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و�شع احلروق حتت املاء ي�شاعد على ال�شفاء
اكت�ضف العلماء املدة املنا�ضبة لو�ضع الأجزاء التي تتعر�ض للحروق من 
اجل�ضم حتت املاء للم�ضاعدة يف �ضفائها. ووفًقا لبحث اأجراه متخ�ض�ضون 
بارزون يف اجللد، فاإن 20 دقيقة هي اأف�ضل وقت لو�ضع احلروق حتت 
بن�ضبة  تقليل عمق احلرق  اإىل  القيام بذلك  ي��وؤدي  ال�ضنبور، حيث  ماء 
56 يف املائة - وهي طريقة قيا�ض ال�ضرر الذي يلحق باجللد. واأجرى 
الربوفي�ضور هيو رايت، ا�ضت�ضاري جراحة اليد يف م�ضت�ضفى ليدز العام 
الذي قاد الدرا�ضة جتارب على 30 قطعة من الأن�ضجة مت التربع بها من 
املر�ضى الذين خ�ضعوا لإعادة بناء الثدي، ومت حرق اأن�ضجة الثدي بنف�ض 
ال�ضدة مثل جلد اليد التي تالم�ض موقد الغاز، واأدى ذلك اإىل ما ي�ضمى 
من  العليا  الطبقة  ال�ضرر  يخرتق  حيث  ال�ضماكة،  متو�ضطة  ب��ح��روق 
اجللد فقط. وهذا هو ال�ضكل الأكرث �ضيوًعا للحروق. ومت بعد ذلك و�ضع 
الأن�ضجة حتت املاء املربد اإىل 16 درجة مئوية - متو�ضط درجة حرارة 
ماء ال�ضنبور - ملدة 20 دقيقة خمتلفة، ومقارنتها باجللد املحروق الذي 
مل يتم تربيده. ويو�ضح الربوفي�ضور رايت اأن تاأثري التربيد يتداخل مع 
بعد احل��رق. وعندما ي�ضاب  ت�ضبب تلف اجللد  التي  العملية اجل�ضدية 
اجللد، يطلق اجلهاز املناعي بروتينات ت�ضمى ال�ضيتوكينات التي حتمي 
اجلرح من العدوى، ولكن يف كثري من الأحيان، يتم اإطالق الكثري من 
الأم��د يف  التهاب طويل  اإىل  ي��وؤدي  للحرق، مما  ا�ضتجابة  ال�ضيتوكينات 

املنطقة امل�ضابة وزيادة تلف الأن�ضجة نتيجة لذلك.

جاذبية الوجه عامل يرتبط بقوة املناعة
حتققت درا�ضة جديدة من فر�ضية علمية قدمية تقول باأن: "ُح�ضن 
املظهر من عوامل ال�ضحة اجليدة"، ووجد باحثون من جامعة تك�ضا�ض 
عوامل  اأح��د  وه��و  ال��وج��ه  عنا�ضر  ت���وازن  اأن  يونيفر�ضتي  كري�ضتيان 
اجلاذبية يرتبط بقوة الوظائف املناعية للج�ضم. واأظهرت النتائج اأن 
لالإ�ضابة  عر�ضة  اأقل  كانوا  جاذبية  اأكرث  اعُتربوا  الذين  الأ�ضخا�ض 
بالعدوى امليكروبية. وبح�ضب موقع بيولوجيكال �ضاين�ض الذي ن�ضر 
اأم�ض  الأول نتائج الدرا�ضة، قام فريق البحث باختيار 159 �ضخ�ضاً 
17 و30  اأعمارهم بني  من اجلن�ضني من خلفيات عرقية خمتلفة، 
زيادة  عدم  ل�ضمان   30 من  اأق��ل  لديهم  اجل�ضم  كتلة  وموؤ�ضر  عاماً، 
اأن تكون امل�ضاركات من الن�ضاء يف مرحلة  اللتهابات يف اجل�ضم، على 
ما قبل التبوي�ض، كي ل حتدث زيادة يف هرمون ال�ضيرتويد اجلن�ضي 
وعن  الريا�ضية  المتناع عن ممار�ضة  امل�ضاركني  وُطلب من  لديهن. 
اأ�ضبوعي  خ��الل  اللتهاب  م�ضادات  تناول  وع��ن  املن�ضطة،  امل�ضروبات 
الدرا�ضة. ومت التقاط �ضور لهم لقيا�ض مدى تنا�ضق الوجه واجل�ضم، 
 492 لتقييم  ال�ضور  الوجه. وخ�ضعت  زينة على  اأي  من دون و�ضع 
�ضخ�ضاً من عرقيات خمتلفة، اأعمارهم بني 18 و29 عاماً، وبلغ عدد 

الن�ضاء بينهم 259 امراأة، وبلغ عدد الرجال 233.

م�شروبات على الريق لتح�شني �شحة الأمعاء
لي�ض هناك �ضك يف حقيقة اأن الرفاهية العامة جل�ضمنا مرتبطة مبعدتنا 
الأمعاء  ب��د م��ن احل��ر���ض على احل��ف��اظ على �ضحة  ل��ذا ل  واأم��ع��ائ��ن��ا، 
م�ضروبات  تناول  ف��اإن  اخل��رباء  وبح�ضب  املنا�ضبة.  بالطرق  وحت�ضينها 
معينة على معدة فارغة ي�ضاهم يف حت�ضني �ضحة الأمعاء ب�ضكل ملحوظ. 
فيما يلي 4 م�ضروبات ُين�ضح بتناولها �ضباحاً على الريق، وفق ما اأوردت 
�ضحيفة تاميز اأوف اإنديا: ماء الليمون: ماء الليمون مليء بالعديد من 
الفوائد ال�ضحية وهو �ضهل التح�ضري يف ال�ضباح الباكر. فقط خذ كوًبا 
دافًئا من املاء واع�ضر ن�ضف ليمونة فيه. ميكنك اإ�ضافة الع�ضل لتحليته 
واحل�ضول على املزيد من الفوائد. يوفر ماء الليمون جرعة جيدة من 
فيتامني �ضي، ويوازن م�ضتوى الأ�ض الهيدروجيني يف اجل�ضم، ويح�ضن 
القمح:  الوزن. ع�ضري ع�ضبة  اله�ضمية ويعزز فقدان  الع�ضارات  اإفراز 
تناول ع�ضري ع�ضبة القمح يف ال�ضباح الباكر لإزالة ال�ضموم من اجل�ضم 
وتعزيز فقدان الوزن وتن�ضيط الدورة الدموية وحت�ضني اله�ضم. اإذا مل 
يكن لديك قمح طازج، فا�ضتخدم القمح املطحون. �ضاي الزجنبيل: �ضاي 
�ضاي  تناول  ط��رق.  بعدة  يفيدك  اأن  التح�ضري وميكن  �ضهل  الزجنبيل 
ويهدئ  اله�ضمي  اجلهاز  يقوي  اأن  ميكن  فارغة  معدة  على  الزجنبيل 
الغثيان ويزيل حكة البلعوم. ما عليك �ضوى غلي كوب من املاء مع 2.5 
�ضم من الزجنبيل املب�ضور. اتركه ين�ضج ملدة 4-5 دقائق. �ضفي ال�ضاي 
الآن وا�ضربه وهو دافئ. ميكنك اإ�ضافة ن�ضف ملعقة من الع�ضل اإذا كانت 

نكهة الزجنبيل قوية.
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جهاز للعالج الطبيعي ي�شفي 
من اإ�شابات اليد واملع�شم

طور امل�ضمم عادل �ضيزابو جهازاً مرحاً وفعاًل لإعادة تاأهيل ما بعد جراحة 
مرفق التن�ض اأو منع مثل هذه الإ�ضابة من خالل توفري العالج الطبيعي 
اإ�ضابات  اأن تبدو  املنا�ضب. وميكن  بالطريقة ال�ضحيحة لل�ضفاء يف الوقت 
اليد اأو الر�ضغ غري قابلة للتجاهل يف معظم الأوقات، ولكن ميكن اأن يكون 
لالأ�ضخا�ض  بالن�ضبة  وخا�ضة  ع��الج،  دون  تركت  اإذا  كبرية  تداعيات  لها 
الذين ي�ضاركون يف الأن�ضطة الريا�ضية. وحتى لو مت التعامل مع مثل هذه 
الإ�ضابات ب�ضكل �ضحيح، فاإن مرحلة ما بعد التعايف مهمة للغاية ل�ضمان 

عدم وجود م�ضاكل يف امل�ضتقبل، خا�ضة يف املراحل الالحقة من احلياة.
اإعادة  منتج  لإن�ضاء  املع�ضم  اإ�ضابات  م�ضكلة  على  ال�ضوء  امل�ضمم  وي�ضلط 
تاأهيل من خالل عملية تقوية الع�ضالت والأن�ضجة. واأُطلق على هذا امللحق 
ا لالأ�ضخا�ض  الطبي لإعادة تاأهيل املع�ضم ا�ضم "فاين"، وهو ُم�ضمم خ�ضي�ضً
الذين هم يف طور التعايف من اإ�ضابة مع�ضم مزعجة اأو اإ�ضابة يف اليد، اأو 
اأولئك الذين يعانون من نف�ض الإ�ضابة ب�ضبب الإهمال يف املا�ضي. وي�ضعى 
مرفق  ي��ط��ورون  ال��ذي��ن  لالأ�ضخا�ض  عملي  ح��ل  ابتكار  اإىل  ا  اأي�ضً امل�ضمم 
املتكررة  الطبيعة  ب�ضبب  امل�ضتقبل  يف  لتطويره  عر�ضة  يكونون  اأو  التن�ض 
لعملهم. وميكن للر�ضامني اأو ال�ضباكني اأو النجارين اأو الطهاة ال�ضتفادة 
ب�ضكل كبري من مثل هذا اجلهاز، ول نن�ضى الريا�ضيني املحرتفني الذين 
الريا�ضية.  الأن�ضطة  يف  متكرر  ب�ضكل  مع�ضمهم  اأو  اأيديهم  ي�ضتخدمون 
و�ضواء كانت عملية جراحية اأو غري جراحية، فاإن العالج الطبيعي اأمر ل 
مفر منه، ويعمل فاين عن طريق ت�ضغيل الدوران ال�ضعاعي والزندي وهما 
اأكرث اأنواع احلركة حيوية يف نطاق مثل هذه الإ�ضابات. وي�ضاعد اجلهاز يف 

اإعادة التاأهيل عن طريق ت�ضريع وقت ال�ضفاء.

مقاطعة فنية.. نيتفلك�س تعلق 
م�شاريع ال�شتحواذ يف رو�شيا

�ضركة  "فارايتي"،اأن  جم���ل���ة  اأف�����������ادت 
امل�ضاريع  جميع  موؤقتا  علقت  "نتفليك�ض" 
رو�ضيا،  يف  امل�ضتقبلية  ال���ض��ت��ح��واذ  عمليات 
املجاورة.  اأوك��ران��ي��ا  ب��غ��زو  قيامها  اإث���ر  على 
و�ضط  "نيتفلك�ض"،  ���ض��رك��ة  ق����رار  وي���اأت���ي 
الفنية  الأو�ضاط  لرو�ضيا يف  املقاطعة  تزايد 
مو�ضكو.  ع���زل  م�ضاعي  اإط����ار  يف  ال��غ��رب��ي��ة، 
وذكرت املجلة اأن "نيتفلك�ض" اأجرت تقييما 
لالأحداث اجلارية، ثم قررت اأن تقوم بوقف 
اأربع م�ضل�ضالت رو�ضية كانت قيد التح�ضري. 
ويف خ�����ض��م الأزم��������ة الأوك�����ران�����ي�����ة، ذك����رت 
الأ�ضبوع  من  �ضابق  وق��ت  يف  "نيتفلك�ض"، 
اجلاري، اأنه ل خطط لديها من اأجل اإ�ضافة 
ق���ن���وات ت��دي��ره��ا احل��ك��وم��ة ال��رو���ض��ي��ة اإىل 
القرار  ه��ذا  "نيتفلك�ض"  واتخذت  ال�ضبكة. 
ب��اأن تقوم بتوزيع  رغم وج��ود نظام يقت�ضي 
القنوات املدعومة من قبل حكومات. وتقوم 
 190 يف  بالبث  "نيتفلك�ض" الرائدة  �ضبكة 
دولة يف العامل، من بينها رو�ضيا التي تواجه 
عقوبات غربية على كافة ال�ضعد. ويف وقت 
"كان" ال�ضينمائي  م��ه��رج��ان  اأع��ل��ن  ���ض��اب��ق، 
الوفود  ���ض��ي��م��ن��ع  اأن�����ه  ف��رن�����ض��ا،  ال�����ض��ه��ري يف 
الرو�ضية الر�ضمية من ح�ضور دورة 2022، 

اإل يف حني انتهى غزو اأوكرانيا.
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لهذا ال�شبب يجب عدم التوقف عن 
تناول الأجبان خل�شارة الوزن

يعتقد الكثريون باأن فقدان الوزن يتطلب التوقف عن تناول الأجبان، غري اأن 
هذا العتقاد خطاأ بح�ضب ما قالت اأخ�ضائية التغذية غينيد بروديل ل�ضحيفة 

اإك�ضرب�ض الربيطانية.
والربوتني،  وال���ده���ون  بالكال�ضيوم  غ��ن��ي  م�����ض��در  اجل���ن  اإن  غينيد،  ت��ق��ول 
الزنك  اإىل جانب   12 وب  اأ  فيتامينات  عالية من  كميات  على  يحتوي  وه��و 
والفو�ضفور والريبوفالفني، لذا فاإن التخلي عن تناوله �ضيجعل اجل�ضم يفقد 

كل هذه العنا�ضر الغذائية.
واأك��دت غينيد على اأن تناول اجلن يجب اأن يكون ب�ضكل متوازن، للح�ضول 
على فوائده الغذائية وال�ضحية، وعدم اكت�ضاب الوزن، لأن الإفراط يف تناول 
اجل��ن ي���وؤدي اإىل زي���ادة يف ال���وزن، واحل��رم��ان منه ي���وؤدي اإىل احل��رم��ان من 

فوائده الغذائية.
ي�ضاعد  ال���ذي  ال��ربوت��ني  لأن���ه يحتوي على  اجل��ن  ب��ت��ن��اول  وت��و���ض��ي غينيد 
امل��زي��د من  ت��ن��اول  ع��دم  اإىل  ي���وؤدي  اأط����ول، مم��ا  ل��ف��رتة  بال�ضبع  ال�ضعور  على 
ال��وزن. وعلى الرغم من ذل��ك، ح��ذرت غينيد  الطعام وبالتايل عدم اكت�ضاب 
بها  باأ�ض  اأن��ه يحتوي على كمية ل  يعني  بالطاقة وه��ذا  اأن اجل��ن غني  من 
اأن يوؤدي تناول كميات كبرية منه اإىل زيادة  من ال�ضعرات احلرارية، وميكن 

ا�ضتهالك ال�ضعرات احلرارية، وبالتايل زيادة الوزن.

فوائد احلليب ال�صحية
ي��ح��ت��وي احل��ل��ي��ب ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ت��ن��ّوع��ة م��ن العنا�ضر 
الغذائية التي تفيد �ضحة العظام مثل الكال�ضيوم، فيتامني 
دي D، الفو�ضفور واملغني�ضيوم. وتناول احلليب ومنتجات 

الألبان ي�ضاهم يف منع ه�ضا�ضة العظام.
يّعد احلليب من اأف�ضل م�ضادر الكال�ضيوم ل�ضحة الأ�ضنان، 
وه����و ي�����ض��اه��م يف حت�����ض��ني من���و ال��ع�����ض��الت وذل����ك ب�ضبب 
اأن���ه ي�ضاعد على  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ف��ي��ه،  امل��وج��ود  ال��ربوت��ني 
اأوجاع واآلم الع�ضالت ويجّدد ال�ضوائل التي تفقدها  منع 
احلليب  اأن  تبنّي  كما  ال��ب��دين.  الن�ضاط  اأث��ن��اء  الريا�ضية 
يريح اجل�ضم وي�ضاهم يف التقليل من الآثار ال�ضلبية التي 

تتعّر�ض لها الن�ضاء اأثناء الدورة ال�ضهرية.

فوائد احللبة مع احلليب وزيادة الوزن
للحفاظ على �ضحتِك احر�ضي على تناول م�ضروب احللبة 
فهو  ه��ام��ة،  غذائية  عنا�ضر  م��ن  يحتويه  مل��ا  احلليب،  م��ع 
عالج فّعال للتهاب احللق وارت��داد امل��ريء، مفيد يف حالة 
الدم.  يف  الكولي�ضرتول  م�ضتوى  يقّلل  بالديدان،  الإ�ضابة 

كما يحتوي على الربوتينات واملعادن.
عالج  يف  ت�ضاعد  وم��ع��ادن  فيتامينات  على  احللبة  حتتوي 
ال��وزن، ف�ضاًل عن فوائد احلليب  زي��ادة  اله�ضمي،  اجلهاز 
ال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وال��ربوت��ي��ن��ات ون�ضب 

مرتفعة من الكال�ضيوم الذي ي�ضاهم يف منو اجل�ضم.
تناول  ال��وزن ميكنهن  يف  �ضديد  نق�ض  يعانني من  للواتي 
ك���وب ي��وم��ي��اً م��ن احل��ل��ب��ة م��ع احل��ل��ي��ب للتغلب ع��ل��ى هذه 
امل�ضكلة، حيث ي�ضاهم يف عالج النحافة، ملا حتتويه احللبة 
جميع  على  يحتوي  احلليب  اأن  كما  امل��ه��م��ة،  ال��زي��وت  م��ن 

العنا�ضر الغذائية التي يحتاج اإليها اجل�ضم لزيادة الوزن.

فوائد احللبة مع احلليب للحامل
ت�����ض��اع��د احل��ل��ب��ة م���ع احل��ل��ي��ب ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ض م���ن الآلم 
وال��ت��ق��ّل�����ض��ات ال��ت��ي ت�����ض��ع��ر ب��ه��ا امل�����راأة احل���ام���ل يف الرحم 

اأنها تعمل على حتفيز الرحم. ويف فرتة ما  والبطن، كما 
اإدرار  زي��ادة  على  احلليب  مع  احللبة  ت�ضاعد  ال���ولدة  بعد 
من  الكثري  على  يحتوي  لأن��ه  نظراً  املر�ضعة،  ل��الأم  اللن 
الطفل  يحتاجه  الذي  الكال�ضيوم  مثل  الغذائية  العنا�ضر 

يف هذه املرحلة.

فوائد احللبة مع احلليب وتنقية الدم
ي�����ض��اع��د ه���ذا اخل��ل��ي��ط ع��ل��ى تنقية ال����دم وال��ت��خ��ّل�����ض من 
من  الكبد  حماية  على  يعمل  اأن���ه  كما  املختلفة،  ال�ضموم 

التليف ويح�ّضن الدورة الدموية للج�ضم.

فوائد احللبة مع احلليب وتقوية الذاكرة
اإن تناول كوب من احللبة مع احلليب يومياً يحميِك من 
الدماغ والأع�ضاب، لأنه يحتوي على  التي تواجه  امل�ضاكل 
اأف�ضل العنا�ضر التي حتفظ وظائف الدماغ، كما اأنه ي�ضاعد 
على التخل�ض من حالت التعب والإرهاق، وي�ضاعدِك على 
ال�ضرتخاء. يعمل على تقوية الذاكرة ويحمي الدماغ من 

التعّر�ض لأمرا�ض ال�ضيخوخة ومنها مر�ض الزهامير.

فوائد احللبة مع احلليب والكولي�صرتول
احللبة مع احلليب ت�ضاعد على تقليل ن�ضب الكولي�ضرتول 
بالدم، كما يعمل هذا املزيج على حتفيز و�ضول الأك�ضجني 
جلميع اأجزاء اجل�ضم والدم، واحلماية من اأمرا�ض القلب 

وال�ضرايني.

فوائد احللبة مع احلليب للب�صرة والأظافر
اإن تناول احللبة مع احلليب ي�ضاعدِك على حماية الب�ضرة 
على  ال��ق�����ض��اء  ي�����ض��اع��د يف  ك��م��ا  م�ضاكلها،  م��ن  وال��ت��خ��ل�����ض 
البذور والت�ضبغات اجللدية وي�ضاهم يف تفتيح لون الب�ضرة 
مهم  املزيج  هذا  اأن  اىل  بالإ�ضافة  جيد.  ب�ضكل  وترطيبها 

جداً للحفاظ على �ضحة الأظافر.
فوائد احللبة مع احلليب والأنيميا

احللبة  م���������ض����روب 
يحتوي  احلليب  م��ع 
على اأف�ضل العنا�ضر الغذائية 
ومنها املعادن والفيتامينات التي ت�ضاعد على عالج حالت 

فقر الدم والأنيميا.

فوائد احللبة مع احلليب واجلهاز اله�صمي
ومن  اله�ضمي  اجل��ه��از  م�ضاكل  م��ن  التخل�ض  يف  ي�ضاعد 
يف  ي�ضاعد  احلليب  مع  احللبة  اأن  كما  ال�ضاّرة.  البكترييا 

عالج حالت ع�ضر اله�ضم والإم�ضاك.

