت��وي  باأنها 

للج�سم.

جتنب الن�شويات لياًل 
يتبع بع�س النا�س نوعا من اأنواع النظام الغذائي يعتمد 
مدى  فما  ليال،  الكربوهيدرات  تناول  من  االإق��الل  على 

فاعلية هذا النوع من االأنظمة الغذائية؟
اأك��ل االأطعمة التي حتتوي  اأو حتى التوقف عن  ااٌلإق��الل 

على الكربوهيدرات م�ساء قد ي�ساعد على حرق الدهنيات 
الكربوهيدرات  يتناول  فمن  اأف�سل.  ب�سكل  اجل�سم  داخل 
يرفع بذلك من ن�سبة ال�سكر يف الدم ليقوم اجل�سم باإنتاج 
الدهون  تكوين  يحفز  ب���دوره  ال��ذي  االأن�سولني  ه��رم��ون 
اأوم�ساو"  "اأبوتيكن  موقع  وبح�سب  حرقها،  دون  ويحول 

االأملاين.
وبح�سب املوقع املذكور املتخ�س�س بال�سوؤون ال�سحية فاإن 
فكرة االمتناع عن اأكل الطعام املحتوي على كربوهيدرات 
يعتمد اأي�سا على كمية ال�سعرات احلرارية التي يتناولها 
الفكرة يف حد  اأن  التغذية يرون  اأن خرباء  اإال  ال�سخ�س. 
من  ب��االإق��الل  ع��ام  ب�سكل  وين�سح  التطبيق.  �سهلة  ذاتها 
ال�سكرية، فهي حتتوي على  وامل�سروبات  تناول احللويات 
ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  ما  ب�سرعة  يتم ه�سمه  ال�سكر  نوع من 
ملدة  االإ���س��ب��اع  وحتقق  �سريع  ب�سكل  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة 
ق�سرية فقط. وهناك اأنواع يطلق عليها "الكربوهيدرات 
ارتفاع  اإىل  وت����وؤدي  ب��ب��طء  ه�سمها  يتم  وال��ت��ي  املعقدة" 
اإىل  الو�سول  اإىل  وت��وؤدي  الدم ب�سرعة معتدلة  ال�سكر يف 

حالة من ال�سبع ملدة اأطول.
وين�سح موقع "اأبوتيكن اأوم�ساو" االأملاين بتناول بع�س من 
االأطعمة التي حتتوي على مواد �سكرية مرة اأو مرتني يف 
االأ�سبوع والتقليل ب�سكل عام من تناول الن�سويات، وكذلك 
وال��ك��ي��وي والفواكه  امل���وز  ال��ف��واك��ه مثل  اأن����واع م��ن  بع�س 
املجففة التي حتتوي على ن�سبة عالية من الغلوكوز، علما 
الهامة  الفيتامينات  من  الكثري  على  اأي�سا  حت��وي  باأنها 

للج�سم.

احذر خطر الن�ضويات على �ضحتك.. لهذه الأ�ضباب

غري  اأ����ش���رارَا  ك��ن��دي��ة  درا���ش��ة  بينت 
الن�شويات،  ا���ش��ت��ه��الك  يف  م��ت��وق��ع��ة 
وربطتها بزيادة معدالت الوفاة. ووفقا 
الدهون  ا�شتهالك  زيادة  فاإن  للباحثني 
على  اخلطر  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  ال  ق��د 
من  ال��ق��ادم  بال�شرر  مقارنة  االإن�شان 

الكربوهيدرات يف هذا املو�شوع.
غري  اأ����ش���رارَا  ك��ن��دي��ة  درا���ش��ة  بينت 
الن�شويات،  ا���ش��ت��ه��الك  يف  م��ت��وق��ع��ة 
وربطتها بزيادة معدالت الوفاة. ووفقا 
الدهون  ا�شتهالك  زيادة  فاإن  للباحثني 
على  اخلطر  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  ال  ق��د 
من  ال��ق��ادم  بال�شرر  مقارنة  االإن�شان 

الكربوهيدرات يف هذا املو�شوع.
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�ش�ؤون حملية

بح�شور 250 م�شاركًا ونخبة من اخلرباء العامليني

املوؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�ضية يوا�ضل فعالياته فى دورته الرابعة
اإعالن الفائزين الثالثة يف جائزة االبتكار يف اجليوفيزياء لتكون االأوىل على م�شتوى العامل

•• العني - الفجر:

ال��راب��ع��ة الأعمال  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ب�����داأت 
الهند�سية فى  للجيوفيزياء  العاملي  املوؤمتر 
مناق�سات  جل�سات  خ��الل  من  الثانى  يومه 
العلمية من قبل نخبة  البحوث، والندوات 
من اخلرباء العامليني والباحثني املرموقني 
الهند�سية وممثلني  يف جمال اجليوفيزياء 
وخا�سة  حكومية  وم��وؤ���س�����س��ات  ه��ي��ئ��ات  ع��ن 
هيئة  واأع�ساء  الطلبة  من  ولفيف  مهتمة، 
تعقد  وال�����ذي   .. اجل��ام��ع��ات  ال��ت��دري�����س يف 
جل�ساته يف رحاب جامعة االم��ارات العربية 
 44 م��ن  م�����س��ارك��اً   250 بح�سور  امل��ت��ح��دة 
اأكتوبر  ع�سر  ال��ث��اين  لغاية  وي�ستمر  دول���ة 

اجلاري.
العلمية  البحوث  امل��وؤمت��ر  اع�ساء  وت��ن��اول   
املتطورة  وال��ت��ج��ارب واالب��ت��ك��ارات وال��ع��ل��وم 
حول  بيانات  الإنتاج  التقنيات  تعزيز  بهدف 
جانبا  ت�سكل  ب��ات��ت  وال��ت��ي  االأر������س  ���س��ط��ح 

حموريا يف جمال اجليوفيزياء الهند�سية.
هذا ويركز املوؤمتر الذي يعقد حتت رعاية 
نهيان  اآل  بن حممد  ال�سيخ  طحنون  �سمو 
– ممثل احلاكم يف منطقة العني-وتنظمه 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني وج��ام��ع��ة االإم������ارات 
العاملي  االب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لالأ�ساليب اجلديدة يف جمال اجليوفيزياء 
املوؤمتر  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا  ال��ه��ن��د���س��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة. 
واأوروبا،  املتحدة،  الواليات  من  للم�ساركني 
وال��ي��اب��ان، وتايوان،  وال�����س��ني،  واأ���س��رتال��ي��ا، 
وغريها  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول 
م���ن ال���ب���ل���دان ال��ف��ر���س��ة ل��ت��ب��ادل اخل����ربات 
امل�ستقبلية،  االأه����داف  ومناق�سة  واالأف���ك���ار 
وزي����������ادة ال�����وع�����ي ال�����ع�����ام ب���اأه���م���ي���ة جم���ال 

اجليوفيزياء وتطبيقاتها.
و����س���رح ���س��ع��ادة االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حممد 
ال��ب��ي��ل��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة االم������ارات ع��ل��ى اأن 
ا�ست�سافة مثل هذه النخبة من اخلرباء يف 
اإجنازاً  يعد  الهند�سية  اجليوفيزياء  جمال 
عظيماً تفتخر به جامعة االمارات، ويعك�س 
االأه��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا ج��ام��ع��ت��ن��ا لتطوير 
املعرفة والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف روؤية 
متنوع  اق��ت�����س��اد  لتحقيق  االإم�������ارات  دول����ة 

وقائم على اال�ستدامة. 
املرموق،  املوؤمتر  اأن هذا  �سعادته على  ونوه 
بعدد  ب��االل��ت��ق��اء  خ��الل��ه  م��ن  �سعدنا  ال���ذي 
م��ن امل�����س��ارك��ني م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء العامل، 
الفريدة  ع��ل��ى اخل�����ربات  ل��ل��ت��ع��رف  ف��ر���س��ة 
ووجهات نظر املجتمع العاملي للجيوفيزياء 
التحديات  م��واج��ه��ة  ب���ه���دف  ال��ه��ن��د���س��ي��ة، 
وحتديد التقنيات واحللول امل�سرتكة لدفع 
املهم  املجال  والتميز يف هذا  االبتكار  عجلة 

واحليوي.
"نحن على  اجل��ام��ع��ة:  م��دي��ر  �سعادة  وق���ال 
ثقة باأن هذا املوؤمتر �سينجح يف طرح اأفكار 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ج���دي���دة ل��ت��ط��وي��ر جمال 
من�سة  ي�سكل  واأن  الهند�سية.  اجليوفيزياء 
تعزيز  يف  ي�سهم  واأن  املعارف  لتبادل  مهمة 
اجليوفيزياء  دور  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي  ال��وع��ي 
كما  القطاعات.  م��ن  العديد  يف  الهند�سية 
���س��ي��ع��زز م���ن مكانة  امل���وؤمت���ر  اأن ه���ذا  ن���رى 
جامعة امل�ستقبل العاملية لتكون مركزاً عاملياً 

للمعرفة، حيث تتوافق القدرات االإمكانيات 
وال���ق���درات ال��وط��ن��ي��ة م��ع امل��ن��ظ��ور ال���دويل 
اجل��ام��ع��ة يف جم��ال تطوير  روؤي���ة  لتحقيق 
االب�����داع واالب���ت���ك���ار مل���ا ف��ي��ه م��ن��ف��ع��ة الأمتنا 

جمعاء".
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأحمد 
االإمارات  بجامعة  العلوم  كلية  عميد  م��راد 
اللجنة  رئي�س  العليا  اللجنة  رئي�س  ونائب 
ب����اأن ه���ذا املوؤمتر  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
واأ�سا�سياً  م��ه��م��اً  م�������س���دراً  اأ���س��ب��ح  ال��ع��امل��ي 
للمعرفة العلمية يف تخ�س�س اجليوفيزياء 
عاملياً،  م��رم��وق��ة  مكانة  واح��ت��َل  الهند�سية 
ب��ف�����س��ل م����ا مت��ل��ك��ه اجل���ام���ع���ة م����ن وج����ود 
الو�سائل  باأحدث  جمهزة  علمية  خمتربات 
تدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ووج���ود  والتقنيات، 
اأكادميية  وباحثني متميزين، وطرح برامج 
تلبي طموحات املجتمع و�سوق العمل وتعزز 
من م�ساركة الطلبة واملهتمني يف مثل هذه 

املوؤمترات.

جامعة االإمارات االأوىل عامليًا يف طرح 
جائزة االبتكار يف اجليوفيزياء

العلمية  اللجنة  اأعلنت  االط���ار  نف�س  وف��ى 
حيدر  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  برئا�سة  ب��امل��وؤمت��ر 
اأ�سماء الفائزين الثالثة يف جائزة  بكر عن 
االأوىل  تعد  والتي  اجليوفيزياء  االبتكار يف 
فاز  وق��د  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  نوعها  م��ن 

الباحث الدكتور دانييل كولومبو من دولة 
ع�سرة  وقيمتها  االأوىل  باجلائزة  ال��ربازي��ل 
ب�  املعنون  بحثه  ع��ن  اأمريكياً  دوالراً  اأالف 
عن  الزلزالية  املعلومات  حتليل  "اأ�سلوب 
وفاز  العك�سي"،  التحليل  ا�ستخدام  طريق 
اأندريه  الدكتور/  الباحث  الثانية  باجلائزة 
اآالف  �سبعة  وقيمتها  بولندا  من  باكوليون 
االأنابيب  ا�ستخدام  "اأثر  بحثه  عن  دوالراً 
الزلزالية  امل��وج��ات  حت�سني  يف  ال��زج��اج��ي��ة 
االأفقية والعمودية ومقارنتها مع املقايي�س 
الثالثة  ب��اجل��ائ��زة  ف���از  ك��م��ا  التقليدية"، 
ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور وي����ان ج���او م���ن تايوان 

وقيمتها 5000 دوالراً.
اأقره  قد  العاملي  املوؤمتر  ه��ذا  اأن  اإىل  ي�سار   
كاأحد  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
واعتماده  االإم����ارة،  يف  الر�سمية  امل��وؤمت��رات 
م���ن ق��ب��ل جم��ل�����س ع��ل��م��اء االإم�������ارات وهذا 
روؤية  ودعم  امل�ساهمة  يف  اأهميته  على  يوؤكد 
قائم  متنوع  اقت�ساد  لبناء  االإم����ارات  دول��ة 
جمال  تطوير  خ��الل  م��ن  اال�ستدامة  على 
اجليوفيزياء الهند�سية، والذي اأ�سبح عاماًل 
واالقت�سادي  العمراين  القطاع  يف  حمورياً 
ل��ل��دول��ة، مل���ا ل��ه��ذا ال��ت��خ�����س�����س م���ن اأهمية 
ال��رتاك��ي��ب اجليولوجية  ك��ب��رية يف حت��دي��د 
حت���ت االأر�������س ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ت�����س��ب��ب يف 
اإىل  احل��اج��ة  دون  وذل���ك  خم��اط��ر حمتملة 
تغيري جذري ملعامل املواقع للحفاظ عليها، 

اجليوفيزيائية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت�����س��اع��د  ك��م��ا 
ولذلك  اجلوفية،  املياه  مواقع  اكت�ساف  يف 
متزايدة  اأهمية  ذات  التطبيقات  ه��ذه  تعد 
التحتية،  البنية  وخدمات  البناء  جم��ال  يف 

وعلم االآثار  والقطاع البيئي وغريها.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال�����س��ي��د ري���ك م��ي��ل��ر، عامل 
نائب  كان�سا�س،  جامعة  م��ن  جيوفيزيائي 
"اأن  امل���وؤمت���ر  ال��ع��ل��م��ي��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ه���ذا امل��وؤمت��ر ي��رك��ز ع��ل��ى جم���ايل الهند�سة 
لالأ�ساليب  ي��ت��ط��رق  ك��م��ا  واجل��ي��وف��ي��زي��اء 
لتطبيقات  اجل�������دي�������دة  وامل����ن����ه����ج����ي����ات 
اجليوفيزياء الهند�سية امل�ستخدمة ملواجهة 
ال�سعيد  على  ق�سوى  اأهمية  ذات  م�سكالت 
املحلي والدويل. م�سريا اىل ان هذا املوؤمتر 
ي�سم متحدثني من خمتلف انحاء العامل، 
م��ن��ه��م جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن اخل����رباء من 
وا�ساف  اجلنوبية.  واأمريكا  اأوروب��ا  و  اآ�سيا، 
العديد  مناق�سة  اىل  ي�سعى  املوؤمتر  هذا  ان 
كما  املجال،  بهذا  ال�سلة  ذات  الق�سايا  من 
يجري اعداد العديد من اجلل�سات احلوارية 
منها دور املراأة وعملية ا�سراكها يف املجتمع 
اجليوفيزيائي، وتناق�س جل�سة اأخرى كيفية 
توظيف التقنيات احلديثة التي يتم درا�ستها 
يف االأبحاث العلمية وم�ساريع التطوير حلل 

امل�سكالت التي يواجهها العامل".
من  ميجو،  اأوك���ا  ماك�سويل  املتحدث  وق���ام 
تخت�س  التي  اأوب�سرتمي،  برتونا�س  �سركة 

بالتنقيب عن موارد النفط والغاز وتطويرها 
تقدمي  خالل  من  ودولياً،  حملياً  وانتاجها 
"تناولت  امل��وؤمت��ر  جل�سات  يف  بحثية  ورق���ة 
مل��ع��رف��ة ما  ا���س��ت��خ��دام اجل��ي��وف��ي��زي��اء  كيفية 
يحدث حتت �سطح االأر�س. وحاجة املهند�س 
عند بناء مباين مرتفعة اإىل التاأكد من اأن 
املبنى  وزن  اأن حتمل  ثابتة وميكن  االأر���س 
والتاأكد من عدم وجود جتاويف حتت �سطح 
االأر�س، لذا يعد علم اجليوفيزياء �سروريا 
ملعرفة عدم وجود خماطر جيولوجية عند 

ان�ساء م�ساريع البناء".
اأت���ي���ك���وان���ا، م���ن جامعة  اإ���س��ت��ي��ال  وحت���دث���ت 
املفتوحة و�سط  العلمية  الندوة  ديالوير يف 
ح�سور كبري، عن اأهمية هذا املوؤمتر الذي 
حول  مهمة  عاملية  ر�سالة  اإر���س��ال  يف  �ساعد 
علوم  جم���ال  يف  للعمل  ال�����س��اب��ات  ت�سجيع 
"�سلطت ه��ذه اجلل�سة  واأ���س��اف��ت:  االأر����س. 
ال�����س��وء ع��ل��ى دور امل�����راأة يف ع��ل��وم االأر�����س 
املراأة  تدعم  التي  االأن�سطة  تعزيز  واأهمية 
املجال.  ه��ذا  يف  املهنية  م�سريتها  ملوا�سلة 
هذه  يف  الن�سائي  العن�سر  وج���ود  قلة  واإن 
ت��ع��د م�سكلة ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ع����ادة ما  امل��ه��ن 
دون  الرجال  اجليولوجية  املهن  ت�ستقطب 
ت�سهم يف  ال���ن���دوة  ه���ذه  م��ث��ل  واإن  ال��ن�����س��اء، 
املهن  ه��ذه  اىل  الفتيات  ا�ستقطاب  ت�سجيع 

من خالل توفري بيئة داعمة لهن".
وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا حت���دث���ت ����س���ل���وى ث�����اين – 
دور  اأهمية  عن  الطاقة-  وزارة  يف  موظفة 
اجليولوجيا  جم����االت  يف  ال��ع��م��ل  يف  امل�����راأة 
وع��ل��وم االأر����س واأن دوره���ا ال يقل ع��ن دور 
الرجل يف هذا املجال وهذا يتطلب ت�سجيعاً 
ال��ت��خ�����س�����س��ات و�سرح  ل��ل��ط��ال��ب��ات الخ��ت��ي��ار 
�سلمى  اأع��رب��ت  كما  ال��ع��م��ل.  اأ���س��واق  طبيعة 
الهاجري –موظفة يف �سركة مبادلة- على 
فر�س  اإىل  التحديات  ح��ول��ت  ك�سيدة  اأن��ه��ا 
وت�سل  النجاح  �سلم  ت�سعد  اأن  وا�ستطاعت 
عملها.   يف  وح��ي��وي  مهم  ق��ط��اع  رئا�سة  اإىل 
فيما قالت ظبية النقبي – موظفة ب�سركة 
الندوة فر�سة الكت�ساب  ب��اأن هذه  اأدن���وك-  
الباحثني  ب��ت��واج��د  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل�����ربات 
واخل����رباء يف م��ك��ان واح����د، وب��ن��اء عالقات 

علمية معهم.
ه�����ذا وي�������س���م امل���ع���ر����س امل�������س���اح���ب واح�����ٌد 
تعر�س  اإم��ارات��ي��ة  حكومية  هيئة  وع�سرون 
اإتاحة  ب��ه��دف  اجليوفيزيائية  تطبيقاتها 
للتعرف  وال��ط��ل��ب��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ال��ف��ر���س��ة 
تطبيقات  جمال  يف  احلديثة  امل�ساريع  على 
التحتية..  والبنية  الهند�سية  اجليوفيزياء 
اأهم  يعر�ُس  تراثياً  جناحاً  املعر�س  و���س��مَّ 
م�ستخدمة  كانت  التي  اليدوية  امل�سغوالت 
املمتلكات  ���س��اح��ب  ع��ل��ي��ه  ي�����س��رف  وال������ذي 
رو�سة  �سرحت  و  النقبي،  �سعيد  الرتاثية 
التحتية  البنية  وزارة  جناح  املال-م�سوؤولة 
اأه��م��ي��ة ه����ذا امل��ع��ر���س خ����الل انعقاد  ع��ل��ى 
وتعريف  ال���ع���امل���ي  امل����وؤمت����ر  ه����ذا  ف��ع��ال��ي��ات 
اجلمهور باخلدمات وامل�ساريع التي تقدمها 
االبتكارات  اآخ����ر  ع��ل��ى  واالط�����الع  ال������وزارة 
اجليوفيزياء  جم��ال  يف  والعملية  العلمية 
عالج  وط��رق  املتكاملة  واحللول  الهند�سية 
�سعادتها  ع��ن  ع��ربت  كما  التحتية،  البنية 
العاملي  العلمي  املحفل  ه��ذا  يف  ب��ت��واج��ده��ا 

�ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تعلن 
عن اإطالق جمل�ص �ضيانة احل�ضارة

•• العني - الفجر:

اأطلقت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة 
الرتبية  بوزير  لقائها  خ��الل  وذل��ك  احل�سارة(  �سيانة  )جمل�س  م�سروع 
يف  الثقافة  بحر  مبوؤ�س�سة  احلمادي   اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  والتعليم 
واأع�ساء  نهيان  اآل  بن خالد  بنت حممد  رو�سة  ال�سيخة  اأبوظبي بح�سور 
اجلامعات  واأ���س��ات��ذة  امل��دار���س  وم���دراء  املجتمع  و�سيدات  الوطني  املجل�س 
، ومن  اقت�ساد معريف(  بعنوان )نحو  الوزير حما�سرة  القى معايل  حيث 
جانبها اعلنت ال�سيخة �سما عن اإن�ساء جمل�س �سيانة احل�سارة والذي يهتم 
التي ميكن  املجتمعية  الظواهر  البحثي يف تقدمي مر�سد لدرا�سة  ب��دوره 
احل�سارة  تطور  على  البعيد  امل��دى  على  اأو�سلبي  اإيجابي  ب�سكل  توؤثر  اأن 
 2071 االإماراتية، ليكون داعما جلهود الدولة من اأجل مئوية االإمارات 
وقالت ال�سيخة �سما انها تتطلع اىل تعاون وثيق مع وزارة الرتبية والتعليم 
اأجل  تعمل من  التي  املجتمعية  وباقي اجلهات احلكومية الإجن��اح اجلهود 
اأع���رب معايل وزير  امل��ت��ح��دة( وق��د  العربية  ال��غ��ايل دول��ة االإم����ارات  وطننا 
الرتبية والتعليم عن تقديره لهذا الطرح املجتمعي وقال اأن الوزارة ت�سعد 
)جمل�س  م�سروع  وي��ه��دف  ه��ذا   . املجل�س  ب��ني  و  بينها  امل�سرتك  بالتعاون 
بالدرا�سات املجتمعية داخل دولة  املعنيني  اإىل دعوة كل  �سيانة احل�سارة( 
االإمارات العربية املتحدة بتقدمي روؤيتهم وتوجيه درا�ساتهم املجتمعية اإىل 
كيفية حماية احل�سارة االإماراتية يف امل�ستقبل واملحافظة على بقائها �سابة 
فتية وقوية على ان تكون مهمة املجل�س الر�سد والدرا�سة امل�ستمرة والتنبوؤ 
�سلبيا  اأو  دعمه  ليتم  اإيجابيا  ك��ان  �سواء  املجتمع  داخ��ل  متغري  هو  ما  بكل 
على  اآث��اره  للتخل�س من  الالزمة  العالجات  وتقدمي  عليه  الوقوف  فيتم 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  لتكون   ، للدولة  البناء احل�ساري  �سالبة 
م�سدرا دائما للنور واحل�سارة يف العامل، ومنوذجا لوطن ال�سعادة يف ظل 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال��دول��ة   رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  االأم���ني  عهده  وويل  نهيان  اآل 
نهيان - حفظهما اهلل – هذا وقد اأعرب معايل وزير الرتبية والتعليم عن 
�سعادته بامل�سروع واأو�سح اأهميته ومردوده حا�سرا وم�ستقبال مقدما �سكره 
ما  على  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  الدكتورة  لل�سيخة  وامتنانه 

تقدمه للوطن واأجيال الوطن ومعربا عن دعمه للم�سروع الهادف . 

