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الدمعة الزجاجية املذهلة.. 
حتى املطرقة ال تك�سرها

الزجاج  فقطعة  و�صالبة،  ق��وة  الأك���ر  ه��و  ه�صا�صة  الأك���ر  اأن  يبدو 
الزجاجية، ل  الدمعة  اأو  ذنيبة  باأبو  ال�صبيهة  بال�صورة هذه،  املرفقة 

ميكن حتى للمطرقة اأن تك�صرها.
الفيزياء على وجه  العلماء عموما وعلماء  ذنيبة  اأبو  وحتري زجاجة 
النا�س  وعامة  اإىل معرفتهم  بالنظر  قرون طويلة،  منذ  اخل�صو�س، 

بخ�صائ�س الزجاج اله�صة.
"قطرة الأمري روبرت"  با�صم  اأي�صا  املعروفة  اأبو ذنيبة،  لكن زجاجة 
ل ي�صيبها حتى خد�س، اإذا ما طرقت بوا�صطة مطرقة، لكن اإذا ما مت 
ك�صر ذيل القطرة اأو الزجاجة الرفيع، فاإنه يته�صم ويتحول اإىل قطع 
ب�صرعة  كبرية  م�صافة  على  وينت�صر  بامل�صحوق  اأ�صبه  للغاية  �صغرية 
ال�صرعة  ع��ايل  لت�صوير  وف��ق��ا  ال��ث��ان��ي��ة،  يف  ميل   1700 على  ت��زي��د 

التقطه عاملان بوا�صطة كامريا متطورة قبل 20 عاما.
اأن ال�صبب وراء عدم حتطم قطرة الأم��ري روب��رت، التي كان  ويعتقد 
اأمري بافاريا روبرت قد قدم 5 قطع زجاجية منها اإىل امللك الربيطاين 
ت�صارلز الثاين عام 1660، يعود اإىل ما ي�صمى "الإجهاد" يف الزجاج 
الذي ياأتي جراء اإ�صقاط الدمعة الزجاجية اأو اأبو ذنيبة الزجاجي يف 

املاء مبا�صرة بعد اأن يتم ت�صخينه وتذويبه على �صكل قطرة.
وتن�صاأ الدمعة الزجاجية من اإذابة الزجاج واإ�صقاطها يف املاء مبا�صرة 
فيربد اجلزء اخلارجي منه ويتقل�س ب�صرعة وي�صغط بقوة على املادة 

يف و�صط الدمعة الزجاجية، مما يدفعها اإىل اأن ت�صبح اأكر �صالبة.
داخل  الإج��ه��اد  م��ن  نابعة  و�صالبتها  قوتها  اأن  يعتقد  ك��ان  وق��دمي��ا، 

الزجاج.
لدرا�صة  العلماء  م��ن  جمموعة  م��ع  م��وؤخ��را  احت���دا  العاملني  اأن  غ��ري 
خ�صائ�س ومزايا هذه القطعة الزجاجية م�صتخدمني تقنية الت�صوير 
املرن املتكامل، اأي الت�صوير املعتمد على اخل�صائ�س الب�صرية للزجاج، 

حيث يتم غم�صها ب�صائل واإظهار ال�صوء امل�صتقطب من خاللها.
وبذلك اأ�صبح العلماء قادرين على و�صع خمطط لطبقات الإجهاد يف 

الزجاجية". "الدمعة 

لوحة بري�سة الذكاء 
اال�سطناعي يف مزاد 

ُعر�صت يف لندن لوحة �صممها برنامج كمبيوتر ولفتت الأنظار و�صط 
اأعمال فنانني كبار قبل مزاد فني كبري يقام هذا الأ�صبوع يف لندن.

فرويد  لو�صيان  منهم  ك��ب��ار  فنانني  ل��وح��ات  حتقق  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
با�صكيا وروي ليختن�صتاين بع�صا من  واره��ول وجان مي�صيل  واآن��دي 
اأعلى الأ�صعار لكن لوحة "ميموريز اأوف با�صرباي اآي" التي ابتكرها 
الكثري من  الأمل��اين ماريو كلينجمان �صتثري  برنامج �صممه املربمج 

الهتمام.
للذكاء  ومتغري  متكامل  عمل  "اأول  ل��ل��م��زادات  ���ص��وذب��ي  دار  وق��ال��ت 

ال�صطناعي يظهر يف الأ�صواق... يقدم عر�صا فنيا ل ينتهي".
�صلكيا  مو�صلتني  �صا�صتني  م��ن  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  لوحة  وتتاألف 
بكمبيوتر مو�صوع يف �صندوق خ�صبي عتيق الت�صميم. وتعر�س اإحدى 
ال�صا�صتني وجها يبدو اأنه لرجل والأخرى تعر�س وجها لمراأة على 

ما يبدو لكن الوجهني يتغريان با�صتمرار وب�صال�صة.
لإبداع  الكمبيوتر  �صفرات  ا�صتخدام  يف  املتخ�ص�س  كلينجمان  وق��ال 
وتنتج  تتغري  و�صتظل  ابتكرتها  اآل��ة  عن  عبارة  "اللوحة  فنية  اأعمال 

وجوها لأ�صخا�س غري موجودين اإىل الأبد".
وترتاوح تقديرات �صعر اللوحة بني 30 األفا و40 األف جنيه ا�صرتليني 
وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأ�صعار املتوقعة لالأعمال الفنية التقليدية 
يف مزادات دار �صوذبي للفن املعا�صر. ومن املتوقع اأن تباع لوحة "راأ�س 
�صبي"هيد اأوف اإيه بوي" للفنان لو�صيان فرويد مبا ي�صل اإىل 6.5 

مليون جنيه ا�صرتليني وفقا لتقديرات ما قبل البيع.

األحد    3   مارس    2019  م   -   العـدد  12569  
Sunday   3   March   2019  -  Issue No   12569

ظاهرة طبيعية حتول بلدة 
اإىل جزيرة

فوجئ �صكان بلدة يف ولية كاليفورنيا الأمريكية بتحولها ر�صميا، وخالل 
�صاحبها  قوية  عا�صفة  �صربتها  اأن  بعد  وذل��ك  جزيرة،  اإىل  فقط،  يومني 

هطول اأمطار.
"الرو�صي"،  نهر  اجتاح �صفتي  اإىل في�صان  امل�صتمر  الأمطار  واأدى هطول 
البالغ طوله 100 كيلومرت، بحيث مل يعد من املمكن الو�صول اإىل بلدة 

غورنفيل اإل بوا�صطة القوارب.
واأدت مياه الفي�صان والأمطار اإىل حتويل �صوارع البلدة وممراتها واأزقتها 
اإىل جداول واأنهار �صغرية ل ميكن عبورها م�صيا على الأقدام اأو بوا�صطة 

ال�صيارات.
يذكر اأن عدد �صكان البلدة، التي ت�صتهر بكروم العنب، ل يزيد عن 4500 
مواطن، ومير مبحاذاتها نهر الرو�صي الذي ينبع من مقاطعة ميندو�صينو 

وي�صب يف مقاطعة �صونوما يف كاليفورنيا.
من�صوب  بلغ  بينما  عالية،  معدلت  املنطقة  على  الأمطار  ت�صاقط  و�صجل 

النهر اأعلى م�صتوى له منذ نحو 20 عاما، بح�صب هيئة الأر�صاد املحلية.
البلدة  يف  املنازل  بع�س  ف��اإن  اخلمي�س،  منذ  تدريجيا  املياه  انح�صار  ورغ��م 

مازالت غارقة يف مياه الفي�صان.
وجلاأ ال�صكان اإىل م�صاعدة بع�صهم البع�س، عن طريق نقلهم من منازلهم 

الغارقة اإىل املناطق املرتفعة ن�صبيا بوا�صطة القوارب.
ويعتقد امل�صوؤولون يف مقاطعة �صونوما باأنه ميكن ل�صكان البلدة اأن يعودوا 
الرتاجع  يف  الفي�صان  مياه  اأخ���ذت  بعدما  اجلمعة،  بحلول  منازلهم  اإىل 

وتوقف هطول الأمطار.

تذوق �سوكوالته 
واح�سل على راتب

ف��ر���ص��ة ج��دي��دة مي��ك��ن و���ص��ف��ه��ا بفر�صة 
ال�صوكولتة،  لع�صاق  متاحة  باتت  العمر، 

والأهم اأنها متاحة مبقابل مادي اأي�صا.
"اإندبندنت"  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك�������رت  ف���ق���د 
الربيطانية اأن �صركة "كادبوري" ال�صهرية 
اأ�صخا�س وظيفتهم  العامل تبحث عن  يف 
"تذوق ال�صوكولتة" قبل عر�صها للزبناء 
"مونديليز"  الأ�صواق. ومتتلك �صركة  يف 
كثرية،  �صوكولتة  عالمات  الربيطانية 
من بينها "كادبوري" و"ميلكا" و"اأوريو" 
اأن  ي��ع��ن��ى  مم���ا  بالكز"،  اآن����د  و"غرين 
اأمام  �صيكونون  الوظيفة  يف  الناجحني 
اأنواع خمتلفة ومتنوعة من ال�صوكولتة، 
الكاكاو. وج��اء يف  تعتمد جلها على  التي 
"متذوقو  للوظيفة  املخت�صر  ال��و���ص��ف 
مل�صاعدتنا  �صيكونون مفتاحا  ال�صوكولتة 
اأنحاء  على طرح منتج جديد يف خمتلف 
العامل. املتذوق �صيعطي راأيه مثل جميع 
جانب  اإىل  "�صي�صتغل  وت��اب��ع  الزبناء". 
على  ي�صرف  و�صخ�س  متذوقا   11 نحو 
وتتبادل  ���ص��ت��ت��ذوق  امل��ج��م��وع��ة  ال��ف��ري��ق. 
نهائي  تقييم  لتقدمي  بينها  فيما  الآراء 

على املنتوج".

ماذا يحدث يف ج�سمك عند 
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اكت�ساف خطر 
جديد مللح الطعام

ميونيخ  ج��ام��ع��ة  ع��ل��م��اء  اك��ت�����ص��ف 
للتكنولوجيا اأن تراكم ملح الطعام 
تطور  يف  ي�صاعد  الإن�صان  ج�صم  يف 

ردود الفعل التح�ص�صية.
وي��������������������ف��������������������ي��������������������د م���������������وق���������������ع 
"MedicalXpress" باأن اخلرباء 
املر�صى  ج��ل��د  م���ن  ح��ل��ل��وا من�����اذج 
التاأتبي  اجل��ل��د  بالتهاب  امل�صابني 
 Atopic Dermatitis
وتبني  مزمنة"،  ح�صا�صية  "مر�س 
املناطق  يف  ال�صوديوم  م�صتوى  اأن 
الطبيعي  املعدل  من  اأعلى  امللتهبة 

بثالثني مرة.
كلوريد  اأن  ال����ب����اح����ث����ون  وح�������دد 
يجرب  الطعام"  "ملح  ال�����ص��ودي��وم 
اإن��ت��اج كمية  "Th2" ع��ل��ى  خ��الي��ا 

كبرية من بروتينات اإنرتلوكني 4 
 ،"IL-13" واإنرتلوكني "IL-4"
ما يوؤدي اإىل تطور التهابات اجللد 

مبا فيها اللتهاب التاأتبي.
جمموعة   "Th2" خ��الي��ا  وت��ع��د 
التائية  اخل�����الي�����ا  م�����ن  ف����رع����ي����ة 
وعندما   ."CD4+" امل�����ص��اع��دة 
املت�صلة  غ�����ري  اخل����ل����ي����ة  ت���ن�������ص���ط 
 "В" خاليا  تن�صط  م�صاد،  بج�صم 
 "Th2" اإىل  وتتحول  الليمفاوية 
وت���ب���داأ ب��اإن��ت��اج ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
وال�صيتوكينات  امل�����ص��ادة  الأج�����ص��ام 
التي ت�صبب اللتهابات. وقد ات�صح 
اأن��ه عند وج��ود تركيز ع��ال للملح، 
اإىل  بالتحول  التائية  تبداأ اخلاليا 

."Th2" خاليا

اكت�صف باحثون يف كلية  الفئران،  اأجريت على  يف درا�صة 
واحدة  ليلة  فقدان  اأن  اليابان  يف  توهو  بجامعة  الطب 
فقط، اأو �صت �صاعات، من النوم يزيد من خطر الإ�صابة 

مبر�س ال�صكري من النوع الثاين.
وق��د ك��ان ل��دى جمموعة ال��ف��ئ��ران امل��ح��روم��ة م��ن النوم 
م�صتويات اأعلى من ال�صكر يف الدم، كما زاد اإنتاج الدهون 
الثالثية عندهم يف الكبد. والدهون الثالثية هي الدهون 
املرتبطة مبقاومة الأن�صولني، وهي ال�صمة املميزة ملر�س 

ال�صكري.
اإىل  النوم  الفئران من  اأدى حرمان  اإىل ذلك،  بالإ�صافة 
عملية  تنظيم  عن  امل�صوؤولة  الكبد  اأن��زمي��ات  يف  تغيريات 

ال�صتقالب الكبدي.
النتائج التي خل�س اإليها الباحثون اأكدت اأن احلرمان من 
النوم عامل خطري قد يوؤثر يف الإ�صابة مبر�س ال�صكري. 
من  للوقاية  مهم  اجليد  ال��ن��وم  على  التعود  ف��اإن  لذلك 
خطر  لديهم  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  عند  ال�صكري  م��ر���س 

متزايد بالفعل.

احلبوب الكاملة قد تقي!
القمح  مثل  الكاملة،  احلبوب  من  يومية  جلرعة  ميكن 
تقلل من  اأن  واحلنطة...  ال��ذرة  اأو  واجل��اودر  وال�صوفان 

تطور مر�س ال�صكري.
ففي درا���ص��ة اأُج��ري��ت على ن��ط��اق وا���ص��ع، ق��ام ب��اح��ث��ون يف 
اأبحاث  وم��رك��ز  ال�صويد  يف  للتكنولوجيا  �صاملر  جامعة 
جمعية ال�صرطان الدمناركية بتحليل عادات تناول الطعام 

لأكر من 55 األف م�صارك من مر�صى ال�صكري.
ُطلب من امل�صاركني اأن يكتبوا اأنواع احلبوب الكاملة التي 
يقبلون  التي  امل��واد  بني  وك��ان من  ي��وم.  كل  ي�صتهلكونها 

م���ن احلبوب  اإف���ط���ار  "طعام  وامل��و���ص��ل��ي  اخل��ب��ز  ع��ل��ي��ه��ا: 
والفواكه املجففة واللنب" والع�صيدة.

بعد 15 يوما من املتابعة، اكت�صف الباحثون اأن الأ�صخا�س 
الذين تناولوا احلبوب الكاملة كل يوم كانوا اأقل عر�صة 

لالإ�صابة مبر�س ال�صكري من النوع الثاين.
الأغذية  علم  اأ�صتاذ  لندبريغ،  ريكارد  الربوف�صور  وعلق 
الرئي�س  والباحث  للتكنولوجيا،  �صاملر  وال�صحة بجامعة 
باحلبوب  الأم���ر  يتعلق  "عندما  ب��ال��ق��ول:  ال��درا���ص��ة،  يف 
الكاملة، فاإن نتائج الأبحاث وا�صحة. ومن بني الدرا�صات 
العديدة التي اأجريت، على جمموعات خمتلفة من النا�س 
حول العامل، مل تكن هناك درا�صة واحدة اأظهرت تاأثريات 

�صلبية للحبوب على ال�صحة".

هل بدائل ال�صكر �صحية ؟
اأن ت�صبب املواد املُحلية  درا�صة جديدة ت�صري اإىل احتمال 
كبدائل  ت�صتخدم  والتي  ال�صعرات احلرارية  اخلالية من 
ذلك  يعد  فهل  بال�صحة.  ت�صر  ورمب��ا  ال�صمنة  لل�صكر، 
ال�صكري  ملر�صى  تو�صف  التي  ال�صكر  بدائل  من  حتذيراً 

اأو لتجنب البدانة؟
الطبي،  وي�صكون�صني  مركز  يف  اأمريكيون  باحثون  ق��ال 
اإنهم وجدوا خالل جتارب على اخلاليا لدى الفئران اأن 
عملية الأي�س لديها تتغري ب�صكل غري مفيد للج�صم عند 
الدموية.  الأوعية  بطانة  وكذلك  املُحليات  بع�س  تناول 
باإ�صراف بريان هوفمان، يف درا�صتهم  الباحثون  واقت�صر 
ت�صتخدمان  اللتني  اأ�صي�صلفام  و  اأ���ص��ربت��ام  م��ادت��ي  على 
قال هوفمان  الدرا�صة  نتائج  لل�صكر. ومعلقا على  بديال 
ال�صكر  ع��ن  ب��دائ��ل  يوميا  ن�صتخدم  اأن��ن��ا  "رغم  م�����ص��ريا: 
خالية من ال�صعرات احلرارية اإل اأن هناك تزايدا هائال 

ومر�س  بال�صمنة  الإ���ص��اب��ة  يف  املتحدة"  ال���ولي���ات  "يف 
ال�صكري".

وب��ع��د ث��الث��ة اأ���ص��اب��ي��ع م��ن ب���دء ج���زء م��ن ال��ت��ج��رب��ة عر 
ال��ب��اح��ث��ون يف دم ال��ف��ئ��ران ع��ل��ى اخ��ت��الف��ات م��ه��م��ة بني 
والأحما�س  ب��ال��ده��ون  يتعلق  فيما  خا�صة  املجموعتني 
الفئران.  دم  يف  اأ�صي�صلفام  م��ادة  تراكمت  كما  الأمينية، 
ومل ي�صتعبد الباحثون اأن يكون ذلك �صارا باخلاليا التي 
تبطن الأوعية الدموية، غري اأنهم اأكدوا اأن هذه التجارب 

متت يف املخترب فقط. 
وا�صتنتج هوفمان اأن اجل�صم لديه قدرة على التعامل مع 
ال�صكر اإذا مت تناوله بقدر معتدل "ولكن اإذا مت اإرهاق هذه 

الآلة على املدى البعيد فاإنها تنهار". 
ولكن الطبيب الأملاين �صتيفان كابي�س من معهد اأبحاث 
التغذية يف مدينة بوت�صدام، اأكد اأن الدرا�صة التي اأجريت 
وراأى  مفتوحة،  الأ�صئلة  من  الكثري  تركت  الفئران  على 
كما  الب�صر.  على  مبا�صرة  نتائجها  �صحب  اإمكانية  ع��دم 
بديلني  على  الدرا�صة  اقت�صار  اأن  الأمل���اين  الباحث  راأى 
هناك  اإن  وقال  بنتائجها  العتداد  اإمكانية  يقل�س  فقط 
و�صكارين  و�صتيفيا  �صكرالوز  النت�صار مثل  وا�صعة  بدائل 
املادتني اللتني �صملتهما  عن  كثرية  اأوجه  يف  "وتختلف 

الدرا�صة". 
ويرى الطبيب الأملاين اإمكانية ال�صتمرار حاليا يف تناول 
اخلا�صة  الأخ���رى  التو�صيات  م��راع��اة  م��ع  ال�صكر  ب��دائ��ل 
باجلرعة اليومية الق�صوى من هذه البدائل. ول يحذر 
الباحثون يف الوليات املتحدة حتى الآن من ال�صتهالك 
املعتدل لبدائل ال�صكر، ولكن لي�س هناك تو�صية ر�صمية 
كميات  خف�س  اأو  ال��وزن  خف�س  اأج��ل  من  تناولها  ب�صاأن 

ال�صكر املتناولة على املدى البعيد".

النوم اجليد واحلبوب الكاملة.. وقاية من داء ال�سكري

بلغ عدد امل�صابني مبر�ض ال�صكري عام 2017 
اأكرث من 450 مليون �صخ�ض. وللوقاية من هذا 
الداء، تقر الأبحاث اأن منط احلياة ال�صحي 
ي�صاعد على الوقاية منه. يف درا�صتني �صدرتا 
من  التقليل  كيفية  اخلببراء  يك�صف  حديثا، 

خطر الإ�صابة بهذا املر�ض!
حلماية  مهم  دور  املببتببوازن  الغذائي  للنظام 
العادية  بببالأمببرا�ببض  الإ�ببصببابببة  مببن  �صحتنا 
البالغة  الأهمية  لكن هذا ل ينفي  واملزمنة، 
ك�صفت  عاملية،  درا�صات  اأي�صا.  اجليد  للنوم 
واحلبوب  للنوم  الفعال  البببدور  عببن  مببوؤخببرا 
الكاملة يف حماية اأج�صامنا من الإ�صابة بداء 
ال�صكري الذي يخاف معظمنا من تبعاته على 

�صحتنا اجل�صدية والنف�صية.

منزل تاريخي للإيجار 
جمانًا عامًا   50

عر�صت ال�صلطات يف ولية اإنديانا 
الأمريكية منزًل تاريخياً لالإيجار 
�صريطة  ب��امل��ج��ان،  ع��ام��اً   50 مل���دة 
كلفة  املحتمل  امل�صتاأجر  ي�صدد  اأن 
�صيانة للمنزل بقيمة 2.5 مليون 
على  الغد"  "منزل  وي��ق��ع  دولر. 
حديقة  داخ���ل  ميت�صغيان  ب��ح��رية 
اإنديانا ديونز الوطنية، وكان اأحد 
هذه  اإىل  نقلها  ج��رى  م��ن��ازل   5
امل��ن��ط��ق��ة ب��وا���ص��ط��ة ب���ارج���ة خالل 
و�صمم  و1934.   1933 عامي 
امل���ن���زل امل��ن��ه��د���س امل��ع��م��اري جورج 
ف��ري��د ك��ي��ك، وك���ان مب��ث��اب��ة وجهة 
�صعبية، ميكن للزوار االطالع فيه 
على التقدم يف العلوم والتكنولوجيا 
ذلك  امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف  ع����ن  ومل����ح����ات 
بي  "�صي  �صحيفة  بح�صب  الوقت، 
اإ�س �صكرمنتو" الأمريكية. وميتد 
قدم  اآلف   5 م�صاحة  على  امل��ن��زل 
الأر�صي  امل�صتوى  مم  و�صُ مربعة، 
مم  �صُ ح���ني  يف  ع���م���ل،  ك��م�����ص��اح��ة 
ال��ط��اب��ق��ان ال��ع��ل��وي��ان م���ن األ�����واح 
لل�صحون  غ�صالة  وهناك  الزجاج. 
وت�صميم مفتوح مع مراآب ملحق، 
وهي اأ�صياء غريبة يف عام 1933. 
اإل اأن العديد من امليزات الأ�صلية 
للتلف،  تعر�صت  املنزل  يف  املتبقية 
مبا يف ذلك الدرج املعدين واملطبخ 
ي���ت���ع���ني على  ل����ذل����ك  احل������دي������ث، 
كافة  يجري  اأن  اجلديد  امل�صتاأجر 
الرتميم  وع��م��ل��ي��ات  الإ���ص��الح��ات 

امللطوبة قبل النتقال اإليه. 

حتدي البومات.. 
�سورة مذهلة

ب��وم��ات خمتبئة يف  اأث����ارت ���ص��ورة 
ج���ذع ���ص��ج��رة ت��ف��اع��ال وا���ص��ع��ا على 
مواقع التوا�صل الجتماعي، حيث 
امل�����ص��ت��خ��دم��ون يف تخمني  ت��ن��اف�����س 
ال�������ص���ورة  ويف  ال����ط����ائ����ر.  م����وق����ع 
"�صن"  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�����ص��رت��ه��ا  ال���ت���ي 
"�صولينت  ع��ن  نقال  الربيطانية 
البومات  مت��ي��ي��ز  ي�����ص��ع��ب  نيوز"، 
ال���ت���ي ي��ت��م��اه��ى ل���ون���ه���ا م����ع حلاء 
العثور  وا�صتغرق  ال�صجرة.  ج��ذع 
ع��ل��ى ال��ب��وم��ات، يف ال�����ص��ورة التي 
التقطها امل�صور تاناي بانباليا، يف 
الوطنية" بالهند،  "بين�س  حديقة 

ما يقارب الثالثني دقيقة.
اأن����واع الطيور،  وع��ل��ى غ���رار ب��اق��ي 
جذوع  يف  لالختباء  البومة  متيل 

الأ�صجار على �صكل جمموعات.
"طائرا  ب��ك��ون��ه��ا  ال��ب��وم��ة  وت��ت��م��ي��ز 
طيلة  ل��ل��ن��وم  مت��ي��ل  ح��ي��ث  ليليا"، 
ل��ي��ال يف رحلة  ل��ت��ن��ط��ل��ق  ال���ن���ه���ار، 
و�صيد  غ����ذائ����ه����ا  ع������ن  ال����ب����ح����ث 
بالإ�صافة  تاأكلها،  التي  احل�صرات 
اإىل ال��ف��ئ��ران وال�����ص��ح��ايل، ك��م��ا ل 
اأخرى  طيور  ا�صطياد  عن  تتوانى 

يف بع�س احلالت.     
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�ش�ؤون حملية

يف مدينة العني

جامعة اأبوظبي تكرم املدار�س الفائزة مب�سابقة العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات 

بالتعاون مع األي�صرت الريطانية

�سرطة اأبوظبي تعزز قدرات عنا�سر الطوارئ يف التعامل مع احلوادث

دفاع مدين العني جتري اإخلء وهميًا يف م�ست�سفى  ميديكلينك اجلوهرة

•• العني  - الفجر

 ك��رم��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ف��رق ال��ث��الث ال��ف��ائ��زة يف 
م�صابقة العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات 
العني  مدينة  يف  اجل��ام��ع��ي  حرمها  يف  عقدتها  ال��ت��ي 
وجمعت طلبة من مدار�س حكومية وخا�صة للم�صاركة 
التفكري  ع��ل��ى  امل��ح��ف��زة  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  يف 
والبتكار.   و�صهدت امل�صابقة م�صاركة اأكر من 460 
طالباً وطالبة من 27 مدر�صة ثانوية يف مدينة العني، 
ومت تق�صيم امل�صاركني اإىل جمموعات تتكون كل منها 
من ثالثة طالب ي�صرف عليهم مر�صد من مدر�صتهم، 
حيث متت دعوتهم للم�صاركة يف ع�صف ذهني للخروج 
اإىل  امل�صابقة  بحلول عملية لتحديات معينة. وهدفت 
واختبار  وال��ق��ي��ادي  اجل��م��اع��ي  العمل  م��ه��ارات  تعزيز 
الأ�صئلة  م��ن  جمموعة  خ��الل  م��ن  الطلبة  معلومات 
والتكنولوجيا  وال��ع��ل��وم  الريا�صيات  على  تركز  التي 
عنها  لالإجابة  الطلبة  على  ُطرحت  والتي  والهند�صة 

خالل وقت حمدد. 
وق����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��ل��ي ف��ت��ي��ح��ة، م��دي��ر احلرم 
اجل��ام��ع��ي جل��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ب��ال��وك��ال��ة ل��ف��رع العني: 
الفائزين يف امل�صابقة الذين اأظهروا  بتكرمي  "�صعداء 
م���ه���ارات م��ت��م��ي��زة وع��م��ل��وا ب���روح ال��ف��ري��ق، ح��ي��ث جاء 
ت�صميم هذه امل�صابقة بهدف م�صاعدتهم على اكت�صاب 
املزيد من املهارات ال�صرورية التي ت�صاعدهم على حل 
امل�صكالت والتطبيق العملي للنظريات املختلفة، ف�صاًل 
عن تنمية مهاراتهم الإبداعية يف املجالت العلمية." 

