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احذر.. النوم على البطن قد يت�سبب لك بكارثة

تتعدد طرق نومنا، حتى �أ�ضحى �لأمر عادة عند �لبع�ض، يف �أن تكون 
لديه و�ضعية نوم معينة يف�ضلها �أكرث من غريها، دون �أن نعرف �إن 

كانت تلك �لطريقة �ضحيحة، �أو �ضحية وغري �ضارة بنا.
�أهمها  �لبطن �ضار، مع فو�ئد حمتملة،  �لنوم على  فاإن  �ملجمل،  ويف 
�لنوم. بح�ضب  �أثناء  �لنف�ض  �نقطاع  �ل�ضخري، و�حلماية من  تخفيف 

ما ذكر موقع "ويب طب" �ملتخ�ض�ض.
مقارنة  ن�ضبياً  قليلة  تعترب  �لبطن  على  �ل��ن��وم  ف��و�ئ��د  لكون  ون��ظ��ر�ً 
باأ�ضر�ره، يف�ضل �أن نلجاأ للنوم بو�ضعيات �أخرى، ملا يت�ضبب فيه من 
�ل�ضغط على �لعمود �لفقري، و�ل�ضعورك بالأمل على �لظهر �أو �لرقبة 

�أو �ملفا�ضل عموماً.
وقد يت�ضبب �لأمل �لناجت ب�ضعور بعدم �لر�حة، من �ملمكن �أن يت�ضبب 
�ل�ضتيقاظ  عند  �ل�ضديد  بالتعب  ن�ضعر  يجعلنا  �أو  ليال  �إيقاظنا  يف 
من  متنعنا  ق��د  م�ضاكل  يف  لنا  يت�ضبب  ق��د  �أن���ه  �إىل  �إ���ض��اف��ة  �ضباحا، 

�لتنف�ض ب�ضكل جيد.
باإمالة  تقوم  �ضوف  غالباً  فاإنك  �لنوم،  �أثناء  �لتنف�ض  ت�ضتطيع  ولكي 
ر�أ�ضك لأحد �جلانبني، هذ� �لأمر يت�ضبب يف خلل يف ��ضتقامة �لعنق 
�لنوم  �أثناء  �لفقري  و�لعمود  �لرقبة  وج��ود  فعدم  �لفقري،  و�لعمود 
على ذ�ت �ل�ضتقامة، قد يت�ضبب بن�ضاأة �لعديد من �مل�ضاكل على �ملدى 

�لطويل، مثل �نفتاق �لقر�ض.
للحامل  بالن�ضبة  �لأخ��رية  �لأ�ضهر  �أثناء  �لبطن  على  �لنوم  �أن  وم��ع 
ممنوع، �إل �أنه يف�ضل جتنبه كذلك �أثناء �لأ�ضهر �لأوىل من �حلمل، 
�أنه  �إل  �لأوىل،  �ملر�حل  ي�ضكل خطر� يف  �أنه ل  �لبع�ض  �عتقاد  فرغم 

يجب �حلذر منه.
يفر�ض  �أثناء �حلمل قد  �لبطن  �لنوم على  �أن  ذل��ك، هو  و�ل�ضبب يف 
م�ضدره  �ل�ضغط  وه��ذ�  �لفقري،  �لعمود  على  كبري�ً  �إ�ضافياً  �ضغطاً 

لي�ض فقط وزن �لأم، بل جنينها �لذي ينمو يف رحمها كذلك.
لزيادة  �لي�ضرى  �جلهة  على  بالنوم  �حلامل  عموماً  �لأطباء  وين�ضح 
و�لأم على  ومل�ضاعدة �جلنني  �إىل �جلنني،  �ملغذية  و�مل��و�د  �ل��دم  تدفق 

�حل�ضول على كفايتهما من �لأك�ضجني.

البكرتيا الزومبي.. 25 مليار طن حتت اأقدامنا
�كت�ضف �لعلماء �أنو�ع من �لبكترييا تعي�ض على بعد �أميال حتت �ضطح 
�لأر�ض، �أطلقو� عليها و�ضف "�لبكترييا �لزومبي"، م�ضريين �إىل �أن 

�لك�ضف �جلديد �ضيغري مفاهيم �حلياة على كوكبنا.
و�أعلن مر�ضد "ديب كاربون" �كت�ضاف �لبكترييا �مل�ضماة "غالباجو�ض 
�جلوفية"، و�لذي قال �إن �لعديد منها ي�ضل �أعمارها ملاليني �ل�ضنني، 

ح�ضبما �أفادت �ضبكة �ضي �أن �أن �لأمريكية.
�إن هذ� �لإجن��از توج  �لتنفيذي للمر�ضد، روب��رت هازين  �ملدير  وقال 
ر�ئعة، ووجهات نظر  �آف��اق  �أعيننا على  �أل��ف عامل فتحو�  جهود نحو 

جديدة ب�ضاأن حياة مل نكن نعلم بوجودها �أبد�".
 15 وتقدر �لكتلة �حليوية للنظام �لبيئي للكائنات �ملتك�ضفة ما بني 
�إىل 23 مليار طن مرتي )16.6 �إىل 25.4 مليار طن( ، �أي �أكرب 
مبئات �ملر�ت من حياة �لب�ضر، وتتاألف من 2 �إىل 2.3 مليار كيلومرت 

مكعب �أي ما يعادل �ضعفي م�ضاحة �ملحيطات على �ضطح �لأر�ض.
و��ضتخدم �لعلماء تكنولوجيا متقدمة يف حفر نحو 2.5 كيلومرت يف 
قاع �لبحر، و�أخذو� عينات من "�مليكروبات من �ملناجم �لقارية و�لآبار 

�لتي يزيد عمقها عن خم�ضة كيلومرت�ت".
ع��ن �حل��ي��اة على  �ل�ضائدة  �لأف��ك��ار  م��ن  �لنتائج �جل��دي��دة  وق��د تغري 
كو�كب  على  �حتمالت لكت�ضافات مماثلة  عليها  و�ضترتتب  �لأر���ض، 
�ملتميزة من  �لأن���و�ع  م��ن  �مل��الي��ني  وه��ن��اك  �لتقرير.  �أخ���رى، بح�ضب 
�لبكترييا، بالإ�ضافة �إىل �جلر�ثيم، �لتي ل توجد فيها نو�ة حمددة 
�لغ�ضاء، �أو كائنات ميكروبية دقيقة، �أو كائنات حية بها خاليا حتتوي 

على نو�ة ولها جدر�ن غ�ضائية، تعي�ض حتت �ضطح �لأر�ض.
�لأر�ض،  �ضطح  ف��وق  يوجد  ما  بكثري  �لكائنات  ه��ذه  �أع���د�د  وتتجاوز 
حيث يعتقد �أن حو�يل 70 يف �ملئة من بكترييا �لكوكب تعي�ض حتت 

�ل�ضطح؟
وقال تقرير �ملر�ضد �إن "�مليكروبات �ل�ضحيقة غالباً ما تكون خمتلفة 
جد�ً عن �أبناء عمومتها �ل�ضطحية، مع دور�ت حياة مبقايي�ض زمنية 
�ل��ق��ري��ب��ة م��ن �جل��ي��ول��وج��ي��ا، ف��ه��ي ل حت�ضل ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة يف بع�ض 

�حلالت �ضوى من �ل�ضخور".
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خرائط غوغل تتجاوز احلدود.. 
املعلومات الآن قبل البحث

بد�أت �ضركة غوغل يف ت�ضغيل ميزة جديدة يف خر�ئطها، على �لأجهزة �لتي 
تعمل بنظام ت�ضغيل iOS، تهدف �إىل تقدمي تو�ضيات ب�ضاأن �أماكن ميكن 

تناول �لطعام فيها، دون �لبحث عنها ب�ضكل مبا�ضر.
��ضم  عليها  �أطلقت  �لتي  �جلديدة،  �خلدمة  �أن  مدونة  يف  �ل�ضركة  و�أعلنت 
من خاللها تطبيق "غوغل  �لآن  ت�ضغيلها  ميكن   ،)For You( "لك"

ماب�ض" على �أجهزة �أبل.
وعاينت �ل�ضركة �خلدمة �جلديدة خالل موؤمتر للمطورين يف وقت �ضابق 
من هذ� �لعام كجزء من �إ�ضالح �أدخلته على �لت�ضميم �لرئي�ضي للتطبيق.

وق���د مت �إط����الق �مل��ي��زة ع��ل��ى Android يف ي��ون��ي��و �مل��ا���ض��ي، وق��ال��ت �إن 
�لت�ضغيل  بلد� على نظام   130 �أكرث من  لت�ضمل  �ضتتو�ضع لحقا  �خلدمة 

.Android
ويهدف حتديث For You �إىل ت�ضهيل تتبع ما يحدث يف مكان قريب 

من �مل�ضتخدم، ور�ضد �لأن�ضطة �لتجارية �ملحلية �ملف�ضلة.
فتح  بعد  �ل�ضا�ضة  م��ن  �ل�ضفلي  �جل��زء  يف  �لأزر�ر  على  �لنقر  خ��الل  وم��ن 
مكان  ح��ول  تو�ضيات  مطالعة  من  �لآن  �مل�ضتخدمون  �ضيتمكن  �لتطبيق، 

�لزيارة ومكان تناول �لطعام وما يجب فعله يف �ملكان.
وتعد عالمة �لتبويب For You مبثابة �آخر حتديث لت�ضجيع م�ضتخدمي 

خر�ئط غوغل، على �أن يكونو� �أكرث معرفة �لأماكن �لتي يزورونها.
لالأ�ضخا�ض  �ضمحت  ميزة  غوغل  خ��ر�ئ��ط  �أ���ض��اف��ت   ،2017 ف��رب�ي��ر  ويف 
تلك  �إر���ض��ال  للم�ضتخدمني  ومي��ك��ن  �ملف�ضلة.  مبو�قعهم  ق��و�ئ��م  ب��اإن�����ض��اء 

�لقو�ئم للعائلة و�لأ�ضدقاء عرب و�ضائل عدة.

كيف حتول فيلم 
اإنرت�ستيلر اإىل حقيقة؟

�لأمريكي  �مل���خ���رج  ق����دم   ،2014 ع����ام  يف 
كري�ضتوفر نولن ""�إنرت�ضتيلر"، وهو فيلم 
حيث  من  �لدقة  وبالغ  �ضهري  علمي  خيال 
�حل�ضابات �لفيزيائية، يروي ق�ضة حماولة 
وكالة نا�ضا �إر�ضال بعثة بني �لنجوم للو�ضول 
�إىل عو�مل �ضبيهة بالأر�ض، لإنقاذ �لب�ضرية 
من �لهالك. و�لآن، بعد 4 �ضنو�ت  ، يبدو �أن 
�لفيلم بات �أكرث قربا من �لو�قع مع جناح 
ما  ف�ضاء  دخ��ول  2" من  "فوياجر  م�ضبار 
بني �لنجوم على بعد مليار�ت �لكيلومرت�ت 
من �لأر�ض. وقال علماء �إن م�ضبار "فوياجر 
2" �لتابع لإد�رة �لطري�ن و�لف�ضاء )نا�ضا( 
�لذي مت �إطالقه عام 1977 للقيام مبهمة 
ت�����ض��ت��غ��رق ف��ق��ط 5 ����ض���ن���و�ت، �أ���ض��ب��ح ثاين 
م��رك��ب��ة م��ن ���ض��ن��ع �لإن�����ض��ان ت��دخ��ل ف�ضاء 
بعد  على  رحلتها  مو��ضلة  �لنجوم،  بني  ما 
وقالت  �لأر���ض.  �لكيلومرت�ت من  مليار�ت 
نا�ضا �إن �لبيانات �لتي جمعتها �ملعد�ت على 
عربت  �أنها  �أو�ضحت  �لف�ضاء  مركبة  منت 
�لطرف �خلارجي للغالف �جلوي لل�ضم�ض، 
وهو عبارة عن فقاعة و�قية من �جل�ضيمات 
�ل�ضم�ض،  ح����ول  �مل��غ��ن��اط��ي�����ض��ي��ة  و�مل����ج����الت 

بحلول �خلام�ض من نوفمرب.

تعرف على كمية املياه 
املنا�سبة بح�سب وزنك لتخ�سر  �ص 23

الغناء يقلل ال�سعور 
بال�سغط النف�سي 

�إذ� كنت ت�ضعر باحلزن و�لكاآبة -وهو 
يف  �ل����و�رد ح��دوث��ه خ�ضو�ضاً  �لأم���ر 
هذ� �لوقت �ل�ضتوي من �لعام- فمن 
ن�ضاط  لديك  يكون  �أن  د�ئماً  �جليد 

روتيني يجلب لك بع�ض �ل�ضرور.
"�ضينجينج  ف���رق���ة  �أع�������ض���اء  وي���ع���د 
�أف�ضل  ب��رل��ني  ومقرها  �ضرينك�ض" 
�إذ  م�����ن ي����ع����رف ه������ذه �حل���ق���ي���ق���ة. 
�لأطباء  من  �ملوؤلفة  �لفرقة  تلتقي 
يف  م���رة  �لنف�ض  وع��ل��م��اء  �لنف�ضيني 

�لأ�ضبوع للتدريب.
مات�ضد�  �ل��ف��رق��ة  م��وؤ���ض�����ض  وي���ق���ول 
يف  �ل��وح��ي��دة  �ل��ف��رق��ة  "نحن  �أديل: 
�لعامل �لتي تتاألف فقط من �لأطباء 
و�أطباء  �لنف�ض  وع��ل��م��اء  �لنف�ضيني 
�لأع�ضاب". فهو على �لأقل مل يكن 
هذه  ب�ضاأن  �لإط��الق  على  متناق�ضاً 

�حلقيقة.
ت�ضم  �أخ���رى  مو�ضيقية  ف��رق  هناك 
�أورك�ضرت�  -م��ث��ل  �ل��ط��ب  مم��ت��ه��ن��ي 
�لأطباء �لعاملية- ولكن بح�ضب �أديل 
فرق  ت��وج��د  ل  ف��اإن��ه  عاماً"،   49"
مو�ضيقية �أخرى تتاألف بالكامل من 

�أ�ضخا�ض "يعاجلون �ملخ" فقط.
�ضرينك�ض"  "�ضينجينج  ت���غ���ن���ي: 
�إن��ه��م يغنون  18 ع���ام���اً.  م��ع��ا م��ن��ذ 
جمموعة و����ض��ع��ة م��ن �لأغ����اين من 
جمهورية  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  ع�������ض���ور 
فاميار �إىل كولدبالي. وعندما �ضئل 
عما يحبه يف �لفرقة ، قال �أديل �إنها 
مهمة ل�ضحته �لعقلية. و�أ�ضاف: "يف 
وظيفتي يجب �أن �أخمد �لكثري من 
معرفة  �مل��ه��م  وم��ن  �لعاطفة  ن���ري�ن 

كيف ت�ضرتخي حقاً؟".

�أي�ضا  ت�ضاعد  منتظم  ب�ضكل  �لريا�ضة  وممار�ضة  �حلركة 
على جتنب �أي �ضوء لله�ضم، كما �أن �مل�ضي لبع�ض �لوقت، 
ثم و�ضع زجاجة من �ملاء �ل�ضاخن على �لبطن، من �أ�ضرع 
و�ضائل عالج �لنتفاخ. وي�ضاعد �ضرب لرتين من �ملاء يوميا 
على حت�ضني عملية �له�ضم، وهنا يجب جتنب �مل�ضروبات 
كما  �لبطن  و�ل��غ��از�ت يف  �لنتفاخ  تزيد من  لأنها  �لغازية 
بتقليل  "وومان" �لنم�ضاوي،  ملوقع  وفقا  �خل��رب�ء  ين�ضح 

�ضرب �ملاء �أو �لع�ضائر �أثناء تناول �لطعام.
وعلى  �لنتفاخ  ح��دوث  على  �أي�ضا  ت�ضاعد  �لأطعمة  بع�ض 
ر�أ���ض��ه��ا �خل�������ض���رو�ت �ل��ن��ي��ئ��ة و�ل��ب��ق��ول��ي��ات، وه��ن��ا يف�ضل 
�ل�ضتعانة بال�ضمر و�لكر�وية و�لنعناع و�لين�ضون و�لزعرت 
تناول  بعد  ل�ضيما  �له�ضم  عملية  تنظم  طبيعية  ك��م��و�د 
�لبقوليات. تناول عودين من �لريحان بعد �لأكل ي�ضاعد 
�ل��ع��ط��ري��ة �لتي  �ل��زي��وت  �أن  �إذ  �أي�����ض��ا يف جت��ن��ب �لن��ت��ف��اخ 
يحتويها تهدئ �لبطن وتقلل من �لتقل�ضات، وفقا لتقرير 
�أي�ضا على تقليل غاز�ت  "وومان". كما ي�ضاعد �لزجنبيل 

�لبطن لذ� ين�ضح مب�ضغه لتجنب �لنتفاخ.
وين�ضح  �له�ضم  عملية  �إ���ض��ر�ع  يف  ي�ضاعد  �لبطن  ما�ضاج 
به �خل��رب�ء، وميكن عمل تدليك للبطن بحركات د�ئرية 
�ملعدة  لأ�ضحاب  بالن�ضبة  �أم��ا  �ل��ك��ر�وي��ة.  زي��ت  با�ضتخد�م 

�حل�ضا�ضة، فين�ضح �خلرب�ء بعمل خليط من ملعقتي خل 
�ملاء  م��ن  كمية  يف  وخلطهما  �ل�ضمر  م��ن  ومثلهما  �لتفاح 

�لد�فئ وتناول هذ� �مل�ضروب قبل �لطعام.

�ضوء اله�ضم- حقائق وحلول
يكاد �أن يكون �ضوء �له�ضم عار�ضا م�ضرتكا بني كل �لنا�ض، 
ع�ضر  �أ�ضباب  منه.  تعاين  �أي�ضا  �حل��ي��و�ن��ات  بع�ض  �أّن  ب��ل 
�له�ضمي فح�ضب، بل  �له�ضم متنوعة ول تتعلق باجلهاز 
له  �ملزمن  �له�ضم  ع�ضر  لكن  لالإن�ضان.  �لنف�ضية  باحلالة 

�أ�ضباب ثابتة.
�أغلب حالت �ضوء �له�ضم ميكن �أن ت�ضفى ب�ضكل طبيعي، 
�مل��و�د �حلام�ضية  ن�ضبة  �رتفاع  هو  كيماويا  تف�ضريه  �أّن  �إذ 
يف �ملعدة "�أو يف عموم �جلهاز �له�ضمي" وميكن مو�زنتها 

ب�ضهولة ببع�ض �مللح باعتباره قاعدة تو�زن �حلام�ض.
�لآثار �لناجمة عن �ضوء �له�ضم كما �أورده��ا تقرير ن�ضره 

موقع معهد "توتال هيلث":
*�لإرهاق.

*م�ضكالت �لغاز�ت.
*�رتفاع �لوزن �أو �نخفا�ضه ب�ضكل ملحوظ.

*�رتباك �لوظائف �لأنثوية عند �لن�ضاء.

ع�ضر  �نعكا�ضي يف  �أث���ر  ذ�ت  ت��ك��ون  وق���د  و�ل��ق��ل��ق  *�ل��ك��اآب��ة 
�له�ضم، فهي �ضبب ونتيجة يف �آن و�حد.

يوؤثر  �أن  ميكن  �مل�ضتمر  �له�ضم  فع�ضر  �لذ�تية،  *�ملناعة 
على نظام �ملناعة �لذ�تية يف ج�ضم �لإن�ضان.

*�ضرطان �ملعدة و�لقولون و�لأمعاء وما حولها، قد تنجم 
�أحيانا عن ع�ضر �له�ضم �ملزمن �إذ� �أهمل عالجه.

*�ختاللت �لدماغ ومنها باركن�ضن و�ألزهامير و�نخفا�ض 
م�ضتوى �لرتكيز �لذهني و�نحطاط �لقدرة على �لتحكم 

باحلركات.
*�ل�ضطر�بات �ملوؤدية �إىل �للتهابات.

عالمات ع�ضر �له�ضم
ع�ضر ه�ضم �لكاربوهيدر�ت

*�لرغبة يف تناول �ل�ضكريات.
*�جلفاف يف �ل�ضو�ئل، يف �لعني و�لأنف و�لفم حتى يف حال 

�ضرب �ملاء.
*��ضطر�بات �جلهاز �لتنف�ضي، وظهور حالت �لربو.

*�ضعف �لع�ضالت.
*�ضعف �لقدرة على �لتفكري بو�ضوح وقلة �لرتكيز.

*�ضعوبات يف �لبلع و�مل�ضغ.
*تغري �ل�ضوت خا�ضة يف حالت �لتعر�ض لتوتر م�ضتمر.

طرق طبيعية للتخل�ص من انتفاخ البطن املزعج

تناول وجبة لذيذة من العد�س اأو الكرنب "امللفوف"، 
قد يكون ممتعا، لكن تبعاته من انتفاخ وغازات يف 
املواقف  واأحيانا  ال�ضديد  الإزع��اج  ت�ضبب  البطن 
البطن  انتفاخ  من  التخل�س  ميكن  فكيف  املحرجة، 

وحت�ضني اله�ضم بطرق طبيعية؟
ال�ضعور بانتفاخ البطن م�ضاألة مزعجة كما اأنها قد 
خروج  يف  تت�ضبب  اإذ  حمرجة  مواقف  يف  ت�ضعك 

ال�ضيطرة  ميكن  ل  البطن  يف  اأ���ض��وات  اأو  ري��ح 
عليها. ورغم اأن تكون غازات البطن م�ضاألة 

اأن  اإل  طبيعية وجزء من عملية اله�ضم، 
منها  حتد  التي  الطرق  بع�س  هناك 

وعلى راأ�ضها امل�ضغ اجليد الذي يقلل 
من فر�س دخول الهواء للبطن 

جتنب  وب���ال���ت���ايل 
وال�ضعور  الغازات 

بالنتفاخ.

ت�سريبات مليونية جترب 
غوغل على اتخاذ 

القرار ال�سعب
ب�ضدد  �أن��ه��ا  غ��وغ��ل  �ضركة  �أع��ل��ن��ت 
�إغ������������الق م����وق����ع����ه����ا ل���ل���ت���و�����ض���ل 
قبل  بل�ض"  "غوغل  �لج��ت��م��اع��ي 
�ضهور،   4 ب��اأرب��ع��ة  �مل���ق���رر  �مل���وع���د 
ت�����ض��ري��ب جديد  �أع���ق���اب  وذل����ك يف 
من  لأك����رث  �ل�ضخ�ضية  ل��ل��ب��ي��ان��ات 

ح�ضاب. مليون   50
ويبدو �أن �ضل�ضلة �خرت�ق وت�ضريبات 
و�ضائل  ت�ضرب  ماز�لت  �حل�ضابات 
�لتو��ضل �لجتماعي، لكن �ل�ضفعة 
"غوغل  �ملرة طالت  �جلديدة هذه 
�ل�����ض��رك��ة يف  �ل���ذي ح���ددت  بل�ض"، 
�ملقبل  �أغ�ضط�ض  �ضهر  �ضابقا  وقت 

لإ�ضد�ل �ل�ضتائر نهائيا عليه.
وجاء قر�ر �ل�ضركة با�ضتباق �ملوعد 
�ل��ن��ه��ائ��ي ب��ح��و�يل 4 ���ض��ه��ور، بعد 
ت�ضريبات جديدة لأ�ضماء وعناوين 
�أخرى  �إلكرتوين ومعلومات  بريد 
قادرة  غ��ري  غ��وغ��ل  �أن  �إىل  ت�����ض��ري 
�ل�ضخ�ضية  �لبيانات  حماية  على 
�لجتماعي  �لتو��ضل  موقع  على 
�أن�ضاأته ملناف�ضة  �خلا�ض بها، �لذي 
بدوره  يعاين  �ل��ذي  "في�ضبوك"، 
له  بع�ضها  متالحقة  ف�ضائح  من 
عالقة بعمليات ت�ضريب �أو ت�ضهيل 
�لإد�رة  قبل  من  �لبيانات  ت�ضريب 

نف�ضها.
و�أقنعت عملية �لت�ضريب �لأخرية، 
�ملا�ضي  ن��وف��م��رب  يف  وق���ع���ت  �ل���ت���ي 
ح�ضاب  م��ل��ي��ون   52.5 و���ض��م��ل��ت 
م�ضتخدم للموقع، �ل�ضركة باإغالق 
�ملقبل  �أب����ري����ل  يف  ن��ه��ائ��ي��ا  �مل���وق���ع 
بح�ضب ما ورد �لثنني على مدونة 

�ملوقع.
�لثانية يف غ�ضون  �مل��رة  وه��ذه هي 
غوغل  فيها  تك�ضف  �لتي  �ضهرين 
�ضمحت  م�������ض���ك���الت  وج��������ود  ع�����ن 
للملف  ب��ه  �مل�ضرح  غ��ري  بالدخول 
غوغل  مل�����ض��ت��خ��دم��ي  �ل�����ض��خ�����ض��ي 

بل�ض.
وكانت �ل�ضركة �عرتفت يف �أكتوبر 
 500 ح�ضابات  ب��اخ��رت�ق  �مل��ا���ض��ي 
�نتظرت  ل��ك��ن��ه��ا  م�����ض��ت��خ��دم،  �أل����ف 
هذ�  ع����ن  ل���الإف�������ض���اح  ����ض���ه���ور   6

�لخرت�ق.
باإمكانية  متثل  �مل��رة  ه��ذه  و�خللل 
�مل���ع���ل���وم���ات  ك�����ل  �إىل  �ل����و�����ض����ول 
قبل  �أي���ام   6 و��ضتمر  �ل�ضخ�ضية، 
�ل�ضركة من ت�ضحيحه،  �أن تتمكن 
لكنها �ضددت على �أن �لخرت�ق مل 
كلمة  ول  �مل��ال��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ي�ضمل 

�ل�ضر.
�إن�����ه من  ق���ال���ت  �ل�����ض��رك��ة  �أن  ك��م��ا 
��ضتغالل  ي��ت��م  مل  �أن�����ه  �ل���و�����ض���ح 
�مل�ضربة  �ل�ضخ�ضية  �لبيانات  ه��ذه 
�لآن، وبالتايل  �آخر حتى  �أو  ب�ضكل 
�لت�ضريبات  جر�ء  �أ�ضر�ر  يوجد  ل 

�لأخرية.
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع الحتاد العربي للأ�ضمدة و�ضركة �ضابك ال�ضعودية

اأدنوك للأ�سمدة تنظم فعاليات احلقل الزراعي الإر�سادي لأول مرة يف دولة الإمارات

ملتقى وطني يجمع اآلف املواطنني 

اأبو ظبي التقني يطلق خميم البيت متوحد الأحد املقبل ملدة 10 اأيام يف الظفرة

جامعة اأبوظبي تد�سن مركزًا اأكادمييًا جديدًا للطلبة

جناح م�ست�سفى توام يف اإجراء اأول عملية زراعة قوقعة يف مدينة العني

••العني - الفجر

�نطلقت �أم�ض يف ق�ضر �ملويجعي مبدينة �لعني، فعاليات 
�حلقل �لزر�عي �لإر�ضادي يف دورته �لثالثة، و�لذي يقام 
�أدنوك  �ضركة  �لإم��ار�ت وتنظمه  دولة  �لأوىل يف  للمرة 
لالأ�ضمدة، �إحدى �ضركات جمموعة �أدنوك، بالتعاون مع 

�لحتاد �لعربي لالأ�ضمدة و�ضركة �ضابك �ل�ضعودية.
ليومني  متتد  �لتي  �ل��زر�ع��ي  �حلقل  فعاليات  ت�ضمنت 
جم��م��وع��ة م��ن �لأن�����ض��ط��ة و�مل��ح��ا���ض��ر�ت وور�����ض �لعمل 
لالأ�ضمدة  �لآم����ن  �ل���ض��ت��خ��د�م  جم���ال  يف  �ملتخ�ض�ضة 
و�ل��وق��اي��ة و�لإن����ت����اج، و���ض��ي��ت��م خ��الل��ه��ا ك��ذل��ك ت�ضليط 
�ل�ضوء على �أ�ضحاب ق�ض�ض �لنجاح يف �ملجال �لزر�عي 
�لفعالية  �ضتت�ضمن  كما  �ل�ضتمر�ر،  على  وت�ضجيعهم 

ع��م��ل زي����ارة م��ي��د�ن��ي��ة يف �حل��ق��ول ل��ت��ع��ري��ف �ملز�رعني 
ب��ال���ض��ت��خ��د�م �لأم��ث��ل ل��الأ���ض��م��دة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حلديثة 

بهدف زيادة �لإنتاج كما ونوعاً.
�لرئي�ض  �ل�ضويدي،  �ضلطان  هزمي  قال  �ملنا�ضبة  وبهذه 
�لتنفيذي لأدنوك لالأ�ضمدة: "تفتخر �أدنوك لالأ�ضمدة 
بتنظيم ه��ذ� �حل��دث �ل��زر�ع��ي �ملهم لأول م��رة يف دولة 
�لإم��ار�ت خالل عام ز�يد، فهو ياأتي متما�ضياً مع روؤية 
�آل  �ضلطان  بن  ز�ي��د  �ل�ضيخ  تعاىل  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور 
يف  �ملتعلقة  �حلكيمة  ونظرته  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان، 
�أهمية  و�إي��الئ��ه  �ل��زر�ع��ي  بالقطاع  �لنهو�ض  ���ض��رورة 
�لدعم  ك��ل  وت��ق��دمي  ت��ط��وي��ره  ع��ل��ى  و�لت�ضجيع  ك��ب��رية 
�لعربي  م��ع �لحت���اد  �ل��ت��ع��اون  ي�ضرنا  ل��ل��م��ز�رع��ني. كما 
�أن  من  ثقة  وكلنا  �ل�ضعودية،  �ضابك  و�ضركة  لالأ�ضمدة 

فر�ضة  و�حل�ضور  �مل�ضاركني  �أم��ام  �ضيتيح  �حل��دث  ه��ذ� 
مميزة لتبادل �خلرب�ت و�لطالع على �أحدث �لتقنيات 

و�لبتكار�ت يف �لقطاع �لزر�عي". 
وت�ضتهدف فعالية �حلقل �لزر�عي �ملز�رعني و�لعاملني 
و�لعمالة  و�مل��ب��ي��د�ت  �لأ���ض��م��دة  م��ع  �لتعامل  جم��ال  يف 
�لزر�عية و�جلامعات، وذلك من �أجل رفع كفاءة وخرب�ت 
و�لتعرف  و�مل��ب��ي��د�ت  �لأ���ض��م��دة  ��ضتخد�م  يف  �مل��ز�رع��ني 
��ضتخد�مها.  و�لطرق �حلديثة يف  �لأ�ضمدة  �أن��و�ع  على 
�لفنية  �لتو�ضيات  ن�ضر  �إىل  �لفعالية  ه��ذه  تهدف  كما 
بال�ضتخد�م �لأمثل لالأ�ضمدة و�ملبيد�ت �لتي ت�ضهم يف 
�لتغلب على �ملعوقات �لإنتاجية �لتي تو�جه �ملز�رعني، 
لالأ�ضمدة  �مل�ضنعة  �ل�����ض��رك��ات  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  وت��وث��ي��ق 
و�لحتاد �لعربي لالأ�ضمدة، �إ�ضافة �ىل تفعيل �مل�ضوؤولية 

�لجتماعية من قبل �ل�ضركات �مل�ضنعة لالأ�ضمدة جتاه 
بني  �لت�ضال  قنو�ت  تنمية  جانب  �إىل  �ل��زر�ع��ة،  قطاع 
�مل�ضاركني  و�لإقليميني  �ملحليني  و�ملخت�ضني  �خل��رب�ء 
�لزر�عي  �حل��ق��ل  فعاليات  �أن  �إىل  ي�ضار  �لفعالية.  يف 
�لر����ض���ادي ���ض��ه��دت م�����ض��ارك��ة �ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات من 
وذوي  �لإن�ضانّية  للرعاية  �لعليا  ز�يد  موؤ�ّض�ضة  �ضمنها 
���ة، و����ض���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة لتطوير  �لح���ت���ي���اج���ات �خل���ا����ضّ
و�لهيئة  �ملز�رعني،  خلدمات  �أبوظبي  ومركز  �مل�ضاريع، 
�لدويل  و�ملركز  �لزر�عي،  و�لإمن��اء  �لعربية لال�ضتثمار 
للزر�عة �مللحية، و�ضركة �لفوعة للتمور، بالإ�ضافة �إىل 
ع��دد م��ن خريجي كلية �لأغ��ذي��ة و�ل��زر�ع��ة يف جامعة 
�ملز�رعني  م��ن  وجمموعة  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 

�ملحليني.

