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م�صاهدة التلفزيون ت�صاعف فر�ص الإ�صابة باجللطة

م�ضاعفة  يف  ت�ضاهم  التلفزيون،  م�ضاهدة  اأن  جديدة،  درا�ضة  ك�ضفت 
فر�ص جتلط الدم،  حتى لدى الأ�ضخا�ص الذين ميار�ضون الريا�ضة.

واأظهرت الدرا�ضة، التي عر�ضت اأخرًيا خالل اجتماع بجمعية القلب 
الإ�ضابة  فر�ضة  تقريًبا  ت�ضاعف  التلفزيون  م�ضاهدة  اأن  الأمريكية، 
ترتاوح  ا،  �ضخ�ضً  15 على  اأج��ري��ت  درا���ض��ة  نتائج  وف��ق  ب��اجل��ل��ط��ات، 
�ضحيفة  ونقلت  املتحدة.  الوليات  يف  عاًما  و64   45 بني  اأعمارهم 
دي��ل��ي م��ي��ل ال��ري��ط��ان��ي��ة، ع��ن ال��ب��اح��ث��ة امل�����ض��ارك��ة ب��ال��درا���ض��ة، ماري 
ولكن  �ضيئة،  لي�ضت  نف�ضها  التلفزيون  م�ضاهدة  اإن  قولها:  كو�ضمان، 
اخلفيفة  الوجبات  لتناول  مييلون  الأ�ضخا�ص  اأن  يف  تكمن،  امل�ضكلة 
جلطات  الباحثون  ودر���ص  امل�ضاهدة.  اأثناء  طويلة  لفرتات  واجللو�ص 
ال����دم، يف ع���روق ال�����ض��اق��ني وال���ذراع���ني وال��رئ��ت��ني، وامل��ع��روف��ة با�ضم 
اأنه  الدرا�ضة،  ووج��دت  اإي(،  تي  )يف  اأو  الوريدية  الدموية  اجللطات 
الأ�ضخا�ص  لدى  �ضيوًعا  اأك��ر  بال�ضمنة  الإ�ضابة  اأن  من  الرغم  على 
حالت  م��ن  % فقط   25 ح���وايل  اأن  اإل  التلفاز،  ي�ضاهدون  ال��ذي��ن 
الإ�ضابة باجللطات، ميكن تف�ضريها بوجود ال�ضمنة. وتن�ضح كو�ضمان 
“فكر يف كيفية ا�ضتغالل وقتك باأق�ضى درجة؛ لعي�ص حياة  بالقول: 
�ضحية، ميكنك ا�ضتخدام الدراجة الريا�ضية الثابتة، اأو جهاز ال�ضري 
اأو  التحرك،  على  مل�ضاعدتك  التلفزيون؛  م�ضاهدة  اأثناء  الكهربائي 

ميكنك ال�ضري ملدة 30 دقيقة قبل م�ضاهدة التلفزيون”.

ما الطريقة ال�صحيحة لقيا�ص �صغط الدم؟ 
اأو�ضت اجلمعية الأملانية ملكافحة ارتفاع �ضغط الدم كل مر�ضى �ضغط 
الدم املرتفع وكذلك كل الأ�ضخا�ص فوق 50 عاماً بقيا�ص �ضغط الدم 
باأنف�ضهم يف املنزل ب�ضفة منتظمة، حيث ي�ضهم ال�ضرتخاء والعتياد 
يف الو�ضول اإىل نتائج قيا�ص اأكر دقًة من القيا�ضات، التي جترى من 

حني اإىل اآخر لدى الطبيب. 
القيا�ص  اأنه يجب  اأو�ضحت اجلمعية  الدم،  وعن كيفية قيا�ص �ضغط 
بيئة  يف  القيا�ص  اإج���راء  املهم  وم��ن  امل��وع��د،  نف�ص  يف  وم�ضاًء  �ضباحاً 
والنتظار  املري�ص  يجل�ص  اأن  ويجب  وال�ضرتخاء.  الهدوء  ي�ضودها 

ملدة 5 دقائق قبل القيا�ص. 
اأف�����ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج م��ن خ���الل عمليتي قيا�ص  ��ك��ن احل�����ض��ول ع��ل��ى  وميمُ

متتاليتني بفا�ضل زمني ل يقل عن 30 ثانية. 
اأق��ل بع�ص  دق��ًة، وع��ادة ما تكون  الأك��ر  الثانية  القيا�ص  وتعد قيمة 

ال�ضيء. 
�ضار اإىل اأن قيمة �ضغط الدم املقا�ضة يف املنزل تعتر طبيعية اإذا كانت  يمُ

اأقل من القيمة احلدية 85/135 ملم زئبق. 

حافلة ذاتية القيادة تتعّر�ص حلادث!
ال�ضارع  اإىل  القيادة.. وعندما خرجت  كامل وهي جتري جتارب  عام 

لأول مرة، ا�ضطدمت ب�ضاحنة!
ذاتية  حافلة  ا�ضطدمت  لها،  جتربة  اأّول  يف  ب�ضاعتني   اإطالقها  بعد 
اأن  غري  الأمريكية.  فيغا�ص  ل���ص  مدينة  �ضوارع  يف  ب�ضاحنة  القيادة 
يعّد  ال�ضارع  اإىل  اأن خروجها  اإطالق احلافلة اعتروا  امل�ضوؤولني عن 

اإجنازاً، حمملني �ضائق ال�ضاحنة "الب�ضري" امل�ضوؤولية عن احلادث.
وط��ال��ب ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى احل��اف��ل��ة ب��ت��غ��رمي ���ض��ائ��ق احل��اف��ل��ة لرتكابه 
�ضرطة  واأن  ق��ان��وين، خا�ضة  ب�ضكل غري  ال���وراء  اإىل  ال��ع��ودة  خمالفة 
ل�ص فيغا�ص �ضّرحت اأن احلافلة ا�ضت�ضعرت وجود ال�ضاحنة وتوقفت 
مقدمة  وخد�ص  يتوقف  مل  ال�ضاحنة  �ضائق  اأن  اإّل  احل���ادث،  لتفادي 
احلافلة، بل لو كانت �ضاحنته متتلك الآليات ذاتها التي ت�ضت�ضعر بها 
احلافلة ذاتية القيادة حركة ال�ضري، لأمكنها جتنب ال�ضطدام، ح�ضب 

ت�ضريح ال�ضرطة.
وتعود ملكية هذه احلافلة املتطورة اإىل ال�ضركة الفرن�ضية نافيا، وقد 
ا�ضتقاللية  لختبار  فيغا�ص  ل���ص  يف  الرجمة  من  كامل  بعام  م��رت 
اإىل  اإ���ض��الح��ه��ا،  بعد  ت��ع��ود،  اأن  املتوقع  وم��ن  ال�ضائق،  ع��ن  خدماتها 
وهي جزء من  �ضخ�ضاً   12 وتمُقّل هذه احلافلة  الطريق من جديد. 
توفر  التي  كيولي�ص،  النقل  وجمموعة  نافيا  بني  م�ضرتك  م�ضروع 

خدمات النقل العمومي يف ل�ص فيغا�ص.
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باحثون يبتكرون دوائر اإلكرتونية قابلة للغ�صل
دوائر اإلكرتونية قابلة للتمدد و�ضاحلة لالرتداء، ابتكار جديد تو�ضل اإليه 
يعتمد على مواد رخي�ضة  الذي  الكت�ضاف  باحثون يف جامعة كامريدج. 
و�ضديقة للبيئة �ضيفتح اآفاقا جتارية جديدة يف جمالت ال�ضحة و�ضناعة 

املالب�ص الع�ضكرية واملدنية.
دجمها  ميكن  اإلكرتونية  دوائ��ر  ابتكار  يف  بريطانيا  يف  بحثي  فريق  جنح 
داخل املن�ضوجات وتتميز باأنها قادرة على حتمل الغ�ضل اأكر من ع�ضرين 
مرة داخل الغ�ضالت التقليدية. واأثبت فريق البحث من جامعة كامريدج 
الريطانية بالتعاون مع زمالء لهم من اإيطاليا وال�ضني اأن مادة الغرافني، 
على  مبا�ضر  ب�ضكل  طباعتها  ميكن  الأب��ع��اد  ثنائي  الكربون  من  ن��وع  وه��ي 
الن�ضيج من اأجل �ضناعة دوائر اإلكرتونية قابلة للتمدد و�ضاحلة لالرتداء. 
واأفاد املوقع الإلكرتوين "فيز دوت اأورغ"، املتخ�ض�ص يف الأبحاث العلمية، 
باأن الدوائر الإلكرتونية اجلديدة م�ضنوعة من نوعية من الأحبار رخي�ضة 
ثنائية  اأخ��رى  وم��واد  اجلرافني  على  وتعتمد  ال�ضتدامة  وطويلة  التكلفة 

الأبعاد، ومن املمكن اإنتاجها من خالل تقنيات الطباعة التقليدية.
واأو�ضح الروفي�ضري فيلي�ص توري�ضي من مركز درا�ضات اجلرافني بجامعة 
املطبوعة  الدوائر  التي تدخل يف �ضناعة  الأخ��رى  "الأحبار  اأن  كامريدج 
عادة ما حتتاج اإىل مذيبات �ضامة وبالتايل فهي لي�ضت �ضاحلة لالرتداء، 
للبيئة، ومن  و�ضديقة  واآمنة  رخي�ضة  فهي  ن�ضتخدمها،  التي  الأحبار  اأما 
ثنائيتي  مادتني  طباعة  عن  الإلكرتونية  الدوائر  ل�ضناعة  دجمها  املمكن 

الأبعاد على خامة الن�ضيج".
املطبوعة  "الدوائر  اأن  الدرا�ضة  �ضارك يف  ال��ذي  ك��اري  تيان  الباحث  وذك��ر 
تتميز باملرونة وحتتمل الغ�ضل وحتتاج اإىل قدر �ضئيل من الطاقة من اأجل 
توظيفها يف التطبيقات الإلكرتونية املختلفة"، م�ضريا اإىل اأن هذه التقنية 
تفتح الباب على م�ضراعيه اأمام العديد من الفر�ص التجارية يف جمالت 

عديدة مثل ال�ضحة واملالب�ص الع�ضكرية وتخزين الطاقة والأزياء.

متارين احل�صاب 
تقّوي لغة الطفل

مرحلة  يف  الأط���ف���ال  اأن  ب��اح��ث��ون  وج���د 
ببع�ص  يقومون  الذين  املدر�ضة  قبل  ما 
ح�ضاب  مت����اري����ن  ت��ت�����ض��م��ن  الأن�������ض���ط���ة 
اللغوية  مهاراتهم  تتح�ّضن  وريا�ضيات 
الوقت  يف  ل��ل��م��ف��ردات  حفظهم  وي��ّت�����ض��ع 
اأهمية  ال��ن��ت��ائ��ج  ن��ف�����ض��ه. وت�����ض��ي��ف ه���ذه 
لالأن�ضطة التي يتم تدريب الطفل عليها 
اأو يف دور احل�ضانة قبل  البيت  �ضواء يف 
ب��ل��وغ��ه ���ض��ن امل��در���ض��ة. واأج���ري���ت جتارب 
هذه الدرا�ضة يف جامعة بوردو بالوليات 
طفاًل   116 ف��ي��ه��ا  و�����ض����ارك  امل���ت���ح���دة، 
جمع  ومت  �ضنوات.  و5   3 بني  اأعمارهم 
نوعية  الأط��ف��ال عن  اآب��اء  معلومات من 
الن�ضاط الذي ميار�ضونه يف البيت، وعدد 
اأن تدريب الطفل يف هذا  مراته. وتبني 
وحل  الأع���داد  معرفة  على  املبّكر  ال�ضن 
املنا�ضبة  والريا�ضيات  احل�ضاب  م�ضائل 
ب���ف���وائ���د جانبية  ي���اأت���ي  امل���رح���ل���ة  ل���ه���ذه 
تقت�ضر  ول  اللغوي،  التح�ضيل  لناحية 
ف���وائ���ده ع��ل��ى تنمية ق����درات ال��ط��ف��ل يف 

جمال احل�ضاب. 

العثور على ما�صة 
من 476 قرياطًا

 476 م��ن  ع��ر على حجر ما�ص 
بعد  �����ض����ريال����ي����ون،  يف  ق�����رياط�����اً 
ما�ضة  اكت�ضاف  من  اأ�ضهر  ثمانية 
ا�ضتثنائية بحجمها يف �ضرق البلد، 

ح�ضب ما اأعلنت ال�ضلطات.
كما  املا�ضة،  هذه  ا�ضتخرجت  وقد 
كونو  منطقة  م��ن  �ضابقا،  احل���ال 
ال��غ��ن��ي��ة ب��امل��ا���ص، م���ن ق��ب��ل عمال 
�ضركة "مييا" املنجمية امل�ضجلة يف 
بح�ضب   ،2015 �ضنة  �ضرياليون 
ما اأفاد �ضاهر وونداي املدير العام 
ال��وط��ن��ي��ة وكالة  امل��ن��اج��م  ل��ه��ي��ئ��ة 

فران�ص بر�ص.
بن�ضبة  ال�����ض��رك��ة مم��ل��وك��ة  وه����ذه 
ري�ضور�ضز  ترا�ضتكو  من   51%
ناميبيا،  مقرها  جمموعة  وه��ي 
يف حني يعود %49 من اأ�ضهمها 

ملجموعة جرمينايت �ضرياليون.
وجاء يف بيان �ضادر عن ترا�ضتكو 
اأويل،  تقدير  اإىل  بال�ضتناد  اأن���ه 
املرتبة  يف  امل���ا����ض���ة  ه������ذه  ت����اأت����ي 
التا�ضعة والع�ضرين لأكر املا�ضات 
ال�ضوق  العامل، لكن قيمتها يف  يف 
غياب  يف  تكهنات  حم��ط  ت���زال  ل 

معاينة من اخلراء.
احلكومة  اأن  املجموعة  واأو�ضحت 
عمال  امل��ا���ض��ة،  بت�ضدير  �ضمحت 
ب��ال��ق��ان��ون امل��ت��ع��ل��ق ب�����ض��اأن حقوق 
���ض��رك��ات ال��ت��ن��ق��ي��ب، م�����ض��رية اإىل 
دولية  م����زادات  يف  �ضتعر�ص  اأن��ه��ا 
ت�ضتفيد منها  الأدن��ى كي  بال�ضعر 

�ضرياليون يف اأقرب منا�ضبة.
اأن  ال�ضلطات  اأعلنت  اأكتوبر،  ويف 
املا�ضة البالغة 708 قراريط التي 
ع��رت عليها يف مار�ص جمموعة 
الإجنيلي  الق�ص  ميلكها  منجمية 
اإميانويل موهوه، �ضتباع يف نهاية 
امل��ط��اف يف م���زاد يف ن��ي��وي��ورك يف 

الرابع من دي�ضمر.
بادئ  يف  تريد  �ضرياليون  وك��ان��ت 
اأر���ض��ه��ا هذه  تبيع على  اأن  الأم���ر 
ال�ضالم  ما�ضة  �ضميت  التي  املا�ضة 
وال����ت����ي ت���ع���د م����ن اأك������ر اأح���ج���ار 
العامل  يف  عليها  عر  التي  املا�ص 
بح�ضب خراء. غري اأن اأعلى �ضعر 
بقيمة  اأب��ري��ل  يف  للحكومة  ���دم  قمُ
يمُعتر  مل  دولر  م��الي��ني   7.7
بيعها يف  ال�ضلطات  كافياً، فقررت 

اخلارج.

ال�صكري يهاجم 
�صبكية العني

ح��ذرت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأطباء 
العيون من اأن داء ال�ضكري يهاجم 
ال�ضبكية، حيث تمُلحق ن�ضبة ال�ضكر 
الدموية  بالأوعية  املرتفعة �ضرراً 
ومنها  خ��ا���ض��ة،  ب�ضفة  ال�����ض��غ��رية 

الأوعية املوجودة بال�ضبكية.
الأوعية  اإم������داد  ي��ت��م  ل  وع��ن��دم��ا 
تتعر�ص  فاإنها  جيد،  ب�ضكل  بالدم 
وبالإ�ضافة  ال����ت����ام.  ل���الن�������ض���داد 
ت�ضريب  ي���ح���دث  ق����د  ذل������ك،  اإىل 
تتعر�ص  وب����ال����ت����ايل  ب����الأوع����ي����ة، 
ب�ضبب  للتلف  الب�ضرية  اخل��الي��ا 
ال��ت��ج��م��ع��ات امل��ائ��ي��ة. وع��ن��دم��ا يتم 

على  ال��ط��ارئ��ة  ال��ت��غ��ريات  اكت�ضاف 
منع  ميكن  ف��اإن��ه  مبكرا،  ال�ضبكية 
الدموية  ب����الأوع����ي����ة  ال��ت�����ض��ري��ب 

بوا�ضطة الأدوية. 
وب�ضكل عام، تن�ضح الرابطة مر�ضى 
ال�ضكر  ن�����ض��ب  ب�����ض��ب��ط  ال�����ض��ك��ري 
بالدم لديهم با�ضتمرار من خالل 
املواظبة على العالج واتباع اأ�ضلوب 
التغذية  على  يرتكز  �ضحي  حياة 
مع  الريا�ضة،  وممار�ضة  ال�ضليمة 
كل  م��رة  للعني  فحو�ضات  اإج����راء 
اأمرا�ص ال�ضبكية يف  عام لكت�ضاف 

الوقت املنا�ضب. 

اللطافة.. هي ال�سعادة
اليابان  يف  الباحثني  من  جمموعة  بها  قام  درا�ضة  قالت 
اأن اللطف كمعاملة وممار�ضة يومية يمُحفز  ال�ضعادة  عن 
م�ضارك   175 على  الدرا�ضة  قامت  حيث  ال�ضعادة.  على 
لب منهم الكتابة عن ع�ضرة اأحداث اأثرت على نف�ضيتهم  طمُ
الأ�ضخا�ص  اأن  بنتيجة  الدرا�ضة  اإيجابي، وخرجت  ب�ضكل 
الأك����ر ���ض��ع��ادة ه��م ال��ذي��ن ي��ت��خ��ذون ال��ل��ط��ف ك��ن��وع من 

املمار�ضة اليومية يف حياتهم.
اللطف اإذاً لي�ص فقط جيدا للمحيط، بل يحقق ال�ضعادة 

للذات اأول.

م�ساد طبيعي لالكتئاب
لهما  واللطف  الطيبة  اأن  ال��درا���ض��ات  م��ن  الكثري  تثبت 
تاأثريات اإيجابية على اإنتاج مادة ال�ضريوتونني يف الدماغ، 
وهو ناقل ع�ضبي يحقق التوازن يف الأحا�ضي�ص، ويحارب 
ال�ضعور بالقلق والكتئاب. ويف هذا الإطار، يوؤكد الطبيب 
ب�ضيطا  لطيفا  ت�ضرفا  اأن  دي��ر  واي��ن  الأمريكي  النف�ضي 
ينتج الكثري من ال�ضريوتونني، لي�ص فقط عند ال�ضخ�ص 

الذي يقوم به، بل حتى عند ال�ضخ�ص الذي ي�ضتقبله !
طريقة مثلى ملحاربة التوتر

فالود  اأي�ضا.  لفاعله  اخل��ري  يحقق  اخل��ري  فعل  اإن  يمُقال 

جيد  ب�ضعور  الإح�ضا�ص  ال�ضخ�ص  لدى  يولدان  والإي��ث��ار 
ت�ضرف  وكلما  ال����ذات.  ع��ن  للر�ضى  م�����ض��درا  باعتبارها 
اللذة،  من  بنوع  اأح�ص  كلما  غ��ريه،  مع  بلطافة  الإن�ضان 
هرمون  اإف���راز  من  التخفي�ص  على  ت�ضاعد  اللذة  وه��ذه 

الكورتيزول امل�ضوؤول عن التوتر.

تقدير اأف�سل للذات
توترا  واأق���ل  �ضعادة  اأك��ر  النا�ص  يجعل  اللطف  ك��ان  اإذا 
واكتئابا، فاإنه منطقيا يح�ضن نظرة ال�ضخ�ص اإىل نف�ضه. 
يف  ليبومري�ضكي  �ضونيا  النف�ضية  الطبيبة  ق��ام��ت  وق��د 
جامعة �ضتانفورد بتق�ضيم طلبتها اإىل ق�ضمني ملدة ع�ضرة 
اأ�ضابيع، حيث جعلت الق�ضم الأول دون الق�ضم الثاين يقوم 
باأعمال الإيثار وم�ضاعدة الغري. وبعد انتهاء 10 اأ�ضابيع، 
وجدت اأن الق�ضم الأول والذي ت�ضرف بلطف خالل مدة 
الدرا�ضة اأح�ضن مزاجا من الثاين، واأكر تقديرا للذات.

عامل اجلن�ص يلعب دوراً يف لطف ال�ضائقني وال�ضائقات
اأكر لطفاً مع الن�ضاء ال�ضائقات  الرجال  "ال�ضائقون من 
اأثناء قيادتهّن ال�ضيارات": هذه النتيجة التي تو�ضل اإليها 
باحثان اأ�ضرتاليان لي�ضت مفاجئة باأي حال من الأحوال، 
وما  اخل�ضن؟  اجلن�ص  اإزاء  ال�ضائقات  تت�ضرف  كيف  لكن 

تاأثري الراكب املرافق؟

اأثناء  الن�ضاء  مع  اللطف  اأك��ر من  ق��درا  ال��رج��ال  يبدي 
ال��ط��ري��ق ل�ضائقات  ي��ف�����ض��ح��ون  ال�����ض��ي��ارات، ح��ي��ث  ق��ي��ادة 
نظرائهم  م��ع  يفعلونه  مم��ا  اأك��ر  الن�ضاء  م��ن  ال�ضيارات 
الرجال. وتت�ضرف الن�ضاء باأ�ضلوب مماثل حيث ي�ضغطَن 
على املكابح كثريا لإف�ضاح الطريق للرجال، بح�ضب درا�ضة 

اأجراها باحثان يف جامعة كوينزلند با�ضرتاليا.

يف�سح %40 من ِكال اجلن�سني الطريق اإجمااًل
ووجد الباحثان ريدزو موغ�ضي�ص وبول فريرتز اأن ات�ضح 
اأن عامل اجلن�ص يلعب دورا يف اللتزام ب��الأدب واللطف 
على الطريق بالن�ضبة للجن�ضني، حيث ت�ضمح ال�ضائقات يف 
�ضارع رئي�ضي ل�ضائقي ال�ضيارات من الرجال بدخول ال�ضيل 
املروري من �ضارع جانبي اأكر من �ضماحهّن لنظرياتهّن 
األف  وف���ري���رتز  ور���ض��د موغ�ضي�ص  ب��ذل��ك.  ال��ن�����ض��اء  م��ن 
واقعة تقريبا حلّق اأولوية ا�ضتخدام لطريق يف بري�ضبني 
�ضائقي  اأن  الدرا�ضة  واأظهرت  كوينزلند.  ولية  عا�ضمة 
ال�ضيارات ي�ضمحون بتقدم اآخرين اأمامهم يف 40 باملائة 
من احلالت، ومت ر�ضد ذلك فقط قبل تغري لون الإ�ضارة 
الرجال  وتوقف  الطرق.  تقاطعات  وعند  معدودة  بثوان 
اإىل  الباحثون  وخل�ص  باملائة،   37 والن�ضاء  باملائة   42

اأن الفرق الذي وجد يف الدرا�ضة لي�ص مهما اإح�ضائيا.

كيف توؤثر اللطافة يف التعامل 
مع الآخرين على ال�صحة؟

مكانك  تعطي  اأو  لعابر،  منزلك  ب��اب  تفتح  اأن 
تبت�سم  اأو  البا�ص،  يف  �سنا  منك  اأك��ر  ل�سخ�ص 

خ�سلة  اإىل  تنتمي  ت�سرفات  كلها  جل��ارك... 
الآثارها  الكل  عنها  يبحث  التي  اللطافة 
اجليدة على ال�سحة. فكيف ت�ؤثر اللطافة 

يف التعامل مع االآخرين على ال�سحة؟
يف  اللطف  �سفة  النا�ص  من  الكثري  يعتر 

ال�سذاجة  م��ن  ن�عا  االآخ��ري��ن  م��ع  التعامل 
اخل�سلة  ه��ذه  اأن  غري  ال�سخ�سية.  يف  و�سعفا 
بطريقة  ت�ؤثر  التي  ال�سفات  اأه��م  من  ُتعتر 
اإيجابية على ال�سحة النف�سية للفرد، خ�س��سا 
اإذا تبناها ال�سخ�ص عن اقتناع، ودون اأن ينتظر 
�سيئا من االآخرين. م�قع "ياه�" الفرن�سي يقدم 

بع�ص النتائج االإيجابية للطف على ال�سحة.
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�ش�ؤون حملية

يف ختام جل�ساته اأم�ص

موؤمتر القانون بجامعة الإمارات يدعو �صمن تو�صياته اىل تبني فكرة 
الق�صاء املجتمعي والتو�صع يف نظام ال�صلح وتبني العدالة ال�صديقة للطفل

�سمن الرنامج الثقايف ملنطقة العني

فعاليات "عطلة نهاية الأ�صبوع" يف  الواحة تنطلق اجلمعة

تلق�ا اإ�سادات من اأع�ساء جلنة التحكيم

طلبة الإمارات يقدمون م�صتويات م�صرفة يف اأوملبياد الروبوت العاملي

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

اخلام�ص  العلمي  امل��وؤمت��ر  دع��ا  اأم�����ص  جل�ضاته  ختام  يف 
والع�ضرون الذي اتخذ من الجتاهات احلديثة لنظم 
بجامعة  ال��ق��ان��ون  كلية  ونظمته  ل��ه  ع��ن��وان��ا  ال��ع��دال��ة 
واملتخ�ض�ضني  اخل��راء  من  نخبة  مب�ضاركة  الإم���ارات 
من اأع�ضاء هيئة التدري�ص ورجال القانون، دعا �ضمن 
يتبني  قانون  اإ�ضدار  اإيل  اأم�ص  التي �ضدرت  تو�ضياته 
التقا�ضي  ل��ب��دائ��ل  ك��ن��م��وذج  املجتمعي  ال��ق�����ض��اء  ف��ك��رة 

الودية كما دعا اإىل التو�ضع يف نظام ال�ضلح بني املتهم 
وتقنني  اجلزائية  ال��دع��وى  عن  كبديل  عليه  واملجني 
قواعده بغية تعميق فل�ضفة العدالة الر�ضائية وحتقيق 

ال�ضعادة. 
امل��زي��د من  �ضن  اإىل  تو�ضياته  �ضمن  امل��وؤمت��ر  دع��ا  كما 
تقت�ضي  عندما  الطفل  حلماية  ال��الزم��ة  الت�ضريعات 
تبني  وذل��ك من خالل  املحاكم  اأم��ام  احلاجة ح�ضوره 
نظام العدالة ال�ضديقة للطفل وطالب املوؤمتر امل�ضرع 
اإىل تفعيل حق الأ�ضخا�ص ذوي الهمم يف الو�ضول اإىل 

العدالة وفقا للنهج القائم على حقوق الإن�ضان.

حماكم  اإن�����ض��اء  اإىل  تو�ضياته  �ضمن  امل��وؤمت��ر  وط��ال��ب 
يف  خا�ضة  ال��ك��رتون��ي��ا  املحاكمة  فيها  تتم  ال��ك��رتون��ي��ة 
البقاء  وج��ن��ح  امل��روري��ة  كاملخالفات  الب�ضيطة  اجل��ن��ح 
املوؤمتر  ط��ال��ب  كما  م�ضروعة  غ��ري  ب�����ض��ورة  ال��ب��الد  يف 
ب�ضرورة مواكبة التطور يف النظرة العقابية والتو�ضع 
يف تبني �ضيا�ضة بدائل العقوبة املقيدة للحرية واللجوء 
تدبري اخلدمة  الحتجازية خا�ضة  التدابري غري  اإىل 

املجتمعية .
واأكد املوؤمتر يف جممل تو�ضياته على اأهمية ا�ضتخدام 
العدالة  اإدارة  يف  ب��ع��د  ع���ن  الت�����ض��ال  و���ض��ائ��ل  ت��ق��ن��ي��ة 

الكرتونيا مع �ضرورة التاأكيد على قدرتها على اإعالم 
اخل�ضوم اإعالما حقيقيا بالبيانات املتبادلة ومتكينهم 
م��ن ح��ق ال��دف��اع ال���ذي ه��و ح��ج��ر الأ���ض��ا���ص يف حتقيق 

العدل وهو الغاية املرجوه من كل حتديث للعدالة.
كما دعا املوؤمتر امل�ضرع اإىل اعتبار ال�ضيك �ضندا تنفيذيا 
دون احلاجة للجوء اإىل الق�ضاء وكذلك دعوة الق�ضاة 

اإىل تفعيل نظام اأوامر الأداء . 
ك��ان امل��وؤمت��ر ق��د ناق�ص يف ي��وم ال��ث��اين اأم�����ص موؤ�ضرات 
قيا�ص اأداء املحاكم ، العدالة ال�ضديقة للمراأة والطفل، 

كما ناق�ص نظم العدالة والت�ضامح.