فوائد احللبة مع احلليب وخ�صارة الوزن
الوزن،  خ�����ض��ارة  يف  ك��ب��رياً  دوراً  احلليب  م��ع  احللبة  تلعب 
بف�ضل قدرتها على تعزيز معّدل الأي�ض امل�ضوؤول عن حرق 
الدهون املرتاكمة باجل�ضم، ب�ضرط األ يتم حتليته بال�ضكر، 

مع مراعاة اأن يكون احلليب خالياً من الد�ضم.

فوائد احللبة مع احلليب والتهاب املعدة
ي��ق��ّل��ل م�����ض��روب احل��ل��ب��ة م��ع احل��ل��ي��ب م��ن ف��ر���ض الإ�ضابة 
من  جمموعة  به  للم�ضابات  ي�ضّبب  ال��ذي  املعدة،  بالتهاب 

الأعرا�ض املزعجة مثل الغثيان، القيء والنتفاخ.

فوائد احللبة مع احلليب و�صكر الدم
تعترب احللبة مع احلليب من امل�ضروبات ال�ضحية ملري�ضات 
ال�ضكري، لأنها ت�ضاعد على �ضبط م�ضتويات ال�ضكر بالدم 
ب��اجل�����ض��م. وم���ع ذل���ك يجب  وتقليل م��ق��اوم��ة الأن�����ض��ول��ني 

تناولها ب�ضكل معتدل.

فوائد احللبة مع احلليب واحتبا�س ال�صوائل
الزائدة  ال�ضوائل  ت�ضريف  يف  احلليب  مع  احللبة  ت�ضاهم 
عن حاجة اجل�ضم عن طريق عملية التبّول، وهو ما ي�ضاعد 

على �ضبط �ضغط الدم ومنع توّرم الأطراف ال�ضفلية.

زراعة ال�شبانخ با�شتخدام 
الألواح ال�شم�شية

اأن  اإىل  ج����دي����دة  درا�����ض����ة  ت��و���ض��ل��ت 
ت�ضتخدم  ال��ت��ي  ال�ضم�ضية  الأل������واح 
�ضحب  ط��ري��ق  ع��ن  ال�ضبانخ  ل��زراع��ة 
اأن تقدم  بخار املاء من الهواء ميكن 
التكلفة  م��ن��خ��ف�����ض��ة  اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�ضحراء.  يف  امل��ح��ا���ض��ي��ل  لإن����ت����اج 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ب��اح��ث��ون  واأف�����اد 
ي�ضمى  ج��دي��ًدا  نظاًما  اأن  ال�ضعودية 
األ������واح  م����ن  ي���ت���ك���ون   WEC2P
 - ب��ال��ه��ي��دروج��ي��ل  م��ط��ل��ي��ة  �ضم�ضية 
للماء  املحب  البوليمر  من  نوع  وهو 
ال���ض��ف��ن��ج��ي- وي��ت��م ت��ث��ب��ي��ت الأل�����واح 
ال�ضم�ضية املبطنة بالهيدروجيل اأعلى 
���ض��ن��دوق م��ع��دين كبري ي��ح��ول بخار 
املاء من الهواء اإىل ماء �ضائل لزراعة 
اأ�ضبوعني  م���دى  وع��ل��ى  امل��ح��ا���ض��ي��ل. 
ال�ضيف  يف  احل�������ار  ال���ط���ق�������ض  م����ن 
زراعة  من  الباحثون  متكن  املا�ضي، 
املائة.  يف   95 بقاء  مبعدل  ال�ضبانخ 
التكنولوجيا  تقدم  للخرباء،  ووفًقا 
"ا�ضرتاتيجية م�ضتدامة ومنخف�ضة 
الغذائي  الأم���ن  لتح�ضني  التكلفة" 
واملائي. يتم و�ضف هذه التقنية باأنها 
"منخف�ضة التكلفة" لأن الهالميات 
املائية ت�ضتخدم مادة رخي�ضة بتكلفة 
دولر واحد للكيلوغرام، على الرغم 
لبناء  الإج��م��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  اأن  م���ن 
اأكرث  ون�ضر مثل هذا النظام �ضتكون 
م���ن ذل����ك ب��ك��ث��ري. وب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
جتميع  ف���اإن  املحا�ضيل،  من��و  تعزيز 
بخار املاء من الهواء ميكن اأن يوفر 

ا مياه �ضرب نظيفة. اأي�ضً

هل فقدان ال�شهية عند 
احلمل طبيعي؟

ُيحدث احلمل تغيرياً هائاًل يف ج�ضم 
الهرمونات،  م�ضتوى  يرتفع  امل���راأة، 
ويتغري �ضكل اجل�ضم والوزن، وتزداد 
ال����دم، وت��ع��م��ل ج��م��ي��ع اأجهزة  ك��م��ي��ة 
اجل�����ض��م ب��ج��دي��ة اأك������رث، م���ا ي����وؤدي 
اإىل جم��م��وع��ة م��ن الأع���را����ض غري 
وقد  ال�ضهية.  فقدان  مثل  املريحة، 
وقت  اأي  يف  ال�ضهية  ف��ق��دان  يظهر 
الأعرا�ض  م��ن  اأث���ن���اء احل��م��ل، وه���و 
احلوامل.  م��ن  العديد  عند  املبكرة 
والقيء  ال��غ��ث��ي��ان  ي���ب���داأ  م���ا  وع������ادة 
الرابع  الأ�ضبوع  يف  ال�ضهية  وفقدان 
من احلمل. وجتد بع�ض احلوامل اأن 
ال�ضهية تتح�ضن يف الثلث الثاين من 
الأعرا�ض   بع�ض  تعود  وق��د  احلمل. 
خالل الثلث الأخري، لأن منو الطفل 
ب�ضكل متزايد ي�ضغط على املعدة، ما 
اأك��رث من  تناول  ال�ضعب  يجعل من 
ب�ضع لقمات يف امل��رة ال��واح��دة. لكن 
لي�ضا  ال��ط��ف��ل  ال��ه��رم��ون��ات وح��ج��م 
بغياب  لل�ضعور  الوحيدين  ال�ضببني 
الن�ضاء  اإذ تعاين عديد من  ال�ضهية، 
من غازات معوية ب�ضبب تباطوؤ عمل 
اجلهاز اله�ضمي، ما قد يجعل املعدة 

ت�ضعر بالمتالء والنتفاخ.

فوائد احللبة مع احلليب للن�شاء 
يف خف�س ال�شكر والكولي�شرتول

غذائية  بقيمة  للن�صاء  احلليب  م��ع  احللبة  م�صروب  يتمّتع 
اإذ تتمّيز احللبة بفوائدها املنّوعة اإىل جانب  و�صحية عالية، 

على  احلليب  يحتوي  ح��ن  يف  الطبية.  ا�صتخداماتها 
يف  ت�صاعد  التي  القّيمة  الغذائية  العنا�صر  من  العديد 

دعم منو اجل�صم، مبا يف ذلك الكال�صيوم والربوتن.
تتحدث  للن�صاء  احلليب  م��ع  احللبة  ف��وائ��د  ح��ول 

الدكتورة يف علم التغذية والغذاء �صينتيا 
احلاج ل�"�صيدتي نت" يف املقال الآتي:

مزيج احللبة مع احلليب ي�صاهم يف حتفيز 
الدم  يف  ال�صكر  ن�صبة  خف�س  الإ�صرتوجن،  هرمون 

الكولي�صرتول  م�صتوى  خف�س  ال�صكري،  مري�صات  لدى 
يف الدم وحت�صن عملية اله�صم.
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�ش�ؤون حملية

قادة من اآ�شيا والعامل يجتمعون يف اإك�شبو 2020 دبي يف الن�شخة 16 من حفل جوائز منتدى قيادة الأعمال الآ�شيوي

تنزانيا اأر�س الألف حم�صول!

انطالق منتدى تنزانيا ال�شتثماري  لالأعمال الزراعية يف اإك�شبو دبي
دعوة من وزير الزراعة للم�صتثمرين للم�صاركة يف امل�صروعات الواعدة يف تنزانيا 

الإعالن عن تعاون بن حكومة تنزانيا وال�صركات وامل�صتثمرين من القطاعن احلكومي واخلا�س يف الإمارات

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  ك��ّرم معايل 
وزير الت�ضامح والتعاي�ض املفو�ض العام لإك�ضبو 
والقطاع  الأعمال  رواد  من   20 دبي،   2020
وال�ضيا�ضة  والتكنولوجيا  وال�ضناعة  احلكومي 
كاأ�ض  مبنحهم  والفن،  الجتماعية  واملوؤ�ض�ضات 
 )ABLF( الآ���ض��ي��وي الأع��م��ال  ق��ي��ادة  منتدى 
توجيه  يف  لنجاحهم  تقديرا  ب��الأمل��ا���ض  ��ع  امل��ر���ضّ
ب���ل���دان���ه���م وجم���ت���م���ع���ات���ه���م و����ض���رك���ات���ه���م نحو 

الناجمة  ال�ضطرابات  و�ضط  والنمو  ال�ضتقرار 
ع��ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وذل����ك يف م��ن��ت��دى قيادة 
الأعمال الآ�ضيوي يف دروته ال�ضاد�ضة ع�ضر، التي 
حملت عنوان "التحّلي باملرونة.. النطالق من 
جديد"، والذي ُعقد يف مركز دبي للمعار�ض يف 
بعد عامني من عقده عن  دب��ي   2020 اإك�ضبو 

ُبعد.
ع��ل��ى اجل��ائ��زة عددا  ق��ائ��م��ة احل��ا���ض��ل��ني  �ضملت 
ك��ب��ريا م���ن ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال����ب����ارزة، م���ن بينهم 
�ضعادة بان كي مون الأمني العام ال�ضابق لالأمم 
رئي�ض  راج��اب��اك�����ض��ا،  ماهيندا  وم��ع��ايل  امل��ت��ح��دة، 
وزيرة  املزروعي،  �ضما  ومعايل  �ضريالنكا،  وزراء 

مرمي  ومعايل  ال�ضباب،  ل�ضوؤون  الإم���ارات  دول��ة 
ب��ن��ت حم��م��د امل���ه���ريي، وزي�����رة ال��ت��غ��ري املناخي 

والبيئة يف دولة الإمارات، وغريهم.
املرونة، �ضم حفل جوائز  ومتا�ضيا مع مو�ضوع 
نقا�ضية  جل�ضة  الآ�ضيوي  الأعمال  قيادة  منتدى 
رفيعة امل�ضتوى ح�ضرية حول �ضرورة ال�ضراكات 
اأعقاب  يف  احلا�ضمة  والقت�ضادية  الجتماعية 
الرئي�ضيني  املتحدثني  بني  وكان من  اجلائحة. 
يف اجلل�ضة معايل بان كي مون، ومعايل الدكتور 
دبي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ق��رق،  ط��ارق 
ال��ع��ط��اء، وم��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د املهريي. 
مقدمة  مبثابة  ج��اءت  التي  اجلل�ضة،  وت�ضّمنت 

اأن���ي���ق���ة حل��ف��ل ت���وزي���ع اجل����وائ����ز، اإج���م���اع���ا من 
املتحدثني على �ضرورة اإبرام �ضراكات بني الدول 
للخروج من التبعات القت�ضادية لأزمة كورونا 

وجتنب حدوثها مرة اأخرى.
وقال �ضمو ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يف 
"لقد  اجلوائز:  ت�ضليم  قبل  األقاها  التي  كلمته 
خرجنا من جتربة كورونا بروؤى جديدة وقيود 
طبيعي  و�ضع  خللق  متجدد  وت�ضميم  ج��دي��دة 
جديد ي�ضمح لنا بالزدهار اجلماعي كب�ضر، لقد 
اأكرث وعيا بقيمنا امل�ضرتكة املتمثلة يف  اأ�ضبحنا 

الت�ضامح والتعاي�ض والأخوة الإن�ضانية".
وتابع: "وبهذا الوعي، نحن م�ضتعدون للتعاون 

اإقليميا وعامليا يف مواجهة جميع التحديات. اإن 
جائزة منتدى قيادة الأعمال الآ�ضيوي واملنظمات 
املماثلة بالإ�ضافة اإىل القادة الآ�ضيويني، وخا�ضة 
الفائزين يعملون بن�ضاط على ت�ضكيل امل�ضتقبل 

لتحقيق هذه الأهداف".
بان  ، طلب  توزيع اجلوائز  ويف حديثه يف حفل 
كي مون - احلا�ضل على اجلائزة فئة الإن�ضانية 
دع���م جميع  الغنية  ال����دول  م��ن   - الج��ت��م��اع��ي��ة 
النا�ض يف جميع اأنحاء العامل يف مكافحة جائحة 
ب���اأم���ان ح��ت��ى ي�ضبح  اأح����د  "ل  ، ق��ائ��اًل  ك���ورون���ا 

اجلميع يف اأمان".
وت��اب��ع: "ل ي���زال ه��ن��اك ان��ق�����ض��ام وت��ب��اي��ن كبري 

فريو�ض  جائحة  معاجلة  اأث��ن��اء  م�����ض��اواة  وع���دم 
10 يف  م��ن  اأق��ل  تلقيح  ومكافحته. مت  ك��ورون��ا 
املتحدة  ال��ولي��ات  بينما يف  اأف��ري��ق��ي��ا،  م��ن  امل��ئ��ة 
واأماكن اأخرى مت تطعيمها بن�ضبة 100 يف املئة 
 90 بن�ضبة  كوريا اجلنوبية  تقريبا. مت تطعيم 
اإذا  احل���دود.  الفريو�ض ل يحرتم  ه��ذا  املئة.  يف 
كان النا�ض يف منطقة ما ل يزالون يعانون منه، 

فنحن جميعا نعاين".
ومنذ العام 2007، يقام منتدى قيادة الأعمال 
بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  رعاية  حتت  الآ�ضيوي 
مع  بالتعاون  الت�ضامح،  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك 

وزارة القت�ضاد.

•• دبي - الفجر

تنزانيا  ب��ح��ك��وم��ة  ال����زراع����ة  وزارة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت 
 2020 اإك�ضبو  التنزاين يف  بالتعاون مع اجلناح 
وال�ضتثمار  ل��الأع��م��ال  ت��ن��زان��ي��ا   م��ن��ت��دى   ، دب���ي 
اإك�ضبو للغذاء  اأ���ض��ب��وع  ال��زراع��ي  وذل���ك يف اط���ار 

والزراعة و�ضبل العي�ض. 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  املنتدى  ح�ضر 
التنزانية  ال���ت���ج���ارة  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  ذل����ك  يف  مب���ا 
)TANTRADE( ، وهيئة منطقة حممية 
احلدائق  وهيئة   ،  )NCAA( جن��وروجن��ورو 
ومركز   ،  )TANAPA( التنزانية  الوطنية 
ال�ضتثمار التنزاين )TIC( ، وجمل�ض ال�ضياحة 
التنزاين )TTB( ، و هيئة غابات تنزانيا وكالة 

.  )TFS( اخلدمات
ويف بداية املنتدى اأعلن معايل ح�ضني با�ضا،  وزير 
الزراعة التنزاين عن فر�ض التعاون الواعده فى 
توكد  التنزانية  احلكومة  اأن  اإىل  م�ضرياً  تنزانيا 
متثل  وال��ت��ي  اجل���ادة  ال�ضركات  جميع  دع��م  على 
املختلفة  للمحا�ضيل  م�ضافة  قيمة  ذو  م�ضروعاً 
و�ضمان الأمن الغذائي. حيث دعى معايل الوزير 
امل�ضتثمرون لدعم الإنتاجية الزراعية يف اإفريقيا 
لتكون امل�ضدر الرئي�ضي للغذاء يف العامل، موؤكدا 
تقدير تنزانيا للم�ضتثمرين اجلادين العاملني يف 
خمتلف القطاعات مبا يف ذلك الزراعة باأعتبارها 
ت�ضاهم  ال��ت��ي  الأ�ضا�ضية  ال�ضناعات  م��ن  واح���دة 
والتنمية يف  العمل  ب�ضكل كبري يف توفري فر�ض 
"تنزانيا لديها العديد من  البالد" ... واأ�ضاف: 

اإن��ت��اج اخل�����ض��روات والفواكه  ال��ف��ر���ض يف جم��ال 
الرائجة  الأ����ض���واق  ت��وف��ري  وال���زه���ور اىل ج��ان��ب 

داخل وخارج البالد".
وقد األقى املنتدى ال�ضوء على الفر�ض التجارية 
لقطاع الزراعة يف تنزانيا التي منحتها الطبيعة 
اأر�ضها اخل�ضبة ، واملزارعون  لتنزانيا من خالل 
املوهوبون مما كان �ضببا رئي�ضياً يف جناح تنزانيا 
العامل!  اإىل  ج���ودًة  املحا�ضيل  اأف�ضل  تقدمي  يف 
الكاجو  وج��وز  والقهوة  ال�ضاي  اإن��ت��اج  يف  وخا�ضة 
م�ضريا  والقطن.  والأرز  والأف��وك��ادو  وال�ضيزال 
العربية  الإم���ارات  اىل دع��وة - قن�ضل تنزانيا يف 
املتحدة ،بعنوان "ا�ضتثمر يف الزراعة يف تنزانيا!" 

.
واأ����ض���اف.. "تنعم ت��ن��زان��ي��ا ب��ال��ع��دي��د م��ن امل���وارد  

ا�ضتدامة  ت�����ض��م��ن  ال��ت��ي  وال���ف���ر����ض  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الأع��م��ال اىل ج��ان��ب ت��واج��د ال��ع��دي��د م��ن فر�ض 
ال�ضتثمار يف جمال الزراعة والتعدين ، ال�ضياحة 

والتكنولوجيا ".
بال�ضيوف  الرتحيب  على  املنتدى  حر�ض  وق��د 
واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  م��ن  وامل�ضاركني 
م����ن خم��ت��ل��ف امل�������ض���اه���م���ني وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن من 
و�ضي�ضيل  واأن���غ���ول  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
جاكلني  الدكتورة  قالت  حيث   ، لي�ضتي  وتيمور 
جمل�ض  وع�ضو  التنفيذي  الرئي�ض   - مكيندي 
"تنزانيا هي الأوىل يف  جمعية تنزانيا للب�ضتنة: 
اأك��رب منتج ل��الأف��وك��ادو يف  اإن��ت��اج ال�ضيزال وث��اين 
اإفريقيا، وين�ضب تركيزنا على بناء نظام زراعي 
متكامل واإن�ضاء مراكز زراعية ذكية...لدينا اأر�ض 

 ... حم�ضول!  اأي  زراع���ة  ميكنك  حيث  جميلة، 
تنزانيا هي واحدة من تلك البلدان التي اإذا األقت 
لي�ضبح  ينمو  ف�ضوف  الأر�����ض  يف  ر���ض��ا���ض  بقلم 

�ضيًئا ما!".
واأ�ضاف �ضاجي�ض كمار الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة 
الفر�ض  اأر����ض  ه��ي  "تنزانيا  ق��ائ��اًل   IBMC
اأفريقيا  الأكرث جاذبية يف منطقة  والقت�ضادات 
لالأعمال وال�ضتثمار .. والزراعة هي قطاع توليد 
الإيرادات الرئي�ضي يف تنزانيا الذي يوفر الفر�ض 

مبا يف ذلك الزراعة واملعاجلة والت�ضدير" .
بالبتكار  ��ا  اأي�����ضً الأع���م���ال  م��ن��ت��دى  وق���د رح���ب 
الزراعة  ل��دع��م  جم��ال    TechFin ال��رق��م��ي 
 - ج��اه��ني  نهى  ال�ضيدة  ق��ال��ت  حيث   ، تنزانيا  يف 
 ":  Click Media ملن�ضة  واملوؤ�ض�ض   املالك 

وتنزانيا  ال��ع��امل!  اإط��ع��ام   ، الأم  لأفريقيا  ميكن 
 ... العظيمة!  املهمة  ه��ذه  من  رئي�ضي  ج��زء  هي 
 Click مثل  ال��رق��م��ي��ة   املن�ضات  ل��ق��وة  ومي��ك��ن 
الأوىل  الرقمية  املن�ضة  تعد  ال��ت��ي   Media
اإىل  تنزانيا  تقدمي  اإع���ادة  املنطقة،  يف  ل��الإع��الم 
العامل وذلك يف القطاعات املختلفة منها الزراعة 
"لتلب�ض  لتنزانيا  الوقت  حان  فقد   .. وال�ضياحة 
اللون الأخ�ضر" وتعّرف للعامل اأنها متتلك اأف�ضل 

الرحالت الربية )ال�ضفاري( على الإطالق!."
امل��ن��ت��دى بجل�ضة ت��وا���ض��ل بني  ه���ذا وق���د اخ��ت��ت��م 
ال�����ض��رك��ات اأع��ل��ن ف��ي��ه��ا ع��ن ت��ع��اون ب��ني حكومة 
وامل�ضتثمرين  ال�����ض��رك��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  ت��ن��زان��ي��ا 
الإمارات  يف  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  من 

العربية املتحدة.