•• اأبوظبي - الفجر

�لتقني  و�ل���ت���دري���ب  للتعليم  ظ��ب��ي  �أب����و  م��رك��ز  ي��ن��ظ��م 
"�لبيت  �لوطني  �ملخيم  من  �ل�ضاد�ضة  �ل��دورة  و�ملهني، 
للحياة"  "�لرت�ث  ���ض��ع��ار  حت���ت   ،2018 متوحد" 
�جلاري  25 دي�ضمرب  وحتى  �ملقبل  �لأح���د  م��ن  ب��د�ي��ة 
و�لطالبات  �لطالب  �آلف  مب�ضاركة  �لظفرة  مبنطقة 
من  ع�ضر  �لثاين  وحتى  �لعا�ضر  �ل�ضف  من  �ملو�طنني 
�ملد�ر�ض �حلكومية �لقادمني من كافة �إمار�ت �لدولة، 
ومعهد  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون  وذل��ك 
للتعليم  ظبي  �أب���و  ومعهد  �لتطبيقية،  �لتكنولوجيا 
و�لتطوير  للتعليم  �أبو ظبي  �ملهني، ومركز  و�لتدريب 

�ملهني.
و ق���ال ���ض��ع��ادة م���ب���ارك ���ض��ع��ي��د �ل�����ض��ام�����ض��ي م��دي��ر عام 
�أن  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز 
يف  ياأتي  كبري  وطني  متوحد" ملتقى  " �لبيت  خميم 
وطنية  �أجيال  لبناء  �لر�ضيدة  �لقيادة  توجيهات  �إط��ار 
جديدة متتلك �ملهار�ت �ل�ضناعية على قاعدة "�لرت�ث 
�ل�ضيخ  �ملوؤ�ض�ض  �لقائد  �لتي �ضيدها  للحياة" �لر��ضخة 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه، و�ضارعليها  ز�يد بن �ضلطان 
نخبة  يت�ضمن  �ملخيم  �أن  �إىل  لفتا  و�لآب����اء،  �لأج���د�د 
تنظيمها  يتم  �لتي  �لفعاليات  و  �لأن�ضطة  خمتارة من 

د�خل �ملخيم وخارجه مبا ينمي لدى �ل�ضباب و�لفتيات 
مهار�ت وركائز �لبتكار و �لت�ضنيع و �لروبوتات، بجانب 
�لأن�ضطة �لريا�ضية، و�لرت�ثية، و�لثقافية، و�لتعليمية 
و�ل��ف��ك��ري��ة، و�لج��ت��م��اع��ي��ة، و�ل��ق��ي��ادي��ة وغ���ريه���ا من 

ومهار�تهم  �ل�ضباب  ميول  مع  تتو�فق  �لتي  �لفعاليات 
يطور  �لتقني"  "�أبوظبي  �أن  على  م��وؤك��د�ً  ومو�هبهم، 
�ل�ضرت�تيجية  يتو�فق مع �خلطط  �ملخيم مبا  بر�مج 
للدولة.   و�أو�ضح �ضعادة مبارك �ل�ضام�ضي �أن "�أبوظبي 

�ضكل  �ل�ضرت�تيجيني  �ل�ضركاء  مع  بالتعاون  �لتقني" 
��ضرت�تيجية  خ��ط��ة  لتنفيذ  متخ�ض�ض  ع��م��ل  ف��ري��ق 
�لق�ضوى  �ل�ضتفادة  حتقيق  ت�ضمن  ومتطورة  مرنة 
من بر�مج �ملخيم �لذي ي�ضم جدوَل حافاَل بالأن�ضطة 
و�ل����دور�ت  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��رت�ث��ي��ة  و�لأل���ع���اب  �لثقافية 
�لطلبة  ت�ضجع  تعليمي  تفاعلي  �إط��ار  يف  �ضممت  �لتي 
على تعلم وتطوير مهار�تهم يف �حلرف �ليدوية �لتي 
�ل�ضعوبات  و�لتعرف على  �لأج��د�د  �أتقنها وتفنن فيها 
�لتي و�جهوها ذلك بجانب �مل�ضاركة �لفاعلة يف دور�ت 
�ملهنية  و�مل���ه���ار�ت  �ل�ضناعية  و�مل���ه���ار�ت  �لتكنولوجيا 
يف  و�لإب����د�ع  �لكت�ضاف  لديهم  تنمي  �لتي  و�حلياتية 

كافة �لتخ�ض�ضات و�ملجالت.
�مل��رزوق��ي رئي�ض مهار�ت  ق��ال علي حممد  وم��ن جهته 
�أن  للمخيم  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ض  �لإم�����ار�ت 
كامل  وف����رت  �لتقني"  ظ��ب��ي  "�أبو  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة 
�لأ���ض��ب��اب �ل��الزم��ة لتحقيق �أه����د�ف �مل��خ��ي��م ح��ي��ث مت 
�إعد�د �لبنية �لتحتية و�ملر�فق لتقدمي كافة �خلدمات 
وت��ف��ع��ي��ل خم��ت��ل��ف �لأن�����ض��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات وف���ق �أعلى 
�لفعاليات  �أن  �إىل  لف��ت��ا  و�ل�����ض��الم��ة،  �لأم����ن  م��ع��اي��ري 
تت�ضمن كذلك �مل�ضابقات �لثقافية، و�لريا�ضية �ملثرية 
ذ�ت �جلو�ئز مبا ي�ضمن تفاعل �مل�ضاركني و��ضتفادتهم 

�لق�ضوى من كافة �لفعاليات.
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جديد�ً  متطور�ً  �أكادميياً  مركز�ً  �أبوظبي  جامعة  د�ضنت 
تزويد  ب��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لرئي�ضي  �جلامعة  ح��رم  يف 
�لتعلم  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات  م��ن  �ضاملة  مبجموعة  طلبتها 
مل�����ض��اع��دت��ه��م ع��ل��ى �لتفوق  �ل���ذك���ي �مل�����ض��م��م��ة خ�����ض��ي�����ض��اً 
�أكادميياً، حيث ي�ضم �ملركز �جلديد، �لذي طورته كلية 
متعددة  و�أخ���رى  در����ض��ي��ة  ق��اع��ات  �جلامعية،  �ملتطلبات 
ب���اأح���دث �خلدمات  �ل���ض��ت��خ��د�م��ات، ج��م��ي��ع��ه��ا جم��ه��زة 

و�لتكنولوجيا �حلديثة.
�كت�ضاف  على  �لطلبة  م�ضاعدة  بغر�ض  �مل��رك��ز  و�ضمم 
�لدر��ضة  يف  �لتفوق  م��ن  متكنهم  ج��دي��دة  تعلم  و�ضائل 

وحتقيق �أعلى م�ضتويات �لتميز �لأكادميي. 
و�ف��ت��ت��ح �مل��رك��ز �أع�����ض��اء م��ن جم��ل�����ض �ل��ط��ل��ب��ة بح�ضور 
�إ�ضافة  �أب��وظ��ب��ي،  �أح��م��د، م��دي��ر جامعة  �ل��دك��ت��ور وق���ار 
�أع�ضاء هيئة  �لكليات يف �جلامعة وعدد من  �إىل عمد�ء 
�ل��ت��دري�����ض و�ل��ط��ل��ب��ة، ح��ي��ث ق���ام���و� ب��ج��ول��ة يف خمتلف 
�لتعلم  منهجيات  على  و�طلعو�  �ملن�ضاأة �جلديدة  مر�فق 
�ملتنوعة �لتي ت�ضمها و�ل�ضبل �مل�ضتخدمة لال�ضتفادة من 
�مل�ضاحات �ملتاحة.  ويف تعليقه، قال �لدكتور وقار �أحمد: 

حرمنا  يف  �لأك���ادمي���ي  �ل��ن��ج��اح  م��رك��ز  بتد�ضني  "نعتز 
�جل��ام��ع��ي ب��اأب��وظ��ب��ي، و�ل����ذي مي��ث��ل �إ���ض��اف��ة ه��ام��ة �إىل 
مو��ضلة  بهدف  لطلبتها  �جلامعة  توفرها  �لتي  �ملر�فق 
حت�ضني جتربتهم �لأكادميية، حيث نحر�ض على تهيئة 
ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وحم���ف���زة م���ن خ����الل تزويد 
ليكونو�  تعدهم  �لتي  و�مل��ه��ار�ت  �لو�ضائل  ب�ضتى  �لطلبة 
يف  �جلامعة  روؤي���ة  م��ع  يتما�ضى  م��ا  وه��و  �مل�ضتقبل،  رو�د 
�ملنطقة."  يف  �جل��ام��ع��ات  �أف�����ض��ل  ك��اأح��د  مكانتها  تعزيز 
كلية  عميد  ناير،  �ضريثي  �لدكتورة  قالت  جانبها،  ومن 
�إن�ضاء  "جاء  �أب��وظ��ب��ي:  جامعة  يف  �جلامعية  �ملتطلبات 
مركز �لنجاح �لأكادميي �نطالقاً من حر�ضنا على و�ضع 
�لطلبة على ر�أ�ض قائمة �أولوياتنا، حيث عملنا على �أخذ 
�حتياجات �لطلبة �لتعليمية وتطلعاتهم بعني �لعتبار، 
�أو م��ن حيث  �مل��رك��ز  �مل�����ض��اح��ات يف  ���ض��و�ًء خ��الل ت�ضميم 
تطويرها  مت  �لتي  �مل�ضتخدمة  و�لأدو�ت  �لتكنولوجيا 
لتحقيق هدف و��ضح قائم على تعزيز �لتجربة �لتعليمية 
وحتفيز �لطلبة على �لتفوق �لأكادميي."  و�أو�ضحت ناير 
�أن جامعة �أبوظبي تبنت خطة �ضاملة ل�ضمان �ل�ضتفادة 
�لفعاليات  تنظيم  ذل��ك  �مل��رك��ز مب��ا يف  م��ن  ف��ع��ال  ب�ضكل 
وور�ض �لعمل وجل�ضات �حلو�ر و�لتوجيه �لتي تركز على 

تطوير �ملهار�ت �ل�ضخ�ضية و�لتي ل يتم تدري�ضها للطلبة 
يف �لقاعات �لدر��ضية على وجه �خل�ضو�ض.

�أعرب �أع�ضاء جمل�ض �لطلبة عن �ضعادتهم بافتتاح �ملركز 
�لأكادميي �جلديد، م�ضريين �إىل دوره يف تزويد �لطلبة 
مهار�تهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ت�����ض��اع��ده��م  م��ت��ك��ام��ل��ة  مبن�ضة 
وجتربتهم  �أد�ئ���ه���م  حت�ضني  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �حل��ي��ات��ي��ة، 

�لأكادميية.
على  و�لفردية  �جلماعية  �لتعلم  �أ�ضاليب  �ملركز  ويدعم 

حد �ضو�ء، ومن �ملقرر �أن ي�ضت�ضيف جمموعة و��ضعة من 
�أن�ضطة  �لدر��ضي مبا يف ذلك  �لعام  �لأن�ضطة على مد�ر 
عمل  وور�����ض  �خل�ضو�ضية  و�ل���درو����ض  �ل��ف��ردي  �لتعلم 
�أكادميية �أخرى ت�ضاعد يف بناء �ملهار�ت �لأ�ضا�ضية مبا يف 
وتن�ضيق  و�لتنظيم  �لأه��د�ف  �لوقت وحتديد  �إد�رة  ذلك 
طلبة  �لأك��ادمي��ي  �لنجاح  مركز  وي�ضتقبل  �مل��ه��ام.  �إمت��ام 
 9 �أبوظبي من �لأحد �إىل �خلمي�ض من �ل�ضاعة  جامعة 

�ضباحاً وحتى 8 م�ضاًء. 
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عاد �لأمل �إيل مو�طن يبلغ من �لعمر ٤٧ 
�لأط��ب��اء يف م�ضت�ضفى  �أن جن��ح  ع��اًم��ا بعد 
�أبوظبي  ���ض��رك��ة  م�ضت�ضفيات  �أح����د  ت����و�م 
للخدمات �ل�ضحية ) �ضحة( يف �إجر�ء �أول 

عملية زر�عة قوقعة يف مدينة �لعني . 
�ل�ضام�ضي  �أح����م����د  �ل����دك����ت����ور  و�أو������ض�����ح 
و�حلا�ضل  وحنجرة  و�أذن  �أن��ف  ��ضت�ضاري 
على �لزمالة �لفرن�ضية يف زر�عة �لقوقعة 
�أن �ملري�ض كان يعاين  يف م�ضت�ضفى تو�م، 
���ض��دي��د يف م�ضتوى  ع�����ض��ب��ي  ���ض��ع��ف  م���ن 
�ل�ضمع ونق�ض متز�يد يف م�ضتوى �ل�ضمع 
�ضلًبا يف حياته  �أثر عليه  منذ �ضنتني مما 
�ليومية و�لعملية ، ومت عمل �لفحو�ضات 
�لطبية �لالزمه له وقد تبني �أن �ملري�ض 

يعاين من نق�ض تام يف ع�ضب �ل�ضمع. 
وقد �أ�ضرف على �لعملية �جلر�ح ��ضت�ضاري 

�لأذن و�لأنف و�حلنجرة يف م�ضت�ضفى تو�م 
�لدكتور �أحمد �ل�ضام�ضي ، و�أفاد �أن �لعملية 
م�ضاعفات  �أي��ة  دون  م��ن  بالنجاح  تكللت 
بجهود �لفريق �لطبي و�لأجهزة �ملتوفرة 

بامل�ضت�ضفى ، حيث متاثل �ملري�ض لل�ضفاء 
يومني  بعد  �مل�ضت�ضفى  م��غ��ادرة  و��ضتطاع 
من �لعملية حيث  متت برجمة �لقوقعة 
فاعليتها  من  و�لتاأكد  �أ�ضابيع  ثالثة  بعد 

�لكاملة. 
زر�عة �لقوقعة هي عملية جر�حية ُيغر�ض 
فيها جهاز �إلكرتوين د�خل �لأذن �لد�خلية 
�جلهاز  وينق�ضم   ، �ل�ضمع  على  للم�ضاعدة 
�إىل ق�ضمني: �لأول د�خلي ي�ضمى �لقوقعة 
�ملربمج  ي�ضمى  خارجي  و�لثاين  �ملزروعة 

�أو معالج �لكالم
�لذين  لالأ�ضخا�ض  خياًر�  تكون  �أن  ميكن 
نتيجة  �ل�����ض��دي��د  �ل�ضمع  ف��ق��د�ن  ي��ع��ان��ون 
يتلقون  و�ل��ذي��ن  �لأذن  د�خ��ل  تلف  وج��ود 

فائدة حمدودة من �ضماعات �لأذن.
قد ت�ضاعد عمليات زر�عة قوقعة �لأذن يف 
حت�ضني م�ضتوى �لتو��ضل ونوعية �حلياة 
�لإعاقة  يعانون  �لذين  لالأفر�د  بالن�ضبة 

ي�ضتفيدون  و�ل���ذي���ن  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل�ضمعية 
ل  �لأذن.  �ضماعات  م��ن  حم���دودة  ب�ضورة 
�ضيما بالن�ضبة ل�ضغار �ل�ضن و�لأطفال يف 

مرحلة تعلم �لكالم وفهم �للغة.

ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��ب��ال��غ��ني و�لأط����ف����ال �لذين 
�لكالم  تعلم  ب��ع��د  �ل�����ض��م��ع  ف��ق��دو� ح��ا���ض��ة 
�ل���ض��ت��ف��ادة م���ن ع��م��ل��ي��ات زر�ع�����ة قوقعة 

�لأذن.

بالتعاون مع اجلمعية العاملية لزراعة الأع�ضاء
نقل وزراعة الأع�ساء.....التحديات والإجنازات �سمن 

اأجندة من الفعاليات الطبية التي اأقيمت على اأر�ص املعار�ص
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بالتحديات،  �ملليئة  �حل��دي��ث��ة،  �لطبية  �مل��ج��الت  م��ن  �لأع�����ض��اء  وزر�ع����ة  نقل 
يعرف  ما  هو  �لتحديات،  �أه��م هذه  �أح��د  �ملتالحقة  و�لتطور�ت  وبالخرت�قات 
جهاز  مهاجمة  من  تنتج  �لتي  �لعملية  وه��ي  �مل���زروع،  للع�ضو  �جل�ضم  برف�ض 
و�لتخل�ض منه،  �لق�ضاء عليه،  للع�ضو، ومعاملته كج�ضم غريب يجب  �ملناعة 
مما قد يوؤدي بالتبعية �إىل ف�ضل عملية �لزر�عة، ورمبا �حلاجة �إىل �إز�لة �لع�ضو 
لحقا. هذ� �لتحدي تتم مو�جهته باأ�ضلوبني؛ �لأول هو �ختيار متربع متطابق 
ن�ضيجيا قدر �لإمكان مع �ملري�ض، و�لثاين هو �لعتماد على �لأدوية و�لعقاقري 
�أن �لتحدي �لكبري �لآخر �لذي يو�جه جمال نقل  �ملثبطة جلهاز �ملناعة. كما 
�لب�ضرية  �ملتوفر من �لأع�ضاء  وزر�عة �لأع�ضاء، هو �لنق�ض �حلاد و�ملزمن يف 
�ملتربع بها، وهو �لنق�ض �لذي يوؤدي ح�ضب بع�ض �لح�ضاء�ت و�لتقدير�ت �إىل 
وفاة 20 �ضخ�ض يوميا يف �لوليات �ملتحدة فقط، بينما هم على قو�ئم �لنتظار 
�لطويلة. ويقدر �أي�ضا �أن يف �لوليات �ملتحدة وحدها، ورغم �إجر�ء قر�بة �ل�35 
�ألف،   114 �أكرث من  �ألف عملية نقل وزر�ع��ة لالأع�ضاء �ضنويا، ل ز�ل يوجد 
طفل و�مر�أة ورجل، على قو�ئم �لنتظار حاليا، ومبرور كل ع�ضرة دقائق ي�ضاف 

لتلك �لقو�ئم ��ضم �ضخ�ض �آخر يف حاجة لع�ضو حيوي لال�ضتمر�ر يف �حلياة. 
هذه �لق�ضايا، وما على �ضاكلتها من �لق�ضايا و�ملو��ضيع �ملماثلة، كانت �ضمن 
�أجندة و�حدة من �لفعاليات �لطبية �لهامة �لتي �أقيمت بد�ية �لأ�ضبوع �ملا�ضي 
لزر�عة  �لعاملية  �جلمعية  بني  بالتعاون  �أبوظبي،  مبدينة  �ملعار�ض  �أر���ض  على 
�ضركة  وبرعاية  بالأع�ضاء،  للتربع  �لوطني  �لإم��ار�ت��ي  و�لربنامج  �لأع�ضاء، 
ووز�رة  باأبوظبي،  �ل�ضحة  د�ئ��رة  ودعم  "�ضحة"،  �ل�ضحية  للخدمات  �أبوظبي 
�ل�ضحة ووقاية �ملجتمع، ومركز ومكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت، وبح�ضور نخبة 
و�إيطاليا،  �مل��ت��ح��دة،  و�ل��ولي��ات  وك��ن��د�،  �إ�ضبانيا،  م��ن  �لعامليني؛  �خل���رب�ء  م��ن 
�لدولة،  يف  �لعاملة  �لطبية  �لكو�در  من  متنوعة  وكوكبة  �خلليج،  دول  وباقي 
وم���ن ط���الب ك��ل��ي��ات �ل��ط��ب �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ب��ه��دف ت��وف��ري �ل��ت��دري��ب للحا�ضرين 
يف  �لعلمية  �مل�ضتجد�ت  و�آخ��ر  �ملمار�ضات  �أف�ضل  على  و�إطالعهم  و�مل�ضاركني، 
جمال نقل وزر�عة �لأع�ضاء. و�إدر�ك��ا حلجم �لتحدي �لذي يو�جه جمال نقل 
وزر�عة �لأع�ضاء، خ�ض�ض �لدكتور "مارتي مانياليت�ض" �لربوفي�ضور بجامعة 
مبر�كز  يعرف  ما  و�إد�رة  وهيكلة  �إن�ضاء  لكيفية  حما�ضرته  مو�ضوع  بر�ضلونة، 
تن�ضيق �لتربع �لأع�ضاء، وهي منظمات م�ضوؤولة عن تقييم �أهلية �ملتربع �ملتويف، 
و�ضالحية وكفاءة �لع�ضو �ملتربع به، بالإ�ضافة �إىل �لتن�ضيق بني مكان ح�ضد 
�ضبل  �لزر�عة، مبا ذلك  �ضتتم فيها عملية  �لتي  �ملرغوب فيه، و�جلهة  �لع�ضو 
عمل  ل�ضالحية  �جل��غ��ر�يف  �لنطاق  �ضمن  �ملكانني،  بني  �لع�ضو  نقل  وو�ضائل 
ون�ضاط مركز �لتن�ضيق �ملعني. و�أو�ضح �لربوفي�ضور "مارتي" �أن من بني 7.5 
مليار هم عدد �أفر�د �جلن�ض �لب�ضري حاليا، يتوفى �ضنويا قر�بة �ل57 مليون، 
يتربع 30 �ألف منهم فقط باأع�ضائهم بعد �لوفاة، وهو ما يعادل ن�ضبة تربع 
هذه  وت�ضتخدم  �ل��وف��ي��ات،  جممل  م��ن  �ملئة  يف   0.053 تبلغ  �أك��رث  �أو  بع�ضو 
�لأع�ضاء يف 118 �ألف حالة زر�عة حول �لعامل كل عام. وعلى ح�ضب "�ملر�ضد 
�أل��ف حالة   85 �إج��ر�ء  �لأع�ضاء يف  تلك  بالأع�ضاء" ت�ضتخدم  للتربع  �ل��دويل 
نقل وزر�ع��ة كلى، و28 �ألف حالة زر�عة كبد، و7 �آلف حالة زر�عة قلب، و5 
زر�عة  196 حالة  �إىل  بالإ�ضافة  بنكريا�ض،  زر�ع��ة   2300 رئ��ة،  زر�ع��ة  �آلف 
كيفية  عن  و�فيا،  �ضرحا  �لإ�ضباين،  �لربوفي�ضور  قدم  كما  �ل�ضغرية.  لالأمعاء 
فهم وحتليل �لعنا�ضر و�ملكونات �لأ�ضا�ضية لبناء برنامج تربع ناجح، منبها �إىل 
لزر�عة  �حلالية  �مل�ضتويات  �نخفا�ض  �إىل  �أدت  و�لتي  �ل�ضائعة  �لأخطاء  �أن من 
�لتربع،  تن�ضيق  ملر�كز  �لكاف  �لدعم  توفر  �ل��دول، هو عدم  بع�ض  �لأع�ضاء يف 
و�لكتفاء بتوفري �لدعم ملر�كز �لزر�عة من م�ضت�ضفيات وموؤ�ض�ضات طبية. رغم 
مت�ضاو  ب�ضكل  تعتمد  �لأع�ضاء،  لزر�عة  وطني  لربنامج  �لكاملة  �ملنظومة  �أن 
�إجر�ء  �لتربع، وعلى كفاءة وفعالية مر�كز  تن�ضيق  على كفاءة وفعالية مر�كز 
وللمجتمع  ل��الأف��ر�د  �لتهام  �أ�ضابع  توجيه  �خلطاأ  من  ي�ضبح  ول��ذ�  �ل��زر�ع��ة. 
�أو  يف �لدول �لتي تنخف�ض بها م�ضتويات �لتربع، مقارنة بامل�ضتويات �لدولية، 
تف�ضري هذ� �لنخفا�ض على �أنه ب�ضبب غياب ثقافة �لتربع، يف �لوقت �لذي مل 

تن�ضاأ يف تلك �لدول من �لأ�ضل �لآليات �ل�ضرورية للو�ضول �إىل �ملتربعني.
وحد�ت  لإن�ضاء  �ل�ضروري  �لهيكل  "مارتي" مكونات  �لربوفي�ضور  و��ضتعر�ض 
تن�ضيق �لتربع بالأع�ضاء د�خل �مل�ضت�ضفيات، وكيفية تاأ�ضيل وتو�ضيح �لإجر�ء�ت 
بالإ�ضافة  برمتها.  �لعملية  ل�ضمان جناح  �لطبي  �لطاقم  �أف��ر�د  بني  �ل�ضليمة 
�ملتربع  �لأع�ضاء  توزيع  وتن�ضيق  ح�ضد  يف  �ملختلفة  �لنماذج  وق��ع  مقارنة  �إىل 
هدف  حتقيق  على  �ضي�ضاعد  م��ا  وه��و  منها،  ك��ل  وفعالية  ك��ف��اءة  وم���دى  ب��ه��ا، 
�لب�ضرية  بالأع�ضاء  للتربع  وطني  نظام  تطوير  جهود  �ضمن  �لذ�تي  �لكتفاء 
"�ضوز�ن جندر�ضون"،  قدمت  نف�ضه،  �ملنو�ل  وعلى  �لعربية.  �لإم��ار�ت  دول��ة  يف 
رئي�ضة وموؤ�ض�ضة �أحد �أهم مر�كز تن�ضيق �لتربع بالأع�ضاء يف �لوليات �ملتحدة 
�لأهمية  عن  تف�ضيليا  و�ضرحا  عر�ضا   ،  )LifeSource( "ليف-�ضور�ض"
�لتي �أ�ضبحت هذه �ملر�كز حتتلها يف منظومة �لرعاية �لطبية �حلديثة. حيث 
يبلغ عدد هذه �ملر�كز يف �لوليات �ملتحدة حاليا، 58 مركز� معتمد� فيدر�ليا. 
بولية  مينيابول�ض  مدينة  يف  مقرة  يقع  �ل��ذي  ليف-�ضور�ض،  مركز  ويعترب 
�أم��ري��ك��ي من  م��رك��ز  �أك���رب  ث��اين  م��وظ��ف،   145 حاليا  ب��ه  ويعمل  مينو�ضوتا، 
�ضبعة ماليني  لأك��رث من  ويقدم خدماته  �جلغر�فية،  �لتغطية  م�ضاحة  حيث 
�ضخ�ض. ومنذ �إن�ضاءه عام 1989، ن�ضق �ملركز �أكرث من 14 �ألف عملية تربع 
وزر�عة، بالإ�ضافة �إىل 250 �ألف ن�ضيج ب�ضري خمتلف، وهي �لإجناز�ت �لتي مت 

حتقيقها من خالل �لتعاون �لوثيق مع 9 مر�كز زر�عة �إقليمية.
وتعر�ضت "جندر�ضون" حلقيقة �أن �إد�رة مر�كز �لتربع بكفاءة وفعالية، يتطلب 
نفقات مالية خا�ضة، وهو ما ميكن متويله من خالل تخ�ضي�ض ن�ضبة 5 �أو 10 
يف �ملئة من �لتوفري �لذي حتققه بر�مج زر�عة �لأع�ضاء مليز�نية نظام �لرعاية 
برب�مج  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  دول  بع�ض  فيه  �هتمت  �ل��ذي  �لوقت  ويف  �ل�ضحية. 
�لزر�عة، ووفرت لها ميز�نيات �ضخية، تظل �حلقيقة �لو��ضحة �أن ن�ضب �لتربع 
بالأع�ضاء، تختلف ب�ضكل و��ضح بني �لدول �لتي ت�ضرتك يف �لثقافة و�لديانة، 
حيث ترتفع ن�ضب �لتربع يف �لدول �لتي توجد بها منظومة للتربع بالأع�ضاء، 
وتتوفر بها �لإمكانيات �ل�ضرورية. ولذ� من غري �لإن�ضاف �حلكم على وجود 
ثقافة �لتربع من عدمها، يف غياب دعم كامل لآليات �لتربع بالأع�ضاء، وت�ضخري 

�لتمويل �لالزم من �لتاأمني �لطبي و�حلكومي لدعم �إجر�ء�ت �لتربع.
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والبخار احلارة  املياه  ا�ضتخدام   1-
�لبخار  ��ضتن�ضاق  �إن  �ضيانور،  ديل  �لدكتور  يقول 
�لأنفية  �جل���ي���وب  ن�����ض��ي��ج  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  ي�����ض��اع��د 
ويعطي �ضعور�ً بالر�حة. وين�ضح �لدكتور �ضيانور 
�ل��دو���ض حتى  ب��ال��وق��وف د�خ���ل �حل��م��ام وت�ضغيل 
�ل�ضتلقاء  للمري�ض  ميكن  كما  �لبخار،  يت�ضاعد 
�لأنف  على  د�ف��ئ��ة  من�ضفة  وو���ض��ع  �ل�ضرير  على 

و�لوجنتني.
�إ�ضافة �إىل ما �ضبق ميكن غلي �ملاء يف وعاد حتى 

�لر�أ�ض  تغطية  ث��م  وم��ن  م��ن��ه،  �ل��ب��خ��ار  يت�ضاعد 
مبن�ضفة و��ضتن�ضاق �لبخار حتى يخف �لأمل.

الأنفية اجليوب  ري   2-
ي�ضتخدم  �لأ���ض��ا���ض طريقة  ه��و يف  �لأن��ف��ي  �ل���ري 
فيها حملول من �ملياه �ملاحلة، ملحاربة �جلر�ثيم 
و�ملخاط يف �ملمر�ت �لأنفية. وقد وجد عدد قليل 
م��ن �ل��در����ض��ات ب���اأن �ل���ري مي��ك��ن �أن يخفف من 

�أعر��ض �جليوب �لأنفية.

ويوؤكد �خلرب�ء على �أهمية ��ضتخد�م �ملاء �ملقطر 
�أي طفيليات يف  �إمكانية دخول  �أو �ملعقم، لتجنب 

ممر�ت �جليوب �لأنفية.

مترين  3-
ت��ن�����ض��ح �مل���ع���اجل���ة �لأم���ري���ك���ي���ة ل���ي���زيل ك������از�دي. 
�لر�أ�ض  ورفع  �ل�ضرير  �أو  �لأر���ض  بال�ضتلقاء على 
دقيقة حتى   30 مل��دة  و�ل���ض��رتخ��اء  �لأع��ل��ى  �إىل 

ي�ضعر �مل�ضاب بالر�حة.

بروميلني اأنزمي  ا�ضتخدام   4-
�ملوجودة  �لإن���زمي���ات  م��ن  ه��و خليط  ب��روم��ي��ل��ني 
يف ن��ب��ات �لأن���ان���ا����ض �ل����ذي ي��ب��اع ك��م��ك��م��ل غذ�ئي 
�أو  ك���رمي،  �أو  كم�ضحوق،  عليه  �حل�ضول  ميكنك 
جملة  يف  ن�ضر  لبحث  ووفقا  كب�ضولة.  �أو  قر�ض، 
تاأثري  در����ض��ة  مت  فقد   ،Laryngoscope
وتبني  �لأنفية  �جليوب  �لتهاب  على  �لربوميلني 
�للتهابات  ح���دة  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  ف��ع��ال يف  ب���اأن���ه 

�لأنفية.

الكري�ضيتني مكّون   5-
على  �لأخ�ضر  و�ل�ضاي  و�لتفاح  �لب�ضل  يحتوي 
مكّون نباتي طبيعي يدعى كري�ضيتني �لذي يعترب 
من �أكرث م�ضاد�ت �لأك�ضدة فاعلية. وقد ثبت باأن 
�لكري�ضيتني ي�ضاهم ب�ضكل فعال يف �لتخفيف من 
�أعر��ض �جليوب �لأنفية. وين�ضح �لأطباء بتناول 

�ليوم. يف  مر�ت  ثالث  منه  ملغ   500

ال�ضرب مياه   6-
ي�ضاعد تناول مياه �ل�ضرب على �لتخفيف من �آلم 
�جليوب �لأنفية و�لتقليل من �لحتقان. وبح�ضب 
ك��م��ي��ات كافية  ت��ن��اول  ف���اإن  �ضنيور  دي���ل  �ل��دك��ت��ور 
�لأنفية  �مل���اء، يحافظ على رط��وب��ة �جل��ي��وب  م��ن 

وي�ضاعد على �لتخفيف من �لأمل.
 ك��م��ا ن�ضح �ل��دك��ت��ور دي���ل ���ض��ن��ي��ور ب��الب��ت��ع��اد عن 
�مل�ضروبات �لتي حتتوي على �لكافيني �أو �لكحول 

لأنها ت�ضبب �جلفاف.

تعود م�ضكلت اجليوب الأنفية اإىل تراكم الكثري من املخاط يف التجاويف الأنفية اخللفية، مما يت�ضبب بتورمها اأو اإ�ضابتها باللتهابات، وخا�ضة لدى الأ�ضخا�س الذين يعانون من احل�ضا�ضية 
اأو الربو.وحتدث معظم م�ضاكل اجليوب الأنفية ب�ضبب الفريو�ضات التي ل ميكن للم�ضادات احليوية علجها، غري اأن جمموعة متنوعة من العلجات الطبيعية ميكن اأن حتدث فرقًا ملحوظًا 

يف علج التهابات اجليوب الأنفية، على النحو التايل:

هل تعاين من اجليوب الأنفية؟.. اإليك 6 علجات طبيعية

فوائد �ضرب املاء
ي�ضكل �ملاء 60 يف �ملائة من وزن �جل�ضم، وعلى �لعك�ض مما يعتقد فاإن 
ول  عديدة  فو�ئده  و�إمن��ا  فح�ضب  �لعط�ض  �رو�ء  وظيفته  لي�ضت  �مل��اء 
حت�ضى. �إنه �ك�ضري �ل�ضباب �حلقيقي بالن�ضبة لنا ولكن يبدو �أننا ل 

ندرك هذه �حلقيقة.
�أكرث �ضعر ب�ضحة  �إن �لإن�ضان مثل �لنبات متاماً، كلما �ضرب �ملاء 
�أف�ضل. وي�ضاعد �ملاء �جل�ضم على �أد�ء وظائفه ب�ضكل جيد، وهو 

م�ضدر �لطاقة، و�لأ�ضمنت �لذي ميالأ خاليا �أج�ضامنا.
 وهو يحمي �حلم�ض �لنووي ويح�ضن نظام �ملناعة يف �جل�ضم، 
وي�����ض��ه��ل �م��ت�����ض��ا���ض �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�لأم�����الح �مل��ع��دن��ي��ة ويزيد 
و�ملفا�ضل  �لظهر  �أمل  ومي��ن��ع  �حل��م��ر�ء،  �ل���دم  ك��ري��ات  فعالية 
و�ل�ضموم،  �لف�ضالت  م��ن  �جل�ضم  ويخل�ض  )ي��زي��ت��ه��ا(،  لأن���ه 

و�لإم�ضاك، ومينع �أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية،
و�لب�ضرة  وج��م��اًل،  نعومة  �أك��رث  �جللد  ويجعل   
)�ضرطان  �للوكيميا  ومينع  �إ���ض��ر�ق��اً،  �أك��رث 
�ل������دم(، وي��ق��ل��ل �لإج���ه���اد و�ل��ت��ع��ب ومينع 
و�لأهم  ذل��ك،  وغ��ري  �لع�ضبية  �لأم��ر����ض 
�أك��رث و�ضيلة  �أن �مل��اء هو  من ذلك كله هو 

فعالة لفقد�ن �لوزن.

كابح فعال لل�ضهية: 
�ملاء هو �أف�ضل طريقة لفقد�ن �لوزن ب�ضكل 
فعال على �ملدى �لطويل. فالأ�ضخا�ض �لذين 
ي�ضربون كوبني من �ملاء قبل ن�ضف �ضاعة من 
ت��ن��اول �ل��وج��ب��ات ي��ف��ق��دون م��ن وزن��ه��م ب�ضكل 

�أ�ضرع.

يزيل ال�ضموم والف�ضلت من اجل�ضم: 
�أج�ضامنا  ترطيب  يف  �أي�ضاً  �أ�ضا�ضي  دور  للماء 
�أج��ه��زة �جل�ضم ب�ضكل  �أد�ء وظ��ائ��ف  و�ل��ت��اأك��د م��ن 
�لتي  �ل�ضموم  �مل�ضوؤول عن تدمري  �لكبد  جيد، مثل 
�ملاء  �أن  كما  �جل�ضم.  يف  �ل��ده��ون  تخزين  على  ت�ضاعد 

ي�ضاعد على تنظيف �لدم من �لف�ضالت.

مينع احتبا�س املاء:
 �إن �ضرب �ملاء يحد من ظاهرة �حتبا�ض �ملاء و�لتي تعطي �جل�ضم حجماً 
�أج�ضامنا تبد�أ  �مل��اء، ف��اإن  �مل��رء كميات كافية من  �أك��رب. و�إذ� مل ي�ضرب 
ظاهرة  بتعزيز  وذلك  �قت�ضادية(  )لأ�ضباب  �ملاء  بتخزين  �أوتوماتيكياً 

�حتبا�ض �ملاء وبالتايل زيادة �لوزن.

يعطي ال�ضعور بال�ضبع: 
ب�ضاأن �جلوع و�لعط�ض، مما  �لدماغ  �إىل ت�ضو�ض  �ملاء يوؤدي  عدم �ضرب 
عليه  تقع  �ضيء  �أول  وتناول  �أوًل  �لطعام  �إىل  �لتوجه  �إىل  يدفعنا  قد 
�لغذ�ئي ويحارب  �لتمثيل  يزيد من عملية  �ملاء  �ضرب  �أن  �أيدينا. كما 

هذ� �ل�ضعور باجلوع �لذي هو يف و�قع �لأمر �ضعور بالعط�ض لي�ض �إل.

ما الكمية التي يجب �ضربها خلل اليوم لكي ننحف؟
يف �مل��ت��و���ض��ط ي��ن�����ض��ح �لأط���ب���اء ب�����ض��رب ل���رت ون�����ض��ف م���ن �مل����اء يومياً 
لالأ�ضخا�ض ذوي �لوزن �لطبيعي. غري �أن ذلك يختلف طبيعياً ح�ضب 
�مل��اء بال�ضبط  �ل��وزن. ويف ما يلي ج��دول ي�ضاعدك على معرفة كمية 

�لتي يجب �ضربها يومياً لتخ�ضري �لكيلو�ت �لإ�ضافية.
�إذ� كان وزنك 60 كغم ��ضربي 2 لرت من �ملاء.

�إذ� كان وزنك 65 كغم ��ضربي 2،1 لرت من �ملاء
�إذ� كان وزنك 70 كغم ��ضربي 2،3 لرت من �ملاء
�إذ� كان وزنك 75 كغم ��ضربي 2،5 لرت من �ملاء
�إذ� كان وزنك 80 كغم ��ضربي 2،6 لرت من �ملاء
�إذ� كان وزنك85 كغم ��ضربي 2،8 كغم من �ملاء

�إذ� كان وزنك 90 كغم ��ضربي 3 لرت من �ملاء
�إذ� كان وزنك 95 كغم ��ضربي 3،2 لرت من �ملاء

�إذ� كان وزنك 100 كغم ��ضربي 3،3 لرت من �ملاء
�إذ� كان وزنك 105 كغم ��ضربي 3،4 لرت من �ملاء
�إذ� كان وزنك 110 كغم ��ضربي 3،6 لرت من �ملاء

�إذ� كان وزنك 115 كغم �أو �أكرث ��ضربي 3،7 لرت من �ملاء.

ملحظة مهمة
ل يجب �ضرب جميع �لكمية مرة و�حدة لكي ل ت�ضري معدتك. يجب 

�ضرب �ملاء على فرت�ت وترك وقت كاٍف لكي ينظف �ملاء ج�ضمك.

تعرف على كمية املياه املنا�سبة بح�سب وزنك لتخ�سر الدهون
طوال القامة قد يكونون اأكرث 

عر�سة للإ�سابة بدوايل الأوردة
�أك���رث عر�ضة  �مل���رء  �لقامة يجعل  �أن ط��ول  ك��ب��رية  در����ض��ة جينية  �أظ��ه��رت 

لالإ�ضابة بتو�ضع �لأوردة �أو ما ي�ضمى بالدو�يل.
�جللد  �أ�ضفل  روؤيتها  ميكن  وملتوية  منتفخة  �أوردة  عن  عبارة  و�ل���دو�يل 
مبا�ضرة، وتكون عادة يف �ل�ضاقني، ويعاين �أكرث من 30 مليون �ضخ�ض يف 

�لوليات �ملتحدة من �لدو�يل.
ورغ���م �أن ه���ذه �حل��ال��ة ت��و���ض��ف ك��ث��ري� ب��اأن��ه��ا م��زع��ج��ة ف��ق��ط م��ن �لناحية 
بعر�ض  ربطها  مت  كما  متو�ضطا  �أمل��ا  ت�ضبب  �أن  ميكن  �أن��ه��ا  �إل  �لتجميلية 
جانبي �أخطر هو تخرث �لأوردة �لعميقة �أي تكون جلطات دموية يف عروق 

عميقة باجل�ضم.
وحلل �لباحثون يف هذه �لدر��ضة بيانات قر�بة 500 �ألف �ضخ�ض �ضاركو� يف 
�لدر��ضة طويلة �لأمد �لتي �أجر�ها �لبنك �حليوي �لربيطاين )بيوبنك(، 
بحثا عن �ضمات ترتبط بخطر �لإ�ضابة بدو�يل �لأوردة، ما قادهم �إىل طول 

�لقامة كعامل خطر قوي.
من  �لآلف  مئات  �ضمل  و��ضعا  جينيا  م�ضحا  ذل��ك  بعد  �لباحثون  و�أج��رى 
�لعظمي  �لهيكل  منو  يف  ي�ضهم  منها  كثري  جينا   30 وح��ددو�  �لأ�ضخا�ض 
مبا�ضر�  �ضببا  ي��ك��ون  ق��د  �ل��ط��ول  �أن  �إىل  ي�ضري  مم��ا  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع���ي���ة 

للدو�يل.
�ضتانفورد يف  �لدر��ضة نيكول�ض ليرب من جامعة  �لباحثني يف  وقال كبري 
كاليفورنيا: ل نعلم بعد �ل�ضبب يف �أن �لطول يعترب عامل خطر قويا هكذ� 

لالإ�ضابة بالدو�يل.
و�أ�ضاف يف ر�ضالة بالربيد �لإلكرتوين قد يكون �أمر� ب�ضيطا يتعلق بتدفق 
�أوردتهم ما يوؤدي  �أعلى يف  �إذ يعاين طو�ل �لقامة �ضغطا  �لدم و�جلاذبية، 

لت�ضخمها و�ت�ضاعها.
�لتي  �لقوية  �جلينية  �لدر��ضات  �أظهرت  �أخ��رى،  ناحية  من  قائال:  وتابع 
�أن �لطول لي�ض مرتبطا فح�ضب باملر�ض و�إمنا هو ي�ضببه فيما  �أجريناها 
�لإن�ضان قد  �لتي تتحكم يف طول  يبدو، وهو �ختالف كبري، لأن �جلينات 

تلعب دور� يف بنية و�ضالمة �لأوردة.
و�أكدت �لدر��ضة �أن �إجر�ء جر�حة بال�ضاقني و�لتاريخ �ملر�ضي لالأ�ضرة وقلة 
�أي�ضا  ت��وؤدي  �لهرموين كلها عو�مل خطر قد  �حلركة و�لتدخني و�لعالج 

لالإ�ضابة بالدو�يل.