العامل  ي�صهده  ما  ظل  "يف  فتيحة:  الدكتور  واأ���ص��اف 
التكنولوجيا  نحو  وحت��ول  مت�صارع  تطور  م��ن  ال��ي��وم 
مبدع  جيل  خلق  اإىل  متزايدة  حاجة  هناك  الرقمية، 
م���ن ال�����ص��ب��اب وامل��ف��ك��ري��ن وال��ع��ل��م��اء ال���ق���ادري���ن على 
امل�صي قدماً بتطلعات دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
اقت�صاد  نحو  فيه  تنتقل  ال��ذي  الوقت  يف  الطموحة، 
قائم على املعرفة. وتهدف جامعة اأبوظبي اإىل اإ�صراك 
الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة م��ن العلماء واإل��ه��ام��ه��م م��ن خالل 

اإتاحة الفر�صة اأمامهم ل�صتعرا�س واختبار مهاراتهم 
اللتحاق مبجالت مهنية يف  ت�صجعهم على  قد  التي 
ومن  والريا�صيات.  والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 
ج��ه��ة اأخ�����رى، حت��ر���س ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى اإتاحة 
الطالع  على  الثانوية  امل��دار���س  طلبة  اأم��ام  الفر�صة 
ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اجلامعة 

لطلبتها." 
امل��رك��ز الأول ك��ل م��ن ع��ائ�����ص��ة ���ص��ال��ح وعلي  وح�����ص��د 
املهريي وندى فايز من مدر�صة الظفرة، فيما ح�صل 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين ���ص��ي��م��اء م��ي�����ص��ن وحم���م���ود خالد 
الثانوية  "مدر�صتنا  م��در���ص��ة  م��ن  �صيبا�صتيان  وب��ني 
اأمين  اأمرية  الثالث  املركز  الإجنليزية"، وح�صل على 
اأم  م��ن مدر�صة  الأح��ب��اب��ي  وال��ي��ازي��ة  ال��زاي��دي��ة  واأروى 
الإمارات. وا�صتلم الفائزون جوائز مالية وتقديرية يف 

حفل تكرمي اأقيم يف حرم اجلامعة يف العني.
وت�صم فروع اجلامعة يف كٍل من اأبوظبي والعني ودبي 
ومركزها يف الظفرة ما يقارب 7600 طالب وطالبة 

�صمن  يدر�صون  خمتلفة،  جن�صية   82 من  اأك��ر  من 
العتماد  على  جميعها  ح��از  اأك��ادمي��ي��اً  ب��رن��اجم��اً   44
الأكادميي العاملية. وكانت اجلامعة قد اأعلنت موؤخراً 
اجل��دي��د جلامعة  اجلامعي  احل��رم  مبنى  تد�صني  ع��ن 
 300 بنحو  ت��ق��در  بتكلفة  ال��ع��ني  مدينة  يف  اأب��وظ��ب��ي 

مليون درهم.
بالعني  ع�����ص��ارج  منطقة  يف  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى  و�صي�صم 
مكتباً  و137  درا�صية وخم��ت��رباً  قاعة   70 من  اأك��ر 
مرافق  اإىل  بالإ�صافة  والإداري���ة،  التدري�صية  للهيئات 
وجتهيزات علمية وفق اأف�صل املعايري العاملية، وكذلك 
36 خمترباً علمياً، وقاعة حمكمة �صورية، بالإ�صافة 
خدمية  م���راف���ق  وي�����ص��م  درا����ص���ي���ة،  ق���اع���ة   36 اإىل 
الإيروبك�س،  ريا�صية،  �صالة  مثل  و�صاملة  متنوعة 
قاعة األعاب وكافية، ردهة املطاعم، قاعة النادي، قاعة 
الجتماعات، ملعب داخلي، عيادة طبية، بالإ�صافة اإىل 
كتب  ومنطقة  للقراءة  خم�ص�صة  منطقة  بها  مكتبة 

وقاعات مناق�صة وجمل�س للطلبة. 

•• اأبوظبي - الفجر 

ق������درات ع��ن��ا���ص��ر مديرية  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  ع�����ززت 
الطوارئ وال�صالمة العامة  بقطاع  العمليات املركزية 
يف التعامل مع احلوادث  الطارئة و �صغوط وحتديات 

فرق ال�صتجابة الأولية.
وك��ان��ت م��دي��ري��ة ال��ط��وارئ وال�����ص��الم��ة ال��ع��ام��ة نظمت  

دورة بناء القدرات بالتعاون مع اإدارة التدريب  بقطاع  
وعلمي  تدريبي  برنامج  خ��الل   م��ن  الب�صرية  امل���وارد 

نفذته جامعة الي�صرت باململكة املتحدة  .
واملنهجي  ال��ع��ل��م��ي  الخ��ت��ي��ار   م��و���ص��وع��ات  وت�صمنت 
ل��ط��واق��م ال���ط���وارئ  و ال��ت��ع��ام��ل م��ع ف���رق ال�صتجابة 
الأولية"املرور والدوريات والتحريات وم�صرح اجلرمية 

والنقاذ والإ�صعاف والتدخل ال�صريع".

العميد  بح�صور  ال���دورة  يف  امل�صاركني  تخريج  وج��رى 
،والعقيد  التدريب  اإدارة  ال�صام�صي،مدير  بطي  ث��اين 
وال�صالمة  ال��ط��وارئ  ،م��دي��ر مديرية  ال��ه��اج��ري  زاي��د 

العامة بالإنابة .
وركزت على و�صائل واآليات التح�صني والدعم النف�صي 
الطواقم  ه���ذه  امل��وؤ���ص�����ص��ي حل��م��اي��ة  الأداء  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
املروعة، و تطرقت  للعنا�صر  امل�صاهدات  من تداعيات 

ال�صلوكية يف ال�صالمة املهنية.
جوليان  ال��ربف�����ص��ور  اخل����رباء  ال�����دورة  تنفيذ  وت����وىل 
جيم�س  والدكتور  جايلز  مالني  والربف�صورة  ليزيلي 

هي�صتون من جامعة األ�صرت باململكة املتحدة.
الإ���ص��ه��ام  يف الختيار الحرتايف  اإىل  ال���دورة  وت��ه��دف 
والطارئ  ال�صرطي  للعمل  املالئمة  للكفاءات  واملهني 

خ�صو�صاً  لفرق ال�صتجابة الأولية للطوارئ .

•• العني - الفجر

اأجرت اإدارة  الدفاع املدين منطقة العني مترين اإخالء 
 2019 ميدكلينك" اجل��وه��رة  م�صت�صفى  يف   وه��م��ي  
م��ع احلالت  التعامل  يف  اجل��اه��زي��ة   م��دى  لقيا�س   "

الطارئة. 
والتحكم  القيادة  بتلقي مركز  الإخ��الء   �صيناريو  وب��داأ 
الأر����ص���ي من  ال��ط��اب��ق  يف  ح��ري��ق  بن�صوب  يفيد  ب��الغ��اً 
والإ�صعاف  امل��دين  ال��دف��اع  �صيارات  وحتركت  امل�صت�صفى 

والإنقاذ واجلهات املعنية وامل�صاندة اإىل موقع احلادث .
ومت اإط���الق ج��ر���س الإن����ذار ب��احل��ري��ق واإر����ص���ال ر�صائل 
حتذيرية باللغتني العربية والإجنليزية  وبدء عمليات  

الإخالء .
وج����رى ن��ق��ل امل�����ص��اب��ني  وت��ق��دمي الإ���ص��ع��اف��ات الأولية 

للم�صابني وفتح نقطة طبية مبوقع احلادث.
الدفاع  اإدارة  النيادي مدير  �صعيد  العقيد حممد  واأك��د 
امل����دين ب��ال��ع��ني ح��ر���س ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى تنفيذ 
متارين الإخالء الوهمية والتاأكد من ا�صتيفاء �صروط 
الوقاية وال�صالمة، والعمل على ت�صكيل فريق الطوارئ 
اخلا�س للمن�صاأة بجاهزية عالية ،وتدريبه على مواجهة 

احلوادث الطارئة. 
وع���رب ع��ن ���ص��ك��ره ل�����ص��رك��ة ال��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع ، والهالل 
ال�����ص��ح��ة،واإدارة م�صت�صفى ميد  بالعني ودائ���رة  الأح��م��ر 
كلينك " اجلوهرة" على اإ�صهاماتها يف اإجناح التمرين .

باحثون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
يكت�سفون تقنية تطوير بلّورات �سلبة 

ت�سع ال�سوء عند ت�سخينها 
•• اأبوظبي - الفجر

 مت��ّك��ن ب��اح��ث��ون م��ن ب��رن��ام��ج الكيمياء يف ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ن��ي��وي��ورك يف 
ال�صوء  ت�صّع  بلورات ع�صوية مرئية  تطوير  نوعها من  فريدة من  �صابقة 
الكيميائية  الإ�صاءة  با�صم  الكيمياء  يف  تعرف  عملية  وهي  ت�صخينها،  عند 

احلرارية، وقد كانت ُت�صاهد يف ال�صابق ح�صراً يف املحاليل ال�صائلة.
وتبنّي نتائج الدرا�صة اأن هذه العملية الأ�صا�صية لتحويل الطاقة -تطبيق 
احلرارة على مادة معينة لتوليد ال�صوء- ميكن حتقيقها با�صتخدام مواد 

�صلبة بقيا�س ميليمرت اأو �صنتيمرت.
�صمن  ال�صابق  يف  ممكنًة  احل��راري��ة  الكيميائية  الإ���ص��اءة  تفاعالت  وكانت 
حملول كيميائي "عملية تتيح لق�صبان لمعة باأن ت�صع ال�صوء على �صبيل 
تتفاعال  اأن  كيميائيتني  مل��ادت��ني  ال�صائل  ال��و���ص��ط  يف  ميكن  حيث  املثال" 
تفاعاًل  اأن  غري  مرئي،  ب�صكل  ال�صوء  انبعاث  التفاعل  عن  لينتج  ب�صهولة 

كهذا مل ُيلحظ يف ال�صابق يف احلالت ال�صلبة للمادة.
قام الباحثون بتجهيز العديد من البريوك�صيدات ومراكمة بلورات بحجم 
اأي�صاً  �صتنجح  العملية  ه��ذه  كانت  اإذا  عّما  التعرف  اأج��ل  م��ن  �صنتيميرت، 
هذه  لأن  حقيقياً  حتدياً  ذل��ك  �صكل  وق��د  كامل.  ب�صكل  ال�صلبة  احلالة  يف 
امل�صتقرة. وعند تطبيق احلرارة على  املركبات معروفة عادًة بحالتها غري 
البلورات حتللت اجلزيئات ووّلدت ال�صوء الذي تراوح بني الأحمر والأزرق 

والأخ�صر تبعاً للرتكيبة الكيميائية.
بعد  م��ا  اأب��ح��اث  م�صاعد  ���ص��رام،  �صتيفان  الدكتور  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  البحثية  ن��اوم��وف  جمموعة  يف  ال��دك��ت��وراة 
اكت�صافنا طريقاً مل ُي�صلك من قبل يف درا�صات الإ�صاءة الكيميائية  "يفتح 
احلرارية، كما يتيح اإمكانية القيام بتطبيقات يف كل من اأبحاث املواد وعلوم 
احلياة. ويك�صف عن اآفاق جديدة يف هذا النمط من حتول الطاقة والذي 
الطاقة  م��ن  لال�صتفادة  ج��دي��دة  تقنيات  تطوير  يف  تطبيقه  ي�صاهم  ق��د 

ال�صم�صية اأو ملراقبة البادئات يف �صناعة البوليمر".
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  امل�صاعد  الكيمياء  اأ���ص��ت��اذ  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
وم�صرف البحث الدكتور بان�صي ناوموف: "عملنا على هذه الدرا�صة لأكر 
اإىل  للحرارة  مبا�صر  لتحّول  م�صاهدة  اأول  ت�صجيل  اأجل  ومن  �صنتني،  من 
�صوء يف مادة �صلبة، احتجنا اإىل ت�صميم جمهر جديد فائق احل�صا�صية اإىل 
جانب معدات تخ�ص�صية اأخرى. ول يقت�صر هذا الإجناز على اإظهار املبادئ 
الأ�صا�صية لتحول الطاقة والتي تعترب من �صلب علم الكيمياء والفيزياء 
الإلكرتونيات  جم��ال  يف  متنوعة  لتطبيقات  اأ���ص��ا���ص��اً  ي�صكل  اإن���ه  ب��ل  م��ع��اً، 

الب�صرية وتكنولوجيا احل�صا�صات".
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فوائد �صرب املاء على الريق
اأبرز الأم��ور التي �صتحدث يف ج�صمك عندما تعتاد  اإليك 

على �صرب املاء يومياً على الريق.

بببالإنببتببعببا�ببض  -1ال�صعور 
واحليوية

ب���ع���د ب�������ص���ع���ة اأي���������ام من 
�صرب  ع��ل��ى  الإن���ت���ظ���ام 
ك��وب م��اء ي��وم��ي��اً على 
���ص��وف ت�صعر  ال��ري��ق، 
واحليوية،  بالن�صاط 
وي����ق����ل الإح���������ص����ا�����س 
ال�صباحي،  بالنعا�س 

اجل�������ص���م  اأن  ح����ي����ث 
ال�صموم  م��ن  يتخل�س 

ال�صعور  ت�����ص��ب��ب  ال���ت���ي 
والإرهاق  بالتعب 

يومياً.

اجل�صم يف  الغذائي  التمثيل  -2حت�صن 
هذه املمار�صة �صتقلل �صعورك باجلوع على مدار اليوم، كما 
اأنها �صت�صاعد يف تنظيم عملية التمثيل الغذائي 
اله�صم  حت�����ص��ني  وب���ال���ت���ايل  ب���اجل�������ص���م، 
وتقليل ال�صعور بالإم�صاك حتى بعد 

تناول خمتلف الأطعمة.

اإنقا�ض  يف  -3امل�صاعدة 
الوزن

ال�صعور  ق��ل��ة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
تخفي�س  امل��اء يف  ت�صاعد  ب��اجل��وع، 
اأن  حيث  ملحوظة،  ب�صورة  ال��وزن 
والتخ�صي�س  التغذية  اأطباء 
يلزمون الأ�صخا�س 
ال�����������ذي�����������ن 
يعانون 
م��������������ن 
زي������ادة 

ال���وزن على الإك��ث��ار م��ن ���ص��رب امل���اء ي��وم��ي��اً وخ��ا���ص��ًة على 
الريق.

املعدة بحرقة  ال�صعور  -4تقليل 
اإذا كنت تعاين من ارجتاع املريء امل�صتمر، ف�صوف يتال�صى 
هذا ال�صعور تدريجياً عند الإنتظام على �صرب املاء يومياً 

على الريق.
وبالتايل لن تكون هناك حاجة لتناول العالجات اخلا�صة 

بحرقة املعدة.

الب�صرة ن�صارة  -5اإ�صتعادة 
من  اجل�صم  وتخلي�س  الب�صرة  ترطيب  يف  امل���اء  ت�صاعد 
املختلفة  وامل�صكالت  احلبوب  ظهور  ت�صبب  التي  ال�صموم 

باجللد.
اأما مع �صرب املاء يومياً، ف�صوف تبدو الب�صرة اأكر �صباب 

وحيوية وتتاأخر فر�س الإ�صابة بال�صيخوخة املبكرة.

ال�صعر وملعان  قوة  -6زيادة 
واإنخفا�س  قوته  زي��ادة  يف  الريق  على  امل��اء  �صرب  ي�صاعد 
التلف والتق�صف الذي يظهر فيه، كما اأنه ي�صتعيد حيويته 

وملعانه ب�صورة ملحوظة.

امل�صالك  بعدوى  الإ�صابة  فر�ض  -7تقليل 
البولية

تعترب املاء من اأف�صل العالجات التي تخف�س 
اإحتمالية الإ�صابة بالتهاب امل�صالك البولية 
لأنها حتافظ على نظافة اجل�صم وتنقيه 

من البكترييا وامليكروبات.

-8عدم الإ�صابة بالأمرا�ض 
لفرتات طويلة

هذه العادة الب�صيطة ت�صاهم يف 
املناعي  اجلهاز  وظائف  حت�صني 
ال��وق��اي��ة من  وب��ال��ت��ايل  باجل�صم، 
اأن  ال��ت��ي ميكن  الأم��را���س  خمتلف 

ت�صيب اجل�صم.

اإىل  املاء يومياً على الريق �صوف تقل احلاجة  فمع �صرب 
تناول الأدوية.

كيف ميكن احل�صول على كافة الفوائد ال�صابقة؟
باخلطوات  القيام  عليك  ال�صابقة،  الفوائد  على  لتح�صل 

التالية:
الأمر  يكن  لن  املاء:  ب�صرب  نف�صك  • تذكري 

الهاتف  على  ت��ذك��ري  عمل  فيمكن  �صعباً، 
ي���وم���ي���اً يف موعد  امل������اء  ب�������ص���رب  ال����ذك����ي 

الإ�صتيقاظ.
• �صرب املقدار املحدد: وين�صح ب�صرب 
معدة  ع��ل��ى  ي��وم��ي��اً  م����اء  اأك������واب   4
ف���ارغ���ة، واإن ك����ان الأم�����ر ���ص��ع��ب��اً يف 
ماء  كوب  ت�صرب  اأن  فيمكن  البداية، 
مبرور  الكمية  وت��زي��د  يومياً  واح���د 

الوقت.
 45 مل���دة  ال��ط��ع��ام  ت���ن���اول  • ع���دم 
دق���ي���ق���ة: وذل�����ك ب��ع��د ����ص���رب امل����اء، 

وع��������ق��������ب ه������ذه 
ميكنك  امل��������دة، 
اإفطارك  تناول 
ب�����������������������ص�����������ورة 

طبيعية.
تناول  • عدم 
الأط�������ع�������م�������ة 
ال�������ص���ارة بني 
ال������وج������ب������ات: 

والإك��������ت��������ف��������اء 
ب�������ال�������ف�������واك�������ه 

واخل�����������������ص��������روات 
فقط  املفيدة  وال�صوائل 

يف ح���ال���ة ال�������ص���ع���ور ب���اجل���وع، 
بقدر  امل����اء  ���ص��رب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

امل�صتطاع.
�صحية:  غ��ذائ��ي��ة  حمية  اإت��ب��اع   •

حتقيق  يف  ك����ث����رياً  ي�����ص��اع��د  ف���ه���ذا 
ال��ع��ادة، حيث  ه��ذه  فائدة من  اأق�صى 

اأن الأطعمة ال�صارة توؤدي للعديد من امل�صكالت ال�صحية 
وتعيق احل�صول على الفوائد ال�صابقة.

ميكن احل�صول على نتيجة اأمثل؟مببببتببببى 
عادًة ما ت�صعر بتح�صن كافة الأمور 
ي���وم���ا من   30 ب��ع��د  ال�����ص��اب��ق��ة 
�صرب املاء يومياً على الريق، 
تعاين  كنت  اإذا  وخ��ا���ص��ًة 
�صحية  م�صكالت  م��ن 
ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع��دة مثل 
اأو  الإل�����ت�����ه�����اب�����ات 

الإم�صاك.

ين�صح بتجربة هذا الأمر ملدة 30 يوما متتاليا

ماذا يحدث يف ج�سمك عند �سرب املاء على الريق؟

الدرقية الغدة  -1ق�صور 
عندما ت�صاب الغدة الدرقية باخلمول، فاإنها توؤثر على العديد 
ب��اإف��راز ه��رم��ون ي�صمى  اأن��ه��ا ت��ق��وم  م��ن وظ��ائ��ف اجل�صم، حيث 

الثايروك�صني، وهو هرمون يوؤثر يف عملية احلرق باجل�صم.
ف��اإن معدل احل��رق ينخف�س  الهرمون،  اإف��راز هذا  عندما يقل 

ب�صورة كبرية وتزداد فر�س الإ�صابة بال�صمنة.
اإىل  امليل  ي�صبب  الن�صاط،  بقلة  الدرقية  بالغدة  اإ�صابة  اأن  كما 
وبالتايل  ال�صهية،  زي��ادة  اإىل  بالإ�صافة  احل��رك��ة،  وقلة  الك�صل 
ينخف�س حرق الدهون يف اجل�صم مع زيادة كميات الطعام التي 

تدخل اإىل اجل�صم.
التي  الفحو�صات  اأه��م  من  الدرقية  الغدة  فح�س  يعد  ولذلك 
امل��ربرة للتاأكد من  ال��وزن غري  يجب القيام بها يف حالة زي��ادة 

عدم وجود اإ�صطرابات وق�صور بالغدة الدرقية.

الدم يف  ال�صكر  -2انخفا�ض 
ال�صعور  ي���زداد  ب��ال��دم،  ال�صكر  ن�صبة  يف  انخفا�س  ح���دوث  عند 
باحلاجة اإىل تناول احللويات وال�صكريات ب�صكل عام، ويف حالة 
ال�صكريات،  املزيد من  ال�صعور وتناول  ال�صيطرة على هذا  عدم 

يحدث زيادة �صريعة وكبرية يف الوزن.
ويحتاج مري�س ال�صكر املنخف�س يف الدم اإىل متابعة مع طبيب 
كبح  ميكن  وكيف  لل�صكريات  ال�صحية  البدائل  ملعرفة  تغذية 
ال�صهية جتاه احللويات حتى ل توؤدي هذه امل�صكلة اإىل الإ�صابة 

بال�صمنة.

الهرمونات -3خلل 
باجل�صم  ع��دي��دة  تغيريات  يف  الهرمونات  اإ�صطرابات  تت�صبب 
اأن الإ���ص��اب��ة مب��ت��الزم��ة تكي�صات  ال�����وزن، ح��ي��ث  وم��ن��ه��ا زي����ادة 
يف  واإ�صطرابات  بالهرمونات  خلل  ح��دوث  اإىل  ت��وؤدي  املباي�س 

م�صتويات ال�صكر بالدم.
وكل هذا يوؤثر على الوزن ويوؤدي اإىل ال�صمنة.

ومي��ك��ن م��الح��ظ��ة وج����ود خ��ل��ل يف ال��ه��رم��ون��ات يف ح��ال��ة عدم 
انتظام الدورة ال�صهرية اأو زيادة ال�صعر يف ج�صم املراأة و�صعوبة 

احلمل.
العالجات  بع�س  اإىل  ال��ه��رم��ون��ات  اإ���ص��ط��راب��ات  ع��الج  ويحتاج 

الب�صيطة وفقاً لروؤية الطبيب وت�صخي�صه للحالة.

الكبد -4اأمرا�ض 
عندما حتدث اإ�صطرابات يف الكبد، ترتاكم ال�صموم يف اجل�صم 
وتراكم  بال�صمنة  الإ���ص��اب��ة  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  التهابات،  وت�صبب 

الدهون.
وحينها يحتاج اجل�صم اإىل التخل�س من ال�صموم حتى يفقد هذا 

الوزن الزائد.
وي�صاحب م�صكالت الكبد بع�س الأعرا�س الأخرى مثل ال�صعور 
بالتعب ال�صديد، بع�س م�صكالت اجلهاز اله�صمي مثل الإم�صاك 
وع�صر اله�صم، ف�صاًل عن ال�صعور بالعط�س وكرة احلاجة اإىل 

التبول.
ويجب اأن يبداأ املري�س يف العالج امل�صكلة التي ت�صيب الكبد اأوًل 

لعالج هذه الإ�صطرابات التي ت�صبب زيادة الوزن.

كو�صينغ -5متالزمة 
هو اإ�صطراب يحدث ب�صبب زيادة افراز هرمون الكورتيزول يف 
الدم، وعندما يرتفع هذا الهرمون يف اجل�صم تقل ن�صبة احلرق 

ويحدث زيادة يف الوزن والأن�صجة الدهنية.
وهذا الهرمون تقوم باإفرازه الغدة الكظرية، ويوؤثر على توزيع 
اخل�صر  مثل  بعينها،  مناطق  يف  لتتكد�س  باجل�صم،  ال��ده��ون 

والظهر.

الكلى واأمرا�ض  -6الوذمة 
اجل�صم  ي��ب��دو  حيث  باجل�صم،  ال�����ص��وائ��ل  احتبا�س  ه��ي  ال��وذم��ة 
هذه  تكون  وق��د  ال�صوائل،  ه��ذه  ب�صبب  زائ���داً  وال���وزن  منتفخاً 

امل�صكلة موؤقتة يف بع�س احلالت مثلما يحدث قبل نزول الدورة 
ال�صهرية.

اأو ميكن اأن يوؤ�صر هذا الإحتبا�س بوجود م�صكلة �صحية اأخرى 
مثل الإ�صابة باأمرا�س الكلى، ولذلك يجب ا�صت�صارة الطبيب يف 

حالة احتبا�س ال�صوائل وزيادة الوزن.

هناك العديد من امل�صكالت ال�صحية التي ت�صبب حدوثها

اأبرز االأمرا�س التي توؤدي اإىل زيادة الوزن
ال�صمنة  �صبب  يكون  اأن  وميكن  اجل�صم،  �صحة  على  توؤثر  التي  الأمرا�ض  من  ال�صمنة  تعتر 

مر�صيًا، حيث اأن هناك العديد من امل�صكالت ال�صحية التي ت�صبب حدوث ال�صمنة.
تعرف على اأبرز الأمرا�ض التي توؤدي اإىل زيادة الوزن

ي�صاعد املاء يف احل�صول على العديد من الفوائد ال�صحية، 
يوميًا، وين�صح  الريق  املاء على  �صرب  وخا�صًة يف حالة 

بتجربة هذا الأمر ملدة 30 يوما متتاليا.
بع�ض  وتواجه  امل�صتمر،  بالتعب  ت�صعر  كنت  اإذا 

اليومية  الببعببادات  نتيجة  ال�صحية  امل�صكالت 
اخلاطئة، فين�صح بتجربة هذه احليلة ملدة �صهر، 
و�صوف  الريق،  على  يوميًا  املاء  �صرب  وهي 
تالحظ بع�ض التغريات الإيجابية 

التي حتدث يف ج�صمك.
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ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4934 (

املنذر   :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي .
املنذر اإليه :  تيموتي موروجني ماجزي    .

درهم   )77،306.45( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 40918/ خ�صو�صي /P/ دبي ( من نوع ) 
مر�صيد�س 300 اي    - �صالون ( موديل )2014 ( اللون ) ا�صود (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/4389 

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  �صمري عبدالكرمي عبدالكرمي �صيخ �صيخ      .

درهم   )58،929.29( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 79928/ خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع ) 
هيونداي �صوناتا _ �صالون ( موديل )2016 ( اللون ) عنابي (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/3563 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  اندريو ليوجن كامفوليت            .

درهم   )42،216.58( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 29614/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ) 
رينو كابتور  _ ا�صتي�صن   ( موديل )2016 ( اللون ) ازرق ا�صود (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4393 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  رازمي كارياكاران عبدالغفور ا�صنابات    .

درهم   )31،800.84( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 69419/ خ�صو�صي /5/ ابوظبي ( من نوع 
واملمولة    ) ابي�س   ( اللون   )  2015( موديل  �صالون(   - اك��ورد  )ه��ون��دا 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4938 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  فيجايان  .

درهم   )45،855.69( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  14791/ خ�صو�صي /17/   ( رقم  ال�صيارة  التنفيذية على 
نوع ) هوندا �صيتي   - �صالون ( موديل )2017 ( اللون ) ا�صود (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/3564 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  اكرب علي عبداهلل         .

نتيجة  درهم  وق��درة )57،359.71(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
التنفيذية  الإج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ص��ب��وع 
)�صوزوكي  ن���وع  م��ن  دب����ي(   /E/ خ�صو�صي   /79429  ( رق���م  ال�����ص��ي��ارة  ع��ل��ى 
موديل )2017( اللون )ابي�س برتقايل( واملمولة   ) ا�صتي�صن    _VITARA

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4409 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  جنيد عامل �صوبر ماركت ذ م م .  