زّوار اإك�شبو 2020 دبي ي�شتمتعون 
بـعر�س ممر اإىل بوليوود

•• دبي– الفجر

ا�ضتمتع زّوار اإك�ضبو 2020 دبي بعر�ض "ممر اإىل بوليوود"، الذي حظي 
يف  ال�ضتدامة  منطقة  يف  الأر����ض  من�ضة  اأم��ام  احل�ضود  من  كبري  بتفاعل 

اإك�ضبو 2020 دبي.
يجول العر�ض امل�ضرحي الناب�ض باحلياة العامل منذ عام 2015؛ ويروي 
حكاية بوليوودية كال�ضيكية عن احلب وال�ضداقة؛ وهو اأحد اأكرث العرو�ض 
املتجولة �ضهرة و�ضعبية يف الهند. وت�ضمن العر�ض، الذي اأقيم على من�ضة 
الأر�ض، فقرات رق�ض وغناء م�ضرحي اآ�ضر، �ضمن فعاليات مو�ضيقى ال�ضارع 

يف اإك�ضبو 2020 دبي.

جناح تايالند يف اإك�شبو 2020 دبي يحتفي باأ�شبوع الثقافة التايالندّية 

بح�صور رئي�س جمهورية باراغواي وعدد من كبار الوزراء 
باراغواي تنظم جمموعة من الفعاليات 

لالحتفاء بعيدها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

دبي   2020 اإك�����ض��ب��و  ال��ت��اي��الن��دي يف  اجل���ن���اح  ك�����ض��ف 
احلدث  م��ن  الأخ���ري  ال�ضهر  يف  ا�ضتثنائّيٍة  جت��رب��ٍة  ع��ن 
الدويل، باإطالق اأ�ضبوع الثقافة التايالندّية الذي يتيح 
لل�ضيوف من العائالت والأ�ضدقاء فر�ضة التعرف عن 
كثب على اأجمل العجائب التايالندّية يف جمالت الفن 
14 مار�ض. وت�ضم  واملو�ضيقى واملطبخ والتقاليد حتى 
املذهلة  والعرو�ض  باملفاجاآت  حافاًل  برناجماً  الفعالية 
والتي تتمحور حول الثقافة الغنية والعريقة لتايالند. 
ل  فقرات  تت�ضّمن  حّية  عرو�ضاً  الفعالية  ت�ضتمل  كما 
مثيل لها على م�ضتوى اإك�ضبو 2020 دبي، اإىل جانب 

ور�ض عمل غنّية وعرو�ض مذهلة يومّياً.
وتتمحور جتارب اأ�ضبوع الثقافة التايالندّية حول اأربعة 
وريا�ضة  التايالندي  الطعام  ت�ضمل  تفاعلية  عنا�ضر 
تاي.  ون��واد  التايالندّية  والفنون واحل��رف  ت��اي  م��واي 
بحفل  م��ار���ض   5 يف  الفعالية  تنطلق  اأن  امل��ق��ّرر  وم���ن 
افتتاحي موؤّثر. وينطلق احلفل بكلمٍة افتتاحيٍة يلقيها 
تايالند  ململكة  العام  القن�ضل  �ضريفات،  �ضريات  �ضعادة 

يف دبي، يتبعها برنامج ح�ضري يتاألف من عر�ض اأزياء 
والعر�ض  التايالندّية  املجوهرات  جمال  عنوان  حتت 
القتايل ذا �ضبرييت اأوف مواي تاي، ف�ضاًل عن عر�ض 
الكثري  وغريها  البت�ضامات  معجزة  الرئي�ضي  اجلناح 

من التجارب الرتفيهّية التي ل ُتفّوت. 
التايالندّية  الثقافة  اأ���ض��ب��وع  خ��الل  لل�ضيوف  وميكن 
ا�ضتك�ضاف الثقافة املذهلة والفريدة لأر�ض البت�ضامات 
���ض��ل�����ض��ل��ٍة م���ن ور������ض العمل  ب��امل�����ض��ارك��ة يف  ع���ن ق����رب 
امل�ضاركني  اجل��ن��اح  ل���زوار  وميكن  اليومّية.  وال��ع��رو���ض 
يف عرو�ض الطهو ذا ت�ضارم اأوف تاي فود التعرف على 
طرق حت�ضري اأطباٍق �ضهّية مثل �ضلطة البابايا و�ضاتاي 
احلار  امل�ضوي  العجل  حل��م  و�ضلطة  ت��اي  وب���اد  ال��دج��اج 
وال��دج��اج امل�����ض��ّوح م��ع ال��ري��ح��ان وغ��ريه��ا م��ن الأطايب 

املفعمة بالنكهات الالذعة والفّواحة. 
على  ال�ضوء  تاي  نواد  والعافية  ال�ضحة  ور�ضة  وت�ضّلط 
التقليدي  ال��ت��اي��الن��دي  ل��ل��م�����ض��اج  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ف��وائ��د 
اأ�ضكال  ونحت  التايالندّية  واحل��رف  الفنون  وجل�ضات 
من الفواكه واخل�ضروات وغريها من الفنون اليدوّية 

املعقدة التي تعك�ض التاريخ التايالندي العريق. 

•• دبي- الفجر

ُتنظم جمهورية باراغواي باقة من 
على  ال�����ض��وء  لت�ضليط  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال�ضتثمارية  القت�ضادية  الفر�ض 
ل����ل����ب����الد، وذل��������ك يف ج���ن���اح���ه���ا يف 
مع  بالتزامن  دب��ي،   2020 اإك�ضبو 
 4 يف  ال��وط��ن��ي  بعيدها  احتفالتها 

مار�ض اجلاري. 
وق������������ال م�������������ض������وؤول������ون ب����اجل����ن����اح 
الغر�ض  اإن  ب��ي��ان  يف  ال���ب���اراغ���واين 
ال�ضوء على  ت�ضليط  الفعاليات  من 
الواقعة  ل��ل��ب��الد  ال��ت��ج��اري��ة  الآف����اق 
م����ن حيث  اجل���ن���وب���ي���ة  اأم���ري���ك���ا  يف 
والت�ضدير  ال���ض��ت��ث��م��ار  اإم��ك��ان��ي��ات 
اإطار  �ضياق  يف  املتميزة  وامل��ن��ت��ج��ات 
وان�ضجاماً  العاملي  التجاري  العمل 

مع روح "اإك�ضبو 2020 دبي". 
ومن بني اأبرز الفعاليات الحتفالت 
ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال���ب���اراغ���واين يف 
ب��ح�����ض��ور فخامة  ال��و���ض��ل،  ���ض��اح��ة 
ماريو عبده بينيتز، رئي�ض جمهورية 
األبريتو  لوي�ض  ومعايل  ب��اراغ��واي، 
ال�ضناعة  وزي�����ر  ك��ا���ض��ت��ي��غ��ل��ي��وين، 
والتجارة، ومعايل روؤول كانو، نائب 
وزي�����رة ال��ع��الق��ات الق��ت�����ض��ادي��ة يف 
ال�ضوؤون اخلارجية. و�ضي�ضهد  وزارة 
احل�����دث اأي�������ض���اً ح�����ض��ور اأك�����رث من 

باراغواي،  من  جتارياً  مندوباً   80
وممثلني حكوميني رفيعي امل�ضتوى 
من دولة الإمارات العربية املتحدة. 
املفو�ض  اأغويرو"،  "هو�ضيه  وق���ال 
اإك�ضبو  يف  ب���اراغ���واي  ال��ع��ام جل��ن��اح 
اإك�ضبو  "ي�ضّكل  دب������ي:   2020
2020، الذي يدخل �ضهره الأخري 
لباراغواي  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ض��ة  الآن، 
الفر�ض  اإىل  العامل  اهتمام  جل��ذب 
ال���ب���الد يف جمالت  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
الق���ت�������ض���اد وال���ث���ق���اف���ة والأغ����ذي����ة 
و�ضوف  وال���ض��ت��ث��م��ار.  وال�����ض��ي��اح��ة 
ت�ضاعدنا الفعاليات اجلديدة يومي 
3 و4 مار�ض على تر�ضيخ اإجنازاتنا 

يف اإك�ضبو". 
الوطني  ال��ي��وم  احتفالت  وت�ضتمل 

اأن�ضطة فلكلورية، مبا يف ذلك  على 
 Tierra ل��ف��رق��ة  مو�ضيقي  ح��ف��ل 
جائزة  احل�����ائ�����زة   Adentro
الباليه  رق�������ض  وع����ر�����ض  غ����رام����ي 
 .Iberoamericano لفرقة

باراغواي  اأن  "اآغويرو"  واأ����ض���اف 
ا���ض��ت��ط��اع��ت ال���ض��ت��ف��ادة م��ن من�ضة 
اإك�����ض��ب��و يف ال��و���ض��ول اإىل ب��ل��دان مل 
دبلوما�ضية  ب��ع��الق��ات  تتمتع  ت��ك��ن 
ما  وه��و  ال�ضابق،  وجت��اري��ة معها يف 
ال�ضرتاتيجية  اخلطة  مع  يتما�ضى 
اخلارجية  ال�ضوؤون  ل���وزارة  امل��ح��ددة 

يف الباراغواي. 
وت�ضت�ضيف باراغواي اأي�ضاً منتدى 
لل�ضمعة  ال��رتوي��ج  بهدف  لالأعمال 
الباراغواين،  لالقت�ضاد  ال��ف��ري��دة 
للبالد  ال��ت�����ض��دي��ري��ة  والإم���ك���ان���ات 
للم�ضتثمرين.  امل��ت��اح��ة  واحل���واف���ز 
وت��ت�����ض��م��ن ق���ائ���م���ة امل�������ض���ارك���ني يف 
امل���ن���ت���دى، ال�����ذي ي��ع��د اأك�����رب حدث 
على الإط��الق تنظمه ب��اراغ��واي يف 
"لوي�ض  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة 
ال�ضناعة  وزي�����ر  كا�ضتيغليوين" 
ال�ضفرية  وم�����ع�����ايل  وال�����ت�����ج�����ارة، 
وزير  ن��ائ��ب  لتريزا"  "ا�ضتفانيا 
وال�ضادرات  ال���ض��ت��ث��م��ارات  ت��روي��ج 
كانتريو"  و"هو�ضيه  ب��اراغ��واي،  يف 

رئي�ض م�ضرف باراغواي املركزي. 
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رغم اأن ال�صرطان يعد مر�صا مدمرا، اإل اأنه ميكن عالج العديد من اأنواعه اإذا مت 
اكت�صافها مبكرا، لذا من املهم اأن تعرف العالمات الرئي�صية التي يجب البحث 

عنها.
وي�صنف �صرطان الرئة من بن اأكرث ال�صرطانات فتكا، وميكن اأن 

خمتلفة  اأجزاء  اإىل  الأخرى  ال�صرطانات  من  اأ�صرع  ينت�صر 
من اجل�صم.

ولهذا ال�صبب يتم اكت�صاف �صرطان الرئة يف بع�س الأحيان 
فقط مبجرد اأن ي�صق طريقه اإىل مناطق اأخرى.

وقد يكون من ال�ضعب اكت�ضاف �ضرطان الرئة، 
اأن  املهم  م��ن  لذلك  امل��ب��ك��رة،  امل��راح��ل  خا�ضة يف 

تعرف العالمات املبكرة.
الوطنية  ال�����ض��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  ه��ي��ئ��ة  وت���ق���ول 
اأن  الرئة ميكن  �ضرطان  اأعرا�ض  اإن   )NHS(
�ضت�ضبح  اأنها  يعني  املر�ض، ما  تتطور مع تقدم 

اأكرث و�ضوحا.
وي��ع��ت��ق��د ال��ك��ث��ريون اأن���ه���م ���ض��ي�����ض��ع��رون ب����اأمل يف 
الرئتني اأو ال�ضدر فقط عند الإ�ضابة ب�ضرطان 

الرئة، ولكن هذا لي�ض هو احلال دائما.
ويف ما يلي العالمات ال�ضت التي يجب النتباه 

لها، وا�ضت�ضارة الطبيب عند ر�ضدها:

ال�صعال  .1
ال�ضعال  اأن  ال��ك��ث��ريون  يعتقد  اأن  الطبيعي  م��ن 
امل�ضتمر اجلديد ميكن اأن يكون عار�ضا لالإ�ضابة 
اإجراء  دائما  املهم  من  لذلك  ب�"كوفيد19-"، 
اختبار، حيث اأنه عادة ما يكون ال�ضعال املرتبط 
يتغري  ول  اأي�ضا،  الأم��د  طويل  الرئة  ب�ضرطان 
اأ�ضابيع،  ثالثة  اإىل  اأ�ضبوعني  ب��ني  ت���رتاوح  مل��دة 

كما تقول هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية.
واإذا تفاقم هذا ال�ضعال امل�ضتمر، فقد يكون هذا 
من  ل��ذا  ال��رئ��ة،  ب�ضرطان  الإ�ضابة  على  عالمة 

املهم زيارة الطبيب.

ال�صدر يف  عدوى   .2
يف ه���ذا ال���وق���ت م���ن ال���ع���ام ي��ع��اين ال��ع��دي��د من 
الأ�ضخا�ض من التهابات يف ال�ضدر، لذلك قد ل 

يكون ذلك دائما مدعاة للقلق.
ولكن اإذا عانى �ضخ�ض ما من التهابات �ضدرية 
ت�ضتمر يف الظهور، فقد تكون هذه عالمة على 

الإ�ضابة ب�ضرطان الرئة.

الأمل  .3
اإذا  اإنه  الوطنية  ال�ضحية  تقول هيئة اخلدمات 
ال�ضعال،  اأو  التنف�ض  اأثناء  باأمل  ما  �ضخ�ض  �ضعر 

فقد يكون هذا ناجتا عن �ضرطان الرئة.
كما ت�ضلط الهيئة ال�ضوء على اأن العالمة الأقل 
وجه  وع��ل��ى  الأمل،  ه��ي  ال��رئ��ة  ل�ضرطان  �ضهرة 
التحديد يف الذراع اأو الكتف. وهذا لأنه اإذا كان 
الرئة  العلوي من  اجل��زء  ورم يف  املري�ض  ل��دى 

فقد ي�ضبب �ضغطا على الذراع اأو الكتف.
اإن  الوطنية  ال�ضحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
�ضرطان  على  ع��الم��ة  اأي�����ض��ا  ه��و  امل�ضتمر  الأمل 

الرئة.

الأ�صابع تعجر   .4
اإن  ال��وط��ن��ي��ة  ال�ضحية  اخل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��ول 

ت�ضبح  اأن  مثل  الأ���ض��اب��ع،  مظهر  يف  التغيريات 
اأك��رب، ميكن  اأطرافها  اأن ت�ضبح  اأو  اأكرث انحناء 

اأن تكون عالمة على الإ�ضابة ب�ضرطان الرئة.
ويف هذه احلالة ميكن اأن تنتفخ الأ�ضابع ب�ضبب 

نق�ض الأك�ضجني.

الوجه يف  تورم   .5
اإذا كان �ضخ�ض ما يعاين من تورم غري مربر يف 

الرقبة اأو الوجه فقد يكون هذا ب�ضبب �ضرطان 
الرئة.

يوؤدي  ما  ال��راأ���ض،  على  الأورام  ت�ضغط  واأحيانا 
بدوره اإىل التورم.

الهرمونية الأعرا�س   .6
يف حني اأن هذه الأعرا�ض نادرة، اإل اأن  موؤ�ض�ضة 
اأن  ت��ذك��ر  املتحدة  اململكة  يف  ال�ضرطان  اأب��ح��اث 

بع�ض اأنواع خاليا �ضرطان الرئة تنتج هرمونات 
تدخل جمرى الدم.

هذه  ت�����ض��ب��ب  اأن  "ميكن  امل���وؤ����ض�������ض���ة:  وت�������ض���رح 
ب�ضرطان  مرتبطة  تبدو  ل  اأعرا�ضا  الهرمونات 
الأباعد  م��ت��الزم��ة  الأط����ب����اء  ي�����ض��م��ي��ه��ا  ال���رئ���ة. 

الورمية".
وت�ضمل العالمات الهرمونية الوخز اأو التنميل 
يف اأ�ضابع اليدين اأو القدمني، و�ضعف الع�ضالت، 

والنعا�ض، وال�ضعف، والدوخة والرتباك، وتورم 
الثدي عند الرجال، واجللطات الدموية.

وت�ضمل الأعرا�ض الأخرى ل�ضرطان الرئة التي 
يجب اأن تبحث عنها �ضعال الدم و�ضيق التنف�ض 
اأو  امل��ربر  غ��ري  ال���وزن  وف��ق��دان  امل�ضتمر  والتعب 

فقدان ال�ضهية.
وتت�ضمن الأعرا�ض الأقل �ضيوعا اأملا عند البلع 

وال�ضفري عند التنف�ض و�ضوتا مثل احل�ضان.

ميكن اأن تتطور اأعرا�صه مع تقدم املر�س 

اجلميع يعرفها  ل  قد  الرئة  ل�شرطان  »مفاجئة«  عالمات   6

وتبني اأن لدى امل�ضاركني يف الدرا�ضة، الذين تقل 
اأعمارهم عن 65 عاما، اأكرث من �ضعف م�ضتوى 
الأج�ضام امل�ضادة من تلك املوجودة فوق العتبة. 

ومع ذل��ك، ف��اإن الدرا�ضة، التي تعترب الأك��رب يف 
ال��ع��امل ح���ول ان��ت�����ض��ار الأج�����ض��ام امل�����ض��ادة مبرور 
الوقت، اأظهرت اأي�ضا انخفا�ض امل�ضتويات بن�ضبة 
بغ�ض   - للجميع  اأ�ضهر  �ضتة  غ�ضون  يف   50%

النظر عن العمر اأو اجلن�ض. 
وق����ال ب���ران���دون م��اي��ك��ل ه����ري، ط��ب��ي��ب وعامل 
 Biomed وباحث ما بعد الدكتوراه يف تك�ضا�ض
"بينما  بيان:  الدرا�ضة، يف  �ضارك يف قيادة  الذي 
ن���رى ك��ي��ف ���ض��اع��دت ال��ل��ق��اح��ات يف اإب��ق��اء النا�ض 
تهدد  ال��ت��ي  الأم���را����ض  وم��ن��ع  امل�ضت�ضفى  خ����ارج 
امل�ضادة  الأج�����ض��ام  م�ضتويات  تنخف�ض  احل��ي��اة، 

ب�ضرعة لدى جميع الأ�ضخا�ض بغ�ض النظر عن 
اإ�ضافيا  دليال  درا�ضتنا  وتوفر  واجلن�ض.  العمر 
�ضيكون  البالغني  جلميع  املعزز  احلقن  اأن  على 
امل�ضادة  الأج�ضام  م�ضتويات  على  للحفاظ  مهما 
ا�ضتجابة  تكوين  يف  ال�ضتمرار  من  نتمكن  حتى 
"كوفيد19-" ومنع  �ضد عدوى  فعالة  مناعية 

الوفيات".
من   787 م��ن  جمموعة  اإىل  النتائج  وت�ضتند 
العاملني يف جمال الرعاية ال�ضحية يف اإيطاليا، 
والذين  عاما،  و75   21 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 

تلقوا جرعتني من اللقاح.
يف  امل�ضادة  الأج�ضام  م�ضتويات  الباحثون  وقا�ض 
مو�ضوعات الدرا�ضة قبل التطعيم وبعد اجلرعة 
ال��ث��ان��ي��ة وب��ع��د ���ض��ه��ر وث��الث��ة و���ض��ت��ة اأ���ض��ه��ر من 

اجلرعة الثانية
وي��ع��ت��ق��د ال��ف��ري��ق اأن ال���ف���رق ال����ذي ي��ظ��ه��ر بني 
 - اجل�ضم  يف  ال��ه��رم��ون��ات  اإىل  ي��رج��ع  اجلن�ضني 

وخا�ضة هرمون الت�ضتو�ضتريون لدى الرجال.
ووفقا للبيان، فاإن هرمون الت�ضتو�ضتريون "يقمع 
اأن هرمون  املناعة، يف حني  ب�ضكل طبيعي جهاز 
الن�ضاء،  اأع��ل��ى عند  ي��ك��ون  ال���ذي  الأ���ض��رتوج��ني، 

معروف بت�ضخيم ال�ضتجابات املناعية".
لبع�ض  ت���رم���ز  ال���ت���ي  اجل���ي���ن���ات  ب��ع�����ض  اأن  ك��م��ا 

 ،X الربوتينات املناعية موجودة على كرومو�ضوم
ومبا اأن لدى الن�ضاء اثنني من الكرومو�ضومات 

املناعة. ن�ضاط  زيادة  يف  ذلك  ي�ضاعد  فقد   ،X
 X ال��ع��ادة، يكون كرومو�ضوم  "يف  وق��ال ه��ري: 
ولكن  الغالب،  والآخ��ر معطال يف  ن�ضطا  واح��دا 
باملناعة  املرتبطة  اجلينات  اأن  على  دليل  هناك 
ت��ظ��ل ن�����ض��ط��ة ع��ل��ى ه����ذا ال��ك��روم��و���ض��وم الزائد 
وت�����ض��اع��د يف ت��ع��زي��ز ال���ض��ت��ج��اب��ات امل��ن��اع��ي��ة لدى 

الن�ضاء".
وقاد هري اأي�ضا مراجعات منهجية تظهر نتائج 
مم��اث��ل��ة للعمر واجل��ن�����ض. وط���ور ه��و وزم����الوؤه 
مل�ضتويات  الأب����ح����اث  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��وح��ي��د  ط��ري��ق��ة 
الن�ضبة  يف  النظر  خ��الل  من  امل�ضادة،  الأج�ضام 
املئوية للتغري يف م�ضتويات الأج�ضام امل�ضادة، عرب 

�ضخ�ض.  5000 من  اأكرث  �ضملت  درا�ضة   32
املزيد  اأن  ال��وب��اء  "لحظنا ط��وال  وق��ال ه��ري: 
عواقب  اأ���ض��واأ  يعانون  وال��رج��ال  ال�ضن  كبار  م��ن 

"كوفيد19-"".
ال�ضتجابات  �ضعف  اإىل  الدرا�ضات  ه��ذه  وت�ضري 
كعامل   SARS-CoV-2 ���ض��د  امل��ن��اع��ي��ة 
اأن  على  و�ضدد هري  الظاهرة.  م�ضاهم يف هذه 
النخفا�ض يف م�ضتوى الأج�ضام امل�ضادة ل يعني 

اأن اللقاحات لي�ضت فعالة.