امل���اء ه��و م�����ض��در احل��ي��اة، وه���ذا اأم���ر معروف 
بالطبع. ولكن هل تعلم اأنه اأي�ضًا و�ضيلة لفقدان 
اأنه لكي  الكيلوغرامات الزائدة؟ �ضوف نثبت لك 
تفقد من وزنك يجب �ضرب كميات معينة من املاء. 

كيف؟ اإليك الطريقة.
العديد منا ي�ضرب املاء فقط عندما ي�ضعر بالظماأ 
اأو احلاجة اإىل الرتطيب. هذا خطاأ! يجب �ضرب 

املاء لفوائده ويف ما يلي ن�ضرح �ضبب ذلك.
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العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن للح�شور امام مدير ادارة الدعوى )الدائرة التجارية واملدنية اجلزئية( بالن�شر 

 يف الدعوى رقم  2018/2400 مدين جزئي )باللغتني العربية والجنليزية(
بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�ىل �ملدعي علي��ه / حممد منري �ضري�جودين - هندي �جلن�ضية  
�قامت �ملدعي / بنك دبي �ل�ضالمي - �ض م ع  

�لدعوى رقم  2018/2٤00 مدين جزئي - عجمان    
و�ملطالبة مببلغ وقدره   - �لمر على عري�ضة رقم 2018/2233 عجمان  : دعوى ثبوت �حلق يف  �ملو�ضوع 
�تعاب  ومقابل  و�مل�����ض��اري��ف  �ل��ر���ض��وم  م��ع  كفالة  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  و�ضمول  دره���م   )٤50٧٤.13(

�ملحاماة.  
�ملو�فق    �د�رة �لدعوى مبحكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية يوم �لحد  �نت مكلف باحل�ضور �مام مدير 
2018/12/23 �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 

مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله بو�ضفك �ملدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2018/12/11 

حمرر �لإعالن : �ميان �لعو�ضي 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : ان ار تي �ضي للمواد الغذائية املتخ�ض�ضة - ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 316 ملك د�ر كنده للو�ضاطة �لتجارية - جممع دبي لال�ضتثمار 
 : �لرخ�ضة  رق��م    ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�ضكل  ب��ردب��ي    - �لوىل 
٧٧1320  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 1258٧06 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/11/22 و�ملوثق لدى 
�أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى    2018/11/22 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب 
 : �لعنو�ن  احل�ضابات   ملراجعة  بي  ا�س  ايه  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
 مكتب رقم 303 ملك عبد�هلل �ضعيد خلف �لغيث - �لكر�مه - �لهاتف : 33539٧0-0٤  
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً    0٤-335390٧  : فاك�ض 

خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه ا�س بي ملراجعة احل�ضابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 303 ملك عبد�هلل �ضعيد خلف �لغيث - �لكر�مه - �لهاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   0٤-335390٧  : فاك�ض   ،  0٤-33539٧0  :
�لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية  ان ار تي �ضي 
للمواد الغذائية املتخ�ض�ضة - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2018/11/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/22 وعلى 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن  من لديه �أي �عرت��ض 
و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
يف الق�شية رقم 2018/5579 جتاري كلي ال�شارقة 

�ملرفوعة من : �لبنك �لتجاري �لدويل - بوكالة : بيت �حلكمة للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت 
 ، ، �ملدعي عليهم :1- مطبعة جلف �لفنية �لتجارية ، 2-رمي�ض ليال ر�ماين  �لقانونية 

3-فا�ضودف نار�ضينجد��ض ليالر�ماين 
بال�ضارة �ىل كتاب حمكمة �ل�ضارقة �ملوؤرخ يف  2018/12/11 و�ملت�ضمن تكليفي خبري� يف 
�لق�ضية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�ضية �ملذكورة 
يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/23 �ل�ضاعة  12.00 ظهر� ، وذلك على �لعنو�ن �لتايل: مكتب 
�خلبري: �حمد ماجد لوتاه- �لهالل كابيتال- �لطابق �لثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي 
�لوطنية للتامني- بجانب ديرة �ضيتي �ضنرت- بور�ضعيد هاتف 2999000-0٤ لذ� ندعوكم 

للح�ضور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ضتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اإعالن بالن�شر- بالحالة  

 2018/186 منازعات ايجارية 
�ىل �ملدعي عليه / ناجي �لفالح 

حيث �ن �ملدعية / �ضركة ر��ض �خليمة �لعقارية )�ض م ع(
قد �أقامت �لدعوى �حلقوقية رقم 2018/186 منازعات �يجارية �ضد �ملدعي عليه 

ومبا تر�ه حمكمتكم �ملوقرة عفور� ، نطلب �حلكم مبا يلي :
�أول : قيد لئحة �لدعوى و�إعالن �ملدعي عليها بها 

ثانيا : �لق�ضاء بالز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�ضليمها للمدعية خالية من �ل�ضو�غل مع �لز�مه بت�ضفية �ملاء و�لكهرباء 
ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ وقدره 30551.99 درهم )ثالثون �لف وخم�ض مائة وو�حد وخم�ضون درهما وت�ضعة وت�ضعون 
فل�ضا ، قيمة �ملبالغ يف ذمة �ملدعي عليه ل�ضالح �ملدعية ، مع �لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د �لقيمة �ليجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي ، 

مع �لز�م �ملدعي عليه بفائدة قانونية قدرها 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام 
ر�بعا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�ضوم و�مل�ضروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

م  �ملو�فق 2018/12/2٤  �لثنني  يوم  ر�أ�ض �خليمة  �يجارية وعقارية مبحكمة  �لثانية منازعات  �لد�ئرة  يقت�ضي ح�ضورك �ىل  مما 
�ل�ضاعة �لر�بعة و�لن�ضف م�ضاء� وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.  حرر بتاريخ  2018/12/11

مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن بالن�شر باللغة العربية والجنليزية  للح�شور 

 اأمام مدير الدعوى )الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم )2018/3006( جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليه / غالم م�ضطفى نيز�ر �حمد - باك�ضتاين �جلن�ضية 
نعلمك بان �ملدعي /  بنك دبي �ل�ضالمي - �ض م ع 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها ب : 
�ملو�ضوع / مطالبة مببلغ 668.٤89 درهم ، و�ضحة وثبوت �لرهن �لو�قع على عقار �ملدعي عليه 

و�لذن ببيعه ل�ضالح �ملدعي. 
�نت مكلف باحل�ضور �مام )مدير دعوى - �لد�ئرة �لكلية( مبحكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/23 �ل�ضاعة 9.00 �ضباحا  وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنكم فانه �ضيتم ��ضتكمال 

�لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابيكم.  
مكتب ادارة الدعوى

خلود ال�شويدي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

 اعالن بالن�شر 
�ىل �ملدعى عليهم / 1-�ضركة �لبتول لتجهيز وتركيب معد�ت �ملطاعم

2-�بر�هيم ح�ضن بكد��ض ،  3-حممد ح�ضن بكد��ض 
نعلمكم بان �ملدعي/ بنك دبي �ل�ضالمي  - يف �لدعوى رقم 2018/٧062 مدين جزئي 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  
�لز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم  و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعية مبلغ ٤٧٧.8٧8.٤6 درهم ، 

�لز�م �ملدعي عليها بالر�ضوم و�مل�ضاريف وبدل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�ضي ح�ضورك �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى مكتب رقم )11( �لد�ئرة �جلزئية �لثانية  مبحكمة 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�ضارقة 
�ل�ضاعة 8.30 �ضباحا   �ملو�فق 2018/12/23  ، وذلك يوم �لحد  �مل�ضتند�ت  �لدعوى مرفقا بها كافة 
وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�ضار �ليها �أعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك 

�ضيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/2182 ت ك 

�ملرفوعة من �ملدعي/ �ضليمان بن �ضالح بن عبد�هلل �لتويجري 
�ىل �ملدعي عليه /  يو�ضف حممد زمان �أل علي 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�ضوري : 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا قدره ت�ضعمائة و�ثنان وخم�ضني �لف درهم ، 
و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 5% من تاريخ قيد �ضحيفة �لدعوى وحتى متام �ل�ضد�د ، على 
�ل تزيد �لفائدة على ��ضل �ملبلغ �ملق�ضى به ، مع �لز�مه بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لالعالن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�ضار �ليه و�ضتتخذ 

بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �ضدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اإعالن بالن�شر

رقم )2018/7819 (
�ملنذر : �ل�ضادة / م�ضطفى عبد�للطيف - ذ م م 

�ملنذر �ليه : �ل�ضادة فاين �جرو لتجارة  �ملو�د �لغذ�ئية - رخ�ضة رقم 696660 
�ملو�ضوع / �إعالن بالن�ضر يف �إنذ�ر عديل رقم 2018/1/258٧0٧ 

بدل  بدفع  �لغذ�ئية(  �مل��و�د  لتجارة   �ج��رو  فاين  )�ل�ضادة  �ليه  �ملنذر  )�مل��ال��ك(  �ملنذر  ينذر 
وخم�ضون  و�ضبعمائة  �لف  ع�ضر  �ثنا   12.٧50 بقيمة   2018/10/5 بتاريخ  �مل�ضتحق  �ليجار 
�ملبلغ خالل فرتة �ضهر 30 يوما  من تاريخ ن�ضر هذ�  ، وبذلك عليه دفعها  �إمار�تي  درهم 
�ليه )�ل�ضادة  �ملنذر  �لق�ضائية بحق  �لدعوى  �ملنذر )�ملالك( برفع  و�إل �ضي�ضطر   ، �لن��ذ�ر 
فاين �جرو لتجارة  �ملو�د �لغذ�ئية( و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية و��ضت�ضد�ر �مر �لد�ء 
�لدعوى  وم�ضاريف  ر�ضوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع  للمالك  وت�ضليمه  �لعقار  و�خ��الء 

�لق�ضائية و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 18٧6

�إمار�تية    ، �مل�ضغوين  حممد  حمد  جمعه  هدى  �ل�ضيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�ضيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�ضته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�ضية 
�لعد�د  )ور�ضة  �مل�ضماة  �لرخ�ضة  يف  �جلن�ضية  بنغايل   - مياه  با�ضا  حاجي  عبد�مل�ضطفى 
لكهرباء ومكيفات �ل�ضيار�ت( تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )55٤٧٧6(. مت 

تغيري �ل�ضكل �لقانوين من موؤ�ض�ضة فردية ، �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض �ملادة )1٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 18٧٤

، هندية  �جلن�ضية  ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيدة / تي�ضامول توما�ض بوبني جورج 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�ضيد / روى توما�ض 
توبيل كالتيل تي �م توما�ض - هندي �جلن�ضية ، يف �لرخ�ضة �مل�ضماة / ��ضتوديو �لر�ض 

�خل�ضر�ء - تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )٧٤9585( 
وعمالبن�ض �ملادة )1٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 18٧8

 - �لنقبي  عبد�هلل  �ضعيد  عبد�هلل  في�ضل  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة 100%  �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته  �إمار�تي �جلن�ضية يرغب يف 
�إمار�تي �جلن�ضية مبوجب رخ�ضة   ، �ل�ضيد/ يو�ضف �حمد حممد �ملطوع �ل علي 
رقم )٧21925( با�ضم/كافترييا �جلرينة.  وعمالبن�ض �ملادة )1٤( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�ضنة 2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى 
ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد 
��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1571 جتاري جزئي 
�أن  �ىل �ملدعي عليه/1- رجائي لل�ضياحة - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملدعي / �للو�ن لل�ضياحة �ض ذ م م وميثلها �ل�ضيد/ جي�ضني كوثايل جمال �لدين  
�لدعوى  يف    2018/9/6 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�ضالح/ �للو�ن لل�ضياحة �ض ذ م م وميثلها جي�ضني كوثايل جمال 
�لدين بالز�م �ملدعي عليها باد�ء مبلغ 300.000 درهم للمدعية مع �لفائدة بو�قع 
9% من تاريخ 2018/٤/26 وحتى متام �ل�ضد�د مع �لز�م �ملدعي عليها بامل�ضاريف.  
حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن 

�ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/766 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- موؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات  2-بدر حارب حمد �ضعيد - ب�ضفته 
مالك وكفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 3-�فيكت�ض للتجارة - �ض ذ م م - ب�ضفتها 
كفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات ٤- �يفيكت�ض )م م ح( - ب�ضفتها كفيل �ضامن 
ملوؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات  5-كيه �م �ت�ض للتجارة - �ض ذ م م - ب�ضفتها كفيل �ضامن 
ملوؤ�ض�ضة  �ضامن  كفيل  ب�ضفتها   - لال�ضتثمار  6-�فكت�ض  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضركات  لإد�رة  �فكت�ض  جمموعة  ملوؤ�ض�ضة 
بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  و�ملوؤ�ض�ضات   �ل�ضركات  لإد�رة  �فكت�ض  جمموعة 
�ملنعقدة بتاريخ  201٧/10/12  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/ بنك �لإحتاد �لوطني بالز�م �ملدعي عليهم من 
�لأول و�لثاين وحتى �ل�ضاد�ض بالت�ضامن �ن يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1.183.538( مليون ومائة وثالثة 
وثمانون �لف وخم�ضمائة وثمانية وثالثون درهما ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9%  من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية 
حتى متام �ل�ضد�د و�لز�مكم بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4128  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة �لبدور لل�ضحن ومتوين �لبو�خر - ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�ضركة �لأهلية للتجارة �لعامة )�خلا�ضة( �ملحدودة وميثله /

�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أقام عليك  حبيب عبد�لرحيم عبد�هلل �حلو�ضني - قد 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   ٤236٧.٧6( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
�حلكم  �ضمول  و  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  12% من  و�لفائدة   �ملحاماة 
�لتجاري رقم 1611/2018   وح��ددت لها  �لنز�ع  �ملعجل بال كفالة و�ضم ملف  بالنفاذ 
جل�ضة يوم �لحد �ملو�فق  2018/12/16 �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2158  جتاري كلي               

مورثي  كري�ضنا  كري�ضنامورثي  2-ه��اي�����ض  ت���ولين  ���ض��ان��و�ل  عليه/1-�ضونديب  �مل��دع��ي  �ىل 
هاريهار�ن - ب�ضفته مدير و�ضريك ب�ضركة ميديا �كتيفي�ضن جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/عي�ضى علي �حمد حممد مليح - عن نف�ضه وب�ضفته �ضريك ب�ضركة ميديا �كتيفي�ضن 
يوؤديا  باأن  و�لثالث  �لثاين  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أقام عليك  قد 
للمدعي مبلغ )25 مليون درهم( عن �لعام �ملحا�ضبي �لأول من 201٧/8/2 وحتى 2018/8/1 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملو�فق  �ملعجل وبال كفالة. وح��ددت لها جل�ضة يوم �لحد  بالنفاذ  �ملحاماة مع �ضمول �حلكم 
من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ضاعة   2018/12/30
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
�ضركة/ Qualitair & Sea FZCO منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم : 1629( و�لكائنة 

ب� مدينة دبى �ملنطقة �حلرة ملطار دبي  �ض.ب 5٤8٧5 ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
، و�ملرخ�ضة لدى �ضلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي  ، ترغب هذه �ل�ضركة �ملذكورة يف �إعالن 

قر�رها للكافة و�لذي مت �إتخاذه بو��ضطة جمل�ض �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ 
2018/11/19 ب�ضاأن �إغالق وحل �ل�ضركة.

وفقاً لذلك ،تهيب �ل�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق �لربيد �مل�ضجل �أو 

.Qualitair & Sea FZCO /لإت�ضال ب� : �ل�ضادة�
�ض.ب :  5٤8٧5 دبى

دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم :  2200205 ٤ 9٧1+  

 lynwell@qualitairsea-uae.com : لربيد �لإلكرتوين�
لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�ضعار و�ملحددة ب�  15 يوماً. 

اإ�شعار ت�شفية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4252  تنفيذ جتاري  
م م  ذ   - و�لقرطا�ضية  للمطبوعات  �حل�ضن  �ضركة  �ضده/1-  �ملنفذ   �ىل 
للطباعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�ل��غ��ري��ر  �ن ط���ال���ب  �لق���ام���ة مب���ا  جم���ه���ول حم���ل 
و�لن�ضر - �ض ذ م م وميثله / جو�ضلني �ضبلي خري �هلل -  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)60912٤.56( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4255   تنفيذ جتاري  
�وت��و تريدر منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل  �ىل �ملنفذ �ضده/1- 
م  م  ذ  �ض   - و�لن�ضر  للطباعة  �لتنفيذ/�لغرير  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
وميثله / جو�ضلني �ضبلي خري �هلل -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وق��دره )15٤5٤19.5(  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/5567  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �لنهاية لإد�رة �ملن�ضاأت و�ملر�فق - �ض ذ م م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ضريف فتحى �ضعد �خلطيب -  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )265٤٧( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�ضافة 
�ىل مبلغ 2058 درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4910  تنفيذ عمايل 
 �ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضباح �لمل لالعمال �لكهربائية و�ملكيانيكية - �ض ذ م م

جم���ه���ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن ط���ال���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ �مي����ن ج���م���ال حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  -  قد  عبد�لعزيز 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )٧٧50( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. بال�ضافة �ىل مبلغ 808 درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2951  مدين جزئي              
�مل��دع��ي عليه / 1-ف��ورت�����ض��ن كابيتال - م د م ���ض جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �ىل 
م وميثله  م  ذ  �ض   - �مل��الك  لإد�رة جمعيات  �ضكي�ضتي كومينيتيز  ث��ري  �ملدعي/  �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م  / جو�ضلني �ضبلي خري �هلل - قد 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )2888٧2.35 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق  وحتى �ل�ضد�د �لتام.  وحددت لها جل�ضة يوم 
�لربعاء  �ملو�فق  2018/12/19  �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�ضور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2106  جتاري كلي               

���ض  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعي عليه /1-ن��ده��ي جيمز - م د م 
�ملدعي/ م�ضرف عجمان - �ض م ع وميثله/حبيب حممد �ضريف عبد�هلل �ملال 
- قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)8615٧3٧.52 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 8.5% حتى 
لها جل�ضة  �ملعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  �ضمول �حلكم  و  �لتام  �ل�ضد�د 
 Ch1.C.15 يوم �لحد  �ملو�فق  2018/12/30   �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4381  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1- دور�ضيك خلدمات �حلر��ضة - �ض ذ م م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ت�ضالت لإد�رة �ملر�فق ذ م م - فرع دبي وميثله / �حمد 
�حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )261٧19 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�ضة يوم �لثنني  �ملو�فق  2019/1/٧ �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مبارك املن�سوري : »امل�سرف املركزي« 
يعد ا�سرتاتيجية للتقنية املالية يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل مبارك ر��ضد �ملن�ضوري حمافظ م�ضرف �لإم��ار�ت �ملركزي �إن 
و�لتي  �ملالية  للتقنية  ��ضرت�تيجية  �إع��د�د خطة  على  �مل�ضرف يعمل حالياً 
بدورها �ضت�ضاعد يف جناح بيئة �لتقنية يف دولة �لإمار�ت، مع تن�ضيق عملية 
�إطالق مزيد من مبادر�ت �لتنظيم و�لتطوير �لأكرث تو�زناً بهدف �ضمان 

توفري بيئة �ضحية وم�ضتد�مة للتقنية �ملالية على �ملدى �لطويل.
�مللتقى  �نعقاد  �ألقاها خالل  �لتي  �لفتتاحية  �لكلمة  - يف  �ملن�ضوري  و�أك��د 
�لعربي �لأول للتقنيات �ملالية �حلديثة “�لبلوكت�ضني” �لذي بد�أ �م�ض يف 
�أبوظبي - �أن �خلطة �ل�ضرت�تيجية للتقنية �ملالية �ضوف يتم دعمها باإطار 
تنظيمي متو�زن يوفر �حلماية للم�ضتهلكني ويحافظ على �أمن �ملوؤ�ض�ضات 

و�ضالمتها.
وك�ضف عن �أهم �ملبادر�ت �لبتكارية �لتقنية �لتي �أطلقها �مل�ضرف �ملركزي 
و�إ�ضد�ر نظم خا�ضة  �لدفع  �لوطنية لأنظمة  �ل�ضرت�تيجية  �إعد�د  ومنها 
بت�ضهيالت �لقيم �ملخزنة �لتي تقدم خدمات دفع رقمية حمددة ..م�ضري� 
�ىل �ن �مل�ضرف يعمل حالياً على �لنتهاء من نظام �لتمويل �جلماعي وذلك 
�ىل جانب عمله بالتعاون مع موؤ�ض�ضة �لنقد �لعربي �ل�ضعودي على م�ضروع 
م�ضرتك فريد من نوعه �ضي�ضتفيد من تقنية �لبلوكت�ضني وتقنيات �لت�ضفري 
لإ�ضد�ر عملة رقمية م�ضرتكة مقبولة يف �لتعامالت �لعابرة للحدود بني 
�لبلدين. وتف�ضيال ..قال حمافظ م�ضرف �لإمار�ت �ملركزي �إن �لتقنيات 
�مل���ايل يف جمالت  �ل��ق��ط��اع  يف  ج���ذري  تغيري  �إح����د�ث  يف  م�ضتمرة  �مل��ال��ي��ة 
بتقنية  و�نتهاء  و�لت�ضفري  �ل�ضطناعي  �لذكاء  من  بدء�ً  �لرقمية،  �لتقنية 
�لبيانات �لرقمية �ملوزعة، يف �إحد�ث ثورة يف طريقة تقدمي �خلدمات �ملالية 
�ملالية  �ملعلومات  جتميع  مثل  �أم��ور  ع��دة  يف  �لتغيري�ت  ه��ذه  تتجلى  حيث 
�لدفع  وقنو�ت  و�لقرت��ض،  �لدخ��ار  عمليات  تنفيذ  وطريقة  ومعاجلتها، 
على  و�حل�ضابات،  �ملحافظ  بني  ما  �لأم���و�ل  وحت��وي��الت  �لب�ضائع،  مقابل 

�مل�ضتويني �ملحلي و�لعابر للحدود.
و�أو�ضح �أن �ضركات �لتقنية �ملالية ل تز�ل م�ضتمرة يف تقدمي حلول قائمة 
نحو  ورغباتهم على  �لعمالء  �حتياجات  تلبي  �أن  �ضاأنها  �لتقنية، من  على 
تتميز  �لطلب  ح�ضب  مف�ضلة  منتجات  تقدمي  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �أف�����ض��ل، 
ب�ضهولة �حل�ضول عليها، و�ضهولة ��ضتخد�مها. وقال �إنه وعلى �لرغم من 
 - علينا  �ملتعنّي  من  �أن  �إل  و�لتفاوؤل،  للحما�ض  مدعاة  �لتطور�ت  ه��ذه  �أن 
�أمن  على  �حلفاظ  هو  �لرئي�ضي  هدفنا  �أن  نتّذكر  �أن   - مركزي  كم�ضرف 

و�ضالمة �لنظام �مل�ضريف، وحتقيق م�ضتويات منا�ضبة حلماية �مل�ضتهلك .
حتديات  تفر�ض  �ملالية  �لتقنية  ف��اإن  �لغاية،  ه��ذه  ولتحقيق  �ن��ه  و�أ���ض��اف 
�خلدمات  وم��زودي  للم�ضتهلكني  بالن�ضبة  فر�ضاً  نف�ضه،  �لوقت  يف  وتتيح، 

�ملالية و�ل�ضلطات �لرقابية.
��ضرت�تيجية  خطة  �إع���د�د  على  حالياً  يعمل  �مل��رك��زي  �مل�ضرف  �أن  و�أو���ض��ح 
دولة  يف  �لتقنية  بيئة  جن��اح  يف  �ضت�ضاعد  ب��دوره��ا  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة،  للتقنية 
�لإمار�ت ، مع تن�ضيق عملية �إطالق مزيد من مبادر�ت �لتنظيم و�لتطوير 
�لأكرث تو�زناً بهدف �ضمان توفري بيئة �ضحية وم�ضتد�مة للتقنية �ملالية 
على �ملدى �لطويل �ذ �ضُتدعم �خلطة �ل�ضرت�تيجية باإطار تنظيمي متو�زن 
من  و�ضالمتها  �ملوؤ�ض�ضات  �أمن  على  ويحافظ  للم�ضتهلكني  �حلماية  يوفر 
�لأخرى.  �لناحية  �لبتكار من  �إغفال عملية  ذ�ته عدم  �لوقت  ناحية، ويف 
وك�����ض��ف ع��ن �ن �مل�����ض��رف �مل��رك��زي �أع���د وب�ضفته م��ن د�ع��م��ي ج��ه��ود دولة 
�لإم��ار�ت �ملتعلقة بالبتكار و�لتقنية �ملالية، �لعديد من �ملبادر�ت و�أطلقها 
�ضتعود  و�لتي  �لتقني  بالبتكار  �ملتعلقة  �لتطبيقات  تطوير  يف  للم�ضاعدة 
جميعها بالنفع على كافة �أ�ضحاب �مل�ضالح يف �قت�ضاد دولة �لإمار�ت ومنها 
�إعد�د �ل�ضرت�تيجية �لوطنية لأنظمة �لدفع وهو �لآن يف مرحلة تطبيقها 
�آمنة و�ضاحلة  �إيجاد بيئة مدفوعات  �إىل  حيث تهدف هذه �ل�ضرت�تيجية 
للم�ضتقبل تدعم نظام �ملدفوعات �لرقمية و�أه��د�ف �ملجتمع �لالنقدي يف 

دولة �لإمار�ت على �أف�ضل وجه.
�ضيعمل  �لغاية،  لهذه  �إنه وحتقيقاً  قائال  �ملركزي  �مل�ضرف  وتابع حمافظ 
و�لعامليني،  �ملحليني  �لدفع  وم���زودي  �ل�ضلطات،  من  �لعديد  مع  �مل�ضرف 
�لتكلفة  منخف�ضة  �إلكرتوين  دفع  حلول  لإيجاد  �ملالية  �لتقنية  و�ضركات 

و�آمنة وتركز على �مل�ضتهلك.
وقام �مل�ضرف �ملركزي كذلك باإ�ضد�ر نظم خا�ضة بت�ضهيالت �لقيم �ملخزنة 
�لتي تقدم خدمات دفع رقمية حمددة تن�ض على �ضروط حمددة لت�ضهيل 

تقدمي خدمات دفع رقمية مريحة، ي�ضهل توفريها جلميع �مل�ضتهلكني.
�لتمويل  نظام  �لنتهاء من  على  يعمل حالياً  �ملركزي  �مل�ضرف  �ن  و�أو�ضح 
�جلماعي �لذي ُي�ضهم يف توفري و�ضوح �لقو�عد �لتنظيمية �ملتعلقة بعمليات 
من�ضات �لتمويل �جلماعي ..وقال “ لكن �لأهم من ذلك �أن �مل�ضرف ي�ضعى 
من خالل هذ� �لأمر �إىل تعزيز �ل�ضمانات �لالزمة ل�ضمان حماية �مل�ضتهلك 

و�ضروط �لإف�ضاح �لقوية«.
�ل�ضعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  يعمل  �مل�ضرف  �ن  و�أ�ضاف 
/�مل�����ض��رف �مل��رك��زي �ل�����ض��ع��ودي/ ع��ل��ى م�����ض��روع م�����ض��رتك ف��ري��د م��ن نوعه 
رقمية  �لت�ضفري لإ�ضد�ر عملة  وتقنيات  �لبلوكت�ضني  تقنية  �ضي�ضتفيد من 
مت  وقد   .. �لبلدين  بني  للحدود  �لعابرة  �لتعامالت  يف  مقبولة  م�ضرتكة 
�لبدء يف ��ضتخد�م تقنية �لبيانات �لرقمية �ملوزعة لإثبات �ملفهوم لت�ضهيل 

�لقيام بعلميات �لت�ضوية �لعابرة للحدود.
و�أو�ضح �ن ت�ضميم �إثبات �ملفهوم يت�ضمن ��ضتخد�م عملة رقمية مدعومة 
بالعمالت �حلقيقية لكال �لبلدين ..وقد تكون هذه �ملرة �لأوىل �لتي ن�ضهد 
فيها هذ� �لنوع من �لتعاون يف هذ� �ملجال من �ل�ضيا�ضات ..معربا عن �أمله 
�لتعاون  �إىل ت�ضجيع قيام حالت م�ضابهة من  �ملبادرة  �أن يوؤدي جناح هذه 
على م�ضتوى منطقة دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي وعلى م�ضتوى �لعامل 

ككل.
نعتقد  فاإننا  �لتطور،  د�ئمة  بيئة  تنظيم  يف  جهودنا  نو��ضل  و�إذ   “ وق��ال 
و�ضركات  للتنظيم  �خلا�ضعة  �ملوؤ�ض�ضات  مع  و�لوثيق  �لد�ئم  �لتعاون  ب��اأن 
 .. �لأهمية  �أمر يف غاية  �مل�ضالح، هو  �أ�ضحاب  �ملالية وغريها من  �لتقنية 
ويبدو جليا �أن �حلو�ر و�لتعاون �مل�ضتمر هو �حلل �لأمثل ل�ضمان �أن تكون 
�جلهات �لفاعلة مدركة للقو�عد �ملطبقة وقادرة على �للتز�م بها ..ول بد 
من �لتاأكيد، على �أهمية �لتعاون �ملحلي و�لدويل يف هذ� �ملجال حيث يتعني 
�أن نعمل لإيجاد نهج م�ضرتك للتعامل مع هذه �ملخاطر مع تبادل  علينا، 
�أو خدمة مالية جديدة يتم  �أي منتج  �ملمار�ضات فيما بيننا .. فمع  �أف�ضل 
تقدميها يف �لأ�ضو�ق، تقع علينا م�ضوؤولية �لتحقق من �أن �ملخاطر �ملحتملة 
حمددة بو�ضوح، و�أن �لتد�بري �لكفيلة بتخفيف تلك �ملخاطر قد مت و�ضعها 

�إذ يجب �أل يعامل �مل�ضتهلكون �ملاليون ك� “حقل جتارب«.

خلل م�ضاركته �ضمن البعثة التجارية التي تنظمها غرفة ال�ضارقة اإىل �ضرق اإفريقيا

اإك�سبو ال�سارقة يبحث تعزيز ح�سور املوؤ�س�سات الكينية يف فعالياته ال�سنوية
•• ال�شارقة – نريوبي –الفجر:

عدد  م��ع  �ل�����ض��ارق��ة  �ك�ضبو  م��رك��ز  بحث 
�مل�����ض��وؤول��ني �حل��ك��وم��ي��ني وممثلي  م���ن 
جمهورية  يف  �لق��ت�����ض��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ملوؤ�ض�ضات  م�ضاركة  تعزيز  �ضبل  كينيا، 
و�ل���������ض����رك����ات و�مل�������ض���ت���ث���م���ري���ن ورج�����ال 
�ملعار�ض  فعاليات  يف  �لكينيني  �لأعمال 
�لدولية �ملتخ�ض�ضة �لتي ينظمها �ملركز 

على مد�ر �لعام.
ج��اء ذل��ك خ��الل م�ضاركة �ملركز �ضمن 
غرفة  ُتنظمها  �لتي  �لتجارية  �لبعثة 
ممثلة  �ل���������ض����ارق����ة  و����ض���ن���اع���ة  جت�������ارة 
�ل�ضادر�ت،  لتنمية  �ل�����ض��ارق��ة  مب��رك��ز 
جولتها  �إط���ار  يف  كينيا  جمهورية  �إىل 
�إىل تطوير  ت��ه��دف  �لإف��ري��ق��ي��ة، و�ل��ت��ي 
و�ل�ضناعي  �لتجاري  �لتعاون  عالقات 
جمالت  وب��ح��ث  وكينيا  �ل�����ض��ارق��ة  ب��ني 
وف�����ر������ض �ل����ض���ت���ث���م���ار �مل����ت����اح����ة ل���دى 

�جلانبني.
برئا�ضة  �ل�ضارقة  �ك�ضبو  وف��د  وناق�ض 
�لت�ضويق  مدير  �ضطاف  �ضلطان  �ل�ضيد 
�مل����رك����ز، خالل  وت���ط���وي���ر �لأع����م����ال يف 
�إىل  �لبعثة  فعاليات  �ضمن  م�ضاركته 
جرت  �لتي  ن��ريوب��ي  �لكينية  �لعا�ضمة 
خالل �لفرتة 9-11 دي�ضمرب �جلاري، 
تبادل  و�إمكانية  �مل�ضرتك  �لتعاون  �آفاق 
�لت�ضهيالت  ����ض��ت��ع��ر����ض  �خل�������رب�ت،و 
و  �لعار�ضني  و  للم�ضتثمرين  �مل��ق��دم��ة 
ف�ضال  �ل�����ض��ارق��ة،  �إك�ضبو  مل��رك��ز  �ل����زو�ر 
�ملمار�ضات يف جمال �ضناعة  �أف�ضل  عن 
�مل�ضوؤولة  و�جلهات  �ملركز  بني  �ملعار�ض 

عن قطاع �ملعار�ض يف كينيا، حيث �لتقى 
�لكينيني  �مل�ضوؤوليني  من  ع��دد�ً  �لوفد 
وزير  مونيا  بيرت  م��ع��ايل  �أب��رزه��م  م��ن 
�ل�ضناعة و�لتجارة و�لتعاونيات �لكيني، 
وم����ع����ايل م���و�ن���غ���ي ك���ي���ن���ج���وري وزي����ر 
و�ل�ضمكية  �حليو�نية  و�ل��رثوة  �لزر�عة 
كيتوين  ك���ي���ربون���و  و����ض���ع���ادة  �ل��ك��ي��ن��ي، 
و�ل�ضناعة  �لتجارة  غرف  �حت��اد  رئي�ض 
�ضونكو  مبويف  مايك  و�ضعادة  كينيا،  يف 
حاكم مدينة نريوبي، و�ضعادة ريت�ضارد 
جناتيا رئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة 

و�ضناعة كينيا.
وقال �ل�ضيد �ضلطان �ضطاف �إن م�ضاركة 
�لتي  �ل��ت��ج��اري��ة  �لبعثة  �ضمن  �مل��رك��ز  
بهدف  ج��اءت  �ل�ضارقة،  غرفة  نظمتها 
�ل���ر�ئ���د على  �لإم������ارة  ����ض��ت��ع��ر����ض دور 
�لإقليمية  �مل��ع��ار���ض  ���ض��ن��اع��ة  خ���ارط���ة 
و�لدولية ومقوماتها �لفريدة على هذ� 
�ضاحب  لروؤية  ترجمة  وذلك  �ل�ضعيد، 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان بن 
�لأعلى  �ملجل�ض  �لقا�ضمي ع�ضو  حممد 
�لإمارة  مكانة  بتعزيز  �ل�ضارقة،  حاكم 
على خارطة �ملعار�ض و�ضياحة �لأعمال 

�لعاملية.
�ملركز  ج���ه���ود  �أن  ����ض���ط���اف  و�أ������ض�����اف 
ع��ل��ى ت�ضليط  �ل����زي����ارة  ت���رك���زت خ����الل 
�ل�ضارقة  �ك�����ض��ب��و  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء 
�حليوي  ودوره  �ل�ضرت�تيجي  وموقعه 
و�ل���دويل،  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�ضعيدين  على 
للفعاليات  �ل���رتوي���ج  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
و�ل�ضياحية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لق��ت�����ض��ادي��ة 
على  �ملركز  وي�ضت�ضيفها  ُينظمها  �لتي 

مد�ر �لعام، حيث جرى حث �ملعنيني يف 
كينيا لت�ضجيع جمتمع �لأعمال �لكيني 
على �مل�ضاركة يف فعاليات �لدورة �ل�15 
“�ضتيل  �ملعدنية  �لأع��م��ال  معر�ض  من 
�إق��ام��ت��ه خالل  �مل��ق��رر   ،”2019 ف���اب 
و�لتي  �ملقبل،  يناير   17-14 �ل��ف��رتة 
�لقت�ضادية  �لفعاليات  ب��اك��ورة  ت�ضكل 
�ل���ك���ربى �لتي  �ل��ت��ج��اري��ة  و�لأح��������د�ث 
�ضيُنظمها وي�ضت�ضيفها �ملركز يف مو�ضم 

�لعام �جلديد.
و�أك�����د ���ض��ط��اف خ����الل �ل���ل���ق���اء�ت �لتي 
�ك�ضبو  �أهمية  على  �ملركز  وف��د  �أج��ر�ه��ا 
�لر�غبة  �لكينية  ل��ل�����ض��رك��ات  �ل�����ض��ارق��ة 

وتعزيز  وخدماتها  منتجاتها  بعر�ض 
م�ضتوى  ع��ل��ى  و�ن��ت�����ض��اره��ا  ح�����ض��وره��ا 
�خلليج  دول  وخمتلف  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�إىل  م�ضري�ً  �لأو���ض��ط،  �ل�ضرق  ومنطقة 
�لكينني  �مل�ضوؤولني  مع  �لجتماعات  �أن 
�هتماماً  �أب�����دو�  ح��ي��ث  �إي��ج��اب��ي��ة  ك��ان��ت 
�ك�ضبو  �ل��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز  ورغ��ب��ة يف 
�لت�ضهيالت  م��ن  و�ل���ض��ت��ف��ادة  �ل�ضارقة 
و  للعار�ضني  يوفرها  �لتي  و�خل��دم��ات 

�لز�ئرين.
�ل�ضارقة  �ك�ضبو  وف��د  م�ضاركة  وت��ن��درج 
���ض��م��ن ب��ع��ث��ة �ل��غ��رف��ة يف �إط����ار �خلطة 
�ك�ضبو  ملركز  �جل��دي��دة  �ل�ضرت�تيجية 

وج���دول   ،2022-2018 �ل�����ض��ارق��ة 
�لزيار�ت �خلارجية �ملنبثق عنها، و�لذي 
����ض���ر�ك���ات م���ع �جلهات  ب���ن���اء  ي��ت�����ض��م��ن 
خمتلف  يف  �ملعار�ض  تنظيم  يف  �لر�ئدة 
ع����دد من  و�مل�������ض���ارك���ة يف  �ل���ع���امل،  دول 
لال�ضتفادة  �ملهمة،  �ل��دول��ي��ة  �لأح����د�ث 
يدعم  مب��ا  للمركز،  �ل��رتوي��ج  يف  منها 
��ضرت�تيجية �ل�ضارقة يف تعزيز �ضمعتها 
و�قت�ضادي  ث��ق��ايف  ك��م��رك��ز  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
�لأعمال  ملمار�ضة  مثالية  ووجهة  عاملي 
�ضيا�ضة  ظ���ل  يف  و�ل�����ض��ف��ر،  و�ل�����ض��ي��اح��ة 
تعتمدها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ض��ادي  �ل��ت��ن��وي��ع 

�لإمارة.