درهم   )9،155.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 87957/ خ�صو�صي /15/ ابوظبي( من نوع 
)ميت�صوبي�صي اترج  _ �صالون ( موديل )2014 ( اللون )احمر (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4407 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  �صوبر ماركت عامل     .  

نتيجة  دره��م  وق��درة )17،802.00(  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ���الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ص��ب��وع 
PRIVATE  /9/ ABU DHABI ( من نوع   /78903 ال�صيارة رقم ) 
 WHITE ( اللون ) صالون ( موديل )2009� _  TOYOTA YARIS(

(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/3555 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  بالجي �صوندارام �صوندارام .

درهم   )21،311.59( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
من   ) ابوظبي   /9/ خ�صو�صي   /63156  ( رق��م  ال�صيارة  على  التنفيذية 
(  واملمولة  ال��ل��ون ) ف�صي   ) ( م��ودي��ل )2015  ن��وع ) مازدا2    - �صالون 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/3581 

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  رينو دهانكهار دهارام�صاند  .

درهم   )21،379.96( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 38049/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ) 
واملمولة    ) ابي�س   ( ال��ل��ون   ) م��ودي��ل )2013  �صيفيك   - �صالون(  ه��ون��دا 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4408 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  حممد ح�صني �صيخ حمزه.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )98،633.67( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
�صيفرليه  ن���وع   م��ن  اب��وظ��ب��ي(   /15/ خ�صو�صي   /43819  ( رق��م  ال�صيارة 
ترافري�س  _ ا�صتي�صن  ( موديل )2015 ( اللون )ابي�س(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4945 (

املنذر   : بنك دبي ال�صالمي.
املنذر اإليه :  احمد حممود حممد احمد .      

درهم   )17،041.40( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 17106/ خ�صو�صي /14/ ابوظبي( من نوع 
) ني�صان التيما 2.5  _ �صالون ( موديل )2012 ( اللون ) ف�صي (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4405 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  جنيد عامل �صوبر ماركت ذ م م.  

نتيجة  دره��م  وق��درة )15،259.00(  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ���الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ص��ب��وع 
نوع  من   )  PRIVATE  /6/ ABU DHABI /14802 ( ال�صيارة رقم
 BLACK ( اللون )صالون( موديل )2010�_TOYOTA CAMRY(

(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4388 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  �صوبر ماركت عامل        .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )61،036.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
) ميت�صوبي�صي  نوع  44397/ خ�صو�صي /15/ابوظبي( من   ( رقم  ال�صيارة 
باجريو _ ا�صتي�صن  ( موديل )2014 ( اللون )ابي�س(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4096 (

املنذر   :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي .
املنذر اإليه :  انوتوين جودي مافونكال توما�س      .

درهم   )29،548.94( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 47394/ خ�صو�صي /K/ دبي ( من نوع ) 
تويوتا فورت�صرن   - ا�صتي�صن ( موديل )2014 ( اللون ) ا�صود (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/3582 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  رفائيل باربو�صا دي �صوزا          .

درهم   )25،597.48( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 63958/ خ�صو�صي /6/ ابوظبي ( من نوع ) 
فورد ايكو �صبورت _ ا�صتي�صن  ( موديل )2015 ( اللون ) ف�صي (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/3553 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  كوتلو هان باتو.

نتيجة  درهم  ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )64،843.17( 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�صداد  الإخ���الل 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم ) 30586/ خ�صو�صي /C/ دبي ( من نوع )مازدا �صي اك�س 
5   _ ا�صتي�صن  ( موديل )2016 ( اللون ) احمر (  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/3565 

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليها :  اللم�صه امللكيه لتاجري ال�صيارات �س ذ م م           .

درهم   )86،305.42( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  م��ن  دب��ي(   /P/ خ�صو�صي   /38817( رق��م  ال�صيارة  على  التنفيذية 
)بي ام دبليو 520 _ �صالون( موديل )2015 ( اللون )ابي�س(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4406 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  جنيد عامل �صوبر ماركت ذ م م – فرع ال�صارقة       .  

نتيجة  دره��م  وق��درة )27،975.00(  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع 
من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم 
 TOYOTA( من نوع )  PRIVATE /2/ SHARJAH /85754 (
 WHITE  RED( اللون )فان ثالجة خ�صروات ( موديل )2010 _  HI S
كافة حقوق املنذر  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة    )YELLOW

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/4097 

املنذر   :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي .
املنذر اإليه :  عمران احمد �صريف       .

درهم   )32،885.69( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /N/ خ�صو�صي   /25725  ( رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
) فورد اك�صبلور   - ا�صتي�صن ( موديل )2014 ( اللون ) ا�صود (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4401 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  تافاري�س ماريو لوي�س   .

درهم   )40،865.46( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�صداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك 
نوع  م��ن  دب���ي(   /U/ خ�صو�صي   /46223  ( رق��م  ال�صيارة  على  التنفيذية 
)ني�صان MAXIMA- �صالون( موديل )2012( اللون )ابي�س(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/3603 (

املنذر   :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي .
املنذر اإليه :  �صرمد الطاف جاويد الطاف    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )76،803.90( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
�صريا  )جم�صي  ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /P/ خ�صو�صي   /44762  ( رق��م  ال�صيارة 
اب( موديل )2014 ( اللون )رم��ادي(  واملمولة ل�صاحلكم  – بيك   1500

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4394 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صة جواد العامل للتجاره      .  

نتيجة  دره��م   )11،699.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع 
من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 
 TOYOTA( من نوع ) PRIVATE /7/ ABU DHABI /15437
YARIS _ �صالون ( موديل )2006 ( اللون ) BLACK (  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

غرفة عجمان توقع اتفاقية تعاون 
مع اي جي لل�ست�سارات املالية

•• عجمان ـ الفجر 

وق���ع���ت غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع “اي جي 
فعاليات  تنفيذ  يف  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  بهدف  املالية”  لال�صت�صارات 
ال�صريبي وغريها من  الفح�س والق��رار  ون��دوات قانونية متخ�ص�صة يف 
املجالت القانونية التي ت�صتهدف ال�صركات واملوؤ�ص�صات. وقع التفاقية من 
جانب غرفة عجمان احمد خليفة املويجعي مدير اإدارة اخلدمات القانونية، 
ومن جانب اي جي لال�صت�صارات املالية م�صطفى البحراوي مدير ال�صركة 
وذلك مبقر غرفة عجمان. ون�صت التفاقية على اأهمية التعاون امل�صرتك 
بني الطرفني يف تنفيذ برامج وفعاليات تعزز الوعي القانوين لدى �صريحة 
“الفح�س ال�صريبي  اأ�صحاب العمال، لي�صتهل هذا التعاون بتنفيذ ندوة 
وما بعد الإقرار ال�صريبي” والتي ت�صتهدف الهيئات احلكومية واملديرين 
املاليني واملحا�صبني بال�صركات الكربى يف الإمارة. هذا واأكد اأحمد خليفة 
املالية” وتنفيذ  لال�صت�صارات  جي  “اي  مع  التعاون  اهمية  على  املويجعي 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  واأ�صحاب  الغرفة  اأع�صاء  تخدم  م�صرتكة  فعاليات 
انواع  كافة  تقدمي  على  حري�صة  عجمان  غرفة  اأن  مو�صحاً  الإم����ارة،  يف 
الدعم واخلدمات لع�صاء الغرفة ومنت�صبيها مبا يخدم تطلعاتهم ويوفر 
اجلهات  مع  ال�صراكات  عقد  خ��الل  من  الرك���ان  مكتملة  ا�صتثمارية  بيئة 
يف  واملعنية  املتخ�ص�صة  اجلهات  مع  التعاون  وتعزيز  واخلا�صة  احلكومية 
خمتلف املجالت، ل�صيما القانونية منها من خالل تنفيذ �صل�صلة الندوات 
القانونية والتي ت�صتهدف كافة �صرائح املجتمع. من جانبه اأ�صاد م�صطفى 
البحراوي، بجهود غرفة عجمان يف تعزيز الوعي القانوين لدى جمتمع 
القت�صادي،  ال��ق��ط��اع  ي�صهدها  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  ك��اف��ة  وم��واك��ب��ة  الأع���م���ال 
وتزويد  ال�صريبي  ال�صاأن  يف  املتخ�ص�صة  ال��ن��دوات  من  العديد  وتنظيمها 
جمتمع العمال باملعارف الفنية والقانونية الالزمة، مو�صحاً اأن “اي جي 
لال�صت�صارات املالية” حري�صة على توعية املعنيني من اجلهات احلكومية 

واخلا�صة مباهية ال�صرائب واآليات التعامل معها.  

»م�سدر« تفوز بجائزة دبي للنقل 
امل�ستدام عن فئة اإدارة التنقل

•• اأبوظبي-الفجر:

ح�صلت �صركة اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل “م�صدر” على جائزة دبي للنقل 
زي��ادة ظاهرة  اإىل  الرامية  ملبادراتها  التنقل، وذلك  اإدارة  فئة  امل�صتدام عن 
النقل  و���ص��ائ��ل  ع��ن  كبديل  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات  بو�صاطة  والتنقل  امل�صي 

الأخرى �صمن مدينة م�صدر.
وت�ّصلم اجلائزة التي تنظمها هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي، كل من عبد 
اهلل بالعال، مدير التطوير العقاري يف “م�صدر”، واآ�صا باوار، مدير التنقل، 
وذلك خالل حفل اأقيم يف مركز التجارة العاملي يف دبي، حيث اأ�صادت جلنة 
التحكيم بجهود “م�صدر” يف تعزيز ممار�صات التنقل ال�صديقة للبيئة من 

خالل الرتكيز على ا�صتخدام و�صائل نقل غري اآلية داخل مدينة م�صدر.
واأكد بالعال على اأهمية ح�صول “م�صدر” على هذه اجلائزة التي تعك�س 
حر�س ال�صركة على تعزيز مبادرات التنقل التي ت�صع �صالمة وراحة امل�صاة 
اإىل  ت�صميم مدينة م�صدر  “ ن�صعى من خالل  وق��ال:  اأواوياتها.  �صلم  يف 
واعتماد  فيها،  والقاطنني  املدينة  زوار  بني  للتوا�صل  مثالية  بيئة  توفري 
اأ�صلوب حياة اأكر �صحة. وناأمل يف اأن ي�صجع جناح هذه املبادرات يف مدينة 
اأخ��رى �صمن  اأماكن  اأخ��رى م�صتدامة يف  اإقامة م�صاريع نقل  م�صدر على 

دولة الإمارات العربية املتحدة وعموم املنطقة«.
لل�صري  مالئمة  بيئة  توفري  على  م�صدر  ملدينة  الرئي�صة  اخلطط  وتركز 
على الأقدام كاأ�صا�س لبناء جمتمع حيوي م�صتدام. وقد مت ت�صميم اأماكن 
خم�ص�صة للم�صاة يف جميع اأنحاء املدينة، ومت تظليلها بالأ�صجار واملباين، 
مما ي�صاعد على ممار�صة امل�صي وا�صتخدام الدراجات الهوائية ب�صكل مريح 
�صمو  رع��اي��ة  امل�صتدام حت��ت  للنقل  دب��ي  ج��ائ��زة  وت��ق��ام  ال�صنة.  اأي���ام  معظم 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي، وت�صلط ال�صوء على املبادرات الرامية اإىل متكني دولة الإمارات 

العربية املتحدة من تطوير نظام نقل فعال واآمن و�صليم بيئياً.
وتعد مدينة م�صدر منوذجاً متميزاً يف جمال التطوير العمراين امل�صتدام، 
وحت�صني  وال��زراع��ة،  امل�صتدام،  النقل  ادرات  مب  على  تركيزها  خ��الل  من 
اإدارة النفايات، وتعزيز كفاءة ا�صتهالك الطاقة واملياه. وت�صم املدينة حالياً 
الرائدة يف  وال�صكان. وتر�صيخاً جلهودها  املوظفني  واآلف  ال�صركات  مئات 
كانت  وال�صتدامة،  النظيفة  التكنولوجيا  جمال  يف  البتكار  وحتفيز  دعم 
املدينة الأوىل يف املنطقة التي تطبق حلوًل يف جمال التنقل ذاتي القيادة، 
من خالل توفري نظام النقل ال�صخ�صي ال�صريع »PRT«، والذي قام بنقل 

اأكر من مليوين راكب منذ اإطالقه يف عام 2010.

موانئ دبي العاملية وجافزا يكّرمان ال�سركاء على دعمهم وثقتهم الكبرية
•• دبي-الفجر:  

ال��رام��ي��ة اإىل متكني  اإط����ار ج��ه��وده��ا  يف 
القت�صادي،  التنويع  وت�صجيع  التجارة 
ال��ع��امل��ي��ة وجافزا  دب����ي  م���وان���ئ  ع���ق���دت 
وهو   ،2019 ل��ع��ام  ال�����ص��رك��اء  م��ن��ت��دى 
من  الرئي�صيني  لل�صركاء  خا�س  جتمع 
يرّوجون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع 

خلدمات املنطقة احلرة جلبل علي.
املنتدى انطالقة قوية من خالل  �صهد 
اجل��ل�����ص��ة احل����واري����ة م���ع ����ص���ع���ادة حمد 
بوعميم، مدير عام غرفة جتارة و�صناعة 
دبي وع�صو جمل�س اإدارة جافزا، والذي 
حاورته اإيثن ترينور، املوؤ�ص�س والرئي�س 
“اإي ترينور ميديا”.  التنفيذي ل�صركة 
وق����دم ال�����ص��ي��د ب��وع��م��ي��م خ���الل اجلل�صة 
حول  املعمقة  وحتليالته  نظره  وجهات 
مناخ الأعمال يف دولة الإم��ارات، وجناح 
القوى  اإىل  وت���ت���ط���ّرق  ج���اف���زا،  من�����وذج 
الدافعة ملجتمع الأعمال يف دبي، م�صدداً 
ت�صكيل  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

جتربة العمالء.
�صعادة  فيها  ���ص��ارك  نقا�صية  حلقة  ويف 
امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت،  حممد  جمعة 
وزارة  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة يف  ل�����ص��وؤون 
املدير  ن�����اراي�����ان،  واأن���ان���ي���ا  الق���ت�������ص���اد، 
املحدودة،  فودز  ل�صركة هنرت  التنفيذي 
جمل�س  رئي�س  ح�صام  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
اإدارة جمموعة �صركة كوي�صت فيتامينز 
املدير  ���ص��اه،  الأو���ص��ط، وميهني  ال�����ص��رق 
التنفيذي ل�صل�صلة التوريد يف جمموعة 
املعلم،  حممد  مع  للتجزئة،  لن��دم��ارك 
املدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي 
والرئي�س  الإم������ارات  – اإق��ل��ي��م  ال��ع��امل��ي��ة 
جمموعة  بحث  مت  جل��اف��زا،  التنفيذي 
التحديات  اأب����رزه����ا  امل���و����ص���وع���ات  م���ن 
�صتواجهها  ال��ت��ي  ال���ع���دي���دة  وال���ف���ر����س 
القطاعات التي ميثلونها خالل الفرتة 
التي ت�صبق معر�س اإك�صبو 2020 دبي، 
ت�صني  البلوك  مثل  الثورية  والتقنيات 
تاأ�صي�س  من  ا�صتفادوا  وكيف  والبيانات، 

اأعمالهم يف “جافزا«. 

من جهتها، قدمت ابت�صام الكعبي، رئي�س 
اإحاطة  “جافزا”،  يف  امل��ب��ي��ع��ات  ق�����ص��م 
ل��ل�����ص��رك��ات ح���ول اأح����دث امل�����ص��ت��ج��دات يف 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة خ���الل ال��ع��ام 2019. 
ومت كذلك طرح العرو�س اجلديدة التي 
الأعمال  م��رك��ز  ون”،  “جافزا  �صملت 
الأكر حداثة الذي مت ت�صميمه ملواءمة 
احتياجات العمالء من مكاتب يف الع�صر 
الذي  ال�صكن اجلديد  الرقمي، وجممع 
موظفي  ل�صكن  ج��دي��دة  م��ع��اي��ري  ي�صع 

القطاع اخلا�س يف الإمارات.
احل��دث عرو�س  فعاليات  وب��رزت �صمن 
ال��وط��ن��ي��ة، كمركز  ال�����ص��ن��اع��ات  جم��م��ع 
املحلي يف دولة  الت�صنيع  رئي�صي لقطاع 
الإم������ارات. وف��ي��م��ا ت��ق��دم ج��اف��زا خدمة 
اإمكانيات  املجمع  يطرح  امل��وح��د،  املنفذ 
باأقل تكلفة على  التجارية  الأعمال  بدء 
م�صتوى دولة الإمارات، ويجذب املجمع 
���ص��رك��ة، مب���ا يف ذلك   278 م���ن  اأك�����ر 
العمالقة على م�صتوى القطاعات اأمثال 

و”دانوب«. و”ن�صتله”،  “كارفور”، 
ومدير  التنفيذي  املدير  املعلم،  حممد 
عام موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات 

واملدير التنفيذي جلافزا، قال:
»اأتقدم بال�صكر من �صركاء م�صريتنا على 

نوا�صل  اأن  اأم��ل  وكلنا  امل�صتمر،  دعمهم 
املتبادلة  املنفعة  على  القائمة  عالقتنا 
دبي  موانئ  يف  اأمنا  لطاملا  امل�صتقبل.  يف 
التعاون  ق��درات  واأثبتنا  وجافزا  العاملية 
اإىل  ال�����ص��رك��اء لالنتقال م��ن جن��اح  ب��ني 
منتدى  “يوؤكد جن��اح  واأ���ص��اف:  اآخ����ر«. 
موثوًقا  ا�صًما  اأ�صبحنا  اأن��ن��ا  ال��ع��ام  ه��ذا 
لكل من حكومة دبي وجمتمع الأعمال 
ع��ل��ى ح��د ���ص��واء. ال��دع��م ال���ذي تلقيناه 
اليوم م�صجع، ويبعث على الن�صاط وروح 
والتي  العمالء  على  ترتكز  التي  العمل 
توفر اأرقى اخلدمات واحللول الرائدة يف 
امل�صتمر  البتكار  اإىل  بالإ�صافة  القطاع، 

ورفع ال�صقف للمعايري اجلديدة.«
غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم،  حمد  �صعادة 
جت����ارة و���ص��ن��اع��ة دب����ي، وع�����ص��و جمل�س 

قال: اإدارة “جافزا”، 
»تعدُّ املناطق احلرة يف دبي الأكر جناحاً 
ومتيزاً يف املنطقة، حيث ت�صاهم م�صاهمة 
كربى يف خطط التنوع القت�صادي، وكان 
تاأثريها الكبري على امل�صهد القت�صادي 
املا�صية  القليلة  العقود  خ��الل  ل��الإم��ارة 
اأق��ل تقدير. وت��ربز جافزا  حتوياًل على 
ك��م��ث��ال ه���ام ع��ل��ى امل��ن��اط��ق احل����رة التي 
تتو�صع ح�صب متطلبات القطاع اخلا�س 

يف الإمارة لتوفر خدمات عاملية امل�صتوى 
مبا  الأع��م��ال  جمتمع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
م�صرية  دع��م  ا�صرتاتيجيات  مع  يتالءم 
ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور الق��ت�����ص��ادي يف دبي. 
وقد اأثبت النموذج الذي تعتمده جافزا 
التي  الت�صهيالت  جناحه يف تهيئة كافة 
ت�����ص��اع��د ق��ط��اع الأع���م���ال ع��ل��ى ممار�صة 
وي�صر،  ب�����ص��ه��ول��ة  ون�����ص��اط��ات��ه  م��ه��ام��ه 
ال���ع���دي���د من  ا���ص��ت��ن�����ص��اخ��ه يف  ومي���ك���ن 
الأ�صواق العاملية.«  �صعادة جمعة حممد 
التجارة  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  الكيت، 

اخلارجية يف وزارة القت�صاد، قال:
“اإن منتدى ال�صركاء اليوم يعك�س جناح 
“جافزا”  ع��ل��ي  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة جل��ب��ل 
العاملية  دب���ي  م��وان��ئ  ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة 
داخل  قوية  �صراكة  عالقات  تاأ�صي�س  يف 
ال�����ص��وء يف  ال��دول��ة، كما ي�صلط  وخ���ارج 
هذا العام على التطور الكبري للمناطق 
احلرة والتي اأ�صبحت اليوم جزًءا اأ�صا�صًيا 
من تن�صيط بيئة الأعمال وتي�صري حركة 
التجارة يف دول��ة الإم����ارات. واأ���ص��اف اأن 
جافزا قدمت منوذجاً متقدماً يف توفري 
العديد من الت�صهيالت واخلدمات التي 
�صهولة  اأك���ر  الأع���م���ال  تاأ�صي�س  جعلت 
دب��ي، ومتكنت م��ن خلق  واأق���ل تكلفة يف 

ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م��رن��ة ه���ي الأك�����ر حتفيزاً 
لال�صتثمارات  وا���ص��ت��ق��ط��اب��اً  ل��ل�����ص��رك��ات 

الأجنبية.«
وتابع الكيت اأن املناطق احلرة ب�صكل عام 
اليوم  �صاهمت  خا�س  ب�صكل  و”جافزا” 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  تن�صيط  يف 
اإىل مركز  الإم������ارات  ل��ل��دول��ة وحت��وي��ل 
ت�صدير  اإع�����ادة  عملية  يف  م��وؤث��ر  ع��امل��ي 
ال�����ص��ل��ع وال��ب�����ص��ائ��ع، ف�����ص��ال ع��ن دوره���ا 
امل����ح����وري يف ت��ع��زي��ز ان���ف���ت���اح الأ�����ص����واق 
من  ال��ع��دي��د  وا�صتقطاب  ال��دول��ة  داخ���ل 
ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة. ك��ذل��ك، اأق��ي��م حفل 
ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ال�����ص��ن��وي ح��ي��ث كرمت 
موانئ دبي العاملية وجافزا اأبرز ال�صركاء 
الطويلة،  لثقتهم  وال���رع���اة  ال��داع��م��ني 
وتال ذلك جولة يف من�صاأة “جافزا ون” 
احلديثة ومن ثم مت تناول الغداء على 

�صرف ال�صيوف.
علي  جلبل  احل��رة  واملنطقة  امليناء  يعدُّ 
اإقليم   – العاملية  دب��ي  مل��وان��ئ  التابعتان 
جمال  يف  رائ��دت��ان  من�صاأتان  الإم�����ارات 
ال���ت���ج���ارة، ح��ي��ث ت�����ص��اه��م��ان ب���اأك���ر من 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  م���ن   33%
ل��دب��ي وم��ا ي��ق��رب م��ن %11 م��ن ناجت 

دولة الإمارات.

 �سركة الطريان الهندية »جو اإير« ُتد�سن اأربع رحلت اإىل مطار اأبوظبي الدويل

بنك الفجرية الوطني ي�سّدد على اأهمية الدمج املجتمعي وميّكن اأ�سحاب الهمم يف معر�س »اإينايبل« 2019

•• اأبوظبي-الفجر: 

�صركة  ب��دء  عن  اأبوظبي  م��ط��ارات  اأعلنت 
“جو اإير” الهندية للطريان القت�صادي 
بت�صيري رحالت جوّية جديدة تربط بني 
اأبوظبي  وم���ط���ار  ال�����دويل  ك���ان���ور  م��ط��ار 
4 رح�����الت  ال�����������دويل، وذل��������ك مب����ع����دل 
اأيام الثنني والثالثاء  اأ�صبوعياً،  مبا�صرة 

واخلمي�س وال�صبت.
ال����دويل مرا�صم  اأب��وظ��ب��ي  ون��ّظ��م م��ط��ار 
ل�صركة  الأوىل  للرحلة  ر�صمية  ا�صتقبال 
كانور  م��ط��ار  م���ن  ال��ق��ادم��ة  اإير”  “جو 
من  للثاين  امل��واف��ق  ال�صبت  ي��وم  ال���دويل 
�صبه  م��ك��ان��ة  اإىل  بالنظر  وذل���ك  م��ار���س، 
الوجهات  م��ن  ُت��ع��دُّ  التي  الهندية  ال��ق��ارة 
املغادرين  امل�صافرين  لدى  �صعبية  الأك��ر 
من اأبوظبي. كما ُتعد مدينة كانور واحدة 

والتجارية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال���وج���ه���ات  م���ن 
املعروفة يف ولية كريال.

اجلديدة،  ال��رح��الت  اإط����الق  ومبنا�صبة 
علق برايان تومب�صون، الرئي�س التنفيذي 
“تعد الهند من  اأبوظبي قائاًل:  ملطارات 
اأهم اأ�صواق ال�صفر ملطار اأبوظبي الدويل، 
وبالتايل نحن ن�صعى دائماً لتعزيز �صبكة 
الهندية،  ال��ق��ارة  �صبه  م��ع  لدينا  ال��رب��ط 
بخدماتنا  امل�����ص��ت��م��ر  ل���الرت���ق���اء  وذل������ك 

املقدمة لعمالئنا الكرام.«
وب��ه��ذا ال�����ص��دد، ق���ال م��ارت��ن دي غروف 
يف  التجارية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س 
الهند  �صكلت  “لطاملا  اأبوظبي:  مطارات 
اأهمية  واأكرها  املناطق  اأكرب  واح��دة من 
بالن�صبة لنا، وي�صرنا بدء ت�صيري 4 رحالت 
جوية جديدة ل�صركة “جو اإير” الهندية 
�صركائنا اجلدد«.  اأب��رز  اأحد  والتي تعترب 

اإىل  “نتطلع قدماً  غ��روف:  دي  واأ���ص��اف 
���ص��ف��ر م��ري��ح��ة وممتعة  ت���وف���ري جت���رب���ة 
مبا  ال��دويل،  اأبوظبي  مطار  مرافق  عرب 
لتقدمي  املتوا�صلة  جهودنا  م��ع  ين�صجم 
اأف�صل حلول ال�صفر الذكية عاملية الطراز، 
واخلدمات التي تتوافق مع اأعلى املعايري 
وامل�صتويات، بالإ�صافة اإىل تزويدهم بباقٍة 
واأو�صح  امل��م��ي��زة«.  التجزئة  ع��رو���س  م��ن 
غروف:” تعك�س هذه الرحالت الإ�صافية 
اأبوظبي كوجهٍة رئي�صية  مكانة العا�صمة 
تن�صجم  كما  للم�صافرين؛  عبور  وم��رك��ز 
الرامية  ا�صرتاتيجيتنا  مع  اخلطوة  هذه 
الطريان  �صركات  من  املزيد  ل�صتقطاب 
العا�صمة.«  م��ط��ار  �صبكة  اإىل  اجل��دي��دة  
ومن جانبه، قال جهاجنري وادي��ا، املدير 
هذه  “متثل  اإير”:  “جو  �صركة  يف  العام 
م�صرية  يف  ان��ت��ق��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة  اخل���ط���وة 

عالمتنا  دخ��ول  جت�صد  فهي  اإير”،  “جو 
ت�صيري  الأو�صط عرب  ال�صرق  اإىل منطقة 
كانور  مدينة  من  اجلوية  رحالتنا  اأوىل 
واإننا  اأبوظبي،  الإم��ارات��ّي��ة  العا�صمة  اإىل 
�صتوّطد  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اأن  ث���ق���ة  ع���ل���ى 
العالقات املتمّيزة بني الهند والإمارات«.  
اأبوظبي وجهتنا  “ متثل  وادي��ا:  واأ�صاف 
الدولية الرابعة بعد مدن بوكيت وماليه 
والع�صرون  الثامنة  وال��وج��ه��ة  وم�صقط، 
�صركة  اإير”  “جو  تعترب  و  �صبكتنا،  يف 
ال���ط���ريان الق��ت�����ص��ادي الأ����ص���رع من����واً يف 
بامل�صافرين  بنقل  البدء  وي�صّرنا  العامل، 
على منت خطوطنا عرب 4 رحالت جوية 
اأ���ص��ب��وع��ي��ة م��ب��ا���ص��رة ب��ني م��دي��ن��ت��ي كانور 
 435 من  تبداأ  �صاملة  بتكلفة  واأبوظبي 
للرحلة باجتاه واحد، مبا  اإماراتي  درهم 
طريان  ح��ل��ول  ب��ت��وف��ري  ال��ت��زام��ن��ا  يعك�س 

•• دبي-الفجر: 

يف  بفعالية  الوطني  الفجرية  بنك  �صارك 
الفعالية   ،2019 “اإينايبل”  م��ع��ر���س 
الهمم يف  اأ�صحاب  اإ�صراك  ت�صاهم يف  التي 
م��ن خ��الل عر�س احلرف  التجزئة  ع��امل 
وت�صع  يدوياً.  ي�صنعونها  التي  واملنتجات 
امل�صوؤولية  م��ب��ادرات  اإح���دى  “اإينايبل”، 
الجتماعية لل�صركات التي تقودها “ديزرت 
اأعمال  ري������ادة  من������وذج    360 جروب”، 
اأ�صحاب  من  الإماراتية  ال�صباب  مبتناول 
الإع�����اق�����ات ال���ذه���ن���ي���ة، وق����د ن��ظ��م��ت هذه 
الهادفة  جهودها  دع��م  اأج��ل  من  الفعالية 
اإىل ن�صر الوعي حول اأ�صحاب الهمم ودمج 
احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

والرتويج لنموذج املوؤ�ص�صة الجتماعية يف 
�صفوف املوؤ�ص�صات الأخرى. 