�ضركة »�ضحة« تطلق حملة جديدة للك�ضف 
املبكر عن الإ�ضابة باأمرا�ص القلب جمانًا

•• اأبوظبي - الفجر:

بداأت هذا االأ�سبوع حملة الك�سف املبكر عن عوامل االإ�سابة باأمرا�س القلب 
التي تنظمها اخلدمات العالجية اخلارجية، اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي 
جماناً  زينيكا  اأ���س��رتا  �سركة  م��ع  بالتعاون  "�سحة"،  ال�سحية  للخدمات 
�سحية  مراكز  يف   2017 دي�سمرب  للجميع من 8  اأكتوبر 2017 و14 
خمتارة يف اأبوظبي والعني. وعلق الدكتور عمر اجلابري، املدير التنفيذي 
الطبي يف اخلدمات العالجية اخلارجية، قائاًل "و�سعت االأجندة الوطنية 
الوطنية  االأول��وي��ات  كاأحد  وال�سرايني  القلب  اأم��را���س  مكافحة   2021
و�سعادته  االإن�����س��ان  �سحة  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  ل��ت��اأث��ريه��ا  ن��ظ��راً  وذل���ك  ال�سحية 
واإنتاجيته ولذلك قمنا بتنظيم هذه احلملة التي نهدف من خاللها اإىل 
عام  يف  والأننا  القلب.  باأمرا�س  االإ�سابة  عوامل  اأه��م  على  ال�سوء  ت�سليط 
اخلري وبلد اخلري حر�سنا على اأن ن�سمل اجلميع يف هذه املبادرة التي مت�س 

اأهم نواحي حياة االإن�سان اأال وهي �سحته."
يف  ع��ام��اً،   18 عمر  ف��وق  ه��م  م��ن  جميع  ت�ستهدف  التي  احلملة،  وتنطلق 
ثم  وم��ن  االأ�سبوع  ه��ذا  ال�سحي  املويجعي  ومركز  ال�سحي  البطني  مركز 
العالجية  امل��راك��ز  �سبكة  �سمن  االأخ���رى  امل��راك��ز  من  جمموعة  اإىل  تنتقل 
التابعة ل�سركة �سحة ب�سكل اأ�سبوعي لتغطي 18 مركزاً يف اأبوظبي والعني 
جمموعة  باإجراء  الطبي  الطاقم  �سيقوم  احلملة  وخالل  احلملة.  بنهاية 
ت�سمل  وال��ت��ي  ال��ف��ور  على  نتيجتها  تظهر  ال��ت��ي  االأول��ي��ة  الفحو�سات  م��ن 
يف  ال�سكر  ن�سبة  وفح�س  ال��دم،  يف  ال��ده��ون  ون�سبة  الكولي�سرتول  فح�س 
الدم و�سغط الدم، باالإ�سافة اإىل قيا�س الوزن والطول ملعرفة موؤ�سر كتلة 
ال�سحي واال�ست�سارة  التثقيف  اجل�سم وقيا�س حميط اخل�سر، كما ت�سمل 
من قبل اأخ�سائيي التغذية، وبناء على نتائج الفحو�سات قد ين�سح املراجع 
ب��اإج��راء بع�س التغيريات يف من��ط احل��ي��اة وال��ت��ي ق��د ت�سمل، االإق���الع عن 
ممار�سة  اإىل  باالإ�سافة  املبا�سر  غري  الدخان  ا�ستن�ساق  وتفادي  التدخني 
الن�ساط البدين ب�سكل منتظم واتباع نظام غذائي �سحي للقلب، كما يتم 
حتويل املراجع اإىل فريق العالج املخت�س يف حال لزم االأمر. م�سيفاً، "يعد 
ال�سكري وارتفاع �سغط الدم وال�سمنة وحميط اخل�سر الكبري والتدخني 
وارتفاع الكولي�سرتول يف الدم من اأهم العوامل التي توؤدي اإىل زيادة ن�سب 
االإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرايني، ويف ال�سنوات االأخرية ارتفعت معدالت 
االإ�سابة باأمرا�س القلب نتيجة لعدم اتباع منط حياة �سحي وقلة احلركة 
وال�سمنة، ومن هنا تاأتي اأهمية تنظيم هذه احلمالت لت�سليط ال�سوء على 
الوقائية  الفحو�سات  اإج��راء  باأهمية  املراجعني  وتثقيف  العوامل  كل هذه 
التي ت�ساعد يف الك�سف املبكر عن االأمرا�س."  وتتوفر عيادة اأمرا�س القلب 
يف مركز الزعفرانة للت�سخي�س والفح�س ال�سامل ومراكز البطني ومدينة 
التوبة  ع��ود  بينما تتوفر يف مركز  اأب��وظ��ب��ي،  وال��ف��الح يف  زاي��د  ب��ن  حممد 
للت�سخي�س والفح�س ال�سامل ومراكز الهيلي واليحر واملويجعي والهري يف 
العني. اإ�سافة اإىل ذلك توفر اخلدمات العالجية اخلارجية عيادة اأمرا�س 
القلب لالأطفال يف مركز امل�سرف التخ�س�سي لالأطفال يف اأبوظبي ومركز 
الطوية التخ�س�سي لالأطفال يف العني. وقد مت جتهيز هذه املراكز باأحدث 
االأجهزة واملعدات الت�سخي�سية الأمرا�س القلب مثل تخطيط �سدى القلب 

وتخطيط �سدى القلب عرب ال�سدر، واختبار اإجهاد القلب.



تت�سّلل بدائل ال�سكر اخلالية من ال�سعرات احلرارية، �سواء 
وال  و���س��راب��ن��ا،  طعامنا  اإىل  ا�سطناعية،  اأو  طبيعية  ك��ان��ت 
اأو  تقت�سر على ما ُي�سّنف منها )قليل ال�سعرات احلرارية( 
اأن نغفل عن  ال�سهل  ال�سعرات احل��راري��ة(. ومن  )خ��اٍل من 
بدائل ال�سكر هذه يف معلومات املنتجات الغذائية الأنها ُتذكر 

با�سم خمتلف غالباً.
اإليك الئحة باأبرز ع�سرة م�سادر حتتوي على هذه املحليات 

ويجهلها معظم النا�س على االأرجح:
اأ�سناف  • الغرانوال )خال�سة نبتة الراهب(: حتتوي عادًة 

التي  ت�������س���ّم ك��م��ي��ة اأق������ل من امل��ن��ت��ج��ات، 
ت  ا ل�سعر ا

مع  احل���ال  ه��ي  كما  ا�سطناعية،  حمليات  على  احل���راري���ة، 
بع�س اأنواع الغرانوال. لذلك اأعّدها بنف�سك اأو اخرت فطوراً 
وال�سعرات  بالدهون  غنياً  ت�سّكل غالباً خياراً  خمتلفاً، الأنها 

احلرارية.
• املافن االإنكليزي )�سكرالوز(: قد يحتوي املافن االإنكليزي، 
لذلك  ال�سكرالوز.  على  الكامل،  القمح  من  معداً  ك��ان  واإن 

حتقق من قائمة املحتويات قبل �سرائه.
• حبوب الفطور الغنية باالألياف )ال�سكرالوز واالأ�سي�سولفام 
الواحد  ال�سنف  يف  تعر  قد  اأنك  يف  املفارقة  تكمن   :)K

اأنواع  ذات��ه��ا على  وامل��ارك��ة 
ح�������ب�������وب 

فطور حتتوي على بدائل �سكر مماثلة واأخرى تخلو منها.
 K )االأ����س���ي�������س���ول���ف���ام  ال����ع����ادي  امل���ع���ّل���ب  امل��ث��ل��ج  • ال�������س���اي 
وال�سكرالوز(: نعم، نق�سد بذلك اأنواع ال�ساي املثلج العادية 
الن�سخ  اأما  الفاكهة.  بنكهة  كانت  اإن  )الدايت(، خ�سو�ساً  ال 
اأنواع ال�ساي هذه، فتحتوي بكل ب�ساطة على  )الدايت( من 
كميات اأكرب من بدائل ال�سكر. لذلك اخرت اأنواع �ساي عادية 
غري حمالة واأ�سف اإليها ب�سع �سرائح من الفاكهة كي تغني 

نكهتها.
�سنف  على  وقعنا  )ال�سكرالوز(:  العادي  الزجنبيل  • مزر 
وال�سكرالوز  الفروكتوز  ال��ع��ايل  ال���ذرة  ���س��راب  على  يحتوي 
340 غراماً  اأن علبة �سعتها  على حد �سواء، ما يعني 
تزودك مبحليات ا�سطناعية، ف�ساًل عن 4 مالعق 

�سغرية ون�سف ملعقة من ال�سكر العادي.
يف  ُي���ع���د  ال������ذي  واحل����ل����و  امل����ال����ح  • ال�������س���ك���ر 
اأن���ه ال  امل��ي��ك��رووي��ف )ال�����س��ك��رال��وز(: �سحيح 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ك��م��ي��ة ك���ب���رية م����ن ال���ده���ون 
ال�����س��ك��ر، ول��ك��ن عليك تاأمل  واأن����ه خ���اٍل م��ن 
من  خلوه  من  لتتاأكد  جيداً  املحتويات  قائمة 
اأي�����س��اً )اأو اخ��رت ن��وع��اً غ��ري منّكه  ال�����س��ك��رال��وز 
وجبة  تناول  يف  ترغب  كنت  اإن  الزبدة،  من  خالياً 
ومنخف�سة  الكاملة  احل��ب��وب  م��ن  م��ع��ّدة  خفيفة 

ال�سعرات احلرارية.
واخلالية  اخلفيفة  االإيطالية  ال�سل�سات   •
م���ن ال���ده���ون )���س��ت��ي��ف��ي��ا(: رمب���ا ي��ك��ون من 
اأ�سنافاً  تختار  اأن  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  االأف�سل 
الدهون،  م��ن  امل��ع��ت��ادة  الكمية  على  حت��ت��وي 
اأق��ل م��ن املحليات  الأن��ه��ا ت�سّم ع���ادًة م��ق��داراً 
باالأ�سناف  م��ق��ارن��ة  اأن��واع��ه��ا،  اخ��ت��الف  ع��ل��ى 
اأقل  كمية  على  حتتوي  التي  تلك  اأو  اخلفيفة 

من الدهون.
املعدة  امل��ج��ل��دة  ب��ال��ع�����س��ل  ال���دج���اج  ���س��در  • ق��ط��ع 
�سحياً.  الع�سل  ل��ك  يبدو  ق��د  )ال�����س��ك��رال��وز(:  لل�سواء 

تقع على  املحتويات، قد  قائمة  ق��راءة  توا�سل  ولكن عندما 
مفاجاأة مل تتوقعها.

• اللوز املحم�س مع جوز الهند )الريبيانا(: احتوى النوع 
الذي حتققنا منه على ال�سكر، وال�سكر االأ�سمر، وال�ستيفيا. 
اأن هذا  اإال  اأن��ن��ا ن��درك كلنا ف��وائ��د ال��ل��وز ون��وؤي��ده��ا،  �سحيح 

النوع من اللوز يفرط يف ا�ستعمال املحليات.

اأوراق  )خال�سة  ال��ف��وارة  الفيتامني  م�سروبات  ظ��روف   •
زجاجات،  يف  املعلبة  الفيتامينات  ع��ن  ف�ساًل  ال�ستيفيا(: 
من  النبتة  ه��ذه  من  امل�ستخل�س  ال�سكر  بديل  على  حت�سل 
ت�سّنعها  والتي  عدة  بنكهات  تتوافر  التي  الفوارة  الظروف 
�سركة معروفة. وي�سّكل هذا دلياًل اإ�سافياً على �سرورة تاأمل 
كامل الئحة املحتويات حتى يف ال�سلع التي ُتعترب )مفيدة(.

االأمل  معاجلة  اإىل  اأخ���رى  مقاربة  الطب  اأ���س��اف  االأخ����رية،  ال�سنوات  يف 
املزمن ال تاأثريات جانبية لها: متارين الوعي التام.

م�ست�سفى  يف  اأع�����س��اب  طبيبة  الزار،  ���س��ارا  ال��دك��ت��ورة 
)يقوم  املجال:  ه��ذا  يف  تذكر  العام،  ما�سات�سو�ست�س 
من  احلا�سر  على  االنتباه  تركيز  على  التام  الوعي 
دون اإ�سدار اأي اأحكام(. وي�سّكل هذا الوعي عن�سراً يف 

عدد من تقنيات اال�سرتخاء، مبا فيها اليوغا، والتنف�س 
االنعكا�سي،  وال��ع��الج  والتدليك،  ت�سي،  وال��ت��اي  العميق، 

والعالج بالكتابة، وال�سالة.

ماهية الوعي التام
ي�سمل الوعي التام تركيز ذهنك على احلا�سر وجتاهل اأي م�سادر قلق 

ب�ساأن املا�سي اأو امل�ستقبل. وتتوافر كتب وبرامج تدريب عدة ت�ساعدك يف 
تعّلم هذه التقنية. اإليك بع�س ممار�سات التاأمل الواعي االأ�سا�سية:

اجل�س  اأو  االأر�س  على  و�سادة  على  ترّبع  ومريحاً.  هادئاً  مكاناً  • اخرت 
اأبِق ظهرك م�ستقيماً من دون  على كر�سي وا�سعاً قدميك على االأر���س. 

املبالغة يف �سده و�سع يديك على اأعلى فخذيك.
والذوق،  وال�سمع،  انتباهك على حوا�س ج�سمك )النظر،  • ابداأ برتكيز 

واللم�س، وال�سم(.
ال�سهيق  عمليَتي  خالل  تنف�سك  على  الرتكيز  اإىل  ذلك  بعد  انتقل   •

والزفري، ورّكز خ�سو�ساً على الزفري.
اأو  به  االلتزام  عليك  موعد  مثل  وامل�ساعر،  االأفكار  بع�س  يلهيك  • قد 
�سّنف  احلالة،  هذه  يف  مرتاكمة...  اأعمال  اأو  ما،  �سخ�س  من  انزعاجك 
مثل هذه االأمور ب�سمت وهدوء كاأفكار واتركها تعرب ثم ُعد اإىل التفكري 

يف نَف�سك.
الوقت  بع�س  بتخ�سي�س  ابداأ  الواعي،  التاأمل  ممار�سة  يف  رغبت  • اإذا 
دقائق  ع�سر  اأو  خلم�س  متاأماًل  تدريجياً،  وزده  التمرين  لهذا  ي��وم  ك��ل 

مرًة اأو مرَتني يومياً. وميكنك اأن تزيد هذه املدة لت�سل اإىل 20 دقيقة 
اأو حتى �ساعة كاملة.

عالج االأمل بتمارين الوعي التام
تقنيات  اأن  ال��درا���س��ات  تقّدمها  التي  امل��رتاك��م��ة  االأدل���ة  ُتظهر 

الوعي التام ت�ساهم يف احلد من االأمل الناجم عن عدد من 
احلاالت املزمنة، مبا فيها داء املفا�سل، واالأمل الع�سلي 

االأمل  ه��ذا  ك��ان  ملا  ال�سوكية.  القناة  و�سيق  الليفي، 
نتاج  م��ن  فُيعترب  الع�سبي،  اجل��ه��از  ع��ن  ينجم 

اجل�سم والدماغ على حد �سواء. وال �سك يف 

توؤثر يف طريقة  �سلبية(  ع��ادًة  االأمل )تكون  اأن موقفك وم�ساعرك جتاه 
تعاطيك معه. لذلك من الطبيعي اأن ت�سعى اإىل تفاديه.

عندما تلجاأ اإىل التاأمل الواعي، تتبنى مقاربة معاك�سة: تتقرب من االأمل 

ذلك  اآخ��ر،  اإح�سا�س  ك��اأي  االأمل  تقّبل  املقاربة  هذه  ت�سمل  اإليه.  وتتعّرف 
باختباره ومراقبته مبو�سوعية: اأين يبداأ؟ كيف يتبّدل يف غ�سون ب�سع 

ت�سف هذا االإح�سا�س؟دق�������ائ�������ق؟ وك���ي���ف 
االأمل  ت���اأم���ل  اأن  تكت�سف  رمب���ا 
ي�سلبه  مب���و����س���وع���ي���ة 
ق��������درت��������ه ع���ل���ى 
ت����ول����ي����د 

اخلوف والكاآبة، اللذين يفاقمان االأمل بدورهما. وهكذا تتمّكن تدريجياً 
من تبديل �سعورك جتاهه وتنجح يف التعاي�س معه بفاعلية.

تقّر الدكتورة الزار اأن الوعي التام قد ال يق�سي على االأمل بالكامل. لكنه 
يحاول  كان  اإن  خ�سو�ساً  اإ�سايف،  كعالج  املري�س  على  جمة  بفوائد  يعود 
االأفيونية  االأمل  م�سكنات  من  االنتقال  اأو  االأدوي���ة  ا�ستهالكه  من  احل��د 
اإىل م�سادات االلتهاب غري ال�ستريويدية. قد ال تتمّكن من التخلي عن 
االأدوية بالكامل، اإال اأنك قد تنجح يف االنتقال اإىل جرعات اأ�سغر اأو اأدوية 

اأقل قوة.

عالقة الدماغ بالتاأمل الواعي
الت�سوير  تقنيات  اأن  اإال  الواعي ممار�سة قدمية،  التاأمل  اأن  �سحيح 
الع�سرية كانت اأول ما جنح يف اإظهار كيفية عمله. تو�سح الدكتورة 
الوظيفي،  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  لنا  )ي�سمح  الزار: 
الذي يك�سف خمتلف العمليات يف الدماغ، بروؤية تفا�سيل 
�سابقاً(.  معرفتها  علينا  ا���س��ت��ح��ال��ت  االإن�����س��ان  داخ���ل 
ي�سعرون  الواعي  التاأمل  ميار�سون  َم��ن  اأن  �سحيح 
باأمل اأقل بكثري مقارنة باالآخرين، اإال 
اأن الت�سوير بالرنني املغناطي�سي 
دماغهم  اأن  ُيظهر  الوظيفي 
بقليل  ن�ساطاً  اأك���ر  ي��ك��ون 
املرتبطة  امل����ن����اط����ق  يف 
ب�����االأمل، م��ق��ارن��ة مبن 
متارين  ميار�سون  ال 
املقابل،  يف  مماثلة. 
الن�ساط  يرتاجع 
يف املناطق املعنية 
ب������ال������ع������واط������ف 
وال��������������ذاك��������������رة 
َم����ن  ح�����ال�����ة  يف 
التاأمل  اإىل  ي��ل��ج��اأون 

الواعي.
ممار�سي  اأن  اإىل  ال�سور  هذه  ت�سري 
ال��ت��اأم��ل ال���واع���ي ي��وا���س��ل��ون ع��ل��ى االأرج����ح 
باالنزعاج  االإح�����س��ا���س  اأن  اإال  ب�����االأمل،  ال�����س��ع��ور 
يرتاجع. اإذاً بدل كبح ال�سعور بحد ذاته، يتفادون القيام 

بروابط ترافق االأمل عادًة.

�شحة وتغذية
ا�شطر مر�شى االأمل املزمن على مّر العقود اإىل قبول 
عملية مقاي�شة خا�شرة: حتّمل االأمل بهدوء، اأو تناول 
اأدوية تعّر�ض �شحتهم ملخاطر اأكرب ت�شمل عجزًا عن 
االإدمان.  حد  اإىل  اأحيانًا  ي�شل  تناولها  عن  التوقف 
ولكن بف�شل البحوث اجلديدة، تبنّي اأن متارين الوعي 
التام ت�شّكل اإ�شافة ممتازة اإىل عالجات ت�شكني االأمل 

املزمن.

كرهت  اأو  طعمها  حتب  ال  الأنك  غذائك  يف  اال�شطناعية  املحليات  تناول  عن  االمتناع  قررت 
فكرة اإ�شافة مواد كيماوية اإىل غذائك. رمبا تظّن اأنك بذلك قد تخل�شت من هذه املحليات 

كافة. رغم ذلك، تتناولها من دون اأن تدرك ذلك.

يجهلها معظم النا�ض على االأرجح

اأبرز ع�ضرة م�ضادر حتتوي على هذه املحليات ال�ضناعية

متارين الوعي التام.. دماغك يتحكم يف اآلمك
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العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2269  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- الريامي للمقاوالت - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ موؤ�س�سة برهاين التجارية - �س ذ م م - وميثلها ال�سيد /عبداحل�سني 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه   ف�سل ح�سني -  قد 
باأن يوؤدي للمدعي مبلغ )106.848.50 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ    اال�ستحقاق  لل�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم 
Ch1.C.14 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/10/31    الثالثاء   
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/583  ا�شتئناف جتاري   

فا�سوديفن   2-رتي�س  م  م  ذ  �س   - للتجارة  1-نيوفي�س  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
3-هاريدا�سان تانكابان جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /ليدر �سبورت 
للتجارة ، ل�ساحبها طيب حممد اإبراهيم وميثله / حممد حممد اأمني غياث   
قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/1440 جتاري كلي بتاريخ 
2017/10/22 وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د  املوافق 2017/10/22  ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1377   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- حممد �سيد حممد ح�سني  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ح�سن حممود ح�سن احلمادي وميثله / عبداهلل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  ال��زري  علي  حممد 
وق��دره )381802.16(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

نعلن نحن �سركة فان �سات للتخلي�س اجلمركي - ذ م م 
عن عزل ال�سريك املدير / عثمان ح�سني حمودة ح�سن ، 
�سوداين اجلن�سية ، يحمل بطاقة مقيم اماراتية بالرقم 
�سات  فان  �سركة  ادارة  من   784-1973-1647604-9
مهام   اي  من  واعفاءة     ، م   م  ذ   - اجلمركي  للتخلي�س 

تخ�س ال�سركة من تاريخ 2017/10/4 
املدير العام 
يا�شر في�شل ابراهيم حممد علي                  

اإعالن عزل مدير 

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

املدعي عليه/ ابراهيم علي �سامل علي احلمادي  
جتاري    2017/773 الدعوى  يف  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
خبريا  ندبنا  مت  فقد  الوطني    ابوظبي  بنك   / املدعي  من  �سدكم  املقامة  كلي 
املوافق  الثالثاء   يوم  حتديد  مت  فقد  وعليه   اليها  امل�سار  الدعوى  يف  م�سرفيا 
: 4  ع�سرا موعدا الجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا   00 : ال�ساعة    2017/10/17
املدينة 1- مكتب  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - دبي  الكائن يف  جينوم لالإ�ست�سارات 
من  او  احل�سور  راجني   ، دبي   3275311 رقم  فاك�س   3275322 هاتف   ،  306 رقم 
امل�ستندات  كافة  عن  �سورة  معكم  م�سطحبني  املحدد  املوعد  يف  قانونا  ميثلكم 

املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�شبي وم�شريف   

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة   
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

 يف الدعوى  رقم  2017/1364 جتاري كلي   
املدعي  البنك العربي - �سركة م�ساهمة عامة 

املدعي عيهم / 1- �ستار لينك للرباميل املعدنية - ذ م م 2- �سونيل جاكدي�س �ساند خانا 3- كونال �سونيل 
�سونيل خنا - 4- �ستار لينك اويلفيلد �سوباليز & �سريفي�سز - م د م �س 

االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري  "يعلن 
خبريا م�سرفيا يف الدعوى رقم 2017/1364 جتاري كلي  ، واملقامة من املدعي/  البنك العربي - �سركة 
م�ساهمة عامة  - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم/ �ستار لينك للرباميل املعدنية - ذ م م  & �سونيل 
جاكدي�س �ساند خانا & كونال �سونيل �سونيل خنا  &  �ستار لينك اويلفيلد �سوباليز & �سريفي�سز - م 
د م �س   مدعوون  حل�سور االجتماع اخلربة امل�سرفية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده 
يوم  الثالثاء  املوافق 2017/10/17 م يف متام ال�ساعة الثانية  ع�سر ظهرا - مبقر مكتب اخلبري الكائن يف 
ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار �سركة املالحة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق 

التا�سع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�شن    

دعوة موعد 
اجتماع اخلربة امل�شرفية 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/6986   

املنذر : عبد احلميد عبداهلل ا�سد �سراج - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه :  الهداية لال�سغال املعدنية  - �س ذ م م  

تخطركم مبوجب هذا االنذار ب�سرعة �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم كبدل 
لاليجار والبالغ قيمتها 144000 درهم باال�سافة اىل ر�سوم دائرة العقارات 
بدبي ، يف موعد اق�ساه 30 يوم من تاريخ الن�سر ، واال �ساأ�سطر ا�سفا باتخاذ 
االجراءات القانونية ومنها ت�سجيل دعوى اخالء لعدم �سداد االجرة �سدكم 

مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    
  الكاتب العدل

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3131  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- عالء الدين قطب على حممد احمد  جمهول حمل 
اأق��ام عليك  -  قد  ال�س�ستاوى ح�سان  امل��دع��ي/ هانى كمال  ان  االق��ام��ة مبا 
ب�سداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  االأم��ر  باإ�سدار  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.    والر�سوم  دره��م  دره��م   20000 مبلغ 
 Ch1.C.13 الثالثاء  املوافق  2017/10/17   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3068  جتاري جزئي              

العيون حممد  جمهول حمل  اب��و  ناجح  / 1-حم��م��د  عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��ع��ام��الت وخ��دم��ات رجال  ���س��ق��ارة لتخلي�س  امل��دع��ي/  االق��ام��ة مب��ا ان 
االأعمال -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مببلغ وقدره = 
/ 10000 درهم - والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم 
 Ch1.C.13 الثالثاء  املوافق  2017/10/17   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1973  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-احمد �سالح الدين نا�سر  جمهول حمل االقامة 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  ع    ���س م  ال��ه��الل -  امل��دع��ي/ م�سرف  ان  مب��ا 
 712.784.65( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/10/25  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2048  جتاري كلي               