حتقيقًا لأهداف دبي الذكية واملبادرة اللورقية

اقت�سادية دبي تعتمد اأحدث التقنيات الرقمية يف خدمة العملء بال�سراكة مع »دل اإي اإم �سي« 
•• دبي-الفجر:  

وقعت د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية يف دبي 
مذكرة تفاهم مع �ضركة “دل �إي �إم �ضي”، 
وذلك لعتماد �أحدث �لتقنيات �لرقمية 
ملز�ولة �لأعمال لدى موظفيها، وبالتايل 
يف  و�لتميز  �لإب����د�ع  ي�ضودها  بيئة  خلق 
على  �لتفاقية  وتن�ض  �لعمالء.  خدمة 
�قت�ضادية دبي باأحدث  “دل”  ت��زود   �أن 
�لأج���ه���زة �لل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة، �لتي 
تدعم م�ضاعيها يف تقدمي خدمات فريدة 
ومكانتها  �لقت�ضادية  دبي  ب�ضمعة  تليق 
�ل��ع��امل��ي��ة، �لأم���ر �ل���ذي ي��ع��زز ب���دوره من 
مبادرة  تنفيذ  يف  دب��ي  حكومة  توجهات 
�مل���ع���ام���الت �حل��ك��وم��ي��ة �ل���الورق���ي���ة يف 
�لذكية  دب��ي  �أه����د�ف  وحتقيق  �لإم�����ارة، 

للعام 2021.

وق�����ام ب��ت��وق��ي��ع �مل����ذك����رة �ل���ت���ي ج����رت يف 
�ل�ضالة �لذكية باقت�ضادية دبي كل من: 
عبد �هلل ح�ضن، �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
دبي،  �قت�ضادية  يف  �مل�ضرتكة  �خل��دم��ات 
“دل  يف  �لعام  �ملدير   ، ري�ضماين  وف��ادي 
وذلك  �لإم�������ار�ت،  ل��دول��ة  �ضي”  �إم  �إي 
�لتنفيذين  �مل�����در�ء  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ض��ور 
وممثلني من كال �جلهتني. وفقا ملذكرة 
دبي  �قت�ضادية  ت��ط��رح  ���ض��وف  �لتفاهم، 
�لكمبيوتر  �أج��ه��زة  650 من  �أك��رث من 
�ملحمول لكو�درها �لوظيفية، �إىل جانب 
�لذكية  �حل���ل���ول  م���ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ت���ق���دمي 
بالعتماد  وذل����ك  �ل��ع��امل��ي��ة،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
على خدمات “دل” و�مل�ضممة لتب�ضيط 
�ملعلومات،  بتقنية  �ملرتبطة  �لتعقيد�ت 
و�لفعالية  �لكفاءة  زيادة م�ضتوى  بهدف 
وت���ق���دمي خدمة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا،  يف ج��م��ي��ع 

�ملنا�ضبة،  وبهذه  للمتعاملني.  ��ضتثنائية 
�إم����ارة  “ت�ضهد  ح�����ض��ن:  �هلل  ع��ب��د  ق����ال 
جميع  على  �لتطور�ت  من  �ضل�ضلة  دب��ي 
هذ�  مو�كبة  �إىل  منا  و�ضعياً  �لأ���ض��ع��دة، 
�قت�ضاد  م�ضتقبل  و��ضت�ضر�ف  �لتحول، 
دبي، عقدنا �ضر�كة مع “دل �إي �إم �ضي” 
لتمكني كو�درنا �لوظيفية من ��ضتغالل 
�إىل  و�ل�ضعود  �لتقنية،  �لو�ضائل  �أح��دث 
�لعمل،  �نتاجية  يف  �لتميز  مر�تب  �أعلى 
وت���ق���دمي خ��دم��ات��ن��ا مل��ج��ت��م��ع �لأع���م���ال 
وقاطني وزو�ر �إمارة دبي ودولة �لمار�ت 
ع��ل��ى وج���ه �ل���ع���م���وم«. و�أ����ض���اف ح�ضن: 
�أف�ضل  “تعمل �قت�ضادية دبي على خلق 
تكون  بحيث  ملوظفيها،  ذكية  عمل  بيئة 
�لإبد�ع  يف  وت�ضاهم  باحليوية،  مفعمة 
و�لتميز يف �خلدمة �ملطروحة. وت�ضاهم 
ك��ذل��ك يف دع���م �لتحول  ه���ذه �خل��ط��وة 

حيث   ،2021 دب�����ي  لإم��������ارة  �ل����ذك����ي 
من  ك��ذل��ك  دب���ي  �ق��ت�����ض��ادي��ة  �ضت�ضتفيد 
حلول “دل �إي �إم �ضي” �لذكية يف طرح 
حزمة خدمات، ومنها على �ضبيل �ملثال ل 
�ل�ضخ�ضي  �حلا�ضوب  “تقدمي  �حل�ضر: 
و   ،PC as a Service ك��خ��دم��ة« 
يتم  و�لتي  كخدمة”،  �جلهاز  “تقدمي 
تقدمي �ملنتجات و�حللول مبثابة خدمة 
ك�ضلعة  للم�ضتخدم  تقدميها  ع��ن  ب���دًل 

ُت�ضرتى«.
دبي  �ق��ت�����ض��ادي��ة  �أن  �إىل  ح�����ض��ن  و�أ����ض���ار 
م�ضتمرة يف توفري �لدعم �لتقني �لفعال 
و�لآمن لكو�درها �لوظيفية، بهدف رفع 
م�ضتوى �لإنتاجية وتخفي�ض �لتكاليف. 
موؤكد�ً �إىل �أن �حللول �لرقمية �حلديثة 
�ل�ضتهالك  تقليل  يف  ك��ذل��ك  �ضت�ضهم  
��ضرت�جتية  دع����م  وب���ال���ت���ايل  �ل����ورق����ي، 

�لالورقية يف �ملعامالت �حلكومية باإمارة 
�أّكد فادي ر�ضماين، �أن  دبي. من جانبه، 
�لرقمي  ل��ل��ت��ح��ّول  �مل��وظ��ف��ني  ج��اه��زي��ة 
�جلاهزية  �ضمان  يف  مهماً  دور�ً  تلعب 
�إىل  �ل��و���ض��ول  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �ملوؤ�ض�ضية، 
بالتقنيات  دعمها  يتطّلب  �لنتيجة  هذه 
خالل  “من  وق���ال:  �ملنا�ضبة،  و�حل��ل��ول 
�قت�ضادية  تتبنى  ه��ذه،  �لتفاهم  مذكرة 
�ضاماًل م�ضتفيدة من حلولنا  دبي نهجاً 
قوى  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��ق��دم��ة  �ضية  �لتخ�ضّ
وعمالئها  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ومت��ك��ني  �ل��ع��م��ل 
هذ�  يف  وي�ضرفنا  ك��ف��اءة،  �أك���رث  متكيناً 
م�ضرية  م���ن  ج������زء�ً  ن���ك���ون  �أن  �لإط�������ار 
معاً  نعمل  و�أن  ه��ذه،  و�لتنمية  �لتحّول 
ع��ل��ى ب��ن��اء ق����در�ت ج��دي��دة ل��دع��م روؤية 
�أه���د�ف دب��ي �لذكية  �لإم���ارة يف حتقيق 

للعام 2021«.

»اقت�سادية تنفيذي عجمان« تبحث اآليات دعم م�ساريع رواد الأعمال
•• عجمان-وام:

ناق�ضت �للجنة �لد�ئمة للتنمية �لقت�ضادية �لتابعة للمجل�ض �لتنفيذي 
يف ع��ج��م��ان �آل���ي���ات دع���م م�����ض��اري��ع رو�د �لأع���م���ال وت��وف��ري م��ظ��ل��ة تقدم 
��ضت�ضار�ت فنية وتدريب وتقييم وت�ضويق ومتابعة بهدف تطوير �لفر�ض 
�ل�ضتثمارية �ملتاحة �أمام �ل�ضباب وحتويلها �إىل و�قع قابل للتنفيذ من 
�مل��ت��اح��ة وحت��ف��ي��زه��م وت�ضجيهم ع��ل��ى بدء  �ل���ق���در�ت و�ل��ك��ف��اء�ت  خ���الل 
�إنتاجية  �لتناف�ضية يف مر�حل  �مليزة  وذ�ت  �مل�ضتد�مة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع 
�لفنية  و�مل�ضاعد�ت  و�لت�ضهيالت  �خل��دم��ات  تقدمي  �إىل  �إ�ضافة  مبكرة 

و�ملعلومات و�لرتويج لروح �لريادة و�لإبد�ع بني �ل�ضباب.
للعام  للجنة  و�خلتامية  ع�ضر  �لثانية  �جلل�ضة  �أعمال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

منجز�ت  �أه��م  تناولت  و�لتي  �ملويجعي  عبد�هلل  �ضعادة  برئا�ضة   2018
و�لتو�ضيات  �مل��ط��روح��ة  �مل��و����ض��ي��ع  و�أه���م  �جل���اري  �ل��ع��ام  �للجنة خ��الل 
�ضلطان بن  �ل�ضيخ   .. �للجنة  �أع�ضاء  باأعمالها. ح�ضر �جلل�ضة  �خلا�ضة 
�ضقر �لنعيمي و�ضامل �أحمد �ل�ضويدي وعلي عي�ضى �لنعيمي ويافع عيد 

�لفرج ومقرر �للجنة خولة �ليا�ضي.
و�طلع �حل�ضور - خالل �جلل�ضة - على �أهم �ملو��ضيع �لتي مت طرحها 
خالل �لعام 2018 و�لتقرير �خلتامي لأعمال �للجنة ودورها يف تقدمي 
�لتو�ضيات و�لدعم �لالزم لنمو و��ضتد�مة �لقطاع �لقت�ضادي يف �لإمارة 
روؤية  يف  ي�ضب  مبا  ودول��ي��ا  حمليا  عجمان  ومقومات  تناف�ضية  وتعزيز 
عجمان 2021 باإيجاد “جمتمع �ضعيد ي�ضاهم يف بناء �قت�ضاد �أخ�ضر، 
حتفزه حكومة متميزة من�ضجمة مع روح �لحتاد«. وناق�ض �أع�ضاء �للجنة 

و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جلهات  خمتلف  مع  �لعمل  تن�ضيق  متابعة  �أهمية 
للخروج بنتائج فعلية تو�كب تطلعات جمتمع �لأعمال يف �لإمارة وتدعم 
ب�ضكل مبا�ضر رو�د �لأعمال و�ملقبلني على تنفيذ م�ضاريع خا�ضة ل�ضيما 
�أولوياتها.  ر�أ���ض  على  �لأع��م��ال  ورو�د  �ضباب  ت�ضع  عجمان  حكومة  و�أن 
عجمان  يف  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ض��الت  موؤ�ض�ضة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  �للجنة  و�ط��ل��ع��ت 
وخا�ضة �ل�ضتعد�د للحدث �لعاملي �إك�ضبو دبي 2020 وقدم �أحمد �ضقر 
�ملطرو�ضي مدير �إد�رة �ملو��ضالت �لعامة نبذة حول �لتح�ضري�ت �خلا�ضة 
�لتي تنفذها �ملوؤ�ض�ضة بالتعاون مع �جلهات �ملعنية .. كما قدم ��ضتعر��ضا 
حول “م�ضروع �ملحطة �لدولية” �لذي تنفذه �ملوؤ�ض�ضة و�ملتوقع �لنتهاء 
منه خالل �لن�ضف �لثاين من �لعام 2019 ليخدم �ضريحة كبرية من 

�أفر�د �ملجتمع.
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املن�سوري: الإمارات عززت مكانتها اإقليميا وعامليا 
بف�سل الأداء الإيجابي واملتوازن للقت�ساد الوطني

�مل�ضلحة و�إخو�نهم �أ�ضحاب �ل�ضمو �ل�ضيوخ �أع�ضاء �ملجل�ض �لأعلى لالحتاد حكام 
�لإمار�ت.

وتابع معاليه : “ت�ضتند �ل�ضيا�ضات و�خلطط �لقت�ضادية �لتي تتبناها �لدولة �إىل 
معايري مدرو�ضة ومتو�فقة مع �أف�ضل �ملمار�ضات من خالل عملية ��ضتقر�ء دقيقة 
�أو  �لدولة  �ضو�ء على م�ضتوى  �مل�ضتقبلية  و��ضت�ضر�ف لالآفاق  �لقت�ضادي  للو�قع 
على �ل�ضعيدين �لإقليمي و�لعاملي، مع و�ضع مبد�أ ��ضتد�مة �لنمو كركيزة �أ�ضا�ضية 
 2021 �لإم��ار�ت  لروؤية  �لقت�ضادية  �ملحدد�ت  �مل�ضتقبل، يف �ضوء  �قت�ضاد  لبناء 
و�ملتمثلة بتطوير �قت�ضاد تناف�ضي عاملي متنوع مبني على �ملعرفة و�لبتكار بقيادة 
�لتي حتققها  �ملتو��ضلة  بالتطور�ت  بو�ضوح  يتجلى  �لذي  �لأم��ر  كفاء�ت وطنية، 
وتكنولوجيا  و�لت�ضالت،  و�ل�ضتثمار،  �لتجارة،  مثل  حيوية  جمالت  يف  �لدولة 

�ملعلومات، و�ل�ضياحة، و�لبنية �لتحتية، و�لتعليم، و�لرعاية �ل�ضحية، وغريها«.
�جلهات  خمتلف  مع  بالتعاون  م�ضتمرة  ب�ضورة  تعمل  �لقت�ضاد  وز�رة  �أن  و�أك��د 
تعزيز  �لأعمال، على  �أو يف قطاع  �لقطاع �حلكومي  �ضو�ء يف  �لدولة  �ل�ضريكة يف 
�لأ�ض�ض �ملمكنة للم�ضي قدما نحو حتقيق م�ضتهدفات �لدولة من خالل جمموعة 
ر�ئدة من �مل�ضار�ت، من �أبرزها حتفيز بيئة �لبتكار و�لتكنولوجيا و�لبحث �لعلمي 
و�مللكية �لفكرية كمحركات للتنمية و�لتحول نحو �قت�ضاد رقمي مناف�ض عامليا؛ 
وتطوير �لأطر �لت�ضريعية و�لتنظيمية �ل�ضديقة لالأعمال و�جلاذبة لال�ضتثمار 
�لأجنبي؛ وت�ضجيع �لقطاعات ذ�ت �لقيمة �مل�ضافة؛ وتعزيز دور �لقطاع �خلا�ض؛ 
وت�ضجيع ريادة �لأعمال من خالل دعم �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة و�ل�ضركات 
�لنا�ضئة ول �ضيما تلك �لقائمة على �لبتكار و�لإبد�ع؛ وتنمية ر�أ�ض �ملال �لب�ضري 

�ملو�طن.
و�أو�ضح �ملن�ضوري �أن �لإمار�ت تو��ضل م�ضريتها �لتنموية وفق ت�ضور�ت م�ضتقبلية 
ر�ئدة و��ضرت�تيجيات متكاملة ود�ئمة �لتطور و�لتحديث، من �أبرزها �إ�ضافة �إىل 
�قت�ضاد  وخطة   ،2071 �لإم���ار�ت  مئوية   ،2021 �لوطنية  �لأج��ن��دة  م��ق��رر�ت 
يف  مدرو�ضة  وطنية  و��ضرت�تيجيات  �لقت�ضادي،  �لتنوع  وتر�ضيخ  �لنفط  بعد  ما 
و�لذكاء  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�ضناعية  و�ل��ث��ورة  �مل�ضتقبل،  و��ضت�ضر�ف  �لب��ت��ك��ار،  جم��الت 
�ل�ضطناعي، وبر�مج �لف�ضاء، و�لطاقة و�لطاقة �ملتجددة، و�لقت�ضاد �لأخ�ضر، 
و�مل�ضوؤولية �ملجتمعية، ف�ضال عن �لعديد من �ل�ضيا�ضات و�ملبادر�ت �ملتعلقة بتعزيز 
�ملبا�ضر  �لأج��ن��ب��ي  �ل�ضتثمار  م��ع��دلت  وزي���ادة  للدولة  �لنفطية  غ��ري  �لإي�����ر�د�ت 
وتو�ضيع �ل�ضر�كات �لتجارية، �لأمر �لذي ي�ضهم باإيجابية يف ر�ضم خريطة طريق 
�لتنموية  �مل�ضرية  م��الم��ح  وحت��دي��د  �ل���ض��ت��د�م��ة  ���ض��روط  ��ضتيفاء  نحو  و��ضحة 
تقرير  �ليوم  �لقت�ضاد  وز�رة  و�أ�ضدرت  �ملقبلة.  و�لعقود  �ل�ضنو�ت  خالل  للدولة 
�لإجناز�ت �ل�ضنوي 2018 �لذي ي�ضتعر�ض �إجناز�تها على مد�ر �لعامل �جلاري 
حيث بلغ �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدولة بالأ�ضعار �جلارية لعام 2017، - وفقا 
نحو   - و�لإح�ضاء  للتناف�ضية  �لحتادية  �لهيئة  عن  �ل�ضادرة  �لر�ضمية  للبيانات 
2016 .. فيما  %7.2 عن عام  1405 مليار�ت دره��م، حمققا منو� بلغ نحو 
نحو   2017 لعام  �جلارية  بالأ�ضعار  �لنفطي  غري  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ 
1092 مليار درهم، بنمو بلغ معدله %3.2 عن عام 2016، �لأمر �لذي يجعل 
م�ضاهمة �لقطاعات غري �لنفطية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدولة حتقق معدل 

%77.7 وفقا ملقيا�ض �لأ�ضعار �جلارية.
 - �لثابتة  بالأ�ضعار   2017 لعام  �لإجمايل �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت  وعلى �ضعيد 
على �عتبار 2010 �ضنة �أ�ضا�ض- فقد بلغت قيمته �أكرث من 1422 مليار درهم، 
بنمو معدله %0.8 عن عام 2016، فيما بلغت قيمة �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
بن�ضبة  من��و�  حمققا  دره���م،  تريليون  نحو  نف�ضه  للعام  �لنفطي  غ��ري  �حلقيقي 
يف  �لنفطية  غ��ري  �لقطاعات  م�ضاهمة  تكون  وب��ذل��ك   ،2016 ع��ام  ع��ن   2.5%
يظهر  �ل��ذي  �لأم��ر   ،70.5% نحو  بلغت  قد  �لإجمايل �حلقيقي  �ملحلي  �لناجت 

منحى �إيجابيا يف تعزيز �ضيا�ضة �لتنويع �لقت�ضادي �لتي تتبناها �لدولة.
�لدولة على  �لتي حققتها  �لنتائج  �أن  “ل �ضك يف  �ملن�ضوري  �لوزير  وقال معايل 
ي�ضهده  ما  �ضوء  �إليها يف  بالنظر  �أكرب  �أهمية  تكت�ضب  �لكلي  �لقت�ضاد  موؤ�ضر�ت 
من  �ل��رغ��م  فعلى  معقدة؛  حت��دي��ات  م��ن  و�لإقليمي  �لعاملي  �لقت�ضادي  �ل��و�ق��ع 
�لرتفاع �لن�ضبي يف �أ�ضعار �لنفط خالل �لعام �جلاري، ما ز�لت حالة عدم �ليقني 
ب�ضاأن تقلب هذه �لأ�ضعار يف �ملرحلة �ملقبلة ترخي بظاللها على �قت�ضاد�ت �لدول 
�مل�ضدرة للنفط، �إ�ضافة �إىل �لآثار �لناجمة عن عدم �ل�ضتقر�ر �ل�ضيا�ضي و�لأمني 
�لرت�جع يف  �لتجارية و�حتمالت  �لتوتر�ت  �ملنطقة، وكذلك بروز  يف بع�ض دول 
�ل�ضيا�ضات �حلمائية  دعم �لنظام �لتجاري �ملتعدد �لأطر�ف وتز�يد �لتوجه نحو 
�ملتغري�ت  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��ع��امل��ي،  �ل�ضعيد  �مل��وؤث��رة جت��اري��ا على  �ل���دول  بع�ض  يف 
و�ملخاطر �لتي جنم عنها �نكما�ض يف �لزخم �لقت�ضادي وتباطوؤ يف حركة �لتجارة 
معاليه  م�ضيفا  �لعاملية”..  و�لأ�ضو�ق  �ل��دول  من  �لكثري  يف  �ل�ضتثمار  وتدفقات 
�أن دولة �لإم��ار�ت قد و�ضعت �خلطط ملو�جهة خمتلف تلك �ملخاطر و�لتحديات 
كما فعلت دوما خالل �ملر�حل �ل�ضابقة وهي م�ضتعدة لتجاوز �لعو�ئق و�ل�ضتفادة 
�لدويل  �لنقد  �ضندوق  �أك��د  وقد  �لنمو.  ملو��ضلة  م�ضتمر  م�ضعى  يف  �لفر�ض  من 
و�لتكيف يف مو�جهة  �ملرونة  على  عالية  ق��درة  �أظهر  �لإم���ار�ت  دول��ة  �قت�ضاد  �أن 
حتدي �نخفا�ض وتقلب �أ�ضعار �لنفط خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية، و�أن �لدولة تبنت 
�ضيا�ضات مالية و�قت�ضادية فعالة كان لها �أكرب �لأثر يف �حلفاظ على قوة �لبيئة 
�لقت�ضادية للدولة، حيث يتوقع �أن يتجاوز فائ�ض �حل�ضاب �جلاري للدولة 7% 
من �لناجت �ملحلي �لإجمايل هذ� �لعام، مع �زدياد �لزخم يف �لأن�ضطة �لقت�ضادية 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لنمو  بتقدير�ت  يرتفع  �ل��ذي  �لأم��ر  �لنفطية،  غري 
�حلقيقي للدولة خالل عام 2018 �إىل نحو %2.9، مع توقعات بارتفاعه �أكرث 
وعلى �ضعيد �لتنويع �لقت�ضادي ..  خالل �لعام �ملقبل مبعدل ي�ضل �إىل 3.7%. 
توقع �ضندوق �لنقد �لدويل �أن ترتفع م�ضاهمة �لقطاعات غري �لنفطية يف �لناجت 
�ملحلي �لإجمايل �حلقيقي مع نهاية �لعام �جلاري 2018 �إىل نحو %2.9، و�أن 
و�أو�ضح معايل  تو��ضل منوها خالل �لعام �ملقبل لت�ضجل معدل يقرب من 4%. 
�ملن�ضوري �أن �آفاق �لنمو �لقت�ضادي يف �لدولة تنطوي على �لعديد من �ملوؤ�ضر�ت 
�لإيجابية خالل �ل�ضنو�ت �ملقبلة يف �ضوء �لنمو �ملتز�يد للقطاعات غري �لنفطية، 
و��ضتمر�ر �لإنفاق �ل�ضتثماري على �مل�ضروعات �لتنموية و�ملبادر�ت �ل�ضرت�تيجية، 
و�لإجر�ء�ت �لتحفيزية �جلديدة �لتي �تخذتها حكومة دولة �لإمار�ت و�حلكومات 
�ملحلية بهدف زيادة �جلاذبية لال�ضتثمار، مثل �إ�ضد�ر قانون �ل�ضتثمار �لأجنبي 
�ملبا�ضر �جلديد، وتخفي�ض �لر�ضوم وتكاليف �لإنتاج وممار�ضة �لأعمال وت�ضهيل 
�لعامليني  للم�ضتثمرين  �لطويلة  �لإق��ام��ة  وت��اأ���ض��ري�ت  للعمالة  �لكفالة  �أنظمة 
ي�ضهده  �ل��ذي  �لن�ضبي  �لتعايف  ذلك  �إىل  ي�ضاف  �لتخ�ض�ضية،  �ملو�هب  و�أ�ضحاب 
 ،2020 �إك�ضبو دبي  با�ضت�ضافة  �ملرتبطة  �لنفطي، وت�ضارع �ل�ضتثمار�ت  �لقطاع 

و�لدعم �لكبري من �أن�ضطة �لقطاع �خلا�ض يف �لدولة.
2017 يعك�ض بو�ضوح  �أن هيكل �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي لعام  و�أ�ضاف 
ثمرة �جلهود �لوطنية �ملبذولة لزيادة �لتنويع �لقت�ضادي وتنمية �لقطاعات غري 
�مل�ضافة  �لقيمة  وذ�ت  �حليوية  �لقطاعات  من  جمموعة  �ضهدت  حيث  �لنفطية، 
�ضهد منو�  �ل��ذي  �لتحويلية  �ل�ضناعات  �أب��رزه��ا قطاع  م��ن  ج��ي��دة،  م��ع��دلت من��و 
بن�ضبة %3.4، وكذلك %3.4 يف قطاع تقنية �ملعلومات و�لت�ضالت، و%3 يف 
قطاع �لزر�عة و�لرثوة �ل�ضمكية، و%2.7 يف قطاع �لنقل و�لتخزين، و2.8% 
يف �لأن�ضطة �لعقارية، و%4.4 يف قطاع �لرعاية �ل�ضحية، و%3.9 يف قطاعات 

مرتبطة بال�ضياحة مثل �لفنون و�لرتفيه و�لرتويج و�خلدمات.
�أطول  زمنية  �لقت�ضادي خالل فرتة  �لنمو  م�ضار  متابعة  �أن  �إىل  معاليه  و�أ�ضار 
��ضتمر�ر  �لدولة ل�ضمان  �لتي تتخذها  �لر�ئدة  �أو�ضح عن �جلهود  تعطي �ضورة 
دور�ن عجلة �لقت�ضاد �لوطني بوترية جيدة و�أد�ء متو�زن، حيث نرى �أن متو�ضط 
منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي للدولة خالل �ل�ضل�ضلة �لزمنية �ملمتدة من 
عام 2010 �إىل عام 2017 بلغ نحو %4.2، ويف �ملقابل بلغ متو�ضط منو �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل غري �لنفطي خالل �لفرتة نف�ضها �أكرث من 4.6%.
�لتي �ضهدت تقدما ملمو�ضا و�إجناز�ت  باأن مظلة �لقطاعات غري �لنفطية  و�أفاد 
مهمة خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية و��ضتمر دعمها ومنوها خالل عام 2018 باعتبارها 
من مرتكز�ت �مل�ضرية �لتنموية لبناء �قت�ضاد ما بعد �لنفط تعد و��ضعة ومتنوعة، 

و�خلدمات  �لف�ضاء،  وقطاع  و�لإل��ك��رتون��ي��ة،  �مل��ادي��ة  �لتحتية  �لبنية  �أب��رزه��ا  من 
�للوج�ضتية و�لنقل، و�خلدمات �ملالية مبا ي�ضمل �ندماج �لبنوك لتكوين كيانات 
و�لنووية،  و�لنظيفة  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  وق��ط��اع  عامليا،  مناف�ضة  عمالقة  مالية 
�لإلكرتونية،  �لتجارة  فيها  مبا  و�لتجزئة  �جلملة  وجت��ارة  �خلارجية  و�لتجارة 
تطوير  ي�ضمل  مب��ا  �لنا�ضئة  و�ل�����ض��رك��ات  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع  وق��ط��اع 
و�لت�ضالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا  وقطاع  و�لتدريب،  و�لتمويل  �لدعم  �أنظمة 
�ملعدنية  و�ل�ضناعات  �لبناء  �لبرتوكيميائيات ومو�د  �لتحويلية مثل  و�ل�ضناعات 
و�لأغذية و�ل�ضناعات �لدو�ئية، و�ل�ضياحة مبا ي�ضمل تطوير �ملر�فق و�ملنتجعات 

و�مل�ضروعات �ل�ضياحية �ل�ضرت�تيجية.
ولفت معاليه �إىل �أن �لنتائج و�لت�ضنيفات �لتي حققتها دولة �لإم��ار�ت على �أهم 
و�أحدث موؤ�ضر�ت �لتناف�ضية �لقت�ضادية على �ل�ضعيدين �لإقليمي و�لعاملي تعطي 
تنفذها  �لتي  �لتنموية  و�ل��رب�م��ج  �لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضات  ق��وة  على  مهما  دليال 

�لدولة يف خمتلف �ملجالت.
و�لعربي  �لإقليمي  �مل�ضتوى  �ل�ضد�رة على  �لإم���ار�ت يف مرتبة  دول��ة  ج��اءت  وق��د 
 .. �أب���رزه  من  �لقت�ضادية،  �مل��وؤ���ض��ر�ت  من  �لعديد  يف  عامليا  متقدمة  مر�تب  ويف 
11 عامليا يف موؤ�ضر �ضهولة ممار�ضة �لأعمال 2019 �ل�ضادر عن �لبنك  �ملرتبة 
�لدويل و�ملرتبة 23 عامليا يف موؤ�ضر متكني �لتجارة 2016 �ل�ضادر عن �ملنتدى 
�لقت�ضادي �لعاملي و�ملرتبة 27 عامليا يف موؤ�ضر �لتناف�ضية �لعاملي 2019-2018 
�ل�ضادر عن �ملنتدى �لقت�ضادي �لعاملي و�ملرتبة �ل� 7 عامليا يف �ملوؤ�ضر �لعاملي لريادة 
 GEM �لأعمال  لريادة  �لعاملي  �ملر�ضد  �ل�ضادر عن   GESI 2017 �لأعمال 
�إن�ضياد  معهد  عن  �ل�ضادر   2018 �لعاملي  �لبتكار  موؤ�ضر  يف  عامليا   38 و�ملرتبة 

وجامعة كورنيل و�ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية.
يف  �لقت�ضادي  للقطاع  �ملعرفية  �لبيئة  تعزيز  على  �لقت�ضاد  وز�رة  وحر�ضت 
�لدولة عرب جمموعة من �لإ�ضد�ر�ت و�لبحوث و�لدر��ضات عن خمتلف �ملو��ضيع 
�لق��ت�����ض��ادي��ة ذ�ت �ل��ت��اأث��ري يف �لق��ت�����ض��اد �ل��وط��ن��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع �جل��ه��ات �ملعنية 
عرب  و�لبيانات  �ملعرفة  تبادل  يف  و�مل�ضاركة  و�ملتخ�ض�ضة،  �لتعليمية  و�ملوؤ�ض�ضات 
�لجتماعات و�ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية ذ�ت �ل�ضلة، على نحو ي�ضهم 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�ض  �مل�ضلحة يف  و�أ�ضحاب  �لقر�ر  يف م�ضاعدة �ضانعي 

على ر�ضم �ل�ضيا�ضات �ل�ضليمة وو�ضع �خلطط �لفعالة لتحقيق �لنمو.
�لقت�ضادي  “�لنموذج  لتطوير  در��ضة  �جل��اري  �لعام  �ل��وز�رة خالل  و�ضعت  وقد 
�لتعاون و�لتن�ضيق مع غرفة جتارة و�ضناعة  من خالل  �لكلي لدولة �لإمار�ت” 
�لتغري�ت  وتوقع  �لقت�ضادية؛  �لبنية  ديناميكيات  وحتليل  لر�ضد  وذل��ك  دب��ي، 
�مل�ضتقبلية لقت�ضاد �لدولة؛ وبناء �ل�ضيناريوهات و�قرت�ح �ل�ضيا�ضات �لقت�ضادية 
�لتنوع �لقت�ضادي  �مل�ضتويني �لكلي و�لقطاعي، �لكفيلة بتحقيق �ملزيد من  على 
�ملدى  على  �لق��ت�����ض��اد  ����ض��ت��د�م��ة  يف  ت�ضاهم  للنمو  ج��دي��دة  م�����ض��ادر  و��ضتك�ضاف 
�لعام  �ل��وز�رة خالل  �لقت�ضادية يف  �لدر��ضات  �إد�رة  �أ�ضدرت  ذلك،  �إىل  �لطويل. 
�لتقرير  �أب��رزه��ا  م��ن  �ل�����ض��دد،  ه��ذ�  يف  و�لكتب  �لتقارير  م��ن  جمموعة  �جل���اري 
ودر��ضة   ،2018 �ل�ضنوي  �لإح�ضائي  و�لتقرير   ،2018 �ل�ضنوي  �لقت�ضادي 
مو�ضوعات  تناولت  متنوعة  وت��ق��اري��ر  �ل��دول��ة،  يف  �لقت�ضادية  �ل��ق��اع��دة  تنويع 
�لذكاء �ل�ضطناعي و�لف�ضاء و�ل�ضر�كة مع �ل�ضني و�لتنمية �مل�ضتد�مة و�لعمالت 

�لإلكرتونية و�لتكنولوجيا �ملالية وغريها.
و�أكد معايل وزير �لقت�ضاد �أهمية �جلهود �لتي تبذلها �لوز�رة يف تعزيز �أو��ضر 
�مل�ضتهدفة  �لعاملية  و�لأ���ض��و�ق  �ل�ضريكة  �ل��دول  خمتلف  مع  �لقت�ضادي  تعاونها 
�أبرزها �للجان �لقت�ضادية �مل�ضرتكة �لتي متثل  وفقا ملجموعة من �لآليات، من 
�أد�ة فاعلة لتطوير �ل�ضر�كات �لقت�ضادية مع جمموعة منتقاة من �لقت�ضاد�ت 
�ملتقدمة و�لنا�ضئة، وذلك وفقا لدر��ضات معمقة حول �أهم �لقت�ضاد�ت �لتي تتمتع 
باأ�ضو�ق و�عدة للتعاون يف �لأن�ضطة �لقت�ضادية و�لتجارية و�لفنية و�ل�ضتثمارية. 
�أبرمت �لدولة خالل �لعام �جلاري �تفاقية تعاون �قت�ضادي وجتاري وفني  وقد 
جديدة مع جمهورية مولدوفا وقد نفذت �إد�رة �لتفاقيات �لقت�ضادية و�للجان 
�لقت�ضادية �مل�ضرتكة يف وز�رة �لقت�ضاد �لعديد من �لأن�ضطة يف هذ� �ل�ضدد خالل 
�قت�ضادية م�ضرتكة مع  3 �جتماعات جلان  .. تنظيم  �أبرزها  �لعام �جل��اري، من 
كل من كوريا �جلنوبية وم�ضر و�إيطاليا و�مل�ضاركة يف 19 �جتماعا مع �ملنظمات 
�لعربية و�لإقليمية و�لدولية و�مل�ضاركة يف �جتماعات جلان م�ضرتكة مع 13 دولة 
وتوقيع 3 مذكر�ت تفاهم مع كل من �إثيوبيا يف �ل�ضاأن �لقت�ضادي و�لفني، ومع 

�لبحرين يف جمال حماية �مل�ضتهلك، ومع �لبحرين كذلك يف جمال �ل�ضياحة.
�ضهد   2018 ع��ام  �أن  �لقت�ضاد  وزي��ر  �ملن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان  معايل  و�أك��د 
حمطة مف�ضلية يف �جلهود �ملبذولة لتطوير بيئة �ل�ضتثمار يف �لدولة و�لرتقاء 
عرب  وذل��ك  �لنوعية،  �ل�ضتثمار�ت  و��ضتقطاب  �لأجنبي  �مل��ال  ل��ر�أ���ض  بجاذبيتها 
2018 ب�ضاأن �ل�ضتثمار �لأجنبي  19 لعام  �إ�ضد�ر �ملر�ضوم بقانون �حتادي رقم 
�ملبا�ضر، �لذي ميثل قفزة نوعية يف تعزيز �حلو�فز و�ملميز�ت �لتي توفرها �لدولة 
�إمكانية  �أب��رزه��ا  من  وج��اذب��ة،  �آمنة  ��ضتثمار  بيئة  وتطوير  �لأجنبي  للم�ضتثمر 
متلك �مل�ضاريع بن�ضبة %100 يف قطاعات حمددة، و�ضمانات حماية �ل�ضتثمار، 
وت�ضهيالت �لتحويل �ملايل و�إمكانية تعديل �ضيغة �ل�ضر�كة و�لندماج و�ل�ضتحو�ذ 
�ل�ضو�بط  م��ن  ملجموعة  وف��ق��ا  �مل�ضتثمر،  م�ضلحة  م��ع  يتفق  مب��ا  �مللكية  ون��ق��ل 
و�ملعايري �لتي تتو�فق مع حمدد�ت �لتنمية �مل�ضتد�مة يف �لدولة وحتقق م�ضالح 
تعزيز  نحو  وق��وي��ة  ج��دي��دة  �نطالقة  ميثل  �لقانون  �إن  وق��ال  �لأط����ر�ف.  جميع 
�مل�ضتقبلية،  �لتنمية  تناف�ضية وعاملية �لقت�ضاد �لوطني مبا يتالءم مع �جتاهات 
�لعاملية  �ل�����ض��رك��ات  وحتفيز  �لأج��ان��ب  �مل�ضتثمرين  ثقة  تعزيز  ي�ضتهدف  حيث 
�لكربى على �لتوجه با�ضتثمار�تها نحو �أ�ضو�ق �لدولة، خا�ضة يف جمالت �لبتكار 
و�لتكنولوجيا و�لف�ضاء و�لطاقة �ملتجددة و�لذكاء �ل�ضطناعي، مما �ضي�ضاهم يف 
زيادة تنويع �لقت�ضاد وتو�ضيع قاعدة �لإنتاج وتوفري فر�ض �لعمل وحتقيق قيمة 
م�ضافة عالية لقت�ضاد �لدولة، ما يعزز ريادة �لدولة كوجهة ��ضتثمارية رئي�ضية 

ومف�ضلة يف �ملنطقة ويرتقي بها نحو مرحلة جديدة.
�لأعمال  بيئة  ر�ئ��د� لتمكني  ت�ضريعيا وتنظيميا  �إط��ار�  �لقانون يقدم  �أن  و�أ�ضاف 
�لوطنية من ت�ضريع �خلطى يف �لتحول نحو �قت�ضاد �ملعرفة و�ل�ضتخد�م �ملكثف 
للتنمية،  جديدة  كمحركات  و�لتطوير  و�لبحث  و�لتكنولوجيا  �لبتكار  لأن�ضطة 
�لقت�ضاد  لرفد  مهمة  قناة  �حليوية  �لقطاعات  يف  �ل�ضتثمار  حترير  يعد  حيث 

�لوطني و�نتعا�ض �ل�ضوق وتن�ضيط حركة �لتجارة وتعزيز فر�ض �ل�ضر�كات.