دب��ي جاردن  ال�صنة يف  ه��ذه  اأق��ي��م معر�س 
 80 م��ن  اأك���ر  م�صاركة  �صهد  وق��د  �صنرت 
 3270 ق���ّدم���وا  17 م���رك���زاً  ط��ال��ب��اً م��ن 
منتجاً. وهدفت الفعالية املمتدة على يوم 
واحد اإىل �صقل مهارات اأ�صحاب الهمم يف 
اإ�صافية،  ري��ادة الأع��م��ال. ويف خطوة دع��م 
الفجرية  ب��ن��ك  م��وظ��ف��ي  م��ن   20 ت��ط��ّوع 
الوطني يف املعر�س من خالل التعاون مع 
من�صات  اإدارة  يف  وم�صاعدتهم  امل�صاركني 
هذا  ولت�صجيع  املبيعات.  وزي���ادة  العر�س 
اأت���اح معر�س  الأع��م��ال،  ري���ادة  الن�صاط يف 
حققت  التي  الفائزة  للمن�صة  “اإينايبل” 
اأعلى املبيعات عر�س منتجاتها ب�صكل دائم 

على متجر “اإينايبل” على الإنرتنت.
ال��ف��ج��رية الوطني  ب��ن��ك  ت���ع���اون  وي��ع��ك�����س 
امل�صتمر مع “اإينايبل” التزام البنك بدعم 
فيها.  يعمل  التي  املجتمعات  كافة  تطوير 
وق���د رع���ى ال��ب��ن��ك ه���ذه امل���ب���ادرة م��ن اأجل 
اأ�صحاب  اإم��ك��ان��ي��ات  على  ال�����ص��وء  ت�صليط 
ال���ه���م���م احل��ق��ي��ق��ي��ة وع���ل���ى اأه���م���ي���ة دمج 
احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
وت�صجيع ال�صركات الأخرى على فعل املثل. 
“اإينايبل”  م��ع  �صراكته  البنك  ط��ّور  كما 
عرب “متجر اإينايبل املتنّقل” املوؤقت وهو 
الإمارات،  اأرج��اء  عبارة عن �صاحنة جتوب 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  معنا”  “ازرع  وم���ب���ادرة 
واحلفاظ  ال���ص��ت��دام��ة  ح��ول  ال��وع��ي  ن�صر 

على البيئة يف املجتمعات املحلية.

ذكية جلميع م�صافرينا«.
واأعرب واديا عن �صعادته بالتعاون املثمر 
اأبوظبي”  و”مطارات  اإير”  “جو  ب��ني 
وال��ل��ت��ان ت�صجالن ه��ذا ال��ع��ام م���رور 13 
 ،2006 ع��ام  منذ  تاأ�صي�صهما  على  عاماً 
اإىل حكومة دولة  وتوجه بخال�س ال�صكر 
والهيئة  ال��ر���ص��ي��دة،  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم�����ارات 
العامة للطريان املدين، وذلك مل�صاهمتهم 

يف حتقيق هذا الإجناز. 
اخلا�س  �صكرنا  ع��ن  ن��ع��رب  “كما  وق���ال: 
�صركة  ب��ال��ذك��ر  ون��خ�����س  ���ص��رك��ائ��ن��ا،  اإىل 
���ص��ف��ر الإم����������ارات يف اأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني، 
و�صركة النابودة لل�صفر يف دبي وال�صارقة 
ال��ع��رب��ي��ة خلدمات  وع��ج��م��ان، وال�����ص��رك��ة 
ال�����ص��ف��ر وال�����ص��ي��اح��ة يف ال��ف��ج��رية وراأ�����س 
بال�صكر  اإير”  “جو  وت��ت��وّج��ه  اخل��ي��م��ة، 
الحتاد  و���ص��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي  م���ط���ارات  اإىل 
الأر�صية  اخل���دم���ات  امل���ط���ار-  خل���دم���ات 
بتوفري  اإير”  “جو  وتلتزم  وال�صيانة«. 
قيمة جمزية للم�صافرين مقابل اأموالهم 
عرب تطبيق اأعلى معايري خدمة العمالء 
منا�صبة.  باأ�صعار  جوية  رح��الٍت  وتوفري 
وم���ن خ���الل اأ���ص��ط��ول��ه��ا امل���ك���ون م���ن 49 
 »A320 “اإيربا�س  ط���راز  م��ن  ط��ائ��رة 
تقوم   ،»A320neo و”اإيربا�س 
ال�صركة بت�صيري ما يزيد عن 230 رحلة 
اأ�صبوعية  رحلة   1600 وح��وايل  يومية، 
24 وجهة  ي�صمل  وج��ه��ة، مب��ا   28 ع��رب 

حملية و4 وجهات دولية.
الفتتاحية  اإير”  “جو  رح��ل��ة  وح��ط��ت 
ال�����دويل م���ن مدينة  اأب��وظ��ب��ي  يف م��ط��ار 
ال�صاعة  عند  مار�س   2 ال�صبت  يوم  كانور 

00:40 �صباحاً بالتوقيت املحلي.
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املال والأعمال

منطقة عجمان احلرة تطلق 
تطبيقًا اإلكرتونيًا للمتعاملني

•• عجمان ـ الفجر

احلرة،  عجمان  منطقة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  بح�صور 
اأطلقت املنطقة تطبيقاً اإلكرتونياً بهدف ت�صهيل عمليات الدفع الإلكرتوين 
تتبع  جت��دي��ده��ا،  ال��رخ�����س،  على  التقدمي  ومنها  امل��ع��ام��الت  اإجن���از  و�صرعة 
املتعاملني مع  ت��ع��زز جت��رب��ة  ال��ت��ي  م��ن اخل��دم��ات  الكثري  الطلبات وغ��ريه��ا 
املنطقة. تاأتي تلك املبادرة يف �صياق حر�س منطقة عجمان احلرة على ت�صهيل 
كافة وتب�صيط كافة املعامالت التي يقوم بها اأ�صحاب الأعمال لدى توا�صلهم 
الت�صريحات،  على  احل�صول  وجتديدها،  الرخ�س  ل�صتخراج  املنطقة  مع 
وعمليات الدفع الإلكرتوين الآمنة وجميعها خدمات ميكن اإجنازها من اأي 
التي  املبادرات  اإطالق  مكان وبكل �صهولة.  وتوا�صل منطقة عجمان احلرة 
اإلكرتونياً متطوراً،  تخدم املتعاملني حيث د�صنت نهاية العام املا�صي موقعاً 
لأ�صحاب  مق�صداً  وجعلها  عجمان  اإم����ارة  يف  الأع��م��ال  بيئة  تعزيز  ب��ه��دف 
عام منطقة عجمان  ملدير  ت�صريح  احجامها. ويف  اختالف  امل�صروعات على 
التطبيق  بتد�صني  ���ص��ع��داء   “ ف��ي��ه:  ق��ال��ت  ���ص��امل  فاطمة  بالتكليف،  احل���رة 
بالن�صبة  ال��وق��ت واجل��ه��د  الكثري م��ن  وال���ذي �صيوفر  الإل��ك��رتوين اجل��دي��د 
اأعمالهم  على  الرتكيز  على  ي�صاعدهم  ما  الأع��م��ال  واأ�صحاب  للمتعاملني 
م��ن اخلدمات  ال��ع��دي��د  اجل��دي��د  التطبيق  ي��وف��ر  الأم����ام.  بها نحو  وال��دف��ع 
احلرة  عجمان  منطقة  حر�س  �صياق  يف  اخل��ط��وة  تلك  وت��اأت��ي  للمتعاملني 
الإمارة  اقت�صاد  لتنويع  دافعة  قوة  وتكون  الأعمال  ببيئة  قدماً  امل�صي  على 
وعرّب  والعاملية.«  املحلية  الأعمال  خريطة  على  موقعها  بتعزيز  وامل�صاهمة 
حممد ال�صايع املدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا، مبنطقة عجمان احلرة 
عن �صعادته بتد�صني التطبيق واأ�صاف: “ ن�صابق الزمن يف منطقة عجمان 
احلرة ملواكبة اأحدث التطورات التقنية التي من �صاأنها اأن تنعك�س اإيجاباً على 
املتعاملني وت�صريع كافة املعامالت اخلا�صة باملنطقة. لدينا التزام قوي نحو 

تطبيق اأحدث التقنيات جلعل جتربة املتعاملني �صهلة ومي�صرة.«

  وزير ال�صوؤون القت�صادية يف الرتغال: 
م�ساركتنا القوية يف »اإك�سبو 2020« بدبي  �سوف ت�سهم 

باطلع دول اخلليج العربية على الثقافة الربتغالية
 •• اأبوظبي-الفجر: 

ذكر وزير ال�صوؤون القت�صادية يف الربتغال ، ال�صيد يوريكو ديا�س، ان بالده 
�صوف ت�صارك بقوة  يف معر�س “اإك�صبو 2020” بدبي بهدف اإطالع دول 
اخلليج العربية على الثقافة الربتغالية .  وتوقع ان تكون الدورة املقبلة 
بف�صل  الط��الق  على  العاملي  املعر�س  تاريخ  ال�صخم يف  دبي هي  لك�صبو 
ال�صتعدادات الإماراتية غري امل�صبوقة لهذا احلدث الفريد . وقال يف ت�صريح 
مليون   20 ا�صتقبلت  التي  الربتغال  اأن  اأبوظبي  “ يف  ميديا  “ اأيري�س  ل� 
�صائح يف العام املا�صي تتطلع ل�صتقبال مزيد من ال�صياح من دولة الإمارات 
الربتغالية  ال��ودي��ة  العالقات  ت��اري��خ  اىل  واأ���ص��ار   . العربية   اخلليج  ودول 
جتمع  التي  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الروابط  انعك�صت  بحيث  الإماراتية. 
الدولتني اإيجاًبا على مردود التعاون التجاري فيما بينهما ، بقوله “اأرى اأن 
هنالك نطاًقا وا�صًعا للنمو عرب مزيد من الفر�س ال�صتثمارية، والعالقات 
اإىل  اأ�صري  ول  الدولتني.  كال  اقت�صاد  ازده��ار  يف  �صت�صاهم  التي  التجارية 

ا«.  تبادل اخلدمات وال�صلع فح�صب، بل اإىل ثقافاتنا اأي�صً
“اإك�صبو  معر�س  خالل  هدفه  اإىل  الو�صول  من  يتمكن  اأن  الوزير  وياأمل 
لهذا  ال��ربت��غ��ال  ت�صتعد  ح��ي��ث  دب����ي،  امل��ق��ب��ل يف  ال��ع��ام  امل��رت��ق��ب   ”2020
ثقافتها  جنباته  ب��ني  ي�صم  م��ت��ك��ام��اًل  ج��ن��اًح��ا  و�صممت  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
قائاًل:  حديثه  يف  ديا�س  وم�صى  النامي.  واقت�صادها  وجمتمعها،  الغنية، 
معر�س  موقع  لزيارة  اجل��اري  الأ�صبوع  خ��الل  الفر�صة  يل  اأتيحت  “لقد 
اأم  وهو حًقا مثرٌي لالإعجاب، �صواء من ناحية املباين،   ،”2020 “اإك�صبو 
القوية  م�صاركتنا  ت�صاهم  اأن  واأمتنى  اخلدمية.  املرافق  اأم  التحتية،  البنى 
الربتغالية،  الثقافة  على  اخلليج  دول  اإط���الع  يف   ”2020 “اإك�صبو  يف 
واإمكانات الربتغال كدولة حديثة متتلك الكثري لتقدمه«. واأ�صار ديا�س اإىل 
اأن هنالك مئات من ال�صركات الربتغالية العاملة يف الإمارات، والتي تلعب 
دوًرا هاًما يف دعم اقت�صاد الدولة يف قطاع متعددة، مبا يف ذلك ال�صناعة، 
اأخرى،  ناحيٍة  وم��ن  وغ��ريه��ا.   التحتية،  والبنى  وال��ت��ج��ارة،  واخل��دم��ات، 
الف�صل  يعود  ول  والعامليني،  الإماراتيني  امل�صتثمرين  الربتغال  ت�صتقطب 
اأمريكا الالتينية واأفريقيا واأوروبا  يف ذلك موقعها ال�صرتاتيجي ما بني 
فح�صب، بل لمتالكها قوًى عاملًة ماهرة. وقد �صاهمت ال�صركات العاملية 
كقطاع  ال��ربت��غ��ايل،  القت�صاد  ل��دى  احليوية  القطاعات  دع��م  يف  م��وؤخ��ًرا 
النقل، وال�صناعة، وال�صيافة، والبنوك، والتكنولوجيا. وذلك بقيام �صركات 
غوغل، وبي اإم دبليو، وفولك�س فاغن، وبي اإن بي باريبا�س، بافتتاح فروع لها 

يف خمتلف اأنحاء الربتغال«. 

اأكد اأن القطاع اللوج�صتي ركيزة اأ�صا�صية ويدعم دور دبي املحوري يف القت�صاد العاملي
حمدان بن حممد يعتمد ا�سرتاتيجية 

»خط دبي للحرير« املنبثقة عن وثيقة اخلم�سني

»�سياحة ال�سارقة« تك�سف عن خططها اال�سرتاتيجية يف معر�س بور�سة برلني 

وثيقة اخلم�صني تر�صخ ريادة دبي وتدعم دورها ال�صرتاتيجي على خريطة التجارة العاملية
واأ�صار �صموه اإىل اأن حكومة دبي قد بداأت 
بالتنفيذ الفوري لبنود وثيقة اخلم�صني 
م�صدداً على �صرورة ت�صافر كافة اجلهود 
التطبيق  ل�صمان  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني 
الأمثل لبنود الوثيقة، وحتقيق اأهدافها 
وا�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وت����رية  ت�����ص��ري��ع  يف 
فريق  ج��ه��ود  ���ص��م��وه  مثمناً  الزده������ار.. 
عمله يف حكومة دبي و�صرعة ا�صتجابتهم 
ملواكبة  الفوري،  التنفيذ  على  العمل  يف 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تطلعات 
الطموحة  وروؤي��ت��ه  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ا�صرتاتيجيات  وف������ق  دب�������ي،  لإم����������ارة 
تعزز  م��ب��ت��ك��رة  وب��اأف��ك��ار  ممنهجة  ع��م��ل 
املكت�صبات وت�صهم يف تر�صيخ مكانة دبي 
احل�صارية كواحة لل�صعادة ورغد العي�س 
ذلك  جاء  امل�صتقبل.  و�صنع  وا�صت�صراف 
خط  ا�صرتاتيجية  �صموه  اعتماد  خ��الل 
دب���ي ل��ل��ح��ري��ر ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��ح��ن اجلوي 
وياأتي  اللوج�صتي..  والتكامل  والبحري 
اإطالق ال�صرتاتيجية لي�صاهم يف تعزيز 
مكانة دبي كمحطة بني ال�صرق والغرب 
وال�صمال واجلنوب لبناء منطقة ح�صارة 
وجتارة، وبناء منظومة دولية لدعم هذه 

الطموحات.
توا�صل  دب�����ي:  ع��ه��د  ويل  ���ص��م��و  وق�����ال 
م�صرية  لتعزيز  ج��ه��وده��ا  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ص���ادي���ة يف الإم���������ارة، 
حتققت  التي  املكت�صبات  على  واحلفاظ 
املتغريات  مبواكبة  املا�صية،  ال�صنوات  يف 
ا���ص��ت��دام��ة النمو  ال��ع��امل��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
وال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ص��ادي وف��ق��اً لأه����داف 
وثيقة اخلم�صني، وانطالقاً من احليوية 
اقت�صادنا  ب��ه��م��ا  ي��ت�����ص��م  ال��ت��ي  وامل���رون���ة 
وقدرتنا على مواكبة املتغريات املت�صارعة 
يف عامل الأع��م��ال، ومبا ي�صهم يف تعزيز 

اقت�صادي  مناخ  املحلي، وخلق  اقت�صادنا 
تناف�صي م�صتدام.

ت��ت��م��ت��ع دب����ي مبكانة  ���ص��م��وه:  واأ�����ص����اف 
عاملية مرموقة كمركز للنقل والتوزيع، 
ال�صحن  وت�صكل من�صة حيوية خلدمات 
ب�صكل عام، وقد اأ�صهم التو�صع املتوا�صل 
واخلدمات  ال�صحن  قطاع  ي�صهده  الذي 
اللوج�صتية يف الإم��ارة مع النمو املطرد 
بالإ�صافة  امل�صتمر،  القت�صادي  والتنوع 
التجارة  مناطق  من  العديد  وج��ود  اإىل 
مكانة  ت��ر���ص��ي��خ  يف  الإم��������ارة  يف  احل�����رة 

الإمارة اإقليمياً ودولياً.
م�صروع  يعك�س   : ق��ائ��ال  ���ص��م��وه  واأك��م��ل 
ت��ط��وي��ر دور دب���ي ك��م��ح��ور ع��امل��ي رئي�س 
يف جم�����ال ال����رب����ط ال���ب���ح���ري واجل�����وي 
واخل�������دم�������ات ال���ل���وج�������ص���ت���ي���ة ال�����روؤي�����ة 
نحو  دبي  تقدم  تدعم  التي  القت�صادية 
اأك��ر رح��اب��ة م��ن النمو والزدهار  اآف���اق 
نوعية  ن��ق��ل��ة  وحت���ق���ي���ق  الق���ت�������ص���ادي، 
والتبادل  ال���ت���ج���ارة  ع�����امل  يف  ج����دي����دة 
التجاري واخلدمات اللوج�صتية، وتعزيز 
ري���ادة الإم����ارة يف ه��ذا امل��ج��ال احليوي، 
اق��ت�����ص��ادي عاملي  م��رك��ز  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
وحمرك جتاري ن�صط يربط جميع دول 

العامل.
اأحمد  �صلطان  �صعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
الإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ����ص���ل���ي���م  ب�����ن 
مل��ج��م��وع��ة موانئ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
املوانئ  رئ��ي�����س م��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
تتقدم  احل������رة  وامل���ن���ط���ق���ة  واجل�����م�����ارك 
ن��وع��ي��ة جديدة  ن��ق��ل��ة  اإىل حت��ق��ي��ق  دب���ي 
جمال  يف  املتنامية  ق��درات��ه��ا  تطوير  يف 
ال�����ص��ح��ن واخل����دم����ات ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة من 
تعزيز  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط�������الق  خ�����الل 
والتكامل  وال��ب��ح��ري  اجل����وي  ال�����ص��ح��ن 

ال�صتثمارات  ت��ت��وج  وال��ت��ي  اللوج�صتي، 
الكبرية التي خ�ص�صتها حكومة دبي يف 
العقود املا�صية لإن�صاء املوانئ واملطارات 
اإىل مواقع  تتقدم  التي  احل��رة  واملناطق 
ال�صدارة اإقليميا وعاملياً، ما مكن الإمارة 
من زيادة حجم جتارتها اخلارجية غري 
النفطية بوترية مت�صاعدة لت�صل قيمة 
 2017 العام  دب��ي اخلارجية يف  جت��ارة 
وبلغت  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.302 اإىل 
 33% اأك��ر م��ن  املناطق احل��رة  ح�صة 
التجارة اخلارجية لالإمارة وبقيمة  من 
وارتفعت  دره������م،  م��ل��ي��ار   434 ب��ل��غ��ت 
البحر  عرب  املنقولة  اخلارجية  التجارة 
درهم  مليار   467 اإىل  قيمتها  لت�صل 
فيما و�صلت قيمة التجارة املنقولة جواً 
الت�صعة  الأ�صهر  594 مليار دره��م، ويف 
قيمة  بلغت   2018 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
جت����ارة دب���ي اخل��ارج��ي��ة ن��ح��و 965.3 
التجارة عرب  قيمة  وبلغت  دره��م،  مليار 
394 مليار  اأك���ر م��ن  امل��ن��اط��ق احل���رة 
دره����م وال��ت��ج��ارة امل��ن��ق��ول��ة ع��رب البحر 
املنقولة  وال��ت��ج��ارة  دره���م  م��ل��ي��ار   362

عرب اجلو اأكر من 449 مليار درهم.
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة تعزيز  ت��دع��م  واأ�����ص����اف: 
والتكامل  وال��ب��ح��ري  اجل����وي  ال�����ص��ح��ن 
عا�صمة  لت�صبح  دب���ي  دور  اللوج�صتي 
لالقت�صاد والتجارة، وذلك عرب ما توفره 
املتكاملة  التحتية  البنية  اإم��ك��ان��ات  م��ن 
التي  والقوانني  والت�صريعات  واملتطورة، 
الع�صر،  احتياجات  وف��ق  حتديثها  يتم 
الب�صرية  واخل��ربات  العقول  اإىل  اإ�صافة 
املتنوعة واملوؤهلة، التي ت�صري وفق روؤية 
قيادة توؤمن بالتجديد وت�صع القت�صاد 
وبذلك  عملها،  منهج  يف  رئي�صة  اأول��وي��ة 
اخليارات  اأف�����ص��ل  ���ص��م��ن  دب����ي  ���ص��ت��ظ��ل 

لقطاع الأعمال.
وج����اء اإع�����داد ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن قبل 
واملنطقة  واجل���م���ارك  امل���وان���ئ  م��وؤ���ص�����ص��ة 
اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�صيق  احل��رة 
للحفاظ  احلثيثة  للجهود  دعماً  املعنية 
اإقليمي  كمركز  امل��ح��وري  دب��ي  دور  على 
العمل  خ�����الل  م����ن  ل���ل���ت���ج���ارة،  وع����امل����ي 
عرب  داخ��ل��ي��اً  م�صتويني،  يف  وال�صتثمار 
وخروج  دخ���ول  عمليات  �صال�صة  ت��اأم��ني 
واملناطق  امل����راف����ق  ب����ني  م����ا  ال��ب�����ص��ائ��ع 
احل���رة وب��اق��ي الإم�����ارات، وخ��ارج��ي��اً من 
ال�صرتاتيجي  ال��رتاب��ط  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
والت�صغيلي ما بني اخلدمات اللوج�صتية 
وو�صائل النقل املختلفة ملوانئ دبي العاملية 
الب�صمة  ل��ت��ع��زي��ز  الإم��������ارات  وط������ريان 
اللوج�صتية العاملية لدبي وتو�صيع نطاق 
بني  و�صل  كحلقة  اجلغرافية  تغطيتها 
ال�صرق والغرب وال�صمال واجلنوب وذلك 
عرب ال�صتثمار يف اخلدمات اللوج�صتية 

الربية وغريها.
وتتعاون عدة جهات لتنفيذ ال�صرتاتيجية 
وهي طريان الإمارات وموؤ�ص�صة مطارات 
املناطق  دب���ي ودب����ي اجل���ن���وب وجم��ل�����س 
احل����رة، و���ص��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دب���ي املالحية 
دبي  وم��وان��ئ  املوا�صالت  الطرق  وهيئة 
ال��ع��امل��ي��ة وب��ل��دي��ة دب���ي وامل��ن��ط��ق��ة احلرة 
 9 ال�صرتاتيجية  وتت�صمن  جلبل علي، 
من  ت�صتهدف  م�صروعاً،  و33  م��ب��ادرات 
الفر�س  حتديد  ال�صرتاتيجية  خاللها 
ال�صحن  قطاع  تواجه  التي  والتحديات 
البحري واجلوي والقطاع اللوج�صتي يف 
اأجل  املقرتحة من  دب��ي واحللول  اإم��ارة 
تعزيز منو القطاع، وتت�صمن مبادراتها 
التجارة  وح��رك��ة  احلكومي  التكامل  يف 
القيمة  ���ص��ال���ص��ل  ورب����ط  الإل���ك���رتون���ي���ة 

•• اأبوظبي-وام:

على  احل��ا���ص��ل   - للتنمية  الإم�������ارات  م�����ص��رف  جن���ح 
“فيت�س”-  وك��ال��ة  م��ن   -AA الئ��ت��م��اين  الت�صنيف 
ومبدة  دولر  مليون   750 بقيمة  �صندات  اإ���ص��دار  يف 
الإم����ارات  ���ص��ن��وات. وق���د ط���رح م�����ص��رف   5 ا�صتحقاق 
لدولة  الحتادية  للحكومة  بالكامل  اململوك  للتنمية 
 750 بقيمة  �صنداته  اأول  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
وبعائد  �صنوات  خم�س  ا�صتحقاق  ومب��دة  دولر  مليون 

يبلغ %3.516 وفقاً للمعايري الدولية املعتمدة.
“الإ�صدار  ب��رن��ام��ج  ال�����ص��ن��دات �صمن  اإط���الق  وج���رى 
الإم����ارات  مل�����ص��رف   EMTN“ُ “ الأج����ل  متو�صط 
والبالغة قيمته ثالثة مليارات دولر، وذلك  للتنمية 
بهدف اإتاحة الفر�صة للم�صرف لال�صتفادة من اأ�صواق 
املقدمة من قبله  التمويل  برامج  امل��ال، وتعزيز  راأ���س 
يف ال�صوق املحلي. ويعدُّ م�صرف الإمارات للتنمية اأول 
اإطار  حتت  العاملية  الأ���ص��واق  تدخل  احتادية  موؤ�ص�صة 
الدين الحتادي املعلن عنه موؤخراً بدولة الإم��ارات . 