الأج�ضام  انخفا�ض  ا�ضتمرار  مع  اأنه  اإىل  وي�ضري 
ت�ضاعد  اأن  ال���وق���ت، مي��ك��ن  م����رور  م���ع  امل�����ض��ادة 
م�ضتويات  على  احل��ف��اظ  يف  املن�ضطة  اجل��رع��ات 
كافية من هذه الأج�ضام امل�ضادة املنقذة للحياة، 

كما �ضارك يف بيان.
وتاأتي الدرا�ضة يف الوقت الذي يواجه فيه العامل 
منظمة  تقول  كورونا  لفريو�ض  جديدا  متغريا 

ال�ضحة العاملية اإنه ي�ضكل خطرا عامليا "مرتفعا 
للغاية''.

امل�ضمى  اجل��دي��د،  املتغري  على  ال��ت��ع��رف  وج���رى 
اإفريقيا  ج��ن��وب  يف  م���رة  لأول  "اأوميكرون"، 
منذ  طريقه  �ض�����ق  لك�������نه  امل���������ا�ضي،  الأ�ضب����وع 
واأمريكا  اأوروب������ا  م���ن  اأج������زاء  اإىل  احل���ني  ذل���ك 

ال�ضمالية.

درا�شة هامة تزعم الك�شف عّما يحدد مدى 
قوة الأج�شام امل�شادة لـ"كوفيد- 19"!

ك�صفت درا�صة جديدة اأن جن�صك وعمرك يحددان مدى قوة م�صتويات الأج�صام امل�صادة 
)فايزر(.ووجد   Pfizer-BioNTech كورونا  فريو�س  لقاح  من  جرعتن  تلقي  بعد 
"فريونا" يف اإيطاليا، اأن  معهد تك�صا�س لالأبحاث الطبية احليوية، بالتعاون مع جامعة 

الج�صام امل�صادة اأعلى لدى الن�صاء والأطفال من الرجال والأفراد فوق �صن ال�65.
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�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/برايت لين للتجليد ذم م ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1099670 

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد ا�ضرف عبدالقادر من 25 % اإىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ا�ضوكا نارا�ضيما موجافريا موجافريا نارا�ضيما

تعديل اإ�ضم جتاري من/ برايت لين للتجليد ذم م ذ.م.م

BRIGHT LINE BINDING LLC

اإىل/ برايت لين لعمال الطباعة ذ.م.م

 BRIGHT LINE PRINTING WORKS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
وال�ضيانة  للمقاولت  تريفي  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:2448120 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممود عدنان البو�ضى عدى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممود عدنان البو�ضى عدى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد حماد ال�ضغري ابوخرايط العامرى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة تريفي للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م

TREVI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE CO L.L.C

اإىل/ �ضركة تريفي للمقاولت وال�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
TREVI CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE CO   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جرين ليفز لتجارة املعادن ال�ضكراب ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2765411 
تعديل مدير / اإ�ضافة �ضيفول ا�ضالم اتور على �ضوردير

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / �ضيفول ا�ضالم اتور على �ضوردير من �ضريك اإىل مالك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضيفول ا�ضالم اتور على �ضوردير من 49 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على حممد حممود احلو�ضنى
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جرين ليفز لتجارة املعادن ال�ضكراب ذ.م.م
GREEN LEAVES METAL SCRAP TRADING L.L.C

اإىل/ جرين ليفز للتجارة - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
GREEN LEAVES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة عدد وادوات البناء- باجلملة  4663035

 تعديل ن�ضاط / حذف ا�ضترياد  4610008
 تعديل ن�ضاط / حذف ت�ضدير  4610009

 تعديل ن�ضاط / حذف جتارة خردة الأنابيب و املوا�ضري امل�ضتعملة  4669106
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/معجنات تاج المريه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2729812 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�ضم جتاري من/ معجنات تاج المريه

TAJ ALAMYRH PASTRY

اإىل/ معجنات كيو تونتي تو

 Q TWENTY TWO PASTRY

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18135

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/09 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مطعم �صو�صي نا�صين�س �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                            الو�صف  

 15،000                                                          معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

70363

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
الذئب  ال�ض�����ادة/م�ضبغة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضود رخ�ضة رقم:1034563 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة نايف جمعه را�ضد جمعه الظاهري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف خالد �ضيف م�ضبح الكلباين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
كانانور  ال�ض�����ادة/مطعم  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باراجون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1142153 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضند علي حممد اجلالف البلو�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف نا�ضر حممد عبداحلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اإلي�ضيان �ضبا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3967720 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة مهره خالد حممد ارحمه ال�ضام�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف عبدالرحمن خالد حممد ارحمه ال�ضام�ضي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/برير  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيف املباين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3900740 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
ان  ال�ض�����ادة/ام  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�ضيونال لال�ضاءة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1150535 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اوول ان 

ون للتكنولوجيا وادارة ت�ضغيل �ضبكات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4002526 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Notification by publication of defendant 

Case management office Sharjah federal court-civil court of first instance 
in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0000117-civil (partial)

To : The defendant : Zaheer Iqbal Bek Mirza Zafar
unknown residence : Sharjah- Muwailih - Maliha St-shop No. 1+2-owned 
by Rashid Abdullah Imran Al Shamsi- Tel. 00971568524909
At the request of the plaintiff: Hasan Eabdallah Muhamad Alrayiys.
you must appear in 07/03/2022 session before the Case Management 
Office of Sharjah federal court-civil court of first instance, office No. (Case 
Management Office No. 3) in person or by authorized representative, and 
submit a reply memorandum to the lawsuit, with all documents attached 
to it, within a period not exceeding ten days from the date of publication 
in both Arabic and English, in order to consider the lawsuit whose number 
is mentioned above - as first defendant

Judicial Services Office
Nujoud Taleb Al-Amri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2022/0001102- Civil (Partial)
To the defendant : Qaisar Ali - Unknown Place of residence : Sharjah. Al Mahatta Area. 
King Abdulaziz Street, Kia Motors Building, 7th Floor, Mobile No. 0502717874
As per the Claimant request : Sharjah Taxi L.L.C 
They sued you and demands the following: 1. Registration of the lawsuit, setting a date 
for its consideration, and announcing the defendant. 2. Obligating the defendants jointly 
and severally to pay an amount of (649.99 dirhams) Six hundred forty-nine dirhams and 
ninety-nine fils. 3. Obligate the defendant to pay the late interest at 12% from the date of 
the judicial claim until the date of full payment. 4. Obligate the defendant to pay the fees. 
expenses and attorney fees. You are assigned to attend the hearing 15/03/2022 in front of 
the Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM 
- Office No. (Case Manager Office No.5) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case. accompanied by all the documents, within a period 
not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the 
case mentioned above, as a you are the defendant. Defendant's notification by publication 
published in both English and Arabic Language.
Judicial Services Office - Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Declaration claimed by publication

at the Case Management Office of the Federal Court of Sharjah Federal
In case No/SHCFICIPOR2021\0010485 (criminal trade)

To the defendant : 1- Muhammad Abu Taher Siddiq Ahmad
Unknown place of residence: Sharjah - Industrial Area 12
To the defendant :
1-Ali Ahmed Sultan Ali
2-Muhammed Allem Muhammed Hussain
You are required to attend a session-23\02\2022 In front of the Case 
Management Office, Sharjah Federal Court, Court of First Instance Civil - 
Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or through an authorized 
agent and submit a memorandum of answer to the claim attached to it 
with all documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication in both Arabic and foreign languages, in order to consider 
the case mentioned above - as the first defendant

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70555

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Notification by publication of defendant

Case management office Ajman federal court-civil court of first instance 
in lawsuit No. AJCFICIREA2022/0000053-civil (partial)

To : The defendant : Alibai Cadingelan Kedtayak
unknown residence : Ajman - Liwara - Alahalih exchange bldg. - flat No 
(203) - phone No. 0555293883-0581788985- email: info@marhaba.ae.org 
- place No: 4352011367
you must attend in 10/03/2022 session before the Case Management 
Office of Ajman federal court-civil court of first instance, office No. (Case 
Management Office No. 6) in person or by authorized representative, and 
submit a reply memorandum to the lawsuit, with all documents attached 
to it, within a period not exceeding ten days from the date of publication 
in order to consider the lawsuit whose number is mentioned above - as a 
defendant.

Judicial Services Office 
Eman Ahmed Al-Awadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA2022/0001100 civil (partial)

To the defendant : Ali Nafees Khan
Unknown Place of residence: Dubai,Business Bay, Single Business Tower, 28th floor, 
Office No. 2802, mobile No. 0555915358
Notification of Publication in both English & Arabic Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi 
Has the files the above-mentioned lawsuit requesting you with the following
-  Obligating the defendants jointly and severally to pay an amount of (1299.98 dirhams) 
One thousand two hundred ninety-nine dirhams and ninety-eight fils.
- Obligate the defendant to pay the late interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees
You are assigned to attend the hearing 17/03/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 
2) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the 
defendant.
Judicial Services Office
Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
460/2021/3693, Civil Dispute

Notification by Publication Details:
To Defendant : 1- DALLAS STAR CLEANING SERVICES,
Unknown Address
Whereas the Plaintiff (RUQAYYA RASHED MOHAMED AL 
MEHRZI, represented by AMAL HASSAN MOHAMED HAJI 
KARAM
We decided as if in presence of the Defendant:
• To keep the Defendant under obligation to pay the Plaintiff 
an amount of twelve thousand Dirhams, along with (5%) legal 
interest as of due date 08/10/2020 until full payment;
• To order the Defendant to bear the expenses and refused 
otherwise requests; and
• To self-execute the decision immediately without bail.

Notification by Publication

70392

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the Case No. : 71/2022/14-Civil appeal
Considered at : 1st total civil department No. 33
Subject of Case : Appealing the judgment issued on order of a petition No. 52/2022 
regarding the estimation of attorneys' fee 
Appellant : Al Owais And Al Matrooshi Advocates And Legal Consultants
Address : Emirate of Dubai  - Airport Street - Port Saeed area -  Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506335560 - Email: ALMATROOSHI@omalc.ae 
-  Makkani: 3244594826 -  IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee :1 -Wasinee Jeffery, his capacity: Appellee
Subject of Notification : He raised the claim and its subject is appealing the judgment 
issued on order of a petition No. 52/2022 regarding the estimation of attorneys' fee.
Therefore, a remote litigation session was determined to be held on Monday 07-03-
2022 at 09:30 AM and you, or your legal representative, are required to attend and you 
shall submit all the relevant notes or documents you have to the court, at least before 
three days of the session date.
Prepared by/Hamda Suhail Al Muhairi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472 Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484

Real Estate Appeal 7/2022/63
Details of Notification by Publication:
To: The Appellee / 1-Wasinee Jeffery
Residence: Unknown
As the Appellant Al Owais and Al Matrooshi Advocates And 
Legal Consultants has filed the above appeal and its subject is 
appealing the judgment issued on order of a petition No. 30/2022 
regarding the estimation of attorneys' fee.
Therefore, a remote litigation session was determined to be held 
on Tuesday 08-03-2022 at 09:30 AM, and you are required to 
submit all the relevant notes or documents you have to the court, 
at least before three days of the session date. In case of your 
absence, the court will issue its judgment in presence.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/100-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 884/2021, by 
paying the amount executed amounted to (AED 238.550), including the fees and 
expenses.
Execution Applicant :Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai -  Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae -  
Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Salman JMA Alhaqan, his capacity: Defendant
Subject of Notification: has filed the above mentioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 238.550) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/ Hamad Issa Salman.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication of payment
In execution No. 8970/2021/207-commercial execution
In: 2nd executive circuit No. 184
execution Subject : implementing the judgment issued in lawsuit No. 3938/2021 
payment order, of paying the executive amount of (35261.5 dirhams) including 
charges and expenses.
The Plaintiff : FIVE TWENTY FIVE MODELS AND TALENT L.L.C
Address : UAE- Dubai - Khabisi St - Bahri and Al Mazroui Building 535 - flat 1.2 
behind Hyundai Showroom
The Defendant : 1- The Message House FZ-LLC.
Notification Subject :
the above-mentioned executive lawsuit has been instituted against you and 
obligated you to pay the executed amount of 35261.5 dirhams to the plaintiff or 
the court treasury in addition to an amount of charges for court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event 
of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of publishing this notification
Prepared by  Samira Ahmed Mosbeh

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 4/ 3/ 2022  Issue No : 13484
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication of payment
In execution No. 8970/2021/207-commercial execution
In : 8th executive circuit No.229
execution Subject : implementing the judgment issued in lawsuit No. 3940/2021 
payment order, of paying the executive amount of (29379.5 dirhams) including 
charges and expenses.
The Plaintiff: FIVE TWENTY FIVE MODELS AND TALENT L.L.C
Address: UAE- Dubai - Khabisi St - Bahri and Al Mazroui Building 535 – flat 
1.2 behind Hyundai Showroom
The Defendant: 1- The Message House FZ-LLC.
Notification Subject :
the above-mentioned executive lawsuit has been instituted against you and 
obligated you to pay the executed amount of 29379.50 dirhams to the plaintiff 
or the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the 
event of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from 
the date of publishing this notification
Prepared by  Khalifa Yousef Al Marzouki

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال
اجلمعة   4  مارس    2022  م   -    العـدد   13484  

 Friday    4  March   2022   -  Issue No   13484

اأ�شواق املال املحلية ت�شتقطب 
�شيولة تتجاوز 2.82 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:
ا�ضتقطبت اأ�ضواق املال املحلية خالل تداولت ام�ض �ضيولة جتاوزت 2.82 
ارتفاعات  بتحقيق  اخل�����ض��راء  املنطقة  يف  التحرك  موا�ضلة  دره��م  مليار 
نقطة   9745 عند  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  اأغلق  فقد   . م�ضتمرة 
بارتفاع 0.67 %، فيما اأغلق �ضوق دبي املايل عند 3482 نقطة بارتفاع 
اأبوظبي لالأوراق  �ضوق  ا�ضتقطبها  التي  ال�ضيولة  اإجمايل  وبلغ   .0.41%
�ضهما   392.375.936 بلغ  ت��داول  دره��م حلجم  2.124 مليار  املالية 
ا�ضتقطبها  التي  ال�ضيولة  اإجمايل  13835 �ضفقة بينما جتاوز  باإجمايل 
�ضوق دبي املايل 704 ماليني درهم حلجم تداول بلغ 251.503.765 

�ضهما ولعدد 6521 �ضفقة.

اأبوظبي للجودة يناق�س اآليات تنفيذ برنامج مطابقة 
جودة م�شانع اخلر�شانة اجلاهزة وم�شبقة ال�شنع

•• اأبوظبي-وام: 

للجودة  اأبوظبي  ملجل�ض  التابع  واملوا�ضفات  املطابقة  خدمات  قطاع  نظم 
واملطابقة بالتعاون مع بلدية مدينة العني ور�ضة بعنوان “برنامج مطابقة 
جودة م�ضانع اخلر�ضانة اجلاهزة واخلر�ضانة م�ضبقة ال�ضنع” عرب تقنيات 
القطاعني  مع  امل�ضرتك  التعاون  �ضبل  الور�ضة  ناق�ضت   . املرئي  الت�ضال 
اخلر�ضانة  منتجات  بجودة  لالرتقاء  الربنامج  تنفيذ  يف  واخل��ا���ض  العام 
اجلاهزة واخلر�ضانة م�ضبقة ال�ضنع امل�ضتخدمة يف قطاع البناء والت�ضييد 
اأبوظبي.  و قال بدر خمي�ض ال�ضميلي، مدير  وفقا للموا�ضفات الفنية يف 
اإدارة خدمات تقييم املطابقة: “يف اإطار اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية 
واخلر�ضانة  اخلر�ضانية  اخللطات  �ضناعة  وج��ودة  كفاءة  ورف��ع  امل�ضتدامة 
م�ضبقة ال�ضنع يف م�ضاريع اإمارة اأبوظبي، قام املجل�ض بدرا�ضة مبادرة بلدية 
جودة  ومراقبة  لل�ضيطرة  نظام  ا�ضتحداث  اإىل  تهدف  التي  العني  مدينة 
م�ضانع اخلر�ضانة اجلاهزة ووحدات اخللط يف املوقع واخلر�ضانة م�ضبقة 
ال�ضنع اعتمادا على اأف�ضل املمار�ضات املعمول بها يف قطاع البنية التحتية 
املوا�ضفات  على  ت�ضتند  وال��ت��ي  ال��ع��ني  مدينة  بلدية   – البلدية  واأ���ض��ول 
واملعايري العاملية، وذلك لتطبيقها على م�ضتوى الإم��ارة بعد النتهاء من 

و�ضع املعايري الإلزامية للربنامج«.

 اأبوظبي للطفولة املبكرة: ان�شمام
 7 �شركات عاملية نا�شئة اإىل »اأجنال زِ«

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة ان�ضمام 7 �ضركات نا�ضئة من خمتلف 
اأنحاء العامل اإىل الدورة الثانية من برنامج “اأجنال ز” 2021 يف اإمارة 
اأبوظبي، والذي مت اإطالقه بال�ضراكة مع مكتب اأبوظبي لال�ضتثمار، بهدف 
مبجالت  املبتكرة  م�ضاريعها  اإط���الق  يف  النا�ضئة  العاملية  ال�ضركات  دع��م 
تنمية الطفولة املبكرة يف اإمارة اأبوظبي، وتطوير حلول اإبداعية م�ضتدامة 
لتعزيز منو وازدهار الأطفال من خالل الرتكيز على جودة احلياة الرقمية 
للطفل، وتوظيف التكنولوجيا املتقدمة وزيادة م�ضاركتها يف تنمية مهاراته 
 Finlandway وقدراته. ت�ضمنت ال�ضركات املن�ضمة للربنامج، �ضبكة
ت�ضتخدم  �ضندوق”  يف  “مدر�ضة  لربنامج  تابعة  مبكر  تعليم  �ضبكة  وه��ي 
التكنولوجيا لتغيري طريقة تدريب املعلمني ودعم تقدمي املناهج الدرا�ضية 
التي   LuxAI و�ضركة  النتائج،  وتوثيق  التعلم  وبيئات  التعلم  وعمليات 
يعمل  ال���ض��ت��خ��دام  �ضهل  روب���وت  وه��و  “كيو تي”  روب���وت  بت�ضميم  ق��ام��ت 
على حت�ضني فعالية التعامل مع مر�ضى التوحد من خالل زي��ادة اهتمام 

وم�ضاركة الأطفال امل�ضابني بالتوحد.