ان  االق��ام��ة مبا  �سعيد حممد جعفر علي  جمهول حمل   -1 / املدعي عليه  اىل 
امل��دع��ي/ م�سرف االإم����ارات االإ���س��الم��ي - ���س م ع وميثله / ج��اب��ر را���س��د حممد 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سالمي  را���س��د  ج��اب��ر 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2.912.669.74( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والغرامة  املحاماة 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
2017/11/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2745  جتاري جزئي              

ابوظبي   ف��رع   - م  م  ذ   - العامة  للمقاوالت  دمل��ا  1-م��ب��اين   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي/ فاينرتيد ليميتد   ق��د  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
 446.311( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9 % منذ تاريخ اال�ستحقاق 
امل��واف��ق  2017/10/15    ي��وم االح���د   ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3225  جتاري جزئي              

العامة - ذ م م 2- حممد ر�سا  اأحمد �سريف للتجارة  اىل املدعي عليه / 1- �سركة 
عبدالرحمن �سريف  - جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�سالمي - 
�سركة م�ساهمة عامة -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره )78303.96 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/10/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3186  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- مالتي بوينت لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ جيه بي اف لتجارة مواد البناء - �س ذ م م   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2699 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف   والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستالم املبلغ 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/10/17   
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/104  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- نوجا للتجارة العامة - �س م ح  جمهول حمل االقامة 
اأح��م��د علي حممد   / الوي�سي وميثله  م��اج��د حممد  امل��دع��ي/ حممد  ان  مب��ا 
من�سور الزيودي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  اإ�سهار اإفال�س املدعي 
واملدعي عليهما وحتديد تاريخ موؤقت للتوقف عن الدفع واالأمر بتعيني اأمينا 
للتفلي�سة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/10/25  ال�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت تعديل الطلبات(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/418    ا�شكاالت جتاري 
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ باالإنابة رقم 2017/610 انابات جتارية  لوقف 

االإجراءات التنفيذية
طالب االإعالن : م�ست�سكل : جورجيا كاثبني كارتر 

 املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده : 1- بنك راأ�س اخليمة الوطني  - جمهول حمل االقامة
مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/10/18  
يتوجب  والتي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1840  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سركة بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م 2- �سركة زهرة ال�سرق 
للمواد الغذائية - �س ذ م م  3-�سركة كابيتال للتجارة امل��واد الغذائية- �س ذ م م  4-�سركة بال 
انرتنا�سيونال لتعليب اال�سماك - �س ذ م م  5-�سركة اودي�سي لتعهدات تزويد ال�سفن - �س ذ م م 
6- هارجيت �سنيغ �سا�سار اندار �سينغ  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك امل�سرق - �س 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  الزرعوين -  قد  م ع وميثله / من�سور عبداهلل حممد احمد 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )10505560.04 درهم( ت�سمني 
املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  املدعي 
ال�ساعة 9.30 �س  امل��واف��ق  2017/11/6   االثنني   ي��وم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3094  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سامري بابو كوموليل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
حممد فلكناز حممود م�سطفى وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )70.000 
اال�ستحقاق    تاريخ  والفائدة  9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.12 لذا  يوم االحد  املوافق  2017/10/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/5643  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- القطب ملقاوالت البناء - �س ذ م م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / عدنان �سروار حممد �سروار وميثله / عبداهلل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد  نا�سر  اآل  احمد  يو�سف 
مببلغ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   53591( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات 
)2000 دره��م(  وتذكرة عودة والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
فاأنت مكلف  ل��ذا    5 رق��م  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  ي��وم 2017/10/12  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1854  مدين  جزئي              

امل��دع��ي عليه / 1- ف��رزي��ن حممد فريدمن�س  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي/ اأمني جم�سيد �سفاريان وميثله / را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي -  قد 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
رفع  ت��اري��خ   من   %9 القانونية  الفائدة  اىل  باال�سافة  للمدعي  دره��م(   350.000(
الدعوى الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/10/23  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2076  جتاري كلي               

اىل امل��دع��ي عليه / 1- راج���و ك��وم��ار راج��ي��ن��دران اوم��ان��ا  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
احمد  حممد  ع��ب��داهلل  من�سور   / وميثله  ف��رع   - التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان 
الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي 
الف  وارب��ع��ون  وثمانية  ثالثمائة  فقط  دره��م   348.737( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك 
و�سبعمائة و�سبعة وثالثني درهم( ، باال�سافة للق�ساء للمدعي بالتعوي�س بواقع %10 
�سنويا بقيمة )34.573 درهم( من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد.   وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/11/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/283 مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- حامد عبيد رويح اجلبوري  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بف�سخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  دا�ستنن جريجوري هاميلتون - قد 
)ال�سا�سي(   القاعدة   -s دبي  رقم 38234  ا�سود   - اي  ا�س  روف��ر فوج  راجن  نوع  ال�سيارة  بيع 
SALGA2EF8GA306011  والغاء ملكية ال�سيارة وارجاع ال�سيارة مع تعوي�س 
املدعي عن كافة اال�سرار املادية واملعنوية التي تكبدها وكذا تعوي�سه عما فاته من ك�سب 
مببلغ )500000 درهم( باال�سافة اىل الفائدة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
، وال��زام الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم  التام  ال�سداد  وحتى 
االربعاء  املوافق  2017/10/18  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1897  جتاري كلي               

حممود   / امل��ال��ك  وميثلها  ح  م  م   - العاملية  1-بيتونيا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ر�سا حممد ح�سني هدايتي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ فائقة 
اأقام  ق��د    - امل�سايبة  ابراهيم  علي  ع��ب��داهلل  ب�سار   / وميثله  جنفي  حممد 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ب�سطب ا�سم املدعية من ادارة ال�سركة 
املوافق   والر�سوم وامل�ساريف واالت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء  
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/10/11
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/6904 
املنذرة : �سركة احليل اأوريك�س للتمويل حاليا - �س م خ )�سركة ماف اأوريك�س 

للتمويل �س م خ �سابقا( - املنذر اليه : �سيلك�س للتجارة العامة - �س ذ م م 
اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )68.138.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ا�ستي�سن(   - روفر  نوع )رجن  رقم )71576/خ�سو�سي/M/دبي( من  ال�سيارة 
موديل )2010( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

�ضيولة الأ�ضهم الإماراتية ترتفع 
اإىل اأكرث من 800 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

امل��ال االإم��ارات��ي��ة على حركتها اجل��ي��دة وذل��ك رغ��م عودة  اأ���س��واق  حافظت 
التباين الإغالق املوؤ�سرات العامة والتي مل متنع بع�س اال�سهم من اخرتاق 
م�ستويات �سعرية جديدة ما �سجع على التداول وقفز بقيمة التداوالت اىل 

اأكر من 800 مليون درهم للمرة االوىل منذ اأكر من �سهر.
اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  موا�سلة  للتعامالت  اليومي  الر�سد  ويظهر 
4472 نقطة فيما  %0.48 مغلقا عند  ل��الأوراق املالية االرتفاع بن�سبة 
اأقفل املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل على انخفا�س طفيف مل تتجاوز ن�سبته 
التداول ن�سطة على ذات  3608 نقاط. وا�ستمرت عملية  %0.06 عند 
اأ�سهمت يف تعزيز مكا�سب اال�سواق منذ بداية  التي  ال�سريحة من االأ�سهم 

االأ�سبوع اجلاري بح�سب راأي العديد من الو�سطاء العاملني يف ال�سوق.
ووا�سل �سهم دريك اند �سكل جنوميته لليوم الثلث على التوايل قافزا اىل 
12.01 درهم قبل ان يقل�س من مكا�سبه ويغلق عند 1.94 درهم بنمو 
ن�سبته %2.1 مقارنة مع اليوم ال�سابق.. وارتفعت قيمة ال�سفقات املربمة 
ن�ساطا  للمالحة  �سهم اخلليج  �سهد  دره��م كذلك فقد  221 مليون  عليه 
و�سلت  ت���داوالت  و�سط  دره��م   1.50 اىل   13.6% بن�سبة  مرتفعا  قويا 
قيمتها اىل 61 مليون درهم. ويف �سوق اأبوظبي لالوراق املالية فقد ا�ستمر 
79 فل�سا بتقدمي الدعم ل�سوق العا�سمة اىل  �سهم دانة غاز ال�ساعد اىل 
2.37 دره��م وبنك اأبوظبي االول اىل  جانب �سهم ال��دار ال��ذي و�سل اىل 
10.35 درهم. ويف ظل حت�سن �سهية التداول فقد ارتفعت قيمة ال�سفقات 
 635 810 ماليني درهم مقارنة مع  املربمة يف ال�سوقني اىل اكر من 
579 مليون  ال�سابق .. وبلغ عدد اال�سهم املتداولة  مليون درهم يف اليوم 
�سهم نفذت من خالل 7393 �سفقة. وتوا�سل تفوق اال�سهم الرابحة على 
املرتاجعة فقد اغلقت ا�سهم 29 �سركة على مكا�سب من اجمايل ا�سهم 64 
24 �سركة وحافظت  ا�سهم  ا�سعار  ا�سهمها وانخف�ست  �سركة جرى تداول 

ا�سهم 11 �سركة على م�ستوياتها ال�سابقة.

القيمة ال�ضوقية لأ�ضهم الأجانب 
تقفز اىل 105 مليارات درهم

•• اأبوظبي-وام:

االأ�سهم  اأ���س��واق  يف  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين  الأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  قفزت 
االإماراتية اىل اأعلى م�ستوياتها منذ عدة اأ�سهر بالغة 105 مليارات درهم 

يف نهاية �سهر �سبتمرب املا�سي.
وجاءت الزيادة امل�سجلة يف ملكية االجانب بدعم من توا�سل عمليات ال�سراء 
من هذه ال�سريحة من امل�ستثمرين على اختالف ت�سنيفاتهم لل�سهر الثالث 

على التوايل والذي تزامن مع حت�سن اأ�سعار العديد من االأ�سهم.
 - ع��رب   - اج��ان��ب  االج��ان��ب  امل�ستثمرين  بحركة  اخل��ا���س  الر�سد  ويظهر 
ملكيتها  تعود  التي  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ارت��ف��اع  توا�سل  خليجيون 
لالأجانب من غري العرب يف ال�سوقني اىل 73.742 مليار درهم يف نهاية 
�سهر �سبتمرب املا�سي بنمو ن�سبته %1.3 مقارنة مع �سهر اغ�سط�س املا�سي 

الذي �سبق والذي بلغت فيه القيمة 72.784 مليار درهم.
الر�سد  العرب خالل فرتة  امل�ستثمرين  الأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  وارتفعت 
�سهر  يف  دره���م  مليار   6.742 م��ع  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليار   6.7 اىل  ذات��ه��ا 
اغ�سط�س كذلك فقد �سعدت قيمة االأ�سهم التي تعود ملكيتها للخليجيني 

من 24.666 مليار درهم اىل 24.842 مليار درهم.
بجميع  االأج��ان��ب  اأ�سهم  قيمة  اأن  االأرق���ام  تظهر  االأ���س��واق  م�ستوى  وعلى 
ت�سنيفاتهم يف �سوق دبي املايل ارتفعت اىل 61.95 مليار درهم خالل �سهر 
�سبتمرب املا�سي منها 43.517 مليار درهم لالأجانب من غري العرب يف 
العرب  وامل�ستثمرين  درهم  مليار   14.131 اخلليجيني  ن�سيب  بلغ  حني 

نحو 4.302 مليار درهم.
ويف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سلت القيمة ال�سوقية الأ�سهم االأجانب 
درهم  مليار   2.371 ونحو  دره��م  مليار   30.225 اىل  العرب  غري  من 

للم�ستثمرين العرب و 10.534 مليار درهم للخليجيني.
وبح�سب الر�سد فقد توا�سل تركز علميات �سراء امل�ستثمرين االأجانب على 
اأ�سهم القطاع العقاري وذلك بانتظار الطرح اجلديد لوحدة  �سريحة من 
اإعمار العقارية كذلك فقد �سجل �سهر �سبتمرب  التطوير العقاري ل�سركة 
م�سرتيات جيدة على بع�س اأ�سهم البنوك االمر الذي اأ�سهم يف رفع اأ�سعارها 
وهو ما اأدى بالتايل اىل زيادة القيمة ال�سوقية الأ�سهم االأجانب يف �سوقي 

اأبوظبي ودبي املاليني.

 الرثيا توقع اتفاقية �ضراكة 
ا�ضرتاتيجية مع جلف �ضات الكويتية

•• دبي -وام:

�سركة  م��ع  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  اتفاقية  ام�����س  لالت�ساالت  ال��ري��ا  وق��ع��ت 
االت�ساالت ال�ساتلية جلف �سات الكويتية . و�سيتيح هذا التحالف اال�سرتاتيجي 
ال��ك��وي��ت.. و�ست�ستفيد  ال��ب��ي��ان��ات يف  اإط����الق خ��دم��ات  ���س��ات  ل�����س��رك��ة ج��ل��ف 
اإىل عمالء  والو�سول  التوزيع  قنوات  لزيادة  توحيد اجلهود  ال�سركتان من 
املنطقة.  وامل�ساريع يف  واالإعالمية  والبحرية  القطاعات احلكومية  جدد يف 
لت�سويق  الفر�سة  االأوىل  وللمرة  الريا  �سركة  االتفاق اجلديد  ومينح هذا 
خدماتها البيانية يف الكويت كما يعزز من خدماتها للقطاع االإعالمي من 
خالل االعتماد على قدرات جلف �سات يف هذا املجال ويف املقابل تتطلع جلف 
�سات لتعزيز خدمات ات�ساالتها الربية والبحرية يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا عرب جمموعة منتجات الريا.
ل�سركة  تابعة  �سركة  وهي   1995 عام  تاأ�س�ست  �سات  جلف  �سركة  ان  يذكر 
م�ساريع الكويت جمموعة م�ساريع الكويت لت�سبح املزود البارز لالت�ساالت 

ال�ساتلية والبث عرب االأقمار ال�سناعية وحلول االت�ساالت املختلفة.
وقال حممد احلاج رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة جلف 
�سات ان هذا التحالف يدعمنا لتلبية الطلب املتزايد على البيانات املتنقلة يف 
الكويت وميكننا االآن تقدمي حلول موحدة عرب ال�سبكات االأر�سية وال�ساتلية 
لعمالئنا واحلفاظ على ات�سالهم بغ�س النظر عن مكان تواجدهم.. كما ان 

هذه االتفاقية تعزز من اأهدافنا امل�سرتكة لتوفري اخلدمات يف املنطقة.

ح�ضة بنت اأحمد اآل مالك تفوز بجائزة �ضخ�ضية العام 
�ضمن حفل توزيع جوائز �ضيرتيد للقطاع البحري يف دبي

•• دبي-الفجر:

ن���ال���ت ����س���ع���ادة ح�����س��ة ب���ن���ت اأح����م����د اآل 
النقل  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  م��ال��ك، 
البحري بالهيئة االحتادية للموا�سالت 
ال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة ب���دول���ة االإم�������ارات؛ 
خالل   2017 ال��ع��ام  �سخ�سية  ج��ائ��زة 
ح��ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز ���س��ي��رتي��د للقطاع 
و�سبه  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  يف  ال���ب���ح���ري 
جرى  وال��ذي  واأفريقيا،  الهندية  القارة 
 2017 اأكتوبر   9 تنظيمه يوم االثنني 
نخبة  بح�سور  بدبي  جمريا  مدينة  يف 
م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ق��ي��ادي��ة واخل����رباء 

واملتخ�س�سني يف هذا القطاع.
ك��م��ا ف����از ال�����س��ي��د ب���ه���ارات ���س��ي��ث، نائب 
املنتدب  والع�سو  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
 The Great Eastern( ل�سركة 
االإجن�������از  ب����ج����ائ����زة   )Shipping
2017، وت�سلم اجلائزة  للعام  احلياتي 
اإيكوت،  ت��اب��ا���س  ال�����س��ي��د  ع��ن��ه  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
لل�سركة.  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س 
 )Bahri Data( ����س���رك���ة  وف�������ازت 

 ،2017 للعام  اجلديد  الوافد  بجائزة 
ال�سفن  اأبوظبي لبناء  فيما فازت �سركة 
موانئ  وف���ازت  م�����س��روع،  اأف�سل  بجائزة 
ب��ج��ائ��زة االإجن�����از املتميز  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 

للعام 2017.
و�سهدت دورة هذا العام اإطالق اجلائزة 
االإن�سانية بهدف تكرمي اجلهود املتميزة 
واإجنازات االإفراد يف عر�س البحر. وقد 
اجلنيبي  فايز  ال�سيد  اجلائزة  بهذه  فاز 
وال�����ذي ق���دم���ه ���س��ي��ف ال�����س��رف معايل 
ب���ن حم��م��د بلحيف  ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي، 
االحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
دولة  يف  والبحرية  الربية  للموا�سالت 
االإم�����ارات، وال��دك��ت��ور ب��ول ب��ريت املدير 
 The Mission( ل�����  االإق���ل���ي���م���ي 

هذه  منحه  ومت   .)to Seafarers
باإنقاذ  البطويل  لعمله  تقديراً  اجلائزة 
20 �سخ�ساً من �سفينة غارقة يف ظروف 

�سعبة للغاية.
وتهدف جوائز �سيرتيد للقطاع البحري 
اإىل تكرمي االأفراد واملنظمات وال�سركات 
وتنعقد  ال����ب����ح����ري،  ال���ن���ق���ل  ق���ط���اع  يف 
اأح��م��د بن  ���س��ع��ادة �سلطان  حت��ت رع��اي��ة 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم، 
العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
رئ���ي�������س م��وؤ���س�����س��ة امل����وان����ئ واجل����م����ارك 
اأ�سبوع  فعاليات  �سمن  احل��رة،  واملنطقة 

دبي البحري.
وقال كري�س هاميان، رئي�س جمل�س اإدارة 
اإط����الق ج��وائ��ز �سيرتيد  ���س��ي��رتي��د: مت 
ت�سهم  من�سة  لتوفري  البحري  للقطاع 

البارزة  امل�ساهمات  ال�سوء على  بت�سليط 
النقل  ق��ط��اع  ال���رائ���دة يف  واالإجن��������ازات 
اأبرز  من  وُتعترب  البحرية،  واخل��دم��ات 
اجلوائز املتخ�س�سة يف القطاع البحري 

على �سعيد العامل .
و�سملت قائمة الفائزين بالدورة ال� 14 

من جوائز �سيرتيد للقطاع البحري:
االجتماعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  ج����ائ����زة   •

للموؤ�س�سات - اأ�سبيدا
• جائزة ال�سالمة واجلودة - االأحوا�س 

اجلافة العاملية دبي
موانئ   - وال��ت��دري��ب  التعليم  ج��ائ��زة   •

اأبوظبي
• ج���ائ���زة ال�����س��ح��ن اخل�����س��راء – هول 

ويرب
• جائزة كفاءة الوقود – بلو ووتر تريد 

وينجز
• جائزة ال�سحن الذكي – اإيه بي اإ�س

اأف�����س��ل م�����س��اه��م��ة يف تطوير  ج��ائ��زة   •
امل��ن��ط��ق��ة - هيئة  ال��ب��ح��ري يف  ال��ق��ط��اع 

االإمارات للت�سنيف )ت�سنيف(
• جائزة اأف�سل �سركة �سحن - تري�ستار

للمالكني  البحرية  اخل��دم��ات  جائزة   •
وامل�سغلني - �سيكور اأوف�سور دبي

• ج��ائ��زة االب��ت��ك��ار يف اإ���س��الح ال�سفن - 
نيكو اإنرتنا�سونال

 - بحري  �سحن  وكيل  اأف�سل  ج��ائ��زة   •
GAC جمموعة

• ج���ائ���زة اأف�������س���ل م�����س��غ��ل ل��ل��م��وان��ئ - 
غلفتيرن

• جائزة اخلدمات اللوج�ستية البحرية 
التجارة  لتنمية  ال�سعودية  ال�سركة   -

وال�سادرات )ت�سدير( 
 - اأفريقيا  يف  التحتية  البنية  جائزة   •
اللوج�ستيات  للخدمات  الغو�س  قاعدة 

)LADOL( البحرية
�ستاندرد  بنك   - العام  �سفقة  جائزة   •

ت�سارترد - بحري

 58 م�ضروعا �ضكنيا بتكلفة 5 مليارات درهم تنفذها الغرير للعقارات يف دبي 

 كاي انف�ضت تطلق منتجع جنة بالي�ص راأ�ص اخليمة يف دي�ضمرب املقبل 
•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

انف�ست لال�ستثمار يف  تعتزم �سركة كاي 
راأ�س اخليمة اطالق منتجع و فلل جنة 
دي�سمرب  �سهر  راأ���س اخليمة .يف  بالي�س 
م��ع جم��م��وع��ة جنة  ب��ال��ت��ع��اون   2017

الفندقية . 
ويقدم هذا املنتجع الفريد من نوعه يف 
راأ�س اخليمة جتربة ا�ستثنائية لل�سيوف 
و النزالء و يتميز بت�سميمه الكال�سيكي 
االأنيق ، باالإ�سافة اإىل اإطاللته ال�ساحرة 
ع���ل���ى امل���ن���اظ���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واأح�����وا������س 

ال�سباحة اخلا�سة لكل فيال ، 
وقال ال�سيد نعمة عماد دروي�س، الرئي�س 
منتجعات  و  فنادق  ملجموعة  التنفيذي 
توقيع  ع����ن  االإع���������الن  ي�������س���رن���ا  ج����ن����ة: 

 ات�ضالت توقع مذكرة تفاهم 
للكهرباء  الهيئة الحتادية  مع 
2017 جيتك�ص  يف  ـــاء  وامل

•• دبي-وام:

الهيئة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ات�ساالت  وقعت 
االحتادية للكهرباء واملاء تهدف اإىل توفري 
وم��راك��ز اخلدمة  ف���روع  eLife يف  ب��اق��ات 
يف  امل��ذك��رة  توقيع  وج��رى   . للهيئة  التابعة 
اأ�سبوع  معر�س  يف  امل�سارك  ات�ساالت  جناح 
جيتك�س للتقنية الذي تقام فعالياته خالل 
اأكتوبر اجل���اري يف   12 اإىل   8 ال��ف��رتة م��ن 
م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي. وق��ع املذكرة 
كل من �سعادة �سلطان الظاهري مدير عام 
وعدنان  باالإنابة  اأبوظبي  منطقة  ات�ساالت 
ن�سيب املدير التنفيذي للخدمات امل�سرتكة 
وقال  وامل����اء.  للكهرباء  االحت��ادي��ة  بالهيئة 
�سعادة �سلطان الظاهري اإن هذه املذكرة تاأتي 
لتقدمي  املتوا�سلة  ات�ساالت  اإط��ار جهود  يف 
اأف�����س��ل اخل���دم���ات وت��وف��ريه��ا ع��رب قاعدة 
ال�سركاء .. مرحبا بال�سراكة مع  اأو�سع من 
لتوفري  وامل���اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة 
جتربة مميزة تتيح للعمالء احل�سول على 
من  اأو�سع  جمموعة  من  ات�ساالت  خدمات 
من   . الدولة  يف  املناطق  خمتلف  يف  املنافذ 
�سعادته  ع��ن  ن�سيب  ع��دن��ان  اأع����رب  ج��ان��ب��ه 
ات�ساالت  �سركة  مع  االتفاقية  هذه  بتوقيع 
التي �ست�سهم يف االنتقال اإىل جماالت اأو�سع 
يف حتديث وتطوير اخلدمات بني اجلهتني 
وا�سرتاتيجية  احل��ك��وم��ي  ل��ل��ت��وج��ه  وف���ق���ا 

ال�سركة الهيئة يف اإ�سعاد املتعامل .

ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة م��ع ���س��رك��ة ك��ي انف�ست 
بخربتها  ت���ع���رف  ال���ت���ي  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
الوا�سعة يف جمال اال�ستثمار و الت�سميم 
و الت�سغيل و التكنولوجيا الإدارة منتجع 

و فلل جنة بالي�س راأ�س اخليمة .
واأ����س���اف ق��ائ��ال اإن��ن��ا ن��ه��دف م��ن خالل 
اآفاق  تو�سيع  على  العمل  ال�سراكة  ه��ذه 
املليئة  راأ���س اخليمة  اإم��ارة  املجموعة يف 
ال�سياحة  ق��ط��اع  يف  ال���واع���دة  ب��ال��ف��ر���س 
لتعزيز  وال�سعي  واخل��دم��ات  وال�سيافة 
وت��ط��وي��ر عالمتنا  ���س��راك��ات��ن��ا احل��ال��ي��ة 

املنتجع  ه����ذا  ان  واأو�����س����ح  ال���ت���ج���اري���ة. 
اجلديد وهو االأول لعالمة جنة بالي�س 
24 فيال فاخرة  يف راأ���س اخليمة ي�سم 
ا�ستثنائية  بت�ساميم  بالكامل  مفرو�سة 
لتوفر اأجواء مريحة و مثالية لل�سيوف 
بالقرب  تتميز مبوقعها  النزالء حيث  و 
م���ن ال�����س��اط��ئ و امل����راك����ز ال���ت���ج���اري���ة و 
اجلزيرة  يف  ال�سهرية  ال�سياحية  املعامل 

احلمراء. 
اهلل  عبد  خ��ال��د  ال�سيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
كاي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  يو�سف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ال��غ��ري��ر ل��ل��ع��ق��ارات، عن 
م��وج��ة ج��دي��دة م��ن امل�����س��اري��ع يف جميع 
اأن���ح���اء دب���ي، ك��ج��زء م��ن روؤي����ة ال�سركة 

لرفع عرو�س العقارات يف املدينة.
ع��امل��اً ب���اأن ال��غ��ري��ر ل��ل��ع��ق��ارات ه��ي �سركة 
العقاري،  ال��ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف  رائ������دة 
امل�ساريع  من  متنوعة  جمموعة  وتدير 
العقارية  املجاالت  يف  لعمالئها  كخدمة 
واملحالت التجارية وال�سكنية وال�سيافة 

وامل�ستودعات املتعددة اال�ستعمال.
وفقاً لتقارير وكالة العقارات جي اآل اآل 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ، نتيجة 
لتح�سن االقت�ساد يف اإمارة دبي، ولزيادة 
ال���ط���ل���ب م����ن ق���ب���ل امل��ق��ي��م��ني يف دول����ة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة وال��واف��دي��ن اجلدد 
على املنازل عالية اجل��ودة، فمن املتوقع 
العقارات  ���س��وق  ي��ك��ون ه��ن��اك من��و يف  اأن 
امل��ق��ب��ل��ة. وملواكبة  ال�����س��ن��وات  ع��ل��ى م���دى 
هذا النمو، تتخذ �سركة الغرير العقارية 
خطوات م�ستمرة لتلبية الطلب املتزايد 

على �سوق العقارات حالياً.
 5 قيمتها  تبلغ  التي  امل�ساريع  �ستت�سمن 
مليار درهم 58 مبنى، حتتوي على8.000 
�سكنية و350.000 قدم مربع من  وحدة 
بنائها  و�سيتم  بالتجزئة.  البيع  وح��دات 
يف خمتلف مناطق اإمارة دبي مبا يف ذلك، 
والق�سي�س  وال��رب���س��اء  دب���ي  وب���ر  دي���رة 
وال���ورق���اء. وت��ه��دف ه���ذه امل�����س��اري��ع اإىل 
واالقت�سادي  االجتماعي  الن�سيج  تعزيز 
ت��وف��ري م�ساحات  خ���الل  م���ن  ل���الإم���ارة 

�سكنية وجتارية عالية اجلودة.
ال���غ���ري���ر ل����ل����ع����ق����ارات، ت���ه���ت���م ب����اجل����ودة 

ذات  والتجارية  ال�سكنية  امل��راف��ق  وب��ن��اء 
امل�ساحات  وت��وف��ري  ال��ذك��ي��ة،  ال��وظ��ائ��ف 
ال���ع���م���ل���ي���ة وال����وظ����ي����ف����ي����ة م�����ع اأح�������دث 
باالإ�سافة  الراحة.  وو�سائل  االإمكانيات 
وفقاً  م�ساريعها  ببناء  ت��ق��وم  ذل���ك،  اإىل 
الأح������دث ق���واع���د ال���ب���ن���اء االأخ�������س���ر مع 
املوارد التي تعمل بكفاءة عالية خلف�س 
ال�سركة  تهتم  حيث  الطاقة،  ا�ستهالك 
للحد  اخل�سراء  املباين  بت�سميم  حالياً 
م��ن اأه����دار ال��ط��اق��ة، وه���ذا مت��ا���س��ي��اً مع 
اإم��ارة دبي باالعتماد على الطاقة  روؤي��ة 
كما  اأك����رب.  ب�سكل  وال��ن��ظ��ي��ف��ة  امل��ت��ج��ددة 
ت��ق��دم ال�����س��رك��ة خ��دم��ات ���س��ي��ان��ة عالية 
الراحة  درج��ات  اأق�سى  ل�سمان  اجل��ودة 

ال�سيد  وعلق  للم�ستاأجرين.  وال�سالمة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��غ��ري��ر،  ���س��ل��ط��ان 
اأطالق  على  للعقارات،  الغرير  ل�سركة 
تلك امل�ساريع قائاًل: بداأنا هذه امل�ساريع 
مع الرتكيز على تن�سيط قطاع االإ�سكان 
يف دب���ي. وق��د ح��ددن��ا يف االآون����ة االأخري 
ال�سكنية  ال�����س��وق  يف  ت�����س��اع��دي��اً  اجت��اه��ا 
ونهدف حالياً اإيل االمتثال اإىل التحول 
االإيجابي . اأ�ساف ال�سيد �سلطان: تعك�س 
هذه امل�ساريع فهم �سركة الغرير العقارية 
بتوفري  وال��ت��زام��ه��ا  ال�سوق  الحتياجات 
اإن�ساء  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال�سكنية  ال��وج��ه��ات 
االإمارات.  دول��ة  يف  �سحي  عقاري  �سوق 
التي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع  تتما�سى  ك��م��ا 

والتطور  ال��ن��م��و  يف  ال�����س��رك��ة  ت��ت��خ��ذه��ا 
تلك  و�ستخلق  دب��ي.  الإم��ارة  االقت�سادي 
ال�سوق  يف  االنتعا�س  م��ن  ن��وع  امل�ساريع 

العقاري لالإمارة .
خالل  للعقارات  الغرير  �سركة  �ستعمل 
اأرقى  م��ع  وثيق  ب�سكل  التطوير  عملية 
عالية  وج��ه��ات  خ��ل��ق  ل�سمان  ال�����س��رك��اء 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  وم�����س��ت��دام��ة  اجل�����ودة 
املتناميني،  دب���ي  ���س��ك��ان  ���س��رائ��ح  ج��م��ي��ع 
والتي �ستكون يف قلب االإمارة االقت�سادية 

املتوا�سلة النمو والتنوع.
اأول  ا�ستالم  �سيتم  اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر 
نهاية  التي مت طرحها يف  امل�ساريع  هذه 
باقي  ي��ك��ت��م��ل  اأن  ع��ل��ى   .2017 ع����ام 

عام  االأخ��ري من  الربع  ككل يف  امل�ساريع 
2020

 
نبذة عن الغرير للعقارات:

التطوير  ذراع  ه���ي  ل��ل��ع��ق��ارات  ال��غ��ري��ر 
الغرير،  يف  االأ����س���ول  واإدارة  ال��ع��ق��اري 
كبري  ع��دد  تطوير  اإرث  حتمل  املنظمة 
م��ن��اط��ق خمتلفة من  ال��ع��ق��ارات يف  م��ن 
على  امل�ساريع  تلك  و�ساعدت  دب��ي  اإم��ارة 
تو�سيع �سوق العقارات يف املدينة. وتبقى 
حيث  اأ�سولها  اأك��رب  هي  الغرير  مدينة 
منفذ   200 و  �سكنية  ���س��ق��ة   343 ت�����س��م 
وثالثة  جت���اري  ومبنى  بالتجزئة  بيع 
و�سينيبلك�س  ال�����س��ي��ارات  ل��رك��ن  م��راف��ق 
وردهة طعام باالإ�سافة اإىل فندق الغرير 
الفاخر من فئة 5 جنوم وميتلك الفندق 
لل�سقق  ليفينغ،  وال��غ��ري��ر  وح����دة.   428
تدار  وح��دة،   192 مع  الفاخرة  ال�سكنية 
من قبل جمموعة فنادق اأكور، وجميعها 
م���ن�������س���ة بثالث  م�����ن خ������الل  م��ت�����س��ل��ة 

م�ستويات تربط املن�ساأة.

نحن   : ال��ي��وم  �سحفي  ب��ي��ان  يف  انف�ست 
����س���ع���داء ب��ال��ع��م��ل م����ع جم���م���وع���ة جنة 
ال���ت���ي ت���رك���ز ع��الم��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة على 
املعا�سرة  ال��ت�����س��ام��ي��م  و  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��ذك��ي��ة و حت��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�سل 
و  ال�سيوف  جلميع  الفندقية  اخلدمات 

النزالء . 
جمموعة  مع  اتفاقنا  ان  قائاًل  واأ�ساف 
ي�سهم يف  �سوف  و منتجعات جنة  فنادق 
تطوير ال�سوق ال�سياحي يف راأ�س اخليمة 

على املدى الطويل . 
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املال والأعمال

اإمارة اأبوظبي تطرح �ضندات �ضيادية 
متعددة ال�ضرائح بقيمة 10 مليارات دولر

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اإمارة اأبوظبي عن ت�سعريها بنجاح لطرح �سنداتها ال�سيادية املتعددة 
ال�سرائح بقيمة 10 مليار دوالر اأمريكي والتي �سملت ثالثة �سرائح.

بن�سبة  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   3 بقيمة  �سيادية  ���س��ن��دات  االأوىل  ال�سريحة 
فوق  اأ�سا�س  نقطة   65 بواقع  ت�سعريها  2022 مت  لعام  اآجلة   2.500%
ن�سبة �سندات اخلزينة االأمريكية.. ال�سريحة الثانية: �سندات �سيادية بقيمة 
4 مليار دوالر اأمريكي بن�سبة 3.125 نقطة اأ�سا�س اآجلة لعام 2027 مت 
ت�سعريها بواقع 85 نقطة اأ�سا�س فوق ن�سبة �سندات اخلزينة االأمريكية.. اأما 
ال�سريحة الثالثة فهي �سندات �سيادية بقيمة 3 مليار دوالر اأمريكي بن�سبة 
%4.125 اآجلة لعام 2047 مت ت�سعريها بقيمة 130 نقطة اأ�سا�س فوق 
باإقبال كبري من  ال�سندات  االأمريكية. وحظيت هذه  �سندات اخلزينة  ن�سبة 
امل�ستثمرين على امل�ستويني االإقليمي والعاملي اإذ جتاوزت قيمتها حتى موعد 
�سعف واأك��ر من   3X 30 مليار دوالر وبتغطية تزيد عن  اإغ��الق الطرح 
500 طلب.. ومن املقرر ت�سوية واإمتام هذا الطرح يف 11 اأكتوبر 2017 

بناء على اإجراءات ال�سوق املتعارف عليها.
ان  اأبوظبي   - املالية  دائ��رة  املبارك رئي�س  الرحمن  وقال معايل ريا�س عبد 
على  امل�ستثمرين  من  كبري  باإقبال  حظي  ال�سيادية  اأبوظبي  �سندات  اإ�سدار 
امل�ستويني االإقليمي والعاملي االمر الذي يوؤكد على املكانة االئتمانية القوية 
واملتينة التي تتمتع بها االإمارة يف االأ�سواق العاملية. واأ�ساف كلنا فخر بثقة 
اإمارة  عليها  تقوم  التي  واملالية  االقت�سادية  باالأ�س�س  الكبرية  امل�ستثمرين 
املالية  وامل���الءة  وامل��ع��امل  االأه���داف  وا�سحة  النمو  وا�سرتاتيجيات  اأبوظبي 
قيادتنا  وتوجيهات  اإ���س��راف  حت��ت  �ساهمت  وال��ت��ي  بها  تتمتع  ال��ت��ي  القوية 
هذا  ان  معاليه  واأو���س��ح  وم�ستدام  و�سلب  متنوع  اقت�ساد  خلق  يف  الر�سيدة 
اأ�سواق املال يف االإم��ارة حيث نتطلع  الطرح ي�سكل خطوة جديدة يف م�سرية 
قدما ملتابعة االإدارة احلكيمة مل�ستوى الدين العام الذي يعد حاليا من بني 
اجلغرايف  التخ�سي�س  وج���اء  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  حجمه  لناحية  االأق���ل 
 22 و  االأج��ان��ب  للم�ستثمرين   78% بن�سبة  ال�����س��ن��دات  ل��ت��وزي��ع  النهائي 
اجلغرايف  التخ�سي�س  جاء  كما  االأو�سط.  ال�سرق  منطقة  من  للم�ستثمرين 
النهائي لتوزيع ال�سندات االآجلة ملدة 5 �سنوات بن�سبة %78 للم�ستثمرين 
االأوروبيني  االآ�سيويني، و%29 للم�ستثمرين  %8 للم�ستثمرين  االأجانب 
وامل�ستثمرين من اململكة املتحدة و%41 للم�ستثمرين االأمريكيني و21% 
اجلغرايف  التخ�سي�س  وج��اء  االأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة  م��ن  للم�ستثمرين 
النهائي لتوزيع ال�سندات االآجلة ملدة 10 �سنوات بن�سبة %67 للم�ستثمرين 
االأوروبيني  االآ�سيويني، و%28 للم�ستثمرين  %8 للم�ستثمرين  االأجانب 
وامل�ستثمرين من اململكة املتحدة و%31 للم�ستثمرين االأمريكيني و33% 
اجلغرايف  التخ�سي�س  وج��اء  االأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة  م��ن  للم�ستثمرين 
%92 للم�ستثمرين  30 �سنة بن�سبة  النهائي لتوزيع ال�سندات االآجلة ملدة 
االأجانب %15 للم�ستثمرين االآ�سيويني، و%30 للم�ستثمرين االأوروبيني 
االأمريكيني و8%  للم�ستثمرين  املتحدة و47%  اململكة  وامل�ستثمرين من 
النهائي  التخ�سي�س  وج���اء  االأو����س���ط.  ال�����س��رق  منطقة  م��ن  للم�ستثمرين 
 21% بن�سبة  �سنوات   5 ملدة  االآجلة  ال�سندات  لتوزيع  امل�ستثمرين  الأمن��اط 
 8% %66 ملديري ال�سناديق اال�ستثمارية و  للبنوك والبنوك اخلا�سة و 
اآخرين..  التقاعد والتاأمني و%5 الأمناط م�ستثمرين  للوكاالت و�سناديق 
 10 مل��دة  االآج��ل��ة  لل�سندات  امل�ستثمرين  الأمن���اط  النهائي  التخ�سي�س  اأم��ا 
�سنوات بن�سبة %39 للبنوك والبنوك اخلا�سة و %55ملديري ال�سناديق 
الأمناط  و2%  والتاأمني  التقاعد  و�سناديق  للوكاالت   4% و  اال�ستثمارية 
م�ستثمرين اآخرين.. يف حني جاء التخ�سي�س النهائي الأمناط امل�ستثمرين 
و  اخلا�سة  والبنوك  للبنوك   11% بن�سبة  �سنة   30 ملدة  االآجلة  لل�سندات 
%73 ملديري ال�سناديق اال�ستثمارية و %14 للوكاالت و�سناديق التقاعد 
والتاأمني و%2 الأمناط م�ستثمرين اآخرين. وفو�ست حكومة اأبوظبي كال 
من بنك اأوف اأمريكا مرييل لين�س و �سيتي غروب و بنك اأبوظبي االأول وبنك 
اأت�س اإ�س بي �سي و جيه بي مورغان كمدراء لالكتتاب وحم�سلني م�سرتكني.. 
يف حني عني بنك اأبوظبي التجاري وبنك االحتاد الوطني كمدراء م�ساركني 

الإ�سدار ال�سندات.

م�ضروعات ومبادرات موانئ وجمارك 
دبي جتتذب زوار معر�ص جيتك�ص

•• دبي-وام: 

امل�ساركة يف معر�س  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  من�سة  �سهدت 
جيتك�س للتقنية اإقباال وا�سعا من وفود الدوائر واجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات 
العام.  ل��دورة هذا  الذكية  وامل�ساريع  التطبيقات  اأح��دث  على  للتعرف  االأجنبية 
وزار من�سة املوؤ�س�سة عدد من امل�سوؤولني منهم امل�ست�سار ع�سام عي�سى احلميدان 
للموؤ�س�سة  التابعة  اجلهات  م�ساريع  على  اطلع  ال��ذي  دبي  الإم��ارة  العام  النائب 
العام ل�سرطة  القائد  امل��ري  اللواء عبداهلل خليفة  ق��ام  ال��ع��ام.. كما  ه��ذا  ل��دورة 
دبي والوفد املرافق له بزيارة تفقدية ملن�سة املوؤ�س�سة وا�ستمع اإىل �سرح مف�سل 
عن اخلدمات واالأنظمة الذكية واطلع على نظام حمرك املخاطر الذكي واآلية 
و�سالمة  واملجتمع  باالقت�ساد  ت�سر  التي  ال�سبطيات  اإجن��از  يف  ودورة  تطبيقه 
اأفراده، واأ�ساد املري مببادرات املوؤ�س�سة الذكية ودورها يف حماية املجتمع ودعم 
يف  داخليا  تطويره  مت  ال��ذي  الذكي  املخاطر  حم��رك  نظام  وي�سهم  االقت�ساد. 
جمارك دبي باالعتماد على كادرها الب�سري ب�سكل كبري يف حتقيق اأهداف ت�سهيل 
التجارة وت�سريع اإجراءات التخلي�س على املعامالت اجلمركية ال�سحيحة التي 
ال حتتوي على خماطر من جهة وحماية املجتمع املحلي والدويل من خماطر 
بها وفق معلومات  امل�ستبه  لل�سحنات  اأخ��رى عرب اعرتا�سه  التهريب من جهة 
يتم تغذيته بها من قنوات وجهات متعددة حيث بلغت املعامالت غري اخلطرة 
التي مت املوافقة عليها تلقائيا دون تدخل ب�سري يف اأقل من دقيقتني عرب نظام 
حمرك املخاطر نحو 97 باملائة خالل عام 2016 املا�سي من اإجمايل املعامالت 
اجلمركية يف ذلك العام ما يعك�س دوره يف ت�سريع االإجراءات كما اأ�سهم النظام 
الذكي يف ارتفاع عدد املعامالت املنجزة خالل 10 دقائق بن�سبة 536 باملائة عام 
وا�ستقبلت من�سة املوؤ�س�سة وفدا من جمارك   . 2016 مقارنة مع عام 2009 
واجلهات  اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  ووف���ود  دب��ي  �سرطة  واأك��ادمي��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف املعر�س واطلع وفد من اململكة العربية ال�سعودية على 
تطبيق لوجي غيت للنقل الربي وحجز امل�ستودعات لدبي التجارية الذي يعمل 
ويتيح  واأندرويد  اإ�س  اأو  اآي  بنظام  الذكية  والهواتف  االآيل  احلا�سب  با�ستخدام 
التطبيق مزايا مبتكرة لقطاع التجارة واخلدمات اللوج�ستية يف دبي كما يفتح 
لتعزيز  جديدة  اآفاقا  املجال  هذا  يف  والعاملة  دبي  اإم��ارة  يف  القائمة  لل�سركات 

ربحيتها وتو�سيع اأعمالها.

رواد الأعمال من حول العامل يحتفون بالقت�ضاد الإبداعي يف جيتك�ص فيوت�ضر �ضتارز يف دبي
•• دبي-الفجر:

تر�سيخ مكانتها كعا�سمة  دبي يف  ت�ستمر 
م�ستوى  على  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  اإقليمية 
حدث  حالياً  وت�ست�سيف  العربي،  العامل 
جيتك�س فيوت�سر �ستارز ، الفعالية االأكرب 
وهو  االأع��م��ال،  ورواد  النا�سئة  لل�سركات 
احلدث الذي من �ساأنه اأن ميهد الطريق 
كل  يف  االإب��داع��ي  االقت�ساد  �سعود  اأم���ام 
م�ساركة  وي�سهد احلدث  املنطقة.  اأرج��اء 
االأعمال  رواد  من  وعاملية  عربية  كوكبة 
املتداخلة  التقنيات  جم��ال  من  املبدعني 
بينها،  م����ن  ال�������س���ن���اع���ات  م����ن  ع�����دد  م����ع 
واللياقة  وال��ط��ع��ام  وال�سينما  املو�سيقى 
البدنية، والذين جنحوا يف اإعادة توجيه 
ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات وط����رح من����اذج جديدة 

للخدمات.
وبينما ي�ستمر قطاع ال�سناعات االإبداعية 
ينتج  اأن  املتوقع  فمن  مرونته،  اإثبات  يف 
وواعدة  جديدة  فر�ساً  القطاع  ه��ذا  عن 
م��ن ح��ي��ث االأرب������اح، وامل�����س��اه��م��ة ب��ق��وة يف 
راأ�س  وتطوير  االقت�ساد،  م�سادر  تنويع 
املزيد من  اإيجاد  وبالتايل  الب�سري،  مال 

الوظائف. 