وجاء جناح الإ�صدار بعد و�صع ا�صرتاتيجية ت�صويقية 
للتنمية  الإم��ارات  تقدمي م�صرف  اإىل  �صاملة هدفت 
اإىل امل�صتثمرين العامليني والإقليميني. ويف هذا الإطار 
اأجرى م�صوؤولو الإدارة العليا يف امل�صرف مقابالت مع 
اأبوظبي ودبي ولندن  موؤ�ص�صات ا�صتثمارية يف كٍل من 

وهوجن كوجن و�صنغافورة وكولملبور وتايبيه.
وح��ظ��ي ب��رن��ام��ج ال�����ص��ن��دات ب��اإق��ب��ال ق���وي م��ن جانب 
اكتتاب  طلبات  تلقي  ع��ن  اأث��م��ر  وال���ذي  امل�صتثمرين، 
فاقت قيمتها 3.5 مليار دولر اأمريكي “اأي ما يعادل 
�صهد  حيث  امل�صدرة”،  ال�صندات  قيمة  �صعف   4.7
اإقباًل من اأكر من 130 م�صتثمراً.. وات�صمت قاعدة 
حيث  اجل��غ��رايف،  امل�صتوى  على  بالتنوع  امل�صتثمرين 
ن�صبة  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  من  امل�صتثمرون  �صّكل 
%22، فيما  ن�صبة  اأوروب��ا  وامل�صتثمرون من   ،36%

�صّكل امل�صتثمرون من اآ�صيا ن�صبة42% .
وتعليقاً على اإ�صدار ال�صندات قال معايل عبيد حميد 
جمل�س  رئي�س  املالية  لل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير، 
يحظى م�صرف  للتنمية”:  الإم��ارات  “م�صرف  اإدارة 

امل��ايل بدولة  القطاع  ب��دور ه��ام يف  الإم���ارات للتنمية 
الإمارات من خالل خدماته املتخ�ص�صة التي ت�صاهم 
�صعداء  واإن��ن��ا  ب��ال��دول��ة..  القت�صادي  النمو  تعزيز  يف 
وبالنتيجة  امل�صتثمرين،  جانب  من  القوي  بالإقبال 
النهائية لعملية الإ�صدار والتي توؤكد ب�صكل وا�صح ثقة 
الإمارات  مل�صرف  الئتماين  املركز  يف  القوية  ال�صوق 
موؤ�صراً  يوؤ�ص�س  الإ���ص��دار  ه��ذا  اأن  �صك  ول  للتنمية.. 
امل�صرف،  بها  التي يحظى  وال�صيولة  للت�صعري  را�صخاً 
اأول  باعتباره  للم�صرف  بالن�صبة  املهم  ال��ه��دف  وه��و 
جهة احتادية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ت�صدر 
الوطني  دبي  الإم���ارات  �صركة  وعملت  عاملية.  �صندات 
فيما  ل��ال���ص��دار..  الوحيد  امل��ايل  كامل�صت�صار  كابيتال 
وبنك  كابيتال  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  �صركة  عملت 
من  كل  وق��ام   .. عامليَّنينْ كمن�صَقنينْ  ت�صارترد  �صتاندرد 
ال�صني  وبنك  كابيتال،  الوطني  دبي  الإم���ارات  �صركة 
دب���ي /م��رك��ز دبي  ف���رع  امل��ح��دود  ال��ت��ج��اري  ال�صناعي 
املايل العاملي/، وبنك �صتاندرد ت�صارترد وبنك الحتاد 
ب��ال��ع��م��ل ك��م��دي��ري��ن رئ��ي�����ص��ي��ني م�صرتكني  ال��وط��ن��ي، 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م،  ف��ه��د  وق���ال  لل�صفقة. 
باعتبارها  كابيتال:  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  ل�صركة 
�صركة  ي�صر  العاملي  واملن�صق  الوحيد  امل��ايل  امل�صت�صار 
اإ�صدار  �صفقة  دع��م  كابيتال  الوطني  دب��ي  الإم����ارات 
�صندات م�صرف الإمارات للتنمية بقيمة 750 مليون 
دولر وهو ما ميثل اأول �صفقة لإ�صدار �صندات من قبل 
جهة احتادية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.. ويعد 
اكتمال ال�صفقة بنجاح دلياًل وا�صحا على قوة م�صرف 
لقت�صاد  ال�صرتاتيجية  واأهميته  للتنمية  الإم���ارات 
دولة الإمارات العربية املتحدة. من جهتها، قالت رول 
�صتاندرد ت�صارترد  التنفيذي لبنك  الرئي�س  اأبو مناع، 
اأن  ت�صارترد  �صتاندرد  بنك  ي�صر  الإم�����ارات:  دول���ة  يف 
يحظى بفر�صة ال�صراكة مع م�صرف الإمارات للتنمية 
يف هذه ال�صفقة املهمة.. وتعد ال�صتجابة القوية من 
مل�صرف  ال��ق��وي  الأداء  على  ���ص��ه��ادًة  امل�صتثمرين  قبل 
به  حتظى  ال��ذي  احلافل  وال�صجل  للتنمية  الإم���ارات 
اإدارته والدور املحوري الذي يقوم به يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

خالل  من  واللوج�صتي  اجلوي  والربط 
مبادرة النافذة الواحدة ومبادرة تطوير 
ودعم  امل�صتقبلية  اللوج�صتية  احل��ل��ول 
املنتجات عالية القيمة ومنخف�صة الوزن 
واخلدمات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وحت�����ص��ني 
جديدة.  باأ�صواق  والرتباط  اللوج�صتية 
اإقليمي  كمحور  دب��ي  دور  تطوير  ويعد 
وع��امل��ي يف ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة م��ن اأب���رز 
الأهداف لوثيقة اخلم�صني التي اأطلقها 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��وؤخ��راً 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  بن را�صد 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  رئي�س جمل�س 
م�صتقبل  ت��ر���ص��م  ط��ري��ق  ك��خ��ارط��ة  اهلل، 
املقبلة، وميثل تعزيز دور  لل�صنوات  دبي 
البحري  الربط  جمال  يف  املحوري  دبي 
اللوج�صتية تتويجاً  واجلوي واخلدمات 
وتاأكيداً  دب��ي  حققتها  التي  ل��الإجن��ازات 
للتجارة  دويل  ك��م��رك��ز  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
اإمكاناتها  من  انطالقاً  ال�صفر،  وحركة 
وقدراتها حيث متتلك اأكرب مطار دويل 
يف ال���ع���امل ي��رب��ط��ه��ا ب���اأك���ر م���ن 200 
الع�صرة  الأع��وام  و�صيعرب خالل  مدينة، 
امل��ق��ب��ل��ة اأك����ر م���ن م��ل��ي��ار م�����ص��اف��ر عرب 
مطاراتها، فيما تدير “موانئ دبي” يف 
العامل  80 ميناًء حول  حمفظتها نحو 
ي��رت��ب��ط ك��ل م��ن��ه��ا ب��ع�����ص��رات امل����دن، كما 
التجارة  ملنظومة  منطقياً  تطوراً  ي�صكل 

الدولية التي حتركها دبي.
وك�����ان ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم، ق��د خّل�����س روؤيته 
اأطلق  بوثيقة  دب���ي  لإم����ارة  امل�صتقبلية 
�صّمت  اخلم�صني”،  “وثيقة  ا�صم  عليها 
ت���ع���ت���رب مب���ث���اب���ة خ���ط���ة عمل  ب����ن����وٍد   9
جوانبها  بكل  احلياة  لتح�صني  متجددة 

يف اإمارة دبي.

•• ال�شارقة-وام:

ت�صعى هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي 
ن�صخة  يف  م�صاركتها  خ���الل  ب��ال�����ص��ارق��ة 
برلني  بور�صة  “معر�س  من  العام  هذا 
الدويل لل�صياحة وال�صفر” الذي ينعقد 
خالل الفرتة من 6 حتى 10 من مار�س 
اأب��رز الجنازات  ا�صتعرا�س  اإىل  اجل��اري 
وال���ن���ج���اح���ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا يف اإط����ار 
وتطوير  تعزيز  اإىل  الرامية  م�صاعيها 

القطاع ال�صياحي يف اإمارة ال�صارقة.
املعار�س  اأك������رب  اأح������د  امل���ع���ر����س  وي����ع����ّد 
ال�صياحية املتخ�ص�صة يف العامل واأكرها 
الهيئة من خالل  اأهمية، حيث حتر�س 
التوايل  ع��ل��ى   22 ال����  ل��ل��ع��ام  م�صاركتها 
والوجهات  امل�صاريع  لأهم  الرتويج  على 
التي  والرتفيهية  ال�صياحية  واملنتجات 

مّت اإطالقها يف الأ�صهر القليلة املا�صية.
رئي�س  املدفع  جا�صم  خالد  �صعادة  وق��ال 
يف  م�صاركتنا  اأه��م��ّي��ة  تكمن   “  : الهيئة 
معر�س بور�صة برلني الدويل لل�صياحة 
الآف����اق  ي��ف��ت��ح  ك��ون��ه   2019 وال�����ص��ف��ر 
ال�����ص��وء ع��ل��ى املقومات  اأم��ام��ن��ا لإل���ق���اء 
ال�صياحية التي تزخر بها الإمارة والتي 
اإىل  وال��ت��اري��خ  وال��ف��ن��ون  الثقافة  ت�صمل 
كالفعاليات  الرتفيهية  املقومات  جانب 
بها  تزخر  التي  واملهرجانات  والأن�صطة 
واأي�صاً  العام  م��دار  الإم���ارة على  اأج��ن��دة 
وتنظيم  ا�صت�صافة  على  الإم����ارة  ق���درة 
امل��ع��ار���س وامل����وؤمت����رات وامل��ن��ت��دي��ات ذات 
كال�صياحة  القطاعات  مبختلف  ال�صلة 

وال�صيافة والتجارة والأعمال«.
على  ال��ع��ام  ه���ذا  للرتكيز  ال�صعي  واأك����د 
الرتفيهية  والأن�صطة  البيئية  ال�صياحة 
و�صياحة املغامرات العائلية املرافقة لها 
امل�صاريع  لأه��م  ال��رتوي��ج  اإىل  بال�صافة 

الفندقية العاملية التي حتت�صنها الإمارة 
..مبديا تطلعه جلذب اهتمام املزيد من 
ال�����ص��ي��اح وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن الأمل�����ان وكربى 
تكللت  حيث  امل�صاركة  العاملية  الأ���ص��واق 
ب�صل�صلٍة  املا�صي  العام  يف  الهيئة  جهود 
م��ن ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي رّك���زت على هوية 
ا�صتقبلت  التي  ال�صارقة  اإم���ارة  وثقافة 
اأوروب��ي��اً خالل  زائ���راً   575،876 نحو 

عام 2018 يف منو بن�صبة 23 باملائة .
واأعرب عن ثقته باأن هذا احلدث العاملي 
م�صاعي  دع���م  يف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ٍل  �صي�صهم 
وخمتلف  ل��الإم��ارة  ال��رتوي��ج  يف  الهيئة 
م��ق��وم��ات��ه��ا واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا اجل���اذب���ة عرب 
..متوقعا  الدولية  وامل�صاركات  املعار�س 
من  الكثري  العام  ه��ذا  الهيئة  ت�صهد  اأن 
حم��ط��ات ال��ن��ج��اح ال��ت��ي ���ص��ت�����ص��اف اإىل 
اإجن��ازات��ه��ا ال��ت��ي حت��ر���س على  حمفظة 
زيادة  هدف  لتحقيق  �صنوياً  م�صاعفتها 
التدفقات ال�صياحية اإىل ال�صارقة لت�صل 
عام  ب��ح��ل��ول  ���ص��ائ��ح  م���الي���ني   10 اإىل 

.  2021
من جانبه قال �صعادة علي �صامل املدفع 
 “ رئي�س هيئة مطار ال�صارقة الدويل : 

املعر�س  م�صاركتنا يف  نتطلع من خالل 
�صركات  التعاون مع  تعزيز عالقات  اإىل 
ال�صيافة  ومن�صاآت  وامل��ط��ارات  الطريان 
جديدة  ���ص��راك��ات  ع��ن  والبحث  وال�صفر 
وال�صحن  امل�صافرين  حركة  منو  لتعزيز 
عرب مطار ال�صارقة الذي بات ي�صكل حلقة 
العامل  دول  خمتلف  ب��ني  ع��امل��ي��ة  و���ص��ل 
التعريف  اإىل  م�صاركتنا  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
والبتكارات  اخل���دم���ات  واأه����م  ب���اأح���دث 
ي���ق���ّدم���ه���ا مطار  ال���ت���ي  وال���ت�������ص���ه���ي���الت 
ال�صارقة وا�صتعرا�س امل�صاريع التو�صعية 
منو  على  وتاأثريها  حالياً  التنفيذ  قيد 
املقبلة«.  الأع���وام  يف  ال�صياحية  احلركة 
ولفتت �صعادة هنا �صيف ال�صويدي رئي�س 
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية اإىل اأّن 
الهيئة  م�صاركة  م��ن  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��ه��دف 
ال����دويل  ب���رل���ني  “بور�صة  م��ع��ر���س  يف 
الرتويج  يف  يتمثل  وال�صفر”  لل�صياحة 
لإم��ارة ال�صارقة من خالل منتج جديد 
متخ�ص�س يف ال�صياحة البيئية مع وجود 
اأنواع  خمتلف  متثل  نوعية  مراكز   10
هذا  اأن  اإىل  ..م�صرية  البيئية  ال�صياحة 
املعر�س واملعار�س املماثلة يعترب فر�صة 

التابعة  ال�صياحية  للمن�صاآت  ل��ل��رتوي��ج 
ال�صركات  ا�صتقطاب  خ��الل  م��ن  للهيئة 
واملهتمني  وال�صياح  والفنادق  ال�صياحية 
ال�صارقة  اإم���ارة  اإىل  البيئية  بال�صياحة 

التي تزخر بالفر�س الواعدة.
ال�صركال  �صعادة مروان بن جا�صم  وقال 
ال�صارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اإن  “�صروق”  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
قطاع  تو�صيع  على  حاليا  تعمل  الهيئة 
ال�صياحة وال�صفر يف ال�صارقة من خالل 
البيئية  ال�صياحية  م�صاريعها  ت��ط��وي��ر 
م�صاريع  من  املزيد  واإط���الق  والرتاثية 
ال�صيافة الرتاثية الفاخرة مثل م�صروع 
م��ل��ي��ح��ة ل��ل�����ص��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة والأث���ري���ة 
النور  وج��زي��رة  ال�صارقة  قلب  وم�صروع 
وعالمة “جمموعة ال�صارقة” الفندقية 

وفندق البيت الذي مت اإطالقه موؤخراً.
اإطار  اأن هذه امل�صاريع تندرج يف  واأو�صح 
ج��ه��ود اجلهات  ل��دع��م  “�صروق”  ه��دف 
احلكومية يف ال�صارقة للرتويج لالإمارة 
منطقة  يف  ال�صياحية  الوجهات  كاأف�صل 
ال�صرق الأو�صط خا�صة مع توقع درا�صات 
�صياحية متخ�ص�صة منو عدد ال�صياح اإىل 

املنطقة 5.5 باملائة يف العام 2020.
واأك�����دت م��ن��ال ع��ط��اي��ا م��دي��ر ع���ام هيئة 
امل�صاركة  اأه��م��ي��ة  ل��ل��م��ت��اح��ف  ال�����ص��ارق��ة 
يف م���ع���ر����س ب���ور����ص���ة ب���رل���ني ال�����دويل 
اأبرز  م��ن  يعد  ال���ذي  وال�صفر  لل�صياحة 
على  امل��ج��ال  بهذا  املتخ�ص�صة  امل��ع��ار���س 
اإىل  الهيئة  ت�صعى  العامل حيث  م�صتوى 
ا�صتعرا�س متاحف الإمارة ال� 16 والتي 
حتتفي بثقافة وتاريخ واآثار وفنون دولة 
ال��ع��رب��ي واحل�صارة  وال��وط��ن  الإم�����ارات 

الإ�صالمية.
ال�صارقة  م��ت��اح��ف  يف  “ ان��ن��ا  واأ���ص��اف��ت 
التعاون  ���ص��راك��ات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  نفخر 
اأب��رم��ن��اه��ا م��ع ع��دد من  ال��ت��ي  الناجحة 
املرموقة  الأمل��ان��ي��ة  الثقافية  املوؤ�ص�صات 
مب����ا ف��ي��ه��ا جم���م���وع���ة م���ت���اح���ف برلني 
���ص��ع��داء ب�صكل  وم��ع��ه��د غ���وت���ه، ون���ح���ن 
اأطلقناه  ال��ذي  “�صوا”  بربنامج  خا�س 
�صركائنا  م��ن  م��ع جم��م��وع��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
والأفكار  اخل��ربات  تبادل  بهدف  الأمل���ان 
يف جم����ال م���الءم���ة ع��ل��م امل��ت��اح��ف عرب 
ت�صجيع  جانب  اإىل  والثقافات  ال��ق��ارات 

التعليم امل�صرتك«.

اقت�صاد دبي، لتحقيق روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، الواردة يف وثيقة اخلم�صني الرامية اإىل تر�صيخ ريادة دبي 
ودعم دورها ال�صرتاتيجي على خريطة التجارة العاملية، كمحور 
اللوج�صتية،  واخلدمات  واجلوي  البحري  الربط  جمال  يف  رئي�ض 

والذي يعد اأمرًا حيويًا لتعزيز تدفق التجارة الدولية.

•• دبي-وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
اأن القطاع اللوج�صتي ميثل ركيزة اأ�صا�صية لتطور ونه�صة الإمارات 
ودبي وي�صاهم بفعالية يف تعزيز التنويع القت�صادي الذي يت�صم 
من   %  27 بالتجدد وال�صتدامة والتناف�صية حيث ميثل حوايل 

م�سرف االإمارات للتنمية ي�سدر بنجاح اأول �سندات من جهة احتادية بقيمة 750 مليون دوالر
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املال والأعمال
مب�صاركة جمهورية اإيرلندا ك�صيف ال�صرف للدورة التا�صعة 

»امل�ساريع ال�سغرية « يبحث تنمية القطاع عرب التكنولوجيا الذكية 
املن�صوري: الإمارات متيزت اإقليميًا ودوليًا ب�صرعة بناء قطاع امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة

»موا�سفات« ت�سارك يف  املوؤمتر العاملي للطاقة 2019 

•• اأبوظبي-وام:

املن�صوري  �صعيد  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان  م��ع��ايل  اأك���د 
امل�صاريع  رئ��ي�����س جم��ل�����س  الق��ت�����ص��اد  وزي����ر 
دولة  اأن  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  وامل��ن�����ص��اآت 
ب�صرعة  ودول��ي��اً  اإقليمياً  مت��ي��زت  الإم�����ارات 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  بناء 
بناء  ج��ان��ب  اإىل  امل���ع���اي���ري،  لأف�����ص��ل  وف���ق���اً 
املتقدمة،  ال��دول  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات 
اخلا�س،  القطاع  قوية مع  �صراكة  وتطوير 
مما �صاهم يف بناء منظومة متكاملة بهدف 
الإنتاج التجاري عرب الأن�صطة القت�صادية 
الذكية  التكنولوجيا  اأ�صبحت  التي  املتعددة 
اأ����ص���ا����ص���اً ل���ه���ا، مم���ا ي��ج��ع��ل امل�����ص��ت��ق��ب��ل اأكر 
بالدعم  م�صيداً  للدولة؛  وازده����اراً  اإ���ص��راق��اً 
الر�صيدة  القيادة  تقدمه  الذي  الالحمدود 
للمواطنني واملواطنات من اأ�صحاب امل�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة لتمكينهم من النجاح 
القت�صاد  تناف�صية  ت��ع��زي��ز  يف  وامل�����ص��ارك��ة 

الوطني على امل�صتوى العاملي.
قطاع  م�صاهمة  ن�صبة  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة يف الناجت  امل�����ص��اري��ع 
امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ل���ل���دول���ة ت�����ص��ه��د من���واً 
متوا�صاًل، حيث قدرت يف عام 2018 بنحو 
%53، ارتفاعاً من نحو %49 عام 2017 
الهيئة الحتادية للتناف�صية  بح�صب تقرير 
ال��ت��ع��ري��ف املوحد،  ب��ن��اء ع��ل��ى  والإح�������ص���اء، 
ك��م��ا و���ص��ع��ت الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة للحكومة 
هذه  ب��زي��ادة  طموحاً  م�صتهدفاً  الحت��ادي��ة 
عام  ب���ح���ل���ول   60% ن���ح���و  اإىل  ال��ن�����ص��ب��ة 
2021، م�صرياً اإىل اأهمية تلك امل�صاهمة يف 
دعم التنوع القت�صادي للدولة. جاء ذلك يف 
كلمة معاليه الفتتاحية للموؤمتر الإماراتي 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  للم�صاريع  ال��ت��ا���ص��ع 
والبتكار، الذي انعقد اأم�س يف دبي بح�صور 
الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�صر  معايل  وم�صاركة 
ومعايل  وال��ت��وط��ني  الب�صرية  امل����وارد  وزي���ر 
تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�صى  بنت  ح�صة 
�صعيد  حممد  بنت  م��رمي  وم��ع��ايل  املجتمع 
ح���ارب امل��ه��ريي وزي����رة دول���ة امل�����ص��وؤول��ة عن 
اإىل جانب  امل�صتقبلي،  الغذائي  الأم��ن  ملف 
م��ع��ايل ب���ات ب��ري��ن، وزي���ر ال��دول��ة للتجارة 
وال���ت���وظ���ي���ف والأع������م������ال و�����ص����وق الحت�����اد 
الأوروبي الرقمية املوحدة وحماية البيانات 
اإيرلندا  اع��ت��ب��ار  على  اإي��رل��ن��دا،  بجمهورية 
�صيف ال�صرف لدورة هذا العام من املوؤمتر. 
ك��م��ا ح�����ص��ر اأع���م���ال امل���وؤمت���ر - ال����ذي حمل 
امل�صاريع  قطاع  “تناف�صية  �صعار  العام  ه��ذا 
الذكية  التكنولوجيا  واملتو�صطة:  ال�صغرية 
املهند�س  ���ص��ع��ادة   - اجلديدة”  والأ����ص���واق 
حممد اأحمد بن عبد العزيز ال�صحي وكيل 
اإىل  القت�صادية  لل�صوؤون  القت�صاد  وزارة 
وزارة  م��ن  امل�صوؤولني  كبار  م��ن  ع��دد  جانب 
الحتادية  احلكومية  واجل��ه��ات  القت�صاد 
امل�صاريع  ق��ط��اع  بتنمية  امل��ع��ن��ي��ة  وامل��ح��ل��ي��ة 
ال�صغرية واملتو�صطة واجلامعات وموؤ�ص�صات 

ال�����ص��ل��ة، ك��م��ا �صمت  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ذات 
الدوليني  وامل�������ص���ارك���ني  ال�����ص��ي��وف  ق��ائ��م��ة 
من  وخ��ا���ص��ة  حكومية  ج��ه��ات  ع��ن  ممثلني 
ف�صاًل عن عدد  وال�صويد،  وفنلندا  اإيرلندا 

كبري من رواد الأعمال بدولة الإمارات.
وي��ع��د امل��وؤمت��ر اإح���دى اأب���رز م��ب��ادرات وزارة 
امل�صاريع  ق��ط��اع  وت��ن��م��ي��ة  ل��دع��م  الق��ت�����ص��اد 
بيئة  وحت���ف���ي���ز  وامل���ت���و����ص���ط���ة  ال�������ص���غ���رية 
وممار�صات البتكار يف الدولة، ويندرج �صمن 
لالبتكار،  الوطنية  ال�صرتاتيجية  مبادرات 
وذل��ك يف ظل الهتمام الكبري ال��ذي توليه 
القيادة الر�صيدة للدولة لهذا القطاع، حيث 
ي�صتقطب قيادات وخربات وطنية وعاملية يف 
هذا القطاع ملناق�صة ال�صبل املثلى لتطويره 
�صيما  ول  املواطنني  الأع��م��ال  رواد  ومتكني 
والبحث  ب��الب��ت��ك��ار  امل��رت��ب��ط��ة  امل���ج���الت  يف 

والتطوير والتقدم التكنولوجي.
املن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان  معايل  وق��ال 
وزير القت�صاد اإن املوؤمتر يهدف اإىل تبادل 
املمار�صات  اأف�صل  على  والتعرف  اخل���ربات 
املطبقة يف الدول امل�صاركة ومناق�صة اأف�صل 
ال�صغرية  ب��ال�����ص��رك��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  احل���ل���ول 
وامل���ت���و����ص���ط���ة ال���ت���ي اأ����ص���ب���ح���ت ت���رك���ز على 
اأ�صواق  التكنولوجيا الذكية والنطالق اإىل 
عاملية جديدة، وي�صمل ذلك حلول التمويل 
والت�صويق،  والإن��ت��اج  واخل��دم��ات  ال��ت��ج��اري 
ا�صتجابة  ياأتي  التوجه  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صرياً 
لبناء   2021 الإم��������ارات  روؤي�����ة  مل���ح���ددات 
البتكار  على  قائم  متنوع  تناف�صي  اقت�صاد 
واملعرفة بقيادة كفاءات وطنية، كما ين�صجم 
مع امل�صارات التي طرحتها مئوية الإمارات 

2071 للتنمية امل�صتقبلية.
قطاع  جن��اح  م�صرية  “اإن  معاليه:  واأ���ص��اف 
بالدولة  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع 
م��ت��وا���ص��ل��ة وم��ت�����ص��ارع��ة، وب���ن���اًء ع��ل��ى قرار 
ب��ت��ج��دي��د ت�صكيل  امل���وق���ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ال�صغرية  وامل���ن�������ص���اآت  امل�������ص���اري���ع  جم��ل�����س 
وامل��ت��و���ص��ط��ة وال�����ذي ي�����ص��م ك���اف���ة اجلهات 
القطاع  ع��ن  وممثلني  واملحلية  الحت��ادي��ة 
اخل����ا�����س، ف������اإن ال��������دورة اجل����دي����دة �صوف 
ال�صيا�صات  وع��ر���س  مبناق�صة  حافلة  تكون 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ���ص��رع��ة تقدمي 
اخل���دم���ات واحل���واف���ز وال���ص��ت��ث��م��ار يف رواد 
وتقدمي  امل���واط���ن���ني  الأع�����م�����ال  ورائ���������دات 
النجاح  م��ن  لتمكينهم  ال��دع��م  اأن����واع  ك��اف��ة 
يف  وم�صاهمتهم  ال��ت��ج��اري��ة  م�صاريعهم  يف 
الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ب�����ص��ك��ل ف���ع���ال«. واأك����د 
توفري  يف  ���ص��ي�����ص��ت��م��ر  امل��ج��ل�����س  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
الأعمال  ل���رواد  والتاأهيل  التدريب  ب��رام��ج 
املواطنني ل�صمان جناح م�صاريعهم، ف�صاًل 
التمويل  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ن م��ت��اب��ع��ة 
املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  والت�صهيالت 
لتمكينهم من احل�صول على الدعم واملزايا 