�أن زيادة جاذبية �لدولة لال�ضتثمار �لأجنبي �ملبا�ضر متثل هدفا  و�أو�ضح معاليه 
��ضرت�تيجيا �ضمن مقرر�ت �لأجندة �لوطنية 2021، نظر� لكونه �أحد �ملمكنات 
�لرئي�ضية للنمو �لقت�ضادي، و�ضيكون للقانون �جلديد دور بارز يف توطني �ملعرفة 
على  وق��ادرة  و�لبتكار  بالكفاءة  تتميز  وطنية  كفاء�ت  وبناء  �لتكنولوجيا  ونقل 
�أف�ضل �ملمار�ضات و�لنتاجات �لعلمية و�لتقنية، وهي خطوة رئي�ضية نحو  تطبيق 
حتقيق �ل�ضتد�مة، يف �ضوء ما ن�ض عليه من متطلبات يلتزم بها �أ�ضحاب م�ضاريع 
�ل�ضتثمار �لأجنبي �ملبا�ضر يف �لدولة �أهمها �ل�ضتعانة بالكو�در �لوطنية و�لعمل 

على تدريبها و�إك�ضابها �ملهارة �لالزمة، وفقا ملعايري ون�ضب حمددة.
ومت��ت��ل��ك دول���ة �لإم�����ار�ت جم��م��وع��ة و����ض��ع��ة م��ن حم��ف��ز�ت �ل���ض��ت��ث��م��ار �لأجنبي 
وممار�ضة �لأعمال �لتجارية، حيث وقعت 78 �تفاقية حلماية وت�ضجيع �ل�ضتثمار 
و115 �تفاقية لتجنب �لزدو�ج �ل�ضريبي على �لدخل مع عدد من دول �لعامل 
حتى عام 2017، وهي ع�ضو يف �تفاقية منظمة �لتجارة �حلرة �لعربية �لكربى، 
ووقعت �ضمن منظومة جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �تفاقية جتارة حرة 
نيوزيلند�، يف  �تفاقية مماثلة مع  لتوقيع  �ملفاو�ضات  و�نتهت من  �ضنغافورة،  مع 
حني تتو��ضل �ملفاو�ضات مع جمموعة من �لدول �لأخرى مثل �ل�ضني و�ليابان 

وكوريا و�لهند و�أ�ضرت�ليا وغريها.
�أبرزها..  م��ن  و�مل��م��ي��ز�ت،  �حل��و�ف��ز  م��ن  بباقة  �لوطنية  �ل�ضتثمار  بيئة  وتتمتع 
�لفعالة  �لقت�ضادية  و�ل�ضيا�ضات  �حلديثة  �لتحتية  و�لبنية  �ل�ضيا�ضي  �ل�ضتقر�ر 
و�لت�ضريعات �ل�ضديقة لالأعمال و�لعالقات �لقت�ضادية �ملتينة مع خمتلف �لدول 
و�لأ�ضو�ق �لعاملية و�ملوقع �جلغر�يف �ل�ضرت�تيجي �لذي يجعل منها بو�بة جتارية 
وفعالية  �حلكومية  �خل��دم��ات  وك��ف��اءة  �لإقليمية  �لأ���ض��و�ق  خمتلف  نحو  حيوية 

�لنظام �لق�ضائي.
لال�ضتثمار  �ملحفزة  و�جلمركية  و�ل�ضريبية  �ملالية  �لأنظمة  بجودة  تتمتع  كما 
ومطار�ت ومو�نئ ذ�ت فائقة �لتطور وقطاع خدمات لوج�ضتية حيوي ومتكامل 
وريادة  متنوعة  وتخ�ض�ضات  متطورة  حتتية  بنى  ذ�ت  ح��رة  ومناطق  �خل��دم��ات 
عاملية يف جمال �لطري�ن �ملدين وناقالت جوية عمالقة مناف�ضة عامليا وجمتمع 
200 جن�ضية ومنط حياة ع�ضري  �أكرث من  �لثقافات يحت�ضن  منفتح ومتعدد 

متطور و�نت�ضار و��ضع للتكنولوجيا و�لت�ضالت.
لدولة  �ل��ر�ئ��دة  �ملكانة  �ملبا�ضر  �لأجنبي  بال�ضتثمار  �ملتعلقة  �مل��وؤ���ض��ر�ت  وتو�ضح 
�لو�ردة  �ل�ضتثمار  تدفقات  يف  �لفاعل  ودوره���ا  �ملنطقة  م�ضتوى  على  �لإم����ار�ت 
و�ل�ضادرة �إقليميا وعامليا، حيث �ضجلت تدفقات �ل�ضتثمار �لأجنبي �ملبا�ضر �لو�ردة 
 7.8% 10.4 مليار دولر، بنمو  2017 نحو  ع��ام  �لإم���ار�ت خ��الل  �إىل دول��ة 
عن 2016، و��ضتحوذت �لدولة خالل ذلك �لعام على نحو 40 % من �إجمايل 
 23.3% �آ�ضيا، وعلى نحو  �إىل �لدول �لعربية ودول غرب  �ل��و�ردة  �ل�ضتثمار�ت 

على م�ضتوى منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا يف �لعام نف�ضه.
�لعامل  دول  �أف�ضل  قائمة  على  عامليا  و30  عربيا  �لأول  �ملركز  �ل��دول��ة  و�حتلت 
لعام  ت�ضنيفها  عن  مر�تب   5 متقدمة  �ملبا�ضر  �لأجنبي  لال�ضتثمار  جاذبيتها  يف 
2018 �ل�ضادر عن موؤمتر �لأمم  2016، وفقا لتقرير �ل�ضتثمار �لعاملي لعام 

�ملتحدة للتجارة و�لتنمية “ �لأونكتاد«.
�إىل  �ل��و�ردة  �ملبا�ضرة  �لأجنبية  �لرت�كمي لال�ضتثمار�ت  �لر�ضيد  بلغت قيمة  كما 
�لدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولر، بنمو ن�ضبته نحو %9 عن عام 
و�لأن�ضطة  و�لعقار�ت،  و�لتجزئة،  �جلملة  جتارة  قطاعات  على  وتتوزع   ،2016
�ملالية و�لتامني، و�ل�ضناعات �لتحويلية، حيث ت�ضتحوذ هذه �لقطاعات �لرئي�ضية 

على ما ن�ضبته تتجاوز %77 من �إجمايل ر�ضيد �ل�ضتثمار �لأجنبي يف �لدولة.
وخالل �ل�ضل�ضلة �لزمنية �ملمتدة من عام 1990 �إىل عام 2017، بلغ متو�ضط 
�لنمو �ل�ضنوي لر�ضيد �ل�ضتثمار�ت �لأجنبية �لو�ردة �إىل �لدولة %28، مقابل 
�لنمو  متو�ضط  و11%  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل���دول  �ضعيد  على  �لنمو  متو�ضط   12%
و��ضتثمار�تها يف  �لإم��ار�ت من خالل م�ضاريعها  دول��ة  ت�ضاهم  ذل��ك،  �إىل  �لعاملي. 
�خلارج و�لتي تغطي معظم قار�ت وبلد�ن �لعامل يف لعب دور مهم تن�ضيط حركة 
�لتدفقات �ل�ضتثمارية ودعم عجلة �لتنمية يف �لبلد�ن �ل�ضريكة وزيادة �لتبادلت 
�لتحتية  �لبنية  مثل  ع��دة  قطاعات  �ل�ضتثمار�ت  تلك  تغطي  حيث  �لتجارية، 
و�لإن�ضاء�ت  و�ل���زر�ع���ة  �ل�ضحية  و�خل��دم��ات  �لتحويلية  و�ل�����ض��ن��اع��ات  و�مل��و�ن��ئ 
�ملبا�ضرة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�ضتثمار�ت  تدفقات  �ضايف  بلغ  وق��د  وغ��ريه��ا.  و�ل��ع��ق��ار�ت 
ن�ضبته  14 مليار دولر، بنمو  2017 نحو  �لعامل خالل عام  �إىل دول  �ل�ضادرة 
7.7 % عن عام 2016، لتحتل �لدولة �ملرتبة �لأوىل عربيا و21 عامليا يف هذ� 
�ل�ضدد .. فيما بلغ �لر�ضيد �لرت�كمي لتلك �ل�ضتثمار�ت حتى نهاية �لعام نف�ضه 
124.4 مليار دولر 2017 وحلت �لدولة يف �ملرتبة �لأوىل عربيا و19 عامليا يف 

�ل�ضتثمار �ل�ضادر، متقدمة مرتبتني عن ت�ضنيفها يف عام 2016.
و�أو�ضح معايل �ملن�ضوري �أنه مع تطبيق �لقانون من �ملتوقع حتقيق منو يف حجم 
�ل�ضتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�ضرة �لو�ردة �إىل �لدولة خالل عامي 2019 و2020 
بن�ضبة ترت�وح ما بني 15 و%20.. م�ضري� �إىل �أن �لدولة متتلك هدفا طموحا 
يتمثل برفع ح�ضة م�ضاهمة �ل�ضتثمار �لأجنبي �ملبا�ضر بالناجت �ملحلي بالأ�ضعار 

�جلارية �إىل ن�ضبة %5 بحلول عام 2021، مقابل %3 حاليا.
عدد�  �ل�ضتثمار-  ب���اإد�رة  ممثلة   - �جل���اري  �ل��ع��ام  خ��الل  �لقت�ضاد  وز�رة  وتبنت 
م���ن �مل����ب����ادر�ت و�لأن�����ض��ط��ة �ل��ت��ي ت�����ض��ه��م يف رف���ع م�����ض��ت��وى �خل���دم���ات وتب�ضيط 
�إيجابا على منو  ينعك�ض  �لأع��م��ال، مب��ا  و�أ���ض��ح��اب  �مل�ضتثمرين  �أم���ام  �لإج����ر�ء�ت 
وتنويع  �ل�ضتثمار  مناخ  ت�ضجيع  مبادرة   .. �أبرزها  من  �لوطنية،  �ل�ضتثمار  بيئة 
متكاملة  در��ضة  �إع��د�د  على  �ل���وز�رة  عملت  حيث  �ملبتكرة،  �ل�ضتثمارية  �لفر�ض 
حول �لقطاعات �لقت�ضادية �مل�ضنفة وفقا لقانون �ل�ضتثمار �جلديد و�لعمل على 
تقارير  و�إع��د�د  �ل�ضتثمارية  �خلدمات  لتقدمي  ذكية  وبر�مج  تطبيقات  ت�ضميم 
�أدلة  و�إ�ضد�ر  و�إع��د�د  للدولة  �ل�ضتثمارية  �جلاذبية  لتعزيز  فعاليات  و��ضت�ضافة 
ودليل  �مل�ضتثمر،  بو�ضلة  دليل  منها  لال�ضتثمار،  �ملعرفية  �لبيئة  تخدم  ودر��ضات 

م�ضار �مل�ضتثمر، ودليل خطو�ت تاأ�ضي�ض �لأعمال يف �ملناطق �حلرة، وغريها.
ون��ظ��م��ت وز�رة �لق��ت�����ض��اد خ���الل �ل��ع��ام �جل����اري �ل����دورة �ل��ث��ام��ن��ة م��ن “ ملتقى 
�ل�ضتثمار �ل�ضنوي “ يف دبي، و�لذي يعد �أكرب من�ضة حو�ر عاملية ملناق�ضة مو��ضيع 
يف  �ل�ضتثمار  وق��ادة  وحكومات  دول  روؤ�ضاء  مب�ضاركة  �ملبا�ضر  �لأجنبي  �ل�ضتثمار 
جميع �أنحاء �لعامل و�أبرزت فعالياته حر�ض �لإمار�ت على دعم �جلهود و�ملبادر�ت 
و�لتجارة  �ل�ضتثمار  حركة  تنمية  حول  ودويل  �إقليمي  حو�ر  تعزيز  �إىل  �لر�مية 

وربط �لأ�ضو�ق �لتجارية و�ل�ضتثمارية �لعاملية ببع�ضها .
�ملبا�ضر  �لأجنبي  �لإلكرتونية لال�ضتثمار  �للوحة  �مللتقى  �ل��وز�رة خالل  و�أطلقت 
و�أر�ضدة  تدفقات  ت�ضمل  �ضخمة  تفاعلية  ��ضتثمارية  بيانات  قاعدة  توفر  �لتي 
 1990 �لفرتة من  دولة خالل   200 يزيد على  ملا  �ملبا�ضر  �ل�ضتثمار �لجنبي 
حتى 2017، و�ل�ضتثمار�ت �لإمار�تية يف �خلارج وتتيح بيانات حول ��ضتثمار�ت 

خمتلف دول �لعامل �ملبا�ضرة �ملوجودة يف �لدولة وفق ت�ضنيفات متعددة.
و�أو�ضح معايل �ملن�ضوري �أن �لإمار�ت تو��ضل �ضيا�ضتها �لتجارية �ملتميزة و�لقائمة 
�لقت�ضاد�ت  �أق��وى  مع  �لن�ضطة  �لتجارية  �ل�ضر�كات  من  و��ضعة  �ضبكة  بناء  على 
�لعامل  ق���ار�ت  �أ���ض��و�ق جت��اري��ة ج��دي��دة وو�ع���دة يف خمتلف  �إىل  و�ل��ن��ف��اذ  �لعاملية 
�لتجارية، مع حفاظها على  �لأن�ضطة  �لتطور لدعم  بنية حتتية فائقة  وتطوير 
مبد�أ �لنفتاح وحترير �لتجارة وت�ضهيل حركة �لب�ضائع و�ل�ضلع و�خلدمات عرب 
�لتجاري  �لنظام  ودع��م  �لدولية  �لتجارة  تنمية  يف  �لفعالة  و�مل�ضاهمة  �حل���دود 

�ملتعدد �لأطر�ف.
و�أ�ضاف �أن �لإمار�ت تعد �ليوم �إحدى �لدول �لر�ئدة يف ت�ضهيل �لتجارة �لدولية، 
م�ضتوى  على  �لتجارة  تي�ضري  �تفاقية  من  �لثانية  �ملرحلة  �إن��ف��اذ  مع  بالتز�من 
منظمة �لتجارة �لعاملية، وقد حققت �لدولة مر�تب متقدمة يف حركة �لتبادلت 
وو�رد�ت  ���ض��ادر�ت  يف  و�إقليميا  عربيا  �لأول  �ملركز  �ليوم  حتتل  حيث  �لتجارية، 
15 عامليا يف �ل�ضادر�ت �ل�ضلعية و18  �ل�ضلع و�خلدمات.. فيما جاءت يف �ملرتبة 
21 عامليا يف �ضادر�ت �خلدمات و17 عامليا  عامليا يف �ل��و�رد�ت �ل�ضلعية، و�ملرتبة 
يف و�رد�ت �خلدمات، وفقا لإح�ضاء�ت منظمة �لتجارة �لعاملية لعام 2017، كما 
حلت يف �ملركز �لثالث عامليا من حيث �إعادة �لت�ضدير، م�ضتحوذة على نحو 13 % 

من �إجمايل �إعادة ت�ضدير �لعامل خالل 2017.
وقد بلغ متو�ضط منو �ل�ضادر�ت يف �لدولة ما معدله %8 و�لو�رد�ت %7، مقابل 

%2 متو�ضط �لنمو �لعاملي يف كل من �ل�ضادر�ت و�لو�رد�ت.
كما بلغ حجم �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية للدولة خالل �لن�ضف �لأول من 
عام 2018 ما قيمته 784 مليار درهم، �ضاملة �لتجارة �ملبا�ضرة و�ملناطق �حلرة 
و�مل�ضتودعات �جلمركية، منها نحو 463 مليار درهم و�رد�ت، و232 مليار درهم 
�ل�ضادر�ت  �إجمايل  وقد حقق  �ضادر�ت.  دره��م  مليار   90 وقر�بة  ت�ضدير،  �إع��ادة 
و�إعادة �ل�ضادر�ت خالل �لن�ضف �لأول من عام 2018 منو� بن�ضبة %4 مقارنة 
بن�ضبة  �لتجاري  �مل��ي��ز�ن  عجز  ت��ر�ج��ع  فيما   ..  2017 ع��ام  م��ن  نف�ضها  بالفرتة 
%23 خالل فرتة �ملقارنة نف�ضها. �أما خالل عام 2017، فبلغت قيمة �لتجارة 
�خلارجية غري �لنفطية �ضاملة جتارة �ملناطق �حلرة ما قيمته 1.612 تريليون 
درهم �إمار�تي، منها 979 مليار درهم و�رد�ت و443 مليار درهم �إعادة ت�ضدير.

�ملا�ضية  �لع�ضر  �ل�����ض��ن��و�ت  ف��رتة  خ��الل  ل��ل��دول��ة  �لت�ضديرية  �ل��ق��درة  ز�دت  وق��د 
مبعدلت عالية، حيث �رتفعت من 60 مليار درهم عام 2007 �إىل نحو 190 
مليار درهم خالل عام 2017، و�ضهدت تلك �ل�ضادر�ت يف عام 2017 منو� يف 

�أكرث من 100 �ضوق �إقليمية وعاملية.
�أن  بو�ضوح  تبني  و�لإح�ضاء�ت  �ملوؤ�ضر�ت  هذه  �أن  �لقت�ضاد  وزي��ر  معايل  و�أو�ضح 
�أد�ء �لدولة يف �أحد  قطاع �لتجارة �خلارجية �ضيظل عالمة فارقة لريادة ومتيز 
�أهم �لقطاعات �لقت�ضادية يف �لعامل، و�أنه ما ز�ل يو��ضل دوره يف تنمية �لقت�ضاد 
�أكرب �ضريك  �أ�ضبحت �ليوم  �لوطني و�لرتقاء باملكانة �لتناف�ضية لالإمار�ت �لتي 
ت�ضتحوذ  و�لأمريكتني حيث  و�أفريقيا  و�أوروب��ا  �آ�ضيا  قارة  لكل من  جتاري عربي 
على نحو %44 من �إجمايل �لتجارة �ل�ضلعية غري �لنفطية بني �لدول �لعربية 
ودول قارة �آ�ضيا، ونحو %27 من �إجمايل تلك �لتجارة مع �أوروبا، و%37 مع 
قارتي �أمريكا �ل�ضمالية و�جلنوبية. كما تعد �ل�ضريك �لتجاري �لعربي �لأول يف 
جمال �لتجارة �ل�ضلعية غري �لنفطية مع كل من دول �لحتاد �لأوروبي، و�ل�ضني، 

و�ليابان، وكوريا �جلنوبية، و�لهند.. وغريها.
خالل  �لنمو  من  ملزيد  مر�ضح  و�خلارجية  �لد�خلية  �لتجارة  قطاع  �أن  و�أ���ض��اف 
�لدولة  يف  �لإلكرتونية  �لتجارة  نحو  �ملت�ضارع  �لجت��اه  ظل  يف  �ملقبلة  �ل�ضنو�ت 
من  تعد  حيث  �ل�ضلع،  على  �ملرتفعة  �لطلب  معدلت  �أهمها  عو�مل  لعدة  نتيجة 
�ملتطورة  �لبنية  �إىل  �إ���ض��اف��ة  �لعربية،  �ملنطقة  �ضعيد  على  �مل��ع��دلت  �أع��ل��ى  ب��ني 
لتكنولوجيا �ملعلومات، و�لتحول �ملتز�يد من �لت�ضوق �لتقليدي �إىل �لت�ضوق عرب 
وتوفري  �لرقمي  للتحول  �لكبري  و�لدعم �حلكومي  �لذكية،  و�لأجهزة  �لإنرتنت 
�خلدمات �لذكية، وتطور �أنظمة �لدفع �لإلكرتوين وخدمات �ل�ضحن و�لتو�ضيل 
وغريها. وقد توقع تقرير حديث �ضادر عن �ملنتدى �لقت�ضادي �لعاملي �أن ي�ضل 
 27 �إىل نحو   2020 �لإم���ار�ت بحلول عام  دول��ة  �لإلكرتونية يف  �لتجارة  �ضوق 
مليار دولر - 100 مليار درهم - بنمو ن�ضبته %100 عن عام 2016، مقابل 
�لدول  ملجمل  �لإلكرتونية  �لتجارة  ل�ضوق  �ملتوقع  �حلجم  دولر  مليار   69 نحو 
�لعربية يف �لعام نف�ضه، وبذلك تاأتي �لإمار�ت يف �ملركز �لأول �إقليميا م�ضتحوذة 
�ل�ضرق  �لنقدية لدول  �لإلكرتونية  �لتجارة  �إجمايل قيمة  %39 من  على نحو 
عليها  �ضادقت  �لتي  �لتجارة  تي�ضري  �تفاقية  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�ضار  كما  �لأو�ضط، 
ق��وي��ة لدعم  �أد�ة  ت��ق��دم   2017 ف��رب�ي��ر  �لنفاذ يف  �لإم����ار�ت ودخ��ل��ت حيز  دول���ة 
وزير  معايل  و�أك���د  �لإل��ك��رتون��ي��ة.  �لتجارة  ومنها  �حل���دود  ع��رب  �لتجارة  م�ضرية 
�لأولويات  �إح��دى  ميثل  �لإلكرتونية  �لتجارة  قطاع  وتنظيم  دع��م  �أن  �لقت�ضاد 
بالتعاون  و�أن �جلهود جارية حاليا  �لحتادية،  �هتمامات �حلكومة  �لرئي�ضية يف 
و�خلا�ض،  �حل��ك��وم��ي  �لقطاعني  م��ن  �ضركائها  وخمتلف  �لق��ت�����ض��اد  وز�رة  ب��ني 
لإطالق   ،2018 لعام  �لإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�ضنوية  �لجتماعات  �إط���ار  يف 
تاأ�ضي�ض  �أبرزها  وتدعم من��وه، من  �لقطاع  �لعمل يف هذ�  تنظم  مبادر�ت جديدة 
�لأطر  م��ن  منظومة  وو���ض��ع  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  للتجارة  �حت��ادي��ة  �إلكرتونية  من�ضة 
و�ل�����ض��و�ب��ط �خلا�ضة  �مل��ع��اي��ري  و�مل��ح��ف��ز�ت وحت��دي��د  و�لتنظيمية  �ل���ض��رت���ض��ادي��ة 

بالتجارة �لإلكرتونية �لعابرة للحدود.
�لإم���ار�ت  حلكومة  �ل�ضرت�تيجي  �لتوجه  دع��م  على  �لقت�ضاد  وز�رة  وحر�ضت 
�لتحليل  �إد�رة  و��ضتحدثت  و�لذكية  �لإلكرتونية  �خل��دم��ات  نطاق  تو�ضيع  نحو 
و�ملعلومات �لتجارية يف �لوز�رة خالل �لعام �جلاري عدد� من �لتطبيقات و�ملو�قع 
�خلارجية  �ل��ت��ج��ارة  لقطاع  �ملعرفية  �لبيئة  تعزيز  يف  ت�ضهم  �لتي  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ملعلومات  تقنية  يف  �ملمار�ضات  �أف�ضل  با�ضتخد�م  �ملبا�ضر  �لأجنبي  و�ل�ضتثمار 
�ملطلوبة وعلى  بال�ضرعة  �لتجارية و�ل�ضتثمارية  و�لت�ضالت، لتوفري �خلدمات 
مبادئ  وي��ع��زز  �لق��ت�����ض��اد  وتناف�ضية  �لأع��م��ال  ببيئة  يرتقي  مب��ا  �ل�����ض��اع��ة،  م���د�ر 
وتاأ�ضي�ض  �لتجارية  �لتعامالت  يف  �لأعمال  وذك��اء  �ملفتوحة  و�لبيانات  �ل�ضفافية 
�لوز�رة  موقع  على  �ملتوفر  و�ل��رب�م��ج  �لتطبيقات  تلك  �أب��رز  وم��ن  �ل�ضتثمار�ت. 
و�خلارطة  �لتجارية  للعالقات  �لإلكرتونية  �للوحة   .. �لذكية  �لتطبيقات  وعلى 

�لتجارية و�للوحة �لإلكرتونية لال�ضتثمار �لأجنبي �ملبا�ضر.
�ملا�ضي عدد� من  �أكتوبر  نهاية  �ل��وز�رة حتى  �لتجاري يف  �لرتويج  �إد�رة  ونظمت 
ملتقيات �لأعمال و�ملنتديات �لقت�ضادية يف �لدولة مع عدد من �لدول من �أبرزها 
من  �لثانية  �لن�ضخة  �إ���ض��د�ر  ومت  وفنلند�،  وكوريا  و�ملك�ضيك  وبوت�ضو�نا  �ل�ضني 
كتاب “ممار�ضة �لأعمال يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة” يف لندن للتعريف بفر�ض 
�لتجارة و�ل�ضتثمار يف �لدولة على نطاق عاملي. كما نظمت �لوز�رة خالل �لفرتة 
نف�ضها عدد� من �لزيار�ت و�لفعاليات خارج �لدولة �أو �ضاركت فيها، و�لتي �ضمت 
نحو 790 م�ضاركا من عدة قطاعات، و�أ�ضهمت يف تعزيز خريطة �لتعاون �لتجاري 
�لدويل لدولة �لإمار�ت، حيث �ضملت �ململكة �لعربية �ل�ضعودية و�لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية و�ل�ضني و�ليابان و�لهند و�إيطاليا ورو�ضيا وماليزيا و�ضنغافورة وغانا 
ونيبال وهونغ كونغ و�ضربيا. وتابعت �إد�رة �ملفاو�ضات �لتجارية ومنظمة �لتجارة 
�لتجارة  منظمة  �إط��ار  يف  و�لتن�ضيق  بالتعاون  �ملتعلقة  �ل�ضوؤون  خمتلف  �لعاملية 
�لعاملية ومفاو�ضات �لتجارة �حلرة يف �إطار جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. 
ونظمت وز�رة �لقت�ضاد هذ� �لعام يف �لعا�ضمة �أبوظبي فعاليات �لدورة �خلام�ضة 
للت�ضدي  �لعاملية  “�ل�ضر�كة  �ضعار  حتت  �لعاملي”  �لتجارة  تنمية  “�أ�ضبوع  من 
بهدف �ضحذ �جلهود و�ل�ضر�كات �لدولية  للتجارة غري �مل�ضروعة بني �حلدود”، 
للت�ضدي جلر�ئم �لتجارة غري �مل�ضروعة �لعابرة للحدود كالغ�ض �لتجاري و�ل�ضلع 

�ملقلدة و�نتهاك حقوق �مللكية �لفكرية.

•• اأبوظبي-وام:

حقق �لقت�ضاد �لوطني لدولة �لإمار�ت خالل عام 2018 �لعديد من �خلطو�ت �لتنموية �جلديدة و�لبارزة �لتي �أ�ضهمت يف حتفيز منوه وتعزيز مو�طن قوته وتناف�ضيته ودفع 
م�ضرية �لتنمية �لقت�ضادية �مل�ضتد�مة �لتي ت�ضهدها �لدولة قدما.

�إن دولة �لإم��ار�ت عززت مكانتها �لإقليمية و�لعاملية �ملرموقة على �ل�ضعيد �لقت�ضادي بف�ضل ��ضتمر�ر �لأد�ء �ملتو�زن  وقال معايل �ضلطان بن �ضعيد �ملن�ضوري وزير �لقت�ضاد 
و�لإيجابي لقت�ضاد �لدولة ونتيجة �جلهود �لوطنية �لو��ضعة و�مل�ضتمرة لتعزيز مرونة �لقت�ضاد �لوطني ورفع قدرته على مو�جهة �لتحديات و�ملتغري�ت �لإقليمية و�لعاملية، 
مع �لعمل يف �لوقت ذ�ته على تطوير ممكنات �لنمو وبناء �قت�ضاد �مل�ضتقبل، ويف مقدمتها تنويع �لقاعدة �لقت�ضادية وحتفيز �لتوجه نحو �ل�ضتد�مة، ومو��ضلة �ضيا�ضة �لنفتاح 

�لإيجابي و�لرتباط �لفعال مع �لأ�ضو�ق �لعاملية وبناء �ل�ضر�كات �لدولية �ملثمرة، وتبني �ملقاربات �حلديثة و�لجتاهات �مل�ضتقبلية يف �لتنمية �لقت�ضادية.
و�أ�ضاف �أن �لدولة م�ضت خالل عام 2018 يف تر�ضيخ دعائم �لتطور �لقت�ضادي وو�ضع �خلطط �ل�ضرت�تيجية �لر�ئدة و�ملبادر�ت �لفعالة لتحقيق م�ضتهدفاتها �لوطنية يف �ملجال 
�لقت�ضادي، وذلك يف �ضوء روؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�ضيدة ل�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة “حفظه �هلل” و�أخيه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
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جل�سات الأمن الغذائي يف يومها الثاين تناق�ص 
دور البتكار يف الو�سول اإىل عامل خال من اجلوع

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لأمن  مركز  ينظمها  �لتي  �لغذ�ئي  لالأمن  �حلو�رية  �جلل�ضات  ناق�ضت 
�لغذ�ئي على هام�ض فعاليات معر�ض “�ضيال �ل�ضرق �لأو�ضط” يف يومها 
�لثاين دور �لبتكار كالقوة �ملحركة �لرئي�ضة لعامل خال من �جلوع، حيث 
تناولت �جلل�ضة حمورين: “�لتقنية �حليوية يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي” 
و”م�ضاهمة �جلمعيات �لتعاونية يف منظومة �لأمن �لغذ�ئي ورفع �لوعي 

�ل�ضتهالكي يف �ملجتمع«.
�ل�ضيا�ضات  �إد�رة  م��دي��ر  �هلل،  ع��ب��د  ع��م��ر  ع��ل��ي  �ل�����ض��ي��د  �جل��ل�����ض��ة  و�أد�ر 
�لدكتور  من،  كل  فيها  و�ضارك  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  مبركز  و�ل�ضرت�تيجية 
حممد عبد �ملح�ضن �ضامل �ليافعي، �أ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم زر�عة �لأر��ضي 
جمعة،  ع��الء  و�لدكتور  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  يف  �لقاحلة 
مدير �إد�رة �خلدمات �لفنية يف مركز خدمات �ملز�رعني، و�لدكتورة هندة 
�ملحمودي، خبرية ف�ضيولوجيا �لنبات يف �ملركز �لدويل للزر�عة �ملحلية، 

و�ضعيد مبارك بن عمرو، مدير �إد�رة �لتعاونيات يف وز�رة �لقت�ضاد.
“يف �لوقت �لذي  ويف م�ضتهل �جلل�ضة �ضرح �ل�ضيد علي عمر عبد �هلل: 
عام  بحلول  ن�ضمة  مليار   9.8 �إىل  �ل��ع��امل  �ضكان  ع��دد  ي�ضل  �أن  يتوقع 
�ضغوطاً  �لإم��د�د  �ضال�ضل  تو�جه  �ملتحدة،  �لأمم  تقارير  ح�ضب   2050
متز�يدة لتوفري �لغذ�ء �لإ�ضايف لإطعام �ضكان �لعامل مما ي�ضتدعي منا 
�إيجاد حلول تقنية ومبتكرة.«  يف حني تطرق �لدكتور حممد �ليافعي �إىل 
�أن �لتعديل �لور�ثي للنباتات يتم عن طريق ��ضتخد�م �لتقنيات �ملتقدمة 
فهذه  عليها،  ج��دي��دة  ور�ث��ي��ة  �ضفات  و�إدخ���ال  �لنباتات  جينات  لتعديل 
��ضتخد�م  �أمام  �ملجال  وتفتح  �لأ�ضجار  �رتفاع  تقليل  ت�ضاعد يف  �لتقنيات 
�لآلت يف عملية �حل�ضاد، مع �ملحافظة على �مل�ضتوى ذ�ته من �لإنتاجية، 
�ملنتج،  نوعية  حت�ضني  يف  وي�ضاهم  �لإنتاج  دور�ت  يف  �ل�ضرعة  يحقق  مما 
م�ضيفاً �أن �لقطن وفول �ل�ضويا يعد�ن من �أهم �ملحا�ضيل �لتي يتم فيها 
��ضتخد�م هذه �لتقنيات و�لتي تكون مرتبطة برب�ءة �لخرت�ع مما ي�ضجع 
�ل�ضركات �لكبرية يف �ل�ضتثمار يف هذ� �لقطاع. و�أ�ضاف قائاًل باأن دخول 
�لتقينات �حليوية كان عامال م�ضاعد�ً �ضاهم يف تقدمي �لأغذية باأ�ضعار يف 

متناول �جلميع ومقاومة �لأمر��ض مقارنة باملحا�ضيل �لتقليدية. 
للنباتات  �لور�ثي  �لتعديل  �أن  جمعة  عالء  �لدكتور  �أو�ضح  جانبه،  ومن 
�حلديثة  فالتقنيات  �لنباتات؛  يف  �ملرغوبة  �ل�ضفات  حت�ضني  يف  �ضاهم 
�لنباتات  يف  و�إدخ��ال��ه  �ملرغوب  �جل��ني  و��ضتخال�ض  حتديد  يف  ت�ضاعدنا 
�لتعديل  وم��ن خ��الل  تتم على نطاق حم��دود.  �لتعديل  �أن عملية  علماً 
�ل�ضرت�تيجية  �ملحا�ضيل  من  �لعديد  زر�ع��ة  حت�ضني  ��ضتطعناً  �لور�ثي 
كالذرة و�لقطن، مما �ضاعدنا على �ل�ضتغناء عن ��ضتخد�م �ملبيد�ت مما 
�ملحمودي  هندة  �لدكتورة  و�أ�ضارت  �لتكاليف.  ووفر  �لإنتاج  عملية  �ضهل 

�أ���ض��ه��م يف  �ل���ور�ث���ي  �ل��ت��ع��دي��ل  �أن  �إىل 
للمحا�ضيل  �لغذ�ئيلة  �لقيمة  رف��ع 
تتنج  �لتي  �لأم��ر����ض  من  و�لتقليل 
بتح�ضني  وذل��ك  �لتغذية،  �ضوء  ع��ن 
و�لفيتامينات  �ل��ربوت��ني  م�ضتويات 
�ألف،  كفيتامني  �لأغذية  يف  �لهامة 
�لتي  �ل��ف��ق��رية  �ل�����دول  ���ض��ي��م��ا يف  ل 
تعاين من �لنق�ض يف �ملو�رد. ودعت 
�لدكتورة هندة �إىل �إيجاد وعي �ضامل 
�مل�ضتهلك عن مفهوم �لتعديل  لدى 
�ل���ور�ث���ي لم��ت�����ض��ا���ض �خل����وف من 
�لتاأثري�ت �ملحتملة لالأغذية �ملعدلة 
�آخ���ر، حتدث  ور�ث���ي���اً. وع��ل��ى �ضعيد 
عن  عمرو  بن  مبارك  �ضعيد  �ل�ضيد 

دولة  �لغذ�ئي يف  �لأم��ن  م�ضاهمتها يف حتقيق  وكيفية  �لتعاونيات  و�ق��ع 
�لقت�ضاد  يف  ك��ب��ري�ً  دور�ً  تلعب  �لتعاونيات  �أن  �أو���ض��ح  حيث  �لإم�����ار�ت، 
باأ�ض�������عار  حاجتهم  وتلبية  �لأف���ر�د  �لأع�ضاء  على  تقوم  عملها  وطبيعة 

�لتكلف���������ة، ولذ� تعد �لتعاونيات �لقطاع �ملثايل لدعم �لأمن �لغذ�ئي. 
و�أفاد بن عمرو �أنه توجد يف دولة �لإمار�ت 15 جمعية ��ضتهالكية لديها 
150 فرعاً منت�ضر�ً يف جميع �أنحاء �لدولة وتقدم �ضلعاً ذ�ت جودة عالية 
�أن  وب�ضعر منا�ضب، وي�ضل �إجمايل مبيعاتها �إىل 7 مليار درهم خمتتماً 
�لتعاونيات هي �لذر�ع �لآمن للحكومة لتلبية �لحتياجات ودعم �لأمن 
�لثانية  �حل��و�ري��ة  �جلل�ضة  ناق�ضت  جمماًل،  �لوطني.   و�ملنتج  �لغذ�ئي 
مبادر�ت �لتقنية �حليية ودورها يف تاأمني �حل�ضول على طعام مغٍذ وكاٍف 
و�ضوًل للق�ضاء على �جلوع، كنوع من �أنو�ع �لبتكار�ت �لتي تقدم حلول 
م�ضتد�مة ت�ضعى �إىل حتقيق �لأمن �لغذ�ئي �لوطني. و�جلدير بالذكر �أن 
2010 كجهة خمت�ضة  تاأ�ض�ض يف عام  �أبوظبي  مركز �لأم��ن �لغذ�ئي - 
م�ضتوى  على  ��ضرت�تيجيتها  وتطبيق  �لغذ�ئي  �لأمن  بتطوير منظومة 
�لدولة. ويهدف �ملركز �إىل متكني جميع مو�طني ومقيمي دولة �لإمار�ت 
�آم��ن ذي قيمة غذ�ئية  �ملتحدة من �حل�ضول على غ��ذ�ء �ضحي  �لعربية 

منا�ضبة يف كافة �لظروف، مبا يف ذلك حالت �لطو�رئ و�لأزمات.