تقرير ل� �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع : 

القت�شاد الوطني يتجه بقوة نحو تعزيز معدلت النمو
•• اأبوظبي-وام:

القت�ضاد  اأن  امل�ضاريع  لتطوير  خليفة  �ضندوق  اأك��د 
الوطني يتجه بقوة نحو تعزيز معدلت النمو والتعايف 
من اآثار جائحة كوفيد-19 لفتا اإىل اأن الدولة عززت 

من توجهاتها نحو بناء اقت�ضاد معريف قوي .
ال�ضوق  بعنوان اجتاهات  اأ���ض��دره  ذل��ك يف تقرير  ج��اء 
القت�ضادية،  البيئة  ح��ول   2022 للعام  امل�ضتقبلية 
والجت��اه��ات ال�ضتهالكية يف دول��ة الم��ارات العربية 
اإن�����ض��اء اقت�ضاد ق��ائ��م على  اإىل  اأ���ض��ار  امل��ت��ح��دة وال���ذي 
“القت�ضاد  لهذا  وت��وق��ع  للرقمنة.  كنتيجة  املعرفة 
العمل  ف��ر���ض  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�ضتحدث  اأن  الرقمي” 
زيادة  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  ويحقق  املرتفعة  الأج���ور  ذات 
اأك���رب يف م�����ض��ادر ال���دخ���ل، وم���ع زي����ادة ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
الذكاء ال�ضطناعي، �ضتظهر املزيد من فر�ض العمل 
الإمارات  دول��ة  اقت�ضاد  يعزز  القطاع، وهو ما  يف هذا 

التي  اجل��ائ��ح��ة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ون���وه  ك��ب��ري.  ب�ضكل 
اأثرت على القت�ضاد العاملي باأكمله مل تخل من بع�ض 
ت�ضريع  يف  �ضاعدت  فقد  الإيجابية  والآث����ار  الفر�ض 
اإىل  اأدى  ما  كبري  ب�ضكل  التكنولوجي  التكيف  وت��رية 
تقلي�ض زمن التطوير بنحو عقد من الزمن يف بع�ض 
لتغيري  امل�ضتهلكني  اجل��ائ��ح��ة  دف��ع��ت  فيما  احل����الت 
قراراتهم ال�ضتهالكية لت�ضبح معتمدة ب�ضكل متزايد 
اأ�ضلوب  اجت��اه��ات  ظ��ه��ور  م��ع  ال��رف��اه��ي��ة  على حتقيق 
واأو�ضح  التكنولوجيا.  على  القائمة  ال�ضحي  احلياة 
التقرير اأن املرونة وتخفي�ض التكاليف اأ�ضبحا املعيار 
انه  اإل  الأعمال،  م�ضتقبل  يحددان  اللذين  و  الثنائي 
ا�ضتمرار الدعم احلكومي لن�ضر وتطوير ريادة  توقع 

العمال يف اأو�ضاط ال�ضباب خالل ال�ضنوات املقبلة.
م�ضت�ضارة  امل��زروع��ي،  اهلل  عبد  علياء  �ضعادة  ق��ال��ت  و 
رئي�ض دائرة التنمية القت�ضادية يف اأبوظبي: “لطاملا 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى جم��م��وع��ة متنوعة من  رك���ز ���ض��ن��دوق 

ودعم  الأع��م��ال  رواد  لتوجيه  والأ���ض��ال��ي��ب  التكتيكات 
القت�ضاد يف دولة الإمارات.. وتقرير اجتاهات ال�ضوق 
2022 ميثل حماولة لتحقيق ذات  امل�ضتقبلية للعام 
يف  ال�ضركات  �ضي�ضاعد  باأنه  ثقة  على  واإن��ن��ا  ال��ه��دف.. 
ال�ضرتاتيجيات  اأف�ضل  و�ضع  يف  البالد  اأنحاء  جميع 
خدمات  ت���ق���دمي  اإىل  ت��ف�����ض��ي  وال���ت���ي  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة، 
حم�ضنة، وحتافظ على تلبية كافة متطلبات اأ�ضواقها 

امل�ضتهدفة«.
وال�ضالمة  ال�ضحة  اأن  من  الرغم  “على   : واأ�ضافت 
القت�ضادي  للن�ضاط  الرئي�ضيني  املحركني  �ضتبقيان 
الأعمال  ب���رواد  ي��ج��در  اأن���ه  اإل  امل��ن��ظ��ور،  امل�ضتقبل  يف 
واأ�ضحاب الأعمال وال�ضركات موا�ضلة درا�ضة اأ�ضواقهم 
امل�ضتهدفني  عمالئهم  ومتطلبات  احتياجات  وتوقع 
بالن�ضبة  و  لهم..  يقدمونه  ما  ج��دوى  على  للحفاظ 
ا�ضتباقي  نحو  على  ال�ضتجابة  املهم  م��ن  لل�ضركات، 
لأنها �ضت�ضاعدهم على املناورة يف اأ�ضواق تتغري بوترية 

التقرير  ي�ضلط  و  م�ضتمرة«.  ب�ضورة  وتنمو  �ضريعة 
الإنفاق  واأمن��اط  امل�ضتهلك  �ضلوك  ال�ضوء على تغيري 
ال��ت��ي تبذلها  اإىل اجل���ه���ود  وي�����ض��ري  ب��ط��رق خم��ت��ل��ف��ة 
حكومة دولة الإم��ارات يف مواجهة كوفيد-19، مثل 
حزم التحفيز القت�ضادي التي بلغت نحو %18 من 

الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات.
وخ�ض�ض اجلزء الأكرب من امل�ضاعدات املالية املقدمة 
درهم،  مليار   100 باملجمل  بلغت  والتي  الآن،  حتى 
وللم�ضتهلكني،  وامل��ت��و���ض��ط��ة  ال�����ض��غ��رية  ل��ل�����ض��رك��ات 
بالإ�ضافة اإىل م�ضاعدات مالية بقيمة 16 مليار درهم 
لكافة الإمارات ال�ضبع و التي اأعلنت عنها حكومة دولة 

المارات العربية املتحدة.
وتغري  اأي�ضا،  الرقمي  التحول  اإىل  التقرير  اأ���ض��ار  و 
اأدت  رمب��ا  وال��ت��ي  امل�ضتهلكني،  �ضلوكيات  م��ن  العديد 
القائمة بني  العالقة  تغيري م�ضتدمي يف  اإح��داث  اإىل 

التكنولوجيا والرفاهية واأ�ضلوب احلياة.

املالية املركزية بال�شارقة تنظم ملتقى تدريبيًا ملوظفي ديوان اخلدمة املدنية بالكويت

اأول م�صرف اأردين يدرج �صندات قر�س يف البور�صة الدولية للمنطقة

كابيتال بنك الأردن يقرع جر�س الفتتاح يف نا�شداك دبي احتفال باإدراج �شندات قر�س دائمة بـقيمة 100 مليون دولر

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�ضراكة مع اجلهات  اإط��ار عالقات  يف 
احلكومي  العمل  يف  الفاعلة  العربية 
املالية  دائ���رة  نظمت  امل��ال��ي��ة،  والإدارة 
تدريبياً  ملتقى  ب��ال�����ض��ارق��ة،  امل��رك��زي��ة 
ملجموعة من املوظفني التابعني لديوان 
اخلدمة املدنية بدولة الكويت، تفعياًل 
مل��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة ب��ني الدائرة 
الإداري�����ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة 
العربية،  ال�������دول  جل���ام���ع���ة  ال���ت���اب���ع���ة 
العمل  ور���ض  تنظيم  للتعاون يف جمال 

والدورات التدريبية. 

م�صاركة التجارب مع 
الإدارات املماثلة يف 

الدول ال�صقيقة وال�صديقة 
عام  مدير  ال�ضايغ،  وليد  �ضعادة  واأك��د 
على  بال�ضارقة،  املركزية  املالية  دائ��رة 
التدريبية  امللتقيات  ه��ذه  مثل  اأهمية 
املهارات  وتنمية  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  يف 
املايل  العمل  تعزيز منظومة  اأج��ل  من 
الدائرة  اأن  م�ضيفاً  العربي،  احلكومي 
جمال  يف  ك��ب��رية  ب��خ��ربة  تتمتع  ب��ات��ت 
م�ضاركة  اإىل  وتتطلع  العام،  امل��ال  اإدارة 
جتربتها مع الإدارات املماثلة يف الدول 
تقدمي  اأج��ل  من  وال�ضديقة  ال�ضقيقة 
من������وذج ع���م���ل ع���امل���ي وم���ل���ه���م يف هذا 

املجال.
واط��ل��ع امل��ت��درب��ون ال��ذي��ن ب��ل��غ عددهم 
املالية  دائ����رة  دور  ع��ل��ى  م��وظ��ف��اً،   14
العام  امل��ال  اإدارة  يف  بال�ضارقة  املركزية 
و���ض��ب��ل حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا م���ن خالل 
الطالع  اإىل  اإ�ضافة  ور�ضالتها،  روؤيتها 
على دور واآليات التعامل مع التحديات 
امل��ال��ي��ة قبل وخ���الل وبعد  ال�����ض��وؤون  يف 
ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مب����ا يخ�ض  ال����ظ����روف 
ف���ريو����ض ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��د )ك��وف��ي��د-

دور  تفعيل  اآليات  والتعرف على   ،)19
املالية  ل��الإدارات  املالية  الرقابة  ومهام 
والتخطيط  امل���وازن���ة  )اإدارة  ال��ف��ن��ي��ة 
واإدارة  احل�������ض���اب���ات،  واإدارة  امل�������ايل، 
امل�ضرتيات والعقود، واإدارة النظام املايل 
الداخلي،  التدقيق  ومكتب  احلكومي، 

ومكتب دعم القرار(. 

دور الرقابة الداخلية 
من جانبه، اأ�ضار نا�ضر ك�ضواين، اخلبري 
امل���ايل ب��ال��دائ��رة  اإىل اأن امل�����ض��ارك��ني يف 
الطالع  من  متكنوا  التدريبي  امللتقى 
ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
ميكن اأن يواجهونها يف عملهم، وطريق 
حلها بكفاءة و�ضرعة ا�ضتناداً اإىل جتربة 
التعامل  وط��رق  املركزية،  املالية  دائ��رة 
يف  وخ�ضو�ضاً  واملخاطر  التحديات  مع 
اأوق���ات الأزم����ات، وك��ذل��ك تعرفوا على 
ت�ضويب  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���رق���اب���ة  دور 

ان��ح��راف��ات م��وج��ودة يف  اأي  ت��ع��دي��ل  اأو 
املالية  الإدارات  الت�ضغيلية يف  العمليات 
الرئي�ضية.  ريادة اإمارة ال�ضارقة ودولة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف اإث����راء 

العمل احلكومي
امل���ل���ت���ق���ى عن  امل���������ض����ارك����ون يف  وع�������رّب 
تعك�ض  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  ب��ه��ذه  �ضعادتهم 
الإمارات  ودول���ة  ال�ضارقة  اإم���ارة  ري���ادة 
العمل  اإث��������راء  يف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�ضاملة،  التنمية  وحتقيق  احلكومي، 
واأك��دوا اأن مثل هذه املبادرات ت�ضهم يف 
وتعزز  العربية  املالية  الإدارات  تطوير 
م�ضاهمتها يف اإدارة املال العام، و�ضكروا 
دائرة املالية املركزية على هذه الفر�ضة 
ال�ضراكة  ع���الق���ات  م���ن  ���ض��ت��ع��زز  ال��ت��ي 

والتعاون بني اجلانبني. 
بال�ضارقة  املركزية  املالية  دائرة  وتعمل 
ع����ل����ى حت���ق���ي���ق ع�������دد م�����ن الأه����������داف 
اإدارة  يف  ت��ك��م��ن  ال��ت��ي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

النقدية،  ال�����ض��ي��ول��ة  وت���وف���ري  وت��ن��م��ي��ة 
الأداء،  م����وازن����ة  م��ن��ظ��وم��ة  وت���ط���وي���ر 
وتنفيذ �ضيا�ضات مالية متكاملة وفّعالة، 
وب��ن��اء من���وذج ع��امل��ي يف امل��ال��ي��ة العامة، 
وتطبيق  ال����ذك����ي،  ال���ت���ح���ول  ومت���ك���ني 

اإىل  اإ�ضافة  جن��وم،  �ضبع  بفئة  خدمات 
الداخلية،  ال��رق��اب��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ع��زي��ز 
املواطنة،  ال��ب�����ض��ري��ة  امل������وارد  ومت���ك���ني 
وتطوير ثقافة التمّيز والبتكار واإدارة 

الأداء املوؤ�ض�ضي.

•• دبي- وام: 

ملجموعة  التابع  بنك  كابيتال  اأع��ل��ن 
اأبرز املوؤ�ض�ضات  كابيتال بنك - اإحدى 
من  وع���دد  الأردن  يف  العاملة  املالية 
ق��رع جر�ض  اأم�ض عن   - املنطقة  دول 
بور�ضة  يف  ال���ت���داول  ج��ل�����ض��ة  اف��ت��ت��اح 
ن��ا���ض��داك دب���ي وذل���ك ب��ع��د جن��اح��ه يف 
ب�قيمة  دائ��م��ة  ق��ر���ض  ���ض��ن��دات  اإدراج 
عن  ������ض�����ادرة  دولر  م���ل���ي���ون   100

البنك.
اإدارة  م��دي��رة  �ضعبان  رمي���ا  ق��رع��ت  و 
واإدارة  اخل��ا���ض��ة  امل�ضرفية  الأع��م��ال 
الأردن  ب��ن��ك  ك��اب��ي��ت��ال  يف  ال�������رثوات 
افتتاح  ج���ر����ض   - امل��ن��ا���ض��ب��ة  ب���ه���ذه   -
التنفيذي  الرئي�ض  بح�ضور  التداول 

الإدراج  منظومة  بو�ضع  �ضعادته  عن 
عاملية امل�ضتوى التي توفرها البور�ضة 
اإقليمياً  الرائدة  املوؤ�ض�ضات  خدمة  يف 
الأردين  بنك  كابيتال  ومنها  وعاملياً 
جمع  يخ�ض  فيما  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 
باملجتمع  ال�ضالت  وتوطيد  ال�ضيولة 
التزامهم  م����وؤك����داً   .. ال���ض��ت��ث��م��اري 
املنظومة  ه����ذه  ت��ط��وي��ر  مب��وا���ض��ل��ة 
التطلعات  ي�����واك�����ب  مب�����ا  امل���ت���م���ي���زة 
وُيعزز  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ك��اف��ة  امل���ت���زاي���دة 
حتقيق  يف  الن�ضط  دب��ي  نا�ضداك  دور 
الأهداف ال�ضرتاتيجية لدبي كمركز 

عاملي لأ�ضواق راأ�ض املال.
الرئي�ض  ال��غ��ول  داود  ق��ال  م��ن جانبه 
“نخطط  بنك:  لكابيتال  التنفيذي 
ل�ضتخدام عائدات هذا الإ�ضدار لدعم 

ملجموعة  التنفيذية  الإدارة  واأع�ضاء 
اإ�ضدار  اأول  ه��ذا  وُيعد  بنك.  كابيتال 
ل�ضندات قر�ض �ضادر عن بنك اأردين 
يف البور�ضة املالية الدولية للمنطقة 
اإدراج  م��راك��ز  اأك���رب  دب��ي  ُتعترب  حيث 
ب����ال����دولر  امل���ق���وم���ة  ال����دي����ن  اأدوات 

الأمريكي يف ال�ضرق الأو�ضط.
ال�����ض��امل رئي�ض  ب��ا���ض��م خ��ل��ي��ل  وع�����رّب 
بنك  كابيتال  جمموعة  اإدارة  جمل�ض 
اإدراج �ضندات  عن فخره بنجاحهم يف 
هذه  دب��ي  نا�ضداك  بور�ضة  يف  قر�ض 
نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة  العاملية  املن�ضة 
وقواعد  اإدراج  ب��ي��ئ��ة  م���ن  مت��ل��ك��ه  مل���ا 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ع��ال��ي��ة امل�����ض��ت��وى م���ا منح 
�ضيوؤدي  ب���ارزاً  ح�����ض��وراً  بنك  كابيتال 
مع  رواب���ط���ن���ا  ت���وث���ي���ق  اإىل  ب���ال���ت���ايل 

القاعدة الراأ�ضمالية ملجموعة كابيتال 
امل�����ض��ي ق��دم��اً يف  ب��ن��ك ومتكينها م��ن 
خ�ضو�ضاً  التو�ضعية  خططها  تنفيذ 
للم�ضرف  ف�����رع  اأول  اف���ت���ت���اح  ب���ع���د 
اإ�ضافة  ال�ضعودية  العراقي يف  الأهلي 
ال��رق��م��ي حيث  ال��ت��ح��ول  اإىل خ��ط��ط 
الرقمي  ال��ب��ن��ك  اإط�����الق  م���وؤخ���راً  مت 
اطالقه  و�ضيتم  الأردن  يف   Blink
اأن هذا  مو�ضحاً  العراق”..  يف  قريباً 
ال��ذي جاء �ضمن متطلبات  الإ���ض��دار 
قاعدة  ا�ضتقطاب  اإىل  يهدف   3 ب��ازل 
املنطقة  امل�ضتثمرين من  متنوعة من 
لبور�ضة  اختيارهم  ج��اء  ذل��ك  لأج��ل 
نا�ضداك دبي التي ت�ضم قاعدة وا�ضعة 

وعري�ضة من امل�ضتثمرين.
الرئي�ض  رّح��ب حامد علي  من جهته 

امل�ضتثمرين يف كل من دولة الإمارات 
ومنطقة اخلليج العربي.

واأعرب ال�ضامل عن �ضكره للم�ضتثمرين 
اإدراج  ع��م��ل��ي��ة  يف  ا���ض��ت��ث��م��روا  ال���ذي���ن 
يعك�ض  ال��ذي  الأم���ر  القر�ض  �ضندات 
ا�ضرتاتيجية  يف  ال���ك���ب���رية  ث��ق��ت��ه��م 
وقدرته على  الطموحة  بنك  كابيتال 
ت��ع��زي��ز وا���ض��ت��دام��ة ال��ن��م��و وذل���ك مبا 
يقدمه من خدمات م�ضرفية مبتكرة 

لالأفراد وال�ضركات على حد �ضواء.
الفهيم  ال��واح��د  ق��ال عبد  م��ن جهته 
دبي  ن��ا���ض��داك  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
اإيجابياً  اأداًء  �ضجلت  دبي  نا�ضداك  اإن 
للغاية خالل 2021 ُيعترب الأف�ضل 
ال�ضندات  ناحية عدد  تاريخها من  يف 
معرباً  وقيمتها..  املُ��درج��ة  اجل��دي��دة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ور���ض��ة ن���ا����ض���داك دبي 
�ضندات  ب��������اإدراج  امل�����ايل  دب����ي  و����ض���وق 
من  اأوىل  خ���ط���وة  يف  ب��ن��ك  ك��اب��ي��ت��ال 
املوؤ�ض�ضات  اإح�����دى  ق��ب��ل  م���ن  ن��وع��ه��ا 
الأردن��ي��ة الرائدة الأم��ر ال��ذي يعك�ض 
ال�ضالت القوية بني اأ�ضواق راأ�ض املال 
يف الإم��ارات العربية املتحدة والأردن 
اإىل الآفاق الكبرية لإدراجات  ويوؤ�ضر 
اأردنية  ِق��ب��ل م��وؤ���ض�����ض��ات  مم��اث��ل��ة م��ن 
واإق��ل��ي��م��ي��ة اأخ������رى ل��ال���ض��ت��ف��ادة من 
املتميزة  الأ�ضا�ضية  والبنية  اخل��ربات 
التي توفرها اأ�ضواق راأ�ض املال يف دبي. 
ومما ل �ضك فيه فاإن حر�ض العديد 
من املُ�ضدرين التجاريني وال�ضياديني 
على اإدراج اإ�ضداراتهم يف نا�ضداك دبي 

يعك�ض ثقتهم الكبرية يف البور�ضة.

مياه وكهرباء الإمارات ت�شدر طلبات تقدمي العرو�س مل�شروع 
تطوير حمطة ال�شويهات S4 للمنتج امل�شتقل لتحلية املياه

•• اأبوظبي-وام: 

لل�ضركات  العرو�ض  الإم��ارات طلبات تقدمي  �ضركة مياه وكهرباء  اأ�ضدرت 
والئتالفات املوؤهلة لتنفيذ م�ضروع تطوير حمطة ال�ضويهات S4 للمنتج 

امل�ضتقل لتحلية املياه بتقنية التنا�ضح العك�ضي.
S4 على حتلية مياه البحر با�ضتخدام تقنية  و�ضيعمل م�ضروع ال�ضويهات 
مرًتا   318،225 ح��وايل  لإنتاج  الكربون،  منخف�ضة  العك�ضي،  التنا�ضح 
مكعًبا من مياه ال�ضرب يوميا 70 مليون جالون ، مما ي�ضهم يف تعزيز اأمن 
اأبوظبي، كما �ضتلعب املحطة  اإم��ارة  اإم��دادات املياه يف منطقة الظفرة من 
با�ضتخدام  القطاع  يف  امل�ضتمرة  التكاليف  خف�ض  مبادرات  يف  رئي�ضًيا  دوًرا 
تقنية حتلية املياه بالتنا�ضح العك�ضي التناف�ضية والفعالة، وذلك متا�ضًيا مع 
ا�ضرتاتيجية ال�ضركة الرامية اإىل ف�ضل عملية حتلية واإنتاج املياه عن اإنتاج 

الطاقة الكهربائية يف اأبوظبي.
الإمارات:  وكهرباء  مياه  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  علي،  اآل  عثمان  قال 
“تعمل ال�ضركة على تو�ضيع نطاق تطوير م�ضاريع لتحلية املياه با�ضتخدام 
دورنا  ب���اأداء  ملتزمون  اإننا  الكربون.  منخف�ضة  العك�ضي  التنا�ضح  تقنية 
مياه  لتحلية  الكربونية  الب�ضمة  من  واحل��د  التكلفة  خف�ض  يف  الرئي�ضي 
اأه��داف ال�ضركة لف�ضل عملية حتلية واإنتاج املياه  البحر، مبا يتما�ضى مع 

عن اإنتاج الطاقة الكهربائية، يف اأبوظبي.
 �ضيكون م�ضروع ال�ضويهات S4 دليال جديدا على اإجراءات مواجهة التغري 
للطاقة  الإم����ارات  ا�ضرتاتيجية  اأه���داف  ي��دع��م  حيث  ال��دول��ة،  يف  املناخي 
عام  بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق  ال�ضرتاتيجية  وامل���ب���ادرة   ،2050
لتنفيذ  اهتمامها  والئتالفات  ال�ضركات  من  العديد  اأب��دت  لقد   ،2050
املرحلة  لبدء  ال�ضركات  هذه  عرو�ض  على  احل�ضول  اإىل  ونتطلع  امل�ضروع، 

التالية من م�ضروع تطوير املحطة«.
اجتازت  التي  والئ��ت��الف��ات  لل�ضركات  العرو�ض  تقدمي  طلب  اإ���ض��دار  يتم 
عملية التاأهيل بعد النتهاء من مرحلة اإبداء الهتمام /EOI/ التي متت 
بجانب   S4 ال�ضويهات  حمطة  م�ضروع  اإن�ضاء  و�ضيتم   .2021 اأكتوبر  يف 
والكهرباء،  للماء  ال�ضويهات  داخل جممع  احلالية   S3 ال�ضويهات  حمطة 

على بعد حوايل 250 كم غرب مدينة اأبوظبي.