الحتادي  ال��ق��ان��ون  مبوجب  لهم  املمنوحة 
امل�صاريع  ب�����ص��اأن   2014 ل�صنة   /2/ رق���م 
والقرارات  واملتو�صطة،  ال�صغرية  واملن�صاآت 
اأهمية  اإىل  ..م�صريا  ال�صلة  ذات  احلكومية 
ال�����ص��راك��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا وزارة 
القت�صاد يف هذا القطاع مع عدد من الدول 
التفاهم  مذكرات  توقيع  مت  حيث  املتقدمة 
وال�صركات  ب��الب��ت��ك��ار  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
البلدان  ت��ل��ك  يف  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
وفنلندا  وال�صويد  اجلنوبية  كوريا  واأبرزها 
وال�صني  واأ�صرتاليا  ونيوزيلندا  وايطاليا 
الوزير  معايل  اأك��د  كما  وفرن�صا.  واإيرلندا 
وجمل�س  القت�صاد  وزارة  التزام  املن�صوري 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  وامل��ن�����ص��اآت  امل�����ص��اري��ع 
مبتابعة اجلهود خالل املرحلة املقبلة لدعم 
امل�صاريع  واأ�صحاب  املواطنني  الأعمال  رواد 
التاأكيد  �صيما  ول  وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�����ص��غ��رية 
واحلوافز  الت�صهيالت  على  ح�صولهم  على 
عليها  ون�صت  القانون  اإي��اه��ا  منحهم  التي 
اأب��رزه��ا ح�صول  ال��ق��رارات احلكومية، وم��ن 
وتخ�صي�س  املي�صر  التمويل  على  املواطنني 
امل�������ص���رتي���ات  ع����ق����ود  م�����ن   10% ن�������ص���ب���ة 
التي تطلبها اجلهات الحتادية  واخلدمات 
يزيد  ما  احلكومة  متتلك  التي  وال�صركات 
ال�صغرية  ل��ل�����ص��رك��ات  م��ن��ه��ا   50% ع��ل��ى 
وت�صريع  ت�صهيل  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
اآل��ي��ات ال��ت��م��وي��ل وزي����ادة احل��واف��ز وتكثيف 
اخلارجية  وامل�������ص���ارك���ات  ال���ت���دري���ب  ب���رام���ج 
وب��ن��اء ���ص��راك��ات مثمرة ل���رواد الأع��م��ال مع 
اأهمية  مو�صحاً  الواعدة،  الأ�صواق  خمتلف 
م�����ص��اه��م��ة ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف دع����م هذه 
ال�صراكة احلقيقية  لتوفري فر�س  اجلهود، 
لرواد الأعمال يف جمالت البتكار والبحث 
وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ذك��ي��ة. ودعا 
ال�صغرية  امل�������ص���اري���ع  اأ�����ص����ح����اب  م���ع���ال���ي���ه 
هذا  ملواكبة  الإم����ارات  دول���ة  يف  واملتو�صطة 
القادم  العقد  خالل  ويركز  العاملي  الجت��اه 
تطبيقات  نحو  مكثفة  ب�صورة  التوجه  على 
والقت�صاد  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الب��ت��ك��ار 
واخلدمات،  ال�صناعات  خمتلف  يف  الرقمي 
والتقدم  اجل��دي��دة  الأب��ح��اث  م��ن  وي�صتفيد 
العلمي ويوظفها جتارياً يف خمتلف املجالت 
واإنتاج  الغذائي  الأم��ن  �صيما  ول  احليوية، 
والبنية  املتجددة  والطاقة  والزراعة  الغذاء 
وال�صياحة  وال��ن��ق��ل  امل��ي��اه  وح��ل��ول  التحتية 

والرعاية ال�صحية والتعليم وغريها.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د م��ع��ايل ب���ات ب��ري��ن وزير 
الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال و�صوق 
الحتاد الأوروبي الرقمية املوحدة وحماية 
اإي���رل���ن���دا، يف كلمته  ب��ج��م��ه��وري��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
اأهمية العالقات القت�صادية بني جمهورية 
اإي��رل��ن��دا ودول���ة الإم�����ارات، واأو���ص��ح حر�س 
ب���الده على ب��ن��اء ق��ن��وات ت��ع��اون حيوية بني 

البلدين،  يف  الأعمال  وموؤ�ص�صات  ال�صركات 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  ال�صركات  �صيما  ول 
والأن�صطة  ال�����ص��راك��ة  ف��ر���س  ب��ح��ث  ب��ه��دف 
ذات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  املمكنة  التجارية 

الهتمام امل�صرتك.
القت�صاد  اأن  برين  ال��وزي��ر  معايل  واأو���ص��ح 
الإي���رل���ن���دي ي�����ص��ه��د م�����ص��ت��وي��ات ج��ي��دة من 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ق��ط��اع  ال��ن��م��و ومي��ث��ل 
ل���ه، ويتمتع  رئ��ي�����ص��ي��اً  وامل��ت��و���ص��ط��ة م��رت��ك��زاً 
اإيرلندا  تعد  حيث  والتناف�صية،  بالإنتاجية 
العاملية  ال�����ص��رك��ات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  م���وط���ن���اً 
�صيما  ول  امل���ج���الت،  خم��ت��ل��ف  يف  ال���رائ���دة 
وتكنولوجيا  احلديثة  التقنيات  جم��ال  يف 
والبحث  والب��ت��ك��ار  والت�����ص��الت  املعلومات 
وا�صعاً  جماًل  يفتح  هذا  اأن  موؤكداً  العلمي، 
لرواد الأعمال واأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
واملتو�صطة يف دولة الإمارات لالطالع على 
ف��ر���س ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ات ال��ت��ي توفرها 
�صيما  ول  الإي��رل��ن��دي��ة،  الأع��م��ال  بيئة  لهم 
الأ�صواق  ل��دخ��ول  مهمة  ب��واب��ة  ت�صكل  اأن��ه��ا 
الأوروبية. واأ�صاف معاليه اأن دولة الإمارات 
القت�صادية  ال��وج��ه��ات  اأه���م  اإح����دى  مت��ث��ل 
لل�صركات الإيرلندية على م�صتوى املنطقة، 
حيث يوجد يف دولة الإمارات اليوم جمتمع 
اأع���م���ال اإي���رل���ن���دي ن�����ص��ط وح���ي���وي، الأم����ر 
ال�صراكات  م���ن  مل��زي��د  امل���ج���ال  ي��ف��ت��ح  ال����ذي 
ب���ني ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف ال��ب��ل��دي��ن خالل 
���ص��ي��م��ا يف جم����الت  امل���ق���ب���ل���ة، ول  امل���رح���ل���ة 
اخل���دم���ات وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات والأب���ح���اث 
املجالت  ويف  والتعليم  وال�صناعة  العلمية 
اإىل  وال��غ��ذاء.  التحتية  وال��ب��ن��ى  الهند�صية 
الهاملي  ث��اين  ب��ن  اأك��د معايل نا�صر  ذل��ك، 
كلمته  يف  والتوطني  الب�صرية  امل���وارد  وزي��ر 
مهمة  خ��ط��وات  حققت  الإم�����ارات  دول���ة  اأن 
ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  تناف�صية  لتعزيز 
واملتو�صطة، ملا له من اأولوية لدى احلكومة 
���ص��رورة تكامل الأدوار  دائ��م��اً  ت��وؤك��د  وال��ت��ي 
وال�����ص��راك��ة ب���ني خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات لتوفري 
م�صرياً  الأع��م��ال،  ل��ري��ادة  احلا�صنة  البيئة 
وزارتي  ب��ني  ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  اإىل 
والتوطني  ال��ب�����ص��ري��ة  وامل�������وارد  الق��ت�����ص��اد 
الوطنية اخلا�صة  ال�صيا�صة  لتفعيل وتنفيذ 
بالت�صغيل والتي ت�صتهدف يف اأحد حماورها 
ت��ع��زي��ز دور ري����ادة الأع���م���ال وال��ع��م��ل احلر 
الأعمال  رواد  م��ن  امل��واط��ن��ني  ع���دد  وزي����ادة 
امل�صتثمرين  وا�صتقطاب  امل�صاريع  واأ�صحاب 

من خارج الدولة.
اأن���ه مت التن�صيق  ال�����ص��دد،  واأو����ص���ح، يف ه��ذا 
التعاون لتطوير  الوزارتني ب�صاأن  فيما بني 
ال�صغرية  امل���ن�������ص���اآت  وح�����واف�����ز  ����ص���ي���ا����ص���ات 
وامل��ت��و���ص��ط��ة ب���ه���دف ت�����ص��ه��ي��ل الإج��������راءات 
للمواطنني  ال����دع����م  خ����ط����وات  وت�������ص���ري���ع 
ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  من  واملواطنات 

حر�س  معاليه  واك��د  بالدولة.  واملتو�صطة 
على  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد  وزارة 
ال�����ص��رك��اء على  ك��اف��ة  م��ع  موا�صلة اجل��ه��ود 
حتقيق  بهدف  واملحلي  الحت���ادي  امل�صتوى 
القطاع  ه��ذا  ودع��م  الر�صيدة  القيادة  روؤي���ة 

املهم يف القت�صاد الوطني.
اأخ��رى، قدمت معايل م��رمي بنت  من جهة 
دولة  وزي���رة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �صعيد  حممد 
امل�صوؤولة عن ملف الأمن الغذائي امل�صتقبلي، 
القت�صادية  الفر�س  حول  تقدميياً  عر�صاً 
الإنتاج  تكنولوجيا  تطرحها  التي  اجلديدة 
واحللول  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال����زراع����ي 
تطويرها  اجل��������اري  امل���ت���ق���دم���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
و���ص��ب��ل رب��ط��ه��ا م��ع روؤي����ة و���ص��ي��ا���ص��ات الأمن 
ال�صغرية  امل�صاريع  للدولة وفر�س  الغذائي 

واملتو�صطة يف هذا املجال احليوي.
وا����ص���ت���ع���ر����ص���ت م��ع��ال��ي��ه��ا اأب�������رز حم�����ددات 
الغذائي  ل��الأم��ن  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
اإىل  ال��دول��ة  حت��ول  على  والقائمة   2051
القائم  الغذائي  لالأمن  رائ��د  عاملي  “مركز 
واأبرز  الرئي�صية  وتوجهاتها  على البتكار” 
اأمام تكنولوجيا الإنتاج الزراعي  التحديات 
اأن�����ه م���ن خالل  يف ال����دول����ة ..واأو�����ص����ح����ت 
التعاون بني اجلهات احلكومية ذات ال�صلة 
واملوؤ�ص�صات الأكادميية والقطاع اخلا�س، مت 
تبني  يدعم  اقت�صادي جديد  اإط��الق قطاع 
خالل  من  احلديثة  الزراعية  التكنولوجيا 
القطاع  ه���ذا  ل��ت�����ص��ري��ع من��و  م���ب���ادرات   10
م����ب����ادرات لتمويل  اأب����رزه����ا  م���ن  احل���ي���وي، 
ال��زراع��ة احل��دي��ث��ة، وم��ع��اي��ري ب��ن��اء من�صاآت 
الزراعة، واإطار عام بيانات الأمن الغذائي، 
ال�صمكي،  لال�صتزراع  القيا�صية  واملوا�صفات 
وطنية  وعالمة  الأ�صماك،  اأع��الف  وم�صنع 
القرو�س  ���ص��م��ان  وب���رن���ام���ج  م�����ص��ت��دام��ة، 
والرخ�صة  ال���ت���وري���د  و���ص��ل�����ص��ة  ال���زراع���ي���ة، 
الأمن  بيانات  ومن�صة  امل��وح��دة،  ال��زراع��ي��ة 
الغذائي، واأخرياً اأطل�س ال�صتزراع ال�صمكي، 
م����وؤك����داً ال������دور احل���ي���وي ال�����ذي مي��ك��ن اأن 
ورواد  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  تلعبه 
ومبا  امل�صارات،  ه��ذه  يف  املواطنون  الأع��م��ال 

يعزز قدراتهم التجارية والتناف�صية.
ويف كلمة لها، األقت معايل ح�صة بنت عي�صى 
بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ال�صوء على 
باملجتمع  ل���الرت���ق���اء  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ود 
الإنتاجية،  ق����درات����ه  وت���ع���زي���ز  الإم�����ارات�����ي 
الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات  لروؤية  تنفيذاً 
وان�����ص��ج��ام��اً م��ع حم����ددات روؤي����ة الإم�����ارات 
تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  م�صرية   ،2021
خمتلف  مع  بالتعاون  املجتمع  تنمية  وزارة 
�صركائها للنهو�س بالأفراد والأ�صر يف دولة 
الإمارات عن طريق التنمية والتمكني، بدًل 
م��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��رع��اي��ة وال���دع���م، ول 
اأ�صحاب  وحتفيز  ت�صجيع  طريق  عن  �صيما 
ال�صغر،  وامل��ت��ن��اه��ي��ة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع 
وتزويدهم مبقومات النجاح يف م�صروعاتهم 

واأعمالهم التجارية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة التنظيمية ملوؤمتر الطاقة 
العاملي ال� 24 عن ان�صمام هيئة الإمارات 
 “ موا�صفات   “ واملقايي�س  للموا�صفات 
املعر�س  يف  امل�صاركة  اجلهات  قائمة  اإىل 
الطاقة  م���وؤمت���ر  ل��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����ص��اح��ب 
الإمارات  دول��ة  ت�صت�صيفه  ال��ذي  العاملي 
حتت �صعار “ الطاقة من اأجل الزدهار 
“ خالل الفرتة من 9 اإىل 12 �صبتمرب 

القادم يف العا�صمة اأبوظبي .
اتفاقية  توقيع  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء 

للموؤمتر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة  ب����ني 
واملقايي�س  للموا�صفات  الإم��ارات  وهيئة 
�صتعر�س  ح���ي���ث  ب���ج���ن���اح  ب���امل�������ص���ارك���ة 
اأب�������رز  “موا�صفات”  مب���ق���ت�������ص���اه���ا 
الت�صريعات واللوائح الفنية ذات العالقة 
واحلفاظ  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��ه��الك  برت�صيد 
وحماية  امل�صتهلك  و�صالمة  �صحة  على 
القيادي يف  الإم���ارات  دول��ة  ودور  البيئة 
الإقليمي  ال�صعيدين  ع��ل��ى  امل��ل��ف  ه���ذا 

والدويل.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور مطر 
الطاقة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ن���ي���ادي  ح���ام���د 

التنظيمية  اللجنة  رئ��ي�����س  وال�����ص��ن��اع��ة 
املعيني  اهلل  ع��ب��د  و����ص���ع���ادة  ل��ل��م��وؤمت��ر 
للموا�صفات  الإم���ارات  هيئة  ع��ام  مدير 

واملقايي�س “موا�صفات« .
يف  الهيئة  م�صاركة  اأن  املعيني  واع��ت��رب 
هذا احلدث الدويل تعد تاريخية بحكم 
اأن��ه��ا �صتكون واح����دة م��ن امل�����ص��ارك��ني يف 
العاملي  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  م�صتقبل  ر���ص��م 
الإم���ارات يف  دول��ة  وا�صتعرا�س منجزات 
اأمام  الفنية  واللوائح  الت�صريعات  قطاع 

هذه النخبة العاملية الرائدة.
م��ن ج��ه��ت��ه اأك����د ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور مطر 

حامد النيادي اأن ان�صمام هيئة الإمارات 
اإ�صافة  �صيمثل  واملقايي�س  للموا�صفات 
لفعاليات  امل�����ص��اح��ب  للمعر�س  ن��وع��ي��ة 
م���وؤمت���ر ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي وذل����ك للدور 
اللوائح  يف و�صع  ل�”موا�صفات”  الكبري 
يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  املنظمة  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
الأجهزة  وا�صترياد  ال�صتهالك  تر�صيد 
ا�صتهالك  يف  ال���ع���ال���ي���ة  ال���ك���ف���اءة  ذات 

الطاقة.
وي��ع��د م��وؤمت��ر ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي مبثابة 
م��ن�����ص��ة احل������وار ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي جتمع 
القطاع  ورواد  وال����وزراء  ال���دول  روؤ���ص��اء 

وقادة الفكر اإىل جانب �صناع ال�صيا�صات 
وامل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ة م��ن جميع 
اأنحاء العامل، ملناق�صة التطورات يف قطاع 

الطاقة والتحديات التي يواجهها .
امل�صاركني  معرفة  اإث����راء  يف  ي�صهم  كما 
م��ن خ��الل ط��رح احل��ل��ول م��ن ملوؤمترات 
الطاقة ال�صابقة بتناوله جميع جمالت 
ال���ن���ف���ط م���ن���ظ���ور عاملي  ال���ط���اق���ة، م����ن 
وي�صتّمد مكانته املميزة خالفاً والغاز اإىل 
اىل  اإ�صافة  والنووية  املتجددة  الطاقة 
والبحوث  احلديثة  التكنولوجيا  عر�س 

والبتكار يف هذا القطاع.

اقت�سادية دبي: 791 �سركة يف مدينة 
% ح�سة الرخ�س التجارية حتا و 67.4 

•• دبي-وام:

دائرة  يف  التجاري  والرتخي�س  الت�صجيل  قطاع  عن  �صادر  تقرير  اأظهر 
التنمية القت�صادية بدبي اأن اإجمايل ال�صركات الفعالة والعاملة يف مدينة 
حتا و�صل حتى اليوم اإىل 791 �صركة مبعدل منو ي�صل اإىل %22 خالل 

. الفرتة من 2009 وحتى 2018 
ال��ن�����ص��اط كالآتي:  اإ���ص��داره��ا ح�صب  ال��ت��ي مت  ال�����ص��رك��ات  وت��وزع��ت رخ�����س 
ح�صتها  وبلغت   244 واملهنية   67.4% ح�صتها  وبلغت   533 التجارية 
%30.8 ثم ال�صناعية 11 وبلغت ح�صتها %1.4 وال�صياحية 3 وبلغت 

. ح�صتها 0.4% 
واأو�صح التقرير اأن اإجمايل عدد امل�صتثمرين يف ال�صركات العاملة مبدينة 
حتا و�صل اإىل 2،723 م�صتثمرا منهم 2،566 رجل اأعمال ت�صل ن�صبتهم 

�صيدات  م��ن  و157   94.2% اإىل 
من  م��ع��ظ��م��ه��م   5.8% الأع�����م�����ال  
اجلن�صية  تليها  الإماراتية  اجلن�صية 
امل�صرية  ث��م  والباك�صتانية  الهندية 
يف ح��ني و���ص��ل اإج���م���ايل ال��ع��م��ال��ة يف 
عامال   6،128 اإىل  ال�صركات  ه��ذه 
متار�صها  التي  الأن�صطة  عدد  وو�صل 
 1226 اإىل  ال�صركات يف مدينة حتا 

ن�صاطا.
وق����ال ول��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك م��دي��ر اإدارة 
ق���ط���اع  ال�����ت�����ج�����اري يف  ال���ت�������ص���ج���ي���ل 
التجاري  وال���رتخ���ي�������س  ال��ت�����ص��ج��ي��ل 
اإطالق  “ياأتي  دب����ي:  اق��ت�����ص��ادي��ة  يف 
التقرير متا�صيا مع اخلطة التنموية 

“حتا”  م��ن��ط��ق��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال�����ص��ام��ل��ة 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واهتمام 
بهذه املنطقة التي  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
الأ�صيلة  ال��رتاث��ي��ة  احل��ي��اة  م��الم��ح  على  املحافظة  املناطق  اأب���رز  م��ن  تعد 
التوظيف  على  �صموه  حر�س  اإىل  بالإ�صافة  العريق  الإم��ارات��ي  والتاريخ 
مبا�صرة  مب�صاركة  وطبيعية  تاريخية  مقومات  من  حّتا  متلكه  ملا  الأمثل 
واأ�صاف : “ تعك�س نتائج الدار�صة منو  من اأهلها ل�صيما ال�صباب منهم”. 
الأعمال  لرجال  الواعدة  الفر�س  من  العديد  وتوافر  التناف�صية  احلركة 
قطاع  وي��رك��ز  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  مب�صاريعهم  ال��ت��و���ص��ع  يف  ال��راغ��ب��ني 
التجارية  الأن�صطة  مزاولة  ت�صهيل  على  التجاري  والرتخي�س  الت�صجيل 
وتقدمي اأف�صل احللول والآليات املبتكرة التي من �صاأنها دفع عجلة التنمية 
كوجهة  دبي  اإم��ارة  مكانة  تعزيز  وبالتايل  الأعمال  وتناف�صية  القت�صادية 
مثالية لتطوير وازدهار الأعمال واحلفاظ على النمو القت�صادي امل�صتدام 
لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم«. وتعمل اقت�صادية دبي ب�صكل 
مبا�صر على تعزيز وت�صهيل مزاولة الأعمال التجارية بالإمارة من خالل 
التن�صيق مع اجلهات املعنية يف الإمارة لت�صخري كافة اجلهود والإمكانيات 
التي ت�صمن و�صع ال�صرتاتيجيات حيز التطبيق الفعلي وت�صهل اإجراءات 
املعامالت والرتاخي�س التجارية يف دبي وذلك للتمكن من تطبيق اأف�صل 
املمار�صات يف منهجية العمل وحت�صني اإجراءات الرتاخي�س التجارية، التي 

ت�صكل عامال اأ�صا�صيا يف تناف�صية الأعمال وا�صتدامتها.

 دبي للذهب وال�سلع تو�سع حمفظتها 
من عقود املعادن االأ�سا�سية

•• دبي-وام:

اأعلنت “بور�صة دبي للذهب وال�صلع” و”�صركة دبي ملقا�صة ال�صلع” اأم�س 
ال�صبت عن تو�صيع حمفظتهما احلالية من منتجات عقود املعادن عرب اإطالق 
لعقود  اجلديدين  املنتجني  ت��داول  و�صيبداأ  جديدة  اأ�صا�صية  معادن  عقود 
الأملنيوم والزنك الآجلة يف 22 مار�س اجلاري. ويتيح املنتجان اجلديدان 
املعادن  اأ�صواق  عليها  تنطوي  التي  املخاطر  لتخفيف  للم�صتثمرين فر�صة 
الأ�صا�صية ومن املتوقع اأن ي�صهدا اإقبال كبريا من امل�صاركني يف ال�صوق من 
خالل متكينهم من التحوط بكفاءة �صد خماطر تقلبات الأ�صعار و�صيكون 
حجم العقود الآجلة لكل من الأملنيوم والزنك 5 اأطنان مرتية على اأن يتم 
املنتجني  ت�صوية عقود  املقرر  الأمريكي. ومن  بالدولر  تقوميها وتداولها 
اجلديدين نقدا بالدولر الأمريكي كما �صيكون متاحاً للم�صتثمرين خيار 
الآجلة  العقود  ومبادلة   »EFS« مقاي�صة  بعقود  الآجلة  العقود  مبادلة 

بالإ�صافة اإىل اإجراء ال�صفقات الكبرية.  »EFP»ب�صلع عينية

غرفة عجمان توؤكد حر�سها على توفري 
بيئة ا�ستثمارية مكتملة االأركان

•• عجمان-وام:

ا�صتثمارية  بيئة  اأكدت غرفة جتارة و�صناعة عجمان حر�صها على توفري 
مكتملة الأركان من خالل عقد ال�صراكات والتعاون مع اجلهات املتخ�ص�صة 
واملعنية يف خمتلف املجالت ل�صيما القانونية بهدف تعزز الوعي القانوين 

لدى �صريحة اأ�صحاب الأعمال.
جاء ذلك مبنا�صبة توقيع الغرفة اتفاقية تعاون مع “ اي جي لال�صت�صارات 
املالية “ بهدف تعزيز التعاون امل�صرتك يف تنفيذ فعاليات وندوات قانونية 
متخ�ص�صة يف الفح�س والإقرار ال�صريبي وغريها من املجالت القانونية 
غرفة  ج��ان��ب  م��ن  التفاقية  وق��ع  وامل��وؤ���ص�����ص��ات.  ال�صركات  ت�صتهدف  ال��ت��ي 
ومن  القانونية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر  املويجعي  خليفة  اأح��م��د  عجمان 
جانب “ اي جي لال�صت�صارات املالية “ م�صطفى البحراوي مدير ال�صركة 
امل�صرتك بني  التعاون  . ون�صت التفاقية على  وذلك مبقر غرفة عجمان 
�صريحة  لدى  القانوين  الوعي  تعزز  وفعاليات  برامج  تنفيذ  يف  الطرفني 
اأ�صحاب العمال لي�صتهل ذلك بتنفيذ ندوة “ الفح�س ال�صريبي وما بعد 
الإقرار ال�صريبي “ والتي ت�صتهدف الهيئات احلكومية واملديرين املاليني 
املويجعي  خليفة  اأحمد  واأك��د  الإم���ارة.  يف  الكربى  بال�صركات  واملحا�صبني 
اأهمية التعاون مع “اي جي لال�صت�صارات املالية” وتنفيذ فعاليات م�صرتكة 
تخدم اأع�صاء الغرفة واأ�صحاب ال�صركات واملوؤ�ص�صات يف الإمارة، مو�صحاً اأن 
غرفة عجمان حري�صة على تقدمي كافة اأنواع الدعم واخلدمات لأع�صاء 
مكتملة  ا�صتثمارية  بيئة  ويوفر  تطلعاتهم  يخدم  مبا  ومنت�صبيها  الغرفة 
الركان من خالل تنفيذ �صل�صلة الندوات القانونية والتي ت�صتهدف كافة 

�صرائح املجتمع.

مرمي املهريي:
����س���ي���ا����س���ات 
تخلق  ال��دول��ة 
وا�سعة ف��ر���س��ًا 
ل��ل��م�����س��اري��ع 
ال�������س���غ���رية 
وامل��ت��و���س��ط��ة

ح�سة بوحميد: مبادرة »ال�سنعة« لدعم االأ�سر املنتجة ت�سهم يف حتفيز امل�ساريع ال�سغرية 

الهاملي: 
�سيا�سات  ندعم 
املن�ساآت  وحوافز 
ال�������س���غ���رية 
مبا  واملتو�سطة 
ال�سيا�سة  يخدم 
ال����وط����ن����ي����ة 
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العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4400 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صة جواد العامل للتجاره      .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )39،165.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ 
الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 43589/ 
 MITSUBISHI( ن��وع  من   )  PRIVATE  /10/ ABU DHABI
حافله نقل خا�س( موديل )2010 ( اللون ) WHITE(  واملمولة   _  ROZA

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4410 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  هاين �صنوده  .

درهم   )39،395.62( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 21657/ خ�صو�صي /3/ ال�صارقة ( من نوع 
واملمولة    ) ا�صود   ( اللون   )  2015( موديل  كوبيه(   - كومارو  �صيفرليه   (

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/4421 

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صة جواد العامل للتجاره      .  

درهم  �صداد مبلغ وقدرة )15،259.00(  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 96647/ خ�صو�صي /7/ ابوظبي ( من نوع 
)ميت�صوبي�صي لن�صر _ �صالون ( موديل )2012 ( اللون ) احمر (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4412 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صة جواد العامل للتجاره      .  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )15،259.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ 
الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 51456/ 
 MITSUBISHI( ن���وع  م���ن   )PRIVATE /7/ ABU DHABI
LANCER _ �صالون ( موديل )2011 ( اللون ) RED (  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4936 (

املنذر   :  م�صرف اأبوظبي ال�صالمي .
املنذر اإليه :  نوح حممد را�صد �صعيد اخلرو�صي    .

درهم   )30،203.72( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  76049/ خ�صو�صي /14/   ( رقم  ال�صيارة  التنفيذية على 
نوع ) ني�صان ارمادا  - ا�صتي�صن ( موديل )2014 ( اللون ) ابي�س (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4411 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صة جواد العامل للتجاره      .  

نتيجة  دره��م   )7،630.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع 
من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم 
 TOYOTA( ن��وع ( من    ABU DHABI 70674/ خ�صو�صي /9/   (
  )  BLUE  ( ال��ل��ون   )  2009( م��ودي��ل   ) �صالون   _   COROLLA 1.8

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4398 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صة جواد العامل للتجاره

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )17،802.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ 
الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 17561/ 
 MITSUBISHI  ( ن���وع  م���ن   )PRIVATE /7/ ABU DHABI
LANCER_ �صالون( موديل )2013 ( اللون )BLACK (  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4415 (

املنذره  : �صركة احليل اوريك�س للتمويل �س.م.خ 
املنذر اإليها :  موؤ�ص�صة جواد العامل للتجاره      .  

نتيجة  دره���م   )7،630.00( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع 
من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�صيارة رقم 
 TOYOTA( من نوع ) PRIVATE /9/ ABU DHABI /70639(
COROLLA 1.6 _ �صالون ( موديل )2009 ( اللون ) BLUE (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/4419 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري.
املنذر اإليه :  نريمال فيمال اليك�صاندرا جون     .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )79،668.71( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ميت�صوبي�صي   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /U/ خ�صو�صي   /41137  ( رق��م  ال�صيارة 
PAJER  - ا�صتي�صن ( موديل )2017 ( اللون ) بني (  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1493 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : احمد كمال الدين ح�صني حممد.