الحتاد الهند�سي اخلليجي ي�سيد 
باإجنازات الدولة يف قطاع البنية التحتية

•• دبي-وام:

�لعام  �لأم���ني  �آل حمد  ع��ب��د�هلل  ب��ن  ك��م��ال  �ملهند�ض  �ل��دك��ت��ور  �ضعادة  �أث��ن��ى 
لالحتاد �لهند�ضي �خلليجي على مكانة دولة �لإمار�ت و�لإجناز�ت �لعاملية 
�لتي حققتها يف قطاع �لبنية �لتحتية.. مقدما �ل�ضكر �إىل معايل �لدكتور 
عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية �لتحتية على دعمه 
لالحتاد. جاء ذلك خالل �للقاء - �لذي عقد يف مقر �ل��وز�رة بدبي - بني 
�لهند�ضي  لالحتاد  �لعام  �لأم��ني  مع  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر  معايل 
�لدولة  يف  �ملهند�ضني  جمعية  رئي�ض  م�ضروم  حممد  و�ملهند�ض  �خلليجي 

و�ملهند�ض �ضليمان عبد�لرحمن �لهاجري �أمني عام �جلمعية .
كمتحدث  و�مل�ضاركة  للح�ضور  دع��وة  �للقاء  خ��الل  �لنعيمي  معايل  وتلقى 
حتت  �ل�ضعودية  يف  �ضينظم  �ل��ذي  �خلليجي  �لهند�ضة  ملتقى  يف  رئي�ضي 
عنو�ن “ م�ضتقبل �ملهند�ض �خلليجي يف ظل �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة”.. 
لالحتاد  �لفخرية  �لهوية  معاليه  �خلليجي  �لهند�ضي  �لحت��اد  منح  فيما 
وذلك تقدير� و�عرت�فا بجهوده �لكبرية لتطوير �ملهن �لهند�ضية و�لرتقاء 
بها على �مل�ضتوى �خلليجي. و�أثنى معايل وزير تطوير �لبنية �لتحتية على 
�إجن��از�ت �لحتاد و�جلمعية موؤكد� دعم �ل��وز�رة لهما.. مثنيا على �لحتاد 
مظلة  باعتباره   1997 عام  تاأ�ضي�ضه  منذ  و�إجن��از�ت��ه  �خلليجي  �لهند�ضي 
ت�ضم خمتلف �جلمعيات �لهند�ضية �خلليجية ودوره يف تعزيز مكانة �ملهنة 
وتنظيم مز�ولتها ودعم �ملهند�ضني �خلليجيني ف�ضال عن دعم دور �لهيئات 

�لهند�ضية �خلليجية.

»الإمارات للأملنيوم«: انتهاء العمليات الت�سغيلية التجريبية لق�سم التكلي�ص من م�سفاة الألومينا

»�سيال« يختتم اأعماله يف اأبوظبي.. و7 مليارات درهم احل�سيلة الأولية لل�سفقات

»دبي ل�سناعات الطريان« توقع �سفقة ت�سهيلت
 ائتمانية متجددة غري م�سمونة بقيمة 535 مليون دولر

•• اأبوظبي -وام: 

�أعلنت �ضركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
�لت�ضغيلية  �لعمليات  من  �لنتهاء  �م�ض 
�لق�ضم  �لتكلي�ض”   “ لق�ضم  �لتجريبية 
�لألومينا  م�ضفاة  م��ن  �لأول  �لرئي�ضي 
�إن�ضاوؤها حاليا يف منطقة  و�لتي يجري 
 “ �ل�ضناعية  خليفة  مدينة  يف  �لطويلة 
�إنتاج  �ملتوقع  وم��ن  �أبوظبي  يف  كيز�د” 
م�ضفاة  م��ن  �لأل��وم��ي��ن��ا  م��ن  كمية  �أول 
�لطويلة خالل �لن�ضف �لأول من �لعام 

.  2019
�لحتفال  م���ر�����ض���م  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
�لذي ح�ضرته �ضعادة ريتا �ضو�ن �ضفرية 
جمهورية فنلند� لدى �لدولة وبح�ضور 
�لأول  �لرئي�ض  نائب  كيلدين  غو�ضتاف 
�لعاملية  �لفنلندية  �أوت��وت��ي��ك  �ضركة  يف 
لتكنولوجيا �لتعدين - �ملقاول �لرئي�ضي 

من�ضاأة  ب��ن��اء  �أع��م��ال  تنفيذ  ت��وىل  �ل���ذي 
�لتكلي�ض - .

�لت�ضغيل  مرحلة  م��ن  �لن��ت��ه��اء  وي�ضكل 
�ل��ت��ك��ل��ي�����ض خطوة  ل��ق�����ض��م  �ل��ت��ج��ري��ب��ي 
ب�����ارزة يف م�����ض��رية �خ��ت��ب��ار ج��اه��زي��ة كل 
يف  �لأرب��ع��ة  �لرئي�ضية  و�لأق�ضام  �ملعد�ت 
تعترب  كما  لالألومينا  �لطويلة  م�ضفاة 
�ضركة  ����ض��ت��ع��د�د�ت  �ضمن  �ملرحلة  ه��ذه 
�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم لبدء عمليات 
لتكرير  �ل��ط��وي��ل��ة  م�����ض��ف��اة  يف  �لإن���ت���اج 
�لألومينا خالل �لن�ضف �لأول من �لعام 

�ملقبل.
لالألومينا  �لطويلة  م�ضفاة  وتت�ضمن 
نحو 9،500 معدة و22 خز�نا �إ�ضافة 
لو�ضل  ي��ك��ف��ي  �لأن���اب���ي���ب  م���ن  ع���دد  �إىل 
�لكابالت  م��ن  وع��دد  مب�ضقط،  �أبوظبي 
�لقاهرة.  �إىل  �أبوظبي  ميتد طولها من 
�ملحطة  ت�ضغيل  �أن  �إىل  �لإ���ض��ارة  وجت��در 

ب��اأك��م��ل��ه��ا ي��ت��ط��ل��ب �لن���ت���ه���اء م���ن بع�ض 
�لإجر�ء�ت على حدة و�لتي ي�ضل عددها 
ق�ضم  ويحتوي  �إج����ر�ء.   82،500 �إىل 
 1،700 �أكرث من  �لتكلي�ض وحده على 

معدة و100 حمرك.
وقال عبد �هلل جا�ضم بن كلبان، �لع�ضو 
�ضركة  يف  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �ملنتدب 
“ي�ضكل  ل��الأمل��ن��ي��وم:  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�لتجريبية  �لت�ضغيل  مل��رح��ل��ة  و���ض��ول��ن��ا 
هذ�  لتطوير  م�ضريتنا  يف  ب��ارزة  خطوة 
�مل�ضروع �ل�ضخم، كما يربز هذ� �لإجناز 
�لعمل  ب�ضري  لاللتز�م  �ملبذولة  �جلهود 
�إىل  و�لر�مية  �ملو�ضوعة  للخطط  وفقا 
دولة  يف  لالألومينا  م�ضفاة  �أول  �إن�ضاء 
�ل�ضرق  منطقة  يف  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لإم�����ار�ت، 
�أن تدعم  ���ض��اأن��ه��ا  �لأو����ض���ط، و�ل��ت��ي م��ن 
�لإمار�ت  ل�ضركة  �ل�ضرت�تيجي  �لتوجه 
�لعاملية لالأملنيوم بتو�ضعة تدفق �أعمالها 

�لأملنيوم  �ضناعة  قيمة  �ضل�ضلة  �ضمن 
وتاأمني  للدخل  ج��دي��دة  م�ضادر  وخ��ل��ق 

�ملو�رد �لطبيعية باأ�ضعار تناف�ضية«.
�لأ�ضا�ضية  �مل����و�د  م��ن  �لأل��وم��ي��ن��ا  وت��ع��د 
يف م�����ض��اه��ر �لأمل��ن��ي��وم، ومب��ج��رد دخول 
�لت�ضغيل  حيز  �لطويلة  م�ضفاة  م�ضروع 
�مل�ضفاة  تنتج  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �ل��ك��ام��ل، 
نحو مليوين طن من �لألومينا �ضنويا، 
ما يلبي %40 من �حتياجات �ل�ضركة، 
�لأم���ر �ل��ذي �ضيقلل م��ن �لع��ت��م��اد على 
�لو�رد�ت .. فيما تبلغ �لتكلفة �لإجمالية 
لالألومينا  �ل��ط��وي��ل��ة  م�����ض��ف��اة  مل�����ض��روع 

حو�يل 3.3 مليار دولر.
وتعمل �ضركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
�أي�ضا على تطوير م�ضروع ت�ضييد منجم 
�ملرتبطة  �لت�ضدير  ومر�فق  للبوك�ضيت 
�أفريقيا.  غ��رب  غينيا  جمهورية  يف  ب��ه 
�لذي  �خل��ام  �مل��ع��دن  �لبوك�ضيت  ويعترب 

�لأ�ضا�ضية  و�ملادة  �لأملنيوم  منه  ي�ضتخرج 
يف م�ضايف �لألومينا.

ومتثل عملية �لتكلي�ض �ملرحلة �لنهائية 
�لبوك�ضيت  ل��ت��ن��ق��ي��ة  ب���اي���ر  ط��ري��ق��ة  يف 
و�مل�ضتخدمة لتكرير خام �لبوك�ضيت �إىل 
�لعملية  هذه  وتنطوي  �لألومينا.  م��ادة 
�مل��ت��ب��ق��ي م���ن بلور�ت  �مل�����اء  �إز�ل�������ة  ع��ل��ى 
ت�����ض��ل درج����ات  �أن  �لأل���وم���ي���ن���ا ومي���ك���ن 
�حلر�رة يف �أفر�ن �لتكلي�ض �إىل 1،000 

درجة مئوية.
لالألومينا  �لطويلة  م�ضفاة  �أن  ي��ذك��ر 
حتتوى على فرين تكلي�ض مت ت�ضميمهما 
�أوتوتيك،  �ضركة  قبل  من  ت�ضليمهما  و 
فرن  لكل  �لإنتاجية  �لطاقة  تبلغ  حيث 
3،500 طن يف �ليوم، وطول كل منهما 
وهما  46 مرت�،  و�رتفاعهما  84 مرت� 
م�����زود�ن مب��دخ��ن��ت��ني ي�����ض��ل �رت���ف���اع كل 

منهما �إىل 60 مرت�.

•• اأبوظبي -وام:

�خ���ت���ت���م���ت، �م���������ض، ف���ع���ال���ي���ات �ل������دورة 
�لتا�ضعة ملعر�ض �ضيال �ل�ضرق �لأو�ضط 
�أب��وظ��ب��ي �ل���دويل للتمور يف  وم��ع��ر���ض 
ن�����ض��خ��ت��ه �ل���ر�ب���ع���ة، حت���ت رع���اي���ة �ضمو 
�ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�ل������وزر�ء وزي����ر �ضوؤون  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
جهاز  �إد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  �ل��رئ��ا���ض��ة 

�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية.
�تفاقيات  ت��وق��ي��ع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و���ض��ه��دت 
و�ضفقات جتارية و�ضلت �إىل �أكرث من 
مليار�ت   7 نحو  بقيمة  �ضفقة،   135

درهم كح�ضيلة �أولية.
و�ضهد �ملعر�ض م�ضاركة 1089 �ضركة 
عاملة يف قطاعات �لأغذية و�مل�ضروبات 
و�مل����ع����د�ت وخ����دم����ات �ل�����ض��ي��اف��ة، و 3 
و��ضتقطب  وتخ�ض�ضيا،  وطنيا  جناحا 
ز�ئ��ر وخبري ومتخ�ض�ض يف   28073

جمال �لأغذية من 45 دولة.
�لثالث تكرمي  �ملعر�ض يف يومه  و�ضهد 
جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية ود�ئرة 
�لغذ�ئية  �مل��ن�����ض��اآت  م��ن  ع���دد�  �ل�ضحة 
�ل�ضالمة  ��ضرت�طات  بتطبيق  �مللتزمة 
و�ل�ضركات  �أبوظبي،  �إم��ارة  �لغذ�ئية يف 
لد�ئرة  �لتابع  وقاية  لربنامج  �ملنظمة 
�ل�����ض��ح��ة، �إىل ج��ان��ب ت��ك��رمي ع���دد من 
�جلهات �حلكومية �مل�ضاركة يف فعاليات 

�لدورة �لتا�ضعة للمعر�ض و�ل�ضركاء.
�لقا�ضمي  ر��ضد  ثامر  �ملهند�ض  و�أع��رب 
عن  للمعر�ض  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ض 
�لتي  �ل�ضتثنائية  باملكا�ضب  ���ض��ع��ادت��ه 
�لذي  �لأم��ر  �حلالية،  �ل���دورة  حققتها 
يحظى  �ل���ذي  �له��ت��م��ام  م���دى  يعك�ض 
�لإقليمي  �مل�ضتويني  على  �ملعر�ض  ب��ه 
�ملن�ضة  ي�����ض��ك��ل  ب����ات  ح��ي��ث  و�ل�������دويل، 
�لعار�ضة  ل��ل�����ض��رك��ات  �لأب������رز  �مل��ث��ال��ي��ة 
�ملنتجات  �أح��دث  للتعرف على  و�ل���زو�ر 

•• دبي-الفجر: 

�ل����ط����ري�ن  ل�������ض���ن���اع���ات  “دبي  �أع���ل���ن���ت 
�ملحدودة” �ليوم توقيع �ضفقة ت�ضهيالت 
ملدة  م�ضمونة  غ��ري  م��ت��ج��ددة  �ئتمانية 
�أرب���ع ���ض��ن��و�ت. وق���ام بنك �لإم����ار�ت دبي 
باعتباره  �ل�����ض��ف��ق��ة  ب��رتت��ي��ب  �ل��وط��ن��ي 
لهذه  بالرتتيب  �ملكلف  �لرئي�ضي  �لبنك 
دفاتر  ب����اإد�رة  �ملكلفة  و�جل��ه��ة  �ل�ضفقة 
 535 ق����دره  �أويل  ومب��ب��ل��غ  �لإ�����ض����د�ر، 
تقدميه  �ضيتم  �أم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 
وتت�ضمن  �إقليمية.  بنوك  ثمانية  ع��رب 
ت�ضمح  �لتي  �لأك��وردي��ون  ميزة  �ل�ضفقة 
دولر  مليون   600 �إىل  قيمتها  ب��زي��ادة 
�لإغ�����الق  ع��ق��ب  وق����ت  �أي  �أم���ري���ك���ي يف 
�لأويل. و�ضوف تدعم �ل�ضفقة �حتياجات 

�لتمويل �مل�ضتقبلية لل�ضركة.
وقال فريوز تار�بور، �لرئي�ض �لتنفيذي 
ل�ضركة دبي ل�ضناعات �لطري�ن: “ي�ضرنا 
�أن نوقع هذه �ل�ضفقة مع بنك �لإمار�ت 
�لر�ئدة  �لبنوك  من  وهو  �لوطني،  دبي 

�لفائزين يف “ م�ضابقة �ضيال لالبتكار 
30 �بتكار�ً من منتجات  لأكرث من   “
�لأغ��ذي��ة و�مل�����ض��روب��ات �ضمن �أك��رث من 
�أقيمت  و�لتي  معرو�ضا،  منتجا   150
بالفئة  فاز  �ملعر�ض، حيث  هام�ض  على 
من  لالألبان  �ل��رو�ب��ي  �ضركة  �لذهبية 
دول����ة �لإم�������ار�ت ع���ن م��ن��ت��ج ل���ن قليل 
�ل��د���ض��م م��ع �ل�����ض��وف��ان، وف����ازت بالفئة 
�لف�ضية �ضركة مونكيونغ �وميجا فايل 
م���ن ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة ع���ن جمموعة 
منتجات مركزة لال�ضتخد�م �ليومي، يف 
حني ح�ضلت د�ئرة �لزر�عة يف �لفلبني 
على �لفئة �لربونزية عن منتج رقائق 

�لفطر.
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ض  ك������رم  ك���م���ا 
للمعر�ض عدد�ً من �ملوؤثرين �لإمارتني 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ض���ل  م��ن�����ض��ات  يف 
�ملعر�ض  فعاليات  تغطية  يف  مل�ضاركتهم 
دعم  �ملتميز يف  لدورهم  تقدير�ً  وذل��ك 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات، وم���ن ب��ني �مل��ك��رم��ني �أن�ض 
وخالد  �لرميثي  و�ضحبة  �حل��م��ريي، 
�لثالث  �ل���ي���وم  ت��خ��ل��ل  ك��م��ا  �ل�����ض��ن��اين. 

قطاع  يف  و�لب�����ت�����ك�����ار�ت  و�خل�����دم�����ات 
�للتقاء  فر�ضة  ج��ان��ب  �إىل  �لأغ���ذي���ة، 
بنخبة من �خلرب�ء و�ملخت�ضني و�ضناع 
على  و�لط��الع  �ل�ضارين  وكبار  �لقر�ر 
هذ�  يف  �مل��ت��اح��ة  �ل�ضتثمارية  �ل��ف��ر���ض 
�لقطاع. و�أكد �لقا�ضمي حر�ض �ملعر�ض 
�لهام  �لقطاع  ه��ذ�  رف��د  مو��ضلة  على 
و�حليوي بكل ما هو جديد من خالل 
�ل�ضتعانة بالبتكار�ت و�ل�ضرت�تيجيات 
و�ضوًل  �لأغ���ذي���ة  ق��ط��اع  يف  �حل��دي��ث��ة 
يف  �ملتمثلة  �ملن�ضودة  �لأه��د�ف  لتحقيق 
و�مل�ضاهمة  �لغذ�ئية  �ل�ضناعات  تنمية 
يف حت��ق��ي��ق �����ض���ت���د�م���ة ق���ط���اع �ل���غ���ذ�ء 
�لغذ�ئي  �لم�����ن  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ر���ض��ي��خ 
متوجهاً  و�لقادمة،  �حلالية  لالأجيال 
�ملعر�ض  ل���رع���اة  و�ل���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ض��ك��ر 
�ل��ق��ط��اع��ني �حلكومي  و�ل�����ض��رك��اء م��ن 
�لأجنحة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  و�خل����ا�����ض 
لدورهم  لف��ت��اً  و�ل��ع��ار���ض��ني،  �لوطنية 
يف �إثر�ء فعاليات �لن�ضخة �لتا�ضعة من 

�ملعر�ض«.
�أ�ضماء  عن  �لإع��الن  �لفعاليات  وتخلل 

ل��ل��م��ع��ر���ض ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة �لإم������ار�ت 
�لوطنية للقهوة �لبطولة �ملعتمدة من 
�لعاملية  �لقهوة  فعاليات  منظمة  قبل 
WCR ومن جمعية �لقهوة مب�ضاركة 
�لوطنية  �ل�����ض��رك��ات  م���ن  ���ض��رك��ة   24
�إىل  �ل�����ض��ي��اف��ة،  ب��خ��دم��ات  �ملتخ�ض�ضة 
�لتي  لكويزين  م�ضابقة  تنظيم  جانب 
�لإمار�تية  �ل��ط��ه��ي  ج��م��ع��ي��ة  تنظمها 
يتناف�ضون على  1000 طاٍه  مب�ضاركة 

19 فئة خمتلفة.
مدى  على  �ملعر�ض  فعاليات  و�ضهدت 
ث���الث���ة �أي������ام جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
�لأن�����ض��ط��ة ت��خ��ل��ل��ه��ا ع��ق��د ���ض��ل�����ض��ل��ة من 
وور�ض  و�لندو�ت  �ملتخ�ض�ضة  �جلل�ضات 
�ل��ع��م��ل مب�����ض��ارك��ة ع����دد م���ن �خل����رب�ء 
و�لدوليني،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ني  �مل��ح��ل��ي��ني 
�أح�����دث �لجت���اه���ات يف قطاع  ن��اق�����ض��ت 
�لأغ���ذي���ة و�مل�����ض��روب��ات ب��الإ���ض��اف��ة �إىل 
�أه����م �مل��و����ض��ي��ع �حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي تتعلق 
�لغذ�ئي  و�لب���ت���ك���ار  �لأغ���ذي���ة  ب��اإن��ت��اج 
�ل�ضلع  م��ن  �ملنطقة  �حتياجات  لتلبية 
�لقت�ضادي  �ل��ن��م��و  ظ���ل  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

كبري من مرونتنا �ملالية وتوفر عن�ضر�ً 
�آخر للتنويع يف ��ضرت�تيجية �لتمويل يف 

�ل�ضركة«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �أح��م��د �ل��ق��ا���ض��م، نائب 
�خلدمات  ورئ��ي�����ض  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض 

�إن  يف دول��ة �لإم��ار�ت و�ل�ضرق �لأو�ضط. 
�ضيولة  توفر  على  ت��وؤك��د  �ل�ضفقة  ه��ذه 
ق���وي���ة يف �ل�������ض���وق وت���ع���ك�������ض �ل���ث���ق���ة يف 
�لطري�ن  ل�ضناعات  دب��ي  ��ضرت�تيجية 
حد  �إىل  �ل�ضفقة  �ضتعزز  كما  و�ضمعتها، 

�لإم����ار�ت  بنك  يف  لل�ضركات  �مل�ضرفية 
�ل�ضفقة  ه���ذه  “تعك�ض  �ل��وط��ن��ي:  دب���ي 
�لتز�م بنك �لإمار�ت دبي �لوطني بدعم 
�إط����ار  يف  �لطري�ن‘  ل�����ض��ن��اع��ات  ’دبي 
�لأمد  طويلة  �ل�ضرت�تيجية  �ضر�كتنا 

�أجنحة  وحظيت  �مل��ت�����ض��ارع.  و�ل�ضكاين 
و��ضعة  وم�ضاركة  كبري  باإقبال  �ملعر�ض 
�أتاحت  حيث  و�ملهتمني،  �جلمهور  من 
ل���زو�ره���ا ف��ر���ض��ة �لط�����الع ع��ل��ى �أب���رز 
�مل���ن���ت���ج���ات و�خل�����دم�����ات �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة يف 
قطاعات �لأغذية و�مل�ضروبات و�ل�ضيافة 
�ملتاحة  �ل�ضتثمارية  �لفر�ض  و�أف�ضل 
�ل��ق��ط��اع. وق���د ع��رب زو�ر هذه  يف ه���ذ� 
�لأج��ن��ح��ة ع��ن �إع��ج��اب��ه��م مب��ا �ضاهدوه 
بالتطور  م��ن��وه��ني  م���ع���رو����ض���ات،  م���ن 
�لكبري على �ل�ضعد كافة �لذي ي�ضهده 

�ملعر�ض عاماً بعد عام.
�أقيم �ملعر�ض ب�ضر�كة ��ضرت�تيجية من 
جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية، وبدعم 
�لر�عي  �أبوظبي  غرفة جتارة و�ضناعة 
لال�ضتثمار  �لعربية  و�لهيئة  �مل�ضيف، 
و�لإمناء �لزر�عي �لر�عي �ل�ضتثماري، 
�لذهبي،  �ل���ر�ع���ي  �أغ���ذي���ة  وجم��م��وع��ة 
�ملز�رعني  خ���دم���ات  م��رك��ز  ج��ان��ب  �إىل 
ممثاًل  �لتجزئة  و�ضريك  ف�ضي،  ك��ر�ع 
مب��ج��م��وع��ة �ل��ل��ول��و، وط����ري�ن �لحتاد 

�لناقل �لر�ضمي للمعر�ض.

�ل�ضفقة،  ه��ذه  ومبوجب  �ل�ضركة«.  مع 
�لتئمانية  �لت�ضهيالت  �إج��م��ايل  يرتفع 
�مل��ت��ج��ددة غ��ري �مل�����ض��م��ون��ة ل�����ض��رك��ة دبي 
مليار   2.1 �إىل  �ل���ط���ري�ن  ل�����ض��ن��اع��ات 

دولر.
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2018/1/7832 (
�ملنذر / �ملوؤجر : �ضركة بلو باي للعقار�ت - �ض ذ م م 

�ملنذر �إليه / �رث �ضكاي تكنولوجيز - �ض ذ م م - جمهويل حمل �لإقامة 
و�ربعون  �ث��ن��ان   )٤2.033( و�لبالغة  �لي��ج��اري��ة  للقيمة  �لكامل  بال�ضد�د  نكلفكم 
ثالثني  خ��الل  �مل�ضافة  �لقيمة  ل�ضريبة  بالإ�ضافة  دره��م  وث��الث��ون  وثالثة  �لفا 
��ضفا بالإ�ضافة  )30( يوما من تاريخ تبلغكم �لن��ذ�ر ب�ضكل قانوين و�ل �ضاأ�ضطر 
�لقانونية و�لق�ضائية مبطالبتكم و�خالءكم من  ملوكلي باتخاذ جميع �لج��ر�ء�ت 
�لوحدة �لتجارية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بت�ضليمها للمنذر خالية من �ل�ضو�غل 

مع ت�ضمينكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/7831 (

�ملنذر / �ملوؤجر : �ضركة بلو باي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �إليه/�ندل�ضية للو�ضاطة �لعقارية - موؤ�ض�ضة فردية - رقم �لرخ�ضة 61٤055 

وميثلها مالكها/ يحيى عبد�هلل يو�ضف ��ضماعيل - �إمار�تي �جلن�ضية
جمهويل حمل �لإقامة  

نكلفكم بال�ضد�د �لكامل للقيمة �ليجارية و�لبالغة )6٤.166( �ربع و�ضتون �لفا ومائة و�ضتة 
و�ضتون درهم بالإ�ضافة ل�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ تبلغكم 
�لنذ�ر ب�ضكل قانوين و�ل �ضاأ�ضطر ��ضفا بالإ�ضافة ملوكلي باتخاذ جميع �لجر�ء�ت �لقانونية 
و�لق�ضائية مبطالبتكم و�خالءكم من �لوحدة �لتجارية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بت�ضليمها 

للمنذر خالية من �ل�ضو�غل مع ت�ضمينكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

انذار عديل  
رقم )2018/7821(

�ملنذر :  حممد �ضعيد بري حممد - باك�ضتاين �جلن�ضية 
�ملنذر �ليه : حم�ضن عي�ضى عي�ضى - هندي �جلن�ضية 

لذلك : 
ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه باد�ء مبلغ وقدره )٤0.000( �ربعون �لف درهم ، وذلك 
خالل مدة �ق�ضاها خم�ضة �يام من تاريخ هذ� �لن�ضر ، و�ل �ضي�ضطر �ملنذر �ىل 
�لدعاوى  �قامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ 
�لق�ضائية و��ضت�ضد�ر �أمر �لد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ض �جلابر للعطر و�ل�ضرر 

مع حتميل �ملنذر �ليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
يف  الدعوى 2018/1259 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي / بنك دبي �لتجاري 
بوكالة �ملحامي/نا�ضر �ل�ضام�ضي للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت �لقانونية 

�ل�ضيخ  نا�ضر  / جمال  �لثاين   ، �ملياه  �رتك لنظمة   / �لوىل   / عليهم  �ملدعي   / �ليهم  �ملعلن 
من�ضور �لرخيمي  �لثالث / �إياد ح�ضن علي �لب�ضتنجي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا 
�لإجتماع  لعقد  ظهر�  و�لن�ضف  �لثالثة  �ل�ضاعة  متام  يف    2018/12/19 �ملو�فق  �لربعاء   يوم 
�لأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع �ملطار ، مبنى 
قانونا  ميثلكم  من  �و  ح�ضوركم  يطلب  لذ�     120 مكتب   - �لأول  �لطابق   ، لالأعمال  �لفجر 
مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�ضتند�ت  كافة  �إح�ضار  مع  �ملذكور  �لجتماع  حل�ضور 
و��ضتالم  �ملاأمورية  تنفيذ  �جر�ء�ت  تطور�ت  وملتابعة  ��ضتف�ضار�ت  �ية  ب�ضاأن  باأول  �ول  �خلبري 

�مل�ضتند�ت و�لتعقيب عليها.
اخلبري/ �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
الجتماع الأول للخربة

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
  اإعالن �شطب قيد

تعلن وز�رة �لقت�ضاد باأن �ل�ضادة/�ضركة نيوبارك دريلينج فلويدز �نرتنا�ضيونال - ذ م م مكتب 
متثيل )�جلن�ضية : �لوليات �ملتحدة(  قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع �ل�ضركة يف �مارة دبي 
)�لعنو�ن : بردبي ، برج خليفة - مكتب رقم 1٤12 ، ملك حممد خلفان خربا�ض �ملري ، �ض ب 

٤958٧( و�ملقيدة حتت رقم )٤٧21( يف �ضجل �ل�ضركات �لأجنبية يف �لوز�رة.
وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن �ل�ضركات �لتجارية وتعديالته 
�إج��ر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع  و�لقر�ر �ل��وز�ري رقم )3٧٧( ل�ضنة 2010م يف �ضان �عتماد دليل 

ومكاتب �ملن�ضاآت �ملوؤ�ض�ضة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�ضادة �أ�ضحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��ضهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد 

ل يتجاوز �ضهر من تاريخ �لن�ضر على �لعنو�ن �لتايل :
وزارة القت�ضاد

 ادارة الت�ضجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

2018/39 منازعات عقارية  
�ىل �ملدعي عليها : جوليان �ك�ضافري ناز�ريت 

حيث �ن �ملدعية : �ضركة با�ضيفيك ليمتد 
قد �أقامت �لدعوى �لق�ضائية رقم )2018/39 منازعات عقارية( �ضد �ملدعي عليها 

و�ل�ضر�ء  �لبيع  عقد  ف�ضخ   -1  : يلي  �حلكم مبا  نطلب   ، عفو�  �ملوقرة  ت��ر�ه حمكمتكم  ومب��ا 
للوحدة رقم PA-D811 �لو�قعة يف �لطابق �لثامن يف م�ضروع با�ضيفيك ، جزيرة �ملرجان 
، �إمارة ر�أ�ض �خليمة ورد �لوحدة للمدعية ومتكينها من حيازة �لوحدة �ملذكورة.  2 - �لز�م 
يقت�ضي  مما  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�ضروفات  بالر�ضوم  �لطريق  ب��ذ�ت  عليهم  �ملدعي 
�إد�رة �لدعوى مبحكمة ر�أ�ض �خليمة يوم �لحد �ملوفق  2018/12/16م   ح�ضورك �ىل مكتب 

�ل�ضاعة �لتا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ 2018/12/11

 مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اإعادة اعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليه / 1- جمال �ضامل حممد مانع �ملانع )�إمار�تي �جلن�ضية( 
2-جي�ضان �ضاه قدرت )باك�ضتاين �جلن�ضية( 

نعلمكم بان �ملدعي / �ضركة �لبحرية �لوطنية للتاأمني  يف �لدعوى رقم 2018/٧20٧ مطالبات ب�ضيطة  
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  

�لز�م �ملدعي عليهما مت�ضامنني ب�ضد�د مبلغ 1013٧ درهم )ع�ضرة �لف ومائة و�ضبعة وثالثون درهما( 
غايل �ل�ضركة مدعية مع �أد�ء �لفو�ئد �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى تاريخ �ل�ضد�د بو�قع 12% من 

�ملبلغ ، �لز�م �ملدعي عليهما بامل�ضروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لحتادية  �ل�ضارقة  مبحكمة   15٤ �لقاعة  �لب�ضيطة  �ملطالبات  د�ئرة  �أمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذ� 
�لبتد�ئية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�ضتند�ت ، وذلك يوم  �ملو�فق 2018/12/2٤ ، �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا  وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 
�مل�ضار �ليها �أعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اإعادة اعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليه / �فا ميديو جار�ضيا - فلبينية �جلن�ضية 
�ملدعي / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م م   يف �لدعوى رقم 2018/6983 د�ئرة �جلزئية �لثالثة 

نعلمكم بان  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  
�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي �إجمايل مبلغ وقدره 182961.00 درهم وهو �ملبلغ �مل�ضتحق 
 2018/٧/10 تاريخ   من  �ل�ضتحقاق  تاريخ  من   %  11.99 قدرها  وفائدة   2018/٧/10 تاريخ  حتى 

وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لفعلي ، مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�ضارقة  حمكمة  �أمام   ح�ضورك  يقت�ضي  لذ� 
�لثالثاء   يوم  وذلك   ، �مل�ضتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد، 
�ملو�فق 2018/12/25 �مام د�ئرة �جلزئية �لثالثة ، �لقاعة 152 ،  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا.  وذلك للنظر 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�ضار �ليها �أعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن بالن�شر 
�ىل �ملدعى عليه / 1- و�حة �ملها لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض ذ م م 
2- رخ�ضنده �ضاهني حممد عمر�ن جويا - باك�ضتانية �جلن�ضية 

نعلمكم بان �ملدعي / �حمد جان كل فر�ز خان يف �لدعوى رقم 2018/6696 جتاري جزئي 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  

�لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي بالت�ضامن فيما بينهما مبلغ وقدره 388000 درهم )ثالثمائة 
وثمانية وثمانون �لف درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 

�ل�ضد�د ، �لز�م �ملدعي عليهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
لذ� يقت�ضي ح�ضورك �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 5 �لد�ئرة �جلزئية �لر�بعة مبحكمة �ل�ضارقة �لحتادية 
�لدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جو�بية على  �و بو��ضطة وكيل معتمد  �لبتد�ئية �ضخ�ضيا 
�لدعوى  يف  للنظر  وذلك  �ضباحا    8.30 �ل�ضاعة   ،  2018/12/16 �ملو�فق  �لأحد  يوم  وذلك   ، �مل�ضتند�ت 
�لجر�ء�ت  �تخاذ  �ضيتم  ح�ضورك  عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�ضفك   - �أعاله  �ليها  �مل�ضار  �ملذكور 

�لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/7273 ت ج 
�ملرفوعة من �ملدعي/ �ضركة �ضبرييور �ضتون لتجارة �لرخام - ذ م م 

�ىل �ملدعي عليه / �ضوز�ن �ضمعان زكي عبد�مل�ضيح - �مييل فوزي حلظي عطية 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�ضوري :- 

بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن �ىل �ملدعية مبلغ مايل وقدره )208.500 درهم( 
�ل�ضد�د على �ن ل  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى متام 
تزيد عن �ملبلغ �ملق�ضى به بالز�م �ملدعي عليهما باملنا�ضب من �لر�ضوم و�مل�ضروفات و )200 

درهم( مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات. 
وبفو�ت   ، لالعالن  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  حكما 
�لقانونية  �لجر�ء�ت  و�ضتتخذ بحقكم  �ليه  �مل�ضار  دون طعن منكم على �حلكم  �مليعاد  هذ� 

لتنفيذه �ضدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 185 ل�شنة 2018    
�ضتو�رت  ب��ول   / �ملدخل  و�خل�ضم  ح  م  م  �ي  �ضي  دبليو  �ضركة   / عليها  �ملحكوم  �ىل 
قد  �لبتد�رية  �لحت��ادي��ة  �ل�ضارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن  �ضاميون�ض  

��ضدرت بحقكم حكما  بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )٧9360( درهم. 
ل�ضالح �ملحكوم له/ مايكل باتريك ويلدر 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�ضجل برقم �مل�ضار �ليه �عاله، 
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�ضر. ويف 
�لنظر  �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر  حال تخلفك عن �حل�ضور يف 

�لق�ضية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن موعد جل�شة بالن�شر
                         يف الطعن 2018/66  طعن عمايل    

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ �جناز �ضريف�ضيز - منطقة حرة - ذ م م وميثله / نا�ضر 
مال �هلل حممد غامن - باعالن �ملطعون �ضده/1- هدى حممود 
�ل�ضيد م�ضباح - جمهول حمل �لقامة.  يق�ضي ح�ضوركم �ىل 
حمكمة �لتمييز �ل�ضاعة 9.00 �ضباحا من يوم �لثالثاء �ملو�فق 