تدوير تعلن عن تطوير م�شروع اإن�شاء مطمرة هند�شية جديدة للنفايات اخلطرة
•• اأبوظبي-الفجر: 

اإ�ضدار  عن  )تدوير(  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
طلب تقدمي العرو�ض للمطورين املوؤهلني لتطوير م�ضروع 
ب�ضعة  اخل��ط��رة  للنفايات  ج��دي��دة  هند�ضية  مطمرة  اإن�ضاء 
جهود  دعم  اإىل  امل�ضروع  ويهدف  مكعب.  مرت  مليون   4.5
اأحدث  باتباع  النفايات  واإدارة  معاجلة  يف  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
التقنيات التكنولوجية املعتمدة عاملياً. كما �ضي�ضهم امل�ضروع 
الناجمة عن  اخل��ط��رة  ال��ن��ف��اي��ات  ملعاجلة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  يف 
م�ضروع تنظيف وتطهري قناة م�ضفح اجلنوبية الذي تعمل 
قال  ال�����ض��دد،  وب��ه��ذا  تنفيذه.  على  اأب��وظ��ب��ي  البيئة-  هيئة 
املهند�ض عبد املح�ضن مبارك الكثريي، مدير اإدارة امل�ضاريع 

“تدوير”:  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  وامل��ن�����ض��اآت 
“ين�ضجم امل�ضروع مع جهود “تدوير” الرامية اإىل تطوير 
احللول امل�ضتدامة يف الإمارة، وذلك من خالل اإن�ضاء مطامر 
هند�ضية ل�ضتقبال املخلفات، وتوفري طرق وحلول مبتكرة 
املمار�ضات  لأف�ضل  وفقاً  مفيد  ب�ضكل  وا�ضتغالها  لإتالفها 
العاملية يف هذه املجال، ومبا يلبي الزيادة يف النمو ال�ضكاين، 
النفايات يف  زي��ادة يف ال�ضتهالك وتوليد  وال��ذي ينتج عنه 
و�ضحية  نظيفة  بيئة  على  احلفاظ  ي�ضمن  ومب��ا  الإم���ارة، 
واآمنة وم�ضتدامة ملجتمع اإمارة اأبوظبي«. واأ�ضاف الكثريي: 
الذي  ال�ضتثنائي  ال��دور  على  تاأكيداً  امل�ضروع  ه��ذا  “ياأتي 
تقوم به “تدوير” لتحقيق ال�ضتثمار الأف�ضل لالبتكارات 
اأمثل،  ب�ضكل  ومعاجلتها  النفايات  اإدارة  واحللول يف جمال 

وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ج��ت��م��ع، ومب���ا ي��ح��ق��ق اأه�����داف �ضيا�ضة 
القت�ضاد الدائري، حيث �ضت�ضهم املطمرة يف توظيف تقنيات 
م�ضروع  ع��ن  الناجتة  النفايات  ملعاجلة  وم��ت��ط��ورة  حديثة 
هيئة  تنفذه  الذي  اجلنوبية  قناة م�ضفح  وتطهري  تنظيف 
البيئة-اأبوظبي، والتي تلعب دوراً حمورياً يف حماية البيئة 
واملجتمع وت�ضهم ب�ضكل فاعل يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف 
الإمارة«. وي�ضمل نطاق اأعمال مزود اخلدمة البيئية خالل 
للمعايري  امل�ضروع ت�ضميم وبناء مطمرة هند�ضية مطابقة 
البيئية ومعايري ال�ضحة وال�ضالمة ب�ضعة 4.5 مليون مرت 
عام،  ملدة  للمطمرة اجلديدة  الت�ضغيلية  والعمليات  مكعب، 
اكتمال  اجل��دي��دة مب��ج��رد  املطمرة  خ��الي��ا  تغطية  واإك��م��ال 

ال�ضعة امل�ضممة لها.
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اأكد اأننا ن�صري يف اجتاه النمو مبعدلت ما قبل اجلائحة

ثاين الزيودي لـ »وام«: 16.14 تريليون درهم التجارة اخلارجية غري النفطية لالإمارات خالل 10 �شنوات
•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأحمد 
اخلارجية  للتجارة  دولة  وزير  الزيودي 
اإن قيمة التجارة اخلارجية غري النفطية 
لالإمارات خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية 
دره�����م،  ت���ري���ل���ي���ون   16.14 جت�������اوزت 

. مبتو�ضط منو �ضنوي بلغ 4.2% 
اأنباء  وك��ال��ة  م��ع  واأك���د معاليه يف ح���وار 
اجتاه  يف  ب���داأن���ا   “  : “وام”  الإم������ارات 
النمو مبعدلت ما قبل “ جائحة كوفيد 
19 “وقطعنا �ضوطاً كبرياً خالل العام 

2021 وجتاوزنا التعايف«.
قيادتنا  وف���ق خ��ط��ط  “ ن��ع��م��ل  وت���اب���ع: 
الوطنية  �ضادراتنا  مب�ضاعفة  الر�ضيدة 
وم�ضاعفة  اخل�����ارج�����ي�����ة  وجت�����ارت�����ن�����ا 
الأرق�����ام  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  القت�ضاد”، 
التجارية وال�ضتثمارية والقت�ضادية يف 

منو وتزايد كبري.
واأو�ضح الزيودي اأنه يجري حالياً العمل 
اإىل  الواردة  ال�ضتثمارات  على م�ضاعفة 
 9 ال��دول��ة لنحو تريليون دره��م خ��الل 
550 مليار درهم، لفتاً  بزيادة  �ضنوات 
اأن هناك العديد من املبادرات التي  اإىل 
والعمل  ال�ضادرات  لتعزيز  تنفيذها  يتم 
ب�����ض��ك��ل م��ب��ا���ض��ر م����ع رج������ال الأع����م����ال، 
لتوفري  ال��ب��ي��ان��ات  وم��وا���ض��ل��ة حت���وي���ل 
الو�ضول ال�ضل�ض لبيانات ال�ضوق املحلي، 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات خ��ا���ض��ة لقطاع  وو���ض��ع 
املهارات  ل�ضتقطاب  اإ�ضافة  اخل��دم��ات، 
املحلية  اجل���ه���ود  ي���ع���زز  وامل����واه����ب مب���ا 

ويحقق تكامل اخلربات.
وا�ضتعر�ض معاليه بيانات تقرير التجارة 
الفرتة  خ��الل  النفطية  غري  اخلارجية 
.. مو�ضحاً   /  2021  -  2012  / من 
اأن اإج��م��ايل ال�����ض��ادرات الإم��ارات��ي��ة غري 
تريليون   2.154 جت����اوزت  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
درهم، مبتو�ضط منو �ضنوي بلغ 12%. 
واقرتبت قيمة اإعادة الت�ضدير من 4.5 
تريليون درهم، مبتو�ضط منو �ضنوي بلغ 
واردات  اإج��م��ايل  قيمة  وبلغت   .4.9%
اأك��رث من  ال��دول��ة خ��الل الفرتة نف�ضها 
ت��ري��ل��ي��ون دره�����م، مب��ت��و���ض��ط منو   9.5

�ضنوي بلغ 2.5%.
كما ارتفعت م�ضاهمة �ضادرات الإمارات 
غري النفطية يف حجم التجارة اخلارجية 
اإىل   2012 ع���ام   12% م���ن  ل��ل��دول��ة 
%19 خالل 2021، مبتو�ضط منو يف 
اأ�ضعاف   3 بلغ  النفطية  ال�ضادرات غري 
التجارة  يف  احل��ا���ض��ل  ال��ن��م��و  م��ت��و���ض��ط 

الجمالية غري النفطية لالإمارات.

- ال�صركاء التجارين.
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ب��ي��ان��ات  وب��ح�����ض��ب 
ن�ضبة  دول   10 �ضكلت  النفطية،  غ��ري 
%49.2 من التبادل التجاري للدولة 
تتجاوز  ب��ق��ي��م��ة  ����ض���ن���وات   10 خ�����الل 
7.951 تريليون درهم، فيما ا�ضتحوذت 
%50.8 ومبا  ن�ضبة  ال��دول على  باقي 

قيمته 8.195 تريليون درهم. وتبواأت 
ال�ضركاء  قائمة  يف  الأول  املركز  ال�ضني 
 10.7% ن�ضبته  ما  م�ضكلة  التجاريني 
م��ن اإج���م���ايل ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غري 
ال�ضنوات  خ����الل  ل����الإم����ارات  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
 1.719 على  يزيد  مبا  املا�ضية  الع�ضر 
ت��ري��ل��ي��ون دره����م، وت��ل��ت��ه��ا ال��ه��ن��د بن�ضبة 
تريليون   1.404 وب��ق��ي��م��ة   8.7%
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات  دره����م، 
مليار   984.6 وبقيمة   6.1% بن�ضبة 
درهم، واململكة العربية ال�ضعودية بن�ضبة 

%5.6 وبقيمة 904.3 مليار درهم.
القائمة  ل���ه���ذه  اخل���ام�������ض  امل����رك����ز  ويف 
وبقيمة   3.3% بن�ضبة  �ضوي�ضرا  ج��اءت 
بن�ضبة  واإي�����ران  دره����م،  م��ل��ي��ار   530.6
درهم،  مليار   526.2 وبقيمة   3.3%
وبقيمة   3.2% ب��ن�����ض��ب��ة  وال����ي����اب����ان 
بن�ضبة  وال��ع��راق  دره���م،  مليار   519.7
490 مليار درهم واأملانيا  %3 وبقيمة 
مليار   477.6 وب��ق��ي��م��ة   3% بن�ضبة 
 2.4% بن�ضبة  املتحدة  واململكة  دره��م، 

وبقيمة 394.4 مليار درهم.

- دول ال�صادرات.
ا�ضتحوذت 10 دول على ن�ضبة 57.1% 
من اإجمايل ال�ضادرات الإماراتية خالل 
 1.229 ب��ل��غ��ت  وب��ق��ي��م��ة  ���ض��ن��وات   10
باقي  بلغت ح�ضة  فيما  دره��م،  تريليون 
 924.4 وب��ق��ي��م��ة   42.9% ال������دول 

مليار درهم.
م�ضتقبلي  �����ض����دارة  يف  ال��ه��ن��د  وج������اءت 
النفطية خالل  الإم���ارات غري  �ضادرات 
 254 جت�������اوزت  ب��ق��ي��م��ة  ����ض���ن���وات   10
من   11.8% ومب�ضاهمة  دره��م  مليار 
اإجمايل �ضادرات الإمارات غري النفطية 
اململكة  وت����ب����واأت  ال���ف���رتة.  ت��ل��ك  خ����الل 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
الإمارات  �ضادرات  م�ضتقبلي  اأهم  قائمة 
مليار   205.5 بقيمة  النفطية  غ��ري 
وتلتها   ،9.5% ومب�����ض��اه��م��ة  دره������م 
مليار   193 ت���ق���ارب  ب��ق��ي��م��ة  ���ض��وي�����ض��را 

و�ضلطنة   ،9% تبلغ  ومب�ضاهمة  دره��م 
مليار   120 جت�������اوزت  ب��ق��ي��م��ة  ع���م���ان 
درهم ومب�ضاهمة بلغت ن�ضبتها 5.6%، 
جتاوزت  بقيمة  اخلام�ض  املركز  وتركيا 
ن�ضبتها  ومب�ضاهمة  دره��م  مليار   117

.5.4%
وج����اءت ال���ع���راق يف امل��رك��ز ال�����ض��اد���ض يف 
بلغت  م�����ض��اه��م��ة  بن�ضبة  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه 
دره�����م،  م���ل���ي���ار   79 وب��ق��ي��م��ة   3.7%
والكويت بن�ضبة %3.5 وبقيمة 74.9 
ك�����وجن- ال�ضني  م��ل��ي��ار دره�����م وه�����وجن 
مليار   63.5 وبقيمة   2.9% بن�ضبة 
وبقيمة   2.9% بن�ضبة  وال�ضني  دره��م، 
63.4 مليار دره��م، وال��ولي��ات املتحدة 
 59 وبقيمة   2.7% بن�ضبة  الأمريكية 

مليار درهم.

- اإعادة الت�صدير.
�ضكلت 10 دول ما ن�ضبته %54.8 من 
اإع���ادة الت�ضدير م��ن الإم���ارات  اإج��م��ايل 
حمققة  املا�ضية  الع�ضر  ال�ضنوات  خالل 
درهم،  تريليون   2.454.8 قيمته  م��ا 
فيما بلغت ح�ضة باقي الدول 45.2% 
دره�����م.  ت���ري���ل���ي���ون   2.027 وب��ق��ي��م��ة 
ال�ضعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  وت�����ض��درت 
ت�ضدير  اإع�����ادة  م�ضتقبلي  اأه����م  ق��ائ��م��ة 
الإم�����ارات خ��الل ال��ف��رتة م��ن /2021 
 472 من  اقرتبت  بقيمة   /  2021  -
مليار درهم ومب�ضاهمة بلغت 10.5% 
م��ن اإج���م���ايل اإع�����ادة ت�����ض��دي��ر الم����ارات 

خالل تلك الفرتة.
ال���ث���اين بقيمة  امل���رك���ز  اإي������ران  وت����ب����واأت 
دره������م  م����ل����ي����ار   423 م������ن  اق������رتب������ت 
العراق  وت��ل��ت��ه��ا   ،9.4% ومب�����ض��اه��م��ة 
دره����م  م���ل���ي���ار   357 ق����ارب����ت  ب��ق��ي��م��ة 
بقيمة  وال��ه��ن��د   ،8.0% ومب�����ض��اه��م��ة 
ومب�ضاهمة  دره���م  مليار   328 ت��ق��ارب 
%7.3، وهوجن كوجن - ال�ضني بقيمة 
ومب�ضاهمة  دره���م  مليار   169 ق��ارب��ت 
%3.8. وجاءت �ضلطنة عمان يف املركز 
 3.7% بن�ضبة  القائمة  بهذه  ال�ضاد�ض 

164.7 مليار درهم، والكويت  وبقيمة 
مليار   158 وب��ق��ي��م��ة   3.5% بن�ضبة 
وبقيمة   3% بن�ضبة  وبلجيكا  دره����م، 
135.9 مليار درهم، والوليات املتحد 
وبقيمة   2.8% بن�ضبة  الأم��ري��ك��ي��ة  ة 
بن�ضبة  و�ضوي�ضرا  درهم،  مليار   124.9

%2.8 وبقيمة 123.5 مليار درهم.

- دول الواردات.
ن�ضبة  ع��ل��ى  دول   10 ���ض��ل��ع  ا���ض��ت��ح��وذت 
ال�����واردات غري  اإج��م��ايل  %56.3 م��ن 
ال�ضنوات  خ�����الل  ل���ل���دول���ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
 5.355 على  يزيد  مبا  املا�ضية  الع�ضر 
باقي  بلغت ح�ضة  فيما  دره��م،  تريليون 
%43.7 ومبا قيمته تزيد عن  ال��دول 

4.154 تريليون درهم.
ال�ضوق  م���وردي  اأه���م  ال�ضني  وت�����ض��درت 
بقيمة  واردات����ه����ا  وم�����ض��در  الإم�����ارات�����ي 
م�ضكلة  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   1.5 جت����اوزت 
اإج����م����ايل  م����ن   16.1% ن�����ض��ب��ت��ه  م����ا 
كثاين  الهند  وج��اءت  الإم���ارات.  واردات 
اأه��م م��وردي ال�ضوق الإم��ارات��ي وم�ضدر 
مليار   822 جت����اوزت  بقيمة  واردات���ه���ا 
 8.6% ن�ضبته  م��ا  ت�ضكل  وال��ت��ي  دره���م 

من اإجمايل واردات الإمارات.
جاءت  القائمة  بتلك  الثالث  املركز  ويف 
801 مليار  اأمريكا بقيمة اقرتبت من 
بقيمة  واليابان   ،8.4% وبن�ضبة  درهم 
475 مليار درهم وبن�ضبة  اقرتبت من 
 427 ب��ق��ي��م��ة جت�����اوزت  واأمل���ان���ي���ا   ،5%

مليار درهم وبن�ضبة 4.5%.
وجاءت اململكة املتحدة يف املركز ال�ضاد�ض 
بقائمة اأبرز 10 دول م�ضدرة لل�ضلع اإىل 
الإمارات خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية 
وبن�ضبة  دره���م  م��ل��ي��ار   285.9 بقيمة 
وبقيمة   2.9% بن�ضبة  وفيتنام   ،3%
اجلنوبية  وكوريا  دره��م  مليار   271.7
مليار   254.8 وبقيمة   2.7% بن�ضبة 
وبقيمة   2.7% بن�ضبة  واإيطاليا  درهم 
بن�ضبة  وف��رن�����ض��ا  دره�����م،  م��ل��ي��ار   254

%2.4 وبيمة 229 مليار درهم.

- اأرقام التجارة ..
اإج���م���ايل حجم  اأن  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة 
 1.505 اأك��رث م��ن  2012 بلغ  يف ع��ام 
تريليون درهم، لتتجاوز يف عام 2013 
1.579 تريليون درهم منها  اأكرت من 
967 مليار درهم قيمة الواردات، اأكرث 
ال�����ض��ادرات، وم��ا يزيد  168 حجم  م��ن 

على 443 قيمة اإعادة الت�ضدير.
التجارة  �ضجلت   2014 ال��ع��ام  وخ��الل 
على  يزيد  م��ا  النفطية  غ��ري  اخلارجية 
م��وزع��ة بني  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.605
992 مليار درهم ح�ضة الواردات ونحو 
158 مليار درهم حجم ال�ضادرات وما 
الت�ضدير،  اإع�����ادة  ق��ي��م��ة   456 ي��ق��ارب 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ق��ي��م��ة  وجت�������اوزت 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ل����الإم����ارات خ����الل عام 
تريليون   1.556 م��ن  اأك����رث   2015
ح�ضة  دره��م  مليار   952 فمنها  دره��م 
ال��واردات، واأكرث من 185 مليار درهم 
 418 على  يزيد  وم��ا  ال�����ض��ادرات  قيمة 
عام  ويف  الت�ضدير.  لإع���ادة  دره��م  مليار 
اخلارجية  التجارة  قيمة  زادت   2016
تريليون   1.564 ع��ن  النفطية  غ��ري 
درهم، منها 969 مليار درهم للواردات 
و195 مليار درهم �ضادرات واأكرث من 

400 مليار درهم لإعادة الت�ضدير.
التجارة  �ضجلت   2017 العام  وبنهاية 
ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ا قيمته  اخل���ارج���ي���ة غ���ري 
 979 م��ن��ه��ا  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.612
م��ل��ي��ار دره����م ق��ي��م��ة ال�������واردات وح���وايل 
190 مليار درهم �ضادرات ونحو 443 
قيمة اإعادة الت�ضدير، وارتفعت التجارة 
بنهاية  للدولة  النفطية  اخلارجية غري 
 1.628 م��ن  اأك���رث  اإىل   2018 ال��ع��ام 
مليار   937.8 منها  دره����م،  ت��ري��ل��ي��ون 
درهم  م��ل��ي��ار  و212  ل����ل����واردات  دره����م 
لل�ضادرات و513.3 مليار درهم حجم 
التجارة  ح��ج��م  وزاد  ال��ت�����ض��دي��ر.  اإع����ادة 
العام  خ���الل  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
درهم  ت��ري��ل��ي��ون   1.705 ع��ن   2019
توزعت بني 952 مليار درهم للواردات 
ال�ضادرات  قيمة  درهم  مليار  و265.5 
408 مليارات دره��م لإعادة  واأك��رث من 

الت�ضدير<<
حجم  اإج���م���ايل  ب��ل��غ   2020 ع����ام  ويف   
التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة 
درهم،  تريليون   1.495 على  يزيد  ما 
درهم  مليار   822 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  منها 
قيمة ال��واردات وح��وايل 353.8 مليار 
دره��م ���ض��ادرات واأك��رث من 521 مليار 

درهم قيمة اإعادة الت�ضدير.
و�ضجل العام 2021 اأعلي قيمة للتجارة 
اإىل  لت�ضل  ال��دول��ة  ت��اري��خ  يف  اخلارجية 
دره����م،  ت��ري��ل��ي��ون   1.893 م���ن  اأك�����رث 
درهم  ت��ري��ل��ي��ون   1.018 ب��ني  ت��وزع��ت 
354 مليار  ال��واردات وما يقارب  حجم 
درهم قيمة ال�ضادرات وحوايل 521.3 

مليار درهم قيمة اإعادة الت�ضدير.