�سباقة يف توفري  دائ��م��اً  دب���ي  ك��ان��ت  ل��ق��د 
التبادل  جم����ال  يف  ت��ن��اف�����س  ال  م��ن�����س��ات 
معها حدث  وي�ستمر  واالإبداعي.  الثقايف 
جيتك�س فيوت�سر �ستارز يف اجتذاب اأكر 
االقت�ساد  قطاع  يف  اإب��داع��اً  االأعمال  رواد 
واملهتمني  امل�ستثمرين  ومعهم  االإبداعي، 
والعامل،  املنطقة  القطاع من حول  بهذا 
اأف�سل  يناق�سون خ��الل احل��دث  وال��ذي��ن 
تعظيم  خاللها  م��ن  ميكن  التي  ال��ط��رق 
اال�ستفادة من التقنيات احلديثة واإحداث 

التغيري املطلوب يف عامل االإبداع. 
وي�سارك يف احلدث حالياً، بينجي روجرز، 
الذي يقدم منوذجاً رائعاً عن جناح رواد 
االأعمال يف جمال التقنيات، والذي اأ�س�س 
التي   ، م��ي��دي��ا  ت�سني  ب��ل��وك  دوت  ���س��رك��ة 
اأنتجت من�سة بليدج ميوزك وهو تطبيق 
للفنانني  يتيح   2009 ع��ام  تاأ�سي�سه  مت 
ولديه  معجبيهم،  مع  املبا�سر  التوا�سل 
م��الي��ني م�ستخدم   4 م���ن  اأك����ر  ح��ال��ي��اً 
األف فنان. ومن من�سبه   50 واأك��ر من 
احلايل كرئي�س تنفيذي لل�سركة، ي�ستمر 
االأعمال  وحت���دي���ث  ت��ط��وي��ر  يف  روج�����رز 
اإطار  يف  املو�سيقي  القطاع  يف  التجارية 
امل�سروع  هذا  ويهدف  الرقمي.  االقت�ساد 

اإىل تاأ�سي�س �سجل مركزي عاملي للحقوق 
مو�سيقي  من���وذج  خ���الل  م��ن  املو�سيقية 
ت�سني  بلوك  تقنية  م��ن  ي�ستفيد  ج��دي��د، 
ال�سناعية  ال�����س��راك��ات  ���س��ي��اغ��ة  الإع�����ادة 
هذا  يف  الفنانني.  حقوق  ت�سديد  وكيفية 
ي��ق��دم روج����زر ن�سائحه  اأي�����س��ا،  ال�����س��ي��اق 
اال�ست�سارية اإىل عدد من �سركات العاملة 
التقنيات،  و�سركات  املو�سيقى  جم��ال  يف 
فيما  التوا�سل  ج�سور  بناء  كيفية  ح��ول 
ب��ي��ن��ه��م، ك��م��ا ي��ع��م��ل ك���م���درب ل���دى كلية 
ب��ريك��ل��ي ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى وي��ع��ط��ي درو����س���اً 
التوجهات  اأه�������م  ح�����ول  وحم����ا�����س����رات 
املو�سيقى.  �سناعة  تخ�س  التي  الرقمية 
وب��اع��ت��ب��اره م��ن رع����اة ال��ف��ن��ون واالإب�����داع 
ت�ستند  روج��رز  اأع��م��ال  ف��اإن  اأ�سكاله،  بكل 
الدميوقراطية اخلا�سة  اإىل فل�سفة قوة 
ب���االإن���رتن���ت . وق����ال روج�����رز: ال���ي���وم، ال 
يوجد مكان واحد عام اأو خا�س، ميكنك 
ال���ذه���اب اإل��ي��ه ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ن ميلك 
وذلك  املوؤدين.  اأو  االأغنية  موؤلف  حقوق 
�سركات  بحقوق  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  الأن 
االإنتاج والنا�سرين واملو�سيقيني باالإ�سافة 
لي�س  و�سركاتهم،  والكّتاب  الفنانني  اإىل 
عمل  �سيغة  اأو  يجمعهم  م��ك��ان  ل��دي��ه��م 

بهدف اال�شتفادة من اإمكانات تكنولوجيا البيانات ال�شخمة :

 الحتاد خلدمات الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع ال�ضركة الأمريكية تالي�ضن العاملية 
بهدف  متخ�س�ساً  م��رك��زاً   )M&V(
ومراقبة  امل���رك���زي���ة،  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي 
االأ�سول، وتوفري خدمات قيا�س التوفري 

يف ا�ستهالك الطاقة. 
اجلا�سم  ع��ل��ى  ق����ال  االإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
ا�سكو  احت��اد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
اأولويات  راأ�����س  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ي��ع��د   :
اأع��م��ال��ن��ا يف )احت����اد ا���س��ك��و(، وع��ل��ى هذا 
القيا�س  م���رك���ز  اإن�������س���اء  مي��ث��ل  ال��ن��ح��و 
ان���ع���ك���ا����س���اً   )M&V( وال���ت���ح���ق���ي���ق 
التقنيات  اأح���دث  با�ستخدام  اللتزامنا 
قيمة  ت��ق��دمي  ل�سمان  املبتكرة  العاملية 
اإ���س��اف��ي��ة مل��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا م���ن خ����الل كافة 
مركز  يعد  فبينما  وخدماتنا.  عملياتنا 
تو�سعاً   )M&V( والتحقيق  القيا�س 
جوهرياً يف خدمات )احتاد ا�سكو(، فاإنه 
من  اال�ستفادة  من  اأي�ساً  ميكننا  �سوف 
االإمكانات الهائلة لتكنولوجيا االنرتنت 
من اأجل مراقبة اأداء كل اأ�سول العمالء 
عن كثب لتوفري خدمة مبعايري عاملية 

.
القيا�س  مركز  �سيمّكن  ال��ذي  الوقت  يف 
احتاد  ���س��رك��ة   )M&V( وال��ت��ح��ق��ي��ق 
الذكية  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  ا���س��ك��و 

ل�سمان  ال�����س��خ��م��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ل 
فاإنه  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  ك���ب���رية  وف��������ورات 
والتحقيق  ق��ي��ا���س  يف  اأي�����س��ا  ���س��ي�����س��اع��د 
ا�سرتاتيجية  اأه������داف  ت��ن��ف��ي��ذ  ب���اآل���ي���ات 
والتي  واملياه  الطاقة  على  الطلب  اإدارة 
املتكاملة  دب���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ح��ددت��ه��ا 
اإىل  وت���ه���دف  دب���ي  2030 يف  ل��ل��ط��اق��ة 
بحلول   30% بن�سبة  ال��ط��ل��ب  خف�س 

عام 2030.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ج���ورج ب��ري��ل الرئي�س 
 : ال��ع��امل��ي��ة  تالي�سن  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جمال  يف  طويلة  خ��ربة  �سركتنا  متتلك 
االأبنية  يف  االأداء  وبيانات  الطاقة  اإدارة 
ال�سخمة يف الواليات املتحدة االمريكية، 
ونحن متحم�سون للغاية الأن نكون جزء 
ف��اع��ل وم��وؤث��ر م��ن ه��ذا امل�����س��روع الكبري 

واملبتكر يف منطقة ال�سرق االأو�سط .
مع  ال�سراكة  اإىل  ا�سكو  احت��اد  وتخطط 

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار �سعيها الدائم لتو�سيع خدماتها 
امل�����س��ت��دام��ة يف دولة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
اأعلنت  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات 
)احتاد  الطاقة  االحتاد خلدمات  �سركة 
ا���س��ك��و(ع��ن ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
من  الربجميات  العاملية  تالي�سن  �سركة 
القيا�س  ملركز  امل�سرتك  التطوير  اأج��ل 
مت   . دب����ي  يف   )M&V( وال��ت��ح��ق��ي��ق 
قبل  م��ن  التعاون  م��ذك��رة  على  التوقيع 
ال�سيد علي اجلا�سم، الرئي�س التنفيذي 
مينون  م��وه��ان  وال�سيد  ا�سكو  احت���اد  ل��� 
العاملية  تالي�سن  ل�سركة  االإداري  املدير 
وبح�سور م�سوؤولني من كال الطرفني. 

ا���س��ك��و يف العام  ���س��رك��ة احت����اد  ت��اأ���س�����س��ت 
2013 من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي 
املباين  تاأهيل  اإن�ساء �سوق الإعادة  بهدف 
الطاقة  خ���دم���ات  ����س���رك���ات  خ����الل  م���ن 
�سركة  ال��ع��امل��ي��ة  تالي�سن  وت��ع��د  دب���ي.  يف 
اإدارة  اأم��ري��ك��ي��ة رائ����دة ع��امل��ي��اً يف جم���ال 
خدمات  مل�ساريع  الطاقة  بيانات  حلول 
لالتفاقية  ووف���ق���اً  ال���ك���ب���رية.  ال��ط��اق��ة 
والتحقيق  ال���ق���ي���ا����س  م���رك���ز  ���س��ي��ك��ون 

اال�ستفادة  اأج����ل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ت��ال��ي�����س��ن 
املوؤ�س�سية  اال����س���ت���دام���ة  م��ن�����س��ة  م����ن 
خدمات  جوهر  �ستكون  التي   )ESP(
املن�سة  ه��ذه  ا�ستخدمت  وق��د  البيانات. 
كامل  يف  املباين  بيانات  حمافظ  الإدارة 
�سبكات املدن والواليات وامل�ست�سفيات يف 
ُت�ستخدم  االأمريكية.  املتحدة  ال��والي��ات 
 )ESP( املوؤ�س�سية  اال�ستدامة  من�سة 
بيانات  الإدارة  ح��ال��ي��اً  تالي�سن  ل�سركة 
مربع  ق��دم  مليون   300 ت�سمل  عمالء 
مليون   190 تبلغ  ط��اق��ة  تكاليف  م��ع 

دوالر.
اإن  قائاًل:  اجلا�سم حديثه  واختتم على 
جهداً  تتطلب  الطاقة  موؤ�س�سات  اإدارة 
توفر  و���س��وف  متفوقة،  وتقنيات  ك��ب��رياً 
 )ESP( املوؤ�س�سية  اال�ستدامة  من�سة 
 )M&V( والتحقيق  القيا�س  ومركز 
كافة  ب��ني  ي��ج��م��ع  للعمل  ج��ي��داً  م��ن��اخ��اً 
اأف�سل  حتقيق  على  معاً  للعمل  املعنيني 
وف�������ورات مم��ك��ن��ة ل��ك��ل م�������س���روع. وه���ذا 
للتنمية  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  اإىل  �سيقودنا 
دعم  على  اأي�سا  و�سي�ساعدنا  امل�ستدامة، 
وا�سرتاتيجية   2021 االإم����ارات  روؤي���ة 

. دبي للطاقة النظيفة 2050 

 جيتك�ص دبي2017 ي�ضتعر�ص اأف�ضل ممار�ضات التحول الرقمي 
•• دبي-وام: 

انطلقت فعاليات الدورة ال� 37 ملعر�س 
حتت   2017 للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع 
اكت�سف   : ال���واق���ع  ت��خ��ي��ل  اإع�����ادة  ���س��ع��ار 
حت���ول واب��ت��ك��ر يف م��رك��ز دب���ي التجاري 
ال��ع��امل��ي مب�����س��ارك��ة م��وؤ���س�����س��ات حملية 
من  �سركة   4100 و  وعاملية  واإقليمية 

70 دولة منهم خم�س دول جديدة.
وميتد على م�ساحة قدرها 1،4 مليون 
اإقليميا والثالث  قدم مربع ويعد االأول 
العامل  التقنية يف  عامليا �سمن معار�س 
يف ظل التحول الرقمي لدولة االإمارات 
ملمو�سا  واق���ع���ا  ال���ي���وم  اأ����س���ب���ح  ال�����ذي 
وخريطة طريق لدعم الركائز التنموية 

. لروؤية االإمارات 2021 
وت�����س��ت��ع��ر���س ال���ع���دي���د م����ن ال��������وزارات 
اأحدث  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والدوائر 

الذكية  واإجن��ازات��ه��ا  التقنية  خدماتها 
واإ�سعاد  اجل���م���ه���ور  خل���دم���ة  امل���ق���دم���ة 
االإم����ارات  روؤي���ة  وف��ق  وذل���ك  املتعاملني 
التحول  ممار�سات  اأف�سل  وفق   2021
املحلية  امل�������س���ت���وي���ات  ع���ل���ى  ال����رق����م����ي 

واالإقليمية والعاملية.
وي��ت��وق��ع ان ي��ن��م��و االإن���ف���اق م���ن جانب 
احل����ك����وم����ات ال���وط���ن���ي���ة واالحت������ادي������ة 
ال��ع��امل على  اأن��ح��اء  وامل��ح��ل��ي��ة يف جميع 
م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا من 
 2016 ع��ام  يف  دوالر  مليار   430.1
عام  بحلول  دوالر  مليار   476.1 اإىل 

.  2020
وي�����س��ه��د م��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س يف دورت����ه 
املو�سوعات  م��ن  العديد  ط��رح  احلالية 
والتعليم  ال��ذك��ي��ة  امل����دن  م��ن��ه��ا  ال��ه��ام��ة 
وال�سحة والت�سويق الرقمي اإ�سافة اإىل 

النقل واخلدمات اللوج�ستية.

ب��ن��ت بطي  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  وحت��دث��ت 
الذكية  دبي  ملكتب  العام  املدير  ب�سر  بن 
يف اليوم الثاين بجل�ستها املنعقدة حتت 
ع��ن��وان ب��ن��اء امل���دن ال��ذك��ي��ة ه��و الطريق 
دبي  مدينة  ع��ن  امل�ستقبل  نحو  االأم��ث��ل 
ومبادراتها  وا�سرتاتيجياتها  ال��ذك��ي��ة 
م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  ب���ه���دف  وب���راجم���ه���ا 
���س��ع��ادة ورف��اه��ي��ة املواطنني  ق��ائ��م ع��ل��ى 
انطالقا من  دبي  اأر���س  واملقيمني على 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 

اهلل .
ب�����س��ك��ل ح��ث��ي��ث وم�ستمر  ن��ع��م��ل  وق���ال���ت 
ع��ل��ى ت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود وامل�����ب�����ادرات مع 
العام واخلا�س  القطاعني  �سركائنا من 
لتحفيز عملية التحول نحو االبتكارات 
التكنولوجية بهدف اال�ستخدام االأمثل 

مل������وارد م��دي��ن��ة دب����ي وت���ق���دمي خدمات 
ومعايري  اأنظمة  وف��ق  متكاملة  يومية 
وحماية  اأم���ن  م�ستويات  اأف�����س��ل  ت��وف��ر 
امل��ع��ل��وم��ات وت����ري ب����ذات ال��وق��ت حياة 

�سكان االإمارة وجتارب االأعمال.
باعتبارها  االإم�����������ارات  دول������ة  وب�������رزت 
احلكومة  مفهوم  تبني  يف  عامليا  رائ���دة 
اأن خطت  ب��ع��د  االإل��ك��رتون��ي��ة وال��ذك��ي��ة 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  اأه��ل��ت��ه��ا  �سباقة  خ��ط��وات 
م�ساف اأهم الدول املتقدمة يف التحول 

الرقمي.
عربيا  ال���������س����دارة  ال�����دول�����ة  وت������ب������واأت 
االأداء  موؤ�سر  يف  االأوىل  املرتبة  حمتلة 
 2015 ل��ل��ع��ام  ال���ع���رب���ي  االإل�����ك�����رتوين 
اأي�سا  وت��ف��وق��ت   ..67.35% مب��ع��دل 
ع��ل��ى اأب����رز امل���راك���ز ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف 
لندن  مقدمتها  ويف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
جمال  يف  وفيينا  و�ستوكهومل  واأو���س��ل��و 

احلوكمة الرقمية. ويتوقع ان يبلغ عدد 
العام  يف  االإن��رتن��ت  �سبكة  م�ستخدمي 
م�ستخدم  م��ل��ي��ون   226 ن��ح��و  ال��ع��رب��ي 
ول���ذل���ك   ..  2018 ال�����ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
الأ�سبوع  احل���ال���ي���ة  ال�������دورة  خ�����س�����س��ت 
من  خ���رباء  م��ع  جل�سة   230 جيتك�س 
قطاعات  ت�سمل  رئ��ي�����س��ي��ة  ق��ط��اع��ات   8
الذكية  وامل�������دن  وال���ت���ج���زئ���ة  ال�����س��ح��ة 
اللوج�ستية  واخلدمات  والنقل  واملالية 
ملناق�سة  ال��رق��م��ي  والت�سويق  والتعليم 
خ�سو�سا  النا�سئة  التكنولوجيا  اهمية 
نحو  واملتطور  ال�سريع  التحول  ظل  يف 
املدن الذكية والبيانات املتدفقة بحرية 

عرب االأثري الرقمي.
االإنرتنت  م��ن  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ويعترب 
ال�سبكة الذي يتيح التفاهم بني االأجهزة 
بروتوكول  ع��رب  بع�سها  م��ع  امل��رتاب��ط��ة 
االإنرتنت - ت�سمل هذه االأجهزة االأدوات 
واأدوات  واحل�����س��ا���س��ات  وامل�����س��ت�����س��ع��رات 
وغريها  املختلفة  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 
- وطرح اأف�سل ما تو�سل حول توا�سل 
والهواتف  م��ع احل��وا���س��ي��ب  االأ���س��خ��ا���س 
ومن  واح���دة  عاملية  �سبكة  ع��رب  الذكية 
ب��روت��وك��ول االإن��رتن��ت التقليدي  خ��الل 

املعروف.
ويتيح اإنرتنت االأ�سياء لالإن�سان التحرر 
ي�ستطيع  ال�سخ�س  اأن  اأي  امل��ك��ان  م��ن 
التحكم يف االأدوات من دون احلاجة اإىل 
للتعامل مع  م��ك��ان حم��دد  ال��ت��واج��د يف 
جهاز معني وهذا ما اأثار حما�سة كبرية 
من  ل��الإف��ادة  واملوؤ�س�سات  االأف����راد  ل��دى 

هذه اخلدمات.

من  للخطر  املعر�سني  لالآخرين  االأم��ل 
خالل تعليم التقنيات.

وت���ت���م���ح���ور م���ه���م���ة ب����رن����ام����ج ري������د ُب���ل 
للمبتكرين  اأجنحة  منح  ح��ول  اأمافيكو 
ومواهبهم  اإبداعاتهم  ي�ستثمرون  التي 
وطاقاتهم الإحداث تغيري يف جمتمعاتهم، 
االأخرى.  املجتمعات  يف  االآخرين  واإلهام 
وي��ت��ك��ون ال���ربن���ام���ج م���ن جم��م��وع��ة من 
واالأدوات،  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج 
ال��ن��ا���س��ئ��ني على  االأع���م���ال  مل�����س��اع��دة رواد 
ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م وم�����س��اري��ع��ه��م، حتى 
فعالية  اأك��ر  تاأثري  اإح��داث  يتمكنوا من 
يف جمتمعاتهم. ومنذ انطالقه يف جنوب 
ريد  برنامج  جنح   ،2014 ع��ام  اأفريقيا 
ُبل اأمافيكو يف حتقيق انت�سار وا�سع لدى 
وور�س  والفعاليات  االأكادميية  املوؤ�س�سات 
االإل���ك���رتوين. و�ساهم  ال��ع��م��ل وامل��ج��ت��م��ع 
الربنامج يف دعم اأكر من 100 م�سروع 
 350 اأكر من  جمتمعي، كما يحت�سن 

م�سروعاً اجتماعياً. 
ويتحدث �سيهلي ت�ساباالال اليوم االأربعاء 
3:30 ع�����س��راً يف  ال�����س��اع��ة  اأك��ت��وب��ر   11
قاعة زعبيل 4-6 تتبعه ثاتو كجاتلهاين 

يف ال�ساعة 4:00 ع�سراً. 

التقنية  دور  ياأتي  وهنا  منها.  ينطلقون 
من  والفنانني  املو�سيقيني  �ستمكن  التي 
التحكم ب�سكل اأكرب يف اأعمالهم اأكر من 
ذي قبل، وهو ما نحاول الو�سول اإليه من 
خالل من�سة دوت بلوك ت�سني ميوزك . 
وم��ن ال��رائ��ع م�ساهدة ه��ذا اجل��ان��ب من 
�سياغته  تعاد  بينما  االإبداعية  ال�سناعة 
فاعلية  واأك��ر  خمتلفة  ب�سورة  وطرحه 
مهم،  وحيوي  اقت�سادي  جانب  باعتباره 
ما  كل  على  ال�سوء  ت�سليط  منا  ي�ستحق 

ينتج عنه من اإبداعات جديدة. 
اإىل اجل��ل�����س��ات احل���واري���ة،  وب���االإ����س���اف���ة 
منوذج  ���س��ت��ارز  ف��ي��وت�����س��ر  جيتك�س  ي��ق��دم 
اآخ���ر ن��اج��ح م��ن رواد االأع��م��ال، ه��ي ثاتو 
ك��ج��ات��ل��ه��اين خ��ري��ج��ة ب��رن��ام��ج ري����د ُبل 
اأف�سل  جائزة  على  واحل��ائ��زة  ؛  اأمافيكو 
فوربي�س  جم��ل��ة  م���ن  ال���ع���ام  يف  م��ب��ت��ك��ر 
قال  وال���ت���ي   ،  2016 اأف���ري���ك���ا  ومي����ني 
اأنها  املنا�سبات  اأح��د  يف  جيت�س  بيل  عنها 
من رواد االأعمال الذين يتوجب متابعة 
اأن�سطتها يف قارة اأفريقيا، وكذلك �سيهلي 
حتويل  يف  جنح  ال��ذي  الرجل  ت�ساباالال، 
اإيجابيات  اإىل  حياته  يف  التحديات  اأك��رب 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ة، وك��ر���س وق��ت��ه ملنح 
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املال والأعمال

غرفة الفجرية تبحث التعاون القت�ضادي مع كازاخ�ضتان
•• الفجرية-وام: 

ب��ح��ث��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة الفجرية 
تعزيز  ال��دول��ة  ل��دى  كازاخ�ستان  و���س��ف��ارة 
اأطر التعاون االقت�سادي وتطوير العالقات 
التجارية واال�ستثمار املتبادل بني الفجرية 
الثنائية  العالقات  ُيعّزز  مبا  وكازاخ�ستان 
لدى  االأع��م��ال  جمتمعي  م�سالح  وي��دع��م 
اجلانبني. جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة 
خليفة خمي�س مطر الكعبي رئي�س جمل�س 
الفجرية  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اإدارة 
خ����ريات الما  ���س��ع��ادة  ام�����س  مبكتبه ظ��ه��ر 
كازاخ�ستان  ج���م���ه���وري���ة  ���س��ف��ري  ����س���ري���ف 
ل����دى ال����دول����ة، ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ك���ل من 
اأمني  ال�سيخ  ب��ن  اهلل  عبد  خمي�س  م���روان 

اجلا�سم  حممد  خ��ال��د  و���س��ع��ادة  ال�سندوق 
مينيلبيكوف  وم��ادي��ار  الغرفة  ع��ام  م��دي��ر 
القن�سل العام ب�سفارة كازاخ�ستان. وناق�س 
الغرفة  ما بني  التعاون  اجلانبان جماالت 
ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة لفتح  ال�������س���ف���ارة  ووف�����د 
االأب�����واب اأم����ام م��زي��د م��ن ف��ر���س التعاون 
االقت�سادي والتبادل التجاري وامل�سروعات 
الفجرية  ب���ني  ال�����س��ي��اح��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
خمي�س  خليفة  �سعادة  واأك��د  وكازاخ�ستان. 
الكعبي اأن عالقات ال�سداقة املتنامية بني 
االإمارات وكازاخ�ستان وّفرت مناخاً موؤاتياً 
كال  يف  اخل��ا���س  القطاع  م��ب��ادرات  لتعزيز 
على  الغرفة  حر�س  اىل  م�سريا  البلدين، 
التجارية  ال��ع��الق��ات  مب�����س��ت��وى  االرت���ق���اء 
وكازاخ�ستان  الفجرية  بني  واال�ستثمارية 

اجلانب  م��ع  امل�سرتك  التن�سيق  وموا�سلة 
يف  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  لتو�سيع  الكازاخ�ستاين 

كافة القطاعات االقت�سادية.
وق����دم ���س��ع��ادة خ��ال��د اجل��ا���س��م، م��دي��ر عام 
لل�سمات  ع���ر����س���اً  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ال���غ���رف���ة 
ال��ف��ج��رية وفر�س  اإم����ارة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي 
اال�ستثمار املتاحة فيها ال�سيما يف جماالت 
تخزين النفط وال�سناعات البرتوكيماوية 

وال�سياحة واخلدمات.
اأكد �سعادة خريات الما �سريف  من جانبه 
���س��ف��ري ك��ازاخ�����س��ت��ان ل���دي ال���دول���ة حر�س 
على  املثمرة  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على  ب���الده 
كافة امل�ستويات مع دولة االإمارات العربية 
املتحدة وخا�سة يف ظل مرور ربع قرن على 

اإقامة العالقات الدبلوما�سية بينهما.

م�شاركون من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة 

تخريج الدفعة الأوىل من برنامج تعزيز حماية امللكية الفكرية لدعم منو الأعمال يف �ضنغافورة

 غرفة دبي : منو الطلب على قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت يف الدولة

•• دبي- وام:

قدر حتليل حديث لغرفة جتارة و�سناعة دبي اإن مبيعات قطاع تكنولوجيا 
بلغ حوايل   2017 ال��ث��ال��ث  للربع  االإم�����ارات  يف  واالت�����س��االت  امل��ع��ل��وم��ات 
تقرير  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا  وذل����ك   2016 ال��ع��ام  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   /14.8/
 2017 ال��ث��ال��ث  للربع  االإم�����ارات  يف  واالت�����س��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

ال�سادر عن بزني�س مونيرت انرتنا�سيونال .
وك�سف التحليل الذي اأ�سدرته الغرفة على هام�س فعاليات اأ�سبوع جيتك�س 
�سجل  االإم���ارات  يف  ال�سحابية  احلو�سبة  على  االنفاق  اأن   2017 للتقنية 
زيادة من/ 186 / مليون درهم يف 2011 اإىل حوايل/ 1.379 / مليار 
درهم يف 2016 اأي مبعدل منو �سنوي تراكمي قوي بلغ /49 / يف املائه 

خالل الفرتة املذكورة.
ولفت التقرير املبني على بيانات بزني�س مونيرت انرتنا�سيونال اأن االنفاق 
احلكومي واخلا�س يعترب من املحركات الرئي�سية لنمو الطلب على �سلع 
وخدمات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف االإمارات حيث �سجل 
اأن  املتوقع  قويا ومن  ب�سكل خا�س منوا  ال�سحابية  الطلب على اخلدمات 

ي�ستمر ذلك م�ستقبال مما يوفر فر�سا جتارية مربحة.
وتوقع التحليل بروز فر�س اأعمال يف هذا املجال من خالل اال�ستفادة من 
امكانيات اإنرتنت االأ�سياء وزيادة التوا�سل والربط بني االأجهزة باالإ�سافة 
النمو  توجهات  تظهر  وقد  العمل..  اأماكن  يف  االمتتة  ارتفاع عمليات  اإىل 
اآ�سيا واإفريقيا حيث ال تزال معدالت انت�سار تكنولوجيا املعلومات  هذه يف 
املجال  يف  العاملة  االإماراتية  لل�سركات  يوفر  مما  منخف�سة  واالت�ساالت 

فر�سا لبيع منتجاتها وخدماتها اإىل ال�سركات والعمالء يف هذه الدول.
وبني التحليل اأن قطاع اأجهزة الكمبيوتر وامللحقات يف االإمارات حقق منوا 
يف املبيعات من/ 2.3/ مليون وحدة يف 2012 اإىل حوايل/ 3.5/ مليون 
وحدة يف 2016 . وت�سمل منتجات هذا القطاع اأجهزة الكمبيوتر العادية 
و�سا�سات  الطابعات  امللحقات  ت�سمل  كما  اللوحية.  واالأج��ه��زة  واملحمولة 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  م��ع  التعامل  يف  النمو  ع��ن  ونتج  ب��اأن��واع��ه.  الكمبيوتر 
اإجمايل قيمة مبيعات  النقالة زيادة مقدرة يف ح�سة االأجهزة اللوحية يف 
 32/ حوايل  من  املبيعات  كمية  ح�سة  ارتفعت  وكذلك  الكمبيوتر  اأجهزة 
ووفقا لبيانات من  / يف املائه يف 2012 اإىل/ 67 / يف املائه يف 2016. 
موقع التجارة trademap.org بلغت قيمة �سادرات االإمارات من اآالت 
ووحدات معاجلة البيانات االآلية - رمز النظام املن�سق 8471 - حوايل/ 
1.17/ مليار دوالر يف 2015 يف حني كانت قيمة الواردات 2.49 مليار 
دوالر. وت�سمل االجتاهات الهامة للقطاع يف الدولة ا�ستخدام التكنولوجيا 
ب� انرتنت االأ�سياء  اأو ما يعرف  لتمكني االأجهزة من التوا�سل مع بع�سها 
الكثري  اي�سا  وه��ن��اك  اللوج�ستي  ال��دع��م  قطاع  يف  خا�سة  ت�ستخدم  التي 
اي�سا  االجتاهات  اأخ��رى. من هذه  اقت�سادية  التطبيقات يف قطاعات  من 
اإىل تكنولوجيا جديدة ال�ستخدامها يف املدن الذكية. بع�س هذه  احلاجة 
ربط  الذكية من  املدن  االأ�سياء  انرتنت  االجتاهات مرتابطة فمثال مكن 
املهام  ولتنفيذ  ذكية  لقرارات  التو�سل  الأج��ل  والبيانات  واالأج��ه��زة  النا�س 
ب�سورة اأكر كفاءة. ح�سب درا�سة �سادرة عن �سي�سكو فاإن هناك فر�سا يف 
دبي تقدر قيمتها بحوايل/ 17.9/ مليار درهم ملدة خم�سة �سنوات بداية 
االأ���س��ي��اء يف تطوير مزيد من  ان��رتن��ت  ب�سبب تطبيق  وذل��ك   2015 م��ن 

تكنولوجيا املدن الذكية.