••  العني - الفجر

�ضمن الرنامج الثقايف ملنطقة العني 2018-2017 
تقيم دائرة الثقافة وال�ضياحة- اأبوظبي  فعالية "عطلة 
نهاية الأ�ضبوع" يف واحة العني اإبتداء من يوم اجلمعة 
القادم 17 نوفمر احلايل، لالحتفاء بالرتاث الثقايف 
الغني لأول موقع اإماراتي مدرج على قائمة اليون�ضكو 

للرتاث العاملي يفتح اأبوابه للجمهور.
تقام الفعاليات يومي اجلمعة وال�ضبت من كل اأ�ضبوع 
الفعاليات  وت���ب���داأ  ال���ق���ادم،  م��ار���ص  �ضهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
ع�ضر  ال��ث��ان��ي��ة  اإىل  وت�ضتمر  ظ��ه��را   ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ض��اع��ة 
منت�ضف الليل يف البالزا الغربية، وتت�ضمن جمموعة 
برامج متنوعة من الأن�ضطة لكل اأفراد العائلة، و�ضط 
من  منتجات  يعر�ص  ال��ذي  التقليدي  ال�ضوق  اأج���واء 

املطورة،  الإماراتية  اليدوية  واحل��رف  الواحة  م��زارع 
ويرافقها عرو�ص العيالة، وعرو�ص الطبخ التقليدي 

الذي تقدمه جمموعة من الأمهات.
ال��ع��م��ل لالأطفال  ور����ص  م��ن  وق���د �ضممت جم��م��وع��ة 
ي��دوي��ة وف��ن��ي��ة م��ن وحي  اأع���م���ال  ل��ال���ض��ت��م��ت��اع ب�ضنع 
اخلو�ص  ا�ضتخدام  مثل  التقليدية  واحل���رف  ال��واح��ة 
اأعمال ترفيهية  اإىل جانب  وغريها من مواد تراثية، 

مثل التزيني بالبالونات والر�ضم على الوجوه. 
اخليل  رك���وب  م��ن  ال����زوار  �ضيتمكن  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 
وال��ق��ي��ام ب��ج��ول��ة داخ���ل ال���واح���ة، وال���ض��ت��م��ت��اع بتذوق 
وم�ضاهدة  املتنقلة،  ال��ط��ع��ام  ���ض��اح��ن��ات  م���ن   الأك����الت 

عرو�ص الأفالم.
مطلوب  الت�ضجيل  ل��ك��ن  جم���اين  ال���دخ���ول  اأن  ي��ذك��ر 

للم�ضاركة يف ور�ضات عمل الكبار . 

•• اأبوظبي - الفجر 

اأوملبياد  يف  امل�ضاركني  الإماراتية  امل��دار���ص  طلبة  متكن 
الروبوت العاملي التي اختتمت مناف�ضاتها يف كو�ضتاريكا 
اأم�ص، من فر�ص نف�ضهن رقماً �ضعباً ومناف�ضني بقوة 
م�ضرفة  م�ضتويات  م��ن  ق��دم��وه  مل��ا  وذل��ك  امل�ضابقة،  يف 
عليه  ح�ضلوا  وم��ا  ك��اف��ة،  امل�ضابقة  فئات  يف  وم��ت��ط��ورة 
اإ�ضادات كبرية من اأع�ضاء جلنة التحكيم؛ اإعجابا  من 
مبهاراتهم يف الرجمة وطريقة اأدائهم اجلماعي، مما 
امل�ضابقة،  اإىل مراحل متقدمة من  اإي�ضالهم  �ضاهم يف 
منها ح�ضول فريق نا�ضئة ال�ضارقة على املركز الثامن 
الإماراتية  ال��ف��رق  باقي  وح�ضول  املفتوحة،  الفئة  يف 
على ترتيب متقدم جداً على م�ضتوى الفرق املتناف�ضة 
والبالغ عددها 390 فريقاً، اإ�ضافة اإىل الثقة الكبرية 
التي اكت�ضبوها من التناف�ص والحتكاك مع طالب من 

خمتلف دول العامل.
الطلبة  م�ضاركة  من  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  وهدفت 
الحتكاك  ت��وف��ري  بكو�ضتاريكا،  ال���روب���وت  اأومل��ب��ي��اد  يف 
اخل���رات  اك��ت�����ض��اب  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  لت�ضجيع  ال������دويل، 
لتطوير  لل�ضباب،  الفر�ضة  واإتاحة  امل�ضوؤولية  وحتمل 
اأ�ضاليب م�ضاركتهم يف مناف�ضات الروبوت، وفتح قنوات 
اإ�ضافة اإىل الإ�ضهام يف  اأقرانهم،  التوا�ضل بينهم وبني 
الواعدة  امل�ضتقبلية  وال��ك��وادر  القيادات  وتاأهيل  اإع��داد 

ملوا�ضلة م�ضرية التنمية التكنولوجية يف الدولة.
امل�ضاركني يف  الطلبة  النقبي،  الدكتورة جنالء  وهنئت 
اأوملبياد الروبوت العاملي، على اأدائهم امل�ضرف ومهاراتهم 
التي اأك�ضبتهم احرتام جميع املناف�ضني، م�ضرية اإىل اأن 
م�ضاركة املدار�ص الإماراتية هدفت يف املقام الأول اإىل 

لدي  وامل��ه��ارى  العلمي  بامل�ضتوى  الرت��ق��اء  يف  الإ�ضهام 
على  وحتفيزهم  الرجمية،  قدراتهم  وتنمية  الطلبة 

التعلم والإبداع والبتكار.
وقالت النقبي: "اإن الو�ضول اإىل القمة ي�ضتغرق وقتاً 
مواجهة  على  الطالب  بقدرة  واثقون  ولكننا  طوياًل، 
ال��ت��ح��دي��ات وال�����ض��ع��وب��ات وال��ت��غ��ل��ب عليها ل��ي��ك��ون��وا يف 
ال��ق��م��م، م�����ض��رية اإىل اه��ت��م��ام دائرة  اأع��ل��ى  ال��ن��ه��اي��ة يف 
ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ون�����ض��ره��ا لثقافة  ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة، 
عند  طالبنا  بها  ي�ضعر  التي  التعلم  ومتعة  ال��روب��وت 

ا�ضتخدامهم للروبوت والذكاء ال�ضطناعي.
واأكدت الدكتورة جنالء النقبي، على اأن دائرة التعليم 
واملعرفة، ت�ضخر كل الإمكانات املادية والب�ضرية لدعم 
و�ضقل  العلمي  مب�ضتواهم  وال��رق��ي  الطلبة  اأب��ن��اوؤن��ا 

اأنف�ضهم  الطلبة  اأن  كما  ق��درات��ه��م،  وب��ن��اء  م��ه��ارات��ه��م 
اأثبتوا بالنتائج التي حتققت خالل هذا العام والأعوام 
اأو  الوطنية  امل�ضابقات  م�ضتوى  على  ���ض��واء  ال�ضابقة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة اأو ال��دول��ي��ة، ام��ت��الك��ه��م مل���ه���ارات وق���درات 
والتفكري  الرجمية  الفرق  اإدارة  وم��ه��ارات  متطورة، 

والتخطيط حلل امل�ضكالت ب�ضكل جماعي.
وحتر�ص دائرة التعليم واملعرفة، على جتهيز الأطفال 
والدافعية  ال���الزم���ة  ب��امل��ه��ارات  الإم����ارات����ي  وال�����ض��ب��اب 
حيث  وتقدمه،  جمتمعهم  بناء  يف  للم�ضاهمة  العالية 
العاملي  الروبوت  اأوملبياد  ملناف�ضات  املنظمة  اجلهة  تمُعد 
بدولة الإمارات العربية املتحدة، وامل�ضرف على م�ضاركة 
اميانا  وذل��ك  الدولية،  املناف�ضات  يف  الإماراتية  الفرق 

منها باأهمية هذا العلم ودوره يف خدمة املجتمع. 

و�ضارك يف اأوملبياد الروبوت العاملي هذا العام 11 فريقاً 
من دولة الإمارات ي�ضم 32 طالباً وطالبة من خمتلف 
مدار�ص الدولة احلكومية واخلا�ضة، ومراكز النا�ضئة 
ال�ضارقة، ومراكز اأطفال ال�ضارقة- التابعة ملوؤ�ض�ضة ربع 
الدول  وناف�ضوا فرق  واملبتكرين،  القادة  ل�ضناعة  قرن 
الأخرى يف فئات امل�ضابقة الثالث )العادية، واملفتوحة، 

وكرة القدم(.

تهدف اىل حماية امل�اطن من املخالفات  
بلدية مدينة العني تطلق 

حملة »للبناء الآمن«
•• العني-الفجر:

انطلقت اأم�ص مبدينة العني حملة البناء الآمن حتت �ضعار" بناء اآمن منزل 
. العني  مدينة  ببلدية  املدن  تخطيط  دائرة  اأطلقتها  اآمن" التي 

اأعلن ذلك يف املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقد بدائرة تخطيط املدن بح�ضور 
العني  ببلدية  الإن�����ض��ائ��ي��ة  ال��رق��اب��ة  وح���دة  رئي�ص  النعيمي  على  املهند�ص 
البيك  عمر  واملهند�ص  الرتاخي�ص  اإدارة  م��ن  البلو�ضي  �ضالح  واملهند�ص 

بالتفتي�ص العام
الهدف  اأن  ع��ل��ى  امل�������ض���ارك���ون  واأك������د 
الأ�ضا�ضي من هذه احلملة هو حماية 
املواطن من املخالفات التي ميكم اأن 
بالقوانني  درايته  لعدم  لها  يتعر�ص 

واللوائح املنظمة لعملية البناء.
ك��م��ا ط��ال��ب امل�����ض��ارك��ون يف الإع����الن 
عن احلملة اإىل �ضرورة التقيد بكود 
اإم��ارة اأبوظبي  البناء الذي  تاأخذ به 
جميع  ف��ي��ه  روع�����ي  دويل  ك����ود  وه����و 
اخل�ضو�ص  هذا  يف  املتبعة  ال�ضوابط 
اأو  لال�ضت�ضاري  مرجعا  يكون  بحيث 

التي  البنود  بجميع  لاللتزام  املقاول 
التاأكد من الأ�ضا�ضات وعمق احلفر وكذلك  يحتويها هذا الكود حيث يتم 

الطابوق امل�ضتخدم.
واأ�ضار امل�ضاركون يف املوؤمتر ال�ضحفي اإىل اأن عمليات التفتي�ص على املباين 

تبداأ مع بداية امل�ضروع وتتوا�ضل حتى النتهاء منه.
من  لالنتهاء  جديدة  ط��رق  ا�ضتحداث  اإىل  النعيمي  علي  املهند�ص  واأ���ض��ار 
املعاملة  النتهاء من  يتم  البناء حيث  الراغبني يف  على  املعامالت حر�ضا 
اأيام  اأربعة  ال�ضابق  يف  ت�ضتغرق  كانت  اأن  بعد  �ضاعة  وع�ضرون  اأربعة  خالل 

وقال اأنه يتم حاليا ما يقرب من ع�ضرون معاملة يوميا.
وحتدث املهند�ص النعيمي عن املخالفات التي ر�ضدت خالل العام احلايل 
وقال اأنها بلغت ثالثمائة واأربعة واأربعون حالة م�ضريا اإىل قيمة املخالفة 
التى ترتاوح ما بني الف درهم وخم�ضون الف درهم يف حالة البناء بدون 
بلغت  املا�ضي  العام  يف  التفتي�ص  طلبات  ع��دد  اأن  اإ لى  اأ�ضار  كما   - ترخي�ص 
اإعادة  اإىل  اإ�ضافة  ه��ذا  وع�ضرون  وثالثة  وثمامنائة  الفا  وع�ضرون  �ضبعة 
منذ  ب���اأول  اأول  امل�ضروع  مبتابعة  تقوم  البلدية  اأن  على  م��وؤك��دا  التفتي�ص 

ال�ضروع يف اإقامة البناء وحتى النتهاء منه.

مبنا�سبة الي�م العاملي لل�سكري

برنامج �صحي ملوظفي �صركة العني للتوزيع
•• العني - الفجر

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ملوظفيها  �ضحياً  ب��رن��اجم��اً  للتوزيع  ال��ع��ني  �ضركة  نظمت   
لل�ضكري   العاملي  اليوم  مع  تزامناً  التخ�ض�ضي  الطبية  العناية  م�ضت�ضفى 

بهدف تثقيف املوظفني �ضحياً و اإك�ضابهم عادات �ضحية �ضليمة .
قدم م�ضت�ضفى العناية الطبية التخ�ض�ضي يف هذا الرنامج عدة  فحو�ضات 
طبية جمانية للموظفني و مراجعي �ضركة العني  للتوزيع، بداية بفح�ص 
اإىل فح�ص  بالإ�ضافة  ال�ضركة  املوظفني يف  ال�ضكري باجل�ضم و مت فح�ص 
متوازناً  �ضحيا  برناجماً  تقدمي  و   ، ال��دم  �ضغط  قيا�ص  و  وال���وزن  الطول 
وا�ضت�ضارات جمانية مع الأطباء بالإ�ضافة اإىل توزيع ق�ضائم جمانية على 

املوظفني .
كما قاموا بتوزيع اأجهزة اأخرى مثل جهاز قيا�ص ن�ضبة ارتفاع ال�ضكر يف الدم 
و جرعة الن�ضولني املنا�ضبة للمري�ص ، و مت توزيع مطبوعات وبرو�ضورات 
لإعطاء املوظفني تعليمات ون�ضائح حول ال�ضحة العامة و الأكل ال�ضحي 
ب�ضكل  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  على  للتوزيع  العني  حتر�ص   . املتوازن 
الالزمة  ب��امل��ه��ارات  ت��زوي��ده��م  ب��ه��دف  ملوظفيها  ال��ع��ام  م���دار  على  منتظم 
لتمكينهم من اتخاذ قرارات و خيارات �ضحيحة و ذلك بتغيري ال�ضلوكيات 
والعادات ال�ضحية اخلاطئة مبا ي�ضهم يف حل امل�ضاكل ال�ضحية و يرفع من 

درجة الوعي ال�ضحي بني اأفراد املجتمع .
من  نوفمر   14 يف  لل�ضكري  العاملي  باليوم  الحتفال  ب��اأن  بالذكر  جدير 
كل �ضنة هو تاريخ حدده كل من الحتاد الدويل لل�ضكري ومنظمة ال�ضحة 
�ضارلز  مع  اأ�ضهم  ال��ذي  بانتينغ  فريديريك  ميالد  ذك��رى  لإحياء  العاملية 

بي�ضت يف اكت�ضاف مادة الأن�ضولني عام 1922م.



لل�صد  �صبًبا   11
الع�صلي.. واإليك العالج

 
ع�ضالت  م��ن  اأك���ر  اأو  لع�ضلة  ت�ضنج  فيها  ي��ح��دث  ح��ال��ة  ه��ي  الع�ضلي  ال�ضد 
�ص الع�ضلة لإجهاٍد ما؛ مما يوؤدي اإىل اأمل  اجل�ضم، ب�ضبب حركة فجائية اأو تعرُّ

�ضديد اأو عدم القدرة على حتريك الع�ضلة امل�ضابة.
على  ح�ضابه  عر  �ضرد  الطبيعي،  العالج  ا�ضت�ضاري  العقّيل،  ن��واف  الدكتور 
اأ�ضباب   10 نف�ضه  الوقت  يف  مقدماً  الع�ضلي،  لل�ضد  �ضبباً   11 “تويرت” 

لعالجه.
وجاءت اأ�ضباب )ال�ضد الع�ضلي) كالآتي:

النف�ضي. وال�ضغط  التوتر   1-
الع�ضالت. على  الزائد  الإجهاد   2-

عام. ب�ضكل  الأمرا�ص   3-
الع�ضالت. مع  الع�ضبي  لرتباطها  الباطنة  تقل�ضات   4-

الع�ضلة. مرونة  قلة   5-

بارد. لتيار  التعر�ص   6-
باجل�ضم. ال�ضوائل  قلة   7-

الع�ضلية. اخلاليا  اإىل  ي�ضل  الذي  الأوك�ضجني  قلة   8-
الفقرات. اأو  املفا�ضل  التهاب  اأو  اآلم   9-

القريبة. املفا�ضل  اأو  للع�ضلة  مزمنة  اأو  حديثة  اإ�ضابة   10-
اجلب�ص. بعد  ما  مثل:  الزمن  من  لفرتة  احلركة  قلة   11-

عالج )ال�سد الع�سلي(:
عميق. تنف�ص  مع  باليوم  ق�ضرية  لفرتات  وال�ضرتخاء  النف�ضية  الراحة   1-

ال�ضوائل. من  كافية  كمية  �ضرب   2-
حركة. بدون  م�ضتمرة  و�ضعية  اأو  بتمرين  الع�ضلة  اإجهاد  جتنب   3-

والتقل�ص. ال�ضد  لإرخاء  اليدوي  العالج  تقنيات   4-
واملرونة. الإطالة  متارين   5-

باليوم.  ١-٢ �ضاعة   ٤/١ مدة  دافئة  كمادة   6-
غريه. اأو  مف�ضل  التهاب  اأو  مر�ص  كان  �ضواء  امل�ضبب  عالج   7-

التقل�ص. نقاط  تخفيف  يف  ت�ضاعد  قد  العالجي  الليزر  اأجهزة   8-
.Kinsio Tape مثل  الطبية  الل�ضقات  اأنواع  بع�ص   9-

دقيقة.  ٢٠ كل  اجللو�ص  و�ضعية  تغيري   10-

رقبتك  تقع حت��ت  التي   - الدرقية  ال��غ��دة  ف��اإن  م��ن �ضغر حجمها،  ال��رغ��م   على 
مبا�ضرة - تلعب دورا كبريا يف تنظيم عمليات التمثيل الغذائي يف اجل�ضم. ومن 
ثم فاإن حدوث اأي اختالل وظيفي لهذه الغدة ال�ضماء، يعني تعطل عمل جميع 

."herbs-info" اأع�ضائك تقريباً، بح�ضب موقع
الغدة  ن�ضاط  ف��رط  ف��ئ��ات:   3 الدرقية عموما حت��ت  ال��غ��دة  ا�ضطرابات  وت��ن��درج 
الدرقية، وق�ضور الغدة الدرقية والغدة الدرقية املت�ضخمة. ول�ضوء احلظ، فاإنه 
اأعرا�ضها  الغدة الدرقية ب�ضكل خاطئ لأن معظم  عادة ما يتم ت�ضخي�ص حالت 
)مثل زيادة الوزن اأو فقدانه، والإرهاق املزمن، والكتئاب، وجفاف اجللد وال�ضعر، 

والإم�ضاك اأو الإ�ضهال، وعدم انتظام احلي�ص( م�ضابهة متاما لتلك الناجتة عن 
ا�ضطرابات اأخرى. لكن يلزم قبل ال�ضروع يف اأي عالجات، �ضواء ع�ضبية اأو طبية، 
اأن يكون هناك ت�ضخي�ص مهني وطبي لالأعرا�ص التي تعرتيك، وحتديد نوعية 
اأن بع�ص الدرا�ضات ال�ضريرية ل جتد دلياًل على  ال�ضطراب. وعلى الرغم من 
اأن  اإل  التقليدية،  الع�ضبية  الأدوي���ة  با�ضتخدام  الدرقية  الغدة  ح��الت  معاجلة 
الآثار  بع�ص  وتريح من  النتكا�ص،  انخفا�ص معدلت  ت�ضهم يف  اأنها  املعتقد  من 
الدرقية،  للغدة  امل�ضادة  الأج�ضام  ظروف  وحت�ضن  الأعرا�ص،  وتخفف  ال�ضلبية، 

ووظيفتها. وفيما يلي 7 اأع�ضاب يعتقد اأنها مفيدة للغدة الدرقية:

القنفذ -1ع�سبة 
الذين  لهوؤلء  نافعا  ويعد  املناعي،  اجلهاز  لتح�ضني  ي�ضتخدم  �ضهرته  له  ع�ضب 

يعانون من فرط ن�ضاط الغدة.

ال�س��ص -2عرق 
هذه الع�ضبة مهمة للحفاظ على التوازن بني الغدد املختلفة، بحيث 

حت�ضن اأحوال الطاقة عند مر�ضى الغدة الدرقية الذين يعانون يف 
كثري من الأحيان من التعب.

اإح��دى الدرا�ضات  اأثبتت   ،2011 وع��الوة على ذل��ك ففي ع��ام 
الغدة  ���ض��رط��ان  خ��الي��ا  من��و  مينع  ال�ضو�ص  ع��رق  اأن  العلمية 

ال��درق��ي��ة. وي���دل ه���ذا ع��ل��ى اإم��ك��ان��ات ع���رق ال�����ض��و���ص ليكون 
العالج ال�ضريري الفعال ل�ضرطان الغدة الدرقية وغريها 

من ا�ضطرابات الغدد ال�ضماء ذات ال�ضلة.

الب�ق ع�سبة   3-
ت�ضاهم يف  البوق  اأن ع�ضبة  العلمية  الدرا�ضات  اأثبتت 
ويعتقد  الدرقية،  الغدة  ن�ضاط  التخفيف من فرط 

اأن حتل تدريجيا حمل  اأن��ه ميكن  بع�ص اخل��راء 
بع�ص اأدوية عالج الغدة الدرقية.

ال�سيبريي اجلين�سنغ   4-
ال�ضيبريي  اجل��ي��ن�����ض��ن��غ  ع�����ض��ب��ة  ت��ع��ت��ر 

ال��ذي��ن يعانون  ل��الأ���ض��خ��ا���ص  م��ف��ي��دة 
من فرط ن�ضاط الغدة الدرقية اأو 

ق�ضور الغدة الدرقية. وٌيعتقد 
ال�ضيبريي  اجل��ي��ن�����ض��ن��غ  اأن 

ق�ضور  ع������الج  يف  ف����ع����ال 
الغدة الدرقية من خالل 

م�ضتويات  ت���ن���ظ���ي���م 
الهرمونات. وعالوة 

على ذلك، حتتوي 
ه���������ذه ال���ع�������ض���ب���ة 
املواد  على  القوية 
على  ت�ضاعد  ال��ت��ي 

العمل الطبيعي للغدة ال�ضعرتية والغدد الكظرية.

الكتان بذور   5-
من املعروف اأن بذور الكتان غنية بالأحما�ص الدهنية الأ�ضا�ضية، وخا�ضة اأوميغا 
3، والتي يعتقد اأنها جيدة ل�ضحة الغدة الدرقية. ويف درا�ضة اأجراها املركز 
ال��ط��ب��ي جل��ام��ع��ة م��ريي��الن��د، ت��ب��ني اأن ا���ض��ت��ه��الك الأط��ع��م��ة الغنية 
بالأحما�ص الدهنية اأوميغا 3، مثل بذور الكتان، ي�ضاعد على 

زيادة اإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

االأ�س�د اجل�ز   6-
اليود  اأغنى م�ضادر  الأ���ض��ود واح��دا من  يعتر اجل��وز 
بل ويناف�ص املاأكولت البحرية يف هذا ال�ضدد. وتبني 
الأ�ضا�ضية  املغذيات  من  اليود  اأن  العلمية  البحوث 
التي تلعب دورا حيويا يف حت�ضني �ضحة واأداء الغدد 

الدرقية.
اليود  كميات  نق�ص  اأن  تبني  ذل��ك،  على  وع��الوة 
ي���وؤدي ع���ادة اإىل ع��دد م��ن احل���الت ال��ت��ي ت�ضمل 

التعب املزمن والكتئاب.

الليم�ن بل�سم   7-
النعناع،  اأف��راد عائلة  اإح��دى  الليمون  بل�ضم 
الدرقية.  ل��ل��غ��دد  م��ف��ي��دة  ع�ضبة  وه���ي 
ه����ذه  اأن  ال�����ب�����ح�����وث  وت�����ب�����ني 
لتطبيع  مفيدة  الع�ضبة 
الغدة  ن�����ض��اط  ف���رط 
ويقال  ال���درق���ي���ة. 
اإن����ه����ا ت��ق��ل��ل من 
هرمونات  اإن��ت��اج 
الدرقية  ال��غ��دة 
من  وت�����خ�����ف�����ف 
الأع���������������را����������������ص 
بفرط  امل��رت��ب��ط��ة 
ن�����������ض�����اط ال�����غ�����دة 

الدرقية.

الدرقيــــــة الغــــدة  ل�صطــرابات  مفيــــــدة  اأع�صـــاب   7

القطة و�صعية  اأف�صلها  الظهر  اآلم  لتخفيف  متارين   7
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ن�سر م�قع رو�سي تقريًرا، حتدث فيه عن متارين ت�ساعد على تخفيف اآالم الظهر، على غرار 
متارين التمدد.

وقال امل�قع: اإن اآالم الظهر متنع ال�سخ�ص من عي�ص حياته ب�سكل طبيعي، يف املقابل، 
اآالم  معاجلة  على  دقائق  ب�سع  اإال  ت�ستغرق  ال  التي  التمارين  بع�ص  ت�ساعد 

الظهر، اأو ال�قاية منها يف مرحلة اأوىل.
�سكان  من   %80 اأن  تبني   ،2010 �سنة  اأجريت  لدرا�سة  وفًقا  اأنه  واأ�ساف، 
العامل عان�ا من اآالم الظهر على االأقل مرة واحدة خالل حياتهم. وغالًبا 

الذين  البالغني  االأ�سخا�ص  احلالة  ه��ذه  تطال 
ي�ؤدون اأعمااًل تتطلب اجلل��ص لفرتات ط�يلة 

اآلم  ملعاجلة  التمدد  متارين  اأف�ضل  من  اأن  اإىل  اأوًل،  املوقع،  واأ���ض��ار 
الظهر:

و�ضع  ميكن  التمرين،  هذا  وخالل  ال�ضدر:  اإىل  الركبتني  رفع   1-
الأر�ص،  على  الظهر  ي��ك��ون  بحيث  الأر�����ص،  على  ريا�ضية  ح�ضرية 
 30 مل��دة  ال�ضدر،  نحو  الأوىل  الركبة  رف��ع  ثم  ال�ضاقني،  �ضّم  ويتم 

ثانية، ثم تكرار التمرين ذاته مع الركبة الأخرى.
ويجب ممار�ضة هذا التمرين 10 مرات مع كل �ضاق. كما ميكن رفع 

كال ال�ضاقني نحو ال�ضدر يف الوقت ذاته.

لعالج  التمارين  اأف�ضل  من  ال�ضاقني:  مّد   2-
يتم  التمرين،  ه��ذا  خ�ضم  ففي  الظهر،  اآلم 
املهم  م��ن  لكن  ال���ورك،  ع�ضالت  على  العمل 

النتباه يف حال �ضعرت باأمل كبري.
ولتنفيذ هذا التمرين، يجب ال�ضتلقاء على الظهر 

وو�ضع ال�ضاق الي�ضرى يف �ضكل زاوية قائمة مع ال�ضاق 
اليمنى، مع حماولة مل�ص اأ�ضابع القدمني باليد، ويكرر 

هذا التمرين ثالث مرات، ثم يطبق الأمر ذاته مع ال�ضاق 
اليمنى.

ميار�ضوا  اأن  الظهر  اآلم  من  يعانون  الذين  لالأ�ضخا�ص  ميكن   3-
ثم  ال��ب��ط��ن،  على  ال�ضتلقاء  ع��ر  ال��ظ��ه��ر،  ملنطقة  ال��ت��م��دد  مت��اري��ن 
يتقو�ص  بحيث  والكتفني،  الراأ�ص  ورفع  الراأ�ص،  اليدين خلف  و�ضع 
تنفيذ هذا  النتباه عند  ال�����ض��روري  م��ن  احل��ال��ة،  ه��ذه  الظهر. ويف 

التمرين، حيث ينبغي القيام به يف منتهى البطء والعناية.

اآلم  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  ي�ضاهم  ال���ورك:  مف�ضل  دوران  مترين   4-
ريا�ضية،  ح�ضرية  اأخ���ذ  ع��ر  وي��ك��ون  عالجها،  يف  وي�ضاعد  الظهر، 
وال�ضتلقاء على الظهر، وو�ضع ال�ضاقني يف و�ضع م�ضتقيم، مع اإبقاء 

اليدين ممتدتني على طول اجل�ضم. ويف خطوة تالية ينبغي �ضحب 
كما الركبة اليمنى اإىل الي�ضار، بحيث يتحرك مف�ضل الورك، 

يجب التاأكد من بقاء الكتف الأمين على الأر�ص.
ثم  ث���وان،  لب�ضع  التمرين  ه��ذا  تنفيذ  ومي��ك��ن 

على  ذاته  بالأمر  والقيام  قلياًل،  ال�ضرتخاء 
م�����ض��ت��وى اجل��ان��ب الآخ�����ر، يف حني 

ت�������ض���ت���ط���ي���ع ت����ك����رار 

التمرين نحو 5 مرات.