% م�شاهمة قطاع امل�شاريع  النقد العربي: 45 
ال�شغرية واملتو�شطة يف الناجت الإجمايل للدول العربية

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ض  العام  املدير  الرحمن بن عبد اهلل احلميدي  الدكتور عبد  اأك��د معايل 
جمل�ض اإدارة �ضندوق النقد العربي اأن املوؤ�ض�ضات متناهية ال�ضغر وال�ضغرية 
اإجمايل  من  املائة  يف   90 عن  يزيد  ما  متثل  العربية،  ال��دول  يف  واملتو�ضطة 
املوؤ�ض�ضات يف العديد من الدول العربية وت�ضهم بنحو 45 يف املائة من الناجت 
القطاع  يف  العمل  ف��ر���ض  ثلث  نحو  وت��وف��ر  ال����دول،  ل��ه��ذه  الإج��م��ايل  املحلي 

الر�ضمي.
امل�ضتوى  الفنية عالية  العمل  ور�ضة  افتتاح  كلمته خالل  اأ�ضار احلميدي يف  و 
“ عن ُبعد “ بعنوان “ الأطر التنظيمية ملن�ضات التمويل اجلماعي: جتارب 
اجلاري  م��ار���ض  و3   2 يومي  م��دى  على  ا�ضتمرت  التي  و  ودولية”  اإقليمية 
مب�ضاركة وا�ضعة من ممثلي عدد من اجلهات املعنية يف الدول العربية.. اإىل 
اأهمية مو�ضوع تي�ضري نفاذ املوؤ�ض�ضات متناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة 

اإىل التمويل.
وقال احلميدي: “ على الرغم من الأهمية الكبرية لهذه املوؤ�ض�ضات، اإل اأنها 
املالية  القنوات  خ��الل  م��ن  التمويل  اإىل  النفاذ  �ضعيد  على  حت��دي��ات  ُت��واج��ه 
اأن  مو�ضحا  امل�ضريف”  القطاع  خ��الل  م��ن  التمويل  راأ�ضها  وعلى  التقليدية 
اإح�ضاءات �ضندوق النقد العربي ت�ضري اإىل اأن نحو 9 يف املائة فقط من اإجمايل 
ما  وهو  املوؤ�ض�ضات،  هذه  اإىل  يتوجه  العربية  ال��دول  يف  امل�ضرفية  الت�ضهيالت 
املهم، وتوؤثر على  القطاع  تواجه هذا  ُي�ضفر عن فجوٍة متويليٍة كبريٍة ن�ضبياً 
قدرته على امل�ضاهمة ب�ضكل اأكرب يف الناجت املحلي الإجمايل ويف الت�ضغيل. و ذكر 
اأن فجوة متويل قطاع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة تقدر عاملياً بنحو 5.3 
تريليون دولر اأمريكي �ضنوياً وفق تقديرات موؤ�ض�ضة التمويل الدولية، وتلك 
الفجوة من ال�ضعب اأن يتم راأبها بالعتماد فقط على اآليات التمويل التقليدية 
من خالل القطاع امل�ضريف، ل�ضيما يف ظل التطورات التقنية املت�ضارعة التي 
باتت  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  لتمويل  جديدة  اآليات  ظهور  اإىل  اأدت 
حتظى باهتمام اإقليمي ودويل وا�ضع النطاق، لعل من اأهمها من�ضات التمويل 
اأنه على مدى  اإدارة ال�ضندوق  اأو�ضح املدير العام رئي�ض جمل�ض  اجلماعي. و 
ال�ضنوات القليلة املا�ضية، حظي ن�ضاط التمويل اجلماعي باهتمام كبري يف ظل 
حتوله من اأداة جلمع التربعات اإىل اآلية متويل لدعم ريادة الأعمال، وتاأ�ضي�ض 
اأن  �ضاأنه  الذي من  الأمر  واملتو�ضطة،  وال�ضغرية  ال�ضغر  متناهية  امل�ضروعات 
ي�ضاعد يف �ضد جانب من فجوة متويل هذا القطاع، وزيادة م�ضاهمته يف خلق 
فر�ض العمل.. فقد �ضهد ن�ضاط التمويل اجلماعي العاملي منواً ملحوظاً من 
�ضوق قوامها 1.5 مليار دولر اأمريكي يف عام 2011 على م�ضتوى العامل اإىل 

نحو 114 مليار دولر اأمريكي يف عام 2021.

 CompTIA اإيدج تربم �شراكة مع
لتعزيز جاهزية متعامليها

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت بيكن رد ال�ضركة الرائدة �ضمن جمموعة اإيدج و املتخ�ض�ضة يف ابتكار 
اتفاقية  اإب���رام  اأم�����ض  الوطني  الأم���ن  تهديدات  ملواجهة  املتقدمة  احل��ل��ول 
اإ�ضدار  يف  عامليا  ال��ب��ارزة  املنظمة   «  CompTIA م��ع«  ا�ضرتاتيجية 
الربامج  تقدمي  بهدف  وذل��ك  املعلومات،  تكنولوجيا  خل��رباء  ال�ضهادات 
التدريبية املعتمدة عامليا يف دولة الإمارات ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا.
اإ�ض  اإ���ض  اآي  الإع��الن عنها خالل موؤمتر  التي جرى  التفاقية  �ضت�ضهم  و 
يف  دب��ي  يف  ماركيز  م��اري��وت  دبليو  ج��ي  بفندق  اأم�����ض  اأختتم  ال���ذي  العاملي 
تعزيز اإمكانات الربامج التدريبية التي تقدمها �ضركة بيكن رد و مطابقة 
التي  ال�ضيرباين  الأم��ن  ومتطلبات  معايري  يلبي  التدريبية مبا  مناهجها 
جاهزية  �ضيعزز  ال���ذي  الأم����ر  ���ض��ه��ادات��ه��ا،  يف   CompTIA تعتمدها 

املتدربني لتقدمي الختبارات املتقدمة لدى املنظمة.
بناء  يف  املتمثلة  رد  بيكن  ا�ضرتاتيجية  م��ع  متاما  ال�ضراكة  ه��ذه  تتما�ضى 
منطقة  يف  ملتعامليها  ال��دول��ي��ة  الع��ت��م��ادات  وت��وف��ري  ال��دول��ي��ة،  ال�ضراكات 
الرئي�ض  اأمل��ي��دا،  ق��ال موري�ضو دي  و  اأف��ري��ق��ي��ا.  و���ض��م��ال  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق 
التنفيذي لبيكن رد: “متثل ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية جانبا رئي�ضيا لبيكن 

رد وملجموعة ايدج بهدف تعزيز الفائدة جلميع متعاملينا«.

573 عالمة مت منحها لل�صركات منذ اإطالق العالمة يف 2010

تكرمي 54 موؤ�ش�شة حا�شلة على عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات
•• دبي-الفجر:

كرمت غرفة جتارة دبي 54 �ضركة 
وم��وؤ���ض�����ض��ة ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى عالمة 
غرفة دبي للم�ضوؤولية الجتماعية 
الثاين  الن�ضف  لدورة  للموؤ�ض�ضات 
حفٍل  خ���الل  وذل���ك   ،2021 م��ن 
لإبراز  م��وؤخ��راً  نظمته  اف��رتا���ض��ي 
ال�����ض��رك��ات يف جمال  ري������ادة ه����ذه 
للموؤ�ض�ضات  امل�ضوؤولية الجتماعية 
واأماكن  ن�ضاطاتها  يف  وال�ضتدامة 
العالمات  ع����دد  ل��ي�����ض��ل  ع��م��ل��ه��ا، 
املمنوحة 573 عالمة منذ اإطالق 

املبادرة يف عام 2010.
وت���وزع���ت ال�����ض��رك��ات ال��ت��ي كرمت 
على  الف������رتا�������ض������ي  احل�����ف�����ل  يف 

ح�ضب ع��دد م���رات احل�����ض��ول على 
للم�ضوؤولية  دب����ي  غ��رف��ة  ع��الم��ة 
الجتماعية للموؤ�ض�ضات، والعالمة 
اخلا�ضة  وال����ع����الم����ة  امل���ت���ق���دم���ة 
وال��ب��ي��ئ��ة ومكان  امل��ج��ت��م��ع  ب��ف��ئ��ات 
و�ضملت  ال���ع���م���ل.  و����ض���وق  ال��ع��م��ل 
امل��ك��رم��ة ك��ل من  ال�����ض��رك��ات  قائمة 
امل�ضرق  الإم��ارات وبنك  �ضركة غاز 
 Emrill �ضريفي�ضيز  و”اإميرييل 
اأباريل  وجم��م��وع��ة   »Services

و”اإينوفا  ���ض��ل��ه��وب  وجم���م���وع���ة 
و”اإنفورماي�ضن   »Enova
 Information ف���������������ورت 
زليخة  وم�������ض���ت�������ض���ف���ى   »Fort
 AF ك��ون�����ض��رتاك�����ض��ن  اإف  و”ايه 
ودوك��������اب   »Construction
 »EMPOWER و”اإمباور 
“�ضينتينا  وجم���������م���������وع���������ة 

.»Centena
ك���م���ا ����ض���م���ت ق���ائ���م���ة ال�������ض���رك���ات 

بيئة  يف  تناف�ضيتهم  من  يعزز  مبا 
الأعمال. 

تتقدم  ال��ت��ي  ال�����ض��رك��ات  وت�ضتفيد 
بفئاتها  ال��ع��الم��ة  ع��ل��ى  للح�ضول 
مف�ضلة  ت���ق���اري���ر  م����ن  اجل����دي����دة 
العمل  م����ك����ان  ح������ول  ت��ق��ي��ي��م��ي��ة 
والجتماعية  البيئية  والتاأثريات 
لتح�ضني  ال�������ض���رك���ة،  ل���ن�������ض���اط���ات 
الجتماعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة  ب���رام���ج 
واحل���������ض����ول على  ل���ل���م���وؤ����ض�������ض���ات، 

ت���ق���دي���ر م����ن ق���ب���ل اخل�������رباء على 
ج��ه��وده��ا يف ه��ذا امل��ج��ال.  وتعترب 
للم�ضوؤولية  دب����ي  غ��رف��ة  ع��الم��ة 
اأداة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات  الج���ت���م���اع���ي���ة 
لل�ضركات  وتطويرية  ت�ضخي�ضية 
لتطبيق اأف�ضل ممار�ضات الأعمال 
العالمة  لها  تتيح  حيث  امل�ضوؤولة 
يف  والقوة  ال�ضعف  نقاط  اكت�ضاف 
تاأثريات  لإدارة  العملية  توجهاتها 
البيئة  ع��ل��ى  ال���ت���ج���اري  ن�����ض��اط��ه��ا 

امل��ك��رم��ة ك���ل م���ن خ���دم���ات النقل 
“تري�ضتار  وجم��م��وع��ة  امل��در���ض��ي 
ال����ت����وري����ق  ودار   »Tristar
اإند�ضرتيز  ب���اي���ب  و”فيوت�ضر 
 »Future Pipe Industries
ال��وط��ن��ي و”ايه  ال��ف��ج��رية  وب��ن��ك 
دب����ي  وم������رك������ز   »ABB ب������ي  ب������ي 
وجمموعة  ال����ع����امل����ي  ال����ت����ج����اري 
 »Himatrix “هيماتريك�ض 
و”بروكرت  وم�ضاركوه  والتميمي 
اأن������د ج���ام���ب���ل ال�������ض���رق الأو�����ض����ط 
 Procter and Gamble
و”اأرامك�ض   »Middle East
و”بري�ضي�ضن   »Aramex
 Precision برودكت�ض  بال�ضتيك 

 .»Plastic Products
ويف كلمته الرتحيبية خالل حفل 
نائب  بلهول،  التكرمي، هناأ في�ضل 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
احلا�ضلة  ال�����ض��رك��ات  ج��م��ي��ع  دب���ي 
على عالمة غرفة دبي للم�ضوؤولية 
واأ�ضاد  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املتميزة  وج���ه���وده���م  ب��ال��ت��زام��ه��م 
الجتماعية  امل�������ض���وؤول���ي���ة  جت�����اه 
لل�ضركات وال�ضتدامة، م�ضرياً اإىل 
غرفة  تلقت  املا�ضي،  ال��ع��ام  يف  اأن��ه 
م�ضاركة  ط��ل��ب   109 دب���ي  جت���ارة 

وذلك بعد اإطالقها حتديث جديد 
على العالمة بحيث اأ�ضبحت ذكية 
بالكامل، حيث توفر هذه  ورقمية 
على  لل�ضركات  الفر�ضة  العالمة 
ا�ضرتاتيجيتها  وم��راج��ع��ة  تقييم 
اأ�ضرع  ب�ضكل  املجتمعي  ون�ضاطها 

ومب�ضط.
تعترب  العالمة  ان  بلهول  واأ�ضاف 
وتطويرية  ت�����ض��خ��ي�����ض��ي��ة  اأداة 
على  مل�������ض���اع���دت���ه���م  ل����ل���������ض����رك����ات 
اخلا�ضة  ا�ضرتاتيجياتهم  تقييم 
لل�ضركات،  الجتماعية  بامل�ضوؤولية 
واك��ت�����ض��اب ال��ت��ق��دي��ر جل��ه��وده��م يف 
فئات مكان العمل وال�ضوق واملجتمع 
كذلك  م�ضرياّ  البيئية،  وامل��ب��ادرات 
اأن مركز اأخالقيات الأعمال التابع 
ي��ع��م��ل جنباً  ل��غ��رف��ة جت�����ارة دب����ي 
لدعمهم  ال�ضركات  م��ع  جنب  اإىل 
امل�ضوؤولية  مم���ار����ض���ات  وت���ع���زي���ز 
الجتماعية لل�ضركات وال�ضتدامة 

يف عملياتهم التجارية.
وعرب ممثلو ال�ضركات املكرمة عن 
عالمة  على  بح�ضولهم  �ضعادتهم 
الجتماعية  للم�ضوؤولة  دبي  غرفة 
مببادرات  م�ضيدين  للموؤ�ض�ضات، 
م��رك��ز اأخ��الق��ي��ات الأع��م��ال ودوره 
وتطويرها  ن�����ض��اط��ات��ه��م  دع����م  يف 

واملجتمع، كما ميكن ال�ضتفادة من 
العالمة يف اإجراء مراجعٍة داخلية 
امل�ضوؤولة  الجتماعية  لل�ضيا�ضات 
ال�ضركة، وتقييم الأداء  املطبقة يف 

وتطويره يف كافة النواحي. 
الأعمال  اأخالقيات  مركز  ويعترب 
ال��ذي مت اإط��الق��ه يف غرفة جتارة 
املركز   2004 ع��ام  دب��ي  و�ضناعة 
الأق���دم والأه���م من نوعه يف دولة 
الإم����������ارات ن����ظ����راً ل�������دوره ال���ب���ارز 
امل�ضوؤولية  مل���ف���ه���وم  ال����رتوي����ج  يف 
ل���الأع���م���ال.  ويقوم  الج��ت��م��اع��ي��ة 
دبي  اأع�ضاء غرفة  بت�ضجيع  املركز 
الأعمال  مم��ار���ض��ات  تطبيق  ع��ل��ى 
امل�ضوؤولة التي ت�ضاهم يف تعزيز اأداء 

موؤ�ض�ضاتهم وقدراتهم التناف�ضية.

•• دبي-الفجر:

والتي  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار،  “اإنف�ضتوبيا”  ق��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
املتحدة، توقيع  العربية  الإم��ارات  اأطلقتها حكومة 
اأكرب �ضركة لإدارة  مذكرة تفاهم مع “بالك روك”، 
الأ�ضول يف العامل، للتعاون واإثراء مناق�ضات ور�ض 
»قمة  م��ن  الأوىل  الن�ضخة  اأع���م���ال  خ���الل  ال��ع��م��ل 
يف  املقبل،  مار�ض   28 ي��وم  لال�ضتثمار«  اإنف�ضتوبيا 

اإطار فعاليات معر�ض اإك�ضبو2020 دبي. 
“بالك  �ضركة  �ضتكون  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
اإنف�ضتوبيا  لقمة  عامليا  ا�ضتثماريا  �ضريكا  روك” 
�ضهد توقيع املذكرة معايل عبد اهلل بن    .2022
طوق املري وزير القت�ضاد، فيما وقع املذكرة �ضعادة 
وال�ضيد  القت�ضاد،  وزارة  وكيل  �ضالح  اآل  اهلل  عبد 

والرئي�ض  الإداري  امل��دي��ر  ب��و���ض��وري�����ض،  با�ضالي�ض 
الإقليمي ل�ضركة بالك روك يف دبي، بح�ضور عدد 

من كبار امل�ضوؤولني من اجلانبني.
وزارة  وك���ي���ل  ���ض��ال��ح  اآل  اهلل  ع��ب��د  ����ض���ع���ادة  وق�����ال 
�ضت�ضارك  الت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  “مبوجب  الق��ت�����ض��اد، 
الكلمات  واأن�ضطة القمة عرب  اأعمال  بالك روك يف 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة وال��ن��ق��ا���ض��ات يف خم��ت��ل��ف حم����اور ور�ض 
العمل ف�ضال عن امل�ضاركة الإعالمية وغريها من 

الدعم الإ�ضايف للقمة«. 
واأ�ضاف �ضعادته اأن “قمة اإنف�ضتوبيا تعمل من اأجل 
وت�ضريع  النمو  وزي���ادة  العاملية  ال�ضتثمارات  دف��ع 
الأجيال  وازده������ار  رخ����اء  وامل�����ض��اه��م��ة يف  الب��ت��ك��ار 
ي��ع��م��ل ف��ي��ه ال�ضركاء  ال����ذي  امل���ك���ان  اإن����ه  ال���ق���ادم���ة. 
مبتكرة  مناذج  ل�ضياغة  مًعا  العامل  يف  امل�ضتثمرون 

التي  امل�ضتقبلية  ال�ضراكة  واأمن��اط  الأع��م��ال  لبيئة 
ا ا�ضتثمارية جديدة.«  �ضتولد فر�ضً

وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ب��ا���ض��ال��ي�����ض ب��و���ض��وري�����ض، املدير 
روك  ب��الك  ل�ضركة  الإق��ل��ي��م��ي  وال��رئ��ي�����ض  الإداري 
اإنف�ضتوبيا  اإط��الق  “ي�ضر بالك روك دعم  دب��ي،  يف 
ك�����ض��ري��ك ا���ض��ت��ث��م��اري ع��امل��ي ل��ه��ذا احل����دث، والذي 
لتبادل  م��ه��ًم��ا  ���ض��ن��وًي��ا  م��ن��ت��دى  ���ض��ك  ب��ال  �ضي�ضبح 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال���ض��ت��ث��م��ار  م�ضتقبل  ح���ول  الأف���ك���ار 
العامل واملنطقة. تعود عالقاتنا يف ال�ضرق الأو�ضط 
الأوىل من وج��ود �ضركة بالك روك،  ال�ضنوات  اإىل 
واأنا فخور بالدور الذي لعبته، و�ضت�ضتمر يف لعبه، 

خالل التطور الإيجابي مل�ضهد ال�ضتثمار هنا«. 
املبادرات  اإحدى  القمة متثل  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 
اأعلنتها  التي  اخلم�ضني«  »م�ضاريع  �ضمن  الرئي�ضة 

�ضتجمع  اإذ   ،2021 �ضبتمرب  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة 
احلكومية،  غ����ري  وامل���ن���ظ���م���ات  احل���ك���وم���ات  ق������ادة 
ال�ضتثمارية،  وامل�ضارف  اخلا�ض،  القطاع  وممثلي 
وال�ضركات العائلية، و�ضناديق ال�ضتثمار واملوؤ�ض�ضات 
الأكادميية والبحثية، ومكاتب ال�ضتثمار من اأنحاء 
الفر�ض، ومتكني  اأف��ك��ار، وتوفري  ال��ع��امل، لإط��الق 

ال�ضتثمارات يف امل�ضتقبل. 
اأعمال  بجدول  القمة  من  الأوىل  الن�ضخة  وتتميز 
ال�ضاحة  على  الأب���رز  القت�ضادية  بالق�ضايا  ث��ري 
وخرباء  الفكر  ق��ادة  م�ضاركة  ت�ضهد  حيث  العاملية، 
وامل�ضتثمرين،  القرار،  �ضناع  عن  ف�ضاًل  ال�ضناعة، 
واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  ال�����ض��رك��ات  م��ن  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
الأع���م���ال، وع���دد من  النا�ضئة ورج����ال  وال�����ض��رك��ات 

م�ضرعات وحا�ضنات الأعمال.