نتيجة  دره��م  وق��درة )22،439.00(  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 83307/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع )تويوتا كورول 6.1_ 
�صالون( موديل )2012( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1500 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي 
املنذر اإليها :  ريت�س للتاجري ال�صيارات �س ذ م م

ب�صداد  الإخ���الل  نتيجة  دره��م   )99،450.00( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر 
املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات 
التاليه : 1 – ال�صيارة رقم )Q/ 78436 /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) هيونداي اك�صنت _ �صالون ( 
موديل 2016 _ لون ابي�س  ، 2 – ال�صيارة رقم )J/ 29808  /خ�صو�صي/ دبي ( من نوع ) هيونداي 
/خ�صو�صي/   Q/ اك�صنت _ �صالون ( موديل 2016 _ لون ف�صي ،  3 – ال�صيارة رقم )78438 
– ال�صيارة رقم   4   ، ل��ون ابي�س   _ 2016 ن��وع )ه��ي��ون��داي اك�صنت _ �صالون ( م��ودي��ل  دب��ي ( م��ن 
لون   _  2016 ( موديل  �صالون  اك�صنت _  نوع )هيونداي  ( من  دبي  )J/ 29839 /خ�صو�صي/ 

ف�صي ،  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1520 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صرينات كايتاكات موهان.

نتيجة  دره��م   )37،855.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 53162/ خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع )ميت�صوبي�صي جالنت  _ 
�صالون( موديل )2013( _ لون )بني(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1519 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : طاب�س حممد ظفر ح�صنني   

نتيجة  دره��م   )37،811.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 25908/ خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع )ني�صان تيدا _ هات�صباك( 
موديل )2016( _ لون )ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )2019/1505 

املنذر:  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صاجد عامل جرب حق   .

نتيجة  دره��م   )15،940.09( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _ �صيتي  )هوندا  ن��وع  من   ) دب��ي   /M/ خ�صو�صي   /44301  ( رق��م  ال�صيارة 
املنذر  �صالون( موديل )2011( _ لون )ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1489 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صيجاما ريجى فارجي�س اينب   .

نتيجة  دره��م   )22،005.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع 
من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم 
79484/ خ�صو�صي /P/ دبي ( من نوع )NISSAN TIIDA( موديل   (
كافة  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�صاحلكم من قبل  )ابي�س(_  لون   _ )2012(

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1501 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عبداحلميد متيم عيد .

نتيجة  دره��م   )53،813.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ن��وع ) ني�صان م��وران��و  _  11752/ خ�صو�صي /H/ دب��ي ( من  ال�صيارة رق��م ) 
ا�صتي�صن( موديل )2013( _ لون )احمر(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1512 (

املنذره: �صركه احليل اأوريك�س للتمويل حاليا �س.م.خ
املنذر اإليها : املنادر ملقاولت الطرق �س ذ م م 

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )347،821.00( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 85950/ خ�صو�صي /I/ دبي ( من نوع )فولفو _ فرا�صة ا�صفلت ( 
موديل )2012( _ لون )ا�صفر(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1491 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : زيد وليد جنيب ق�صو�س   .

نتيجة  دره��م   )43،991.43( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _  E200 دبي ( من نوع ) مر�صيد�س /O/ ال�صيارة رقم ) 60214/ خ�صو�صي
املنذر  �صالون( موديل )2011( _ لون )ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1495 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صارون راي دي تاتي    .

نتيجة  دره��م   )42،161.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 27608/ خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع )ني�صان تيدا- �صالون( 
موديل )2012( _ لون )ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1516 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عا�صم احمد جرب حممد ابراهيم   .

نتيجة  دره��م  وق���درة )9،855.00(  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
الينرتا _  نوع )هيونداي  ( من  دبي   /P/ 89960/ خ�صو�صي  ( رقم  ال�صيارة 
�صالون( موديل )2015( _ لون )ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1514 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صامل حمد الطر�س    .

نتيجة  دره��م   )55،194.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _ ال�صيارة رقم )48219 / خ�صو�صي /O/ دبي ( من نوع )بي ام دبليو 530  
�صالون( موديل )2010( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1490 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صابر ثريوفيل انيف.

نتيجة  دره��م   )36،025.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _ �صنرتا   ني�صان   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /S/ خ�صو�صي   /99561  ( رق��م  ال�صيارة 
املنذر  �صالون( موديل )2014( _ لون )ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1496 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عبدالقادر يعقوبو   .

نتيجة  دره��م   )53،322.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
زي��ال���س _  )تويوتا  ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /O/ 58449/ خ�صو�صي  ( رق��م  ال�صيارة 
كوبيه( موديل )2014( _ لون )ازرق(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1498 /2019 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها : دي �صي لتاأجري ال�صيارات 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )250،928.51( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 5970/ خ�صو�صي /N/ دبي ( من نوع ) مر�صيد�س جي 63 ايه 
ام  _ ا�صتي�صن  ( موديل )2015( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1532 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عبداهلل حممد عبداهلل    .

نتيجة  دره��م   )69،365.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
باثفايندر _  ( من نوع )ني�صان  35159/ خ�صو�صي /O/ دبي   ( ال�صيارة رقم 
ا�صتي�صن( موديل )2014( _ لون )ذهبي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1515 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : كينج�صلي ا�صيال ناناياكاراوا�صام ويجي�صيكارا   .

نتيجة  دره��م   )71،319.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 HONDA( ن���وع  م��ن   ) دب���ي   /N/ خ�صو�صي   /79049  ( رق���م  ال�����ص��ي��ارة 
واملمولة ل�صاحلكم من قبل  )2014( _ لون )ابي�س(_  موديل   )  CIVIC

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1483 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها : غزل لتاأجري ال�صيارات �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )152،728.50( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
تاهو   _  �صيفروليه  ( من نوع )  ال�صيارة رقم ) 81424/ خ�صو�صي /N/ دبي 
ا�صتي�صن  ( موديل )2015( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1503 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : حممد اقبال بهيتادكا.

نتيجة  دره��م   )87،809.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 66798/ خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع )هوندا اكورد _ �صالون( 
موديل )2015( _ لون )ذهبي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1517 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عظمى جبني بت هارون �صياء بت.

نتيجة  دره��م   )56،987.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 78801/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع )ني�صان جوك_ ا�صتي�صن( 
موديل )2013( _ لون )ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/1580 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليها :  ماراثون انرتنا�صيونال لتاجري ال�صيارات �س ذ م م

ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )26،857.38( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر 
املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املموله ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات 
التاليه :  1 - ال�صياره رقم )48372/خ�صو�صي/ D/ دبي( من نوع ) ني�صان باترول_ا�صتي�صن( 
 A3 ( من نوع )دبي /P/ موديل )2015( اللون ) ابي�س( 2 - ال�صياره رقم )13218/ خ�صو�صي
 P /اودي _ �صالون ( موديل )2016 (  اللون ) ا�صود(   ، 3 - ال�صياره رقم )16905/ خ�صو�صي
/ دبي( من نوع )A3 اودي _ �صالون( موديل )2016 (  اللون ) رمادي( ، واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1486 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : فوزي احمد حممد احمد.

نتيجة  دره��م   )74،431.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 84797/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع )�صيفروليه كابتيفا  _ 
ا�صتي�صن( موديل )2015( _ لون )ابي�س(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم )1518 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : حممد منري احمد ابوالنور.

نتيجة  دره��م   )37،748.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم ) 35643/ خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع )ميت�صوبي�صي لن�صر _ 
املنذر  واملمولة ل�صاحلكم من قبل  لون )احمر(_  �صالون( موديل )2016( _ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
ق�شم التنفيذ   

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 3136  ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه / رودي حممد زكي حممد 

ا�صدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )721176( درهم. 

ل�صالح املحكوم له/ الزهراء لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  - وميثلها املدير / 
وليد حممد احلريف  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل 
يوما من   15 خ��الل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب  ل��ذا  اع��اله،  اليه  امل�صار  برقم 
والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك
عن  رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2019/99 جتاري جزئي - دبي 
املدعي عليه : عبيد نا�صر عبيد را�صد الغريبي 

يف الدعوى املذكورة اعاله  بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة التجارية اجلزئية 
الثانية ع�صر رقم )193( بندبي خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة 
م��ن   م��وارد للتمويل - �س م خ )امل��دع��ي( �صدكم وعليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة 
الدعوى  لديكم من م�صتندات تخ�س  ما  وتقدمي  او وكيال معتمدا ميثلكم  اخلربة 
ال�صاعة 12.00 ظهرا يف مقر مكتب  املوافق 2019/3/7 يف متام  وذلك يوم اخلمي�س 
اخلبري/ عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بناية 
 : : 0506111421  - ت  م��وب��اي��ل   - رق��م 1504  ال��ط��اب��ق 15 - مكتب   - امل�����ص��رف  ب��رج 

042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�صريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/559 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 
املتنازع �صده الأول : جوناثان فان دير ليندن 

بناء  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   - بو  فريدريك  ريجينا  ماريا   : الثاين  �صده  املتنازع 
على تكليف حمكمة دبي ، الت�صوية الودية للمنازعات الرابعة رقم )753( بندبي خبريا 
موندوت�صارتي  هيبو  اإ�صتي�صتينج  من  املرفوعة  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  م�صرفيا 
او وكيال معتمدا ميثلكم  )املتنازع( �صدكم وعليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة اخلربة 
وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الربعاء املوافق 2019/3/6 
والكائن  امل��رزوق��ي  اخلبري/عبداملجيد  مكتب  مقر  يف  ظهرا   12.00 ال�صاعة  مت��ام  يف 
مبدينة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بناية برج امل�صرف - الطابق 15 - مكتب رقم 

1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�صريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

 اعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / جوناتا ماج ا�صا فجرو دو - فلبينية اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي / الهيئة العامة لل�صوؤون ال�صالمية والوقاف  يف الدعوى رقم 2019/484 جتاري جزئي 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

احلكم بالزام املدعي عليها ب�صداد القيمة اليجارية املتاأخرة اعتبارا من 2017/10/5 وحتى تاريخ الخالء الفعلي 
بواقع )45000( درهم واجلزء املتبقي من املبلغ عن القيمة اليجارية التي مل ت�صدد عن ال�صنة الوىل من اليجار 
وهي 7500 درهم   - الزام املدعي عليها باخالء  العني املوؤجرة وت�صليمها خالية من ال�صواغل  - الزام املدعي عليها 
باح�صار �صهادة براءة ذمة للكهرباء واملاء عن جممل مدة العقد اىل حني الخالء الفعلي للعني املوؤجرة  - الزام 

املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   )1( رقم  مكتب  الثالثة  اجلزئية  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، 
وذلك يوم الحد املوافق 2019/3/10 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - 

بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/52 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- �صيد احمد �صيد جواد ريا�صي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �صركة الإم��ارات الوطنية لال�صتثمار - �س ذ م م وميثله / يو�صف 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - البحر  حممد  ح�صن  حممد 
بتاريخ  املربمة  الت�صوية  اتفاقية  على  التواقيع  �صحة  باثبات  احلكم  با�صدار 
ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  عليه  واملدعي  املدعية  من  كل  بني   2011/2/20
ال�صاعة  املوافق 2019/3/10  الح��د  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11.00
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/75  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- اإنفينيا �صريفي�صز اآند �صوليو�صنز م د م �س  جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/مف�صل �صبري بيتالوال وميثله / جو�صلني �صبلي خري اهلل  قد اأقام عليك 
درهم(   93.600.00( وق��دره  مبلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
قيمة احلقوق العمالية امل�صتحقة للمدعي مع ما يرتتب عليه من فوائد بواقع %12 
التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب  من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد 
�صباحا    8.30 ال�صاعة   2019/3/20 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.  
بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2018/4480   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صدهم/1- اأ�س اأيه بي لأعمال تنفيذ الديكور الداخلي �س ذ م م )�صابقا( 
اأيه - بي اليكرتوميكانيكال �س ذ م م )حاليا( 2-�صانديب �صامبهاجي بوار  اأ�س - 
�صامبهاجي بوار 3- �صركة كومودور للمقاولت )ذ م م( - فرع دبي  جمهويل حمل 
م م وميثله /  ذ  البناء - �س  م��واد  التنفيذ/النقيب لتجارة  ان طالب  القامة مبا 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املو�صى احلمادي  اإبراهيم علي 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )484234.6( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2017/2015  تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1-املرا�س للتجارة العامة )�س ذ م م( 2-ح�صن علي 
جا�صم البلو�صي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�صنع 
املورد للطباعة والإعالن - ذ م م - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )26100( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
  يف الدعوى رقم  2018/3760 - جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه / �صركة حول العامل لتجارة مواد البناء 
العنوان : جمهولة حمل الإقامة 

نحيطم علما انه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالنزاع اعاله واملرفوعة �صدكم
من املدعي / موؤ�ص�صة �صيف العفارى للنقل الربى 

وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم 
الربعاء املوافق 2019/3/6 ال�صاعة 1 ظهرا 

وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �صارع ابوبكر ال�صديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - 
الطابق 5BG - 5( يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة 
�صتبا�صر  اخلربة  فان  احل�صور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم 

اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانون.  لال�صتف�صار ب: 050-6317417
اخلبري احل�شابي 
ناهد  ر�شاد حممد      

 اعالن بالن�شر
للح�شور اأمام اخلربة

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
يف الدعوى  رقم 2018/947 جتاري كلي  

اخل�صم املدخل 1- علي حممد �صامل ابوعد�س ب�صخ�صه وب�صفته مدير �صركة فا�صت 
نحيط  الدبا�س  �صالح  ت�صري  حممد  3-ايهم  هرمودي  �صيف  2-ابراهيم  تيليكوم 
�صيادتكم علما بانه مت  ندب خبري ح�صابي بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة �صدكم 
واأخرين من فا�صت تيليكوم للتجارة العامة )�س ذ م م(.  وعليه فاأنتم مكلفني او من 
املوافق 2019/3/10  يوم الحد  املقرر عقده  اجتماع اخلربة  قانونا بح�صور  ميثلكم 
الهناء   - دبي  الكائن  املنتدب   اخلبري  مبكتب  وذلك  ظهرا،    2.00 ال�صاعة  متام  يف 
�صنرت - بجوار دوار ال�صطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم : 
229/228 نطلب احل�صور باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
طارق الغيث / اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة  

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر 

الق�شية رقم 2018/127 جتاري جزئي 
)اإعالن املدعي عليها باأ�صل ال�صحيفة وبالإحالةللمحكمة وبورد التقرير عن طريق الن�صر 

يف جريدتني وا�صعتني الإنت�صار اأحدهما باللغة الإجنليزية(  
اىل املدعي عليها / �صيد �صاه خالد ملقاولت البناء 

حيث ان املدعي / عبداهلل علي حممد علي بن حمادي ال�صحي 
اأقام عليك الدعوى املدنية رقم 2018/127 مدين جزئي ، وعليه يقت�صى ح�صورك اىل  قد 
بتاريخ  وذل��ك   ، التجارية  التجارية  ال��دع��وى  يف  للنظر  اخليمة  ب��راأ���س  الإبتدائية  املحكمة 
2019/3/10 ال�صاعة 9.00 �صباحا لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
ب�صفتك املدعي عليها ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور اأو اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد ، 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك لدى الدائرة املدنية اجلزئية الثانية. 
حرر بتاريخ : 2019/2/28  

 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1250  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- عبداهلل مراد عبداهلل مراد - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ب��اأن املحكمة  اأع��اله وعليه نعلنكم  اق��ام الدعوى املذكورة  بنك دبي التجاري - �س م ع  قد 
احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2019/1/23 بتاريخ  حكمت 
ال��دور  وتكون مهمته كالتي :-  امل�صريف �صاحب  املو�صوع بندب اخلبري  الف�صل يف  وقبل 
الطالع على ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر 
ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�صالت  على  والط��الع  الم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية 
امانة خربة وقدرها  واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وجدت 
املدعي  والزمت  واتعابه  اخلبري  وم�صروفات  ح�صاب  ذم��ة  على  كاأمانة  دره��م  الف  ع�صرة 
ب�صداد يف خزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنني  املوافق 2019/3/4 ال�صاعة 

.Ch2.E.22 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/3789 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1295 النوع 

جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )353468.81 درهم ،
�صامال للر�صوم وامل�صاريف  

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك دبي الإ�صالمي  
املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- �صعيد علي عي�صه �صامل املحرمي العامري - 
جمهول حمل القامة.  مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
املايل  املايل لدى �صركة �صوق دبي  ا�صهم يف �صوق دبي  اخلا�صة وهي عبارة عن 
بناء  ، وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )353468.81 درهم(  عدد ال�صهم 2.261 

على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2019/2/14 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1671 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- راخي كوبا ل كري�صنا بهاتيا جمهول حمل القامة 
بتاريخ  2018/4/3 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
م�صاهمة  )�صركة  الهالل  م�صرف  ل�صالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
حكما  بامل�صاريف.   املدعي  امل�صرف  والزمت  الدعوى  برف�س  عامة( 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2721  جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �صريف حممد فخري حنفي يون�س  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/2/13 يف الدعوى املذكورة اعاله 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  التجاري  ابوظبي  بنك  ل�صالح/ 
وقدره 348.449.71 ثالثمائة وثمانية واربعون الف واربعمائة وت�صعة واربعون درهما 
وواحد و�صبعون فل�صا ، والفائدة بواقع 9% �صنويا من 2018/7/22 وحتى متام ال�صداد 
والزمته بالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12569 بتاريخ 2019/3/3
اإعالن ح�شور اإجتماع خربة 

يف الدعوى رقم )2018/7793( جتاري جزئي - ال�شارقة  
املدعية / �صركة النمر لتجارة احلديد املحدودة - ذ م م 

املدعي عليه / الكرامة لتجارة املعادن 
ب�صفتي انا / تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد )خبريا حما�صبيا( مكلفا من قبل حمكمة ال�صارقة الحتادية 

البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احلا�صبية يف الدعوى رقم )2018/7793( جتاري جزئي - ال�صارقة.  
فاإننا قد قررنا دعوة ال�صادة : الكرامة لتجارة املعادن 

اأو من ميثلهما قانونا ب�صفتهما : املدعي عليهما بالدعوى املذكورة اأعاله  
بناية   - التجاري  اأبوظبي  بنك  مقابل   - الرقة  �صارع   - ديرة  مبنطقة  دبي  يف  مكتبنا  مقر  اإىل  للح�صور 
الزرعوين - اأ�صفل البناية مطعم العزامي العراقي - الدور ال�صاد�س - مكتب رقم ) 602( يوم الربعاء القادم  
املوافق )2019/3/6( ال�صاعة احلادية اع�صر �صباحا )11.00( �صباحا.  ويرجى منكم اإح�صار كافة امل�صتندات 

املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالإجتماع.
املحكم واخلبري احل�صابي - تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد

رقم القيد ب�صجل اخلراء )410( - ماج�صتري اإدارة الأعمال - حما�صبة ومتويل 
زميل جمعية املحا�صبني الدولية CPA - قيد مدققي احل�صابات بوزارة القت�صاد )659( 

اعالن ح�شور اجتماع خربة  
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الربيطانية(  الطبية  )امل��ج��ل��ة  يف  ج��دي��دة  درا���ص��ة  ُن�����ص��رت 
وي��ب��دو اأن��ه��ا ت��وؤك��د وج����ود راب����ط ب��ني ت��ل��ك امل��خ��اط��ر وبني 
م�صادات اللتهاب غري ال�صتريويدية، كذلك ذكرت اأن دواء 
الديكلوفيناك )فولتارين( حتديداً يرتبط مبخاطر معينة 
على م�صتوى �صحة القلب والأوعية الدموية اأكر من اأدوية 
الأ�صخا�س  اأن  الدرا�صة  نف�صها.اكت�صفت  الفئة  من  اأخ��رى 
يف  ُي�صتعمل  ال���ذي  ال��دي��ك��ل��وف��ي��ن��اك،  دواء  ي���اأخ���ذون  ال��ذي��ن 
العظمي  ال��ع�����ص��ل��ي  الأمل  لت�صكني  ال��ن��م��وذج��ي��ة  احل�����الت 
اأمرا�س مثل التهاب املفا�صل وال�صداع الن�صفي،  ومعاجلة 
والأوعية  القلب  % مل�صاكل   05 بن�صبة  اأكر عر�صة  كانوا 
انتظام  وع��دم  الدماغية،  ذل��ك اجللطات  الدموية )مب��ا يف 
والوفاة  القلبية،  والنوبات  القلب،  وق�صور  القلب،  �صربات 
ب�صبب م�صاكل القلب( مقارنًة بالأ�صخا�س الذين مل ياأخذوا 

اأي اأدوية من نوع م�صادات اللتهاب غري ال�صتريويدية.
عر�صة  اأك��ر  الديكلوفيناك  دواء  م�صتخدمو  ك��ان  ك��ذل��ك، 
الذين  الأ�صخا�س  م��ن  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  مل�صاكل 
كانوا ياأخذون الإيبوبروفني )اأدفيل( بن�صبة 02 %، ومن 
يف   .%  03 بن�صبة  )األ��ي��ف(  نابروك�صني  دواء  م�صتخدمي 
عر�صة  اأكر  الديكلوفيناك  م�صتخدمو  كان  نف�صه،  الوقت 

من   %  02 بن�صبة  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  ملخاطر 
اأمل  )م�صكنات  الأ�صيتامينوفني  اأخ��ذوا  الذين  اأولئك 

موجودة يف التيلينول وتختلف عن م�صادات اللتهاب 
غري ال�صتريويدية(.

ق�صم  م��دي��ر  راف،  ك��ري�����ص��ت��ي��ان  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
اأمرا�س القلب العامة يف م�صت�صفى )بريغهام( 

الطب  كلية  يف  م�صاِعد  ط��ب  واأ���ص��ت��اذ  للن�صاء 
ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة ه����ارف����ارد: )ت���ب���دو هذه 

ال���درا����ص���ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى امل���راق���ب���ة مثرية 
ن��ظ��ري على  ف��ع��اًل، م��ن وج��ه��ة  لالهتمام 
التي  البيانات  م��ع  تتما�صى  وه��ي  الأق���ل، 
طرحتها جتارب عيادية ودرا�صات �صابقة. 

اللتهاب  م�����ص��ادات  جميع  اأن  )ت��ب��نّي  فقد 
غ�������ري ال���������ص����ت����ريوي����دي����ة، 

اأنواعها  ب����اأن  ع��ل��م��اً 
تزيد  م����ت����ع����ددة، 

الإ�صابة  خطر 
قلبية  ب��ح��وادث 
م�����ع�����اك�����������ص�����ة(. 
ك�صفت  ل����ك����ن 
اأي�صاً  ال��درا���ص��ة 

ال��ف��ردي��ة، مثل  امل�����ص��ادات  تلك  ال��ت��ي تطرحها  امل��خ��اط��ر  اأن 
هذه  ت�صاعد  رمبا  مت�صاوية(  تكون  ل  رمبا  الديكلوفيناك، 
اأن  امل�صادات الذي يجب  املعلومة الأطباء على حتديد نوع 

ي�صفوه للمر�صى من اأجل تقلي�س املخاطر املطروحة.

القلق من املخاطر مرر؟
م�صادات  ن����وع  م���ن  اأمل  م�����ص��ك��ن��ات  ال���ن���ا����س  م��ع��ظ��م  ي���اأخ���ذ 
ال�صتريويدية يف مرحلة معينة من حياتهم  اللتهاب غري 
اأو اللتواء، والنابروك�صني  )الإيبوبروفني ملعاجلة ال�صداع 
ل�صتهداف الأمل الع�صلي(. لكن بعد قراءة نتائج الدرا�صة، 
اأي حد تطرح هذه الأدوي��ة خماطر على  رمبا تت�صاءل اإىل 

�صحتك. والأهم من ذلك، هل يجب اأن توقف اأخذها؟
العالج:  ي��وق��ف��وا  األ  ي��ج��ب  ال��ن��ا���س  م��ع��ظ��م  اإن  راف  ي��ق��ول 
)�صحيح اأن هذه الأدوية تنجح يف تخفيف الأمل، لكن تتعلق 
الأ�صا�صية  امل�����ص��األ��ة 
ب����ال���������ص����وؤال 

التايل: هل جتعل املر�صى يتعر�صون حلوادث قلبية ووعائية 
معاك�صة، ل �صيما مع التقدم يف ال�صن؟ ت�صري الأدلة املتاحة 
حتى الآن اإىل اأنها تطرح هذا ال�صكل من املخاطر(. لكن ل 
بد من و�صع تلكاملخاطر يف �صياقها ال�صحيح. تبقى املخاطر 
املطروحة �صئيلة جداً بالن�صبة اإىل معظم الأ�صخا�س الذين 

ي�صتعملون تلك الأدوية موؤقتاً.
اإذا كنت �صخ�صاً �صليماً عموماً وكنت تاأخذ م�صادات اللتهاب 
اأي��ام يف كل  اآخ��ر، لب�صعة  اإىل  ال�صتريويدية من وق��ت  غري 
املحتملة.  اجلانبية  الآث���ار  تلك  م��ن  للقلق  داع���ي  ل  م���رة، 
يقول راف: )اأخرب مر�صاي باأن ن�صبة اخلطر تبقى �صئيلة 
ما داموا ي�صتعملون تلك الأدوية لفرتة ق�صرية ول يحملون 

تاريخاً يف اأمرا�س القلب(.
عوامل  بع�س  ت��واج��ه  كنت  اإذا  قلياًل  ال��و���ص��ع  يتغري  لكن 
اخلطر. يجب اأن يتوخى املر�صى احلذر بدرجة اإ�صافية عند 
اأخذ م�صادات اللتهاب غري ال�صتريويدية اإذا كانوا ياأخذون 
تلك الأدوية لفرتة طويلة، واإذا كانوا م�صابني بال�صكري اأو 
مبر�س يف القلب اأو اأي حالت �صحية مزمنة اأخرى )مثل 
التعّر�س لنزف  ارتفاع احتمال  اأو  النزف  نوبات �صابقة من 
مماثل(، كذلك يجب اأن يناق�صوا اإيجابيات العالج و�صلبياته 
الأف��راد، قد  اإىل ه��وؤلء  بالن�صبة  مع الطبيب دوماً.حتى 
ال�صتريويدية  غري  اللتهاب  م�صادات  منافع  تتفوق 
�صيما  على خماطرها يف بع�س احل��الت، ل 
اأمل  م��ع  التكيف  ي��ح��اول��ون  ك��ان��وا  اإذا 
ح����الت مماثلة،  وح�����اد. يف  م��زم��ن 
ت��ت��ف��وق ���ص��ل��ب��ي��ات وق����ف الأدوي�����ة 
على م�صار ا�صتعمالها، ويجب اأن 
ُيرّكز النقا�س يف هذا الو�صع 
املخاطر.  م��ن  ع��ل��ى احل���د 
ت�����������ص�����م�����ل اخل��������ط��������وات 
ال����������الزم����������ة ت����ع����دي����ل 
النتقال  اأو  اجل���رع���ة 
من  خم��ت��ل��ف  ن����وع  اإىل 
م�صادات اللتهاب غري 

ال�صتريويدية.
ج����رع����ات  زادت  اإذا 
غري  اللتهاب  م�صادات 
ال�صتريويدية، ل مفر من 
املطروحة  امل��خ��اط��ر  ت��زي��د  اأن 
باأ�س  ل  راف:  ي��ق��ول  اأي�������ص���اً. 
على  امل�صادات  تلك  با�صتعمال 

اأن يحاول الأ�صخا�س الذين  الأرجح، لكن يجب 
يواجهون عوامل خطر حمددة اأن ياأخذوا اأ�صغر 

جرعات ممكنة.