اآلم  معاجلة  على  ي�ضاعد  وه��و  ال��ورك��ني:  متديد  مترين   5-
اإىل  ي�����ض��ط��رون  ال��ذي��ن  ل��الأ���ض��خ��ا���ص  بالن�ضبة  ال��ظ��ه��ر  اأ���ض��ف��ل 
و�ضعية  يف  ال��وق��ت  م��ن  الكثري  ق�ضاء  اأو  ثقيلة،  اأ���ض��ي��اء  رف��ع 

الوقوف.
ويتطلب الأم����ر ال��رك��وع وث��ن��ي ال�����ض��اق ال��ي��م��ن��ى، يف حني 
املرء على قدمه، وت�ضويب اجل��ذع، ثم متديد  يقف 
التوازن اخلا�ص  الي�ضرى. وللحفاظ على  ال�ضاق 
اأنه  بك، من املمكن ا�ضتعمال كال اليدين، كما 
ين�ضح مبمار�ضة هذا التمرين ملدة 30 ثانية 

لكل �ضاق.

اأكر  م���ن  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ة:  و���ض��ع��ي��ة   6-
ال��ظ��ه��ر، وقد  اآلم  ع���الج  ف��ع��ال��ي��ة يف  ال��ت��م��اري��ن 
لت�ضابه  نظًرا  القطة،  بو�ضعية  التمرين  ه��ذا  �ضمي 
ح��رك��ات��ه م��ع ح��رك��ات ال��ق��ط��ة. وم��ن امل��ث��ري لالهتمام اأن 
عديًدا من مراكز اإعادة التاأهيل تعتمد هذا التمرين، خا�ضة اأنه 

ي�ضاعد الظهر على اكت�ضاب املرونة، وي�ضهم يف متدد الع�ضالت.
اأرب�����ع، اأي اليدين  ول��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا ال��ت��م��ري��ن، ي��ج��ب ال���وق���وف ع��ل��ى 
وال�ضاقني، ورفع الظهر اإىل الأعلى لعدة ثوان، بحيث يكون يف �ضكل 
اإىل  الظهر  تقوي�ص  خ��الل  من  التمرين  ه��ذا  تطبيق  ميكن  قو�ص. 
ببطء  التمرين  �ضرورة ممار�ضة  اإىل  النتباه  مع  والأ�ضفل.  الأعلى 

�ضديد، وتن�ضيق التنف�ص.

-7 مترين للم�ضابني باآلم يف الظهر، عر ال�ضتلقاء على الأر�ص، 
على  ال���ذراع���ني  وتثبيت  درج����ة،   180 م�ضتوى  اإىل  ال��رك��ب��ة  وث��ن��ي 
الأر�ص، ورفع اجلزء العلوي من اجل�ضم مع الوركني اإىل اأعلى. ومن 

ال�ضروري حماولة البقاء يف هذه الو�ضعية لأطول وقت ممكن.
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل  بالن�شر
رقم 2017/8039   

مقدمة من املنذرة / �ضركة باروت ا�ضيا با�ضيفيك ليمتد 
املنذر اليها /، �ضركة غادجيتك - اإم اإي م د �ص م 

امريكي  دولر   ١١٠.7٠٢.٤8 وق��دره  مبلغ  املنذرة  اىل  �ضداد  ب�ضرعة  ننذركم 
ما  او   ) فل�ضا  واربعون  واثنان دولر وثمانية  و�ضبعمائة  الف  )مائة وع�ضرة 
وامل�ضتحقة  القانونية  الفوائد  اىل  بال�ضافة   ، الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعالها 
للمنذرة يف موعد غايته ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا النذار وال �ضت�ضطر 
املنذرة اىل اتخاذ الجراءات القانونية �ضدكم مع حتميلكم الر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم  2017/337  تنفيذ عقاري 
اأب��و ع��ودة  ٢-ف��را���ص عبداملعطي حممد ع��ودة  جمهويل حمل  املنفذ �ضدهما/ ١- نا�ضر عبداملعطي حممد  اىل 
باحلكم  نعلنكم  نا�ضر مال اهلل حممد غامن   / م�ضاهمة وميثله  �ضركة   - التنفيذ/متويل  ان طالب  القامة مبا 
ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢٠١5/٤39 عقاري كلي واملعدل بال�ضتئناف رقم ٢٠١6/١٠8 ا�ضتئناف عقاري يوم الحد 
وت�ضليمه  درهم  وق��دره )١7٢١9٠(   مبلغ  ب�ضداد  بالزامكم   -١ وذلك  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره  بتاريخ ٢/٢7/٢٠١7  
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل ١5 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن  ٢- ف�ضخ عقد اليجار ومالحقه 
املرم بينهم عن ال�ضقة رقم ٤٠7 مبنى مرجع قم اأر اأر  - اأ�ص ٢٠9 - ايه ٤-7  م�ضروع رمرام �ضركة مزن - ذ م م  
والزام املدعي عليه الأول بت�ضليم الوحدة العقارية مو�ضوع الدعوى الدعوى خالية من ال�ضواغل ورد حيازته اليها 
و�ضطب ا�ضم املدعي عليه الول  ب�ضفته م�ضتاأجر ب�ضند ملكية العقار ال�ضادر من دائرة الرا�ضي والأمالك بدبي 
يف ٢٠١3/7/٢ حتت رقم 5٢8١6/٢٠١3 و�ضطب العبارة الواردة بهذا ال�ضند.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/876 - جتاري )جزئي(

)اإعادة اإعالن( بوا�شطة الن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اىل املدعي عليه /عامل ت�ضابال ذ م م   وميثلها / حممد امني ت�ضابال   
اقام املدعي / قا�ضم حممد قا�ضم - ا�ضرتاليا اجلن�ضية - جن�ضيته / ا�ضرتاليا 

عنوانه/ مكتب الريامي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�ضيخ زايد - 
تيكوم - مبنى ال�ضعفار ١ - مكتب رقم ٢٤٠8 

الدعوى برقم / ٢٠١7/876 )جتاري )جزئي(( - عجمان 
مو�ضوعها : املطالبة مببلغ ٢٢8٠٤6.٢8 درهم 

وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  الحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�ضور  فانت مكلف 
وذلك يف ال�ضاعة 8.3٠ من يوم  ١9 �ضهر نوفمر ل�ضنة ٢٠١7 م 

وذلك يف النظر يف الدعوى بو�ضفك مدعي عليه
 مكتب ادارة الدعوى

 هند البلوكي

      االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/860 - مدين )جزئي(
 بوا�شطة الن�شر)بالالئحة( 

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليه /عامل ت�ضابال ذ م م   وميثلها / حممد امني ت�ضابال  

اقام املدعي /قا�ضم الطاف - ا�ضرتاليا اجلن�ضية ، ن�ضيمة �ضاندلي - ا�ضرتاليا اجلن�ضية - جن�ضيته / ا�ضرتاليا 
ال�ضيخ  - طريق  دبي  باإمارة  الكائن  القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  الريامي  / مكتب  عنوانه  ا�ضرتاليا   ،
زايد - تيكوم - مبنى ال�ضعفار ١ - مكتب رقم ٢٤٠8 - مكتب الريامي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن 

باإمارة دبي - طريق ال�ضيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�ضعفار ١ - مكتب رقم ٢٤٠8 
الدعوى برقم / ٢٠١7/86٠ مدين )جزئي( - عجمان 

املطالبة مببلغ ١9٢.٠٤9.95 درهم  
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك يف 

ال�ضاعة 8.3٠ من يوم  ١9 �ضهر نوفمر ل�ضنة ٢٠١7 م 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�ضفك مدعي عليه

 مكتب ادارة الدعوى
 هند البلوكي

      االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/868 - مدين )جزئي(
 بوا�شطة الن�شر)بالالئحة( 

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليه /عامل ت�ضابال ذ م م   وميثلها / حممد امني ت�ضابال    ، كارميا قا�ضم : ا�ضرتايل اجلن�ضية 

مكتب   / عنوانه  ا�ضرتاليا   ، ا�ضرتاليا   / جن�ضيته  اجلن�ضية  ا�ضرتاليا   - �ضاهيب  علي  قا�ضم    / املدعي  اق��ام 
الريامي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�ضيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�ضعفار 
١ - مكتب رقم ٢٤٠8 - مكتب الريامي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�ضيخ 

زايد - تيكوم - مبنى ال�ضعفار ١ - مكتب رقم ٢٤٠8 
الدعوى برقم / ٢٠١7/868 مدين )جزئي( - عجمان 

املطالبة مببلغ 36537٤9٠ درهم  
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك يف 

ال�ضاعة 8.3٠ من يوم  ١9 �ضهر نوفمر ل�ضنة ٢٠١7 م 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�ضفك مدعي عليه

 مكتب ادارة الدعوى
 هند البلوكي

      االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
في�ضل احمد عبداهلل احمد املال - اجلن�ضية : الإمارات ، وطلب الت�ضديق على حمرر 
يت�ضمن )تنازل(  يف ال�ضم التجاري غ�ضوة خلياطة وتطريز العبايات واملرخ�ص من 
بتاريخ  ال�ضادر  رقم 56٢6٢٢  ال�ضارقة رخ�ضة جتارية  القت�ضادية يف   التنمية  دائرة 
٢٠٠8/5/٢٢ من دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان اىل ال�ضيد/ انت�ضار احمد نور 
حممد مظهر احلمادي - اجلن�ضية : الإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12  نزاع تعيني خربة عقاري                      
الزرعوين ٢-علي عبداهلل جعفر  الرحيم عبداهلل جعفر  املتنازع �ضده/١-  عبد  اىل 
الزرعوين - جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ فاطمة على نقي جعفر الزرعوين 
ابراهيم  ا�ضماعيل  علي   / وميثله  ال��زرع��وين  جعفر  ع��ب��داهلل  اح��م��د  ورث���ة  ب�ضفتها 
اجلرمن - قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�ض�ص مع الزام املدعى 
كفالة.     بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ضايف  بالر�ضوم  عليه 
وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق ٢٠١7/١١/٢٠  ال�ضاعة 8.3٠ �ص مبكتب امل�ضلح  
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2016/150 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  البنك العربي املتحد - �ص م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�ص بجوار دوار 
ال�ضاعة - اإمتداد �ضارع املكتوم - بناية ال�ضامليه- خلف فندق مو�ضكو - الطابق الأر�ضي 

املنفذ �ضده : كانتى لل جامنادا�ص فادهاديا   واآخرون 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج العطار - الطابق 29 - مكتب رقم 2901 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/11/22 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يرره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ص : 173 - رقم املبنى : 6 - ا�ضم املبنى : الرمال 6 - رقم العقار : 

درهم   )  2.176.073( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   168.47  : امل�ضاحة   -  301
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/516 مدين كلي                 
م   م  ذ  ���ص   - التجارية  للو�ضاطة  ه��وراي��زن�����ص  ١-كونيكتد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وميثلها / حممد الطالب ب�ضري الطالب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
في�ضل مبارك بخيت ال بخيت -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   9٠٠.٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليهم   املدعي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة  و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�ضة 
 Ch1.C.15 يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١7/١١/٢٢   ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/697  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث    
امل�ضتاأنف ���ض��ده/ ١-ب�����ض��ام غ��ال��ب احل��ج��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل 
ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  ن�ضر   كمال  /منى  امل�ضتاأنف  ان  مبا 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  م�ضلمني  نف�ص  اح��وال   ٢٠١٤/638  : رقم  بالدعوى 
والتعاب.  وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق ٢٠١7/١١/٢7  ال�ضاعة 
١٠.٠٠ �ضباحا  بالقاعة رقم )١٤( يف مبنى الأحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة 
القرهود وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2015/539  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ضتاأنف ���ض��ده/ ١- رف��ي��ق ر���ض��وان  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدين وميثله / ح�ضن علي مطر  امل�ضتاأنف /اك��ر علي مال فخر  ان 
الريامي -  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم  5٠/٢٠١٤ 
عقاري كلي بتاريخ ٢٠١5/8/١7 وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق 
٢٠١7/١١/٢٢  ال�ضاعة ١7.3٠ م�ضاءا  بالقاعة رقم ch1.B.8  وعليه 
�ضتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/556  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / ١- الوبات ال�ضرق الو�ضط - �ص م ح ٢- هانز هرنيك برييزي ب�ضفته 
�ضريك يف الوبات ال�ضرق الو�ضط ) �ص م ح( 3- كاثرين الني برييزي ب�ضفتها �ضريكه يف 
الوبات ال�ضرق الو�ضط ) �ص م ح( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ مريل كاهيم�ضاند 
مري�ضانداين وميثله / ح�ضن علي مطر الريامي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب�ضداد مبلغ وقدره )٤.5٠٠.٠٠ درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
املوافق  الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعدل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام 
٢٠١7/١١/٢7  ال�ضاعة ١١.٠٠ �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2481  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / ١- اخ���رت ع��ل��ي ���ض��اه حم��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مبا 
ا�ضماعيل ح�ضن علي حممد   / خ��ان وميثله  ن�ضيب  خ��ان  وات  خانا  املدعي/  ان 
اجلعبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )9٠.٠٠٠ درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% �ضنويا 
اخلمي�ص   ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�ضداد  وحتى   ٢٠١6/8/3 تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���ص   8.3٠ ال�ضاعة   ٢٠١7/١١/٢3 امل��واف��ق  
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2160  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- �ضاجد عمر - مالك موؤ�ض�ضة املنطقة احلرة - ا�ص ا�ص برتو - م م ح  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اأويلفيلد برتوليوم م م ح مالكها ومديرها ال�ضيخ/ 
اآل نهيان وميثله / حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�ضمي -   عبداهلل بن زايد 
والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والت�ضامم مببلغ وقدره )7.3٤7.٠٠٠ درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١7/١١/٢٠  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4442  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/١- غريب علي لل�ضحن   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ حممد عرفان منظور احمد   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )96١7( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�ضافة اىل مبلغ 859 
درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2201  جتاري كلي

كينج  مديرها/باول  وميثلها  ����ص.ذ.م.م  جويرنى  وود  /نايت�ص  عليه  املدعي  اىل 
ديفري�ص جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/مان�ض�ض�ضرت لال�ضتثمار �ص.ذ.م.م 
خليفة  وميثله:عبدالعزيز  ماكجريفر  باتريك  درم��وت  مديرها/مايكل  وميثلها 
الدعوى ومو�ضوعها دعوى حل وت�ضفية  اأقام عليك  الهنائي قد  م�ضعود �ضيخان 
لها  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  م�ضئولية حمدودة  ذات  �ضركة 
 Ch1.B.8 جل�ضة يوم الربعاء املوافق ٢٠١7/١١/٢٢  ال�ضاعة 9.3٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2181  جتاري كلي

انف�ضت هولدينج  ٢- مي  ذ.م.م  ح��رة  لي��ن منطقة  /ميديكا  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/عبداهلل حممد عبداهلل بجا�ص  ان  ليمتد جمهويل حمل القامة مبا 
فيما  ال�ضركة  واح��الل  بت�ضفية  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بني املدعية واملدعي عليه والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ص   9.3٠ ال�ضاعة    ٢٠١7/١٢/١3 امل��واف��ق 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل علما بانه مت احالة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية.  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3385  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / ١-حم��م��د ر���ض��وان حم��م��د ا���ض��ل��م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله: عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن 
ن�ضيب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )١١6١٤9.9٢(
 ٢٠١7/١١/٢٢ املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.   ال�ضداد  وحتى  املطالبة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.3٠ ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3308  جتاري جزئي

حممد  جا�ضم   -٢ الكعب  م�ضبح  خمي�ص  حممد  ١-عبدالرحمن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمعه مفتاح احلامظ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اأمين حممد علي حممد 
احللي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن 
والت�ضامم مببلغ وقدره )3٠٠٠٠٠( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
١٢% من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق ٢٠١7/١١/٢6 ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3347  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١-�ضركة توما�ص بنيت اخلليج ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ المانة للتوريدات الفنية �ص.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع  
بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  قد 
تاريخ ال�ضتحقاق  مبلغ وقدره )١37.63٤( درهم والفائدة التفاقية بواقع ١8% منذ 
وحتى متام ال�ضداد مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق ١١/٢٢/٢٠١7 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.3٠ ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1850  جتاري جزئي

جمهول  ������ص.ذ.م.م  ال��رك��اب  لنقل  الفتح  ط��ري��ق  ١-���ض��رك��ة  امل��دخ��ل/  اخل�ضم  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد اف�ضل غالم فريد  قد 
والر�ضوم  درهم   )5١٤٠٠( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�ضاريف 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق ١١/٢١/٢٠١7 
ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3142  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- �ضركة كن�ص & كاو بويز �ضتيك هاو�ص ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ ٢٠١7/١١/١  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ضالح/ال�ضركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائة و�ضبعة وع�ضرين الف ومائتي وت�ضعة وخم�ضني 
درهم وت�ضعة ع�ضر فل�ضا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
احلا�ضل يف:٢٠١7/9/١3 وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3499  جتاري جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ليم  مولينا  البريت  /فران�ضي�ص  عليه  املدعي  اىل 
ال�ضنقيطي  حممد  ال�ضيد  علي  وميثله:جمال  م.د.م.����ص  جولد  امل��دع��ي/الم��ارات 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)67.١٤٠( درهم مع الفائدة التاأخريية من تاريخ:٢٠١7/5/5 وحتى متام ال�ضداد 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  وبدل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  كافة  �ضنويا مع  بواقع %9 
 Ch1.C.12 جل�ضة يوم الربعاء املوافق ٢٠١7/١١/٢٢  ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1539  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ ١- موؤ�ض�ضة انرت �ضيل موؤ�ض�ضة فردية وميثلها مالكها ال�ضيد/

جميل احمد حممد عزام ٢- جميل احمد حممد عزام جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ضتاأنف / م�ضرف المارات ال�ضالمي �ص.م.ع وميثله:جابر را�ضد حممد جابر 
را�ضد ال�ضالمي قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم ٢٠١7/١١8٤ جتاري كلي 
ال�ضاعة   ٢٠١7/١٢/٤ املوافق  الثنني  يوم  لها جل�ضه  بتاريخ:٢٠١7/8/١3  وحددت 
١٠.٠٠ �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال

امني عام احتاد الغرف: اللوفر خطوة 
�صباقة نحو �صياحة تاريخية عاملية

•• اأبوظبي -وام:

ق��ال حميد حممد ب��ن ���ض��امل ام��ني ع��ام احت���اد غ��رف ال��ت��ج��ارة وال�ضناعة 
اأجيال  بناء  ابوظبي يعد ر�ضالة مهمة ج��داً يف  اللوفر يف  ان فتتاح متحف 
قادرة على احلفاظ على ما حّققه كل اماراتي منذ فرتة الأج��داد والآباء، 
وم�ضروعاً للحفاظ على مكّونات الرتاث الماراتي واملقتنيات الثرية التي 
يعود تاريخها اىل 7500 �ضنة ب�ضورة خا�ضة والعاملية ب�ضورة عامة، والتي 

تمُ�ضّكل ركناً اأ�ضا�ضياً لتاريخ ثقافة وفنون دولة المارات العربية املتحدة.
بها  تتميز  ال��ت��ي  امل��ع��امل  ال���ذي ي�ضاف اىل  ال��ع��امل��ي  املعلم  ه��ذا  اأن  واأو���ض��ح 
خمتلف  بني  ربطت  التي  وال�ضالت  امل�ضرتكة  التاأثريات  �ضيك�ضف  الدولة 
الثقافات العاملية، ويقدم فكرة عن تاريخ الب�ضرية منذ فجر التاريخ، كما 
يقدم منظوراً جديداً حول تاريخ الفن، ف�ضال اىل كونه م�ضاحة تعليمية، 
لكل الزوار من خمتلف الفئات العمرية، يوّفر لهم العديد من اخلدمات 
التعليمية، وياأتي �ضمن اأهداف املتحف بدعم الأبحاث والدرا�ضات العلمية 

والتاريخية للحفاظ على الإرث الماراتي والعاملي يف ان واحد.

الرئي�ص التنفيذي لـ »جال«: الإمارات متتلك مقومات 
الدعم اللوج�صتي والفني يف ال�صناعات اجلوية

•• دبي-وام: 

ايروا�ضبي�ص  جلوبال  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  العزيبي  عمار  �ضعادة  اأكد 
الع�ضكرية  لل�ضناعات  الإم����ارات  ل�ضركة  التابعة   - “جال”  لوجي�ضتك�ص 
الع�ضكرية  ال�ضباقة يف املجالت  ال��دول  دول��ة الإم���ارات من  اأن   - “اإديك” 
كونها متتلك كافة مقومات الدعم اللوج�ضتي والفني يف ال�ضناعات اجلوية 

ما اأهلها اإىل تبووؤ مكانة متقدمة يف هذا املجال باملنطقة.
م�ضاركة  هام�ص  على  “وام” -  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�ضريح  يف  واأ�ضاف 
جال يف معر�ص دبي للطريان - اأن ال�ضركة تقدم خدمات تعليمية وتدريبية 
امل�ضلحة  وال��ق��وات  اجلوية  ال�ضناعة  جم��ال  يف  الوطنية  للكوادر  متطورة 

بهدف بناء قدرات دفاعية قوية لدولة الإمارات.
واأو�ضح اأن العام احلايل انعك�ص اإيجابا على عمل ال�ضركة - املخت�ضة ب�ضيانة 
الدفاع اجلوي وخدمات  الفني لأنظمة  الدعم  الطائرات وتقدمي  وام��داد 
الإم���ارات  �ضركة  مظلة  حت��ت  ان�ضمامها  بعد  وذل��ك   - املهنية  ال�ضت�ضارة 

لل�ضناعات الع�ضكرية “اإديك” بح�ضة تبلغ 50 باملائة. 
واأ�ضار العزيبي اإىل اأن ال�ضركة وظفت فريقا من املحرتفني لتقدمي خدمات 
�ضاملة يف جم���ال ال��دع��م ال��ف��ن��ي لأن��ظ��م��ة ال��دف��اع اجل���وي وط��اق��م �ضيانة 
للعمل  ال�ضركة تخويال  الطائرات حيث ميتلك موظفو  ل�ضيانة  متمر�ضا 
والطائرات  الثابت  اجلناح  طائرات  فيها  مبا  الطريان  من�ضات  كافة  على 
امل�ضاريع  ق��ي��ادة  على  ال��ق��درة  ال�ضركة  ام��ت��الك  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ع��م��ودي��ة 
وم�ضاعدة العمالء باأقل التكاليف لفتا اإىل �ضعي ال�ضركة باأن تكون الرائدة 
من  للعديد  وامل��ع��دات  الغيار  قطع  توريد  جم��ال  يف  املنطقة  م�ضتوى  على 

اأنواع الطائرات.
اأن ال�ضركة ما�ضية يف تقدمي اخلدمات ال�ضت�ضارية املهنية من قبل  وذكر 
نخبة من القادة ذوي اخلرة العالية والأفراد املوؤهلني ومنهم ا�ضت�ضاريون 
وطياريون  وم��درب��ون  امل�ضاريع  وم��دراء  امل�ضرتكة  العمليات  واخت�ضا�ضيو 
ومهند�ضون وفنيون جويون واخت�ضا�ضيون يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
وامل�����ض��رتي��ات وخ���دم���ات ال��دع��م ال��ل��وج�����ض��ت��ي وال��ع��ق��ود وت��ط��ب��ي��ق القوانني 

واخلدمات الدارية وخدمات الدعم الأخرى.
 2017 للطريان  دب��ي  ملعر�ص  املميز  التنظيم  مب�ضتوى  العزيبي  واأ���ض��اد 
وي�ضتقطب  ع��ام��ا   12 منذ  م�ضريته  خ��الل  وت��ط��ورا  من��وا  ي�ضهد  وال���ذي 
“جال” هذا  مب�ضاركة  �ضعادته  عن  معرا  العامل  دول  كافة  من  عار�ضني 

العام يف املعر�ص ب�ضكل ر�ضمي جنبا اإىل جنب مع اإديك.

درا�صة :تزايد تهديدات املخاطر 
ال�صيربانية على قطاع الطاقة 

•• اأبوظبي-وام:

اأراء  �ضملت  بونيمون  بالتعاون مع معهد  �ضيمن�ص  ل�ضركة  درا�ضة  ك�ضفت 
مدراء تنفيذيني يف قطاع النفط والغاز يف ال�ضرق الأو�ضط عن اأن تهديدات 
املخاطر ال�ضيرانية ال�ضناعية على قطاع الطاقة ت�ضهد ارتفاعا م�ضتمرا 
مع وجود خماطر حدوث اخرتاقات نتيجة ظروف خارجة عن �ضيطرة 

هذه ال�ضركات اأو نتيجة عدم اتخاذها تدابري اأمنية كافية.
ولفتت الدرا�ضة اإىل اأن املخاطر ال�ضيرانية اأ�ضبحت اأكر على م�ضتوى 
املعلومات..  تكنولوجيا  م�ضتوى  على  منها  الت�ضغيلية  التكنولوجيا 
م�ضرية اإىل اأن اأبحاث القطاع توؤكد اأن التكنولوجيا الت�ضغيلية اأ�ضبحت 
الهجمات  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة  ه��دف��ا م��ت��زاي��دا وه��ي ت�ضكل ال��ي��وم 30 

ال�ضيرانية.
ونوهت اإىل اأن 50 باملائة من اإجمايل الهجمات ال�ضيرانية يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط ت�ضتهدف قطاع النفط والغاز وتوؤثر هذه الهجمات ب�ضكل 

كبري على الإنتاجية ووقت الت�ضغيل والكفاءة والأمان.
يف  ال�ضيرانية  الخ��رتاق��ات  من  باملائة   60 اأن  اأي�ضا  الدرا�ضة  وك�ضفت 
املنطقة ناجتة عن هجمات خبيثة ولي�ص عن اأخطاء ب�ضرية.. لفتة اإىل 
اأن الكثري من هذه الهجمات ال�ضيرانية املتقدمة حتدث ب�ضكل متزايد 

حتت رعاية دول وهو ما يزيد من خطورتها.
ك��م��ا اأظ��ه��رت ال��درا���ض��ة ب���اأن 19 ب��امل��ائ��ة م��ن ���ض��رك��ات ال��ن��ف��ط وال��غ��از يف 
ال�ضرق الأو�ضط قد �ضنفت نف�ضها بطيئة ن�ضبيا يف تنفيذ تدابري الأمن 
ال�ضيراين الكافية باملقارنة مع 13باملائة على م�ضتوى العامل.. فيما اأن 
17 باملائة فقط من �ضركات املنطقة اعترت باأنها رائدة يف جمال الأمن 
العامل. م�ضتوى  على  نظرياتها  من  باملائة  ال�ضيراين باملقارنة مع 22 

وقال ليو �ضيمونوفيت�ص نائب الرئي�ص واملدير العاملي لالأمن ال�ضيراين 
ال�ضناعي يف �ضركة �ضيمن�ص اإن ما دفع �ضيمن�ص ومعهد بونيمون لدرا�ضة 
وترية  ت�����ض��ارع  ه��و  وال��غ��از  النفط  لقطاع  ال�ضيرانية  اجل��اه��زي��ة  م��دى 
التقنيات الرقمية وتقارب تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا الت�ضغيلية 
وارتفاع وترية وتطور الهجمات ال�ضيرانية مع وجود قطاع الطاقة يف 

مرماها.