 اإيربا�ص تعر�ص تطبيق جهاز الت�ضال 
الال�ضلكي تاكتيلون اآغنت يف جيتك�ص

•• دبي-وام: 

املقام  للتقنية  جيتك�س  اأ���س��ب��وع  يف  م�ساركتها  خ��الل  اإي��رب��ا���س  ت�ستعر�س 
اجلماعي  الال�سلكي  االت�سال  جهاز  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز  حاليا 
لتقدمي  ال��راب��ع  اجليل  �سبكة  مع  ب�سال�سة  يعمل  وال��ذي  اآغنت  تاكتيلون 
خدمات االت�سال ال�سوتي والبيانات والفيديو وذلك بال�سراكة مع موؤ�س�سة 
االت�ساالت املتخ�س�سة نداء مزود �سبكات االت�ساالت االأمنية واملعتمد لدى 
حكومة دبي. وتركز اإيربا�س خالل اأ�سبوع جيتك�س للتقنية على اأهمية دور 
�سبكات اجليل الرابع يف ات�ساالت االأزمات والطوارئ، ال �سيما فيما يتعلق 
اإىل  التحول  م�سرية  من  التالية  املرحلة  اإىل  لالنتقال  اجلارية  باجلهود 
املدن الذكية. ويتيح جهاز تاكتيلون اآغنت مل�سوؤويل اإدارة االأزمات والطوارئ 
فرق  باإر�سال  املعنية  واجلهات  االت�سال  اآمن مع حمطات  ب�سكل  التوا�سل 

االإنقاذ عرب ا�ستخدام الهواتف الذكية املزودة ب�سبكة اجليل الرابع.
وتقدم هذه الن�سخة اجلديدة واملُحدثة كافة خدمات �سبكة ترتا مل�ستخدمي 
الهواتف الذكية مبا يف ذلك تكنولوجيا االت�سال ا�سغط لتتحدث والرتا�سل 
وحتديد املوقع اجلغرايف. وقال �سعادة من�سور بوع�سيبه املدير التنفيذي 
ملوؤ�س�سة نداء ان ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع اإيربا�س توؤكد روؤيتنا امل�سرتكة 
لتقدمي تطبيقات وحلول االت�ساالت الفعالة واملوثوقة للم�ساعدة يف تلبية 

احتياجات عمليات االت�ساالت يف حاالت االأزمات والطوارئ.

خدمة »جواب« بجمارك دبي حتقق 
اأعلى معدلت �ضرعة ال�ضتجابة

•• دبي -وام:

اأن خ��دم��ة ج���واب للذكاء  اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح م��دي��ر ج��م��ارك دب��ي  ك�سف 
زي��ادة يف  باملائة   70 �سجلت  اأطلقتها جمارك دبي موؤخراً  التي  اال�سطناعي 
ن�سبة اال�ستجابة يف اأول ثالثة اأ�سهر عقب اطالقها. وقال يف ت�سريح لوكالة 
اأنباء االإمارات وام اأن جواب حققت اأعلى معدالت �سرعة اال�ستجابة للمحادثة 
الفورية حيث تتمكن من االإجابة الفورية على ا�ستف�سارات واأ�سئلة املتعاملني 
التي جتريها اخلدمة يف وقت  املحادثات  اأو حجم  بلغ عدد  واجلمهور مهما 
قيا�سي باأقل من ثانية واحدة. وذكر على هام�س م�ساركة الدائرة يف فعاليات 
معر�س جيتك�س للتقنية 2017 اأن اخلدمة الذكية اجلديدة تقوم بالرد على 
ا�ستف�سارات املتعاملني واجلمهور والتوا�سل معهم اآلياً عرب موظف افرتا�سي 
على مدار ال�ساعة دون اأي تدخل ب�سري من خالل ح�ساب جمارك دبي على 
عمليات  وي�سرع  ي�سهل  مبا  تويرت  و  في�سبوك  االجتماعي  التوا�سل  موقعي 

تفاعل العمالء مع اخلدمات اجلمركية الذكية واملبتكرة جلمارك دبي.

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  را�سد  قامت موؤ�س�سة حممد بن 
اإحدى  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
وقطاع  دب������ي،  اق���ت�������س���ادي���ة  م���وؤ����س�������س���ات 
يف  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
اأكادميية  مع  بالتعاون  دب��ي،  اقت�سادية 
بتخريج  الفكرية،  للملكية  �سنغافورة 
الدفعة االأوىل من برنامج تعزيز حماية 
االأعمال،  ل��دع��م من��و  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
ال��ت��ي اأق��ي��م يف ���س��ن��غ��اف��ورة، و���س��ارك فيه 
ع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني يف جم���ال حماية 
امللكية الفكرية من القطاعني احلكومي 
العربية  االإم���������ارات  ب���دول���ة  واخل����ا�����س 
املتحدة. وياأتي تنظيم الدورة يف اأعقاب 
اتفاقية التعاون مع اأكادميية �سنغافورة 
دبي  م��رك��ز  الإط����الق  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية 
لتدريب امللكية الفكرية لتطوير وتعزيز 
امللكية  ب��اأن�����س��ط��ة  وال��ت��وع��ي��ة  امل��م��ار���س��ة 
وباالأخ�س  االأع��م��ال  ق��ط��اع  يف  الفكرية 
واملتو�سطة.  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب 
�سنغافورة  اأكادميية  يف  ال���دورة  وعقدت 
خالل  من  ب�سنغافورة  الفكرية  للملكية 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ت��دري��ب  دب����ي  م��رك��ز 
االأعمال،  لريادة  دب��ي  الأكادميية  التابع 
بن  حم��م��د  مل��وؤ���س�����س��ة  التعليمي  ال�����ذراع 

را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية.
وقام �سعادة حممد عمر بالفقيه، �سفري 
دول�����ة االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف 
�سنغافورة؛ وال�سيدة �سيام لو لني، املدير 
للملكية  �سنغافورة  التنفيذي الأكادميية 
وت�سليم  امل�����س��ارك��ني  بتخريج  ال��ف��ك��ري��ة، 
14 متدرب من موظفي  اإىل  ال�سهادات 
اآخرين  وم�������س���ارك���ني  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة 
التنمية  ودائ����رة  االق��ت�����س��اد،  وزارة  م��ن 
االق��ت�����س��ادي��ة يف ك��ل م��ن اإم����ارة عجمان 
عدد من  م�ساركة  اإىل جانب  وال�سارقة، 
القانونية  امل��ج��م��وع��ة  ���س��رك��ة  م��وظ��ف��ي 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية.
عبدالبا�سط  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اجل��ن��اح��ي، 
امل�ساريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
االأكادميية  تلعب  واملتو�سطة:  ال�سغرية 
دوراً حموريا يف تطوير وتوعية وتدريب 
دبي  اإم���ارة  م�ستوى  على  االأع��م��ال  رواد 
واملخولة  امل��خ��ت�����س��ة  اجل��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع  اأداء  بتعزيز 
واملتو�سطة، وبالتعاون مع قطاع الرقابة 
امل�����س��ت��ه��ل��ك نفتخر  ال��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة 
تنظم  متخ�س�سة  دورة  اأول  ب��ت��ق��دمي 
خمتلف  مب�ساركة  العاملي  امل�ستوى  على 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
القطاع  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
اخلا�س من املكاتب القانونية واأ�سحاب 
اأن دورة  العالقة .  واأ�سار اجلناحي اإىل 

منو  لدعم  الفكرة  امللكية  حماية  تعزيز 
االأعمال، هي الدورة االأوىل التي ينظمها 
اأن  موؤكداً  الفكرية،  للملكية  دبي  مركز 
من  ع��دد  ط��رح  �ست�سهد  املقبلة  املرحلة 
الدورات التدريبية املوجهة اإىل اجلهات 
احلكومية واخلا�سة وكذلك االأفراد من 
حماية  يف  ال��راغ��ب��ني  امل�ساريع  اأ���س��ح��اب 
حقوقهم الفكرية واال�ستمرار يف االبداع 
واالب���ت���ك���ار.  وق�����ال حم��م��د ع��ل��ي را�سد 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه، 
امل�����س��ت��ه��ل��ك: ي�سعى  ال��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة 
وتر�سيخ  ن�سر  يف  امل�ساركة  اإىل  القطاع 
ثقافة امللكية الفكرية يف اإمارة دبي دولة 
االإم��ارات، و�ست�ساهم الدورات والربامج 
التي ينظمها مركز دبي لتدريب امللكية 
حول  الوعي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  الفكرية 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة، واالب��ت��ك��ار وبناء 

املهارات يف امللكية الفكرية لدى اجلهات 
املكلفة بذلك على جميع االأ�سعدة . 

الرقابة  ق��ط��اع  ي�سعى  ل��وت��اه:  واأ����س���اف 
التجارية وحماية امل�ستهلك يف اقت�سادية 
دبي اإىل رفع مكانة دبي كوجهة جتارية 
ت��ن��اف�����س��ي��ة، وذل����ك ع��رب ال��ع��م��ل ال����دوؤوب 
م�سالح  حل��م��اي��ة  ال�������س���راك���ات  وت��ع��زي��ز 
اأ���س��ح��اب ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة، وتوفري 
ملزاولة  امل��الئ��م��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
اإم������ارة دبي.  ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي يف 
�ست�سهم  املبادرة  هذه  اأن  واثقون  ونحن 
اأف�سل  االأعمال وفق  ا�ستدامة  تعزيز  يف 

املمار�سات املتبعة عاملياً .
ومت ت��دري��ب امل�����س��ارك��ني خ���الل ال����دورة 
الفكرية،  امللكية  �سيا�سة  تطبيق  على: 
ونظرة عامة بني مكاتب امللكية الفكرية 
ال�سلة،  ذات  ال��ق��ان��ون  اإن���ف���اذ  و���س��ل��ط��ات 

نطاق  داخ��ل  والتعاون  املمار�سات  واآخ��ر 
وال�سرطة  اجلمارك  )مكتب  املوؤ�س�سات 
واجلهات ذات العالقة بامللكية الفكرية يف 
�سنغافورة وغريها من الدول املحددة(، 
وبيئة امللكية الفكرية، واجلهود املبذولة 
من ممار�سات ال�سركات العاملية حلماية 
ودور  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  ح��ق��وق  وتنفيذ 
االقت�سادي  ال��ن��م��و  يف  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 

)من منظور �سنغافورة(.
امللكية  مكتب  ب���زي���ارة  امل�����س��ارك��ون  وق���ام 
القانون  اإن�����ف�����اذ  و����س���ل���ط���ات  ال���ف���ك���ري���ة 
الفكرية  بامللكية  العالقة  ذات  واجلهات 
 ،WIPO مثل منظمة الوايبو العاملية
العاملية  ال�سركات  بع�س  اإىل  باالإ�سافة 
م��ث��ل ���س��رك��ة ف��ي��ل��ي��ب�����س، و���س��رك��ة ليجو 
ل���الط���الع ع��ل��ى اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات يف 

حماية وتنفيذ حقوق امللكية الفكرية.

ويل عهد راأ�ص اخليمة يفتتح مكتب اك�ضبو 2020 دبي يف المارة

ميثل  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  يف  دب�����ي   2020
خطوة هامة ملا يتيحه من فر�س لالأفراد 
احلدث  ه���ذا  يف  للم�ساركة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
وطنية  ك��م��ن�����س��ة  دوره  وي���وؤك���د  ال��ع��امل��ي 
اأف�سل  م�ستقبل  ل�سنع  العقول  لتوا�سل 
�سمعة  من  دب��ي   2020 اإك�سبو  و�سيعزز 
االإمارات وريادتها يف جميع امليادين ومن 
بينها القطاعات االقت�سادية املبنية على 

االإبتكار. 
يف  دب��ي   2020 اإك�سبو  مكتب  و�سي�سكل 

التوا�سل  ت�سهل  من�سة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
اإ�سراك  بهدف  واملوؤ�س�سات  اجلمهور  مع 
وال�سركات  احلكومية  واجل��ه��ات  االأف���راد 
اإك�سبو  م�سرية  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
لهم  ال���ف���ر����س���ة  واإت�����اح�����ة  دب�����ي   2020
فيما  وم��ث��م��رة  ب��ن��اءة  ���س��راك��ات  لتاأ�سي�س 
ال�سابة  الكفاءات  ا�ستقطاب  على  �سيعمل 
للم�ساركة يف رحلة  االإم���ارات  اأن��ح��اء  من 
من  االأف��ك��ار،  وتبادل  والتوا�سل  االبتكار 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل 

ال��ربام��ج املخ�س�سة  اأب���رزه���ا  وال��ت��ي م��ن 
وقالت  امل��ت��ط��وع��ني.  وب���رام���ج  ل��ل�����س��ب��اب 
افتتاح  ان  الها�سمي  اإبراهيم  رمي  معايل 
راأ������س  يف  دب�����ي   2020 اك�����س��ب��و  م��ك��ت��ب 
روؤية  ه��ذه  جت�سيد  نحو  خطوة  اخليمة 
ابناء الوطن  قيادتنا الر�سيدة يف ا�سراك 
وانطالقا  العاملي  احل��دث  يف  للم�ساهمة 
توا�سل  دب��ي   2020 اإك�سبو  �سعار  م��ن 
مكتب  �سيوفر  امل�ستقبل  و�سنع  العقول 
التوا�سل  لت�سهيل  من�سة  اخليمة  راأ����س 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر 
ام�س باأبراج جلفار مكتب اإك�سبو 2020 
دب���ي يف راأ������س اخل��ي��م��ة ب��ح�����س��ور معايل 
دولة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي 
ل�سوؤون التعاون الدويل مدير عام مكتب 
اإك�سبو 2020 دبي وجنيب حممد العلي 
 2020 اإك�سبو  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر 
دب��ي وع���دد م��ن روؤ���س��اء وم���دراء الدوائر 
املحلية واالحتادية باالإمارة. وقال �سموه 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  ان  االف��ت��ت��اح  ع��ق��ب 
حدث عاملي يعزز من مكانة االإمارات على 
ال�سعيدين االقليمي والعاملي وير�سخ من 
التقاء  ونقطة  عاملية  كوجهة  دبي  مكانة 
والرعاية  الدعم  بف�سل  العامل  ثقافات 
2020 من  اك�����س��ب��و  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��ي 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اهلل حيث �سيكون البناء االإمارات دور هام 
والتوا�سل  االب��ت��ك��ار  رحلة  يف  للم�ساركة 
وتبادل االأفكار وامل�ساهمة يف هذا احلدث 

العاملي الذي يحظى باهتمام العامل.
الإك�سبو  مكتب  افتتاح  اإن  �سموه  واأ�ساف 

واملقيمني  امل����واط����ن����ني  م����ع  وال����ت����ع����اون 
ب��ه��دف �سمان  وامل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات 
احلدث  ا�ست�سافة  يف  اجلميع  م�ساركة 
دولة  مبكانة  يليق  مميز  باأ�سلوب  العاملي 
يتعرف  ولكي  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املتقدم  ال���ف���ك���ر  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ال����ع����امل 
والتالحم والتكامل يف املجتمع االإماراتي 
و�سعيه  الثقافات  جميع  على  وانفتاحه 

الدوؤوب خلدمة الب�سرية..
من جانبه قال جنيب حممد العلي املدير 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
القيادة  توجيهات  اخل��ط��وة  ه��ذه  جت�سد 
دبي   2020 اإك�سبو  يكون  ب��اأن  الر�سيدة 
هو اإك�سبو االإمارات ويكون للجميع دور يف 
بكافة  ومميز  ا�ستثنائي  حدث  ا�ست�سافة 
 2020 اإك�سبو  فريق  و�سيعمل  املقايي�س 
راأ���س اخليمة على تعريف  دبي يف مكتب 
احلدث  يوفرها  التي  بالفر�س  املجتمع 

حاليا والتي �سيوفرها يف امل�ستقبل . 
يوفر  اأن  دب��ي   2020 اإك�سبو  �ساأن  وم��ن 
العديد  وي�ستقطب  جديدة  عمل  فر�س 
فعالياته  واأثناء  خالل  اال�ستثمارات  من 
مكانة  وت���ر����س���ي���خ  ت���ع���زي���ز  ع����ن  ف�������س���ال 
و�س�������ورة دول���������ة االإمارات كوجهة ميكن 
و�سالم  ب��اأم��ان  العال�������م  فيها  يجتمع  اأن 
م���ن اأج�����ل ال��ت��وا���س��ل وال���ت���ع�������اون لدعم 
التقدم  االإب����داع واالب��ت��ك��ار ودف��ع م�سرية 

الب�سري.
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العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3810  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  - �س  الكهروميكانيكية  ان دي لالعمال  ���س��ده/1- دي  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ احمد خان انور خان -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9560( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
اىل مبلغ 878 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3791  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سبيد �ستار للهواتف املتحركة - �س ذ م م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سم�س الدين كمال الدين -   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )10284( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   921 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2851   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  با�ستا ريجينا - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
ذ  ���س   - ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�سناعات  ال��راب��ي��ة  �سركة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى  اأق��ام عليك  العو�سي - قد  روؤي��ا عبداهلل حممد   / م م وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66602( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/259  تنفيذ عقاري   
ب�سداد   ، كلي  رق���م:2016/734 عقاري  الدعوى  ال�سادر يف  الق�سية:تنفيذ احلكم  مو�سوع 

املبلغ املننفذ به وقدره )605314.85( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ : لويدز تي ا�س بي بنك بي ال �سي

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ايكارد بروي جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدة رقم 635 يف الطابق 6 
كائنة يف منطقة الثنية الثالثة رقم االر�س 9 قدم مربع حتت يد االرا�سي واالمالك وفاء 

للمبلغ املطالب به )605314.85( درهم ذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
بناءا على قراراملحكمة ال�سادر بتاريخ:2017/8/10

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/291  تنفيذ عقاري   

ب�سداد   ، كلي  رق���م:2016/614 عقاري  الدعوى  ال�سادر يف  الق�سية:تنفيذ احلكم  مو�سوع 
املبلغ املننفذ به وقدره )3163579.80( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:لويدز تي ا�س بي بنك بي ال �سي
املطلوب اعالنه:املنفذ �سدها:1- ك�سا�سزار باال�ساز 2- جوليا ك�سا�سزار

جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعالن:

نعلنكم بانه مت ا�سراك حجز على العقار العائد اليكم ار�س رقم:1117 مبنطقة نخلة جمريا 
ا�سم املبنى ال�سعلة الوحدة رقم:302 مع امللف رقم:2012/178 تنفيذ ايجارات يف حدود املبلغ 

املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1084  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة ملتى لينك �ستار للتجارة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / فادي �سومل قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2015/947 جتاري كلي بتاريخ:2016/7/13     
 10.00 ال�ساعة   2017/10/18 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن قرار بالتنفيذ 
يف الدعوى رقم 2016/3130 تنفيذ جتاري

االقامة  ليمتد جمهول حمل  كومباين  �سيبينج  ف��ارون  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�ساغران  �سيتا   - املدير  وميثلها  ���س.م.ح  التنفيذ/تن�سو�سي�س  طالب  ان  مبا 
على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الكعبي  حمد  من�سور  نا�سر  وميثله:عبداهلل 
اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي رق���م:363/2013 جتاري وفاء للمبلغ 
املطالبة )180925.31( درهم وتقرير حتويل احلجز التحفظي رقم:363/2013 
جتاري اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ رقم:3130/2016 جتاري مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار �سعادة القا�سي بتاريخ:2017/8/17.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1820  مدين  جزئي              
 اىل املدعي عليه / 1-طارق حممد حمد عبيد ال�سام�سي -2- جمموعة ال�سام�سي - ذ م م - 
واال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سبيعي  اأم��ل  املدعي/  ان  االقامة مبا  دبي - جمهول حمل  فرع 
القانونية - وميثله قانونا املحامية / اأمل عمري علي البكري ال�سبيعي وميثله / اأمل عمري 
ال�سبيعي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
  2016/10/1 من    %  9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   235.000(
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/10/15   ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/7376  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �سيد ابرار لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/ حممد حفيظ الرحمن -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19839 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB175562008AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
ال�ساعة 8.30 �سباحا   املوافق 2017/10/18   االربعاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/7477  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- ت�سابيح للخدمات الفنية -�س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/معتز حممد ب�سري املبارك -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )69049 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1200 
  )AE175049666MB( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
ال�ساعة 8.30 �سباحا   املوافق 2017/10/18   االربعاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/178  عمايل كلي              

اىل املدعى عليه/1- الريامي الثاث املكاتب والتجارة العامة -  جمهول حمل االقامة 
اأن املدعي/كانام بوزها فريد جو�س وميثله / را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي -   مبا 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  الدعوى ومو�سوعها  مطالبة عمالية  اأق��ام عليك  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   1.167.580 وق��دره  مبلغ  للمدعي 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/10/26  
ال�ساعة 9.30 �سباحا  بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8051  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  الريامي  �سامل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ر���س��اء ال��ك��رمي خ��وك��ن ع��ب��دامل��ن��ان   ق��د اأقام 
 53014( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB176187926AE(ال�سكوى
املوافق 2017/11/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8687  عمايل جزئي             

م جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  1-ب��ي��ل��ف��ورد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام  االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / في�سل اح��م��د حم��م��د خ��ط��ب ال��دي��ن -  ق��د 
 14653( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB176527342AE( وحددت لها جل�سة يوم االحد   املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/10/15
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8049  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  الريامي  �سامل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / م��ر���س��د م��ي��اه رج���ب ع���ل���ي    ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )42052 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB176188390AE(ال�سكوى
املوافق 2017/11/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8050  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  الريامي  �سامل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�ساه ع��امل   قد  الدين حممد  املدعي / حممد �سجيب  ان  حمل االق��ام��ة مبا 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
)39865 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
اخلمي�س    ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB176188597AE(ال�سكوى
املوافق 2017/11/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1139  ا�شتئناف جتاري    
�سوبها�س  ماليهوترا  راج  نخيل   -2 ���س.م.ح  كابيتالز  جولدن   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�سندير ماليهوترا - ب�سفته ال�سريك يف �سركة جولدن كابيتالز �س.م.ح جمهويل حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / مزون علي جمعة حمد اجلنيبي وميثله:عبدالرحمن عمر 
جتاري   2017/430 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  خمري  عبداهلل 
 2017/10/16 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2017/6/12  : بتاريخ  ج��زئ��ي 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة 
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا ، كما نود اعالمكم بانه قد 

مت تعجيل الدعوى جلل�سة:2017/10/16
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2762 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- اينا مونيكا بينالي�س باال�سى جمهويل حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/اآى ال تي �سي للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/ح�سني 
حجت اله توانكر رجنرب - وال�سادر منه توكيل لل�سيدة/يوليا اينات�سينكا   قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )12995( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2109 تنفيذ جتاري

االقامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  الديكور  نقطة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�����س.ذ.م.م  ال�����س��ي��ارات  ل��ت��اج��ري  ب��راي�����س  التنفيذ/�سوبر  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
ومي��ث��ل��ه:ح�����س��ني ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن ل��وت��اه ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )44686(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2776  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سهيل برويز عبا�سى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )27.129.94( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
التام. ال�سداد  وحتى  يف:2011/12/20  احلا�سل  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سهريا 

وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق :2017/10/23 ال�ساعة:8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2999  جتاري جزئي
ان  االق��ام��ة مبا  احمد بخ�س جمهول حمل  1- خالد ح�سني   / عليه  املدعي  اىل 
���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/ 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )39.402.80( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�سداد  وحتى  يف:2011/12/20  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %2.49
�س  ال�ساعة:8.30   2017/10/23: املوافق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/3051  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جوجى فاتا مبارامبيل اندرو جمهول حمل االقامة مبا ان 
���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )36.682.28( وق���دره  مببلغ  عليه 
التام. ال�سداد  وحتى  اال���س��ت��ح��ق��اق:2011/12/20  تاريخ  من  �سهريا   %2 والفائدة 

بالقاعة  ال�ساعة:8.30 �س   2017/11/1: املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وحددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/3157  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد من�سور حممد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
العمران  ���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )19.957.66( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
الثالثاء  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  م����ن:2011/12/20 وحتى  �سهريا 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س  ال�����س��اع��ة:8.30   2017/10/17: امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2827  جتاري جزئي

او�سيك جمهول حمل االقامة مبا  الزين  اىل املدعي عليه / 1- عبدالقادر علي 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )28.209.57( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام.وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  2.49% �سهريا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
االثنني املوافق :2017/10/23 ال�ساعة:8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6905   

املنذر : م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي 
املنذر اليه : انتوين �سرياو �سلفادور �سرياو 

نتيجة  درهم   )82.294.20( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
ماليبو  )�سيفروليه  نوع  رقم )82196/خ�سو�سي/O/دبي( من  ال�سيارة  على 
- �سالون( موديل )2014( لون )بني(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6897   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : جا�سم �سيف لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

نتيجة  دره��م   )40.835.5( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )54828/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هايونداي الينرتا( 
موديل )2015( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6893   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : �سرياج ريلوان امان اهلل 

نتيجة  دره��م   )7.254.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )86593/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )تويوتا كوروال - �سالون( 
موديل )2009( لون )اأ�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6875   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : نعيم حممود عبدالر�سيد 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )41.998.04( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
�سالون(  تيدا-  )ني�سان  نوع  من  )17435/خ�سو�سي/R/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2012( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6880   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : رومان اركال�س داجداج 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )13.754.12( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )52758/خ�سو�سي/L/دبي( من نوع )مازدا 3 - �سالون( موديل 
)2012( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6892   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : عدنان اأحمد عبدالغفور 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )38.064.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )38127/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )تويوتا كوروال - �سالون( 
موديل )2010( لون )ر�سا�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6889   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : نرجا�س احمد تازي واناتانكاندي 

نتيجة  دره��م   )8.492.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )91789/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )اأبي�س  موديل )2010( لون 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6903   

املنذر : بنك دبي االإ�سالمي
املنذر اليه : فروز حممد عبدال�ستار حممد 

نتيجة  درهم   )12.602.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
- هات�سباك(  تيدا  نوع )ني�سان  ال�سيارة رقم )22872/خ�سو�سي/J/دبي( من 
موديل )2012( لون )بني(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6902   

املنذر : بنك دبي االإ�سالمي
املنذر اليه : �سيد حممد عرفان ابو انور غيالين ح�سني 

نتيجة  درهم   )29.114.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
 - اتريج  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  )22019/خ�سو�سي/Q/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2014( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6900   

املنذر : بنك دبي االإ�سالمي
املنذر اليه : احمد زكي من�سور 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )147.796.00( درهم نتيجة 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )65238/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )جيب جراند �سريوكي - 
ا�ستي�سن( موديل )2015( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6895   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : نيفد �سوج�س ت�ساكارا كوممال 

نتيجة  دره��م   )8.988.49( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )28578/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )مي�ستوبي�سي الن�سر 
-�سالون( موديل )2008( لون )اأزرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6873   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : حممد �سيام حممد مبارك 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )19.288.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
- �سالون(  اكورد  نوع )هوندا  ال�سيارة رقم )57703/خ�سو�سي/E/دبي( من 
موديل )2009( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6888   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : عزيز حمي الدين حممد اإ�سحاق 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )54.285.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )43506/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )دودج جورين( موديل 
)2010( لون )اأحمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6877   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : رو�سلني رابي�ستا فايلدونيا

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )32.748.87( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
 - الن�سر  )ميت�سوبي�سي  ن��وع  من  )31098/خ�سو�سي/P/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2011( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6890   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : حممد خمتار حممد �سردار 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )120.572.00( درهم نتيجة 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )71572/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )�سيفروليه كمارو - كوبيه( 
موديل )2013( لون )اأحمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6896   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : الوجن لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )58.609.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
اك�سنت  )هايونداي  نوع  من  )18239/خ�سو�سي/H/دبي(  رقم  ال�سيارة  على 
- �سالون( موديل )2014( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6874   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : حممد ا�سلم عبدالرحمن ايريادان ويالنغارا ايرايادان 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )56.979.69( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )32127/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )كيا ريو- هات�سباك( 
موديل )2016( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6870   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : كراج اليت �سبيد - �س ذ م م  

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )34.793.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
�سيلفرادو-  )�سيفروليه  نوع  من  )88539/خ�سو�سي/F/دبي(  رقم  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2010( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6879   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : �ساهد ح�سني كاال خان 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )34.800.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )59247/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )ني�سان تيدا - هات�سباك( 
موديل )2012( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6891   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : عدنان خافيد �سيد جافيد اقبال 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )48.720.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
 -  2.5  - التيما  )ني�سان  نوع  من  )71892/خ�سو�سي/F/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2011( لون )اأبي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6894   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : املا بال�سقويلو اند الي�س 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )68.417.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 5 ال�سيارة رقم )75908/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )م��ازدا �سي اك�س  على 
- ا�ستي�سن( موديل )2016( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6885   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : عظمي �سايف حممد �سايف

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )50.790.09( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )62548/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )فورد ا�سكيب - ا�ستي�سن( 
موديل )2012( لون )ابي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6865   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : فور�سية لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )57.865.75( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )97078/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )تويوتا كوروال - �سالون( 
موديل )2014( لون )اأ�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6876   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه : ماهي�س كاليابريومال كاليابريومال 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )13.644.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  االج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 - ياري�س  )تويوتا  نوع  من  )33893/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على 
هات�سباك( موديل )2007( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12144 بتاريخ 2017/10/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6887   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه :  حممد ب�سري حممد �ساجد 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )36.722.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )91832/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )�سوزوكي جراند فيتارا - 
ا�ستي�سن( موديل )2009( لون )اأبي�س(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 النداء ... وحدة االإن�شان املوح�شة
الر�سوم  اأف���الم  ق��وائ��م  �سمن  امل���درج  ال�سامت،  بفيلمه 
�سيمون  البلجيكي  املخرج  مُيعن  الق�سرية،  املتحركة 
اأرب��ع دقائق يف الذهاب اإىل عوامل النف�س  ميدارد عرب 
الوحدة  وجتليات  ال��روح،  خبايا  وا�ستعرا�س  الب�سرية، 
 The Call ال��ن��داء  غريها،  يتبقى  ال  حني  املوح�سة 
الذي يبحث يف حياة �سخ�س غريب، ال مالمح وا�سحة 
�سوارعها  بات�ساع  و�سط مدينة كبرية متتاز  يعي�س  له، 
حتول  التي  اأف��ك��اره  يف  نف�سه  ُي��غ��رُق  مبانيها،  وارت��ف��اع 
للخروج  ج��اه��داً  وي�سعى  اخل���ارج���ّي،  ع��امل��ه  وب��ني  بينه 
منها، فيلم يختزل يف م�سمونه عنوان كتاب الفيل�سوف 
فهل  �سيوران،  اإميل  الغرق  بلون  كلها  املياه  الفرن�سي 

ينجح ال�سخ�س باخلروج من عامل اأفكاره املوح�س؟ 

وردة حمراء الآمنة
وبجراأة يف الطرح، وقفز عن املعوقات املجتمعية، تتطرق 
اإىل  بوخم�سني  اآم��ن��ة  ال�سعودية  وامل�سرحية  املخرجة 
ق�سية املراأة يف املجتمع كواحدة من اأبرز الق�سايا التي 
يجب ت�سليط ال�سوء عليها، حيث حتاكي بفيلمها وردة 
االإمارات،  دول��ة  االوىل يف  للمّرة  يعر�س  ال��ذي  حمراء 
عليها  تفر�س  ال��ت��ي  املجتمعات  ظ��ّل  يف  امل����راأة  ظ���روف 
الواقع  �سناعة  يف  احلا�سمة  اأدواره����ا  وتتجاوز  ق��ي��وداً، 
اأ�سلوب  يف  اعتمدت  دقائق،  اأرب��ع  خ��الل  من  االإن�ساين، 
املتحركة  ال��ر���س��وم  تقنية  ع��ل��ى  بوخم�سني  �سناعتها 

الق�سرية.
جتارب  اأوىل   Red Rose ح���م���راء  وردة  وي��ع��ت��رب 
ل��ه��ا واأخرجت  ���س��ب��ق  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، ح��ي��ث  ب��وخ��م�����س��ني 
الدمام  مبهرجان  فيها  �ساركت  التي  دوران  م�سرحية 
امل�سرحي، اإىل جانب م�ساركة فاعلة على خ�سبات م�سرح 
مهرجان ليايل هجر امل�سرحية لل�سباب باالأح�ساء، من 

خالل م�سرحية �سيد اأك�س . 

اآنو واآجي.. عالقة الُعمر والوقت
تاأخذ  الوقت،  و�سباق  احلياة،  واق��ع  بني  ح��اد  �سراع  يف 
حاداً  منعطفاً  رب��ي��ع��اً   16 ال����  ذات  اآن���و  ال��ط��ف��ل��ة  ح��ي��اة 
نتيجة  �سحية  لوعكة  اآج��ي  جدتها  حياة  تعّر�س  بعد 
�سقوطها تركتها طريحة الفرا�س، لتحاول اآنو بعد ذلك 

البحث عن طرق ملعاجلة الواقع الذي اأمّل بها، وتبحث 
خ�سو�سيتها،  ف��ق��دان  م��ع  ف��ي��ه��ا  للتعامل  ح��ل��ول  ع��ن 
لعبها  نتيجة  له  تتعر�س  ال��ذي  ال�سغط  واالبتعاد عن 
لدور الرعاية جلدتها، ما يوؤدي اإىل اإ�سابتها باالإحباط 
الفيلم  رحلة  لتبداأ  بها،  املحيطني  مباالة  عدم  نتيجة 
الذي ميتد على مدار 20 دقيقة، �سمن قوائم االأفالم 
الدولية الق�سرية، يف ا�ستعرا�س كيفية االأ�س�س ال�سليمة 

للتعامل مع كبار ال�سّن يف املجتمع. 
ويعترب الفيلم، باكورة انتاجات املخرج الهندي �سري�س 
اأوت��ارب��رادي�����س، ال���ذي ب���داأ رحلته  ت��وم��ار، اب��ن منطقة 
اأ�سكال الفن والتعبري،  ال�سينمائية م�ستفيداً من كافة 
ب�سرية،  مب�ساريع  الحقاً  ليوّظفها  ملفاهيمها،  دار���س��اً 

اأهلته الأن يرتك ب�سمة الفتة يف املجال.

تي�شري ومقعد الوطن الفارغ 
اإن  ن�سعد  جعلنا  العا�سمة  يف  ن�سهده  ال��ذي  االزدح���ام   
ت��خ��ت��زل يف م�سامينها  ، ع��ب��ارة  وج��دن��ا م��ق��ع��داً خ��ال��ي��اً 
م���اي���ا عبود،  ل��ل�����س��وري��ة  ف��ي��ل��م  ك���ث���رية، يف  ت�����س��ب��ي��ه��ات 
ال�سبي  ق�����س��ة  دق���ائ���ق،  خ��م�����س  م���دى  ع��ل��ى  ي�ستعر�س 
تي�سري، الذي ترك درا�سته وحتّول اإىل البيع يف ال�سوارع 
من اأجل تاأمني لقمة العي�س، وو�سط ان�سغاالته بالبيع 
داخل اإحدى احلافالت يتفاجاأ ب�سوت �سديقه يدعوه 

للجلو�س باإحدى املقاعد اخلالية، ولكنه ي�سطر للنزول 
من احلافلة و�سط ده�سة اجلميع بال اأي تف�سري. 

اعتمدت  الق�سرية،  العربية  االأف���الم  فئة  م��ن  الفيلم 
لتنقل  املتحركة،  الر�سوم  تقنية  عبود يف �سناعته على 
بنية  ي��خ��دم  ل��الأط��ف��ال مب��ا  �سل�سلة  بطريقة  االح���داث 

الن�ّس وتراكيب احلبكة الفنية. 
فيلًما   124 ل�  �سينمائية  املهرجان عرو�ساً  ويخ�س�س 
من اأحدث ما انتجته دور العر�س ال�سينمائي من 31 
 70 ل�  الب�سرية  واملنجزات  اخل��ربات  ت�ستعر�س  دول��ة، 
الفعاليات  هام�س  على  تعقد  كما  �سينمائًيا،  خم��رًج��ا 
الفنية  املوا�سيع  من  عدداً  تتناول  تدريبية  ور�سة   40
طيلة  جميعها  تقام  املرئية  والفنون  بال�سينما  املتعلقة 

اأيام املهرجان.
جهودها  خ���الل  م��ن  ت�سعى  )ف���ن(  موؤ�س�سة  اأن  ي��ذك��ر 
حيث  لالأطفال،  االإعالمية  االأمية  حمو  اإىل  الالفتة 
الدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان  تنظيمها  ي�سهم 
الفنية، على مدار  للطفل وبقية مبادراتها وفعالياتها 
العام، اإىل تن�سئة جيل واعد من الفنانني وال�سينمائيني 
الفنية  ل���الأع���م���ال  وال����رتوي����ج  واإع�����داده�����م،  امل��ب��دع��ني 
والنا�سئة يف  االأطفال  ينتجها  التي  واالأف��الم اجلديدة 
ال�سينمائية  املهرجانات  يف  وعر�سها  االإم����ارات،  دول��ة 

واملحافل الدولية يف جميع اأنحاء العامل.

وقّدم الور�سة التي حتمل عنوان لعبة العرو�س: 
اأحد  كوت�سريا،  توما�س  الفنان   ، التنانني  �سنع 
ال��ب�����س��ري��ة يف �سركة  امل����وؤث����رات واخل�����دع  ف��ن��اين 
ب��ي��ك�����س��وم��ون��دو ، ال�����س��رك��ة امل�����س��وؤول��ة ع��ن اإجناز 
اإذ   ، العرو�س  لعبة  م�سل�سل  يف  الب�سرية  اخل��دع 
ال�ساعدين  الفنانني  من  ع��دداً  الور�سة  اأطلعت 
االأبعاد  ال��ث��الث��ي��ة  التقنية  تطبيق  كيفية  ع��ل��ى 

لت�سميم التنانني، املخلوقات اخلرافية.
�سركة  ت�����وّل�����ت  ك����وت���������س����ريا:  ال����ف����ن����ان  وق���������ال 
)ب��ي��ك�����س��وم��ون��دو( م��ه��م��ة ت�����س��م��ي��م ال��ت��ن��ان��ني يف 
الثاين،  مو�سمه  منذ  العرو�س(  )لعبة  م�سل�سل 
 1.8 م��ن  وازدي����اد حجمها  التنانني  وم��ّث��ل من��و 
املتعاقبة  امل��وا���س��م  خ���الل  م���رتاً   38 اإىل  اأم��ت��ار 
اأدق  اإىل  االنتباه  علينا  توّجب  اإذ  ك��ب��رياً،  حتدياً 
رقبة  على  واالأ����س���واك  ك��احل��را���س��ف  التفا�سيل، 

التنني، ولونها، وبنيتها القا�سية .
الطبيعة  من  الت�ساميم  هذه  ن�ستلهم  واأ���س��اف: 
خ�سائ�سها  دم�����ج  مي���ك���ن  ال���ت���ي  واحل����ي����وان����ات 
طبيعياً  مظهرها  ل��ي��ب��دو  ب��ال��ت��ن��ان��ني  ال��ع�����س��وي��ة 
اإذ تفّح�سنا جموعة من  وحقيقياً قدر االإمكان، 

الهياكل العظمية للزواحف ذات البنية ال�سخمة، 
التنني،  رقبة  اأعلى  الدائرية  االأج���زاء  لت�سميم 
با�ستخدام  ال��ب�����س��ري��ة  اخل�����دع  ب��ع�����س  ودجم���ن���ا 
التقنيات الثالثية االأبعاد، الإن�ساء التوهج الذي 

يظهر على ال�سا�سة .
االأعمال  اأي�������س���اً  ن�����س��ت��ل��ه��م  ك��وت�����س��ريا:  واأو�����س����ح 
اخليالية، ففيلم دراغون �سالير )�سائد التنني(، 
ب�����ارك )حممية  اأف������الم ج���ورا����س���ي���ك  و���س��ل�����س��ل��ة 
الدينا�سورات(، �سبقت ع�سرها، واأنتجت جتارب 
ت�سديقها،  ي�سعب  وم��وؤث��رات  رائ���دة  �سينمائية 
ب���ارك م�سدر  ج��ورا���س��ي��ك  اأف����الم  �سل�سة  وك��ان��ت 
ت�ساميم  الإب����داع  دفعنا  ال���ذي  الرئي�س  االإل��ه��ام 

التنانني .
ال�سباب  ل��ل��ح��ا���س��ري��ن  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  ووف������رت 
الت�ساميم  مراحل  على  لالطالع  كبرية  فر�سة 
الثالثية االأبعاد التي جنحت بدمج ال�سور �سبه 
احلية  العمل  ل��وح��ات  على  للتنانني  احلقيقية 
االأ�س�س،  بت�سميم  اب��ت��داًء  للعر�س،  املخ�س�سة 
ثالثية  تنانني  اإىل  وحتويلها  التنانني،  وقولبة 
رقمية  )اأداة  بر�س  زد  تقنية  وا�ستخدام  االأب��ع��اد، 

الثالثي  الت�سميم  بني  جتمع  للنحت  حا�سوبية 
اأدق  لنحت  ون�سف(  البعدين  وت�سميم  االأب��ع��اد 
النماذج  لتحويل  ري��غ  اأن��ي��م  وتقنية  التفا�سيل، 

املنخف�سة الدقة اإىل مناذج عالية الدقة.
وب��ح��ل��ول امل��و���س��م ال�����س��اب��ع م��ن امل�����س��ل�����س��ل، ُبعثت 
احل��ي��اة يف ال��ت��ن��ان��ني ب��وا���س��ط��ة اأك����ر م��ن ن�سف 
اإذ  رق��م��ي،  حتكم  ج�سم  و483  م�سلع،  مليون 
ال��واق��ع��ي��ة على  ب��اإ���س��ف��اء  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�سهم ه���ذه 
االأغ�سية املتواجدة بني اأ�سابع اأيدي واأقدام هذه 
والتمدد  التقل�س  وتك�سف  العمالقة،  املخلوقات 
يف جلودها القا�سية عند هبوطها على املنحدرات، 
وا���س��ت��ع��داده��ا ل��ل��ط��ريان، ب��ن��ف�����س ط��ري��ق��ة متدد 

وتقل�س جلود احليوانات والطيور احلقيقية.
الدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان  اأن  ُيذكر 
االإم������ارات  دول�����ة  ن���وع���ه يف  م���ن  االأول  ل��ل��ط��ف��ل، 
تعزيز  اإىل  ي�سعى  وامل��ن��ط��ق��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال�سباب،  االأط���ف���ال  ل���دى  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
اأفالم  وعر�س  مواهبهم،  تنمية  اإىل  باالإ�سافة 
خم�س�سة لهم، اأو من �سنعهم، اأو تدور حولهم، 

يف اإمارة ال�سارقة.

تتنوع بني الق�ش�ض اخليالية والواقعية 

اأربعة اأفالم تنقل تفا�ضيل الواقع الإن�ضاين يف ال�ضارقة ال�ضينمائي للطفل 

ا�شت�شاف متخ�ش�شني من �شركة بيك�شوموندو العاملية

 ال�ضينمائي الدويل للطفل يك�ضف كوالي�ص ت�ضميم ال�ضخ�ضيات يف م�ضل�ضل لعبة العرو�ص

•• ال�شارقة-الفجر:

�شمن فعاليات الدورة اخلام�شة ملهرجان ال�شارقة الدويل ال�شينمائي 
للطفل 2017، نظمت )فن( – املوؤ�ش�شة املتخ�ش�شة يف تعزيز ودعم 
الفن االإعالمي لالأطفال والنا�شئة بدولة االإمارات العربية املتحدة 
– يف مركز اجلواهر للموؤمترات واملنا�شبات، ور�شة عمل خا�شة حول 
كيفية �شناعة موؤثرات التنانني النافثة لّلهب، والعرو�ض املعدنية، يف 
م�شل�شل لعبة العرو�ض ، اأحد اأف�شل امل�شل�شالت التلفزيونية الدرامية 

اخليالية التي ُتعر�ض حاليًا.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شينمائي  ال�شارقة  مهرجان  ياأخذ  واالجتماعية،  االإن�شانية  الق�ش�ض  اأوجه  ت�شتعر�ض  باأفالم 
الدويل للطفل، يف دورته اخلام�شة التي تنظمها موؤ�ش�شة )فّن( املعنية يف تعزيز ودعم الفّن االإعالمي 
االإن�شانية،  الروح  جوهر  من  م�شمونها  يف  تقرتب  رحلة  اإىل  ال�شغار  �شيوفه  والنا�شئة،  لالأطفال 
نا�شجة  ال�شينمائية،  الكامريات  عد�شات  �شّكلتها  ب�شرية  م�شاهد  يف  واحلوا�ض،  العواطف  لتخاطب 

واحدة من اأجمل النماذج التي ترتك �شداها يف نفو�ض ال�شغار. 
ويقّدم املهرجان ل�شيوفه يف من قاعة اجلواهر للموؤمترات واملنا�شبات، اأربعة اأفالم حتمل م�شامني 
واقع  ت�شتعر�ض جميعها  واقعية  واأخرى  ل�شخ�شيات خيالية  فت�شرد ق�ش�شًا  اإن�شانية واجتماعية، 
متقنة  �شينمائية  ترجمة  طّياتها  يف  حتمل  فاالأفالم  تو�شيفات،  من  يحمل  مبا  االإن�شاين  العي�ض 

ومبتكرة ا�شتند بع�ض املخرجني فيها على التقنيات احلديثة يف االإخراج واملو�شيقى. 
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مدر�شتي التي اأعتز بها هي اأن ترتك عملك يدافع عنك

جومانا مراد: الفن جزء من 
�ضخ�ضيتي، ومن ال�ضعب البتعاد عنه

مي ك�ضاب عازمة
 على انقا�ص وزنها

اأكدت مي ك�ساب ا�ستمرارها يف اتباع حمية غذائية وممار�سة الريا�سة ب�سكل 
مكثف من اأجل اإنقا�س وزنها، وا�ستعادة ر�ساقتها.

طرحت الفنانة امل�سرية اأغنية تدعو فيها الن�ساء اإىل تخفي�س وزنهن عرب 
قناتها على )يوتيوب( يف اإطار حماربتها ال�سمنة.

حممد رم�ضان يو�ضح حقيقة 
ت�ضريحاته حول ا�ضماعيل يا�ضني

ب�سبب  ت�سبب فيها  م��ن اجل���دل  رم�����س��ان بطال حل��ال��ة  ال��ف��ن��ان حممد  م��ن ج��دي��د  يطل 
التي قدمها منذ  واأفالمه  يا�سني  اإ�سماعيل  الراحل  الفنان  اإليه حول  ن�سبت  ت�سريحات 

�سنوات، وارتبط بها املاليني يف م�سر والعامل العربي.
وذلك بعدما حتدث رم�سان يف ت�سريحات �سحافية قال فيها اإن اأفالم الراحل اإ�سماعيل 
يا�سني التي قدمها حول اجلي�س امل�سري، اأ�ساءت اإىل اجلندي امل�سري ب�سبب املظهر الذي 
باجلندية  عالقة  اأي  لها  لي�ست  التي  امل�سحكة  وت�سرفاته  الراحل  الفنان  به  يطل  ك��ان 
امل�سرية.تلك الت�سريحات التي ت�سببت يف حالة من الغ�سب لدى اجلمهور امل�سري، الذي 
هاجم رم�سان عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي، واعتربوا اأنه يخطئ يف حق قامة فنية 
اأن يرد ويو�سح حقيقة ما قاله عرب  الكبري، قرر حممد رم�سان  الهجوم  واأم��ام  كبرية. 
فيديو ن�سره عرب ح�ساباته الر�سمية على مواقع التوا�سل االجتماعي، اأكد فيه اأن الراحل 
اإ�سماعيل يا�سني هو اأكر ممثل ُي�سحكه يف الدنيا، كما اأنه يحفظ كل االأغاين التي قدمها.