اأكرث اأمانا
اأن�����واع م�صادات  ه��ل مي��ك��ن اع��ت��ب��ار ب��ع�����س 
اللتهاب غري ال�صتريويدية اأكر اأماناً من 
غريه؟ يجيب راف: )توحي الدرا�صة بذلك 
بدائل  بو�صف  اأح��ي��ان��اً  الأط��ب��اء  وت��و���ص��ي 
اأو  النابروك�صني  مثل  الديكلوفيناك،  عن 
من  اأ�صا�صيان  ن��وع��ان  الإيبوبرفني(.ثمة 

ال�صتريويدية:  غ��ري  الل��ت��ه��اب  م�����ص��ادات 
ت�صمل  ال����ت����ي  الن����ت����ق����ائ����ي����ة  غ�����ري  ال����ف����ئ����ة 

وغريهما؛  وال��ن��اب��روك�����ص��ني  الإي���ب���وب���روف���ني 
النتقائية  احللقية2-  الأك�صدة  اأن��زمي��ات  وفئة 

التي تقت�صر على ال�صيليكوك�صيب )�صيليربيك�س(. 
ل��ك��ن مقارنًة  امل���خ���اط���ر،  ب��ع�����س  ال���ن���وع���ان  ي��ح��م��ل 

احتمال  يرتاجع  النتقائية،  غري  ب��الأدوي��ة 
ل  ال��ن��زف،  ال�صيليكوك�صيب  ُي�صبب  اأن 

اله�صمي. مع ذلك،  �صيما يف اجلهاز 
ق��د يطرح ه��ذا ال��ن��وع درج��ة اأعلى 

من املخاطر على م�صتوى القلب 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. ل ب��د من 
اأخذ هذه العوامل كلها بالعتبار 

عند اختيار الدواء.
بعدم  راف  يعرتف  النهاية،  يف 

بالكامل،  اآم��ن  دواء  اأي  وج��ود 
اللتهاب  �صادات  تكون  ولن 

غري ال�صتريويدية ا�صتثناًء 
م��ن ه���ذه ال��ق��اع��دة. لكن 

حني تعرف امل�صار التي 
امل�صادات  هذه  ُت�صّببها 

وطريقة تفاعلها مع 
ال�صحية  م�صاكلك 

الأخ������������رى، رمب���ا 
احلد  من  تتمكن 
م���������ن امل�����خ�����اط�����ر 
تلك  و�صت�صتعمل 

الأدوية حينها بكل 
اأمان.

م�سكنات االأمل تزيد خماطر االإ�سابة مب�ساكل يف القلب واالأوعية الدموية!

على  ب��ال��ق��درة  تتمتَّع  متمايزة  غ��ري  خ��الي��ا  اجلذعية  اخل��الي��ا 
التخ�ص�س وال�صطالع مبطلق وظيفة.

رّكز كثري من البحوث احلديثة على اأف�صل طريقة ل�صتخدام 
عن  الباحثون  واأع���رب  عالجية.  لأغ��را���س  اجلذعية  اخل��الي��ا 
اإنتاج  اإىل  دف��ع��ه��ا  بغية  ب��ه��ا  ال��ت��الع��ب  بكيفية  خ��ا���س  اه��ت��م��ام 
املت�صررة  اخلاليا  جمموعات  حم��ّل  بنجاح  يحّل  جديد  ن�صيج 

واملتعطلة.
يف الدرا�صة اجلديدة التي اأعدتها كلية الطب يف جامعة جونز 
التي  الآليات  وفريقه  اآرون جيم�س  در�س  بالتيمور،  هوبكنز يف 
التي ُتعرف ب�}اخلاليا  اأنواع اخلاليا اجلذعية،  ت�صمح لبع�س 

اجلذعية حول الأوعية(، بت�صكيل اأن�صجة عظم جديدة.
متيل هذه اخلاليا اجلذعية اإىل التحول اإما اإىل اأن�صجة دهنية 

اأو عظمية. لكن العلماء ما زالوا يجهلون حتى اليوم ما الذي 
)متلك  جيم�س:  ال��دك��ت��ور  ت�صلكه.يو�صح  ال���ذي  امل�صار  ير�صم 
عظامنا خمزوناً حمدوداً من اخلاليا اجلذعية ميكنها العتماد 
عليه لتنتج عظماً جديداً. واإذا متكنا من دفع تلك اخلاليا اإىل 
التحول اإىل خاليا عظام ل دهون، فال �صك يف اأن هذه اخلطوة 
�صت�صّكل تقدماً كبرياً يف قدرتنا على تعزيز �صحة العظم وعملية 
ال�صفاء(.اأجرى الباحثون عملهم هذا على منوذج من اجلرذان 
اكت�صافاتهم يف جملة  ون�صروا  املخترب،  ب�صرية يف  وعلى خاليا 

.Scientific Reports
بروتيناً  اأن  اإىل  جيم�س  الدكتور  اأجراها  �صابقة  درا�صات  ت�صري 
د على الأرجح م�صري  WISP-1 يحدِّ ُيدعى  موؤ�صراً حمدداً 
اإذا كان عليها  اخلاليا اجلذعية حول الأوعية )باإخبارها( مبا 

ت�صكيل اأن�صجة دهنية اأو عظمية.
 WISP-1 يف الدرا�صة الراهنة، �صعى الباحثون اإىل تاأكيد دور
يف حتديد م�صري اخلاليا اجلذعية، معدلني جينياً جمموعة 
هذا  اإن��ت��اج  م��ن  منعها  بغية  الب�صرية  اجل��ذع��ي��ة  اخل��الي��ا  م��ن 

الربوتني.
اجلذعية  اخلاليا  يف  اجليني  الن�صاط  الباحثون  ق��ارن  عندما 
املعدة هند�صياً بالن�صاط اجليني يف اخلاليا التي ل تزال تنتج 
مهماً. دوراً  يوؤدي  الربوتني  هذا  اأن  من  تاأكدوا   ،WISP-1

يف اخلاليا اخلالية من WISP-1، امتلكت اأربع من اجلينات 
امل�صوؤولة عن ت�صّكل الدهون معدل ن�صاط اأعلى بن�صبة 50% اإىل 

.WISP-1 اإنتاج  وا�صلت  التي  باخلاليا  مقارنًة   %200

ي�صري هذا الأمر اأي�صاً اإىل اأن اجلرعة املالئمة من هذا الربوتني 
املوؤ�صر رمبا تدفع اخلاليا اجلذعية اإىل ت�صكيل اأن�صجة عظمية 
ل ده��ن��ي��ة.ك��م��ا ه��و م��ت��وق��ع، ع��ن��دم��ا ع���ّدل ال��ب��اح��ث��ون ب��ع��د ذلك 
اأن  لحظوا   ،WISP-1 اإنتاج  زي��ادة  بغية  اجلذعية  اخلاليا 
�صاعفت  العظمي  الن�صيج  منو  حتفز  التي  اجلينات  من  ثالثاً 
ن�صاطها، مقارنًة بجينات اخلاليا اجلذعية التي متلك معدلت 

طبيعية من هذا الربوتني املوؤ�صر.
يف ال����وق����ت ع���ي���ن���ه، ج�����اء ن�������ص���اط اجل���ي���ن���ات ال���ت���ي حت���ف���ز منو 
املن�صط  البريوك�صي�صوم  مكاثر  كم�صتقبل  الدهنية،  الأن�صجة 
42% يف اخلاليا اجلذعية التي  اأدن��ى بنحو   ،)PPARG(
اجلينات  الرتاجع  هذا  ولءم   .WISP-1 من  بدفق  متتعت 

د منو الن�صيج العظمي. التي حتدِّ

ي�صبح ا�صتعمال م�صكنات الأمل م�صدرًا للقلق بالن�صبة 
اأو  طويلة  فببرتة  ياأخذونها  الذين  الأ�صخا�ض  اإىل 

يكونون معّر�صني لبع�ض املخاطر ال�صحية.
يف ال�صنوات الأخرية، تعددت الدرا�صات التي طرحت 
الإ�صابة  خمبباطببر  تببزيببد  اأن  احتمال  مببن  خمببباوف 
النوبات  مثل  الدموية،  والأوعية  القلب  يف  مب�صاكل 
اأمل  م�صكنات  ب�صبب  الدماغية،  واجللطات  القلبية 

�صائعة كم�صادات اللتهاب غري ال�صتريويدية.

توليد اأن�سجة عظام جديدة.. من خلل 
اخلليا اجلذعية

د بحث جديد طريقة حمتملة للتالعب ببع�ض اخلاليا اجلذعية بغية دفعها اإىل  حدَّ
توليد اأن�صجة عظام جديدة. رمبا ت�صهم نتائج هذا البحث ب�صدة يف حت�صني ما توؤول 

اإليه حالة َمن يعانون ا�صطرابات اأو اإ�صابات يف الهيكل العظمي، كرتقق العظم.
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فيلم )ال�صيف( يطرح ق�صايا فكرية حتتاج اإىل اعادة نظر فيها

جميلة عو�س: غيابي عن الدراما التلفزيونية لي�س مق�سودًا
)ال�صيف(؟ لفيلم  تر�صيحك  جاء  • كيف 

- ر�صحني املخرج هادي الباجوري الذي حتدث اإيل عن الفيلم، وحما�صته 
اأنني  خ�صو�صاً  واح��د،  يوم  خالل  العمل  فقراأت  اإليها  �صّدتني  للتجربة 
عندما عرفت اأن كاتبه ابراهيم عي�صي تيقنت اأنني اإزاء جتربة �صينمائية 
من العيار الثقيل. لذا كنت حري�صة على الهتمام بتفا�صيل الفيلم، ل 
الطبيعي  من  كان  لذا  بالت�صوير.  الباجوري  اهتمام  اأع��رف  اأنني  �صيما 
اخلا�صة  ك��اف��ة  ب���الأم���ور  ل��الإمل��ام  �صهرين  ن��ح��و  التح�صري  ي�صتغرق  اأن 

بال�صخ�صية، والتح�صري للعمل ككل قبل بدء الت�صوير.

الفيلم؟ يناق�صها  التي  الأفكار  من  تقلقي  • اأمل 
- مل اأفكر يف العمل من هذا املنظور، والفيلم يطرح ق�صايا فكرية حتتاج 
اإىل اعادة نظر فيها، خ�صو�صاً مقولت يل�صقها البع�س بالدين رغم كونها 
عادات وتقاليد فح�صب ول تتجاوز ذلك. لذا تعاملت مع امل�صروع �صمن 

اإطار فكري، واأعتقد اأن الر�صائل التي طرحها و�صلت اإىل اجلمهور.

الأمر،  هذا  واإبراز  الفنية  بالأعمال  الإرهاب  مواجهة  •ميكننا 
وع��ن��دم��ا تلقيت ���ص��ي��ن��اري��و )ال�����ص��ي��ف( وج��دت��ه ي��ت��ف��ق مع 

العمل  وب����داأت  للتجربة  حتم�صت  ل��ذا  اأف���ك���اري، 
عليها فوراً.

ذلك  ك���ان  ه��ل  ال�����ص��ك��ل،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  خمتلفة  ب��اإط��الل��ة  • ظ��ه��رت 
مق�صوداً؟

اأن اأظهر ب�صكل خمتلف، فق�ص�صت �صعري لأنني ر�صمت  - حر�صت على 
مالمح معينة مرتبطة بال�صخ�صية وتفا�صيل حياتها.

فريدة؟ �صخ�صية  مع  تعاملِت  • كيف 
- تعاملت مع فريدة مبا يتنا�صب مع كل مرحلة من مراحل تفكريها، 
فهي منوذج خمتلف للفتاة الباحثة عن احلقيقة ومتثل كثرياً من بنات 
تقوم  اأن  الطبيعي  من  ك��ان  خطيبها  باأفكار  اقتناعها  ف��رتة  ويف  جيلها. 
اأنه يحمل  اكت�صافها  ب�صلوكيات تختلف ب�صكل كامل عن �صلوكياتها عند 
اأفكاراً اإرهابية، فهي �صعرت باأن احلرية التي ح�صلت عليها من والدها يف 

اختيار اأفكارها اأ�صبحت عبئاً عليها لأنها تبحث عن احلقيقة.

فريدة؟ وبني  بينك  �صبه  اأوجه  ثمة  • هل 
- ع��الق��ة ف��ري��دة ب��وال��ده��ا يف ترك 
لتكت�صف  لها  احل��ري��ة  م�صاحة 
عالقتي  ت�صبه  احل��ق��ي��ق��ة 
خ�صو�صاً  بوالدتي، 
مع قناعتنا 
ب����اأن 

الفكر ل ميكن فر�صه بالقوة.

الباجوري؟ هادي  املخرج  مع  التعاون  عن  • ماذا 
اأتعاون  العمل معهم. يف )ال�صيف(  اأحب  الذين  املخرجني  اأحد  - هادي 
توجيه  على  القدرة  لديه  خم��رج  فهو  )هيبتا(،  بعد  الثانية  للمرة  معه 
املمثل ب�صكل جيد وبطريقة ت�صيف اإىل الدور الذي يوؤديه، ويتعامل مع 

كل �صخ�صية بالطريقة التي تنا�صبها، وهو اأمر مييزه عن غريه.
الربمبة(. )�صبع  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 

- جتربة مهمة بالن�صبة اإيل فنياً. كنت حري�صة على امل�صاركة فيها لأنها 
ت�صيف اإيل فنياً، واأخو�س من خاللها جتربة الكوميديا للمرة الأوىل يف 
اأخرياً  الفيلم مع رامز جالل، وانتهينا من ت�صويره  ال�صينما. يجمعني 

و�صيعر�س قريباً يف ال�صالت ال�صينمائية.

دورك؟ عن  عن  • ماذا 
التفا�صيل،  من  اأك�صف مزيداً  لن  ريا�صية.  فتاة من عائلة  دور  اأج�صد   -
ولكن ميكنني اأن اأقول اإن الفيلم يعتمد على اأكر من )ثيمة(، فهو ميزج 
بني الرومان�صية واحلركة والكوميديا، عرب ت�صل�صل يتنقل بينها يف اإطار 

من الواقعية ال�صديدة.

احلركة؟ م�صاهد  ت�صوير  يف  م�صكلة  وجدت  • هل 
- ت�صوير العمل مل يكن �صهاًل، خ�صو�صاً اأننا اأجنزنا م�صاهد �صيفية 
العمل، ولي�س  �صهاًل على فريق  اأم��ر مل يكن  ال�صتاء، وهو  يف عز 
بنف�صي رغم خطورتها  نفذت م�صاهد احلركة  وقد  عليَّ فقط. 
عليها  تدّربت  بعدما  طبعاً  ذلك  ببديلة،  اأ�صتعني  اأن  دون  من 
جيداً لتخرج ب�صورة واقعية وتظهر النفعالت ب�صكل واقعي 

اإزاء اجلمهور.

التلفزيونية؟ الدراما  عن  غيابك  عن  • ماذا 
-غيابي عن الدراما التلفزيونية لي�س مق�صوداً، ولكن 
بظروف  مرتبطة  ع���دة  اأم����ور  ث��م��ة  نف�صه  ال��وق��ت  يف 
الدرامي  الإن��ت��اج  ب��رتاج��ع  تتعلق  واأخ���رى  اإنتاجية 
اأّثرت يف الأعمال الدرامية، وانا بطبيعتي ل اأ�صغل 
الرم�صاين  ال�صباق  نف�صيب مب�صاألة احل�صور يف 
اأعطي  اإليها.ل  ي�صيف  ال��ذي  بالدور  اأهتم  بل 
لأنني  تفكريي  يف  كبرياً  حيزاً  امل�صاألة  ه��ذه 
اإذا وجدت دوراً جيداً فلن اأتردد يف قبوله، 
الأمر الأهم بالن�صبة اإيل  هو العثور 

على ال�صيناريو املنا�صب.

مايا دياب: مل اأعد اأتاأثر بالتعليقات امل�سيئة
على  م�����رة  لأول  دي������اب  م���اي���ا  ردَّت 
ظهورها  بعد  اأث���ريت  ال��ت��ي  ال�صجة 
ع��ل��ى غ����الف جم��ل��ة )ه����ارب����ر ب����ازار 
ماكياج  دون  م���ن  ط��ب��ي��ع��ي��ة  اراب����ي����ا( 
وت�صاءلت  ���ص��وره��ا.  على  تعديل  اأو 
ق��ائ��ل��ة: )اأي����ن ال��غ��راب��ة يف ذل����ك، ما 

الذي حدث؟(.
ولفتت اإىل اأنها تنظر اإىل الأ�صخا�س 
ال���ذي���ن اأح����ب����وا ظ���ه���وره���ا م���ن دون 
تتخطى  وال�����ذي�����ن  ف���ق���ط  م���اك���ي���اج 

ن�صبتهم 97 %.
وملن تقول )ي�صفوا حكي(؟ كما جاء 
اأنها  اأ�صارت اإىل  اأغنيتها الأخرية،  يف 
الذين  ال��ن��ا���س  اإىل  ال��ك��ل��م��ات  ت��وج��ه 
غريهم  ع���ن  ي��ت��ح��دث��وا  اأن  ي��ح��ب��ون 
مواقع  اأن  واأ����ص���اف���ت  ي����وؤذوه����م.  اأو 
لالأ�صف(،  النا�س  )اأف�صدت  التوا�صل 
كان  اأم���اك���ن  اإىل  ال��ب��ع�����س  واأخ������ذت 
يحلم يف الو�صول اإليها، م�صددة على 
من  معينة  نوعية  عن  تتحدث  اأنها 
النا�س. واأكدت النجمة اللبنانية اأنها 
مل تعد تتاأثر بالتعليقات امل�صيئة لها 
اأثارت  مايا،  بعيد.وكانت  زم��ن  منذ 
التوا�صل  م��واق��ع  على  وا���ص��ع��اً  ج��دًل 
بعد ظهورها على طبيعتها من دون 
ماكياج، و�صددت يف املقابلة على اأنها 
ل تظهر من دون ماكياج اإل مع عدد 

قليل من الأ�صدقاء واأفراد الأ�صرة.

ي�سرا اللوزي
 ت�ستاأذن بيرت ميمي

اللوزي  ي�����ص��را  ا���ص��������������ت��اأذن��ت 
بيرت  امل����خ�����������������������������رج  م������ن 
املوافق������ة  ق��ب��ل  ميم�����ي 
بطول�����ة  يف  امل�صاركة  على 
فيل�������م )ت�صفية ح�ص�����ابات( 
واملقرر  �صع���د  عمرو  م������ع 
الأي���ام  خ����الل  ت�����ص��وي��ره 

القليلة املقبلة.
جاء ذلك كون ميمي خمرج 
اجلديد  ال���ل���وزي  م�صل�صل 
ال�����ذي   )3 )ك���ل���ب�������س 
بطولته  يف  ت�����ص��ارك 
و�صيعر�س يف رم�صان 
اأنها  خ�صو�صاً  املقبل، 
مل ت�����ص��ور م�����ص��اه��ده��ا يف 

العمل،
 وارت���ب���ط���ت ب����اإجن����از دوره�������ا يف 
)قمر هادئ( مع هاين �صالمة، 
مواعيد  ت���ع���ار����س  خ�����ص��ي��ت  اإذ 
ال���ت�������ص���وي���ر خ�������الل ال����ف����رتة 

املقبلة.
ورغم الإعالن اأن ي�صرا اللوزي بطلة امل�صل�صل 
فاإن دورها الفعلي يف الأحداث ل يتعدى �صيفة 
ب��ط��ول��ت��ي رمي م�صطفى  ع��ل��ى غ���رار  ال�����ص��رف 

وروجينا يف اجلزاأين الأول والثاين، 
على  م��وج��ودة  امل��ح��دودة  م�صاهدها  ب���اأن  علماً 

مدار احللقات،
لبن�������ان  مب�ص��������اهد  تظه������ر  ل  فيم������ا   
الفرتة  خالل  فعاًل  رت  �صوِّ التي  اخل������ارجية 

املا�صية.
على  ميمي  بيرت  موافقة  على  ي�صرا  وح�صلت 
امل�����ص��ارك��ة يف ال��ع��م��ل��ني م��ع وع���د م��ن��ه بتن�صيق 
وقت  يف  م�صاهدها  واإجن���از  الت�صوير  مواعيد 
ديكورات  يف  لي�صت  اأن��ه��ا  خ�����ص��و���ص��اً  حم����دود، 

كثرية.
الوحيدة  ال���ف���ن���ان���ة  ال����ل����وزي  ي�������ص���را  وت���ع���ت���رب 
ال�صباق  يف  م�صاركتها  اأعلنت  التي  الآن  حتى 

الرم�صاين بعملني،
 ف��ي��م��ا ي��ع��اين م��ع��ظ��م ال��ن��ج��م��ات م�����ص��ك��ل��ة قلة 

الأعمال الدرامية.

يف  عببو�ببض  جميلة  ت�صارك 
ال�صينمائيني  الببفببيببلببمببني 
اجلبببديبببديبببن )البب�ببصببيببف( 
هذا  يف  الرمبة(.  و}�صبع 
الفنانة  تببتببحببدث،  احلبببوار 
م�صاريعها  عبببن  املبب�ببصببريببة 
اجلبببببديبببببدة وكبببوالبببيببب�بببض 
اإىل  وتتطرق  التح�صريات، 

تفا�صيل فنية عدة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

مرزوق العتيبي

امــزونــه بــانــت  نــــٍو  يــعــل 

بيـنـونـه عـ�شــب  يـزخــر  لـيـن 

يرعـونـه و  يعـ�شـب  والـرمـل 

ال�شونـه يف  الغيث  م  وي�شتجي 

اركــونـــه تــدفـــق  والـجــبــل 

اظـعـونــه تـتـنـقـل  والـغـ�شــي 

يـرويـهـا و  الـظـفـره  يـ�شـجـي 

�شـواقـيـهـا تـ�شـقــي  والـغــزر 

مـبـانـيـهـا تــزهـــي  والــبـــدو 

يـيـريـهـا والــوديــان  �شــــرق 

يـاريــهــا الـجـيـعـان  ويـمـلــي 

ي�شفـيـهـا القـلـب  اهـمـوم  لــي 

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

واهلل اإين من رجاٍل طيبها فّل�شها

               يوم بع�س النا�س م�شتغني ع�شانه خامل

فالبنوك فلو�شنا ما نعرف اإنكّد�شها

                       غري يف �شوق الذبايح يف يدين العامل

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ال�شاعرة/ ظبي اجلنوب – العني 

يان�ر عيني
يبببامبببهبببجبببتبببي عبببببن كبببببل غبببببببايل مبببببن البببنبببا�بببض

اآحببببّبببببك اآحببببّبببببك ، ومبببببن �بببصبببدق الحبب�ببصببا�ببض

ببببف ومبببقبببيبببا�بببض حبببببببببك نببببعببببم مبببببالبببببه مببببو�ببببصّ

حبببببببك �بببصبببرا فببببب البببببببدم، مببببع نببببب�ببض النبببفبببا�بببض

افببببخببببر بببببهببببذا احلببببببب وارفبببببببببع ببببببه الببببرا�ببببض

ببببم فبببيبببهبببم اإبببببببلببببببول واأملبببببا�بببببض كببببّنببببك مببببو�ببببصّ

ببببا�بببض لببببَيببببه  ول   ، دونببببببببك  هبببببب  يببباعبببّلبببنبببي 

طبببببول البببعبببمبببر حبببببببك وببببببه خبببببْط الطببببرا�ببببض

انبببببببتبببببببه نببببببظببببببري البببببببعبببببببني يببببببببانببببببببور عبببيبببنبببي

يببببببرقبببببب�ببببببض قبببببلبببببببببببي بببببب�بببببصبببببوفبببببك جتبببيبببنبببي

مبببّرتبببيبببنبببي نبببعبببم   .. ميبببكبببن   .. الببب�بببصبببمبببا  كبببببر 

جبببببببيبببنبببي وهبببببببامبببببببة  قببببلبببببببببي  يف  مبببببطبببببببببببوع 

راحببببتببببيببببنببببي ويف  �بببببصبببببوتبببببي  يف  تببببببببقببببببببراه 

ببببببك تبببنبببحببب�بببصبببب  يبببا�بببصبببيبببخ عببببمببببري �ببصببنببيببنببي

انببببببببا �بببصبببجبببيبببنبببك وانببببببتببببببه البببببلبببببي �ببصببجببيببنببي

قببببب�بببببصبببببْة هبببببببوانبببببببا تبببببببببهببببر البببعبببا�بببصبببقبببيبببنبببي

ريــتـ�يــت
 

اللي غالها : �صّي

يف ُظلمة ازمنتي

خايف عليها زّي :

خويف على بنتي !

******

ل تذخرون النا�ض لليوم الأ�صود

بع�ض الأوادم حّدها بي�ض الأيام

البيت مت�حد

كلنا خليفة
انببتببه نببعببم يبببانبببور �ببصببعببب المبببببارات

امب�صرات نعي�ض  احنا   ، بخري  دامببك 

الوقببات كل  فب  يا�صيخنا  لكم  ادعببي 

والتبا�صري الببغببال  ا�ببصببببباب  وجببهببك  يف 

انبب�ببصببري نببهببجببك  وع  نببحببيببا  ظببلببكببم  يف 

ابخري ويببعببلببك  اإبببعببمببرك  يطيل  رببببّي 

حممد العكربي

البببببببدار دونببببببك يبببازعبببيبببمبببي اتببظببّلببم

عنها �بببصبببرت  مبببن   ، روح  بببلببيببّا  كببنببهببا 

تراها �صخ�صك  مببثببل  جببابببت  مببب  ن�صا 

اإنببببت املبببفبببّرد ، وانببببت نببببادر وجبببودك

ياعمدها الببعببرب،  فخر  الببعببرب،  �صقر 

البعيده البب�ببصببعببوب  عببلببى  جببولببتببك  يف 

ترّحب �صديقه  اللي  ال�صعوب  �صوف 

كببنببه لببقببا ببببني الخبببببا والبب�ببصببداقببه

امتمّكن الببقببلببوب  اإببببكبببل  تببقببديببرك 

تبببرجبببع لببنببا يبببا�بببصبببّيبببدي بببالبب�ببصببالمببه

مبارك وجببهببدك  اخلبببطبببوة،  امبببببببارك 

العتيمه مبببب  نبببورهبببا  يل  نببعببم  اإنبببتبببه 

مقيمه ويبب�ببصببهببد  �ببصببعبببببك  ببببذا  يبب�ببصببهببد 

عقيمه تبقى   ، ببرات  الببعبب�ببصَ جببابببت  لببو 

قببلبببببك رحبببيبببم ويبببببْد عبببنبببدك كببرميببه

انببتببه زعيمه تبببرا  الر�بببصبببي  الببكببوكببب 

حكيمه جبببهبببوٍد  لبببه  حببكببيببٍم  جبببولبببٍة 

فخيمه لببلبب�ببصببنببايف  مبببواكبببب  تبببوقبببف 

اإحلميمه حميم  �صخ�ٍض  لببقببا  ي�صبه 

ح�صيمه ع�صانك   ، لمريكا  ال�صني  م 

عظيمه وجببببببودك  يف  داٍر  واتبببنبببري 

ونعيمه الببعببظببيببم  الببفببخببر  يببامببوكببب 

امبارك اخلطوة 
مبنا�صبة زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�صلحة حفظه اهلل ورعاه اإىل كوريا اجلنوبية و�صنغافورا.

بببببك رحبببببببت بببباريببب�بببض ببببعبببطبببور ببباريبب�ببض 

كببنببهببم مبببن الببفببرحببه ببب�ببصببوفببك مببعبباريبب�ببض 

والبببببغبببببرب كله  الببب�بببصبببرق  عببلببيببك  واثبببببنبببببوا 

واعببببببببببداك ذاقببببببببوا مببببن جنبببباحببببك مببذلببه 

#ال�شاعر - �شعيد - القحطاين

غامن حممد عبدالعزيز 

#عيد_املريخي

وببيني قلبك  بببني  املحبه  جب�صر  مبد 

يببيني قلبك  كبان  قلبك  ادروب  افتح 

البغرام اجتببباه  واكببتببب  البب�ببصببهببم  وار�بببصبببم 

ابببغببي ا�ببصببري حلبببببك مبب�ببصببرا لببيببل الظالم

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