اأحمد بن حممد بن را�صد يفتتح معر�ص دبي الدويل لل�صيارات 
•• دبى-وام:

افتتح �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن 
حممد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  مكتوم  اآل  را�ضد 
ل��ل��م��ع��رف��ة �ضباح  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ام�ص معر�ص دبي الدويل لل�ضيارات يف 
ينظمه  وال���ذى  ع�ضرة  الرابعة  ن�ضخته 
مركز دبي التجاري العاملي بالفرتة من 
ال��ث��ام��ن ع�ضر من  وح��ت��ى  ال��راب��ع ع�ضر 

ال�ضهر اجلاري .
���ض��م��وه يف خم��ت��ل��ف قاعات  وق���د جت���ول 
هالل  �ضعادة  يرافقه  املعر�ص  ورده���ات 
ل�ضلطة  التنفيذي  الرئي�ص  املري  �ضعيد 
�ضرح  الذى  العاملي  التجاري  دبى  مركز 
ن�����ض��اأة وت��ط��ور املعر�ص  ت��اري��خ  ل�����ض��م��وه 
امل�ضاركة  ع����دد  يف  امل����ط����ردة  وال�����زي�����ارة 
الريا�ضي  ال�����ض��ي��اح��ي  احل����دث  ه����ذا  يف 
ال�ضنوي الذى من املتوقع ان ي�ضتقطب 

اكر من ثالثني الف زائ��ر خا�ضة من 
والكال�ضيكية  الفارهة  ال�ضيارات  ع�ضاق 

والريا�ضية.
وقد توقف �ضمو ال�ضيخ احمد بن حممد 
ب��ن را���ض��د ال م��ك��ت��وم ع��ن��د ال��ع��دي��د من 
من�ضات عر�ص ال�ضيارات احلديثة التي 
ال�ضرق  منطقة  يف  م���رة  لأول  ت��ع��ر���ص 
الأو�ضط و�ضمال افريقيا وا�ضيا م�ضتهال 
�ضموه جولته يف من�ضة عر�ص ال�ضيارات 
ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة ال���ق���دمي���ة وامل�����ط�����ورة “ 
منوعة  ت�ضكيلة  ت�ضم  ال��ت��ي  باريو�ص” 
م��ن ال�����ض��ي��ارات ال��ق��دمي��ة وال��ت��ي ي�ضل 
�ضعر ال�ضيارة الواحدة منها ما يزيد عن 

ثمانية ماليني درهم.
ث���م ع����رج ���ض��م��وه ع��ل��ى م��ن�����ض��ة عر�ص 
لل�ضيارات  ال���ك���ن���دي  ����ض���رك���ة  ����ض���ي���ارات 
ال�ضيد  التنفيذي  مديرها  من  وا�ضتمع 
���ض��رح حول  اىل  ال��ك��ن��دي  �ضعيد  حم��م��د 

ومميزات  اجلديدة  ال�ضيفروليه  �ضيارة 
ال��ت��ي مل تنزل  ال�����ض��ي��ارة  وم��وا���ض��ف��ات 
 “ �ضيارة  ث��م  بعد  املحلية  الأ���ض��واق  اىل 
موديل  احل��دي��ث��ة  الريا�ضية  كورفت” 
 700 اىل  قوتها  ت�ضل  وال��ت��ي   2019

ح�ضان وهى �ضيارة منوذج.
�ضيارات  من�ضة  ع��ن��د  ���ض��م��وه  ت��وق��ف  ث��م 
من  وا�ضتمع  مر�ضيد�ص  قرقا�ص  �ضركة 
رئي�ضها التنفيذي ال�ضيد �ضهاب قرقا�ص 
بجميع  ملر�ضيد�ص  ال�ضيارات  احدث  اىل 
الأ�ضواق  اىل  يدخل  م��ن  ومنها  فئاتها 
�ضيارات  ج��ن��اح  وف��ى  م��رة  لأول  املحلية 
ال�ضركة العربية لل�ضيارات ا�ضتمع �ضموه 
من رئي�ضها التنفيذي خالد الر�ضتمانى 
و�ضيارة  اأن��ف��ي��ن��ت��ي  ���ض��ي��ارات  ج��دي��د  اىل 
جديدة خا�ضة باإك�ضبو دبى 2020 كما 
بن  حممد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  �ضمو  توقف 
را�ضد ال مكتوم للمعرفة ومرافقوه عند 

اللواء  م��ن  وا�ضتمع  دب��ي  �ضرطة  ج��ن��اح 
حممد �ضعيد املري م�ضاعد القائد العام 
“ حول  وال��ت��ج��ه��ي��زات  املجتمع  لإ���ض��ع��اد 
دبى  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م�ضاركة 
يف دراج��ة جديدة مل تن�ضم اىل خدمة 
عن  عبارة  وهى  بعد  املرورية  الدوريات 
دراج�����ة ن���اري���ة مي��ك��ن��ه��ا ال���ط���ريان فوق 
الختناقات  ح����الت  يف  الأر������ص  ���ض��ط��ح 

املرورية يف الطرقات.
اأي�������ض���ا بعدد  ����ض���رط���ة دب�����ي  وت���������ض����ارك 
م���ن ال�������ض���ي���ارات ال���ف���اره���ة ال���ت���ي حتمل 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ض��ع��ار 
 “ – اأم�����ن  – اب��ت��ك��ار  ت��وا���ض��ل  وهى” 
ال�ضعار  ه��ذا  يطبع  ان  املقرر  من  والتي 
�ضيارات  ب��ع�����ص  ع��ل��ى  ال����ض���رتات���ي���ج���ي 
ال�ضرطة الفارهة يف مطلع العام القادم 

والرتويج لال�ضرتاتيجية .
�ضركة  ع��ر���ص  من�ضات  ���ض��م��وه  زار  ك��م��ا 

“وكريلمان  ل���ل�������ض���ي���ارات  ال���ف���ط���ي���م 
وال�ضبابية  الريا�ضية  لل�ضيارات  كينغ” 
الكال�ضيكية  ف����رياري  ���ض��ي��ارات  وج��ن��اح 

الإيطالية.
وق���د اع����رب ���ض��م��وه ع���ن ���ض��ع��ادت��ه بهذا 
لل�ضركات  امل��ل��ف��ت  ال������دويل  احل�������ض���ور 
من  ال�����ض��ي��ارات  �ضناعة  يف  املتخ�ض�ضة 
خمتلف الأنواع والطرز القدمية املح�ضنة 
واحلديثة معترا �ضموه ان معر�ص دبي 
مل�ضنعي  عامليا  ملتقى  ي�ضكل  لل�ضيارات 
ورودا قطاع ال�ضيارات وع�ضاق ال�ضيارات 
خا�ضة �ضريحة ال�ضباب وو�ضف املعر�ص 
الرئي�ضية  العاملية  الفعاليات  اح��د  باأنه 
نقطة  وت�����ض��ك��ل  دب���ي  ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي 

جذب �ضياحي مهمة وحيوية.
ورحب بجميع العار�ضني الذين ميثلون 
نحو 120 �ضركة من اكر من ت�ضعني 

دولة مبا فيها دولة المارات.

IMO الإمارات تن�صم لتفاقيات دولية تدعم تر�صحها لع�صوية جمل�ص املنظمة البحرية الدولية

الفريق التنفيذي ملوؤ�صر التناف�صية العاملي 
يناق�ص الإعداد لتقرير موؤ�صر التناف�صية 2017

•• دبي -وام:

ملوؤ�ضر  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����ف����ري����ق  ن���اق�������ص 
التناف�ضية العاملي - امل�ضتمد من تقرير 
املنتدى  عن  ال�ضادر  العاملي  التناف�ضية 
اجتماعه  خ��الل   - العاملي  الق��ت�����ض��ادي 
ام�ص منهجية  بدبي  ال��ذي عقد  الرابع 
لعام  التناف�ضية  موؤ�ضر  لتقرير  الإع��داد 
2017 . وعقد الجتماع برئا�ضة الهيئة 
اأع�ضاء  وح�ضور  للتناف�ضية  الحت��ادي��ة 
احلكومية  اجلهات  من  عدد  يف  الفريق 
م��ن��ه��ا م��ك��ت��ب رئ��ا���ض��ة جم��ل�����ص ال�����وزراء 
البنية  ت��ط��وي��ر  ووزارة  امل��ال��ي��ة  ووزارة 

التحتية ووزارة الرتبية والتعليم. 
وت����اأت����ي ه�����ذه الج���ت���م���اع���ات ال����دوري����ة 
لتوجيهات  جت�ضيدا  التنفيذية  للفرق 
اإىل  الرامية  الر�ضيدة  ال��دول��ة  حكومة 
اجلهات  بني  والتعاون  التوا�ضل  تعزيز 

ماليني درهم   504
ت�صرفات العقارات يف دبي

•• دبي-وام:

دائرة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����ض��رف��ات  حققت 
الأرا����ض���ي والم����الك يف دب���ي اك���ر من 
�ضهدت  ح���ي���ث  دره������م  م���الي���ني   504
مبايعة   151 ت�ضجيل  ام�����ص  ال���دائ���رة 
 25 م��ن��ه��ا  دره����م  م��ل��ي��ون   273 بقيمة 
110 ماليني  مبايعة لالأرا�ضي بقيمة 
الفلل  و  لل�ضقق  مبايعة   126 و  دره��م 

بقيمة 163 مليون درهم.
وقد جاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 
ال�ضيف  ام  دره��م يف منطقة  11 مليون 
درهم  مليون   11 بقيمة  مبايعة  تليها 
مبايعة  تليها  الوىل  ور�ضان  منطقة  يف 
منطقة  يف  دره�����م  م���الي���ني   7 ب��ق��ي��م��ة 

ور�ضان الثانية.
وقد ت�ضدرت منطقة جبل على ال�ضناعية 
املبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  الأوىل 
اإذ �ضجلت 3 مبايعات بقيمة 17 مليون 
الأوىل  علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره��م 
بت�ضجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ماليني 
 3 بت�ضجيلها  ال��و���ض��ل  وث��ال��ث��ة يف  دره���م 

مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.
ال�ضقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  فيما  اأم��ا 
 6 بقيمة  مبايعة  ج���اءت  ف��ق��د  ال��ف��ل��ل  و 
ب����رج خليفة  م���الي���ني دره�����م مب��ن��ط��ق��ة 
 5 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
ماليني درهم فى منطقة مر�ضى دبي و 
اأخريا مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف 

منطقة مر�ضى دبي.
التجاري  اخلليج  منطقة  ت�ضدرت  وق��د 
ال�ضقق  مبايعات  عدد  حيث  من  املناطق 
بقيمة  مبايعة   23 �ضجلت  اإذ  الفلل  و 
28 مليون درهم وتلتها منطقة مر�ضى 
 37 بقيمة  مبايعة  بت�ضجيلها14  دب��ي 
الر�ضاء جنوب  وثالثة يف  دره��م  مليون 
بقيمة  11 مبايعة  بت�ضجيلها  اخلام�ضة 

7 ماليني درهم.

والأن�ضطة  امل��ب��ادرات  ملتابعة  احلكومية 
حتقيق  يف  التميز  نحو  بها  والنهو�ص 
ون��اق�����ص الجتماع  ال��وط��ن��ي��ة.  الأج���ن���دة 
التناف�ضية  تقرير  يف  الدولة  اأداء  نتائج 
مت  ح���ي���ث   2018-2017 ال���ع���امل���ي 
التطرق اإىل حتليل مف�ضل حول مواطن 
املوؤ�ضرات  ودرا�����ض����ة  وال�����ض��ع��ف  ال���ق���وة 
ومناق�ضة  الأول�����وي�����ة  ذات  ال���ف���رع���ي���ة 
الدولة  اأداء  بتح�ضني  الكفيلة  املبادرات 
فيها ..فيما اتفق امل�ضاركون يف الجتماع 
امل�ضرعات  ا����ض���ت���غ���الل  ������ض�����رورة  ع���ل���ى 
احل��ك��وم��ي��ة ل���ط���رح ق��ائ��م��ة امل���وؤ����ض���رات 
اأداء  لتح�ضني  الأول���وي���ة  ذات  الفرعية 
القادمة  الن�ضخة  يف  التناف�ضي  ال��دول��ة 

لتقرير دافو�ص.
الفريق  رئ��ي�����ص  امل�����دين  م���ال���ك  واأ�����ض����ار 
ا�ضرتاتيجية  ادارة  م��دي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة  ال���ت���ن���اف�������ض���ي���ة يف 

هذه  اأن  اإىل  والإح�������ض���اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
الجتماعات الدورية تعزز من التن�ضيق 
فهم  اإىل  للو�ضول  اجلهات  بني  الفعال 
م�������ض���رتك ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����دف واح������د هو 
اأه��م موؤ�ضرات  الإم����ارات يف  دول��ة  تقدم 
ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وو����ض���ع درا����ض���ات 
والت�ضريعات  ال��ق��وان��ني  ت��اأث��ري  مل��ع��رف��ة 
القطاع  م���ع  وال��ت��وا���ض��ل  والإج���������راءات 
العاملية  ال��ت�����ض��ن��ي��ف��ات  ل�����ض��رح  اخل���ا����ص 
والعمل على كيفية املحافظة على ريادة 
الإم������ارات يف م��وؤ���ض��رات ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة يف 

خمتلف املجالت.
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن  يذكر 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه 
امل��ا���ض��ي بت�ضكيل  اأك��ت��وب��ر  اهلل” وج��ه يف 
“الفرق التنفيذية لالأجندة الوطنية” 
ميثلون  م�������ض���وؤول   550 م���ن  امل��ك��ون��ة 

•• دبي -وام: 

اأع��ل��ن��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة عن 
م�������ض���ادق���ة وان�������ض���م���ام دول������ة الإم��������ارات 
العربية املتحدة ملجموعة من التفاقيات 
والروتوكولت البحرية الدولية اخلا�ضة 
مللف  داع��م��ة  خطوة  يف  البحري  بالقطاع 
جمل�ص  لع�ضوية  الإم����ارات  دول���ة  تر�ضح 

.IMO املنظمة البحرية الدولية
�ضل�ضلة من  ب��ع��د  الن�����ض��م��ام  ه���ذا  وج����اء 
التح�ضريات والتجهيزات التي قامت بها 
بالهيئة الحتادية  الإم��ارات ممثلة  دول��ة 
لالإيفاء  والبحرية  الرية  للموا�ضالت 
ب��ال�����ض��روط وامل��ع��اي��ري امل���ح���ددة م���ن قبل 
ومتابعتها  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
احلثيثة مع كافة اجلهات املعنية بالدولة 

لتحقيق ذلك.
و���ض��م��ل��ت الت���ف���اق���ي���ات وال���روت���وك���ولت 
اإليها  الن�ضمام  يف  ال��دول��ة  جنحت  التي 
1988لتفاقية  ب��روت��وك��ول  م���ن:  ك��ال 
والروا�ضب  ال�ضابورة  مياه  واإدارة  �ضبط 
1988لتفاقية  وبروتوكول  ال�ضفن  يف 
الدولية خلطوط التحميل لعام 1966 
بالتفاقية  املتعلق   1988 وب��روت��وك��ول 
البحار  يف  الأرواح  ل�����ض��الم��ة  ال���دول���ي���ة 
والتفاقية   1974 ل��ع��ام   SOLAS
لعام   CSC احلاويات  ل�ضالمة  الدولية 

.  1972

واأك���������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ع�����ب�����داهلل بن 
تطوير  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  بلحيف  حم��م��د 
الحتادية  الهيئة  رئي�ص  التحتية  البنية 
ل��ل��م��وا���ض��الت ال���ري���ة وال���ب���ح���ري���ة على 
ب��ذل��ت��ه��ا الهيئة  ال��ت��ي  اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة 
الحت���������ادي���������ة ل�����ل�����م�����وا������ض�����الت ال�����ري�����ة 
وال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة اجلهات 
باملعايري  وال��ت��زام��ه��ا  ال���دول���ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
لالتفاقيات  الن�ضمام  �ضبيل  يف  الدولية 
الدولية  ال���ب���ح���ري���ة  وال�����روت�����وك�����ولت 
لالإيفاء  دوؤوب������ة  ع��م��ل  خ��ط��ط  وو���ض��ع��ت 
لتحقيق  ال�ضامنة  وامل��ع��اي��ري  بال�ضروط 
التفاقيات  ل��ه��ذه  ب��الن�����ض��م��ام  ال��ن��ج��اح 
مثمنا امل�ضاعي احلثيثة التي بذلتها دولة 
القطاع  يف  الرت���ق���اء  �ضبيل  يف  الإم�����ارات 
البحري وخلق جمتمع بحري دويل اآمن 

وم�ضتدام.
النجاح  ه���ذا  “ميثل  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ����ض���اف 
الإمارات  دول��ة  تر�ضح  مللف  داعمة  خطوة 
ن��ح��و احل�������ض���ول ع��ل��ى ع�����ض��وي��ة جمل�ص 
اإىل  وي�ضاف  الدولية  البحرية  املنظمة 
حققتها  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات  الإجن�������ازات 
على  البحري  القطاع  يف  الإم����ارات  دول��ة 
تبذلها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود  ال��ع��امل  م�ضتوى 
التجارة  اإىل  القيمة  م��ن  امل��زي��د  لإ�ضافة 
العاملية والنقل وال�ضحن البحري الدويل 
وامل�ضاهمة يف الرتقاء باملنظومة البحرية 
بحري  جمتمع  خ��ل��ق  �ضبيل  يف  ال��دول��ي��ة 

معاليه  ول��ف��ت  وم�ضتدام.”  اآم����ن  دويل 
مزايا  مت��ت��ل��ك  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن  اىل 
وك�ضب  للرت�ضح  توؤهلها  عالية  تناف�ضية 
رائدة  مبقومات  وتتمتع  الع�ضوية  ه��ذه 
يف  املتطورة  ال��دول  مب�ضتوياتها  ت�ضاهي 
ال�ضناعة البحرية والتي ت�ضم عددا من 
التجارة  يف  ال��ك��رى  امل�ضالح  ذات  ال���دول 
البحرية الدولية اإىل جانب موقع الدولة 
بالأعمال  للقيام  وامل��ث��ايل  ال�ضرتاتيجي 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

وال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
للمنظمة  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
توازن  مبياه  للتحكم  الدولية  البحرية 
الو�ضائط البحرية واإدارتها لعام 2004 
اىل تقليل اأحجام �ضاللت واأنواع الكائنات 
عن  دخلت  التي  ال��ع��دواين  ال�ضلوك  ذات 

طريق الو�ضائط البحرية.
 1988 ب��روت��وك��ول  اه��م متطلبات  وم��ن 
التحميل  خل��ط��وط  ال��دول��ي��ة  لالتفاقية 
املعاينات  ن��ظ��ام  تطبيق  ه��و  لعام1966 
املن�ضق للتاأكد من �ضالمة اإبحار ال�ضفينة 
لأية  يجوز  ل  بحيث  زمنية  ف��رتات  على 
عليها  وتنطبق  ط��ن   500 ف��وق  �ضفينة 
ما  دول��ي��ة  رح��ل��ة  تبحر يف  اأن  الت��ف��اق��ي��ة 
وو�ضمت  للمعاينة  خ�ضعت  ق��د  ت��ك��ن  مل 
بعالمات خلطوط التحميل عليها ومنحت 
ال�ضهادة الدولية خلطوط التحميل لعام 
خلطوط  دولية  اإعفاء  �ضهادة  اأو   1966

ل  فيما  التفاقية  وفقا لأحكام  التحميل 
اأحكام  عليها  تنطبق  �ضفينة  لأي��ة  يجوز 
الت���ف���اق���ي���ة وب���رت���وك���ول���ه���ا حت���دي���د خط 
الأدنى  التحميل  خ��ط  ع��ن  يزيد  حتميل 

املحدد مبوجب متطلبات التفاقية.
لالتفاقية   1988 ب����روت����وك����ول  ام�����ا 
البحار  يف  الأرواح  ل�����ض��الم��ة  ال���دول���ي���ة 
الرئي�ضي  ال��ه��دف  فيتمثل   SOLAS
منه يف حتديد احل��د الأدن��ى من معايري 
بناء وجتهيز وت�ضغيل ال�ضفن مبا يتوافق 
مع �ضالمتها. وتكون دولة العلم م�ضوؤولة 
عن �ضمان توافق ال�ضفن التي ترفع علمها 
الرواح  ���ض��الم��ة  ات��ف��اق��ي��ة  متطلبات  م��ع 
وتعديالتهما  وب��رت��وك��ول��ه��ا  ال��ب��ح��ار  يف 

لعدد  اإ�ضدارها  خالل  ومن   SOLAS
من ال�ضهادات القانونية املن�ضو�ص عليها 
اللتزام  اأن��ه مت  التفاقية كدليل على  يف 

باملتطلبات.
ل�ضالمة  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ت��ط��ل��ب 
متابعة حالة  ���ض��رورة   CSC احل��اوي��ات 
لتحمل  هيكلها  ومتانة  الفنية  احل��اوي��ة 
حتملها  التي  الب�ضائع  حمولة  اج��ه��ادات 
يف  مناولتها  �ضالمة  متطلبات  يلبي  مبا 
و�ضمان  ال�ضفن  على  وحتميلها  امل��وان��ئ 
ح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ني يف امل����وان����ئ وامل���ع���دات 
املينائية وال�ضفن وطاقمها ومعداتها من 
متابعة �ضيانتها ودميومة حالتها  خالل 

الفنية اجليدة.

خمتلف اجلهات والقطاعات وامل�ضتويات 
وطنيا  موؤ�ضرا   52 حتقيق  على  للعمل 
ال����دول����ة يف حتقيق  اإجن�������ازات  ل��ق��ي��ا���ص 
الريادة و�ضعادة ورفاهية املجتمع �ضمن 
�ضت اأولويات وطنية هي ال�ضحة التعليم 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  الق��ت�����ض��اد 

املجتمع الأمن والق�ضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية يف و�ضع 
تت�ضمن مبادرات  خطط عمل متكاملة 
املدى  وبعيدة  ومتو�ضطة  الأث��ر  �ضريعة 
واق�����رتاح ف���رق ع��م��ل ف��رع��ي��ة م�ضرتكة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل���ه���ام وامل����ب����ادرات والإ����ض���راف 
باأدوات  بال�ضتعانة  تنفيذ اخلطط  على 
اجلهات  خمتلف  مع  والتن�ضيق  مبتكرة 
العالقة  ذات  وال����دول����ي����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
تطورات  وم��ت��اب��ع��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ل�����ض��م��ان 
تقارير  ورف����ع  الأداء  ون��ت��ائ��ج  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

دورية بخ�ضو�ضها.
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املال والأعمال

تريليون درهم قيمة   5.731
التحويالت بني البنوك منذ بداية العام

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجمايل قيمة التحويالت املنفذة بني البنوك العاملة يف دولة الإمارات 
 5.731 اإ���ص  ت��ي  اإف  اإي  اأي��ه  ي��و  املالية  للتحويالت  الإم����ارات  نظام  ع��ر 
تريليون درهم منذ بداية العام وحتى نهاية �ضهر اكتوبر املا�ضي. و�ضجلت 
قيمة التحويالت بني البنوك خالل اكتوبر اعلى م�ضتوى لها منذ بداية 
العام اجلاري بعدما بلغت قيمتها 636 مليار درهم وبنمو ن�ضبته 18.3% 
امل�ضجلة  الكبرية  الزيادة  وتعك�ص  �ضبق.  ال��ذي  اغ�ضط�ص  �ضهر  مع  مقارنة 
خالل  البنكي  القطاع  ن�ضاط  وت���رية  ارت��ف��اع  البنوك  ب��ني  التحويالت  يف 
القطاعات  �ضهدته  ال��ذي  التح�ضن  من  بدعم  وذل��ك  املا�ضي  اكتوبر  �ضهر 
الإقت�ضادية الوطنية على اختالف ت�ضنيفاتها. وتظهر اإح�ضاءات امل�ضرف 
اأغ�ضط�ص  بلغت خالل �ضهر  البنوك  التحويالت بني  ارتفاع قيمة  املركزي 
املا�ضي 597.271 مليار درهم يف حني و�ضلت يف �ضهر يوليو 568.288 
مليار درهم مرتفعة من 480.948 مليار دهم خالل ال�ضهر الذي �ضبق. 
وكانت ال�ضهور الثالثة املا�ضية �ضجلت حتويالت بني البنوك بقيمة 1.77 
التحويالت  قيمة  اجمايل  %30.8 من  ن�ضبته  ما  ت�ضكل  درهم  تريليون 

امل�ضجلة منذ بداية العام وحتى نهاية �ضهر اكتوبر املا�ضي.

»الوطنية للخدمات البرتولية« ت�صتعر�ص 
اأحدث تكنولوجيات النفط والغاز

•• اأبوظبي- الفجر:

الرئي�ص  غ����ري���������ص،  ع�����دن�����ان  ذك������ر 
التنفيذي ل�ضركة الوطنية للخدمات 
ال��ب��رتول��ي��ة وم��ق��ره��ا اأب���وظ���ب���ي، اأن 
اأبار  خ��دم��ات  ت��زوي��د  ت��ت��وىل  ال�ضركة 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ح��ي��ث ن��ق��وم بتوفري 
لالآبار،  الإ�ضمنتية  البنية  خ��دم��ات 
اللولبي، وخدمات  الأنبوب  وخدمات 
حت���ف���ي���ز الآب�������������ار، وال����ن����ي����رتوج����ني، 
ال�ضطحي،  الإن��ت��اج  فح�ص  وخ��دم��ات 
وخ��دم��ات اجل�����ص الإل���ك���رتوين، هذا 

اإ�ضافة اإىل احلفر و�ضيانة الآبار.
املعر�ص  اأدي��ب��ك  يمُعد  غري�ص:  وق��ال 

لي�ص  النفطية،  لل�ضناعات  الرئي�ضي 
فقط يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، ولكن يف اأنحاء العامل، فهو قناة متميزة يف 
عر�ص وت�ضويق خدماتنا، والتفاعل مع عمالئنا احلاليني ومقابلة ع���م���الء 
املعلومات  تقنية  جل�ضات  عر  اجلديدة،  التقنيات  اإل�����ى  والتط���رق  ج���دد، 
اآبار النفط والغاز، الذين  التكنولوجيا يف خدمات  والجتماع مع مقدمي 
وعر�ص  اجل��دي��دة  منتجاتهم  خ��الل  م��ن  اإلينا  للو�ضول  الفر�ضة  لديهم 
اأي�ضاً.  واأ�ضاف غري�ص: من خالل تواجدنا باملعر�ص، �ضنقوم  خدماتهم 
�ضبيل  النفط والغاز، وعلى  اآبار  التقنيات يف عامل تكنولوجيا  اآخر  بعر�ص 
احللول  واآخ��ر  الب�ضرية،  الألياف  حلول  بعر�ص  �ضنقوم  احل�ضر،  ل  املثال 

الكيميائية وامليكانيكية التي ت�ضتخدم يف تكنولوجيا اآبار البرتول والغاز. 

مليار درهم الإيداعات النقدية   204.8
لدى »امل�صرف املركزي« يف 10 �صهور 

•• اأبوظبي-وام:

املركزي نحو  الإم��ارات  النقدية لدى م�ضرف  الإيداعات  اإجمايل قيمة  بلغ 
204.8 مليار درهم خالل ال�ضهور الع�ضرة الأوىل من العام 2017 ،منها 

204.72 مليار درهم عملة ورقية و78.3 مليون درهم عملة معدنية.
واظهرت احدث الأرق��ام التي ا�ضدرها م�ضرف الإم��ارات املركزي ام�ص منو 
قيمتها  بلغت  حيث   5.3% بن�ضبة  ال�ضهري  امل�ضتوى  على  الإي���داع  حركة 
�ضهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   18.813 مع  مقارنة  دره��م  مليار   19.821
�ضبتمر املا�ضي. ويف املقابل فقد بلغت قيمة ال�ضحوبات النقدية يف الفرتة 
من يناير وحتى نهاية �ضهر اكتوبر 2017 نحو 206.51 مليار درهم منها 
206.4 مليار درهم عملية ورقية ونحو 110.2 مليون درهم عملة معدنية. 
وارتفعت قيمة ال�ضحوبات خالل �ضهر اكتوبر 2017 اىل 20.8 مليار درهم 
العام وفقا لأرقام  14.456 مليار درهم يف �ضبتمر من نف�ص  مقارنة مع 
العام  الأول من  الن�ضف  بلغت يف  الإيداعات  املركزي. وكانت قيمة  امل�ضرف 
اجلاري 123 مليار درهم ، و�ضهدت حركتها بعد ذلك بع�ص التباطوؤ مقارنة 
�ضهري  يف  الإرت��ف��اع  ع��اودت  ثم  �ضبقت  التي  الأ�ضهر  يف  امل�ضجلة  بامل�ضتويات 
�ضبتمر واكتوبر املا�ضيني. وكان �ضهر يوليو املا�ضي الأكر ن�ضاطا من حيث 
قيمة الإيداعات والتي بلغت 23.934 مليار درهم تاله �ضهر ابريل بقيمة 
21.864 مليار درهم ثم يناير باإيداعات و�ضلت قيمتها 20.986 مليار 
الثالث  الربع  النمو خالل  ن�ضبة  بلغت  ال�ضحوبات فقد  دره��م. وعلى جانب 
129.3 مليار  دره��م مقارنة مع  206.51 مليار  اىل  %59.7 مرتفعة 
129.23 مليار درهم  2017 منها  العام  الأول من  الن�ضف  درهم خالل 

عملة ورقية ونحو 73 مليون درهم عملة معدنية.