واأ�سار رم�سان اإىل اأن ال�سوؤال الذي تلقاه واأجاب عنه، كان يتعلق بنيته تقدمي اأفالم عن 
اجلندي امل�سري، مثلما فعل اإ�سماعيل يا�سني من قبل، وهو ما اأجاب عنه رم�سان ب� "ال"، 
خا�سة اأن هذه االأفالم ُقدمت من قبل، وهو يف الوقت احلايل يرغب يف تقدمي اأفالم حول 

هيبة اجلندي امل�سري ومدى التزامه وحبه للبلد.
الوا�سعة،  واملالب�س  البطيء  الفهم  �ساحب  اجلندي  �سورة  تقدمي  يف  يرغب  ال  اأن��ه  كما 
ويحب اأن يقدم اجلندي امل�سري كما يجب اأن يكون، معترباً اأن الت�سريح م�ستفز، ولي�س 
له اأي عالقة ب�سخ�سيته، خا�سة اأن هذا مل يكن اأبدا راأيه يف الفنان اإ�سماعيل يا�سني الذي 
اعتربه واحدا من اأهم رموز الفن.واأعرب رم�سان عن اأمنيته يف اأن ي�سل اإىل اأ�سرة الراحل 
اإ�سماعيل يا�سني تو�سيحه ورده على ما قيل، خا�سة اأن ما ُكتب هو ت�سريح الهدف منه 
جذب القارئ فقط، كما اأعرب عن كامل احرتامه لكل الرموز الفنية الذين يتعلم منهم 

دائماً.

رغم غيابها عن ال�شاحة نحو اأربع �شنوات، فاإن مكانتها يف قلوب 
يف  ك�شفت  التي  م��راد  جومانا  الفنانة  اإنها  تتغري.  مل  ع�شاقها 

حوارها هذا �شّر الغياب والعودة من خالل )مدر�شة احلب(.
غبت  مل������اذا   •
ال�ساحة  ع����ن 
ال�������ف�������ن�������ي�������ة؟ 
البع�س  ظ����ّن 
اعتزلت  اأن����ك 

الفن.
- الحظت خالل 
ف������رتة ال����غ����ي����اب كم 
اإيّل،  اجل��م��ه��ور  ا���س��ت��اق 
و���س��ع��رت مب���دى ح��ب��ه يل، 
وكان ي�سعدين �سوؤال املتابعني 
عني، ومطالبتهم يل باأن اأطّل 
بالتاأكيد  قريب.  فني  عمل  يف 
ر يوماً يف االعتزال،  مل ولن اأفكِّ
الأن الفن جزء من �سخ�سيتي، 

ومن ال�سعب االبتعاد عنه.
فني  ع��ن  االب��ت��ع��اد  د  اأتق�سّ مل 
جمهوري  وال  اأع�����س��ق��ه  ال���ذي 
ول��ك��ن بعدما  اأ�����س����رت،  ك��م��ا 
ت����زّوج����ت ك��ن��ت اأرغ������ب يف 
وحياتي  ل��زوج��ي  التفّرغ 
ال�����زوج�����ي�����ة، وك��������ان من 
اأدخ���������ل  اأن  ال���������س����ع����ب 
ال���ت�������س���وي���ر  دوام�����������ة  يف 
فعاًل  وك���ن���ت  وال���ت���م���ث���ي���ل، 
االأ�سرية  ب��ح��ي��ات��ي  ���س��ع��ي��دة 
ال���ع���م���ل. كذلك  ع���ن  ب���ع���ي���داً 
م�ساحة  الفرتة  تلك  اأعطتني 
اأوراق���ي،  ك��ب��رية الإع���ادة ترتيب 
وجديده،  الفني  ال�سوق  ودرا�سة 

واأع��������دت ح�����س��اب��ات��ي ك��ل��ه��ا منذ 
بدايتي حتى االآن. من ثم، قررت 
ومميزة  خمتلفة  ال��ع��ودة  ت��ك��ون  اأن 
م��ن خ���الل )م��در���س��ة احل����ب(، الذي 
اأ����س���ارك يف ب��ط��ول��ت��ه م���ع جن���وم اأت����راك 
اأويغون،  وغوركان  يلدرمي،  م��راد  اأبرزهم 
واأمني  اأول��ك��اي،  وح��ي��اة  تانولكو،  وت��ورغ��اي 

اأولكاي، و�سربيل تامور.
التجربة  هو  عودتك  �سبب  اأن  ذلك  يعني  • هل 

الرتكية )مدر�سة احلب(؟
حما�ستي  ال����ع����ودة  ق������رار  م����ن  ك���ب���ري  ج�����زء   -
للم�سل�سل. عندما عر�س عليَّ العمل، وقراأت 
ت��ف��ا���س��ي��ل ال�����دور ����س���ّدين ج�����داً، وق�����ررت اأن 
اأخو�س التجربة، باالإ�سافة اإىل اأن امل�سل�سل 

نف�سه مميز وجديد.
الرتكي. امل�سل�سل  عن  • اأخربينا 

وبني  بيني  تن�ساأ  حب  ق�سة  امل�سل�سل  يتناول   -
م��راد، وت��دور االأح��داث يف اإط��ار ت�سويقي، وثمة 
م�ساهد اأتعر�س فيها العتداءات من بع�س رجال 
قراءة  ب��داي��ة  م��ن  العمل  وك���ان  امل��اف��ي��ا.  ع�سابات 
بالت�سوير  وانتهاء  بالتح�سريات  م���روراً  الن�س 
ممتعاً، واأمتنى اأن يظهر هذا املجهود على ال�سا�سة، 
ال �سيما اأن العمل يت�سّمن ق�س�ساً عدة واأتعاون 

فيه مع اأكر من جنم تركي.
احلب(؟ )مدر�سة  �سُيعر�س  • متى 

الفيديو  �سُين�سر  ج���داً  ق��ري��ب��اً   -
ال������رتوي������ج������ي و�����س����ُي����ط����رح 

التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى 
لتلقي  االج���ت���م���اع���ي 

حوله،  ال��ف��ع��ل  ردود 
تكون  اأن  واأمت��ن��ى 

اإيجابية.
• هل خو�سك 
ال�������ت�������ج�������رب�������ة 

يرجع  ال��رتك��ي��ة 

اإىل اأنك حتبني الدراما الرتكية؟
اأب��ح��ث عن  اأك���ن  اأدق، مل  اأو مبعنى  اأخ����رت،  اأن���ا مل   -
ويف  ال��رتك��ي��ة،  ال��درام��ا  يف  احل�سور  يل  تتيح  و�سيلة 
الوقت نف�سه اأتابع االأخرية واأحبها، ولكن تعاوين يف 
العر�س  تلقيت  بعدما  طبيعية  نتيجة  ج��اء  امل�سل�سل 
ال�سخ�سية  اإىل  واجن��ذب��ت  ال�سيناريو  على  واطلعت 
االختالف  ال��ن�����س  يف  وج���دت  الأين  نف�سها  وال��ق�����س��ة 
اأن  اأمتنى  للعودة من خالله.  عنه  اأبحث  كنت  ال��ذي 

يتقّبل اجلمهور التجربة اجلديدة.
• اأثناء فرتة غيابك، هل تابعت االأعمال الرم�سانية 

خالل االأعوام ال�سابقة واأي منها لفت انتباهك؟
- كنت اأعاين ب�سدة �سيق الوقت خالل الفرتة املا�سية 
اأك���ر م��ن بلد م��ع زوجي  ب��ني  ال��دائ��م  ب�سبب �سفري 
بحكم عمله، ولكن ثمة اأعمال لفتت نظري بامل�سادفة 
مثل )احل�ساب يجمع( للفنانة ي�سرا االأكر من رائع، 
يو�سف  لعمرو  اأوت��ي��ل(  )غ��ران��د  ب��دق��ة  تابعت  ك��ذل��ك 
وكان خمتلفاً وجنح يف اأن يخطف اجلمهور. عموماً، 
كان م�ستوى االأعمال جيداً جداً، كما كنت اأ�سمع من 
االأ�سدقاء اأو عن طريق مواقع التوا�سل االجتماعي، 

ما اأعطاين ف�سواًل و�سغفاً الأ�ساهدها كلها باإذن اهلل.
امل�سريتني؟ والدراما  ال�سينما  اإىل  �ستعودين  • هل 

م�سر،  اإىل  ا�ستقت  بالتاأكيد.   -
ك��������ذل��������ك ال����������درام����������ا 

وال�����������س�����ي�����ن�����م�����ا 

امل�سريتني وال ميكنني الغياب عنهما )الأنها حتة من 
روحي(، وقد جنحت جداً يف )اأم الدنيا( ولكن رجوعي 

يجب اأن يكون بعمل خمتلف ولي�س ملجرد العودة.
• ارتبط ابتعادك عن ال�ساحة الفنية باإ�ساعات عدة. 

هل �سايقتك؟
- لالأ�سف، هذه هي احلال ال�سائدة، خ�سو�ساً يف جمال 
الفن. عندما تبتعد فرتة يبحث عنك اجلمهور، ومن 
هنا جتد االإ�ساعات باباً لتنفذ منه، لكني مل اأت�سايق 
األتفت اإىل اأي اأمر �سوى عملي  منها الأين بطبعي ال 
اأعمايل تتحّدث  اأفكر يف الرد على االإ�ساعات الأن  وال 
ع��ن��ي، وه���و م��ا ح���دث ع��ن��دم��ا ���س��ارك��ت يف )مهرجان 
وهران( وعندما بداأت بت�سوير )مدر�سة احلب(. لذا 
يدافع  عملك  ت��رتك  اأن  هي  بها  اأعتز  التي  مدر�ستي 

عنك.
وه����ران  م��ه��رج��ان  يف  م�����س��ارك��ت��ك  ع���ن  • ح��دث��ي��ن��ا 

ال�سينمائي
مهرجان  حتكيم  جلنة  كع�سو  مب�ساركتي  ف��خ��ورة   -
ن�سخته  يف  العربي  للفيلم  ال�سينمائي  وه��ران  بقيمة 
متلك  التي  الكبرية  املهرجانات  اأح��د  الأن��ه  العا�سرة، 
النجاحات.  م��ن  متتالية  و���س��ن��وات  ط��وي��اًل  ت��اري��خ��اً 
االأفالم  حتكيم  جلنة  لع�سوية  اخ��ت��ي��اري  وي��زي��دين 
ال��روائ��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة ���س��رف��اً وي��ث��ق��ل اأر���س��ي��ف��ي الفني، 
اأي�������س���اً يف  ع����دة  م�������س���ارك���ات  اأن يل  خ�����س��و���س��اً 
يف جلنة  كنت ع�سواً  اإذ  دولية،  مهرجانات 
ببلجيكا،  م���ون���ز  م���ه���رج���ان  حت��ك��ي��م 
التحكيم  جل��ن��ة  رئي�سة  وك��ن��ت 
م�سقط  م�����ه�����رج�����ان  يف 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ل���الأف���الم 

االأجنبية والعربية.
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كيف نتعامل مع اأمل الكتف املتكرر؟
الكتف هو عبارة عن جمموعة من املفا�سل واالأوتار والع�سالت التي تعمل 
الكتف  اأمل  اأن���واع  وتختلف  ال���ذراع.  حلركة  وا�سعة  مب�ساحة  لل�سماح  مًعا 
بح�سب ال�سبب، وميكن اأن تن�ساأ يف الكتف نف�سه اأو املنطقة حوله، وقد يكون 
�سببها املف�سل اأو اأي من الع�سالت اأو االأربطة اأو االأوتار. ويقول دكتور كرمي 
ال�سكري -ا�ست�ساري جراحة العظام ومناظري املفا�سل: اإن من اأبرز اأ�سباب 
الرتقوي  املف�سل  والتهاب  وخ�سونة  االأوت��ار  التهاب  الكتف؛  ب��اأمل  ال�سعور 
عن  )عبارة  املتجمد  الكتف  ب�سبب  اأو  الراأ�سني،  ذات  الع�سلة  وتر  والتهاب 
دون  نف�سه،  الكتف  مف�سل  يف  اإ�سابة  نتيجة  الكتف،  حلركة  م��وؤمل  تقييد 
اإ�سابة االأن�سجة الرخوة يف منطقة الكتف(، وكذلك ب�سبب الك�سور. وين�سح 
الدكتور كرمي ال�سكري بالتوجه اإىل طبيب متخ�س�س متى تكرر ال�سعور 
يت�سمن  حيث  ل��ه��ا؛  املنا�سب  ال��ع��الج  وم��ع��رف��ة  احل��ال��ة  لت�سخي�س  ب���االأمل 
التي  احل��االت  بع�س  فهناك  حالة،  كل  اخليارات ح�سب  كثرًيا من  العالج 
اأو  اأو جتنب االأن�سطة املرهقة  الثلج  ا�ستعمال كمادات  ال حتتاج الأكر من 
ا�ستعمال م�سّكنات االأمل وم�سادات االلتهاب، يف حني حتتاج حاالت اأخرى 

حللول اأكر تعقيًدا ت�سل اإىل التدخل اجلراحي.

�ضوء الهواتف الذكية يوؤثر على النوم لياًل
من  ينبعث  ال��ذي  االأزرق  ال�سوء  اأن  م��ن  حديثة  اأمريكية  درا���س��ة  ح���ّذرت 
االأجهزة الرقمية، وعلى راأ�سها الهواتف الذكية، ميكن اأن ي�سهم يف انخفا�س 

جودة النوم لياًل، خا�سة اإذا تعر�ست له العني قبل النوم.
ن�سرت  التي  الدرا�سة  االأمريكية يف  الباحثون يف جامعة هيو�سن  واأو�سح 
 ”Ophthalmic & Physiological Optics“ دوري��ة  يف 
-مقارنة  الطاقة  املنخف�سة  وامل�سابيح  االإلكرتونية  ال�سا�سات  اأن  العلمية، 
�سوء  وه���و  اأك����ر،  اأزرق  ���س��وء  اإ����س���دار  اإىل  مت��ي��ل  التقليدية-  بامل�سابيح 
االأزرق من  ال�سوء  بالعني. وي�سدر هذا  باأنه �سار  عرف منذ وقت طويل 
املنخف�سة  وامل�سابيح  اللوحية،  واالأج��ه��زة  الذكية  وال��ه��وات��ف  احل��ا���س��وب 
الطاقة مثل الفلور�سنت وال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء )ليد(. ولر�سد 
تاأثري حجب ال�سوء االأزرق على جودة النوم، ارتدى امل�ساركون يف الدرا�سة، 
42 عاماً، نظارات حجبت هذا ال�سوء، قبل  17 و  وترتاوح اأعمارهم بني 
الروتيني  ن�ساطهم  يف  انخرطوا  ثم  اأ�سبوعني،  ملدة  النوم  من  �ساعات   3
اليومي با�ستخدام اأجهزتهم اللوحية وهواتفهم الذكية لياًل، فيما مل ترتد 

جمموعة اأخرى تلك النظارات ومار�ست هذا الن�ساط.
ووجد الباحثون اأن ال�سوء االأزرق لياًل قلل من جودة النوم، الذي يعد من 

االأن�سطة املهمة جداً لتجديد العديد من الوظائف يف اجل�سم.
امليالتونني  هرمون  م�ستويات  يف   58% بن�سبة  زي��ادة  النتائج  واأظ��ه��رت 
امل�سوؤول عن تنظيم عملية النوم يف اجل�سم لياًل لدى من ارت��دوا نظارات 
اليقظة  يعزز  االأزرق  ال�سوء  اإن  الباحثون  وق��ال  االأزرق.  ال�سوء  حجبت 
ويوؤثر على اإيقاع ال�ساعة البيولوجية، التي تخرب اأج�سامنا باأنه حان وقت 
النوم، م�سريين اإىل اأن هذا ال�سوء اال�سطناعي ين�سط م�ستقبالت اخلاليا 
الع�سبية يف �سبكية العني؛ وهو ما يعرقل عملية اإفراز هرمون امليالتونني 
ويوثر على النوم. واأو�ست الدرا�سة بتقليل الوقت الذي يق�سيه االأ�سخا�س 
النظارات  وارت���داء  لياًل،  االأزرق  ال�سوء  منها  ينبعث  التي  ال�سا�سات  اأم��ام 
التي حتجب هذا ال�سوء، و�سبط االأجهزة الذكية على الو�سع الليلي الذي 

يخف�س من انبعاث ال�سوء.

الب�شر  مكفوف  كان  الذي  العربي  ال�شاعر  هو  • من 
ومع ذلك ا�شتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�سر�سري.
ل�شقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�شوف  هو  • من 

- اأفالطون 
يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 

ال�شداقه وال�شديق؟ 
- ال�سداقه وال�سديق 

املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �سوريا 

�شوقي؟  اأحمد  ال�شاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه الفرن�سية 

ال�شجرة؟  طالع  يا  م�شرحية  �شاحب  العربي  االأديب  هو  • من 
- توفيق احلكيم 

النقي يف  الزئبق  ملاع �سائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�ستعمل  اأبي�س  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�سباكة. يحل  اأو كبديل لل�سمع يف  البارومرت...(  القيا�س )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  االأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�سو�ساً الذهب والف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جماالت عدة.
طبيعياً،  اإما  االأ�سجار(  )وخ�سو�ساً  النباتات  بع�س  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  ال�سمغ  اأن  تعلم  • هل 
واإما بتاأثري حالة مر�سية اأو عامل خارجي )�سق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�ستعمل ال�سمغ 
يف امل�ستح�سرات ال�سيدلية، ويف �سناعة مواد التجهيز والغراء والربنيق. وي�ستخدم ال�سمغ اأي�ساً يف الت�سوير 

الفوتوجرايف، ويف �سناعة الورق وتثبيت االألوان. 
اأو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  • هل تعلم اأن اال�سفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�سية 
خمتلف  يف  اال�سفلت  وي�ستخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�سواد  اإىل  �سارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�سوارع والطرقات. 
لعوامل  ومقاومته  املنخف�سة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �سلب  اأبي�س  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�ستعمل التيتان يف جماالت �سناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�سواريخ وغريها، �سفائح واأ�سالك وق�سبان معدنية. 
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فوائد اجلزر 

تق�سريه  دون  اجل���زر  ت��ن��اول  ب�����س��رورة  فرن�سا  ف��ى  االغ��ذي��ة  اأط��ب��اء  ن�سح 
% من االحتياجات   200 اأنه يغطى  واالكتفاء بغ�سله باملاء فقط ، حيث 
اأن��ه يقى  .. كما  100 ج��رام ج��زر  ك��اروت��ني( فى كل  اليومية من )البيتا 

اجل�سم من اأمرا�س القلب وال�سرطان.
اأو�سح االطباء اأن اجلزر يحتوى على الكال�سيوم وفيتامني ب9 اأى حام�س 
الفوليك وااللياف التى تنظم عملية اله�سم ويكافح الكول�سرتول ، كذلك 
يحتوى على فيتامني �سى .. لذلك ن�سحوا بتناوله فى �سكل ع�سري مثل 

ع�سري الربتقال والليمون وميكن خلطهم فى كوب ع�سري واحد.

م�ساكل  يف  ذل���ك  يت�سبب  ق��د  ال�����س��غ��ط  م��ع��ّدل  ان��خ��ف�����س  اإذا 
�سحية، لكن انخفا�س ال�سغط نف�سه اإ�سارة اإىل وجود ظروف 

اأو م�ساكل ينبغي التعامل معها.
ويف هذا ال�سدد، اإليك اأهم اأ�سباب انخفا�س �سغط الدم:

اجلفاف:  1-
يعني  له  نتيجة  بالتعب  وال�سعور  ال�سوائل يف اجل�سم،  نق�س 
انخفا�س �سغط الدم. يف بع�س احلاالت قد ي�سبب اجلفاف 

ال�سديد اأعرا�ساً مثل االإ�سهال، والقيء.
احلمل.  2-

قد تتعّر�س بع�س احلوامل اإىل انخفا�س �سغط الدم خالل 
االأ�سابيع االأوىل من احلمل، وال�سبب ارتفاع م�ستوى هرمون 

الربوج�سرتون الذي ي�سبب ارتخاء جدران ال�سرايني.
الهرمونات. م�ساكل   3-

انخفا�س  الدرقية  الغدة  هرمون  ا�سطراب  م�ساعفات  من 
�سغط الدم، وم�ستوى ال�سكر.

االأدوية.  4-
القلق  واأدوي����ة  االك��ت��ئ��اب  وم�����س��ادات  امل�سكنات  بع�س  تت�سبب 

وعالجات القلب يف خف�س م�ستوى �سغط الدم.
االأمرا�س.  5-

وا�سطرابات  ب12  فيتامني  ونق�س  القلب  وف�سل  االأنيميا 
�سغط  انخفا�س  ت�سبب  التي  ال�سحية  امل�ساكل  م��ن  الكبد، 

الدم.

تعّرف على اأهم اأ�ضباب انخفا�ص �ضغط الدم

زوار ينظرون اإىل دمى للبيع خالل معر�ض )هال(، وهو اأحد اأكرب معار�ض ال�شفر ال�شنوية يف اأوروبا، يف هال، �شمال �شرق اإجنلرتا. )اأف ب(

عندما اأ�سرقت �سم�س هذا ال�سباح ح�سر اإىل الغابة جمموعه من ال�سيادين يحملون �سباكهم ومعدادهم ل�سيد 
الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  واخ��رب رفاقه  الغراب لذلك فهرع  انتبه  الطيور واحليوانات وقد 

يروهم. 
الكبرية  ال�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات  اختباأ كل طائر يف ع�سه واختفت احليوانات 
فقط، لكن جاءت احلمامة لت�سرخ وتخرب اجلميع ان ال�سيادين ال يريدون غري الطيور واحليوانات ال�سغرية 
االن  لكنهم  ل��الأب��د  يختبئوا  ان   ي�ستطيعوا  ل��ن  باأنهم  وف��ك��روا  اجلميع  خ��اف  هنا   .. الزينة  يف  لي�ستعملوها 

�سيحرت�سون حتى ي�سلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
اخذ ال�سيادون يف التجول هنا وهناك وهم يف عجب.. اين الطيور؟، اين احليوانات؟، هل البد من ان نبحث 
داخل جتاويف االأ�سجار وننب�س اجلحور؟ ..هل هذا معقول، ب�سع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 
لبيوتنا؟، هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�س املغرور املعجب بنف�سه قد ن�سى احليطة واحلذر وخرج 
وهناك  هنا  اي�ساً  ويجري  بل  بزهو  العالية  �سيحته  وي�سيح  العجيب  اجلميل  ري�سه  ين�سر  وه��و  مكمنه  من 
ليرتي�س ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الرباقة يف دالل.. فلمحه احد ال�سيادين و�سرخ يوجد هنا طاوو�س، اآه 

وقعنا على اجمل ما يف الغابه.. كم نحن يف حاجة اإىل هذا الطاوو�س، �سنجني من ورائه ثروة هيا... 
يف دقائق معدودة كان ال�سيادين قد التفوا حوله وا�ستطاعوا ان ياأ�سروا الطاوو�س املغرور وي�سعوه يف قف�س 

كبري �سخم وحملوه وذهبوا. 
من  حذرته  ذلك  ي�ستحق  انه  الغراب  فقال  الطاوو�س،  ال�سيادون  اختطف  رفاقي  يا  ت�سيح  احلمامة  خرجت 
اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ال يفقد رونق الوانه وها هو يدفع الثمن ب�سبب 

غروره . 
بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�س على نف�سه فقد حمله ال�سيادون اإىل مكان مغلق ال يجد فيه طيور 
اخرى وال حيوانات فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله.. فظل حزيناً مهموماً ومر�س ب�سدة وت�ساقط ري�سه 
اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�سيادون بعد فرتة طويلة ليلقوا به يف الغابة ليموت هناك 
فهم يريدون طاوو�سا مكتمل اجلمال ولي�س طاوو�سا فاقداً للجمال وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته بني ا�سدقائه 

واأحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله اإىل ان اأح�س باالأمان . 