2018/12/18 وذلك لنظر �لطعن �ملذكور �عاله.
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4013   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضدهم/1- �ضركة خالد وعبد�لعزيز �لنملة للتوكيالت �لتجارية 
�لنملة  جم��ه��ويل حمل  �ب��ر�ه��ي��م  �لنملة 3-خ��ال��د  �ب��ر�ه��ي��م  2-ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
م وميثله  م  ذ  �ض   - �لتجارية  �لر�بية  �لتنفيذ/�ضركة  �ن طالب  �لقامة مبا 
/ روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�ضي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )803830( درهم بالت�ضامن �ىل 
�لجر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/45  عمايل كلي                 

�ىل �خل�ضم �ملدخل/ 1-)دي ��ض جي( ديز�ين �ضريفي�ضز ج��روب.  جمهول حمل 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�ضوعها  �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ز�ه��د عبا�ض م��ري ق��د 
�ملطالبة  مب�ضتحقات عمالية وقدرها )5992٧٧ درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �ضمول  و  �ل�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة 
كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2019/1/1٧  �ل�ضاعة 10.30 �ض 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 يف الدعوى رقم  2018/1283 جتاري كلي 

�ملدعي /  بنك دبي �لتجاري )�ض م ع( 
�ملدعي عليهم / 1-فجر �لهند - ذ م م  2-حممد �أبوبكر - ب�ضفته كفيل مت�ضامن ملديونية �ضركة فجر 

�لهند - ذ م م ، و�ضريك  ، 3-حممد فيا�ض �حمد 
يعلن �خلبري �لدكتور/عقيل حممد هادي ح�ضن �لهادي ، و�ملعني من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية يف 
�لدعوى رقم 2018/1283 جتاري كلي، و�ملقامة من �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ض م ع ، وتنفيذ� 
- مدعو�ن  �حمد  فيا�ض  و�ل�ضيد/ حممد  م  م  ذ   - �لهند  �ل�ضادة/ فجر  �ملدعي عليهم  فان  للمهمة 
�ملو�فق  �لثالثاء   يوم   و�ملقرر عقده   ، وكيل معتمد  بو��ضطة  �و  �مل�ضرفية  �جتماع �خلربة  حل�ضور 
ديرة   - دبي  �إمارة  يف  �لكائن  مكتبنا  ع�ضر� ظهر�  يف مقر  �لثانية  �ل�ضاعة  م يف متام   2018/12/18
رقم  �ضارع   - �ضابقا(  روتانا  )فندق   5 جي  فندق  بجو�ر   - �ضنرت  بزن�ض  �لو�ضل  بناية   - بو�ضعيد   -
�لتكرم  منكم  نرجو  لذ�   -  32٤28  9٤1٧8  : مكاين  رقم   )902( رقم  مكتب   - �لتا�ضع  �لطابق   -  2٧
لنا  تقدميها  توؤدون  �لتي  و�مل�ضتند�ت  �لأور�ق  جميع  " و�ح�ضار  �عاله  �ملحدد  �ملوعد  يف  باحل�ضور 

لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
مكتب اخلبريامل�شريف     
د - عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية  

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/1591 جتاري كلي - دبي 
�ملدعي عليه : يل هو هوي - يف �لدعوى �ملذكورة �عاله  

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  م�ضرفيا  خبري�  بندبي  دب��ي   حمكمة  تكليف  على  بناء 
ح�ضوركم  يرجى  وعليه   - �ضدكم  )�ملدعي(  �لتجاري  �بوظبي  بنك   / من  �ملرفوعة 
يف جل�ضة �خلربة �و وكيال معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ضتند�ت تخ�ض 
�لدعوى وذلك يوم �لثنني �ملو�فق 2018/12/1٧ يف متام �ل�ضاعة 12.00 ظهر� يف مقر 
مكتب �خلبري : عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�ض - 

بناية برج �مل�ضرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 150٤ 
موبايل : 0506111٤21  - ت : 0٤2555363  - ف : 0٤2555٤33 

اخلبري امل�ضريف 
عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/35  تظلم جتارى               
/ �لتظلم  �أن  �لق��ام��ة مبا  ك��ريون��د� جمهول حمل  /1- حممد  �ضده  �ملتظلم  �ىل 
ح�ضن  عبد�لرحمن    / وميثله  م  م  ذ  ���ض   - كومباين  �ضريفي�ضي�ض  تاك�ضي  ك��ار���ض 
حممد �ملطوع - قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�ضوعه تظلم من �لقر�ر 
�ل�ضادر يف �لمر على عري�ضة  رقم ٤990/2018 �مر على عري�ضة عمايل و�لر�ضوم 
�ل�ضاعة 8.30  و�مل�ضاريف. وحددت لها جل�ضه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/12/18  
ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.C.15 رق��م  بالقاعة  �ضباحا 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7691 

�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / دبليو �م �ي للمقاولت - �ض ذ م م   

ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ض��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�ضبب   ��ضتحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  �ليجار  بح�ضب عقد 
�ضيك �ليجار بتاريخ  2018/9/20  ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب 

�لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/7626 
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه /  �ن بيه �ضي �ك�ضربي�ض لل�ضحن - موؤ�ض�ضة فردية  
ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ض��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�ضبب   ��ضتحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  �ليجار  بح�ضب عقد 
�ضيك �ليجار بتاريخ  2018/10/10  ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب 

�لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/7693 
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ م م

�ملنذر �ليه /  �ور للمقاولت - �ض ذ م م  
ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ض��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�ضبب   ��ضتحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  �ليجار  بح�ضب عقد 
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2018/8/1٤ بتاريخ  �ليجار  �ضيك 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب 

�لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/7689 
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه /  1- رومري للتجارة �لعامة- �ض ذ م م 
    2- قر�ضد مريز�يدوف  

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�ضد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�ضب عقد 
�ليجار لوجود فرتة بدون ��ضتحقاق ب�ضبب  رجوع �ضيك �ليجار بتاريخ  
2018/10/10 و 2018/10/20 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�ضر 
ذل��ك ح�ضب �لج���ر�ء�ت  �مل��اأج��ور  ه��ذ� �لع���الن و�لإ �لخ���الء وت�ضليمنا 

�ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/7692  
�ملنذر : �ل�ضويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه /  �ور للمقاولت - �ض ذ م م  
ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ض��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�ضبب   ��ضتحقاق  ب��دون  لوجود فرتة  �ليجار  بح�ضب عقد 
�ضيك �ليجار بتاريخ  2018/8/2٧  ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�لإ �لخالء وت�ضليمنا �ملاأجور ذلك ح�ضب 

�لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : ماج رويال لدارة امل�ضاريع - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 102 ملك حممد �حمد عبد�هلل �ملو�ضى - نايف - ديرة   �ل�ضكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�ضجل  �لقيد  رق��م    802583 : �لرخ�ضة  رق��م    ، ذ�ت م�ضوؤولية حم��دودة   :
�لتاأ�ضري يف  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  133٤16٧  مبوجب هذ� 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة  �ل�ضجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ  2018/11/21  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/12/10  
و�ضركاه  ي�ضرى  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى 
لل�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات �لعنو�ن : مكتب رقم ٧03  ملك ي�ضرى عادل �مني 
- بردبي - �خلليج �لتجاري -  هاتف :      فاك�ض :       م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ي�ضرى و�ضركاه لل�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات
�لعنو�ن : مكتب رقم ٧03  ملك ي�ضرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري -  
هاتف :       فاك�ض :          مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
 تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية  ماج رويال لدارة امل�ضاريع - �س ذ م م

ل��دى كاتب  وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دب��ي بتاريخ  2018/11/21  و�مل��وث��ق 
�أو  ب��ت��اري��خ 2018/12/10 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي �ع��رت����ض  �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
 )٤5( خالل  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع��اله، 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1921 جتاري كلي                              
�ضاه  م  2-حم��م��د علي  م  ذ  ���ض   - ل��الزي��اء  �ضوي�ض  �مل��دع��ي عليه /1- �خلليج  �ىل 
م   جمهويل  م  ذ  حممد عن نف�ضه وب�ضفته مدير �خلليج �ضوي�ض لالزياء - �ض 
�قام  قد    - )�ضركة م�ضاهمة  عامة  �مل�ضرق  بنك   / �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 
2018/12/10 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة وقبل �لف�ضل يف �ملو�ضوع 
وفق  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  �ل���دور  �ضاحب  �ملخت�ض  �مل�ضريف  �خلبري  بندب   :
�خلمي�ض  يوم  جل�ضة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �جلل�ضة  بتلك  �ل�ضادر  �حلكم  منطوق 
�ملو�فق 2018/12/2٧  �ل�ضاعة 30 : 09 �ضباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �ضد�د �ملدعي �مانة �خلبري
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1842  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه /1 - لذر بال�ض للتجارة - �ض ذ م م ،  2- حممد طيب حممد �مني �تباعي �ملرزوقي - ب�ضفته 
ب�ضفته كفيل   - �تباعي  ن��ور  ، 3- �ضريو�ض حممد  م  م  ذ  �ض   - للتجارة  بال�ض  ل��ذر  ملديونية  �ضخ�ضي  كفيل 
�ضخ�ضي ملديونية لذر بال�ض للتجارة - �ض ذ م م ، ٤- عبد�لعزيز عبد�لرحمن ن�ضر �هلل �لعارف - ب�ضفته 
��ضحاق رجنرب - ب�ضفته  ،  5- كر�مت �هلل حممد  م  م  ذ  كفيل �ضخ�ضي ملديونية لذر بال�ض للتجارة - �ض 
كفيل �ضخ�ضي ملديونية لذر بال�ض للتجارة - �ض ذ م م  جمهويل حمل �لقامة  مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي 
�لتجاري )�ض م ع (  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ ....  �حلكم 
�لتمهيدي �لتايل :  حكمت �ملحكمة وقبل �لف�ضل يف �ملو�ضوع بندب �خلبري �مل�ضريف �ملخت�ض �ضاحب �لدور 
باجلدول ، وتكون مهمته كالتي : �لطالع على ملف �لدعوى وم�ضتند�تها وما ع�ضى �ن يقدمه �خل�ضوم 
و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��ضالت �لورقية و�للكرتونية �ن 
و�لزمت   5000 وقدرها  خربة  �مانة  وح��ددت  و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�ضجالت  وج��دت 
�ل�ضاعة 30 : 9 �ضباحا يف  �ملو�فق 2018/12/23  )�ملدعي( ب�ضد�دها. وحددت لها �ملحكمة جل�ضة يوم �لحد 

.Ch1.C.15 لقاعة�

رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/638  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-م�ضت�ضفى ليف لين - �ض ذ م م 2-مركز خط �حلياة �لطبي جلر�حات �ليوم �لو�حد 
)كفيل  �لطبي  �حلياة  خط  3-مركز  مبناين(  ناريند��ض  هاري�ض  ملالكها  فردية  )موؤ�ض�ضة  �ضامن(  )كفيل 
 - دب��ي(  )ف��رع  �لطبي  �حلياة   خط  مركز   -٤ مبناين(  ناريند��ض  هاري�ض  ملالكها  فردية  )موؤ�ض�ضة  �ضامن( 
كفيل   - هاري�ض  بامباين  5-�ضوبيهنا   مبناين(  ناريند��ض  هاري�ض  ملالكها  فردية  )موؤ�ض�ضة  �ضامن(  )كفيل 
�ضخ�ضي �ضامن  6-هاري�ض ناريند��ض بهامبهاين - كفيل �ضخ�ضي �ضامن  ٧-منرتا بهمباين هاري�ض - كفيل 
�ضخ�ضي �ضامن - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لأول - �ض م ع حاليا - بنك �خلليج 
�لأول - فرع دبي - �ضابقا وميثله / علي �حمد حبيب عبد�لكرمي �خلاجة   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤدو� مبلغ وقدره )11.٧51.8٧0 درهم( 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2018/12/13  �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل

رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2226  جتاري كلي               

�لقامة  حمل  جمهول  �لبلو�ضي   حمزة  �حمد  جعفر  1-عي�ضى   / عليه  �ملدعي  �ىل 
م ع وميثله / رمي��ا عبد�حلكيم  ���ض   - �لوطني  ر�أ����ض �خليمة  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة  �جلر�ضي - قد 
وقدره )1.13٤.228.32 درهم( )مليون ومائة و�ربعة وثالثون �لفا و�ثنتني وثمان 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  درهما(  وع�ضرون 
�ل�ضد�د �لتام و �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم �لربعاء  
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ضاعة    2018/12/26 �ملو�فق  
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3135  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبدول غفور خان لوند بلو�ض قادري بخ�ض لوند  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ضركة �لفجرية �لوطنية للتاأمني - �ض م ع وميثله / 
�ضعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   18.8٤5( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�ل��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن  �ضنويا   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�ضاعة  �مل��و�ف��ق  2018/12/2٤   ي��وم �لث��ن��ني   �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�ضة  �ل�ضد�د 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4180  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضاتيندير �ضينغ د�جليت �ضينغ  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع وميثله / �بر�هيم ح�ضن �بر�هيم 
�ملال -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   219٧6٤.٤8( وق��دره 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
�ل�ضاعة 8.30  �ملو�فق 2018/12/19  �لرب��ع��اء   يوم  لها جل�ضة  كفالة.  وح��ددت 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2270  جتاري كلي               
، 2-جرميت �ضينغ  �ملدين �ل�ضلي  ذ م م -  �لرقمية - �ض  �ىل �ملدعي عليه / 1-بيك�ضيل لالنظمة 
هارنام �ضينغ - ب�ضفته �ضريك وكفيل ملديونية بيك�ضيل لالنظمة �لرقمية - �ض ذ م م 3-جولديب 
�ضينغ بانبري �ضينغ �ناند- ب�ضفتها �ضريكة وكفيلة ملديونية بيك�ضيل لالنظمة �لرقمية - �ض ذ م م 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ض م ع وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان 
بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�ضام�ضي  جابر 
و�لت�ضامم و�لتكافل بان يوؤدو� للبنك مبلغ ٧.٤٧1.٤92.22 درهم كما يف 2018/9/٤ مع �لفو�ئد %12 
من ذلك �لتاريخ وحتى رفع �لدعوى ومن رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�ضة يوم �لحد   �تعاب �ملحاماة و �ضمول �حلكم  ومقابل 
�أو من  Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  �ملو�فق 2018/12/30 �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2151  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �مريت�ض هاو�ض لل�ضفر و�ل�ضياحة - �ض ذ م م )�ضابقا( وحاليا/ حممد 
بخ�ض لتجارة قطع غيار �ل�ضيار�ت - �ض ذ م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
�أق��ام عليك  �ل�ضام�ضي -  قد  دبي �لتجاري )�ض م ع( وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم و�لتكافل مببلغ 
وقدره )2٧٤٤٧8.39 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ل�ضاعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2018/12/23   �لح��د   يوم  جل�ضة 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 
�حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2018/1573 
�إىل �ملحكوم عليهم/ 1( �لت�ضور لقطع غيار و��ضباغ �ل�ضيار�ت  ، 2( يف تيك ل�ضناعة 
�لزيوت - ذ م م 3( حممد عبد�لرقيب حممد عبد�لر�ضيد ٤( ري�ض عثماين حممد 
قد  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن   - عبد�لر�ضيد 
�أ�ضدرت بحقك حكما يف �لدعوى رقم )2016/2592 كي( يق�ضى باإلز�مك بدفع مبلغ 
وقدره )٧5993٤1( درهم ، بالإ�ضافة �ىل قيمة �لفائدة 5% �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف 
، قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�ضجل  ،  وحيث �ن �ملحكوم له/ بنك دبي �لتجاري 
�لتنفيذ حتت رقم  2018/15٧3 ،  لذ� �أنت مكلف ب�ضد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( 
يوما من تاريخ ن�ضر �لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ضتتخذ بحقك 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة لتنفيذ �حلكم ح�ضب �ل�ضول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3310   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضعود حممد ح�ضن د�ود �حمد  جمهول حمل �لقامة 
 / ع وميثله  م  �ض   - �لوطني  �خليمة  ر�أ���ض  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  مبا 
�بر�هيم ح�ضن �بر�هيم �ملال - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
دره��م �ىل  وق��دره )132621.8٤(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4457   تنفيذ جتاري  
موؤ�ض�ضة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  لإد�رة  �ضوكريفيك  ���ض��رك��ة  ����ض���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  برينابي   فريناندو  رهيا  ومالكتها  فردية 
�ن طالب �لتنفيذ/جمعة عبيد علي �لقها�ض �ملهريي وميثله / �بر�هيم 
ح�ضن �بر�هيم �ملال - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

اخطار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/7746(

�ملخطر : بنك دبي �لإ�ضالمي - �ض م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�ضي 
�ملخطر �ليه :عنايت �هلل حممد �ضديق حممد �ضديق  " باك�ضتاين  �جلن�ضية" 

)جمهول حمل �لإقامة( 
ومبوجب هذ� �لإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�ضرورة �لوفاء وب�ضرورة �ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد 
يف ذمته 34.100 درهم �ربعة وثالثون �لفا ومائة درهم  وذلك يف مدة �ق�ضاها �ضبعة �يام 
من تاريخ ��ضتالم هذ� �لخطار �لعديل و�إل �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 
 -  19702 رق��م  ل��وح��ة   - �ل��ل��ون  ر�ضا�ضي   - تو�ضان  " ه��ي��ون��د�ي  �ل�ضيارة  ببيع  �لقانونية 
" و�ملرهونة للمنذر مع حتملكم   2014 �إم��ارة دبي - موديل �ل�ضنع   - S خ�ضو�ضي - كود 
 ، 172 كافة ما ينتج عن ذلك من م�ضروفات ق�ضائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 

�لخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7836(

�ملنذرة : جمموعة �حلبتور - �ض ذ م م  
043941444  هاتف  رق��م  ، هاتف  ل�ضيار�ت  �ضركة �حلبتور  - مبنى  دي��رة   - �ضعيد  ب��ور  �ضارع   : عنو�نها 

متحرك : 0501116448  بوكالة / عمرو �حمد عبد�لغني مرعي - رقم 2016/1/87135 
�ضد �ملنذر �ليه / جيم�ض هاديل �ضيو�رد -  عنو�نه / �إمارة دبي - مر�ضى دبي - بناية �حلبتور مارينا  تور - 
�لر�بع �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - رقم مكاين :  2502 �لطابق  25 - �ضقة رقم  �ضارع �لرت��ض - �لطابق 

0502773772  : رقم  هاتف   -  1318775427
املو�ضوع :- 

دره��م )خم�ضة   55.000 وق���دره  �ل��ذك��ر  �ضالف  �ملبلغ  ���ض��د�د  ب�ضرعة  �لن���ذ�ر نخطركم  ه��ذ�  �ن��ه ومب��وج��ب 
وخم�ضون �لف درهم( وذلك خالل خم�ضة )5( �يام عمل من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لنذ�ر ، ويف حالة عدم 
�لر�ضوم  كافة  وحتميلكم  حقوقها  لتح�ضيل  �ضدكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �ملنذرة  تتخذ  �ضوف  �ل�ضد�د 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة �لناجت عن ذلك و�لتعوي�ض �ملنا�ضب عما حلق �ملنذر من ��ضر�ر ، مع حفظ كامل 

حقوق �ملنذرة �لخرى. 

املنذر   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7837(

�ملنذرة : جمموعة �حلبتور - �ض ذ م م  
043941444  هاتف  رق��م  ، هاتف  ل�ضيار�ت  �ضركة �حلبتور  - مبنى  دي��رة   - �ضعيد  ب��ور  �ضارع   : عنو�نها 

متحرك : 0501116448  بوكالة / عمرو �حمد عبد�لغني مرعي - رقم 2016/1/87135 
بناية �حلبتور مارينا تور -  �إم��ارة دبي - مر�ضي دبي -   : �ليه / جون رونالد لو�ضون -  عنو�نه  �ملنذر  �ضد 
�لر�بع �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - رقم مكاين :  2503 �لطابق  25 - �ضقة رقم  �ضارع �لرت��ض - �لطابق 

 0505573587  -  042248800  : رقم  هاتف   -  1777078879
املو�ضوع :- 

�نه ومبوجب هذ� �لنذ�ر نخطركم ب�ضرعة �ضد�د �ملبلغ �ضالف �لذكر وقدره 62.500 درهم )�ثنان و�ضتون 
، ويف حالة  ��ضتالمكم لهذ� �لن��ذ�ر  �ي��ام عمل من تاريخ  �ل��ف وخم�ضمائة دره��م( وذل��ك خ��الل خم�ضة )5( 
عدم �ل�ضد�د �ضوف تتخذ �ملنذرة كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ضدكم لتح�ضيل حقوقها وحتميلكم كافة �لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة �لناجت عن ذلك و�لتعوي�ض �ملنا�ضب عما حلق �ملنذر من ��ضر�ر ، مع حفظ كامل 

حقوق �ملنذرة �لخرى. 

املنذر   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اخطار عديل بالن�شر

رقم )2018/7753(
�ملخطر : بنك دبي �لإ�ضالمي - �ض م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�ضي 

�ملخطر �ليه : �حمد زكريا تهامي عبد�ملجيد  " م�ضري  �جلن�ضية" 
)جمهول حمل �لإقامة( 

ومبوجب هذ� �لإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�ضرورة �لوفاء وب�ضرورة �ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد 
يف ذمته 23.548 درهم ثالثة وع�ضرون �لفا وخم�ضمائة وثماين و�ربعون درهما  وذلك يف 
مدة �ق�ضاها �ضبعة �يام من تاريخ ��ضتالم هذ� �لخطار �لعديل و�إل �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني �ىل 
" تويوتا كرول - �بي�ض �للون - لوحة رقم  �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�ضيارة 
97296 - خ�ضو�ضي - كود P - �إمارة دبي - موديل �ل�ضنع 2015 " و�ملرهونة للمنذر مع 
حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�ضروفات ق�ضائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 
�لخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175  ،  172
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/11592  عمايل جزئي              
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-�ل����ن����ور خل���دم���ات ت�����ض��وي��ة �مل��ط��ال��ب��ات جم���ه���ول حمل 
�لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / حم��م��د ح���م���دي حم��م��د حم��م��د ع���ق���ل   ق���د �أق����ام 
 61300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ض���وم و�مل�����ض��اري��ف ورقم 
�ل�ضكوى)MB186723140AE( وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch1.B.10 بالقاعة  ���ض    9.30 �ل�ضاعة    2018/12/1٧
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8679  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�جلزيرة �لذهبية للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�ضيد جماهد جمعه جماهد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )31283 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم �ل�ضكوى:ME184507208AE وحددت لها 
جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/1/9 �ل�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11635  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  �حل�ضر�ت  مكافحة  خلدمات  1-�ل��رق��ة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  نور �لمني قد  �ملدعي /�ضمرية  �ن  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6٤150( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
 ME186558601AE:ل�ضكوى� رقم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم 
�ض   08.30 �ل�����ض��اع��ة   2018/12/2٤ �مل���و�ف���ق  �لث���ن���ني  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8843  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لبيادر للخياطة و�لتطريز �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد �ضفيق �ل�ضالم حممد عبد�لرحيم قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )28850 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB184317155AE:ل�ضكوى� رقم  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )2000(
�ض   09.30 �ل�����ض��اع��ة   2018/12/2٧ �مل���و�ف���ق  �خل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�   ch1.B.10:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11635  عمايل جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  �حل�ضر�ت  مكافحة  خلدمات  1-�ل��رق��ة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  نور �لمني قد  �ملدعي /�ضمرية  �ن  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6٤150( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت   MB186558601AE:ل�ضكوى� رق��م  و�مل�����ض��اري��ف  و�ل��ر���ض��وم 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/12/2٤ �ل�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
، ويف حالة  �لأق��ل  �أي��ام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11078  عمايل جزئي
ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �ملدينة  1-�ن��و�ر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع��اط��ف ن��اج��ح م�ضطفى ه���ارون ق��د �أق���ام عليك 
 39000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم 
�لربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB186649802AE:ل�ضكوى�
�ملو�فق 2019/1/2 �ل�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11476  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مرو�ن علي لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام  ق��د  عبد�لفتاح  عبد�ل�ضالم  حممد  /�ح��م��د  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
 93968( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ضتحقات  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم 
�ل�ضكوى:MB186641357AE وحددت لها جل�ضة يوم �لحد �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لذ�   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ضاعة   2018/12/30
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11077  عمايل جزئي
ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �ملدينة  1-�ن��و�ر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك  �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��ود حممد حم��م��ود �ل�ضيد ق��د 
 ٤8000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم 
�لربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB186649960AE:ل�ضكوى�
�ملو�فق 2019/1/2 �ل�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11075  عمايل جزئي

ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �ملدينة  1-�ن��و�ر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  قا�ضم ح�ضني  عبد�خلالق  /رم�ضان  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
 56260( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم 
�لربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB186650245AE:ل�ضكوى�
�ملو�فق 2019/1/2 �ل�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ح��ني ع��م��د ف��ري��ق ب��ح��ث��ي م��ن ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب �ل��ت��اب��ع��ة جلامعة 
)كي�ض وي�ضرتن ري�ضرف( يف )كليفالند( �إىل معاجلة فئر�ن 
�إنتاج  م��ن  �جل��ر�ث��ي��م  متنع  �أن  �ضاأنها  م��ن  �ضغرية  بجزيئات 
�ل�ضموم، جنت �حليو�نات من تعفن �لدم �لناجم عن عدوى 
مقارنًة  للميثي�ضيلني  �ملقاِومة  �لذهبية  �لعنقودية  �ملكور�ت 

باأقل من ثلث �لفئر�ن �لتي مل تخ�ضع لهذ� �لعالج.
�إىل  �حل��اج��ة  ع���دم  تثبت  لأن��ه��ا  مهمة  �لنتيجة  ه���ذه  ُت��ع��ت��رب 
��ضتعمال �مل�ضاد�ت �حليوية ملعاجلة تعفن �لدم يف حال تبنّي 

�أنها تنطبق على �لب�ضر �أي�ضاً.
ُن�ضرت �لدر��ضة يف جملة )�لتقارير �لعلمية( وذكرت �أن هذه 
�مل�ضاد�ت �حليوية. لوحظ  �ل�ضغرية تزيد فاعلية  �جلزيئات 
�لفئر�ن  �لدم لدى  �لتي يحملها  تر�جع م�ضتويات �جلر�ثيم 
�أخذت  �لتي  باملجموعة  م��ق��ارن��ًة  معاً  �ل��ع��الَج��ني  تلّقت  �لتي 

�مل�ضاد�ت �حليوية وحدها.
�أ�ضتاذ  �لدر��ضة، مناحيم �ضوهام،  �لرئي�ض على  �مل�ضرف  يقول 
وي�ضرتن(:  )كي�ض  جامعة  يف  �حليوية  �لكيمياء  يف  م�ضاِعد 
)بالن�ضبة �إىل �ملر�ضى �لأ�ضحاء ن�ضبياً، مثل �لريا�ضيني �لذين 
يلتقطون �ملكور�ت �لعنقودية �لذهبية �ملقاِومة للميثي�ضيلني، 

قد تكون هذه �جلزيئات كافية لل�ضفاء من �لعدوى(.
�خلليط  يكون  ق��د  �ل�ضعيفة،  �ملناعة  �أ�ضحاب  �إىل  بالن�ضبة 
�ل�ضغرية وجرعة منخف�ضة من  �لذي يجمع بني �جلزيئات 
�إذ�  �أكرث فاعلية. رمبا ينجح هذ� �خلليط  �مل�ضاد�ت �حليوية 
�أ�ضبحت �جلر�ثيم مقاِومة لنوع �مل�ضاد�ت �حليوية �ملُ�ضتعَمل 

يف هذ� �لعالج.
)تعزز  ����ض���وه���ام:  ي���و����ض���ح 
�ل�ضغرية  �جل��زي��ئ��ات 

قد  �لبن�ضيلني(.  مثل  �لتقليدية،  �حليوية  �مل�ضاد�ت  ن�ضاط 
مُيّهد هذ� �لكت�ضاف لتجديد فاعلية �مل�ضاد�ت �حليوية �لتي 

باتت ُتعترب بالية يف �لعياد�ت.
ك�ضفت مر�جعة عاملية �نتهت يف عام 2016 �أن 10 ماليني 
�ملتنامي  �لتهديد  ب�ضبب  �ضنوياً  للخطر  يتعّر�ضون  �ضخ�ض 

عاملياً لظاهرة مقاومة م�ضاد�ت �مليكروبات.
�إذ� �أ�ضبحت �مل�ضاد�ت �حليوية غري فاعلة، ذكرت �ملر�جعة �أن 
كا�ضتبد�ل  �لطبية،  و�لعالجات  �لعمليات  من  كثرية  �أن��و�ع��اً 
�مل��ف��ا���ض��ل و�ل�����ولدة �ل��ق��ي�����ض��ري��ة وج���ر�ح���ة �لأم���ع���اء و�لعالج 

�لكيماوي، ت�ضبح خطرية لدرجة متنع �إجر�ءها.
�ضغري�ً  ع���دد�ً  لأن  �حليوية  �مل�����ض��اد�ت  مقاومة  م�ضكلة  تن�ضاأ 
�مل�ضاد�ت.  تلك  �ل�ضخ�ض  ��ضتعمل  كلما  ينجو  �مليكروبات  من 
على  طبيعية  ب��ق��درة  تتمتع  �مل��ي��ك��روب��ات  لأن  ذل���ك  يح�ضل 

مقاومة �لأدوية.
يف نهاية �ملطاف، يتو�ضع نطاق �مل�ضكلة ب�ضبب تكاثر �مليكروبات 
�لقادرة على مقاومة �لأدوية طبيعياً وب�ضبب ميلها �إىل تقا�ضم 

تلك �ملقاومة مع غريها.
تطّور �لو�ضع �لآن لدرجة �أّن �أياً من �مل�ضاد�ت �حليوية مل يعد 

فاعاًل ملعاجلة بع�ض �أنو�ع �لعدوى.

جزيئات �ضغرية مبفعول كبري
ت�ضتطيع �جلزيئات �ل�ضغرية �لتي طّورها �ضوهام وفريقه �أن 
تلت�ضق بالربوتينات �لتي تنتج �ل�ضموم يف �جلر�ثيم �ملنتمية 

�إىل �أجنا�ض �إيجابية �لغر�م.
ت���������ل���������ك ت���������������ض�������م�������ل 

ون�ضختها  �لذهبية  �لعنقودية  �مل��ك��ور�ت  جر�ثيم  �لأج��ن��ا���ض 
�لذهبية  �لعنقودية  �مل��ك��ور�ت  �أي  ل��الأدوي��ة،  مقاومة  �لأك���رث 
منع  �إىل  �جل��دي��د  �لب��ت��ك��ار  ي��ه��دف  للميثي�ضيلني.  �مل��ق��اِوم��ة 
�جلر�ثيم يف هذه �ل�ضاللت من ت�ضنيع �ل�ضموم �لتي تق�ضي 

على �خلاليا �ملناعية.
�ملكور�ت  ب�ضبب  �لدم  بتعفن  �مل�ضابة  �لفئر�ن  �لباحثون  عالج 
هذه  �أن  و�كت�ضفو�  �ل�ضغرية  باجلزيئات  �لذهبية  �لعنقودية 
�ملجموعة كلها جنت، فيما نفق 70% من �لفئر�ن �لتي مل 

تتلَق �لعالج نف�ضه.
�مل�ضاد�ت  فاعلية  تزيد  �ل�ضغرية  �جلزيئات  �أن  تبنّي  كذلك، 

�حليوية.
م�ضتويات  ت��ر�ج��ع��ت 

�جلر�ثيم يف دم �لفئر�ن �مل�ضابة 
بتعفن �لدم ب�ضبب �ملكور�ت �لعنقودية �لذهبية بع�ضرة �أ�ضعاف 
غد�ة معاجلتها بامل�ضاد�ت �حليوية و�جلزيئات �ل�ضغرية معاً، 

مقارنًة بالفئر�ن �لتي �أخذت �مل�ضاد�ت �حليوية وحدها.

فاعلية وا�ضعة النطاق
�أن �جلزيئات  و�كت�ضفو�  �أولية  �أي�ضاً جتارب  �لباحثون  �أجرى 
�ل�ضغرية تعطي �لأثر نف�ضه يف بع�ض �ل�ضاللت �لأخرى من 
�لق�ضاء  �أنها متنعها من  �لغر�م، ما يعني  �إيجابية  �جلر�ثيم 

ع����ل����ى �خل����الي����ا 

�ملناعية.كانت ف�ضيلة حمددة معروفة بقدرتها على �لت�ضبب 
ب��ع��دوى م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق�����ض��ط��رة، ف��ي��م��ا ك��ان��ت ف�ضيلة �أخ���رى 
�أن  �لباحثون  ��ضتنتج  �لعقدي.  �حللق  �لتهاب  عن  م�ضوؤولة 
م�ضببات  �ضّد  �لنطاق  و��ضعة  فاعلية  �إىل  ت�ضري  �لنتائج  هذه 

�لأمر��ض �إيجابية �لغر�م.
ي��ع��م��ل ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث ع��ل��ى ت�����ض��وي��ق ن��وع��ني م���ن �جلزيئات 
�ل�ضغرية كاأدوية عالجية. �أثبت �لنوعان قدرتهما على زيادة 

فاعلية �مل�ضاد�ت �حليوية على مناذج �لفئر�ن.
ت��ق�����ض��ي �خل��ط��ة �لأ���ض��ا���ض��ي��ة ب���اإط���الق جت����ارب ع��ي��ادي��ة على 
�أ�ضخا�ض م�ضابني بعدوى مقاِومة لأدوية متعددة. 
�لبتكار  ه��ذ�  ي�ضكل  )رمب��ا  �ضوهام:  يقول 
�لذي  �لعاملي  للتهديد  جزئياً  حاًل 
مقاومة  ظ���اه���رة  ت��ط��رح��ه 
�مل�ضاد�ت �حليوية(.

يكمن يف اإبطال مفعول اجلراثيم من دون الق�ضاء عليها

العلماء يبتكرون حل لأزمة مقاومة امل�سادات احليوية

�أن�ضجة �ضرطان ب�ضرية ومن��اذج من  �أُج��ري على  يف عمل �ضابق 
تطور  تعّجل  �لأك�ضدة  م�ضاد�ت  �أن  �لباحثون  برهن  �لفئر�ن، 
وهو  �خلبيث،  �مليالنيني  �ل��ورم  �نت�ضار  وت�ضّرع  �لرئة  �ضرطان 

�ضكل غري �ضائع �إمنا غاٍز من �ضرطان �جللد.
بعد �لتحقق من م�ضاد�ت �أك�ضدة معينة تتحد باملتقدر�ت، قّدم 
�لفريق مزيد�ً من �لأدلة على �أن هذه �ملو�د ل توؤثر يف منو �لورم 
�أو حتى ت�ضّرعه. ت�ضّكل �ملتقدر�ت حمطات طاقة �ضغرية د�خل 

�خلاليا تزودها بالطاقة.
يعتقد كثريون �أن م�ضاد�ت �لأك�ضدة، مبا �أنها تعّطل جمموعة 
�لأذى باخلاليا،  وتلحق  �حل���رة  �جل���ذور  ُت��دع��ى  �مل��رك��ب��ات  م��ن 
فاإنها حتمي من �ل�ضرطان. لكن هذه �لدر��ضة تثبت ب�ضكل �أكرث 

و�ضوحاً �أن هذ� �لأمر رمبا ل يكون �ضحيحاً.

حماية اخلليا ال�ضرطانية
�أن  �إل  �ل�ضليمة،  �خلاليا  حتمي  �لأك�ضدة  م�ضاد�ت  �أن  �ضحيح 
جمموعة متنامية من �لبحوث ُتظهر �أنها حتمي �أي�ضاً �خلاليا 

�ل�ضرطانية.

توؤكد  ح�ضبما  �ل�ضرطان(،  لعالج  طريقة  ه��ذه  ت�ضكل  )ل  �إذ�ً، 
�لدكتورة كري�ضتل لو غال بينريو�ضو من �أكادميية �ضاهلغرن�ضكا 
يف جامعة غوتنربغ، علماً باأن �أطروحتها للدكتور�ه �لتي ُن�ضرت 

�أخري�ً �ضمت رو�ية مف�ضلة عن �لكت�ضافات �جلديدة.
ت�ضيف: )لي�ض لهذ� �لعالج �أي تاأثري يف �أف�ضل �لأحو�ل. لكنه 

يفاقم �ملر�ض �أي�ضاً(.
م��ن ب��ني �أن����و�ع �ل�����ض��رط��ان �ل��ت��ي ت��ب��د�أ يف �جل��ل��د، ُي��ع��ت��رب �لورم 
ن��وع �ضرطان �جللد  �أن��ه  �مليالنيني )�لأك��رث خ��ط��ورة(. �ضحيح 

�لأقل �ضيوعاً، غري �أنه �مل�ضوؤول عن �أكرب عدد من �لوفيات.

ا�ضتهداف املتقدرات
�لورم  �لأط��ب��اء  فيها  ي�ضّخ�ض  �ل��ت��ي  تقريباً  ك��اف��ة  �حل���الت  يف 
�مليالنيني يف مر�حله �لأوىل، تنجح �جلر�حة يف �لق�ضاء عليه. 
�ملر�ض مرحلة  يبلغ  تبدو جيدة عندما  �ملري�ض ل  لكن فر�ض 
�لنبثاث. فهذ� يعني �أنه ي�ضبح غازياً وينت�ضر �إىل �أجز�ء �أخرى 
�لورم  خ�ضو�ضاً  ي�ضتهدفها  �لتي  �لأع�ضاء  �جل�ضم.ت�ضمل  من 

�مليالنيني �ملنت�ضر �لدماغ، و�لرئتني، و�لعظام، و�لكبد.