 نحو 250مليار دولر حجم 
ال�صتثمار يف قطاع الطريان بالدولة 

•• اأبوظبي-وام: 

ان  العامة للطريان املدين عن  الهيئة  ال�ضويدي مدير عام  ك�ضف �ضعادة �ضيف 
دولر  مليار  نحو250  اإىل  و�ضل  بالدولة  الطريان  قطاع  يف  ال�ضتثمار  حجم 
وعدد الطائرات امل�ضجلة لدي الهيئة اأكر من 800 طائرة جتارية وما يزيد 
على  �ضحفية  ت�ضريحات  يف  ال�ضويدي  وق��در  ط��ي��ار.  ب��دون  ط��ائ��رة   300 ع��ن 
هام�ص فعاليات منتدي اأمن الطريان ال�ضاد�ص والع�ضرين يف اأبوظبي م�ضاهمة 
قطاع الطريان يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة بنحو%17 اإىل %18 فيما 
عام  مدير  واأك��د   .27% بن�ضبة  دب��ي  لإم���ارة  املحلي  الناجت  يف  القطاع  ي�ضاهم 
اأن دولة الإم��ارات تت�ضدر املركز الأول عامليا يف  الهيئة العامة للطريان املدين 
اأمن و�ضالمة الطريان وذلك بح�ضب املنظمة الدولية للطريان املدين. م�ضريا 
اإىل اأن الإمارات تدعم العديد من الدول بخراتها يف هذا املجال لرفع م�ضتوي 
اأمن الطريان لديهم مما يعك�ص ما تتمتع به منظومة الطريان املدين يف الدولة 

من خرات و احرتافية جعلتها الأكر اأمناً و�ضالمة على م�ضتوي العامل.

حامد بن زايد يزور موؤمتر ومعر�ص ادبيك 2017 

م�صبح الكعبي لـ »وام« : انخفا�ص اأ�صعار النفط اأجرب القطاع على الرتقاء بكفاءته وتعزيز اإنتاجيته

اأب�ظبي حت�سد جناحات ط�يلة االأمد يف ج�لتها اإىل ال�سني والهند

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي تقود وفدًا من ال�صركاء
 اإىل اأكرب �صــوقني دوليتــني م�صّدرتـني لل�صــياح اإىل الإمـارة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

 – وال�����ض��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  اختتمت 
ترويجيتني  جولتني  م���وؤّخ���راً  اأب��وظ��ب��ي 
جديدتني حتت عنوان “اأ�ضبوع اأبوظبي 
يف ال�ضني” و”اأ�ضبوع اأبوظبي يف الهند” 
ال��ن��م��و املذهل  ب���ه���دف ال����ض���ت���ف���ادة م���ن 
الإم�����ارة من  ي��ق�����ض��دون  ال��ذي��ن  لل�ضياح 
واللتان  الرئي�ضيتني،  ال�ضوقني  هاتني 
كبرية  اأع���داداً  ت�ضتقطبا  اأن  املتوقع  من 

من الزّوار اإىل الإمارة.
 7% بن�ضبة  ارت��ف��اع��اً  اأبوظبي  و�ضهدت 
على اأ�ضا�ص �ضنوي يف عدد نزلء الفنادق 
���ض��خ�����ص حتى  3.5 م��ل��ي��ون  ب��ل��غ  ال����ذي 
نهاية �ضبتمر لهذا العام. وترافق ذلك 
مع منو يف عدد نزلء الفنادق ال�ضينيني 
اأكر  ال�ضني  %65، مما يجعل  بن�ضبة 
�ضوق دولية م�ضدرة لل�ضياح اإىل الإمارة. 
يف  زي���ادة  ل��وح��ده  �ضبتمر  �ضهر  و�ضهد 
ن�ضبتها  بلغت  ال�ضينيني  ال�����زّوار  ع���دد 
من  نف�ضه  ال�ضهر  مع  مقارنة   133%

العام الفائت.
بينما ارتفعت ن�ضبة الزّوار القادمني من 

الهند اإىل الإمارة اأي�ضاً بزيادة ملحوظة 
يف عدد نزلء الفنادق اجلدد واملتكررين 
بالعام  م���ق���ارن���ة   8% ن�����ض��ب��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت 
املقيمني يف  الهنود  ع��دد  وب��ل��غ  امل��ا���ض��ي؛ 
باأبوظبي  فندقية  و�ضقة  فندقاً   163
256 األف �ضخ�ص، لت�ضبح الهند بذلك 
لل�ضياح  دولية م�ضدرة  �ضوق  اأك��ر  ثاين 

الوافدين اإىل الإمارة.
�ضعيد  �ضيف  �ضعادة  ق��ال  ال�ضدد،  وبهذا 
الثقافة  دائ��������رة  ع�����ام  م���دي���ر  غ���ب���ا����ص، 
�ضهدناه  ما  بعد  – اأبوظبي:  وال�ضياحة 
م���ن من���و م�����ض��ت��دام وم���ذه���ل م���ن كلتا 
ال�ضوقني على مدار العام؛ قررنا اغتنام 
الفر�ضة واإي�ضال اأف�ضل ما لدى الإمارة 
ودلهي،  وم��وم��ب��اي  �ضنغهاي  ق��ل��ب  اإىل 
وذل��ك كي يطلع العمالء عن كثب على 
والعرو�ص  امل��ع��امل  م��ن  املتنوعة  باقتنا 

ال�ضياحية.
اأبوظبي  حت��ت�����ض��ن  غ���ب���ا����ص:  واأ�����ض����اف 
الوجهات  م��ن  للغاية  ف��ري��دة  جمموعة 
ك��ل منها م��ن��ظ��وراً مغايراً  ي��وف��ر  ال��ت��ي  
ث��ق��اف��ت��ن��ا وتراثنا  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ي�����ض��ّل��ط 
لدى  خ��ا���ض��ة  ال��ل��ذي��ن يحظيان مب��ك��ان��ة 

زّوارن�������ا ال�����ض��ي��ن��ي��ني وال���ه���ن���ود ع��ل��ى حد 
اأثمرت  التي  الفعل  ردود  وكانت  ���ض��واء. 
عنها اجلولة الرتويجية اإيجابية ب�ضكل 
اجلولتني  ج��ع��ل  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  م���ذه���ل، 
�ضنويتني بالإ�ضافة اإىل تو�ضيع نطاقهما 
الدولتني،  امل��دن يف  م��ن  امل��زي��د  لت�ضمال 
وذل��ك بهدف احل��ف��اظ على من��و طويل 

الأمد من كلتا ال�ضوقني.
خالل  جولتيها  يف  ال��دائ��رة  اإىل  وان�ضم 
���ض��ه��ري اأك��ت��وب��ر ون��وف��م��ر مم��ث��ل��ون عن 
الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة 
وجزيرة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
يا�ص، وفريق قطاع الرحالت ال�ضياحية 
وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  البحرية 
اأبوظبي،  اللوفر  ومتحف  اأب��وظ��ب��ي،   –
وجامع ال�ضيخ زايد الكبري؛ حيث متكن 
والنهارية من  امل�ضائية  الفعاليات  زائرو 
ال�ضعبية،  العيالة  ب��ع��رو���ص  ال�ضتمتاع 
واملو�ضيقى  ال���ع���رب���ي،  اخل�����ط  وف����ن����ون 
الإم����ارات����ي����ة، وامل�����اأك�����ولت الإم���ارات���ي���ة 

التقليدية.
يف  اأبوظبي  اأ�ضبوع  م��ب��ادرة  وا�ضتقطبت 
م��ذه��اًل من  اإع��الم��ي��اً  ال�ضني اه��ت��م��ام��اً 

واملطبوعة  التلفزيونية  الو�ضائل  قبل 
املبا�ضر  البث  ا�ضتقطب  كما  والرقمية، 
�ضخ�ص  مليون   30 من  اأك��ر  للفعالية 

من �ضنغهاي وبقية املدن ال�ضينية. 
موقع  �ضخ�ص   2500 م��ن  اأك���ر  وزار 
اأه����م م�ضغلي  ���ض��ج��ل  ب��ي��ن��م��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ة، 
اجلولت ال�ضياحية املحلية- مبا يف ذلك 
قوية  تونيو ون تور وويونيواي- فر�ضاً 
لتوقيع �ضراكات الأعمال وزيادة مبيعات 

باقات العطالت.
اأب��وظ��ب��ي يف  اأ���ض��ب��وع  ا�ضتقطب  وب�����دوره 
�ضهد  اأي�ضاً، حيث  وا�ضعاً  اهتماماً  الهند 
اإىل  زائ�����ر  اآلف   5 م���ن  اأك�����ر  ح�����ض��ور 
اآلف   6 وح���وايل  مومباي  يف  فعالياته 

زائر يف دلهي. 
وب��ع��د خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ن��اج��ح��ة، قادت 
– اأبوظبي  وال�����ض��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
هندية  م��دن   5 �ضملت  ترويجية  جولة 
وحيدر  وت�ضيناي  وبنجالور  دلهي  ه��ي: 
اآب�����اد وك��ول��ك��ات��ا؛ وذل����ك ل��ت��ع��زي��ز مكانة 
للزوار  �ضياحية مثالية  اأبوظبي كوجهة 
جوي  �ضفر  ب�ضبكة  تتمتع  والتي  الهنود 
توفر  كما  م��ع��اً.  اآٍن  يف  ومريحة  مم��ت��ازة 

�ضركتا الحتاد للطريان وجيت اآيروايز 
282 رح��ل��ة ج��وي��ة اأ���ض��ب��وع��ي��ة م��ن 13 

وجهة هندية اإىل الإمارة.
والهند  ال�ضني  ت�ضكل  غبا�ص:  واأو���ض��ح 
ت�����ض��ت��اأث��ران بح�ضة  ���ض��وق��ان رئ��ي�����ض��ي��ت��ان 
كبرية من اجمايل عدد الزوار ال�ضنويني 
تنظيم  يف  �ضن�ضتمر  ول��ذل��ك  لأب��وظ��ب��ي، 
جانب  اإىل  هناك  الرتويجية  حمالتنا 
واملحافظة  الأخ��رى،  الرئي�ضية  الأ�ضواق 
اأعداد  ارت��ف��اع  زخ��م  على  امل�ضتطاع  ق��در 
ال������زوار امل��ت��ن��ام��ي��ة ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال من 
مكاتبنا  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإن  البلدين.  ك��ال 
اخلارجية يف كال البلدين يعطينا فكرة 
عمالوؤنا  وي��ن�����ض��ده  يتوقعه  ع��م��ا  مهمة 
هناك بالن�ضبة للوجهات ال�ضياحية، كما 
يتيح لنا هذا توفري منتجات خم�ض�ضة 
�ضيا�ضتنا  اأثبتت  وقد  توقعاتهم.  تواكب 
ال�ضينيني  ال���������زوار  مب���ن���ح  ال���ق���ا����ض���ي���ة 
منذ  الإم����������ارة  اىل  دخ������ول  ت����اأ�����ض����ريات 
الكبرية،  اأهميتها  اجل��اري  العام  مطلع 
الكفيلة  ال�ضبل  ا�ضتك�ضاف  و�ضنوا�ضل 
برت�ضيخ مكانة الإمارة كوجهة �ضياحية 

جذابة.

اأن دولة المارات العربية املتحدة ت�ضعى 
اإق��ام��ة م��ث��ل ه���ذه املنتديات  م��ن خ���الل 
لل�ضركات  متخ�ض�ضة  من�ضة  باعتبارها 
والتجارب  اخل�����رات  ل��ت��ب��ادل  ال��ع��امل��ي��ة 
والغاز  البرتول  لقطاع  احللول  واإيجاد 
وفق اأحدث التقنيات احلديثة واملبتكرة 

فى هذا القطاع احليوي.

•• اأبوظبي- وام:

زار �ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص ديوان ويل عهد اأبوظبي معر�ص 
للبرتول  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  وم����وؤمت����ر 
مركز  يف  ي���ق���ام  ال�����ذي   2017 ادب���ي���ك 

اأبوظبي الوطني للمعار�ص.

وت��ف��ق��د ���ض��م��وه - خ����الل اجل���ول���ة التي 
�ضلطان  الدكتور  معايل  خاللها  رافقه 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة الرئي�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة ب�����رتول اأب�����و ظبي 
الوطنية اأدنوك وجمموعة �ضركاتها” - 
والأجنبية  الوطنية  الأجنحة  من  عددا 
التطوير  م�ضتجدات  اآخ��ر  على  وتعرف 

والتحديث يف تقنيات النتاج يف جمايل 
املعرو�ضات  واأه�������م  وال����غ����از  ال����ب����رتول 

واملنتوجات وامل�ضاريع املتعلقة بالطاقة.
وا����ض���ت���م���ع ����ض���م���وه م����ن ال���ق���ائ���م���ني على 
الأجنحة وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات العار�ضة 
التطويرية  واخلطط  الرامج  اأهم  اإىل 
وخا�ضة  ال���ط���اق���ة  مل�����ض��ت��ق��ب��ل  وروؤي���ت���ه���م 

واملحافظة  ب��ال���ض��ت��دام��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
زيارة  �ضموه  البيئة. و�ضملت جولة  على 
���ض��رك��ة ت��وت��ال و���ض��رك��ة اأرام���ك���و و�ضركة 
مبادلة و�ضركة النفط ال�ضينية واجلناح 

الياباين و�ضركة ادنوك.
واأك����د �ضمو ال�����ض��ي��خ ح��ام��د ب��ن زاي���د اآل 
 - العار�ضني  نهيان - خالل حديثه مع 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م�����ض��ب��ح ال��ك��ع��ب��ي ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
“مبادلة  ل�ضركة  التابع  والبرتوكيماويات  البرتول 
م�ضتقبل  اأم��ام��ه��ا  النفط  �ضناعة  اأن  لال�ضتثمار” 
اإي���ج���اب���ي يف ظ���ل ق���ط���اع ن��ا���ض��ج ���ض��ه��د ال��ع��دي��د من 
ال���ت���غ���ريات ال��ت��ي اأج�����رت ال�����ض��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة على 
يوا�ضل  ف��ي��م��ا  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا،  اإدارة  اأ���ض��ل��وب  م��راج��ع��ة 
ال��ق��ط��اع ال��ت��اأق��ل��م والب��ت��ك��ار م��ع امل�����ض��ت��ج��دات. وقال 
الكعبي يف حوار مع وكالة اأنباء الإم��ارات “وام” ان 
ظهور  مع  ب��داأ  وال��ذي  النفط  اأ�ضعار  يف  النخفا�ص 
2014 قد  ال�����ض��خ��ري الأم��ري��ك��ي يف ع���ام  ال��ن��ف��ط 
اأجر القطاع على الرتقاء بكفاءته وتعزيز اإنتاجيته 
اغتنام  ن��ح��و  ال�����ض��رك��ات  ت��وج��ه  اإ���ض��اف��ة  اأق���ل  بتكلفة 
وراأ�ضمالها  م���وارده���ا  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال�����ض��راك��ة  ف��ر���ص 

من  اإ���ض��اف��ي��ة  قيمة  حتقيق  ع��ن  ف�ضال  وتقنياتها، 
خالل زيادة الن�ضاط يف جمال ال�ضتك�ضاف والإنتاج. 
الطلب  حول  النقا�ص  من  الكثري  هناك  اأن  واأ�ضاف 
نطاق  ات�����ض��اع  م��ع  وذل����ك  امل�ضتقبل  ال��ن��ف��ط يف  ع��ل��ى 
�ضتحدث  بدورها  التي  الكهربائية  ال�ضيارات  انت�ضار 
تغيريا يف ديناميكية الأ�ضواق ورغم كل هذا النقا�ص 
النفط  �ضيبقى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��رك��ب��ات  ث����ورة  ح���ول 
العاملي،  ال��ط��اق��ة  م��زي��ج  م��ن  واأ���ض��ا���ض��ي��ا  مهما  مكونا 
ومنو  ال��ن��ا���ض��ئ��ة  الق��ت�����ض��ادات  متطلبات  اإىل  ن��ظ��را 
 31.7% النفط  ي�ضكل  العاملي حيث  الطلب  حجم 
%21.6 م��ن م��زي��ج ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي ومع  وال��غ��از 
�ضيزداد  منو  من  والهند  ال�ضني  اأ���ض��واق  ت�ضهده  ما 
الطلب على النفط، كما �ضن�ضهد طلبا متناميا على 
البرتوكيماويات يف الأ�ضواق النا�ضجة. واأ�ضار اإىل اأن 
النفط �ضجل خالل ال�ضهر اجلاري اأعلى �ضعر له يف 

عامني عند 60 دولر للرميل مما يوؤكد اأن النمو 
ال�ضريع يف القطاعات القت�ضادية امل�ضتهلكة للنفط، 
مثل الأن�ضطة التجارية وال�ضناعية يجعل الأ�ضواق 
التي  التحديات  وح��ول  امل�ضتقبل.  يف  اإيجابية  اأك��ر 
التنفيذي  الرئي�ص  ق��ال   .. النفط  �ضناعة  ت��واج��ه 
ل�ضركة  التابع  والبرتوكيماويات  ال��ب��رتول  لقطاع 
ت�ضهد  ال��ن��ف��ط  �ضناعة  اأن  لال�ضتثمار”  “مبادلة 
تطراأ  التي  التغريات  ت�ضمل  جديدة  حتديات  حاليا 
ال�ضخري  النفط  وتاأثري  النفط  �ضوق  هيكلية  على 
بحجم  التنبوؤ  و�ضعوبة  التقليدي،  غري  الأمريكي 
ال�ضتثمار  وت���راج���ع   2022 ع���ام  ح��ت��ى  امل��ع��رو���ص 
الراأ�ضمايل يف جمال ال�ضتك�ضاف والإنتاج �ضمن ما 

يعرف ب�دورة ال�ضتثمار النفطي الطويلة.
ع��ل��ى جتاوز  ت��ع��م��ل  ال�����ض��ن��اع��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
ال��ت��ح��دي��ات، ح��ي��ث ن�ضهد ت��رك��ي��زا ك��ب��ريا على  ت��ل��ك 

واملوارد  التمويل  مثل  لالأعمال  الأ�ضا�ضية  املقومات 
تفكر  فال�ضركات  الب�ضري  املال  وراأ�ص  والتكنولوجيا 
املخاطر  م�ضاركة  كيفية  يف  ا�ضرتاتيجية  بطريقة 
باأقل  الكفاءة  تعزيز  �ضبل  ت��درك  وب���داأت  والتمويل، 
اآخر  حت��ول  هناك  اأن  اإىل  ولفت  املمكنة.  التكاليف 
�ضركات  ب��ني  ال�ضراكات  يف  يتمثل  لالهتمام،  مثري 
واأعتقد  الوطنية  النفط  و�ضركات  الدولية  النفط 
من  التالية  املوجة  �ضتولد  ال�ضراكات  ه��ذه  مثل  اأن 

البتكار الذي حتتاجه هذه ال�ضناعة اإىل حد كبري.
اغتنام  الدائم على  “مبادلة”  الكعبي حر�ص  واأك��د 
بقوة  ت��رك��ز  ال�ضركة  فا�ضرتاتيجية  ج��دي��دة  ف��ر���ص 
على خلق القيمة وحتقيق عائدات للجهة امل�ضاهمة، 
ال�ضركاء  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  حكومة  اأي 
امل��ن��ا���ض��ب��ني وم���ن خ���الل ال��ق��ي��ام مب�����ض��اري��ع منا�ضبة 

وتنفيذها بطريقة مدرو�ضة وفعالة.
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املال والأعمال

اأربع جل�صات ملوؤمتر دبي العاملي للريادة والبتكار والتميز  تناق�ص جتارب ريادية

خالل م�ساركتها يف معر�ص اديبك 2017

»ماب تيك« Map-Tech  تطلق تكنولوجيا التحكم بالقوارب الذاتية لقطاع النفط والغاز

حماوره  ترتكز   ... ال��ع��رب��ي  اخلليج  دول 
ال���ض��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى ال���ض��ال��ة والب���ت���ك���ار ... 
القت�ضادي،  النمو  حم��رك  هو  فالبتكار 
امل��ع��رف��ة، م��رت��ك��زا على  ق���وة  ع��ل��ى  معتمدا 
زيادة  الذي يعمل على  البحث والتطوير، 
القدرة التناف�ضية للدول، احداث تغيريات 
جمتمعية، وبناء امل�ضتقبل حمققا الزدهار 
احل�ضاري. ، وتعمل دولة المارات على اأن 
تكون رائدًة فى جميع املجالت، �ضباقة فى 
تناف�ضية  ما يدعم  لكل  املبادرة  زم��ام  اأخ��ذ 
وفق  ال��دويل،  ال�ضعيد  على  اقت�ضادياتها 
خطط وبرامج ا�ضرتاتيجية تنموية حتقق 
اف�ضل  م��ع  وال��رف��اه��ي��ة  ال�����ض��ع��ادة  ل�ضعبها 
مقومات احلياة الع�ضرية. ، ومتكنت دولة 
ع��ل��ى �ضدارتها  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ن  الم������ارات 
عاملياً   35 متبوؤة املركز الأول عربياً،  وال� 
يف م��وؤ���ض��ر الب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي ل��ع��ام 2017 
،  من حيث اأدائها ال�ضامل، لتعزز موقعها 
�ضمن بلدان الفئة العليا الأكر ابتكاراً يف 
واأحرزت  كما  املوؤ�ضر،  لهذا  العام  الرتتيب 
ت���ق���دم���اً م��ل��ح��وظ��اً يف ع����دد م���ن امل���ح���اور 
الخرى، من اأبرزها:  راأ�ص املال الب�ضري، 

••   دبي-الفجر :

للريادة  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  وا����ض���ل 
املنعقدة  بدبي فعالياته  والتميز  والبتكار 
 ، �ضيتي  في�ضتفال  انرتكونتنتال  فندق  يف 
بح�ضور ال�ضيخ فاهم بن حممد القا�ضمي 
وال�ضيخة �ضيد بنت �ضقر القا�ضمي رئي�ضة 
الرميثي  عبداحلميد  وال��دك��ت��ور  امل��وؤمت��ر 
املن�ضق العاغم للموؤمتر حيث عقدت ام�ص 
اربع جل�ضات كانت اجلل�ضة الرابعة وراأ�ضها 
حممد الزيودي بعنوان » طريقة �ضديقة 
البالتني  ج�����ض��ي��م��ات  ل��ت��ح�����ض��ري  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
والف�ضة والذهب النانونية مع م�ضتخل�ص 
عالج  يف  وا�ضتخدامها  ال�ضعودية  التمور 
الدكتور  وق��دم��ت��ه��ا  ال�ضرطانية  اخل��الي��ا 
جنالء الردادي ، فيما قدمت الروفي�ضورة 
املوؤ�ضرات  ع��ن  ورق���ة  ال��ن��ور  ها�ضم  تغريد 
ال��ع��امل��ي��ة ل����ل����راءات وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
العراق ، وناق�ضت اجلل�ضة اخلام�ضة ثالث 
اوراق الوىل عن مالمح الثورة ال�ضناعية 
قدم  فيما  ب��در  التجاين  الدكتور  الرابعة 
ال�ضتاذ ها�ضم احلب�ضي ورقة عن القت�ضاد 
ابتكارات  املعريف وحتويل الخرتاعات اىل 
وبيئي  واج��ت��م��اع  اق��ت�����ض��ادي  م�����ردود  ذات 
�ضالح  م�ضاعد  متقاعد  الفريق  قدم  فيما 
ال���ق���ادة الأمني  ال��غ��وي��ن��م م��وؤ���ض�����ص م��ع��ه��د 
للدرا�ضات والتدريب الهلي ورقة البداع 
وناق�ضت   ، الأم���ن���ي  امل���ج���ال  يف  والب���ت���ك���ار 
الدكتورة  ب��رئ��ا���ض��ة  ال�����ض��اد���ض��ة  اجل��ل�����ض��ة 
الوىل  ع��م��ل  اوراق  ارب���ع  ال��ب��ل��و���ض��ي  ليلى 
للدكتور توبي كنتج حول البحث عن اعلى 
ال�ضباب  م�ضروعات  يف  لالبتكار  م�ضتوى 
بناء اجل�ضور بني  الثانية ناق�ضت  والورقة 
ال�ضيدة  ال��دويل  الثقايف  والتنوع  ال�ضالة 
ديانا هوفرن فيما قدم لري يل ورقة عن 
بني  املوؤ�ض�ضي  الط���ار  يف  التعامل  كيفية 
ال�����ض��ني وال�����ض��رق الو���ض��ط وق���دم جو�ضي 

مدخل  ال���ب���دوي���ة  الدارة  ورق�����ة  ���ض��ت��وك��ر 
ال�ضابعة  ورا���ص اجلل�ضة   ، جديد لالأعمال 
بعنوان » جتارب ريادية » ح�ضن ال�ضام�ضي 
وناق�ضت ثالث اوراق عمل الوىل لال�ضتاذ 
خالد ال�ضفيان جتربة اجلمعية ال�ضعودية 
للذوق العام )ذوق(  قال فيها : يف البداية 
ادارة  ملجل�ص  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ض��ك��ر  اأت���ق���دم 
والبتكار  للريادة  الثالث  العاملي  امل��وؤمت��ر 
وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ج��ه��وده��م يف ت��ب��ن��ي ودعم 
واك���ت�������ض���اف امل�����ب�����ادرات وت����ك����رمي الأف�������راد 
اختيارهم  يتم  التي  واملوؤ�ض�ضات  والهيئات 
على  بالنفع  ي��ع��ود  مل��ا  عاملية  معايري  وف��ق 

الن�ضانية وكوكبنا.
امل��ح��ف��ل العاملي  ت��ك��رمي��ي  يف ه���ذا  وا���ض��ك��ر 
ك��ف��رد م��ن جم��م��وع��ة ك��ب��رية عملت طيلة 
دوؤوب لكي  بكل جهد وعمل  �ضنوات  ثالث 
معيار  رف���ع  يف  جمتمعهم  يف  ي�ضتثمرون 
ال��ل��وح��ة اجلميلة  ف��ي��ه ول��ت��ك��ت��م��ل  ال�����ذوق 
فهذه   ، الر�ضيدة  حكومتنا  اأجنزتها  التي 
املنطقة  ام�����ري  ل�����ض��م��و  �����ري  جتمُ اجل�����ائ�����زة 
العام  للذوق  الفخري  الرئي�ص  ال�ضرقية 
انطالقتها  منذمُ  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تبنيه  على 
الفريق  اخ�����واين واخ����وات����ي  ا���ض��ك��ر  وك��م��ا 
ال��ذوق على كل جهد  التاأ�ضي�ضي للجمعية 
بذلوه و وقفتهم معاي ، ونحن ن�ضري وهلل 
احل��م��د ب��روؤي��ة وا���ض��ح��ة و خ��ارط��ة طريق 
ط��وي��ل امل����دى ل��ل��و���ض��ول ل��ن��ت��ائ��ج ك��ب��رية و 
اثر  لإي��ج��اد  جمتمعنا  على  ت�ضقط  فاعلة 
دعمكم  على  لكم  ف�ضكراً  وم�ضتدامة  قوي 
مفهوم  تر�ضيخ  يف  ��ب  َي�����ضْ ال���ذي  ولقائكم 
الذوق ،  والورقة الثانية لعاي�ضة النظريي 
الثالثة  » وال��ورق��ة  ح��ول جتربة » حلم رد 
ملوزة   « اح���زان  ب��ال  حياة   « جتربة  ناق�ضت 
الرويعي . وقالت ال�ضيخة �ضيد بنت �ضقر 
امل��وؤمت��ر  :  رئي�ضة  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن 
والبتكار  للريادة  الثالث  العاملي  امل��وؤمت��ر 
وال��ت��م��ي��ز  يعد اح����د رواف������د ال��ت��ن��م��ي��ة يف 

ال�����ض����واق،  املخرجات  ت���ط���ور  ال���ب���ح���وث، 
ال�ضتثمار  ج��ذب  على  والعمل  الإبداعية، 
النوعي الذي يعزز موقعها من التناف�ضية 
يف القطاعات املرتبطة بالبتكار، لي�ضعها 
�ضمن البلدان الأ�ضرع منواً يف هذا املجال 
ا�ضا�ضيا  م��رت��ك��زا  الب��ت��ك��ار  ا���ض��ب��ح  ل��ق��د   ،.
و�ضيا�ضات  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ط  يف 
ال���ت���ط���وي���ر ل��ل��ع��دي��د م����ن امل�����ج�����الت،  مع 
وتكامل  التن�ضيق  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  احل��ر���ص 

الدوار بني خمتلف اجلهات املعنية.
ف��ف��ي خ�ضم   : ال��ق��ا���ض��م��ي  وا���ض��اف��ت �ضيد 
من  اح��دث��ت��ه  التكنولوجية،  وما  ال��ث��ورة 
نقلة نوعية،  يف خمتلف القطاعات،  التي 
فانه لبد  والب���داع  البتكار  على  ارت��ك��زت 
والقيم  احل�����ض��اري  البعد  اىل  النظر  م��ن 
تعتر  ال���ت���ي  والج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
التنمية  ل�ضتمرارية  جوهريا  مو�ضوعا 
ت��ن�����ض��ده��ا ق���ي���ادة دولتنا  ال��ت��ي  امل�����ض��ت��دام��ة 
متوا�ضلة  امل�ضاعي  ف��اإن  ل��ذا   ... الر�ضيدة 
ال�ضعبي  وامل������������وروث  ال���������رتاث  لح�����ي�����اء 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه وت��ن��م��ي��ت��ه، مب����ا يحقق 

التوازن الجتماعي وال�ضتقرار. 
للحفاظ  العربية  باللغة  الهتمام   ياأتي 
على الهوية الوطنية احد الهداف البعيدة 
احل�ضارية.  امل��رت��ك��زات  تبني  ال��ت��ي  امل���دى 
عامليا،   من��وذج��ا  ال�ضينية  ال��ت��ج��رب��ة  وان 
وال�ضالة،  البتكار  اق��ط��اب  ب��ني  وازن  ق��د 
با�ضم  امل���ع���روف���ة  ال�����ض��ني  ف��ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
طريق واح��د .... ح��زام واح��د وما حققته 
جديرة  وثقافية  اقت�ضادية  جناحات  من 

بالهتمام والدرا�ضة. 
رئي�ضة  البلو�ضي  ليلى  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
اللجنة التنظيمة: ل ميكن ت�ضور فرحتنا 
كمنظمني اليوم ونحن نرى هذه الكوكبة 
واملثقفني  امل���ع���ل���م���ني  م����ن  ال���ن���خ���ب���ة  م����ن 
وامل��دي��ري��ن وامل��خ��رتع��ني وامل��ب��ت��ك��ري��ن من 
املختلفة  العامل  العربية ومن دول  ال��دول 

يلتقون جميعا حتت �ضقف واحد يف املوؤمتر 
والتميز  والبتكار  للريادة  الثالث  العاملي 
وملتقى  م���وؤمت���رك���م  يف  ب��ك��م  ف���اأه���ال   ....
... فمفهوم  وال����ري����ادة  والب������داع  ال��ت��م��ي��ز 
ال���ري���ادة وال��ت��م��ي��ز ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ن��ا مرتبط 
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة .. ب��ب��ن��اء الر�����ص 
على  نتائج  م��ن  ينعك�ص  مب��ا   .. والن�����ض��ان 
الواقع للم�ضاهمة يف حتقيق قيمة م�ضافة 
امل�ضتوى  على  �ضواء  والتنمية  لالن�ضانية 
او على  امل��وؤ���ض�����ض��ي  او  ال���ض��ري  او  ال��ذات��ي 
جزء  فكلها  وال��ع��امل��ي  املجتمعي  امل�����ض��ت��وى 
من منظومة واحدة هي تنمية الن�ضان او 

تنمية املوارد الب�ضرية .
 2015 اكتوبر  يف  الوىل  انطالقته  منذ 
عاتقنا  على  اخذنا  قد  ونحن  دب��ي  يف  هنا 
ان ي��ك��ون م��وؤمت��رن��ا ال�����ض��ن��وي ع���ب���ارة عن 
تزخر  التي  للخرات  مهرجان  او  ملتقى 
او  الكويت  او  الم���ارات  يف  موؤ�ض�ضاتنا  بها 
م��ك��ان يف  او يف  امل��ان��ي��ا  او  ال�ضني  او  م�ضر 
العامل ونحن نعتز دوما بالخوة الزمالء 
اليوم  ي�����ض��ارك��ون��ن��ا  ال���ذي���ن  وال���زم���ي���الت 
كمحا�ضرين لتقدمي خراتهم وجتاربهم 
لننا نعي�ص اليوم عامل التكنولوجيا الذي 
ا�ضبحت فيه املعرفة متوفرة حتت ال�ضابع 
ويف كل مكان ولكن العامل مليئ باخلرات 
ال��ك��ث��رية غ���ري امل��ع��روف��ة وال���ت���ي مل ت�ضل 
ولذلك  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  عر 
فنحن نعتز بهذه اخلرات والكفاءات التي 

امتالت بها هذه القاعة .
ولأنه موؤمتر الريادة فالبد لنا من تقدمي 
ال�ضكر والتقدير والعرفان للرواد الوائل 
م��ن الج���داد والب���اء مم��ن ت��رك��وا لنا هذا 
والجداد  لالباء  فتحية  احل�ضاري  الرث 
مزارع  ويف  العربية  اجل��زي��رة  �ضحاري  يف 
العربي  خليجنا  يف  اللولوء  هريات  ع�ضري 
.. حتية للرواد يف حقول ال�ضني ويف فيايف 

تك�ضا�ص ومناجم افريقيا .

�صيولة الأ�صهم الإماراتية 
ترتفع اىل 800 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

املال  اأ���ض��واق  يف  ال��ت��وايل  على  الثاين  لليوم  حت�ضنها  ال��ت��داول  �ضهية  وا�ضلت 
الإماراتية ما رفع اجمايل قيمة ال�ضفقات اىل نحو 800 مليون درهم بنمو 
و�ضط  ال�ضيولة  حت�ضن  وج��اء  ال�ضابق.  ال��ي��وم  م��ع  مقارنة   14.3% ن�ضبته 
ا�ضتمرار املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي املايل تعزيز مكا�ضبه خمترا حاجزا جديدا 
ان  قبل  نقطة   3500 م�ضتوى  اىل  ارتفاعه  بعد  التحليل  بح�ضب معيطات 
اجلانب  ،وعلى   0.32% ن�ضبته  بنمو  نقطة   3488 عند  ل��الإغ��الق  يعود 
للجل�ضة  متا�ضكه  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  العام  املوؤ�ضر  وا�ضل  الأخ��ر 
الثانية على التوايل مغلقا عند 4366 نقطة بانخفا�ص طفيف مل تتجاوز 
%0.07 وفقا ملا يظهر الر�ضد اليومي للتعامالت. و�ضهدت جل�ضة  ن�ضبته 
زيادة عدد الأ�ضهم التي دخلت املنطقة اخل�ضراء المر الذي �ضاهم يف زيادة 
من  كبرية  ن�ضبة  تركز  ا�ضتمرار  و�ضط  امل��ايل  دب��ي  �ضوق  يف  خا�ضة  الن�ضاط 

ال�ضيولة على بع�ص ا�ضهم ال�ضركات ذات الإدراج املزدوج.
وقال و�ضطاء يف ال�ضوق كان من املالحظ اأن التح�ضن يف الأ�ضعار �ضجع على 
الدعم  اأن  اىل  ،م�ضريين  الن�ضطة  الأ�ضهم  ع��دد  زي���ادة  م��ع  جم��ددا  ال��ت��داول 
الأكر هذه املرة لل�ضوق جاء من قطاعي البنوك والإ�ضتثمار بالإ�ضافة اىل 
اأ�ضهم التاأمني التكافلي. وظهر خالل جل�ضة اليوم �ضهم دبي لال�ضتثمار الذي 
�ضعد اىل م�ضتوى 2.49 درهم بنمو ن�ضبته %4.2 تقريبا كذلك فقد ارتفع 
�ضهم امالك بنف�ص الن�ضبة مغلقا عند 1.04 درهم وبلغ �ضهم ال�ضوق م�ضتوى 
�ضركة مزدوجة  وه��ي  اأت�����ص  اأف  �ضهم جمموعة ج��ي  ووا���ض��ل  دره���م.   1.13
الإدراج ن�ضاطه الكبري مرتفعا بن�ضبة %4.6 اىل 1.60 درهم وبلغت قيمة 

ال�ضيولة املنفذة عليه اكر من 200 مليون درهم.
اىل  مرتفعا  للتح�ضن  اأبوظبي  بنك  �ضهم  ع��اد  اأبوظبي  العا�ضمة  �ضوق  يف  و 
10.25 درهم كما �ضعد �ضهم ا�ضراق اىل 73 فل�ضا. وات�ضعت م�ضاحة اللون 
الأخ�ضر على �ضا�ضة العر�ص بعدما اغلقت ا�ضهم 38 �ضركة على ربحية من 
اإجمايل ا�ضهم 65 �ضركة جرى تداولها يف ال�ضوقني يف حني انخف�ضت ا�ضعار 

ا�ضهم 18 �ضركة وحافظت ا�ضهم 9 �ضركات على اأ�ضعارها يف اليوم ال�ضابق.

»البنية التحتية« ترعى اأول قمة 
لالبتكار يف اخلر�صانة اجلاهزة 

•• دبي -وام:

يف  البتكار  قمة  من  الأوىل  ال���دورة  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  ترعى 
اجلاري  نوفمر   26 يف  �ضتقام  التي  ال�ضب  ال�ضابقة  اجلاهزة  اخلر�ضانة 
مب��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���ص وت��ق��ام حت��ت مظلة 

. The Big 5 معر�ص
النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  القمة  اأعمال  يفتتح 
الدوليني  اخل��راء  فيها نخبة من  وي�ضارك  التحتية  البنية  وزي��ر تطوير 
املخت�ضني يف اخلر�ضانة اجلاهزة ال�ضابقة ال�ضب وكبار املوردين للمنتجات 

اخلر�ضانية وعدد من املعنيني حول العامل .
و قال معايل الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي اإن حتقيق تطوير متوازن 
يعتر  الدولية  املعايري  اأف�ضل  مع  يتما�ضى  مبا  التحتية  للبنية  وم�ضتدام 
اإىل جنب مع  البنية التحتية جنبا  ل��وزارة تطوير  املهام الرئي�ضية  اإح��دى 
�ضمان اإجناز الرنامج الوطني لالإ�ضكان لفتا اإىل اأن اخلر�ضانة اجلاهزة 
ت�ضكل مكونا ا�ضرتاتيجيا خلطط عمل الوزارة يف مرحلة البناء والتطوير. 
الكبري  ال��دور  تعك�ص  ال�ضب  ال�ضابقة  للخر�ضانة  قمة  اأن  معاليه  واأ���ض��اف 
للوزارة يف �ضبيل حتقيق م�ضتهدفاتها بدفع جمال البنية التحتية وال�ضكان 
تكنولوجيا  اأن  اإىل  م�ضريا  وال��ري��اد  التميز  نحو  قدما  الإم����ارات  دول��ة  يف 
اخلر�ضانة اجلاهزة ال�ضابقة ال�ضب تعزز نوعية و�ضرعة امل�ضاريع الإن�ضائية 
ف�ضال عن اأنها ت�ضتخدم على نطاق وا�ضع يف كل من مكونات البنية التحتية 
كمنظومات ال�ضكك احلديدية والطرق ال�ضريعة والطرق العادية ومكونات 
البناء والعمارة. واأكد معايل الدكتور عبد اهلل بلحيف النعيمي اأن تنظيم 
لتحقيق  التغيري  عملية  ق��ي��ادة  يف  الإم�����ارات  دول���ة  دور  ي��رز  القمة  ه��ذه 
م�ضتقبل واعد يف جمال تطوير البنية التحتية كونها جتمع حتت �ضقفها 
�ضناع القرار وكريات ال�ضركات العاملية املتخ�ض�ضة يف القطاع والتي تقدم 
“ نحن بدولة الإم��ارات نعي  اأك��ر احللول تقدما وابتكارا. وق��ال معاليه 
الأفكار البتكارية  بالإعتماد على  التوجه نحو تطوير بنية حتتية  اأهمية 
املبدعة لتحاكي بذلك ما حققته الدولة من تطور خالل ال�ضنوات املا�ضية 

وكذلك تعزز مكانتها على اخلريطة العاملية لل�ضنوات املقبلة ».
 The Big »من جانبها اأعربت جو�ضني هيجمانز مديرة فعاليات معر�ص
عن الفخر بدعم الوزارة للقمة ما يوؤكد الأهمية املتزايدة للخر�ضانة   »5
الإم����ارات  ل��دول��ة  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����ض��ب  ال�ضابقة  اجل��اه��زة 
باإعتبارها من املواد املوفرة للتكاليف و�ضديدة التحمل وامل�ضتدامة منوهة 
باأن احللول املبتكرة للخر�ضانة �ضابقة ال�ضب توفر فر�ضا غري م�ضبوقة يف 

البيئة املبنية .

»بناء ال�صفن«: 71 مليون 
درهم ارباح ال�صركة يف 9 ا�صهر

•• اأبوظبي-وام:

لبناء  اأبوظبي  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  امل��زروع��ي  خالد  الدكتور  ك�ضف 
درهم  750 مليون  بقيمة  تنفذ حاليا م�ضروعات  ال�ضركة  ان  ال�ضفن عن 
لفتا اىل حتقيق ال�ضركة اأرباحا ت�ضل اإىل 71 مليون درهم يف ال 9 اأ�ضهر 
يف  حققت  ال�ضركة  اأن  اىل  ل��وام  ت�ضريح  يف  واأ���ض��ار   .  2017 م��ن  الأوىل 
ال�ضنوات الثالث املا�ضية اأرباحا و�ضفها باخليالية بف�ضل جودة خدماتها 
ال�ضفن  و�ضناعة  ال�ضيانة  قطاع  تاأثر  من  بالرغم  الإدارة  جمل�ص  ودع��م 
التجارية والع�ضكرية بالو�ضع القت�ضادي العاملي . واأكد اأن ال�ضركة تخطو 
اىل م�ضار اأف�ضل وهي اليوم بهويتها اجلديدة اأكر من جمرد �ضركة بناء 
احلربية  ال�ضفن  ل�ضناعة  بالن�ضبة  ���ض��واء  خدماتها  �ضتنوع  ولكنها  �ضفن 
و�ضيانتها وال�ضفن التجارية و�ضيانتها بالإ�ضافة اىل قطاع النفط والغاز 
الذي ت�ضارك فيه �ضركة اأبوظبي لبناء ال�ضفن من خالل معر�ص وموؤمتر 

اأبوظبي الدويل للبرتول اأديبك.

•• ابوظبي-الفجر: 

لدى  البحرية  التكنولوجيا  خ��راء  ط��رح 
الإماراتية   MAP Tech ت��ي��ك  م���اب 
ل��ل��ق��وارب ذات���ي���ة احلركة  ن��ظ��ام��اً ج���دي���داً 
جناح  زوار  اأم���ام  وال��غ��از  النفط  لقطاعات 

ال�ضركة يف معر�ص اديبك 2017 .
MAP Pro من  ب��رو  امل��اب  ويعد نظام 
ماب تكنولوجي MAP Tech الحدث 
من نوعه فهو قادر على حتويل اي مركبة 

ذات  مركبة  اىل  ي���دوي،  حتكم  ذات  ع��ادي��ة 
ن��ظ��ام حت��ك��م ذات����ي.  وت��ع��ر���ص ال�����ض��رك��ة يف 
بجهاز  م��زود  ترفيهي  ق��ارب   ٢٠١7 ادي��ب��ك 
ال���ذي يقع يف   ،  MAP Pro ب��رو  امل���اب 
خ���ور دب���ي، وال��ت��ح��ك��م ب��اجل��ه��از م��ن خالل 
حمطة القيادة املحولة عن بعد ١٤5 كم يف 
اأر�ص املعار�ص  جناح اك�ضالتو الإم��ارات يف 

باأبوظبي.
وق���ال م��دي��ر ال��روب��وت��ات ع��دن��ان ال�ضو�ضي 
  :  MAP Tech ت��ي��ك  م���اب  ���ض��رك��ة  يف 

بالإ�ضافة اىل ميزة ال�ضائق الآيل، يعد ماب 
برو   MAP Pro« نظام وحدات متطور 
للغاية، حيث ميكن دجمه بجهاز او معدات 
من طرف او وحدة حتكم ثالثة، مما ي�ضمح 
وترجمتها من  املعلومات  بالتحكم بجميع 

خالل حمطة التحكم والقيادة .
كما اأ�ضاف اأن قطاعات النفط والغاز تعتمد 
ال�ضيطرة  لعملية  خا�ضة  ا�ض�ص  ع��دة  على 
فح�ص  مثل  اخل��ا���ض��ة،  ملركباتها  ال��ذات��ي��ة 
احلفريات  م���راق���ب���ة  امل���ح���ي���ط���ات،  اع���م���اق 

الآيل  النقل  واي�����ض��اً  الأن��اب��ي��ب،  وخ��ط��وط 
للعمال واملعدات.

اأحد  تعد  التي  الإم���ارات  اك�ضالتو  وتوؤمن 
البحرية  القطع  ت��وري��د  يف  ال�ضركات  اه��م 
باأن   ، اأكر من ١٤،5٠٠ منتج   والتي تقدم 
التطور  �ضبل  اأح��د  الآيل هو  التحكم  نظام 
امل�ضتقبلي امللحوظ، لذلك فاإنها تتعامل مع 
تكنولوجي  MAP Techماب  �ضركة 
الأو�ضط  ال�ضرق  رئي�ضي يف منطقة  كموزع 

و�ضمال اأفريقيا. 

�ضركة  ل��دى  الأع��م��ال  وق��ال مدير تطوير 
اإن  مي�ضدورب:  وليم   ، الإم���ارات  اك�ضالتو 
اأماناً،  الأك��ر  هي  ال��ذات��ي  التحكم  اأنظمة 
ت�ضاعد  وبالتاأكيد  ودق���ة،  ف��وري��ة  والأك���ر 

على احلد من التكاليف الت�ضغيلية.
تقام  ال��ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة  اجل��ل�����ض��ات  ان  وي���ذك���ر 
حتى يوم ١6 نوفمر اجل��اري بني ال�ضاعة 
اإك�ضالتو  ج��ن��اح  يف  ع�����ض��را   ٤ و  ظ��ه��را   ١٢
ابوظبي  م��رك��ز  ١٤5٤٢ يف  رق��م  الإم�����ارات، 

الوطني للمعار�ص – ادنيك. 

ويل عهد اأم القيوين يفتتح مقرًا  لفرع  بنك الإمارات دبي الوطني بالإمارة
•• اأم القيوين-وام:

اف��ت��ت��ح ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ را����ض���د ب���ن �ضعود 
القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ال  را���ض��د  ب��ن 
دبي  الإم���ارات  بنك  لفرع  اجلديد  املقر 

الوطني باأم القيوين.
وا���ض��ت��م��ع ���ض��م��وه - خ����الل ج��ول��ة ل���ه - 
القا�ضم  ع����ب����داهلل  ه�������ض���ام  ����ض���ع���ادة  م����ن 
والع�ضو  الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 

املنتدب يف جمموعة بنك الم��ارات دبى 
الأن�ضطة  ح��ول  مف�ضل  ل�ضرح  الوطني 
البنك  ي���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  واخل������دم������ات 
من  جمموع����ة  ت�ضمل  وال��ت��ي  لعمالئه 
احل�ضابات  تت�ضمن  امل�ضرفية  اخلدمات 
والقرو�ص  الئتمان  وبطاق�ات  امل�ضري ة 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة وال������ودائ������ع واخل����دم����ات 

اللكرتونية.
وقال القا�ضم اإن الفتتاح الر�ضمي لفرع 

بنك المارات دبي الوطني باأم القيوين 
اأف�ضل  ب��ت��ق��دمي  ال��ب��ن��ك  ال���ت���زام  ي���وؤك���د 
ل��ل��ع��م��الء والذي  امل�����ض��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
ي��ع��ت��ر ام���ت���دادا ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ة البنك 
القت�ضادية  احلركة  دع��م  اىل  الهادفة 
بالدولة وامل�ضاهمة يف تطوير الن�ضطة 

املالية والقت�ضادية.
بن  �ضعود  بن  را�ضد  ال�ضيخ  �ضمو  و�ضكر 
على  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�ضد 

ت�ضريفه افتتاح فرع بنك الم��ارات دبي 
الوطني باأم القيوين.

م�ضريا اإىل اأن تواجد فرع بنك المارات 
دب����ى ال���وط���ن���ي ب�����الإم�����ارة ي���اأت���ي �ضمن 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ك ال��ت��ي ت��ه��دف اىل 

زيادة فروعة بالدولة .
ح�����ض��ر الف���ت���ت���اح ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
بن  حميد  ال�ضيخ  وم��ع��اىل  املعال  اأح��م��د 
را�ضد  ب��ن  �ضيف  وال�����ض��ي��خ  امل��ع��ال  اأح��م��د 

التنمية القت�ضادية  دائرة  املعال رئي�ص 
وال�ضيخ اأحمد بن �ضعود بن را�ضد املعال 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
بن  اأحمد  ال�ضيخ  واملهند�ص  القيوين  اأم 
التخطيط  دائ����رة  رئ��ي�����ص  امل��ع��ال  خ��ال��د 
املرزوقي  واأح���م���د  وال�����ض��ي��وخ  وامل�����ض��اح��ة 
ل����الأف����راد و���ض��ني نل�ضون  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
دبى  الم����ارات  لبنك  التنفيذي  امل��دي��ر 

الوطني وعدد من امل�ضوؤولني.
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انذار عديل بالن�شر

بيع مركبه مرهونه رقم 2017/7022   
املنذر : بنك دبي الإ�ضالمي 

املنذر اليه : عايده حيدر علي حيدر علي كونوت فالبيل 
جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
�ضبعة    )  ١7.578  ( وق���دره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  الن����ذار  ه��ذا  ب�ضدر  وتف�ضيال 
اي��ام من  �ضبعة  ال��ف وخم�ضمائة ثمانية و�ضبعون دره��م وذل��ك خ��الل  ع�ضر 
تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم اتخاذ الجراءات 
كافة  حتميلكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية 

الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل بالن�شر
بيع مركبه مرهونه رقم 2017/7020   

املنذر : بنك دبي الإ�ضالمي 
املنذر اليه :  اظهر الدين انور انور 

جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وتف�ضيال ب�ضدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره ) ١7.١9٠ درهم ( �ضبعة 
ع�ضر الف ومائة وت�ضعون درهم  وذلك خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم 
القانونية  الج����راءات  ات��خ��اذ  �ضيتم  ال�ضداد  رف�ص  حالة  ويف   ، الن���ذار  ه��ذا 
الر�ضوم  كافة  حتميلكم  م��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامكم 

وامل�ضاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل  بالن�شر
رقم 2017/8041   

بخ�س��ص بيع مركبه مره�نه ريرت دا�سرت م�ديل 2016-ل�حه رقم 
28366 فئة 16 خ�س��سي 

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي 
املنذر اليه / ادري�ص عبداهلل من�ضور الدايل 

وتف�ضيال  جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
ب��اإج��م��ايل مبلغ وق���دره 3١.379.٠٠ دره��م )واح���د وث��الث��ون الف  ب�ضدر ه��ذا الن���ذار 
هذا  ا�ضتالم  تاريخ  من  اي��ام  �ضبعة  خ��الل  وذل��ك   ) دره��م  و�ضبعون  وت�ضعة  وثالثمائة 
النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل بالن�شر
 بيع مركبه مرهونه رقم 2017/1/4984

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي 
املنذر اليها : دار ال�ضوامخ ملقاولت البناء - �ص ذ م م 

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحه جملة 
وتف�ضيال ب�ضدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره  ١١8.٤٢6 درهم )مائة 
�ضبعة  خ��الل  وذل��ك  دره��م(  �ضتة وع�ضرون  واربعمائة  ال��ف  وثمانية ع�ضر 
ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم اتخاذ 
مع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامكم  القانونية  الج����راءات 

حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل بالن�شر
 بيع مركبه مرهونه رقم 2017/1/4978

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي 
املنذر اليها : حممد امران لتجارة احلديد - �ص ذ م م  

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحه جملة 
وتف�ضيال ب�ضدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره  ١٠٤.657 درهم )مائة 
اي��ام من  �ضبعة  �ضبعة وخم�ضون دره��م( وذل��ك خالل  ال و�ضتمائة  واربعة 
تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم اتخاذ الجراءات 
كافة  القانونية مع حتملكم  والفائدة  املبلغ  برد هذا  بالزامكم  القانونية 

الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل بالن�شر
 بيع مركبه مرهونه رقم 2017/1/4983

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي 
املنذر اليها : كتنغ ايدج لتجارة معدات البرتول - �ص ذ م م  

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحه جملة 
وتف�ضيال ب�ضدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره  ١١8.٤٢6 درهم 56.868 
درهم )�ضتة وخم�ضون الف وثمامنائة وثمانية و�ضتون درهم( وذلك خالل 
�ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم 
اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل بالن�شر
 بيع مركبه مرهونه رقم 2017/1/4985

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي 
املنذر اليها : نيوتون اند�ضرتي�ص  - م م ح 

ينبه املنذر علي املنذر اليها ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحه جملة 
درهم   ٢3٤.٢١5 وق����دره   مبلغ  ب��اإج��م��ايل  الن����ذار  ه��ذا  ب�ضدر  وتف�ضيال 
)مائتان واأربعة وثالثون الف ومائتان وخم�ضة ع�ضر درهم( وذلك خالل 
�ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم 
اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل بالن�شر
 بيع مركبه مرهونه رقم   2017/1/5038 

املنذر  : بنك دبي ال�ضالمي 
املنذر اليها : علري�ضا ر�ضتم �ضبزواري 

جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليهما  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)�ضبعة  دره���م   ٢7.98٠ وق���دره  مبلغ  باجمايل  الن���ذار  ه��ذا  ب�ضدر  وتف�ضيال 
وع�ضرون الف وت�ضعمائة وثمانون درهم( - وذلك خالل �ضبعة ايام من تاريخ 
ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية 
ب��ال��زام��ك��م ب���رد ه���ذا امل��ب��ل��غ وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ع حتميلكم ك��اف��ة الر�ضوم 

وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

انذار عديل بالن�شر
 بيع مركبه مرهونه رقم   2017/1/5039 

املنذر  : بنك دبي ال�ضالمي 
املنذر اليها : بهاره علري�ضا �ضبزواري 

جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليهما  املنذر  على  املنذر  ينبه 
)�ضبعة  دره���م   ٢7.98٠ وق���دره  مبلغ  باجمايل  الن���ذار  ه��ذا  ب�ضدر  وتف�ضيال 
تاريخ  اي��ام من  �ضبعة  وذل��ك خالل  دره��م(  وت�ضعمائة وثمانون  الف  وع�ضرون 
ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم اتخاذ الجراءات القانونية 
ب��ال��زام��ك��م ب���رد ه���ذا امل��ب��ل��غ وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ع حتميلكم ك��اف��ة الر�ضوم 

وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
انذار عديل بالن�شر

بيع مركبه مرهونه رقم 2017/7024   
املنذر : بنك دبي الإ�ضالمي 

املنذر اليه : الك�ضندر لي�ضكي 
جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وتف�ضيال ب�ضدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره ) 3١.8٤9  درهم ( واحد 
وثالثون الف وثمامنائة وت�ضعة واربعون درهم  وذلك خالل �ضبعة ايام من 
تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم اتخاذ الجراءات 
كافة  حتميلكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية 

الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2010/382  عقاري كلي

م�ضوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �ضركة  هولدجنز  بالنتي�ضن  ١-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
حم���دوة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ع��ل��ي ح�ضني حم��م��د ال رح��م��ة  قد 
والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
مببلغ وقدره )٢١9٢6٠8( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.   ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من 
اأو  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  ال�ضاعة ١١.٠٠ �ص بالقاعة   ٢٠١7/١١/٢٢
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/231  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ ١- ن��ادي��ن ���ض��ي��خ  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
قرقا�ص   علي  عبداهلل  وميثله:�ضمرية  لكهاين  ح�ضني  هونيد   / امل�ضتاأنف 

قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم ٢٠١6/٤88 مدين كلي     
 ١٠.٠٠ ال�ضاعة   ٢٠١7/١٢/٢7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2574  مدين جزئي

ان  القامة مبا  املدعي عليه /رايف دوت كري�ضنا كومار مي�ضرا جمهول حمل  اىل 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  للتاأمني  الوطنية  ابوظبي  املدعي/�ضركة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )٤٢١96( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها 
 Ch2.D.17 جل�ضة يوم الربعاء املوافق ٢٠١7/١٢/6  ال�ضاعة 8.3٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10332  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  العقارية  للو�ضاطة  ١-كو�ضموبوليتان   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مبا ان املدعي /نيدا عبداهلل حممد عبداهلل قد 
 ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   35٠٠( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
ال�ضكوى:MB177849753AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
بالقاعة  ����ص   ٠8.3٠ ال�����ض��اع��ة   ٢٠١7/١١/٢٢ امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10170  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  وال��ك جمهول حمل  اوك�ص  / ١-مطعم ومقهى  عليه  املدعي  اىل 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكرمي  عبد  حممد  من�ضور  /�ضعيد  املدعي 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )١١٤٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
ال�ضكوى:MB177887159AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
بالقاعة  م�����ض��اءا   ١5.٠٠ ال�����ض��اع��ة   ٢٠١7/١١/٢٠ امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11062  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-نفت ايفنت ماجنمنت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