�أنو�ع  بع�ض  �إ���ض��اف��ة  �أن  �ل�ضابق  عملهم  يف  �لباحثون  �كت�ضف 
و�لورم  �ل��رئ��ة  �ضرطان  �لن��ب��ث��اث يف  ت�ضّرع  �لأك�����ض��دة  م�����ض��اد�ت 
�مليالنيني �خلبيث. فتوؤدي هذه �لعملية �إىل مزيد من �لأور�م 
�لثانوية، �أو �لنقائل، يف مو��ضع جديدة يف �أماكن خمتلفة من 

�جل�ضم.
�لأمام  نحو  �إ�ضافية  خطوة  �لبحث  ه��ذ�  �جل��دي��د  �لعمل  �أخ��ذ 
�إ���ض��اف��ة م��رك��ب��ات حم���ددة م��ن م�ضاد�ت  ت��اأث��ري  وت��اأم��ل كيفية 

�لأك�ضدة تتحد باملتقدر�ت يف نوعني من �ل�ضرطان.
�خلاليا.  يف  �لرئي�ض  �حل��رة  �جل���ذور  م�ضدر  �مل��ت��ق��در�ت  ت�ضّكل 
وت�����وؤذي �جل�����ذور �حل����رة �خل���الي���ا ب���اإحل���اق �ل�����ض��رر باحلم�ض 

�لنووي. وقد يوؤدي ذلك �إىل ظهور �ل�ضرطان.
�ضرطانية  خ��الي��ا  على  �لبحث  �عتمد  �ل�ضابق،  �لعمل  يف  كما 

ب�ضرية ومناذج من �لفئر�ن.

زيادة الطني بلة
نظرية  �ختبار  �أر�دو�  �إنهم  بينريو�ضو  غال  لو  �لدكتورة  تقول 
�إنتاج �جل��ذور �حل��رة يف �خلاليا باحتاد م�ضاد�ت  �أن �حلد من 
مل  �لنتائج  �ل�ضرطان.لكن  م��ن  يحمي  ق��د  باملتقدر�ت  �أك�ضدة 

تدعم هذه �لنظرية. 
�أو ز�دت  على �لعك�ض، )مل توؤدِّ م�ضاد�ت �لأك�ضدة �إىل �أي تاأثري 

�لطني بلة(.
خبيثاً، )منت  ميالنينياً  ورم���اً  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ر�ن  ح��ال��ة  يف 
باحليو�نات يف  مقارنًة  بكثري،  �أكرب  ب�ضرعة  �مليالنينية  �لأور�م 

جمموعة �ل�ضبط �لتي مل تتلقَّ �أي عالج(.
مكمالت  )�أن  ُت��ظ��ه��ر  �ك��ت�����ض��اف��ات��ه��م  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ��ضتخل�ض 
م�����ض��اد�ت �لأك�����ض��دة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ت��ع��زز �لن��ب��ث��اث يف ح��ال��ة �لورم 
ت�ضتهدف  �لتي  �لأك�����ض��دة  )م�����ض��اد�ت  و�أن  �خلبيث(  �مليالنيني 

�ملتقدر�ت ل تعوق تقدم �ل�ضرطان(.
)�أن  �ضرورة  �ل�ضابقة عن  تو�ضياته  تاأكيد  �لفريق  يعيد  لذلك 
يتفادى مر�ضى �ل�ضرطان وَمن ُيعتربون �أكرث عر�ضة له تناول 

مكمالت م�ضاد�ت �لأك�ضدة(.
حول  �لبحوث  من  �ملزيد  �إج���ر�ء  ���ض��رورة  �إىل  �لباحثون  ي�ضري 
�لآليات �لتي توؤثر من خاللها م�ضاد�ت �لأك�ضدة يف منو �لأور�م 

و�نت�ضارها.
در����ض��ة فكرة  �إىل  �أن��ه��ا حت��ت��اج  يعتقدون  �ل��ت��ي  �مل��ج��الت  ت�ضمل 

�لأوعية  ت�ضّكل  حتفز  �حل��رة  �جل��ذور  من  �ملتدنية  �ملعدلت  �أن 
�لدموية �لتي تغذي �لأور�م. رمبا ي�ضهم هذ�، مثاًل، يف تو�ضيح 
ما �إذ� كانت )حركات �لنمو �ملت�ضارعة(، �لتي لحظها �لباحثون 
يف �لفئر�ن �ملعاجلة، ناجمة عن )عملية تكّون �أوعية �أف�ضل( يف 

�أن�ضجة �لأور�م �جلديدة ل عن )�نت�ضار خاليا �لأور�م(.
�لنا�ض  بينريو�ضو  غال  لو  �لدكتورة  حت�ّض  �لر�هن،  �لوقت  يف 

�لأك�ضدة  م�����ض��اد�ت  مكمالت  ت��ن��اول  �أن  �لف��رت����ض  ع��دم  على 
)مفيد دوماً ل�ضحة �جل�ضم(.

ل  ولكن  �ل�ضليمة.  خالياك  ت�ضاعد  )نظرياً،  مو�ضحًة:  تتابع   
�أدلة قوية تثبت �أن هذ� ما يحدث(.

تختم: )يف �ملقابل، ندرك �أن م�ضاد�ت �لأك�ضدة ت�ضهم يف تعزيز 
�ض بعد(. منو �لورم عندما ُت�ضاب بال�ضرطان، حتى لو مل ُي�ضخَّ

مقاومة  لأزمة  حمتمًل  حًل  العلماء  ابتكر 
تو�ضعًا  ت�ضهد  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  امل�����ض��ادات 
اإبطال مفعول  العامل، يكمن يف  هائًل حول 
اجلراثيم من دون الق�ضاء عليها، مما يوؤدي 
ز  الذي يعزِّ ال�ضغط النتقائي  اإىل تخفيف 

منو ال�ضللت املقاِومة للعلج.

م�سادات الك�سدة ت�سرع من انت�سار الورم امليلنيني
ال�ضكل  انت�ضار  ي�ضّرع  الأك�ضدة  م�ضادات  مكملت  تناول  اأن  عن  �ضابقة  اكت�ضافات  جديد  بحث  اأدلة  تدعم 
درا�ضة  اإىل  جديدة  بيانات  ال�ضويد  يف  غوتنربغ  جامعة  من  باحثون  اجللد.قّدم  �ضرطان  من  فتكًا  الأكرث 

تاأثريات م�ضادات الأك�ضدة يف تطور الأورام اخلبيثة.
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اأرف�س التواجد باأعمال اأقل يف امل�ضتوى الذي يتوقعه جمهوري

�سابر الرباعي: اأ�سعى اإىل اختيار الأغاين 
التي تبقى يف ذاكرة اجلمهور

مهرجان  م��ن  �لأخ����رية  �ل����دورة  يف  • ���ض��ارك��ت 
�مل��و���ض��ي��ق��ى �ل��ع��رب��ي��ة. ح��دث��ن��ا ع���ن هذه 

�مل�ضاركة.
-ت��غ��م��رين �ل�����ض��ع��ادة ع��ن��دم��ا �أقف 
�مل�ضرية،  �لأوب�����ر�  د�ر  يف  ل��ل��غ��ن��اء 
فامل�ضرح مميز وله مكانة يف قلبي، 
وي�ضعدين �أن �ألتقي فيه �جلمهور 
�أح��ّب��ه و�أق���دره. لذ�  �لعربي �ل��ذي 
يف  �مل�ضاركة  �إىل  م��رة  ك��ل  يف  �أ�ضعى 
فقر�ت  و�أق���دم  �لفني،  �حل���دث  ه��ذ� 
خم��ت��ل��ف��ة ت��ن��ا���ض��ب م��ك��ان��ة �لأوب�������ر�، 
و�ملهرجان �لذي �أ�ضعر دوماً باأن بريقه 
�خلا�ض مييزه عن غريه من مهرجانات 

مو�ضيقية يف �لعامل �لعربي.
تفاجئ  �أن  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  �خ������رتت   •

�جلمهور باأغنيتني جديدتني.
يف  �لتنويع  على  حر�ضت   -
قدمتها.  �ل��ت��ي  �لأغ�����اين 
�ملا�ضي  �ل���ع���ام  �أه����دي����ت 
دفعة(  ي��ا  )���ض��الم  �أغنية 
�جلي�ض  ل�ضباط وجنود 
و�ل���������ض����رط����ة، و�خ�����رتت 
�أغنيتني  �ل�����ع�����ام  ه������ذ� 
�ملقبل،  �لأل������ب������وم  م����ن 
�أغ�����اٍن  �إىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
تفاعل  ف���ك���ان  ق���دمي���ة، 

�جلمهور ر�ئعاً.
• كيف تعّد برناجمك 

�لغنائي؟
- �أفكر دوماً يف �لأغاين 
�ل�����ت�����ي �����ض����اأق����دم����ه����ا، 
تو�فر  على  و�أح��ر���ض 
�ل���ت���ن���ّوع ف��ي��ه��ا وع���دم 
ثيمة  �لقت�ضار على 
و�ح�����������������دة، ك����ذل����ك 
�أر�عي �لأعمال �لتي 
�جلمهور  ي��ط��ل��ب��ه��ا 

مني با�ضتمر�ر.
�حلفلة  م����ت  ق����دَّ  •
م���ع �ل��ف��ن��ان��ة ن���و�ل 
كيف  �ل��ك��وي��ت��ي��ة، 
وج������������دت ه�����ذ� 
�مل���������زي���������ج يف 

�لأغاين؟
- �إن��ه �أمر 
ج���������ي���������د 
وم���ف���ي���د 
 ، ر للجمهو
�أن  �ضيما  ل 
ت  فا للثقا
�ضيقية  ملو �
ملختلفة  �
م���������ذ�ق���������اً 
خ����������ا�����������ض����������اً 
يل،  ب���ال���ن�������ض���ب���ة 
���ز  وه��������و �أم����������ر مي���يِّ
�ملو�ضيقى  م����ه����رج����ان 
�لعربية، فربجمة حفالته 

ت�ضكل فر�ضة لاللتقاء وتقدمي ثيمات مو�ضيقية خمتلفة. �أما 
نو�ل فاإنها �إحدى �لفنانات �لكبري�ت �لالتي لهن مكانة لدى 
�جلمهور، وهي جنحت باأغانيها باأن ترتك ب�ضمتها �خلا�ضة 

يف �للون �خلليجي.
بر�ضا(  )بر�ضا  �إليك �جلمهور تقدمي  • خالل �حلفلة طلب 

�أكرث من مرة.
�لأغنية يف حفالتي، فاجلمهور  �أحر�ض على تقدمي هذه   -
يحفظها ويرددها با�ضتمر�ر. لذ� عندما يطلبها مني ل �أتردد 

يف تقدميها و�لتفاعل معها يكون لفتاً.
�أن  خ�ضو�ضاً  ب�ضوتك،  �ضعبية  �أغنية  تقدمي  يف  تفكر  • �أمل 

ردود �لفعل على )�آه لو لعبت يا زهر( كانت �إيجابية؟
بطريقتي  ولكن  �ضعبية  �أغنية  تقدمي  يف  با�ضتمر�ر  �أفكر   -
�خلا�ضة. رمبا �أجنز ذلك قريباً، خ�ضو�ضاً �أن ثمة �أفكار�ً عدة 

�إمنا مل تتبلور بعد، و)�آه لو لعبت يا زهر( قريبة �إىل قلبي.
�جلديد؟ �ألبومك  عن  • ماذ� 

�أق��رب فر�ضة و�إطالقه  �أعمل عليه ر�هناً لالنتهاء منه يف   -
ي�ضّم  �جلديد.  �لعام  بد�ية  قبل  حتديد�ً  قريبا،  �لأ�ضو�ق  يف 
�لألبوم توليفة من �لأغاين، كما �ألبوماتي �ل�ضابقة، باللهجات 
�مل�ضرية و�للبنانية و�خلليجية و�لتون�ضية وقد حّلنت بع�ض 
�أتعاون مع عدد من �ل�ضعر�ء و�مللحنني من  �لأغ��اين، كذلك 

بينهم �أ�ضماء �أعمل معها للمرة �لأوىل.
معه. تتعاون  �لذي  �لعمل  فريق  عن  • حدثنا 

بينهم فايز  م��ن  ك��ث��ريون  ���ض��ع��ر�ء وم��ل��ح��ن��ون وم���وزع���ون   -
�ل�ضعيد، وخالد �لبكري، ووليد �ضعد...

�أغانيك؟ تختار  • كيف 
ذ�ك��رة �جلمهور،  �لتي تبقى يف  �لأغ��اين  �إىل �ختيار  �أ�ضعى   -
�لتي قدمتها  �لتجارب  ول تت�ضابه يف �لأحل��ان و�لكلمات مع 

�ضابقاً، �إذ يهمني �لتجديد يف �مل�ضمون با�ضتمر�ر.
باأغاٍن  ويكتفي  �ألبومات  طرح  �لفنانني  بع�ض  يف�ضل  ل   •

منفردة، ما ر�أيك يف هذ� �لتوجه؟
- �أف�ضل �لألبومات �لغنائية و�أرى �أنها جزء من طبيعة عمل 
�لفنان رغم قناعتي �ل�ضخ�ضية باأنها مل تعد حتقق �ملبيعات 

�ملرجوة منها،
�ملنفردة فاأ�ضبحت مطلوبة  �أما �لأغ��اين   منذ فرتة طويلة. 
�ل�ضتماع  �إىل  بحاجة  �جلمهور  �أن  خ�ضو�ضاً  ك��ب��ري،  ب�ضكل 
�لألبوم  فيما  متباعدة،  على فرت�ت غري  �أعمال جديدة  �إىل 

ي�ضتغرق وقتاً طوياًل يف حت�ضريه،
 وهو �أم��ر طبيعي لأن��ه ل يقل عن ثماين �أغ��ان ورمب��ا ت�ضل 
�لأغنية  �أط��ول من  ث��م، وق��ت حت�ضريه  �أغنية. من   16 �إىل 

�ملنفردة.
.2014 منذ  �لألبومات  �ضوق  عن  غائب  • لكنك 

- غيابي مرتبط برغبتي يف �حلر�ض على �لختيار�ت �جليدة 
�لذي  �مل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �لأل���ب���وم،  �ضيت�ضمنها  �ل��ت��ي 
�أكون حا�ضر�ً  �أن  �أرغب يف  �ألبوماتي �ل�ضابقة، فال  قدمته يف 
لو  يتوقعه ج��م��ه��وري، حتى  �ل��ذي  �مل�ضتوى  �أق��ل يف  ب��اأع��م��ال 

��ضتغرق �لأمر وقتاً طوياًل.

القر�ضنة
يرى �ضابر �لرباعي �أن �لرت�جع يف تقدمي �لألبومات مرتبط 

بالقر�ضنة، 
ويقول يف هذ� �ل�ضاأن: )�لأزمة �لإنتاجية �لتي متّر بها �ضركات 
�لإنتاج ناجتة عن ��ضتمر�ر �ضيا�ضات �لقر�ضنة من دون وجود 

حل يف �لعامل �لعربي،
 فالألبوم �لذي يتكّلف مبالغ مالية كبرية ميكن لأي �ضخ�ض 

حتميله جماناً فور طرحه يف �لأ�ضو�ق، ورمبا قبل ذلك. 
للمو�ضيقيني  مزعجة  درج��ة  �إىل  �لقر�ضنة  و�ضلت  ث��م،  من 
نتيجة  �لعمل  ع��ن  �لتوقف  �إىل  مهمة  �إن��ت��اج  ب�ضركات  و�أدت 

�خل�ضائر �لتي تعر�ضت لها.

ر )�سل�سل  دمية بياعة ت�سوِّ
ذهب( لرم�سان املقبل

بد�أت دمية بياعة ت�ضوير م�ضاهدها يف م�ضل�ضل )�ضال�ضل ذهب(، حتت �إد�رة 
يف  عر�ضه  �ملقرر  وم��ن  دم�ضق،  �ل�ضورية  �لعا�ضمة  يف  نحا�ض،  �إي��اد  �ملخرج 

�ملو�ضم �لرم�ضاين �ملقبل.
story على )�إن�ضتغر�م(، ب�ضورة  و�ضاركت �لفنانة �ل�ضورية عرب خا�ضية 
جتمعها بالنجمة كاري�ض ب�ضار من كو�لي�ض ت�ضوير �لعمل، وعلقت: )ذهب 

وزكية.. �ضال�ضل ذهب(.
 )�ضال�ضل ذهب( من بطولة: ب�ضام كو�ضا، وكاري�ض ب�ضار، و�ضكر�ن مرجتى، 
وجيني �إ�ضرب، ومها �مل�ضري، وعبد �لهادي �ل�ضباغ، و�ضامر �إ�ضماعيل، وعلي 
كرمي، و�ضو�ضن �أبو عفار، ونور� �لعايق، وزينة بار�يف، و�أن�ض طيارة، وغريهم. 

وتاأليف و�ضيناريو �ضيف ر�ضا حامد وحو�ره.
تدور �لأحد�ث �ضمن �حلار�ت �لقدمية، يف حتدٍّ ميكن و�ضفه ب�)�لرجايل 
�ضوق  يف  حمنك  �ضائغ  ب��ني  �ل��ع��ام،  �لجتماعي  �لن�ضيج  �ضمن  �لن�ضائي( 
�لذهب، يتميز مبعرفة عميقة بنف�ضيات �لن�ضاء وح�ضه ك�)زير ن�ضاء(، وبني 
�ضحاياه �ل�ضابقات و�لالحقات �للو�تي �ضيظهرن �ملر�أة يف قالب غري منطي، 
يف مثل هذ� �لنوع من �لأعمال، �إذ يربزن مكانة �ملر�أة وحتكمها يف قر�رها، ثم 
يتحول لحقاً �إىل �ضر�ع �ضمن ت�ضاعد ت�ضويقي، ي�ضل �إىل حدود �ملوؤ�مر�ت 
�أي��دي )�جلن�ض  �أط��ر�ف غري متوقعة، قد تكون على  و��ضتخد�م �لقوة من 
�للطيف(، ليبد�أ �ل�ضر�ع بني مكر �ل�ضائغ )مهيوب( وبني د�ضائ�ض �لن�ضاء.

اأكرم ح�سني... ي�سعى لتقدمي 
كل ما هو مميز

كاري�ص ب�سار .. )دقيقة �سمت(

ب��ع��د �ل���ن���ج���اح �ل�����ذي ح��ق��ق��ه يف 
�مل��و���ض��م �ل���در�م���ي �مل��ا���ض��ي، قال 
�لفنان �مل�ضري �أكرم ح�ضني �نه 
ي���رى م��ع ك��ل جن���اح ت��خ��وف��ا من 
�لعمل �لقادم. موؤكد�ً �أنه ي�ضعى 
ب���د�أب لتقدمي ك��ل م��ا ه��و مميز 
�ل�ضا�ضة  على  نوعه  من  وفريد 

�ل�ضغرية.
�أنه  ل�����)�ل����ر�ي(،  ك�ضف  ح�ضني، 
ور���ض عمل مكثفة،  يعقد حالياً 
�حللفاوي  خالد  �مل��وؤل��ف  برفقة 
وت����ار، لالتفاق  �أمي����ن  و�مل���خ���رج 
�جلديد  �ل��ع��م��ل  تفا�ضيل  ع��ل��ى 
يتناول  و�ل������ذي  �إي������ه(  )�����ض���م���ه 
�أن  �إىل  و�أمل����ح  ك��وم��ي��دي��ة.  ق�ضة 
�لعمل تتغري على  �ضخ�ضيته يف 
م��د�ر �لأح����د�ث، وف��ق��اً مل�ضمون 
�إىل  ي���ن���ت���م���ي  �ل��������ذي  �ل����ن���������ض، 
ت�ضل�ضلها  يف  �ملت�ضلة  �لأع���م���ال 
مبدياً  �أح��د�ث��ه��ا.  يف  و�ملنف�ضلة 
�ملزيد  �لإف�ضاح عن  على  تكتمه 
م���ن �ل��ت��ف��ا���ض��ي��ل، ري��ث��م��ا ت���دور 
�أمي��ن وت��ار، يف  كامري�ت �ملخرج 

�لآتي من �لأيام.

ب�ضار  ك���اري�������ض  �أع���ل���ن���ت 
على  ح���������ض����اب����ه����ا  ع������رب 
م�ضاركتها  )�إن�ضتغر�م(، 
)دقيقة  م�����ض��ل�����ض��ل  يف 
�مل��ق��رر عر�ضه  ���ض��م��ت(، 
�لرم�ضاين  �مل��و���ض��م  يف 

�ملقبل.
ون�ضرت �لفنانة �ل�ضورية 
�ضورة جتمعها مع �ملنتج 

�ضادق �ل�ضباح،
 وعلقت قائلة: )�لنجمة 

كاري�ض ب�ضار، 
تفتتح مو�ضمها �لدر�مي 
)دقيقة  بعمل  �جل��دي��د 
�ضامر  ت��األ��ي��ف  ���ض��م��ت( 
�ضوقي  و�إخ��ر�ج  ر�ضو�ن، 

�ملاجري،
�ل�ضباح،  �ضركة  و�إن��ت��اج   
يلقى  �أن  �أم��������ل  ع����ل����ى 

�إعجابكم(.
بطولة  يف  وت�����������ض�����ارك 
�مل�������ض���ل�������ض���ل ن���خ���ب���ة من 
�لعربية  �ل��در�م��ا  جن��وم 
فهد،  عابد  بينهم:  م��ن 
�ضليبا،  و����ض���ت���ي���ف���اين 
وخالد  ���ض��ب��ي��ح،  وف����ادي 

�لقي�ض.

�ضارك �ضابر الرباعي يف الدورة الأخرية من مهرجان املو�ضيقى العربية، موا�ضًل ح�ضوره يف هذه التظاهرة الفنية منذ 
�ضنوات. يف هذا احلوار يتحدث النجم التون�ضي عن هذه امل�ضاركة واألبومه اجلديد، واأمور فنية عدة.
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تدخني الأم احلامل ي�سيب الطفل بـ »احلول«
�أن  �أف��ادت  نتائج جديدة وخطرية ك�ضفت عنها در��ضة علمية حديثة، حيث 
بن�ضبة  �لأطفال باحلول  �إ�ضابة  �أثناء �حلمل يرفع خطر  �لأمهات  تدخني 

�لأطفال. بني  بالعني  �ملرتبطة  �لأمر��ض  �أكرث  �أحد  وهو   ،46%
�رتبط   ”HealthDayNews“ �لأم��ري��ك��ي  �لطبي  للموقع  ووف��ق��اً 
�إ�ضابة  ب��زي��ادة خطر  �أث��ن��اء �حلمل  �ليوم  �ضجائر يف   10 �لأم��ه��ات  تدخني 

�لطفل باحلول بن�ضبة 79%.
�ل��ذي��ن يعانون م��ن �حل���ول، ل تتم حم���اذ�ة �لعينني ب�ضكل  وف��ى �لأط��ف��ال 
�ضحيح مع بع�ضها �لبع�ض، وهذ� ميكن �أن ي�ضهم يف �ضعف �لب�ضر و�مل�ضاكل 

�لنف�ضية للطفل يف �لتعامل مع �لآخرين.
للعلوم  هو�ت�ضونغ  جامعة  م��ن  �لباحثني  كبري  زوك�����ض��ون   �ل��دك��ت��ور  وق��ال 
و�لتكنولوجيا يف �ل�ضني “�إن تدخني �لأم �أثناء �حلمل م�ضكلة �ضحية عامة 
ي�ضتحق  �لعني  �ضحة  على  وتاأثريها  �ملتقدمة،  �لبلد�ن  يف  ل�ضيما  مهمة، 

�هتمامنا”.
و�أ�ضاف �لباحثون �أن �لتدخني �أثناء �حلمل يرفع خطر �لإ�ضابة بالت�ضوهات 
�خللقية و�ل�ضفة �لأرنبية وت�ضوهات �لقلب لدى �لأطفال و�لولدة �ملبكرة، 

بالإ�ضافة �إىل �رتفاع م�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم.

اأمرا�ص الُكلى ل تظهر بال�سرورة لدى مر�سى ال�سكري
ي�ضبِّب  قد  �ل�ضكري  مر�ض  �أنَّ  �لُكلى  لأمر��ض  �لأملانية  �لر�بطة  �أو�ضحت 
�أمر��ض  �أح��د  يعترب  �ل��ذي  �ل�ضكري،  ي��وؤدي  بالُكلى؛ حيث  �أ���ض��ر�ًر� وخيمة 
مهمة  تتوىل  �لتي  �لدقيقة  �لدموية  �لأوعية  تلف  �إىل  �لغذ�ئي،  �لتمثيل 

�إز�لة �ل�ضموم يف �لُكلى.
غري �أنَّ �لر�بطة �لأملانية �أكدت على �أمر��ض �لُكلى ل تظهر بال�ضرورة لدى 
يف  وعالجه  للمر�ض  �ملبكر  �لت�ضخي�ض  حالة  يف  وذل��ك  �ل�ضكري،  مر�ضى 

�لوقت �ملنا�ضب؛ حيث قد يوؤّدي ذلك �إىل منع �لإ�ضابة باأمر��ض �لُكلى.
�لدم  و�ضغط  �ل��دم  ل�ضكر  �ملنا�ضبة  �لقيم  على  �ملحافظة  �أنَّ  �إىل  بالإ�ضافة 
ت�ضاهم يف جتنب �لإ�ضابة باأمر��ض �لُكلى، عالوة على �تباع �ملر�ضى لنظام 

غذ�ئي �ضحي ومتو�زن مع �ملو�ظبة على ممار�ضة �لريا�ضة.

تدابري ب�سيطة ملواجهة جفاف العني
�إنه ميكن مو�جهة جفاف �لعني من  �لأمل��ان:  قال �حتاد رو�ب��ط �ل�ضيادلة 
�ل�ضطناعية  �ل��دم��وع  ����ض��ت��خ��د�م  مثل  �لب�ضيطة  �ل��ت��د�ب��ري  بع�ض  خ��الل 
�ل�ضو�ئل  و�ُضرب ما ل يقل عن لرت ون�ضف من  �ملتوفرة يف �ضورة قطرة، 

يومياً.
وينبغي �أي�ضاً جتنب تيار �لهو�ء �ل�ضديد، حيث ل يجوز مثاًل توجيه تيار 
مكيف �لهو�ء بال�ضيارة �إىل �لعني مبا�ضرة، كما ينبغي تهوية �لغرف �ملغلقة 

بانتظام لتجديد �لهو�ء بها.
وبالن�ضبة ملوظفي �لعمل �ملكتبي، �لذين يعملون ل�ضاعات طويلة �أمام �ضا�ضة 
�لَرم�ض  م��ر�ع��اة  مع  منتظمة  ر�ح��ة  ف��رت�ت  �أخ��ذ  ينبغي  فاإنه  �لكمبيوتر؛ 

ب�ضكل مق�ضود من وقت �إىل �آخر.
ويف حال ��ضتمر�ر جفاف �لعني ملدة طويلة مع �ل�ضعور بحرقان وحكة؛ فاإنه 

ينبغي حينئذ ��ضت�ضارة طبيب عيون على وجه �ل�ضرعة.

؟  الأبقار  حمل  مدة  • ما 
- 9�أ�ضهر 

؟ البوذية  من�ضئ  هو  • من 
- �ضدهارتا 

؟  الكاثوليكية  الن�ضرانية  ديي  الأوبو�س  موؤ�ض�س  هو  • من 
-�لق�ض خو�ضية ماريا

؟  ال�ضمكة  قلب  يف  بطني  • كم 
- بطني و�حد

؟ الآن  املتداولة  النقود  اأقدم  • ما 
- �جلنيه �لإ�ضرتليني

الطيور؟ لدى  ال�ضم  حا�ضة  توجد  • اأين 
-  ل وجود لها

-هل تعلم �أن �لبحوث �لطبية �أثبتت �أن �لن�ضاء يتفوقن على �لرجال يف حا�ضة �ل�ضم.
-هل تعلم �أن �أ�ضخم كتل من �لذهب �خلام مت �لعثور عليها يف �أ�ضرت�ليا و�لرب�زيل.

-هل تعلم �أن �لر�زي من �أو�ئل �لذين �أ�ضارو� �إىل �جلر�حة �لتجميلية كفرع من فروع �جلر�حة.
-هل تعلم �أن �أول من �أ�ضارو� �إىل تفتيت �حل�ضى يف �ملثانة هم �لأطباء �لعرب.
-هل تعلم �أن حمب �لظلمة من �حليو�نات ثالثة : �لبوم و �خلفا�ض و �خللد.

-هل تعلم �أن هناك فاأر ي�ضمى با�ضم )فاأر بك�ضا�ض( يقتل �لزو�حف �ل�ضامة تلقائياً مبجرد �قرت�بها منه.
-هل تعلم �أنه ثم حتديد خط �لطول جرينت�ض عام 1884م.

-هل تعلم �أن �ملدة �لتي �حتل فيها �ل�ضليبيون �لقد�ض هي 88 �ضنة.
-هل تعلم �أن كمية �خلبز �لذي يلقى يف �ضلة �ملهمالت �ضنوياً من �لفرن�ضيني هو 400 �ألف طن.

-هل تعلم �لكلب ي�ضتطيع �أن ي�ضمع دقات �ل�ضاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم �أن �أق�ضى �لعنا�ضر على وجه �لأر�ض هو �لأملا�ض.

-هل تعلم �أن �لنملة ت�ضتطيع �أن حتمل 50 �ضعف وزنها.
-هل تعلم �أن كمية �حلديد يف دم �لإن�ضان ت�ضاوي حجم م�ضمار.

الكذاب

اخلميس  13   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12502  
Thursday  13   December   2018  -  Issue No   12502

 اخليار �ضهل اله�ضم حلو املذاق
ف���و�ئ���د �خل���ي���ار ع���دي���دة حيث 
ي����ع����ت����رب �خل������ي������ار ن�����وع�����ا من 
للجميع  �ملحببة  �خل�����ض��رو�ت 
ول ميكن �ل�ضتغناء عنه حيث 
�أن���ه لب��د م��ن وج���وده يف �أغلب 

�أنو�ع �ل�ضلطات و�ملخلالت.
يتميز �خليار باأنه �ضهل �له�ضم 
�مل��ذ�ق رطب يربد �جل�ضم  حلو 

وينع�ضه يقلل �ل�ضعور بالعط�ض، غالبا ما يتو�جد د�ئما على مائدة �لإفطار 
و�لع�ضاء.

يحتوي على �ألياف ومعادن وحديد وكال�ضيوم وفيتامينات وبوتا�ضيوم وكل 
 . �ملعدة  تعديل حمو�ضة  يعمل على  �لإن�����ض��ان.  ل�ضحة  و���ض��روي  ه��ذ� مهم 
يقي �جل�ضم من �جلفاف و�لإم�ضاك .يح�ضن عملية �له�ضم لحتو�ئه على 
�لألياف. يهدئ �لأع�ضاب ويزيل �لتوتر . يحتوي على ن�ضبة عالية من �ملاء 
و�لأنفلونز� لأن��ه غني  و�لر�ضح  �ل��ربد  . يقي من  للبول  فيعترب مدر قوي 
بفيتامني c. يعطي �ل�ضعور بال�ضبع فهو مفيد لإ�ضحاب �لريجيم و�لد�يت. 
مفيد للب�ضرة لحتو�ئه على م�ضاد�ت �لأك�ضدة . يعمل على تقليل وتاأخري 
�أيام  يف  خا�ضة  بالعط�ض  �ل�ضعور  ويقلل  �جل�ضم  يرطب  �لتجاعيد.  ظهور 
�ل�ضيف. ي�ضتخدم يف عمل �مل�ضكات للب�ضرة �لدهنية . ي�ضتخدم يف عالج حب 
�ل�ضباب. ق�ضر �خليار له دور فعال يف مقاومة مر�ض �ل�ضرطان .يقلل من 

�إلتهاب �ملفا�ضل و�لنقر�ض.

اآمي اآدمز خلل ح�ضورها العر�س الأول ل� Vice  يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

كان علي يدعي �ملعرفة بكل �ضيء، فلو ر�أى فتاة جميلة مت�ضي يف �لطريق يدعي �نه يعرفها ولو ملح �ضيارة �نيقة 
قريبا  �و  له  ز�ل �ضديقا  ما  �نه  فيقول  فنان حديث  ��ضتهر  �ذ�  �ما  ��ضدقائه..  �نها لحد  يدعي  بجو�ر عمله 
لعائلته .. هو د�ئما هكذ� يحب �ن يلفت �لنظر �ليه ويدعي �متالك ما لي�ض له و�لكذب يف كل �ضغرية وكبرية.

دخل ذ�ت يوم �إىل �لنادي بعد غياب طويل فوجد نفر� من ��ضحابه وقد جتمعو� يتحدثون عن حادثة �ضيارة 
ت�ضببت يف هدم جزء من �ضور �لنادي وقتيل وعربة قد �نقلبت فالقى عليهم �لتحية وهو مقطب �جلبني ف�ضاأله 

�حدهم �ين كنت يا علي؟ مل نرك منذ فرتة طويلة؟.
 فقال ب�ضرعة وبدون تفكري .. كنت يف حالة حزن �ضديد و�نا يف حالة غ�ضب منكم مل يكلف �حدكم نف�ضه بان 
ي�ضاأل عني �و يعزيني .. فا�ضتعجب �جلميع و�ضكتو� .. لكنه �كمل حديثه وكاأنه يخاف �ن ين�ضى منه �ضيئا وقال: 
د�خلها مطحونا  �مل�ضكني  ب�ضيارته وقلبتها وه�ضمتها ومات  ��ضطدمت  �ضنيعة  �ضيارة  �بن عمي يف حادثة  مات 

وكاأنه قطعة حلم يف �ضندوي�ض.. �مل�ضكني كان يف عز �ضبابه وعلى و�ضك �متام زو�جه .. كنا ن�ضتعد لعر�ضه..
 فتاأ�ضف جميع من �ضمع بذلك وقال �حد �ل�ضدقاء: كيف لنا �ن نعرف كل ذلك ونحن مل نرك �ل �لن؟ فقال 
علي: لقد كانت �حلادثة هنا منذ �يام وقد ت�ضبب �حلادث يف هدم جزء من �ضور �لنادي ر�أيته �لن وتذكرت �بن 

عمي فحزنت جد�.
�إىل بع�ضهم ثم �نطلقو� يف �ضحكات ه�ضتريية �ضديدة دمعت لها عيونهم وهو يقف   فاخذ �جلميع ينظرون 
و�ضطهم ل يعلم ملاذ� ي�ضحكون.. لكن �حدهم قال �ضاخر�: ل د�عي لل�ضحك يا جماعة فكل و�حد �درى بعائلته! 
و�ضج �جلميع من �ل�ضحك مرة �خ��رى. فنهرهم وق��ال: �نتم ت�ضحكون و�نا يف ح��زن.. فاخرتق �حل�ضد �حد 
�لو�قفني ليقول �حلادثة كانت بني �ضيارة نقل كبرية ��ضطدمت بعربة كان يجرها حمار �ضرد بها من �ضاحبه 
�بن عمك  �لنادي... وبذلك يكون �حلمار هو  �لنقل حائط  �ل�ضيارة  فانقلبت )�لكارو( ومات �حلمار وه�ضمت 

�لذي مات يف عز �ضبابه قبل �ن يتزوج!!.

ما �سر رغبة الأطفال يف تناول الطعام 
عند ال�سعور بالتوتر؟

ت��و���ض��ل��ت در�����ض���ة ح��دي��ث��ة �أج��رت��ه��ا ج��ام��ع��ة ك��ول��ي��دج يف لندن 
)UCL( �إىل �أن �لأطفال �كت�ضبو� �ضلوك �للجوء �إىل �لطعام 

عند �ل�ضعور بالتوتر و�لغ�ضب، بدًل من ور�ثته.
 PEDIATRIC �مل��ن�����ض��ورة يف جم��ل��ة  �ل��در����ض��ة  ووج����دت 
�لطعام لأ�ضباب  لتناول  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  �أن   ،OBESITY
عاطفية هو �لبيئة �ملنزلية، ويرجع ذلك �إىل حد كبري �إىل �أن 

�لآباء مينحون �أطفالهم �لطعام جلعلهم ي�ضعرون بتح�ضن.
)بعمر  ت����و�أم����ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ط��ف��ال   398 �ل���در�����ض���ة  و���ض��م��ل��ت 
 TWINS EARLY ب�����ح�����ث  م�������ن  �������ض������ن������و�ت(   4

�أ�ضر  م��ن  ن�ضفهم  ج��اء  حيث   ،DEVELOPMENT
يوجد فيها �آباء بدينون، و�لن�ضف �لآخر من �أ�ضر يتمتع فيها 

�لآباء ب�ضحة جيدة.
و�أبلغ �لآباء عن عاد�ت �لأكل لدى �أطفالهم وميلهم �إىل تناول 
�لبيانات  �لباحثون  ق��ارن  ثم  �لعاطفي.  �لتاأثر  نتيجة  �لطعام 
معدلت  ج��ان��ب  �إىل  �ملتطابقة  وغ��ري  �ملتطابقة  �ل��ت��و�ئ��م  ب��ني 

�لأكل )�لعاطفي(، ووجدو� �ختالفاً ب�ضيطاً.
عاماًل  كانت  �ملنزلية  �لبيئة  �أن  �إىل  �لكت�ضاف،  ه��ذ�  وي�ضري 

م�ضاهماً �أكرث من �جلينات.