عروج ر�ضوى �ضيد حممد ر�ضا نقوى قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8٠699( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت    MB178134324AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم 
 ch1.A.5 جل�ضة يوم الثنني املوافق ٢٠١7/١١/٢٠ ال�ضاعة ٠8.3٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6533  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-فاين فود للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  املاظ قد  ال�ضيد احمد  املدعي /هاين ممدوح 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   3٤85٠( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  mb174467685ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   3٠٠٠(
�ص   ٠8.3٠ ال�ضاعة     ٢٠١7/١١/٢١ امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9199  عمايل جزئي
الطلب جمهول حمل  بالعاملني حتت  للتزويد  ١-اخل��رة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ضبري احمد نور احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9١٤9 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
  MB177063389AE:ال�ضكوى رق���م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره����م( 
م�ضاءا   ١5.٠٠ ال�ضاعة     ٢٠١7/١١/٢٢ املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9855  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-جبل الملا�ص خلدمات حزم الب�ضائع �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عامر ح�ضني ميتها قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )687٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
  MB177636069AE:ال�ضكوى رق���م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره����م( 
�ص   ٠8.3٠ ال�����ض��اع��ة     ٢٠١7/١١/٢6 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7817  عمايل جزئي
ان  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / ١-فاين فود للتجارة 
املدعي /ابراهيم �ضبحي عفيفه وميثله:نا�ضر جرمان بطي عاي�ص الحبابي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9933٢ درهم( 
 mb175610700ae:ال�ضكوى رق��م  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق ٢٠١7/١١/٢٠   ال�ضاعة ٠8.3٠ �ص مبكتب 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/6699  عمايل  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  البناء  مل��واد  ال�ضرق  ق�ضر  عليه/١-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    ٢٠١7/١٠/١٠ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
توؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ري�ص  ماكا�ضايت  ل�ضالح/بويت  اع��اله  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ )٢9.7٤8 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�ضياحية 
تنفيذ  عند  اخر  رب عمل  لدى  بالعمل  املدعي  يلتحق  نقدا مامل  قيمتها  او  عينا 
. حكما مبثابة  املدعي من ن�ضيبه منها  امل�ضروفات واعفت  وباملنا�ضب من  احلكم 
لن�ضر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1053  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / ١-بال انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية �ص.ذ.م.م ٢- بال انرتنا�ضيونال 
لتعليب ال�ضماك �صّ.ذ.م.م 3- هارجيت �ضينغ �ضا�ضار اندار �ضينغ جمهول حمل القامة 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  امل��ح��دود   اك�ضي�ص  بنك  املدعي/  ان  مبا 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )١8.365.٠٠٠.٠٠( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق ٢٠١7/١٢/١١ ال�ضاعة 9.3٠ 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �ص بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/26  تظلم عمايل 

غالنيت�ص  �ضريجي   -3 ج���ازاري���ان  ار���ض��ني   -٢ دان��ي��ل��ني  فيتايل  ع��ل��ي��ه��م/١-  امل��ح��ك��وم  اىل 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ ٢9/٢٠١7/9  
�ضدهم  املتظلم  باعالن  بي�ضرح  افليتونوفا  ل�ضالح/ايلفريا  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
املحكمة  حكمت  بالجنليزية  والخ���رى  العربية  باللغة  احدهما  جريدتني  يف  بالن�ضر 
مبثابة ح�ضوري - اول بقبول التظلم �ضكال - ثانيا:ويف املو�ضوع بالغاء القرار املتظلم من 
والق�ضاء جمددا ب�ضبط واح�ضار املتظلم �ضدهم ل�ضداد املبالغ حمل التنفيذ والزامهم 
قابال  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  بامل�ضاريف 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3378  جتاري جزئي

جمهول  ������ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الأع��م��ال  ١-امل��ت��ع��ه��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�����ص.ذ.م.م وميثله: يو�ضف حممد  اك�ضي�ص  راب��ي��د  امل��دع��ي/  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  البحر  قد  ح�ضن حممد 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  عليها مببلغ وقدره )٢6.٤66.67( درهم 
املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  الدعوى  رف��ع 
بالقاعة  �ص   8.3٠ ال�ضاعة   ٢٠١7/١١/٢٢ املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1415 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١-تو�ضكانا لتجميل ال�ضاحات والحوا�ص جمهول حمل 
بالوكالة/ ميثلها   - بيج  ندمي  التنفيذ/يا�ضمني  طالب  ان  مبا  القامة 
التنفيذية املذكورة اعاله  اأقام عليك الدعوى  انور بيج قد  ندمي �ضليم 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١88٤٢( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3389 تنفيذ جتاري  
املنفذ �ضده/١-عائ�ضة احمد حممد يو�ضف جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/م�ضرف المارات ال�ضالمي �ص.م.ع وميثله:احمد 
ح�ضن رم�ضان اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5٤8999( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3413 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/١-ت���وف���ا ����ض���اري اورم���ي���ال م�����وراىل م��ي��ن��ون جمهول 
�ص.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5٤86٠.68(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3312 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١-ني�ضتور ارفالو كا�ضتيلو جمهول حمل القامة مبا ان 
�ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  العمران  عمران  عبداهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )578٤٠.٢٢( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3189 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١-م�ضبح حميد را�ضد اجلارى جمهول حمل القامة 
را�ضد  ابوظبي ال�ضالمي وميثله:جابر  التنفيذ/م�ضرف  ان طالب  مبا 
حممد جابر را�ضد ال�ضالمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )66.٢9١٢7٤(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3383 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١-مودا اوتليت للتجارة �ص.ذ.م.م ٢- �ضعيد زين �ضعيد زين 
ابوظبي  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الزبيدي 
قد  ال�ضالمي  را�ضد  جابر  حممد  را�ضد  وميثله:جابر  ����ص.م.ع  ال�ضالمي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٠٤398٤.35( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3268 تنفيذ جتاري  
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �ضده/١-هارد�ضكيب�ص  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الفنية  للمقاولت  ح�ضني  علي  التنفيذ/حيدر 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢3٢75( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3020 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١-ارون كومار �ضيكاران جمهول حمل القامة مبا ان 
�ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  العمران  عمران  عبداهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )69٢٤١.93( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3309 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١-م�ضتاق حمبوب كالبورجي جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  العمران  عمران  عبداهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٤6٢53.٢٢( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3496 تنفيذ جتاري  
الدين  ج�ضيم   -٢ ����ص.ذ.م.م  والفواكه  للخ�ضار  �ضده/١-مروك  املنفذ  اىل 
المني  روح  حممد   -٤ علي  طيب  ب��ول  ب��ول  عبدالعهد   -3 �ضافعي  حممد 
حممد طيوب علي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جمال الدين 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  املو�ضى  علي  وميثله:ابراهيم  عبدالدائم 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن والتكافل  بدفع  التنفيذية 
به وقدره )35١١9٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3113 تنفيذ جتاري  
ال�ضيد/ وميثلها  ���ص.ذ.م.م  املتطورة  ال�ضناعات  �ضده/١-جمموعة  املنفذ  اىل 

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ال�ضركة  مدير  ب�ضفته  ر���ض��ول  ح�ضيب  في�ضل 
طالب التنفيذ/ايكان انك وميثلها ال�ضيد بينوى كومار جافريي ب�ضفته مدير 
اأقام عليك الدعوى  ال�ضيد حم�ضن العطار قد  لل�ضركة وميثله:رو�ضة ح�ضني 
 )١5٠١٢١3( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3060 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  ظنحاين  جمعة  �ضامل  جمعة  �ضده/١-�ضامل  املنفذ  اىل 
�ص.م.ع  ال���ض��الم��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله:احمد ح�ضن رم�ضان اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )٢5٠63٠6.75(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3387 تنفيذ جتاري  
العامة )ميتكو( ذ.م.م  ال�ضرق الو�ضط واوربا للتجارة  املنفذ �ضده/١-�ضركة  اىل 
٢- عبدالرحيم غالمر�ضا كرامند 3- ب�ضتون التجارية ���ص.ذ.م.م ٤- عبا�ص ر�ضا 
ايروانى جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �ضادرات ايران قد اأقام 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
)3٤5١١7٠8٤.٢٢( درهم بالت�ضامن والتكافل  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3094 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/١-مطعم اكويب هوتيلز داون تاون ���ص.ذ.م.م وميثلها 
قانونا/نرج�ص عبدالر�ضا غافري جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/كى كال ماجنمنت جي ال تي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3٢5٢١5( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3969  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  التنظيف  خل��دم��ات  روز  او�ضي�ص  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد را�ضيل ح�ضني ابو القا�ضم قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٤٢85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )١١96( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1655  تنفيذ جتاري   
كلي  رق���م:٢٠١٤/6٤٠ جتاري  الدعوى  ال�ضادر يف  احلكم  الق�ضية:تنفيذ  مو�ضوع 
للر�ضوم وامل�ضاريف  �ضامال  به وقدره )36٢99١3.37( درهم  املننفذ  املبلغ  ب�ضداد   ،

ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:ر�ضيد مراد خ�ضروي بابادي

املطلوب اعالنه:املنفذ �ضده:١- حممد عبداهلل عبيد بن عوقد
جمهول حمل القامة

مو�ضوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على ال�ضهم العائدة اليكم وبياناتها )�ضركة �ضوق دبي املايل 

9.83١( يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4595  تنفيذ عمايل 
�����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام��ة  املنفذ ���ض��ده/١- ���ض��اد للتجارة  اىل 
اأقام   قد  اي�ضتانيال  تابا�ضان  التنفيذ/تري�ضيتا  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )53١٢8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )39٢9( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4520  تنفيذ عمايل 
�����ص.ذ.م.م جمهول  العامة  للتجارة  ب��اور  ا���ض��رتو  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  كل  رحيم  رحيم  التنفيذ/زاهد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١9٠٢٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )١5٠١( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4315  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  امل�ضتقبل للطباعه  ابداع  املنفذ �ضده/١-  اىل 
اأقام   ق��د  ح�ضني  ب��الل  ح�ضني  التنفيذ/فاروق  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٠7١8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   )9٤8( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2737  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ال�ضد للمقاولت  املنفذ �ضده/١-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بالل ح�ضني حممد بوتا قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٤3١٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   )636(
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4171  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول  البناء  ملقاولت  اظهر حممود  �ضده/١-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/افتاب احمد غالب خان قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة بال�ضافة  التنفيذ  وقدره )3٠٠٠( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   )56٠( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3812  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/١- فايل للمقاولت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  �ضيد احلق  التنفيذ/ا�ضماعيل  ان طالب  مبا 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١8755.5٠(
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )١636( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3054  تنفيذ عمايل 

�����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  للتموين  اي  اي  اإت�����ص  ���ض��ده/١-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/لتون كانتى دا�ص �ضري�ص دا�ص قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٠٢8٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )١١٢١( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12174 بتاريخ 2017/11/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4485  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول  ال�ضكراب  لتجارة  املجاز  املنفذ �ضده/١- جنمة  اىل 
قد  يون�ص  حممد  ح�ضني  التنفيذ/ناظم  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  
املنفذ به وقدره )١68٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )١38١( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

30

•• دبي-الفجر: 

ال�سينمائي  دبي  »مهرجان  ك�سف 
الدويل«، بدورته الرابعة ع�سرة، 
من  جديدًا  فيلمًا  ع�سر  اأحد  عن 
برنامج  �سمن  عر�سها  املُنتظر 
و�سيعر�ص  ال���ع���امل«.  »���س��ي��ن��م��ا 
الرنامج جمم�عة اأفالم ملخرجني 
اإىل  ت��ه��دف  وم�سه�رين  عامليني 
يف  وا�سطحابه  اجلمه�ر،  اإم��ت��اع 
الثقافات  عر  ُتن�سى،  ال  رحلة 

العاملية املتن�عة. 
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ملهرجان دبي ال�سينمائي العامل  �سينما  برنامج  اأفالم  قائمة  اإىل  ت�ساف  فيلمًا   11

اأكرث من 140 فيلمًا من جميع اأنحاء العامل �صُتبهر جمهور املهرجان يف �صهر دي�صمرب املقبل

ينطلق يف 21 دي�سمر القادم 

الإمارات مل�صرح الطفل يكرم مرمي �صلطان وذيب داوؤد

والالمرئي  امل���رئ���ي  ف��ي��ل��م  اجل����دي����دة  امل��ج��م��وع��ة  وت�����ض��م��ل 
للمخرجة   )NEESNU DNA NEES EHT(
اآنديني التي تن�ضم اإىل مهرجان دبي  الإندوني�ضية كاميال 
الطويل  الروائي  فيلمها  ي��روي  الأوىل.  للمرة  ال�ضينمائي 
تانرتا  و�ضقيقها  ت��ان��رتي  متماثل،  ت���واأم  ق�ضة  ع��ن  ال��ث��اين 
�ضقيقها  مر�ص  ال�ضبّية  تواجه  عمرهما.  من  العا�ضرة  يف 
امل��زم��ن، ال���ذي ي��ج��ره على الن��ع��زال يف غ��رف��ة يف م�ضفى. 
رحلة  اإىل  دون���ه  امل�ضتقبل  م��ن  وخ��وف��ه��ا  خيالها  ف��ي��اأخ��ذه��ا 
واخليال،  الواقع  بني  ما  خاللها  ت�ضافر  و�ضاحرة  عاطفية 
م�ضاء  ذات  ح��دي��ق��ٍة  يف  خاللها  يلتقيان  وال��ف��ق��دان،  الأم���ل 

ليمار�ضا لمُعبهما العتيادية معاً. 
بيدر�ضني  ميتز  جانو�ص  امل��خ��رج  يعر�ص  ال��دمن��ارك،  وم��ن 
 ،EORNECM GROB فيلمه الأحدث بورغ ماكرنو
اأب��رز الإيقونات العاملية يف  اأحد  ب��ورغ،  ويتناول ق�ضة بيورن 
ال�ضاب جون ماكرنو،  التن�ص، وعن مناف�ضه الأك��ر،  ريا�ضة 

املوهوب، وامل�ضاغب وع�ضبي املزاج. 
الالعَبني  بني  التاريخية  املناف�ضة  اأح��داث  الفيلم  ي�ضتعيد 
0891 خ���الل بطولة  ع���ام  ال���رج���ال يف  ف����ردي  ن��ه��ائ��ي  يف 
وميبلدون والتي تعتر واحدة من اأعظم امل�ضابقات يف تاريخ 
ال�ضويدي،  املمثل  الفيلم  يف  ب��ورغ  دور  ي���وؤدي  اللعبة.  ه��ذه 
يوؤدي  غ��ودن��ا���ض��ون، يف ح��ني  �ضفريير  ج��وائ��ز،  احل��ائ��ز على 
امل��م��ث��ل الأم���ريك���ي ���ض��ي��ا لب����وف دور ج���ون م���اك���رنو، ويعود 
الأوىل  للمرة  ال�ضويدية  ال�ضينما  اإىل  �ضكار�ضغارد،  �ضتيالن 
منذ 01 �ضنوات تقريباً ليوؤّدي دور لينارت بريغيلي، مدرب 

بيورن بورغ.
على  احلا�ضل  لوغراند  اإكزافيه  الفرن�ضي  املخرج  وي�ضارك 
فيني�ضيا  مهرجان  يف  خمرج  لأف�ضل  الف�ضي  الأ�ضد  جائزة 
العاطفية  العائلية  ال��درام��ا  ع��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  ال�ضينمائي 
معركة  ح��ك��اي��ة  ت����روي  ال��ت��ي   ،YDOTSUC و���ض��اي��ة 
م��ع��ق��دة وحم��ت��دم��ة ح���ول ال��و���ض��اي��ة. ف��ب��ع��د ال���ط���الق بني 
على  احل�����ض��ول  اإىل  الأم  ت�ضعى  بي�ضون  واأن���ط���وان  م��ريي��ام 
و�ضاية منفردة على ابنهما جوليان حلمايته من اأٍب، تزعم 
اأنه عنيف. فيما يدافع اأنطوان عن نف�ضه كاأب مهان، ويحكم 
القا�ضي املعنّي بو�ضاية م�ضرتكة. تدفع الأحداث جوليان، 

الهاوية  �ضفا  اإىل  مت�ضاعد،  عائلي  �ضراع  رهينة  بات  ال��ذي 
واحتمال وقوع الأ�ضواأ بالن�ضبة له!

املهرجان  اإىل  من�ضور  هيفاء  ال�ضعودية  امل��خ��رج��ة  وت��ع��ود 
 YRAM م���ع ف��ي��ل��م��ه��ا ال����روائ����ي ال���ث���اين م�����اري ���ض��ي��ل��ي
مهرجان  يف  الأول  ال��ع��امل��ي  عر�ضه  بعد   YELLEHS
هوليود  جنمتا  الفيلم  بطولة  وتلعب  ال�ضينمائي.  تورونتو 
ق�ضة  الفيلم  ي��ت��ن��اول  وي��ل��ي��ام��ز«.  و»م��اي�����ض��ي  فينينغ«  »اإي���ل 
جودوين،  وول�ضتونكرافت  ماري  الإجنليزية  الروائية  لقاء 
�ضيلي  پري�ضي  الإجن��ل��ي��زي  والفيل�ضوف  ال��ث��وري  بال�ضاعر 
يف  اجل��دل  من  كثرياً  اأث���ارت  بوهيمية  حب  ة  ق�ضّ ويعي�ضان 
بفقدان  ال��ك��ارث��ة  ت��ق��ع  وح���ني  حينها.  ال��راق��ي  جمتمعهما 
ابنتهما التي ولدت من هذه الآ�ضرة، تكون رّدة فعل ماري 
العلمي  اخليال  رواي��ة  كتبت  حيث  اإب��داع��ي،  نتج  ممُ بتحقيق 

الأوىل يف التاريخ: فرانك�ضتاين.
والكاتب  وامل��خ��رج  املمثل  ين�ضم  امل��ه��رج��ان،  يف  م��رة  ولأّول 
واملنتج املر�ضح جلائزة الأو�ضكار روب رايرن مع فيلمه �ضدمة 
عر�ضه  ع��ق��ب   )EWA DNA KCOHS( ورع���ب 

زيورخ  مهرجان  يف  الأّول  العاملي 
واإع��ج��اٍب كبريين من  اإ���ض��ادة  وال��ذي ح��از على  ال�ضينمائي، 

اجلمهور. 
ي�ضّلط العمل ال�ضوء على نزاهة ال�ضحافيني والن�ضال من 
اأجل البحث يف ق�ضّية اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، متحدثاً عن 
على  ويعملون  يتحرون  ال��ذي  ال�ضحافيني  م��ن  جمموعة 
العراق  لغزو  بو�ص،  ج��ورج  الأ�ضبق  الرئي�ص  طط  خممُ ك�ضف 
�ضّككني يف اإدعائه اأن �ضدام ح�ضني  واحتاللها عام 3002، ممُ
اأ�ضلحة دمار �ضامل. وميثل يف العمل جمموعة من  ميتلك 
جلائزة  املر�ضحني  املمثلني  منهم  ال��ك��ب��ار،  ه��ول��ي��وود  جن��وم 
اإىل  اإ�ضافًة  جونز،  يل  تومي  و  هاريل�ضون  وودي  الأو�ضكار، 

جيم�ص مار�ضدين وجي�ضيكا بايل وميال جوفوفت�ص.  
بفيلمه  ك���ورت�������ص  ����ض���امي���ون  امل����رم����وق  امل����خ����رج  وي�������ض���ارك 
 EYBDOOG( روب�����������ن  ك����ري���������ض����ت����وف����ر  وداع���������������اً 
بطولة  م���ن   )NIBOR  REHPOTSIRHC
روب�����ي ودوم���ي���ن���ال جلي�ضون  م���ارج���رت  امل�����ض��ه��ورة  امل��م��ث��ل��ة 

)املعروف من خالل �ضل�ضلة اأفالم هاري بوتر(. 

وي�����روي ف��ي��ل��م ال�����ض��رية ال��ذات��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي ح��ي��اة الكاتب 
الريطاين الراحل اآلن ميلن عند كتابته ل�ضل�ضلة ويني ذا 
على  الإيجابي  وتاأثريها   ،hooP eht einniW بوه 
العاملية  احل��رب  بعد  له  الأم��ل  وجلبها  الريطاين  ال�ضعب 

الأوىل.   
ومن اإيران، ين�ضم املخرج حممد حمزة مع فيلمه الأحدث 
والكاتبة  وامل��خ��رج��ة  املمثلة  بطولة  م��ن   )RAZA( اآذر 
الإيرانية نيكي كرميي. ي�ضعر�ص الفيلم ق�ضية عدم امل�ضاواة 
اآذر، الزوجة الواثقة من نف�ضها، والقوية،  من خالل ق�ضة 
النارية  ال����دراج����ات  ب���رك���وب  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وامل���ول���ع���ة  وغ����ري 
والبيتزا. تمُدير اآذر مطعم بيتزا مع زوجها اأمري، ولكن عند 
وقوع حادثة يمُف�ضي باأمري اإىل ال�ضجن وتهديد جناح املطعم، 

تمُ�ضطّر اآذر اإىل اّتخاذ قرار �ضعٍب وم�ضريي.
وين�ضم املمثل والكاتب واملخرج جيم�ص فرانكو اإىل املهرجان 
 EHT الكارثة  الفنان  الكوميدي  الذاتية  ال�ضرية  بفيلم 
عند  اإ���ض��ادة  ن��ال  ال��ذي   ،TSITRA RETSASID
عر�ضه الأول عاملياً يف مهرجان �ضاوث باي �ضاوث وي�ضت« ويف 

مهرجان تورنتو ال�ضينمائي موؤخراً. حاز الفيلم على جائزة 
ال�ضدفة الذهبية من مهرجان �ضان �ضبا�ضتيان ال�ضينمائي، 
وهي اأهم جائزة من اأكر مهرجان عاملي باللغة الإ�ضبانية. 

الّرومان�ضّية  ال��ّدرام��ا  فيلم  واأب��ع��اد  كوالي�ص  الفيلم  يتناول 
البولندّي  وامل���م���ّث���ل  ل��ل��م��خ��رج   mooR  eTh ال��غ��رف��ة 
الأمريكّي تومي ويزو، والذي لقى انتقادات لذعة وف�ضاًل 
ذريعاً بعد عر�ضه يف عام 3002، حّتى اأطلق عليه البع�ص 
ما  الأم��ريك��ّي��ة،  ال�ّضينما  ت��اري��خ  يف  فيلم  اأف�ضل  اأع��ظ��م  لقب 
�ضاهم يف جناحه. يتوىل جيم�ص فرانكو عملّية اإخراج الفيلم، 
بتج�ضيده  ف��ي��ه،  الّرئي�ضّي  البطولة  دور  لعبه  ع��ن  ف�ضاًل 
ل�ضخ�ضّية املخرج واملمّثل البولندّي الأمريكّي تومي ويزو، 
ومعه �ضقيقه الأ�ضغر املمّثل ديف فرانكو جم�ضداً دور غريغ 

�ضي�ضتريو. 
يتعاون املخرج الإ�ضرتايل كريغ جيلي�ضبي مع اأيقونة هولييود 
املمثلة مارغوت روبي لي�ضردا ق�ضة تونيا هاردينج، متزجلة 
الت�ضنيف  يف  �ضاأنها  ويعلو  م�ضتواها  يرتفع  ب��ارع��ة،  جليد 
اأنا،  فيلم  وذل��ك يف  اجلليد،  على  التزلج  لأبطال  الأمريكي 
تونيا  )AYNOT ،I(. تواجه اأمها امل�ضيئة لعبت دورها 
املمثلة القديرة اآلي�ضون جاين وانتقادات الإعالم، ورغم كل 
وا�ضعة  ثابتة وقفزات  بمُخطى  الالعبة هاردينج  تتقدم  ذلك 
نحو جناحها املبهر يف اللعبة، ولكن يتهدد ال�ضك م�ضتقبلها 
الريا�ضي حني يتدخل زوجها ال�ضابق يف الأمور. ين�ضم اإىل 
وجوليان  كانافايل  بوبي  �ضتان،  �ضبا�ضتيان  املمثلني  طاقم 

نيكول�ضون.   
وي�ضارك املخرج اليوناين املر�ضح جلائزة الأو�ضكار، يورغو�ص 
 EHT( لنثيمو�ص مع فيلمه الأحدث قتل الغزال املقّد�ص
REED DERCAS A FO GNILLIK(، من 
نيكول  مثل  امل�ضهورين  هوليوود  ممثلني  من  ع��دد  بطولة 
ال��دك��ت��ور �ضتيفن  ي���وؤدي دور  ال���ذي  ف��اّري��ل  كيدمان وك��ول��ن 
ال��ذي يعي�ص يف منزل مثايل  ال�ضهري،  القلب  م��رييف ج��راح 
مع زوجته وطفليهما. يرتب�ص بتلك احلياة الرغيدة التي 
حيث  م��ارت��ن،  يدعى  الأب  يتيم  م��راه��ق  الطبيب،  يعي�ضها 
يمُقحم نف�ضه يف حياة اجلراح تدريجًيا وبطرق �ضريرة. نال 
الفيلم اإ�ضادة وتقييم عاليني منذ عر�ضه الأّول يف مهرجان 

كان ال�ضينمائي، وحاز عنه على جائزة اأف�ضل �ضيناريو. 
وعقب النجاح الذي حققته يف مهرجان فيني�ضيا ال�ضينمائي، 
النقاد،  وج��ائ��زة  فيلم  لأف�ضل  امل�ضاهدين  بجائزة  وف��وزه��ا 
تن�ضم املخرجة الأرجنتينية ناتالّيا غاراجول اإىل املهرجان 
 GNITNUH( ال�����ض��ي��د«  »م��و���ض��م  فيلمها  ل��ت��ع��ر���ص 
ّنك  حممُ ���ض��ّي��اد  حم��اول��ة  الفيلم  ي�ضور   .)NOSAES
ابنه  تعليم  اجل��ن��وب��ي،  القطب  ق��رب  پاتاغونيا،  اإقليم  م��ن 
املطرود من املدر�ضة، احرتام الطبيعة والعالقات والروابط 
الفني  امل��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل  اأم���راهلل  م�ضعود  واأ���ض��ار  الإن�ضانية. 
�ضينما  برنامج  اأن  اإىل  ال��دويل  ال�ضينمائي  دب��ي  ل�مهرجان 
العامل ْيعّد من اأكر الرامج �ضعبية يف املهرجان، حيث اأّنه 
يجلب اأف�ضل الأفالم العاملية الأكر ترّقباً من قبل جمهور 
لأف���الم هوليوود  ب��رن��اجم��اً  لي�ص  “اإنه  واأ���ض��اف  امل��ه��رج��ان. 
فح�ضب، بل هو من�ضة هاّمة لعر�ص جميع الأعمال العاملية 
امل��م��ي��زة وال��غ��ن��ي��ة.وم��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ن��ا���ض��ني م����وديل، مدير 
برنامج �ضينما العامل باأّن هذا الرنامج “يّقرب بني الثقافات 
املختلفة ويعر�ص جلمهور املهرجان يف دولة الإمارات اأعماًل 

�ضينمائية قلما جتد فر�ضتها يف دور العر�ص«.

•• ابوظبي-الفجر: 

م��ن �ضاحب  �ضخي  ودع���م  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى حاكم 
ال�������ض���ارق���ة، ب������داأت ال����ض���ت���ع���دادات لإط����الق 
دورته  يف  الطفل  مل�ضرح  الإم���ارات  مهرجان 
الثالثة ع�ضرة 7102، حيث اختارت اللجنة 
العليا املنظمة للمهرجان، الفنانة القديرة 
ب��اإذن اهلل الفنان  مرمي �ضلطان واملغفور له 
والذْين  للمهرجان  �ضخ�ضيتان  داوؤد  ذي��ب 
تقديرا  الفتتاح،  حفل  يف  تكرميهما  �ضيتم 

لالأدوار الكبرية التي قدماها يف م�ضوارهما 
جاء  واحل�ضور،  بالتميز  ال��زاخ��ر  امل�ضرحي 
اللجنة  ع��ق��دت��ه  ال����ذي  ذل���ك يف الج��ت��م��اع 
والتي  م��وؤخ��راً  للمهرجان  املنظمة  العليا 
عبداهلل  اإ�ضماعيل  الأ���ض��ات��ذة:  م��ن  ت�ضكلت 
واأحمد بو رحيمة ووليد الزعابي والدكتور 
واأح����م����د اجل�ضمي  ال���ع���ط���ار  غ���ل���وم  ح��ب��ي��ب 
وجمعة  م�ضعود  وعبداهلل  احلليان  ومرعي 

علي واأحمد نا�ضر الزعابي. 
املنظمة يف اجتماعها  العليا  اللجنة  واأق��رت 
حزمة من التعديالت على لئحة املهرجان 
الرابعة  ال��دورة  من  اعتبارا  �ضتطبق  والتي 

املخرج  واأهمها تقنني عمل  ع�ضرة 8102، 
يف عمل م�ضرحي واحد، وا�ضتبعاد امل�ضاركات 
ال�ضخ�ضيات  ع��ل��ى  ن�ضو�ضها  تعتمد  ال��ت��ي 
الكارتونية ال�ضينمائية من جوائز التاأليف، 
بالإ�ضافة اإىل عدد من التعديالت الأخرى 

�ضعت على الالئحة. التي ومُ
بت�ضكيل  املنظمة  العليا  اللجنة  قامت  كما 
وال��ت��ي تكونت من  امل��ه��رج��ان  اخ��ت��ي��ار  جلنة 
الأ�ضتاذ وليد الزعابي والأ�ضتاذ في�ضل جواد 
�ضتبداأ  والتي  ال�ضويهي،  عائ�ضة  والأ�ضتاذة 
والع�ضرين من  الثالث  اعتبارا من  اأعمالها 
والع�ضرين  ال�ضابع  وحتى  اجل��اري  نوفمر 

“مدينة  ال��ل��ج��ن��ة  ���ض��ت�����ض��اه��د  ح��ي��ث  م���ن���ه، 
مل�ضرح  وامل��ه��رج��ون  اأب��وظ��ب��ي،  هم” مل�����ض��رح 
زايد،  عيال  مل�ضرح  ال�ضعادة  ونبع  يا�ص،  بني 
العني،  مل�����ض��رح  العجيبة  وال��رح��ل��ة  وم���رمي 
راأ�ص  مل�ضرح  الأم���ريال  والفرا�ضة  ومن�ضور 
مل�ضرح  املفقودة  واجلزيرة  الوطني،  اخليمة 
ال��ب��ه��ج��ة مل�ضرح  ب����الد  ال���ف���ج���رية، وح��ك��اي��ة 
دب���ي الأه���ل���ي، وح��دي��ق��ة اخل���ري مل�����ض��رح دبي 
ال�ضعبي، و�ضما و�ضارع الدمى جلمعية كلباء 
للفنون ال�ضعبية وامل�ضرح، و�ضحر وال�ضجرة 
ال�����ض��ح��ري��ة مل�����ض��رح خ���ورف���ك���ان، واجل���ائ���زة 
للم�ضرح احلديث بال�ضارقة، ولولو والكتاب 

ال�ضارقة الوطني. كما قامت اللجنة  مل�ضرح 
ب��ت�����ض��ك��ي��ل جل���ن���ة حت��ك��ي��م عرو�ص  ال��ع��ل��ي��ا 
املهرجان، والتي تكونت من احل�ضن النفايل 
وهيفاء  ر���ض��ي��د  وم�����ض��ط��ف��ى  امل����غ����رب،  م���ن 
ال��ب��ح��ري��ن، وع���ب���داهلل م�ضعود  ح�����ض��ني م��ن 

وعبدالرحمن املال من الإمارات. 
اإدارة جمعية  ويف ذلك �ضرح رئي�ص جمل�ص 
الأ�ضتاذ  امل���ه���رج���ان  ورئ���ي�������ص  امل�����ض��رح��ي��ني 
يف  “حر�ضنا  ب��ق��ول��ه:  ع���ب���داهلل  اإ���ض��م��اع��ي��ل 
الإ�ضكاليات  جت����اوز  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة 
ال��ت��ي راف��ق��ت لئ��ح��ة امل��ه��رج��ان يف ال���دورات 
ال�ضابقة، ومت اختيار الفنانة مرمي �ضلطان 
داوؤد �ضخ�ضيتان  ب��اإذن اهلل ذيب  واملغفور له 
امل�ضرحية  مل�ضريتهما  تثميناً  للمهرجان، 
ال���ت���ي ت��زي��ن��ت ب��اجل��ه��د وال���ع���ط���اء، ك��م��ا مت 
العرو�ص  وحتكيم  اخ��ت��ي��ار  جلنتي  ت�ضكيل 
باعها  ل��ه��ا  م��ت��م��ي��زة  م�ضرحية  اأ���ض��م��اء  م��ن 
الطفل،  م�����ض��رح  يف  وع���ط���اوؤه���ا  وجت��رب��ت��ه��ا 
اإىل  ب��ه  وال��ذه��اب  الإرت��ق��اء مب�ضرحنا  بغية 
مرابع النور واجلمال وكما اأراد له اأن يكون 

�ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة«.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واف���ق���ت  ك���ذل���ك، 
للمهرجان على نقل جميع عرو�ص املهرجان 
امل�ضاركة يف الدورة الثالثة ع�ضرة اإىل مدينة 
خورفكان لتعر�ص هناك مبا�ضرة بعد انتهاء 
اأقرته  �ضنوي  تقليد  يف  امل��ه��رج��ان،  ع��رو���ص 

اللجنة العليا منذ عدة دورات. 
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حمطة  يف  للعمل  انتقالك  ع��ن  ت���رّدد  م��ا  �ضحة  م��ا   •
اأخرى بعيداً عن تلفزيون )امل�ضتقبل(؟

- هذا اخلر �ضحيح.
ال�ضا�ضة؟ عن  طويل  غياب  بعد  ت�ضعر  • ومباذا 

اأط��ّل منذ فرتة بعيدة على ال�ضا�ضة، لأنني كنتمُ ل  - مل 
مل  �ضنتني  ومنذ  )امل�ضتقبل(.  تلفزيون  مع  ملتزماً  اأزال 

اأزمة  اأن هناك  اأّي عمل على �ضا�ضته، والكّل يعرف  اأق��ّدم 
ف�ضخ  على  اتفقنا  ولذلك  التلفزيون،  حمطات  بها  مت��ّر 
مل�ضلحته.  العمل  م��ن  ع��ام��اً   23 بعد  ودي���اً،  بيننا  العقد 
اأخرى،  فر�ضة  تاأتيني  وع�ضى  لعّل  حّريتي،  فاأعطوين 
اأع��ل��ن��تمُ مغادرتي  وه���ذا م��ا ح�ضل ف��ع��اًل. واأن����ا ك��ن��تمُ ق��د 
لتلفزيون )امل�ضتقبل(، عر املواقع الإلكرتونية، فتلقيت 

 . ات�ضاًل من )LBCI( وعر�ضوا علّي العمل ووافقتمُ
)امل�ضتقبل(؟ يف  ثابتاً  موظفاً  تكن  • اأمل 

الفرتة  يف  ك��ث��رياً  وحتملنا  ع��ام��اً   23 منذ  معهم  اأن���ا   -
الأخرية.

ال�ضا�ضة؟ عن  غيابك  مع  تعاملَت  • وكيف 
الأمر  بل تركتمُ  الأم���ور،  يعّظم  ال��ذي  النوع  ل�ضتمُ من   -
بانتظار الفر�ضة املنا�ضبة. الكل يعرف اأن جميع املحطات 
تعاين، ولي�ص تلفزيون )امل�ضتقبل( وحده. بني وقت واآخر 
املنا�ضبة.  الفر�ضة  و�ضلْت  اأن  اإىل  املهرجانات  اأق��ّدم  كنت 

ل�ضتمُ من النوع الذي )يحْرك�ص(.
ال�ضا�ضة؟ عن  ابتعادك  يزعجك  • اأمل 

ال�ضا�ضة  ع��ن  يبتعدون  عندما  يل  زم��الء  هناك  اأب���داً.   -
اأنا ومن دون اّدعاء اأعتر  تتعب حالتهم النف�ضية، بينما 

اأنني اأخذتمُ حقي اإعالمياً.
بال�ضهرة؟ )م�ضّبع(  اأنك  • تق�ضد 

بها،  ك��ان  املنا�ِضبة  الفر�ضة  �ضنحْت  اإذا  ول��ذل��ك  ن��ع��م،   -
النوع  واإذا مل تتوافر فاإن الأمر �ضيان عندي. ل�ضتمُ من 
الذي يبحث عن ال�ضهرة اأو يتم�ضك بها، بل اعتدتمُ خالل 
اأجواء  واأحببتمُ  ال�ضا�ضة،  عن  البتعاد  الأخ���رية  الأع���وام 

اخل�ضو�ضية التي ع�ضتمُها.
العامني؟ هذين  خالل  تتزوج  • اأمل 

- )�ضو بدي بهال�ضغلة(! العزوبية هي اأجمل ما يف احلياة 
وانا متم�ّضك بها )زيادة( واأعترها )تاجا على را�ضي(. اأنا 
�ضخ�ص ل ميكنني اأن اأعي�ص من دون حرية وهواء و�ضغف، 
ت��ن��ازلت لإجن���اح العالقة،  ت��ق��دمي  اأو  ال��ق��ي��ود  اأح���ب  ول 

واليوم )عم ن�ضوف كتري اأ�ضياء( من هذا القبيل.
)تعّقدَت(؟ اأنك  • يبدو 

- اأبداً.
املنا�ضبة؟ املراأة  غرام  يف  الآن  حتى  تقع  مل  • رمبا 

التي  بالفتاة  األتقي  عندما  اأت����زّوج  اأن  ميكن  رمب���ا...   -
جتعلني اأحّبها اأكر من حريتي.

�ضتكون  فكيف  فنية،  وب��رام��ج  األ��ع��اب  ب��رام��ج  ق��ّدم��َت   •
عودتك اإىل ال�ضا�ضة؟

و�ضيكون يف جلنة  الطبخ،  األعاب حول  برنامج  �ضاأقدم   -
اأنطوان  ال�ضيف  وهو  لبنان،  يف  طّباخ  )اأه�ضم(  التحكيم 
احلاج وا�ضمه )اأم��ي اأق��وى من اأم��ك(، وهو برنامج حتدٍّ 

وم�ضابقات.
فكرته؟ اقرتحَت  اأنت  • وهل 

- الرنامج عاملي وا�ضرتت حقوقه )LBCI( والرنامج 
قبل  كثرية  حت�ضريات  اإىل  يحتاج  ول��ن  ر  وحا�ضِ جاهز 

الت�ضوير، حتى الديكور كان جاهزاً.
عاديني؟ اأ�ضخا�ص  ا�ضتقبال  على  �ضيقت�ضر  • وهل 

ا�ضتثنائية  ح��ل��ق��ات  ع���دة  ه��ن��اك  ���ض��ت��ك��ون  ول��ك��ن  ن��ع��م،   -
ن�ضت�ضيف فيها عدداً من امل�ضاهري.

على  تقت�ضر  الإعالمية  جتربتك  اأن  يعني  هذا  هل   •
تقدمي الرامج الفنية والرتفيهية؟

اأن���واع ال��رام��ج. رمب��ا ا�ضمي  اأن��ا جاهز لتقدمي كل  - بل 
قّدمتمُ  ولكنني  الأل���ع���اب،  ب��رام��ج  ال��ن��ا���ص  عند  مرتبط 
)التوك �ضو( والرامج الفنية. النا�ص يعرفون عني اأنني 

اأمزح واأ�ضحك واأبّث اأجواء جميلة.
الألعاب  برامج  خالل  من  حالة  �ضكلت  اأنك  �ضك  ل   •

التي قّدمَتها؟
- قبل مدة قّدمتمُ مهرجانات بعقلني وقبلها مهرجانات 
الدامور ملدة ثالثة اأيام، والنا�ص ما زالوا يرّددون عندما 

 15 منذ  توّقفتمُ  اأن��ن��ي  م��ع  )اإل���ك(  كلمة  يرونني 
عاماً عن ا�ضتخدامها على ال�ضا�ضة.

وفر�ص  م��ع��روف  ا���ض��م��ك  اأن  ���ض��ك  ل   •
جناح الرنامج كبرية؟

اأنه  خ�ضو�ضاً  ال��ن��ج��اح  ل��ه  اأت��وق��ع   -
فكرة  اأوًل  النجاح.  مقّومات  ميلك 
ال���رن���ام���ج م��ه�����ض��وم��ة، ث���ان���ي���اً اأن���ا 
ا�ضتاقوا  والنا�ص  ال�ضا�ضة  بعيد عن 
ال�ضيف  يحبون  النا�ص  وثالثاً  اإيّل، 
اأنه  كما  )مه�ضوم(  فهو  اأن��ط��وان 
وا����ض���ع���ة يف جمال  خ�����رة  مي���ل���ك 

الطبخ.
• وهل توقيت عْر�ضه منا�ضب كي 

يتابعه النا�ص؟
مل   LBCI  -
ت������ْرجم������ه ب���ع���د، 
�ضتعر�ضه  ولكنها 

)برامي تامي(.
اأزمة  • يف ظل 
ال���������ض����ح����اف����ة 

والإع������������الم، 
الكلمة  م���ا 

ال����������ت����������ي 

تلفزيون  ويف  عامة  الإع��الم��ي��ني  زم��الئ��ك  اإىل  توجهها 
)امل�ضتقبل( خا�ضة؟

اأن تعود الأو�ضاع  - الو�ضع �ضعب على اجلميع، واأمتنى 
اإىل �ضابق عهدها يف الإعالم اللبناين والعربي، خ�ضو�ضاً 
الذين  الأ�ضخا�ص  م��ن  لأن��ن��ي  املكتوبة،  ال�ضحافة 
قراءتها  يحبون  ول  الورقية  اجل��ري��دة  ي��ق��راأون 

على الإنرتنت.
بي  )ال  اإىل  ان��ت��ق��ال��ك  ب����اأن  ت�����ض��ع��ر  ه���ل   •
على  ال�����ض��ري  ع��ل��ى  زم����الءك  �ضي�ضجع  ���ض��ي( 

خطاك؟
املحطة  غ���ادروا  ال��ك��ث��ريون  وارد.  �ضيء  ك��ل   -
قبلي، واأنا تاأخرت. كل من ت�ضنح اأمامه فر�ضة 

تها. منا�ضبة عليه األ يفوِّ

تنتظر الفنانة امل�ضرية ال�ضابة مي عزالدين، برفقة اأبطال م�ضل�ضلها اجلديد )ر�ضايل(، 
ان�ضمام الوجوه اجلديدة للعمل.

وقال خمرج امل�ضل�ضل اإبراهيم فخر، اإنه انتهى من اختيار عدد من الوجوه اجلديدة التي 
�ضت�ضارك يف بطولة العمل، الذي من املفرت�ص اأن تخو�ص به عزالدين ال�ضباق الرم�ضاين 
املقبل بعد غيابها العام املا�ضي، لفتاً اإىل اأنه انتهى من و�ضع التح�ضريات النهائية وقام 

مبعاينة اأماكن الت�ضوير، حيث �ضيبداأ ت�ضوير امل�ضل�ضل �ضهر يناير املقبل.
امل�ضل�ضل من بطولة مي عزالدين واأحمد حامت، تاأليف حممد �ضليمان ومن اإنتاج تامر 
مر�ضي، وتدور اأحداثه حول اأحوال الطبقة املتو�ضطة واختفائها و�ضط اأ�ضحاب املليارات 

والأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون حتت خط الفقر باحلارة ال�ضعبية.

حّقق جناحات كبرية خالل م�سريته االإعالمية

مي�صال قزي: من دون اّدعاء اأعترب اأنني اأخذُت حقي اإعالميًا

تلفزي�ن  �سا�سة  عر  المعًا  جنمًا  اأم�ساها  عامًا   23 بعد 
مي�سال قزي الإطاللة  الالمع  املذيع  ي�ستعّد  )امل�ستقبل(، 
كمقدم  �ستحت�سنه  التي   )LBCI( �سا�سة  عر  قريبة 
تلفزي�ين خم�سرم حّقق جناحات كبرية خالل م�سريته 
الفنية  الرامج  ع�سرات  خاللها  ق��ّدم  التي  االإعالمية 

و)الت�ك �س�( وبرامج االألعاب.
ال�سيف  مع  ق��زي  مي�سال  �سيطّل  املرتقب  جديده  ويف 
فكرته  ت��دور  ترفيهي  األعاب  برنامج  يف  احل��اج  اأنط�ان 
ح�ل الطبخ، علمًا اأن الفكرة عاملية ومتت لْبننتها بعدما 

ا�سرتت lbci حق�ق الرنامج.

تاأجيل )ر�صايل( مي عزالدين اإىل يناير املقبل
هند �صربي �صعيدة
 بتكرميها يف وا�صنطن

يف  بتكرميها  �ضعادتها  عن  �ضري،  هند  التون�ضية  الفنانة  اأع��رب��ت 
وا�ضنطن من قبل املوؤ�ض�ضة الأمريكية الدولية لالإعالم املعروفة 

اخت�ضاراً ب� )AAM(، ومنحها جائزة )امليديا اأوورد(.
اأك��ر ما ي�ضعدها، ما ج��اء يف  اأن  وذك��رت �ضري يف ت�ضريح 

احلافل  ال�ضينمائي  لتاريخها  لها  منحت  اأنها   ، اجلائزة  ن�ص 
وتقدميها  واحل��ق��ي��ق��ي  ال�����ض��ادق  ومتثيلها  الفنية  واإجن��ازات��ه��ا 

وق�ضايا  بقيم  تعريفهم  نف�ضه  الوقت  الفنية جلمهورها، ويف  املتعة 
اجتماعية مهمة جداً.

وقالت هند �ضري اإنها �ضتت�ضلم اجلائزة خالل حفل ع�ضاء يقام على م�ضرح 
تت�ضمن  التي  التكرمي،  فعاليات  �ضمن  اجل��اري،  نوفمر   7 ي��وم  الأكادميية 
اأي�ضاً تكرمي رئي�ضة مهرجان عمان الدويل للفيلم الأمرية الأردنية رمي بن 

علي.
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توجه اإىل الطبيب فورا اإن 
لحظت هذه العالمات على طفلك

من  ميكن  التي  العالمات  بع�ص  هناك  اأن  الأملانية  القلب  موؤ�ض�ضة  اأك��دت 
خاللها ال�ضتدلل على اإ�ضابة الطفل الر�ضيع با�ضطرابات نظم القلب.

وقالت اإن من اأهم هذه العالمات ال�ضطراب والتوتر والرجتاف وال�ضراخ 
ال�ضديد رغم عدم ال�ضعور باجلوع اأو الأمل، مع تعذر التهدئة من روعهم، 
اأما الأعرا�ص الأخرى  بالتعب واخلمول والتجهم.  ال�ضعور  اإىل  بالإ�ضافة 
ويرجع  اجل��اف،  وال�ضعال  النف�ص  وِق�ضر  الوجه  يف  بالتعرق  تتمثل  فهي 
اإىل �ضيق التنف�ص،  ي��وؤدي  �ضبب املر�ص اإىل جتمع دموي يف الرئة، وال��ذي 
كما يتحول لون الوجه اإىل اللون الأزرق، ويتعني على الوالدين ا�ضت�ضارة 

الطبيب مبجرد مالحظة هذه الأعرا�ص لبدء العالج فوراً.

جدري القردة يهدد العامل.. 
والأطفال الأكرث عر�صًة لالإ�صابة

 يعمل باحثون اأمريكيون على حل لغز مر�ص جلدي نادر يعرف ب�)جدري 
القردة(، ظهر يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، وي�ضت�ضري يف عدد من 

البلدان الإفريقية.
وينتقل جدري القردة الذي يندرج �ضمن الأمرا�ص اجللدية، اإىل الإن�ضان، 
من جراء ح�ضول ات�ضال بني الإن�ضان واحليوان. وحينئٍذ، تنتقل العدوى 
"وا�ضنطن  �ضحيفة  عربية" عن  نيوز  "�ضكاي  نقلت  ما  وف��ق  النا�ص،  بني 
بو�ضت". وجلاأ باحثو املركز الأمريكي ملراقبة الأمرا�ص والوقاية منها، اإىل 
ا�ضتخدام زورق �ضغري للو�ضول اإىل بلدة نائية و�ضط مياه الكونغو من اأجل 

زيارة منطقة ا�ضتفحل فيها املر�ص.
اإفريقيا لأول مرة، بارتفاع يف درجة  ويت�ضبب املر�ص النادر الذي ظهر يف 
حرارة اجل�ضم، وطفح جلدي يتحول اإىل بثور بارزة ت�ضبه اأعقاب ال�ضجائر، 

ول يوجد حتى اليوم اأي لقاح �ضد املر�ص.
ا�ضتفادوا من  اإذا  اإف��رازات��ه  املر�ص وجت��اوز  مقاومة  امل�ضابون من  ويتمكن 
التلقيح �ضد اجل��دري يخفف وطاأة  اإن  ال�ضحية. ويقول خ��راء:  الرعاية 
"جدري  "جدري القردة". وتدرج ال�ضلطات ال�ضحية يف الوليات املتحدة، 
اإيبول،  ف��ريو���ص  غ���رار  على  الأم���را����ص،  م�ضببات  قائمة  �ضمن  القردة" 
تقارير  واأث���ارت  الب�ضر.  ل�ضحة  وحمتماًل  كبرًيا  تهديًدا  كونه  توؤكد  كما 
��ا. ودع���ت احلكومة  ع��ن ان��ت�����ض��ار امل��ر���ص، خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، ق��ل��ًق��ا ع��امل��يًّ
املر�ص  تطويق  على  امل�ضاعدة  اأجل  من  الأمريكيني  الباحثني  الكونغولية 
وتدريب الباحثني املحليني. ويرى الباحثون الأمريكيون اأن فهم الطريقة 
منه  النا�ص  وحماية  اإيقافه  اإىل  الطريق  �ضتكون  املر�ص  بها  ينت�ضر  التي 
م�ضتقباًل. ويقطن عدد كبري من مر�ضى "جدري القردة" يف الكونغو ببلدة 
بالكهرباء ول ب�ضبكة مياه. وبح�ضب  التي مل يجر تزويدها  "مانفويتي"، 
ال�ضحيفة، فاإن خطر املر�ص ل ينح�ضر يف بلدان اإفريقية حمدودة؛ اإذ من 
املمكن اأن ينتقل اإىل بلدان بعيدة يف فرتة وجيزة؛ ذلك لأن الوليات املتحدة 
حيوانات  تاجر  ا�ضترياد  عقب   ،2003 �ضنة  ع��دة  اإ�ضابات  �ضجلت  نف�ضها 

قرابة 800 راأ�ص من اإفريقيا، منها �ضناجب وجرذان جرابية كبرية. 

قزح؟  ق��ص  ال�ان  • ماهي 
 األوان قو�ص قزح هي التالية : البنف�ضجي ، النيلي، الأزرق ، الأخ�ضر، 
الأ�ضفر ، الرتقايل . اأي ما جمموعه �ضبعة األوان رغم اأنها تبدو لنا 

اقل من هذا العدد  
؟ قزح  ق��ص  ينتهي  • اأين 

ما مر  اإذا  املمطرة  الغيوم  وم��ن  املنهمر  املطر  ق��زح من  يتكون قو�ص   
املطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�ص  ف��اإن  وبالتايل  ال�ضم�ص عرها  �ضوء 
والغيمة وهو ينتهي )ويبداأ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�ص قزح 

ينبغي ان تكون ال�ضم�ص خلفك  

والزبدة  البي�ص  و�ضفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�ضمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  هل   •
والق�ضدة واخل�ضروات ال�ضفراء طويلة الأوراق واجلزر والكمرى لزم لنمو الطفل ونق�ضه يعوق 
ال�ضعر  الدماغ ودوار و�ضداع وت�ضاقط  تناوله ي�ضبب �ضغطا متزايد يف  النمو والف��راط يف  عملية  

وي�ضقق اجللد وال�ضفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�ضل
الت�ضمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ص  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�ضان  اأن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 

ال�ضمع حا�ضة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
الفك ع�ضلة  هي  الإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 

بيرت وحقول الذرة
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ف�ائد الباب�جن 
بخ�ضائ�ص  ال��ب��اب��وجن  ي��ت��م��ي��ز 
ع����ج����ي����ب����ة ل����ت����ه����دئ����ة امل�����ع�����دة 
ف�����ض��اًل ع���ن ن��ط��اق وا����ض���ع من 
ثبتت  ال���ت���ي  ال����ض���ت���خ���دام���ات 
طويلة.  اأج��ي��ال  ع��ر  فعاليتها 
التخل�ص  على  اأي�ضاً  وي�ضاعد 
وم�ضكالت  ال��ه�����ض��م  ع���ر  م���ن 
كما  ال�ضهرية،  ال��دورة  قبل  ما 
يخل�ضك من ال�ضعور بالغثيان 

والتهابات الأمعاء.
هذه  اأن  ال����درا�����ض����ات  وت��ظ��ه��ر 
حتتوي  اجل���م���ي���ل���ة  ال������زه������رة 
للت�ضنجات  م�ضادة  م��واد  على 
ي�ضتفاد  ك���م���ا  والل����ت����ه����اب����ات 
منها يف ع��الج الأم��ع��اء واملعدة 
ال�ضهرية.  ال����دورة  وت�ضنجات 

وي��ع��د ال��ب��اب��وجن ع��الج��اً عجيباً لأوج����اع ال��راأ���ص وي�����ض��رب ع���ادة ب���دًل عن 
ال�ضاي. 

ال�ضهرية  للدورة  امل�ضاحبة  الت�ضنجات  ح��الت  يف  البابوجن  من  وي�ضتفاد 
وع�ضر اله�ضم والإجهاد العام. 

لكن ين�ضح بتجنب تناول البابوجن يف حالة احل�ضا�ضية نحو ورود الأقحوان 
وزهرة الراجويد واأي�ضاً اإذا كنت تتناولني الوارفارين )مميع للدم(. 

اأن  اأدبيات الطب ال�ضيني ال�ضعبي وعلوم العالج بالزيوت العطرية  تقول 
البابوجن يقي العني ولكن يف واقع الأمر ل تتوفر اأية اأبحاث علمية جتزم 

بذلك.

كيف  بريطانيا،  م��ن  ب��اح��ث��ون  اأج��راه��ا  حديثة  درا���ض��ة  ك�ضفت   
يوؤثر الكتئاب يف هيكل املادة البي�ضاء املوجودة يف املخ امل�ضوؤولة 
اأو ما ت�ضمى الإ�ضارات الع�ضبية ال�ضادرة عن  عن نقل الأوام��ر 
اإن  درا�ضتهم:  الباحثون يف  وق��ال  اأج��زاء اجل�ضم.  بقية  اإىل  املخ 
الكتئاب يوؤدي اإىل اعتالل املادة البي�ضاء باملخ؛ ما يوؤثر يف اأداء 
تكنولوجيا  با�ضتخدام  درا�ضتهم  الباحثون  واأج���رى  وظائفه. 
الت�ضوير املتطورة لر�ضم خريطة هيكل املادة البي�ضاء يف اأدمغة 
نيوز  "ميديكال  موقع  ن�ضر  ما  بح�ضب  �ضخ�ص،   3000 نحو 

توداي". ولي�ص الكتئاب هو تقلبات املزاج التي ت�ضيب البع�ص 
�ضديدة،  معاناة  ي�ضبب  �ضائع  مر�ص  لكنه  اآخ���ر،  اإىل  ح��ني  م��ن 
300 مليون �ضخ�ص  ال��وف��اة وي��وؤث��ر يف نحو  اإىل  ي���وؤدي  ورمب��ا 
بني  للوفاة  الثاين  الرئي�ص  ال�ضبب  وهو  العاملي.  ال�ضعيد  على 

الأ�ضخا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 29 عاًما.
اأف�ضل  ت�ضخي�ص  يف  ت�ضاهم  النتائج  ه��ذه  اإن  الباحثون:  وق��ال 
�ضالمة  م��دى  لقيا�ص  املتطورة  التقنيات  خ��الل  من  لالكتئاب 

املادة البي�ضاء.

درا�صة تك�صف تاأثري الكتئاب
 يف وظائف املخ

نيك�ل كيدمان خالل ح�س�رها ج�ائز غالم�ر للن�ساء لعام 2017 يف م�سرح املل�ك بني�ي�رك. )ا ف ب(

خرج بيرت واخته �ضوزي اإىل احلقول اخل�ضراء لح�ضار بع�ص كيزان الذرة ال�ضفراء ل�ضلقها لتكون 
غذاء لهم، وبقدر ما ان كوخهم نظيف وت�ضع فيه ال�ضعادة ال ان حاجتهم للنقود كانت قوية لذلك 
كان الب يعمل طوال اليوم اجريا يف احلقول ليكفي طلبات عائلته ال�ضغرية اما الم فكانت تكتفي 
بتلبية طلبات الزوج احلنون وال�ضغار، وعندما جاء بيرت واخته بكيزان الذرة هذا اليوم قررت الخت 
احلنون ان تطعم دجاجاتها بع�ص الذرة فقامت بفرط احد الكيزان واخذت تلقي احلبات لت�ضتقر 
يف الفرن ال�ضاخن فخافت �ضوزي من القرتاب منها لكنها لحظت ان احلبة بداأت تكر قليال قليال 
حتى ا�ضتقرت مت انتف�ضت وكاأنها قطعة قطن ببيا�ضها ال�ضاهق وطارت لت�ضتقر مرة اخرى �ضاخنة يف 
يد �ضوزي ومع حرارتها و�ضعتها يف فمها لتتذوقها فاح�ضت بحالوة الطعم وا�ضرعت لتخر والدتها 
مبا حدث فجاءت الم وو�ضعت بع�ص احلبات على الفرن لتتحول بعد قليل اإىل ف�ضار فما كان من 
بيرت ال ان قرر ان ي�ضبح بائعا للف�ضار بدون ان يخر من حوله كيف ي�ضنعه وقد ابدع يف �ضنعه 
لديه  وا�ضبح  احلال  مي�ضوري  ال�ضغري من  الف�ضار  �ضانع  وا�ضبح  ال�ضغار  كبريا من  اقبال  فوجد 

وعائلته ما يكفي ل�ضراء بع�ص حقول الذرة وحتويلها اإىل ف�ضار .