»قمة اإنف�شتوبيا« لال�شتثمار و»بالك روك« تربمان اتفاق تعاون 
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املال والأعمال

اختتم اأعماله يف اإك�صبو 2020 دبي

  »UFI« اإك�شبو ال�شارقة راٍع ر�شمي مللتقى الرابطة العاملية ل�شناعة املعار�س

مب�صاركة 53 من اأ�صحاب و�صاحبات امل�صاريع 

انطالق ملتقى ومعر�س املجل�س اخلليجي الأول 2022 لالأزياء واملجوهرات بتنظيم جمل�س �شيدات اأعمال عجمان

•• دبي-الفجر:

�ضارك مركز اإك�ضبو ال�ضارقة يف ملتقى 
املعار�ض  ل�ضناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��راب��ط��ة 
الأو����ض���ط  ال�������ض���رق  مل��ن��ط��ق��ة   )UFI(
واإف��ري��ق��ي��ا، ال���ذي ُع��ق��دت اأع��م��ال��ه على 
2-3 مار�ض اجل��اري يف  خالل الفرتة 
اإك�ضبو 2020 دبي، ب�ضفته راٍع ر�ضمي 
ل��ل��ح��دث ال����ذي ج��م��ع ن��خ��ب��ة م��ن اأب���رز 
القطاع يف منطقة  القائمني على هذا 
وخارجها،  واإفريقيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
وي�����ض��ت��ق��ط��ب ���ض��ن��وي��ا اأك����رث م���ن 150 
ممثال عن اجلهات املنظمة للمعار�ض 

واملوؤمترات من خمتلف دول العامل.

مركزا رئي�صا ل�صناعة املعار�س
املدفع،  ���ض��ي��ف حم��م��د  ����ض���ع���ادة  واأك������د 
اإك�ضبو  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض 
العربي  الحت�������اد  رئ���ي�������ض  ال�������ض���ارق���ة، 
ع�ضو  الدولية،  واملوؤمترات  للمعار�ض 
الدويل ل�ضناعة  اإدارة الحتاد  جمل�ض 
امللتقى  تنظيم  اأن  “اأويف”،  امل��ع��ار���ض 

•• ال�سارقة-الفجر:

باجلامعة  والإدارة  القت�ضاد  كلية  األقت 
التي  امل��ق��وم��ات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  القا�ضمية 
تتمتع بها دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف �ضياق روؤيتها لتعزيز البيئة ال�ضتثمارية 
املتنامية وموا�ضلة الرتقاء بجهودها وما 
تنمية  يف  متوالية  جن��اح��ات  م��ن  حتققه 

ال�ضتثمارات اخلارجية .
ملحا�ضرة  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ا�ضت�ضافت لها �ضعادة الأ�ضتاذ جمال �ضيف 
الإمارات  ل�مجل�ض  العام  الأمني  اجلروان 
طلبة  ل��ت��ع��ري��ف  ب���اخل���ارج  للم�ضتثمرين 
اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ض��م��ي��ة  ب��ك��اف��ة الإج�����راءات 
امل��ي�����ض��رة ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا ال����دول����ة من  
الأع�����م�����ال ف�ضال  ت���اأ����ض���ي�������ض ومم����ار�����ض����ة 
ع���ن ح��ر���ض ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر بيئة 
للم�ضتثمرين  وجاذبة  داعمة  ا�ضتثمارية 
امل��ح��ل��ي��ني والأج�����ان�����ب وال��ت��ف��ك��ري خ���ارج 
ال�ضتثمارية  الفر�ض  لتعزيز  ال�ضندوق 

املواتية .
الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  املحا�ضرة  ح�ضر 
القا�ضمية،  اجلامعة  مدير  اخللف  ع��واد 
و����ض���ع���ادة ����ض���امل اجل�������روان ن���ائ���ب مدير 
اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ض��وؤون امل��ال��ي��ة والإداري��������ة ، 
الهيئتني  واأع�������ض���اء  ال��ك��ل��ي��ات  وع����م����داء 
الأك��ادمي��ي��ة والإداري������ة وج��م��ع ك��ب��ري من 
الطلبة الذين اأداروا نقا�ضا مفتوحا حول 

وتبادل  ال��ت��وا���ض��ل  ف��ر���ض  م��ن  تتيحه 
واإقامة  ال��ف��ر���ض  واك��ت�����ض��اف  الأف���ك���ار، 

�ضراكات جديدة.
امللتقى  رع��اي��ة  اأن  اإىل  امل��دف��ع،  واأ����ض���ار 
تعد  ال�����ض��ارق��ة  اإك�ضبو  م��رك��ز  قبل  م��ن 
التجربة  على  ال�ضوء  لت�ضليط  فر�ضة 
اإعادة  يف  ال�ضارقة  لإم���ارة  النموذجية 
خالل  من  املعار�ض،  لقطاع  النتعا�ض 
الذي  ال�ضارقة”،  “اإك�ضبو  بوابة مركز 
مبتكرة  عمل  اآليات  تبني  على  حر�ض 
وممار�ضات  ب����روت����وك����ولت  وت��ط��ب��ي��ق 
تنظيمية عاملية، م�ضريا اإىل اأن �ضناعة 
انتعا�ض  يف  كبريا  دورا  تلعب  املعار�ض 
اق��ت�����ض��ادات ال��ع��دي��د م��ن ال����دول، حيث 
ت�ضري الإح�ضاءات اإىل اأن حجم �ضناعة 
اإىل  ت�ضل  عامليا  وامل��وؤمت��رات  املعار�ض 
ما يقارب من تريليوين دولر موزعة 
عاملي  معر�ض  اآلف   10 على  تقريبا 
متفاوت احلجم والأهمية، ويبلغ عدد 
حوايل  العامل  يف  لها  املنظمة  اجلهات 
2863 جهة منظمة، موؤكدا اأن الدول 
ر�ضالة  ت��ق��دم  ل��ل��م��ع��ار���ض  امل�ضت�ضيفة 

بدعم  ال��دول��ة  حققتها  التي  والنجاحات 
50 عاماً  ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة  على م���دار 
م�����ض��ت ت��ك��ف��ل ل���ه���ا حت��ق��ي��ق ه�����دف بناء 
والأ�ضرع  والأن�����ض��ط  الأف�����ض��ل  الق��ت�����ض��اد 
الدولة  �ضتنطلق  حيث  ال��ع��امل،  يف  من��وا 
ت��وؤه��ل��ه��ا لتحقيق   ق���اع���دة ح��ق��ي��ق��ي��ة  م���ن 
اأي�ضاً  ذل����ك  يف  م�����ض��ت��ن��دة  ال���ه���دف،  ه����ذا 
العامل،  دول  يف  ال��ط��ي��ب��ة  ال�����ض��م��ع��ة  ع��ل��ى 
حققتها  ال���ت���ي  ال���ن���ج���اح���ات  ج���ان���ب  اإىل 
القطاعات القت�ضادية الوطنية املختلفة 
الح�ضائيات  وف��ق  ال��دويل  امل�ضتوى  على 
وال��درا���ض��ات ال��ع��امل��ي��ة ���ض��واء ف��ى جمالت 
ال�ضتثمار  اأو  ال�����ض��ي��اح��ة  اأو  ال����ط����ريان 

ع��ل��ى اأر�����ض دول���ة الإم������ارات وحتديدا 
جناح  يج�ضد  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  يف 
بو�ضلة  ت���وج���ي���ه  يف  الإم�����������ارات  ن���ه���ج 
�ضناعة املعار�ض نحو التعايف وا�ضتعادة 
الأن�ضطة القت�ضادية زخمها، انطالقا 
ل�ضناعة  رئ��ي�����ض��ا  م���رك���زا  ك��ون��ه��ا  م���ن 
املعار�ض واملوؤمترات يف املنطقة، والتي 
الر�ضيدة  قيادتها  روؤي��ة  بف�ضل  �ضكلت 
مبا  والأن�ضطة  الفعاليات  لعودة  دافعا 

مهمة للم�ضتثمرين باأنها متتلك بنية 
ل�ضت�ضافة  ت��وؤه��ل��ه��ا  م��ت��ط��ورة  حتتية 
الكربى،  العاملية  الأح����داث  ه��ذه  مثل 
وم�ضتقرة  اآم��ن��ة  بيئة  ف��ه��ي  وب��ال��ت��ايل 
اأهمية  تتج�ضد  ه��ن��ا  وم���ن  اق��ت�����ض��ادي��ا، 
تاأثريها  ع���ن  ف�����ض��ال  ال�����ض��ن��اع��ة  ه���ذه 
ال���ق���وى ع��ل��ى ب��اق��ى ال��ق��ط��اع��ات، مثل 
التجزئة  وجت��ارة  واخلدمات  ال�ضياحة 

وغريها من القطاعات احليوية.

القت�ضاد الإماراتي . ويف بدية املحا�ضرة 
األقى �ضعادة الأ�ضتاذ جمال �ضيف اجلروان 
ن���ب���ذة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن جم��ل�����ض الإم�������ارات 
للم�ضتثمرين باخلارج  واأدواره م�ضتعر�ضا 
ال��دول��ة يف خمتلف  روؤي���ة  ال�ضياق  ذات  يف 
امل�ضاهمة  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
باعتبارها  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل��ك��ان��ة  ب��ت��ع��زي��ز 
اإقليمية  وب��واب��ة  ل��الأع��م��ال  �ضديقة  بيئة 
املمكنة  البيئة  وتوفري  العاملية  لالأ�ضواق 
التملك  واإت���اح���ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات  لتنمية 

للم�ضاريع بن�ضب ت�ضل اإىل 100%.
واأو���ض��ح  الأم���ني ال��ع��ام ملجل�ض الإم���ارات 
املكت�ضبات  اأن  ب���اخل���ارج،  للم�ضتثمرين 

اأو  ال�����ض��ي��ادي��ة  ال�����ض��ن��ادي��ق  اأو  ال���داخ���ل���ي 
ت�ضدر  �ضارت  التي  الإماراتية  ال�ضركات 
ت��ق��ن��ي��ات اإداري��������ة وجت������ارب مم���ي���زة على 

م�ضتوى العامل .
واأف��������اد ب����اأن����ه ع���ل���ى رغ�����م م����ا حت���ق���ق من 
الر�ضيدة   ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  اإل  جن��اح��ات، 
ال�ضتثمارات  ج����ذب  يف  ج���ه���دا  ت���األ���و  ل 
اخل��ارج��ي��ة وت��ط��وي��ر راأ����ض امل���ال الب�ضري 
امل���ح���ل���ي وت����وط����ني امل����ع����رف����ة، وم����واءم����ة 
خمرجات التعليم والتدريب مع متطلبات 
وتعزيز  امل�ضتقبل،  ووظائف  العمل  �ضوق 
دور ال�ضيا�ضات املالية يف توجيه القت�ضاد 
الكلي، من اأجل حتقيق الأهداف التنموية 

جتربة ثرية 
اأع��رب ناجي احل��داد املدير  من جانبه 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  مل��ن��ط��ق��ة  الإق��ل��ي��م��ي 
ل�ضناعة  العاملية  للرابطة  واإف��ري��ق��ي��ا 
املعار�ض )UFI( عن �ضعادته بالتعاون 
مع مركز اإك�ضبو ال�ضارقة يف رعاية هذا 

احلدث العامل����ي..
ثري������ة  جت���رب���ة  ك���ان���ت  اأن���ه���ا  م���وؤك���دا   
اأ�ض��همت يف تعزيز النجاح الذي حققه 
تاري�������خ  م��ن  ب��ال���ض�����������������ت��ف��ادة  امل��ل��ت��ق��ى، 
واملكان�������ة  بالتميز  احل��اف��ل  املرك�������ز 
خريط�ة  على  يحتله�������ا  التي   الرائدة 
انطالق�������ا  العاملية،  املعار�ض  �ضناع�����ة 
م����ن ال���ن���ج���اح���ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا على 
العديد  وا���ض��ت�����ض��اف��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ���ض��ع��ي��د 
املحلية  وامل���ن���ت���دي���ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 

والإقليمية والدولية.
ل�ضناعة  ال��ع��امل��ي��ة  “الرابطة  وت�����ض��م 
املعار�ض« )UFI(  يف ع�ضويتها اأكرث 
ومركز  و���ض��رك��ة  م��ن��ظ��م��ة   800 م���ن 
متثل  وامل���وؤمت���رات،  امل��ع��ار���ض  لتنظيم 

88 دولة يف العامل.

ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، ل��ت��ق��دم  دول���ة الإم����ارات 
ر�ضالة ثقة بالقدرة على قهر التحديات، 
وا�ضتدامة الإجن��ازات والإرادة  القوية يف 

�ضنع التميز وال�ضتثناء.
الأ�ضتاذ  �ضعادة  ق��ام  املحا�ضرة  نهاية  ويف 
ال��دك��ت��ور ع����واد اخل��ل��ف م��دي��ر اجلامعة 
الدكتور  الأ����ض���ت���اذ  ي���راف���ق���ه  ال��ق��ا���ض��م��ي��ة 
القت�ضاد  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ال�����ض��ام��ى  حم��م��د 
اجلروان  جمال  �ضعادة  بتكرمي  والإدارة 
تقديرا  القا�ضمية  اجلامعة  درع  مبنحه 
الأعمال  قادة  اأبرز  كاأحد  املميزة  جلهوده 
الت�ضالت،  جم���ال  يف  الإم������ارات  ب��دول��ة 

وال�ضتثمارات الدولية والتجارة .

•• عجمان- الفجر 

عجمان  اأعمال  �ضيدات  جمل�ض  نظم 
املجل�ض اخلليجي  ومعر�ض  “ملتقى 
الأول 2022 لالأزياء واملجوهرات” 
العاملي،  زري  م���رك���ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأ�����ض����ح����اب  م������ن   53 ومب���������ض����ارك����ة 
“الإمارات  م��ن  امل�ضاريع  و�ضاحبات 

�ضلطنة  البحرين،  مملكة   ، ال�ضعودية  العربية  اململكة  املتحدة،  العربية 
عمان، جمهورية م�ضر العربية”، ويهدف املعر�ض اإىل فتح اأ�ضواق جديدة 

وفتح اآفاق للتعاون وال�ضراكة بني امل�ضاركني.
افتتح فعاليات املعر�ض ال�ضيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي، و�ضعادة عبداهلل 
ح�ضر  كما  عجمان،  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املويجعي 
اآمنة  والدكتورة  مكتوم  اآل  ح�ضر  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  الفتتاح،  فعاليات 
جمل�ض  وع�ضوات  عجمان،  اأعمال  �ضيدات  جمل�ض  رئي�ضة  علي  اآل  خليفة 
اإدارة �ضيدات اأعمال الإم��ارات و�ضيدات اأعمال عجمان وجمموعة من رواد 

ورائدات الأعمال.
وي�ضتمر املعر�ض من تاريخ 2 اإىل 4 مار�ض اجلاري يف مركز عجمان لريادة 
العمال من ال�ضاعة الثالثة اإىل ال�ضاعة الثامنة م�ضاًء، حيث ي�ضم املعر�ض 

والدخون،  العطور  وامل��ج��وه��رات،  الذهب  والعبايات،  “املالب�ض   منتجات 
املعر�ض جانب من  ليوفر  املنتجات”  الأطعمة، الك�ض�ضورات وغريها من 

احتياجات الأ�ضر ل�ضهر رم�ضان الكرمي.
وقام احل�ضور بجولة تفقدية لالإطالع على امل�ضاريع امل�ضاركة، حيث قدم 
امل�ضاركني �ضرح واٍف حول امل�ضاريع واأهم املنتجات املعرو�ضة، واأثنى احل�ضور 
على جودة املنتجات وتنوعها الأمر الذي يعك�ض امل�ضاهمة الوا�ضحة مل�ضاريع 

رواد ورائدات الأعمال يف القطاع القت�ضادي.
واأكدت ال�ضيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي، اأن املراأة الإماراتية ب�ضكل خا�ض 
القيادات  جانب  من  ورع��اي��ة  باإهتمام  حتظى  عامة  والعربية  واخلليجية 
الر�ضيدة، لت�ضاهم املراأة ب�ضكل كبري يف خمتلف القطاعات ل�ضيما القطاع 
ومتكني  بدعم  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  توفره  مبا  م�ضيدة  القت�ضادي، 
�ضيدات ورائ��دات العمال من مبادرات وفعاليات تعزز من منو وا�ضتدامة 

دعم  يف  ودوره  املعر�ض  اأهمية  اإىل  واأ���ض��ارت  الأع��م��ال.  �ضاحبات  م�ضاريع 
م�ضاريع اأ�ضحاب و�ضاحبات العمال وتعزيز التوا�ضل مع املجتمع، اإىل جانب 
امل�ضتقبلية،  وال�ضراكة  للتعاون  اآف��اق  وفتح  اخل��ربات  لتبادل  من�ضة  توفري 
م�ضيدة بجهود جمل�ض �ضيدات اعمال عجمان يف تنظيم فعاليات ومعار�ض 

متخ�ض�ضة واإطالق برامج مبادرات تدعم اإ�ضتدامة ومنو امل�ضاريع. 
اأن تنظيم ملتقى ومعر�ض  اإىل  اآمنة خليفة،  الدكتورة  اأ�ضارت  من جانبها 
املجل�ض اخلليجي الأول، ياأتي �ضمن خطط املعار�ض املعتمدة خالل الربع 
الول من العام اجلاري، مو�ضحة ان املجل�ض يعتمد خطة فعاليات ومبادرات 
�ضاملة ومبتكرة تواكب تطلعات ع�ضوات املجل�ض واحلا�ضالت على رخ�ضة 

بدايات ب�ضكل خا�ض واأ�ضحاب و�ضاحبات العمال ب�ضكل عام. 
واأ�ضافت ان تنظيم ملتقى ومعر�ض املجل�ض اخلليجي الأول ياأتي تتويجاً 
الدولة،  وخ��ارج  داخ��ل  من  �ضركائه  وكافة  املجل�ض  بني  القائمة  لل�ضراكات 

بحيث ينظم امللتقى واملعر�ض نتيجة 
لتفاقية التعاون القائمة بني املجل�ض 
و مركز زري العاملي لال�ضت�ضارات يف 
مملكة البحرين والهادفة اإىل  تنفيذ 
فعاليات ومبادرات م�ضرتكة ومبتكرة 

تخدم روؤية واهداف الطرفان. 
خليفة،  اآم����ن����ة  ال����دك����ت����ورة  وث���م���ن���ت 
و�ضناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  ح����ر�����ض 
الداعمة ل�ضتمراية ومنو م�ضاريع   الو�ضائل والأدوات  عجمان على توفري 
املمكنة  والت�ضهيالت  الدعم  قنوات  وتنويع  الع��م��ال  و�ضاحبات  اأ�ضحاب 
عجمان  مركز  وُي�ضكل  عجمان،  اعمال  �ضيدات  جمل�ض  وفعاليات  مل�ضاريع 
الداعمة  الرئي�ضية  ال��رواف��د  اأح��د  عجمان  لغرفة  التابع  الع��م��ال  ل��ري��ادة 
للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة. من جانبها اأكدت زهراء باقر امل�ضت�ضارة يف 
توقيت  اهمية  على  العاملي،  زري  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض   � العمال  ري��ادة 
املعر�ض ودوره يف فتح اأ�ضواق جديدة لأ�ضحاب امل�ضاريع، موؤكدة اأن املعر�ض 
اآف��اق للتعاون  له دور هام يف تبادل اخل��ربات والفكار بني امل�ضاركني وفتح 
منتجات  من  لعدد  اأزي��اء  عر�ض  الول  اليوم  فعاليات  و�ضهدت  وال�ضراكة. 
الأول  اخلليجي  املجل�ض  ومعر�ض  “ملتقى  فعاليات  يف  امل�ضاركة  امل�ضاريع 

2022 لالأزياء واملجوهرات«.

ايدج تعزز التزامها جتاه ال�شوق الهندية 
بح�شور قوي يف معر�س الدفاع 2022

•• اأبوظبي- وام: 

الأهمية  ال��ه��ن��دي��ة ذات  ال�����ض��وق  ال��ت��زام��ه��ا جت����اه  اإي�����دج  ت��ع��زز جم��م��وع��ة 
ال�ضرتاتيجية من خالل م�ضاركتها يف الن�ضخة الثانية ع�ضرة من معر�ض 
الذي  والداخلي  والبحري  ال��ربي  الأم��ن  اأنظمة  2022، معر�ض  الدفاع 
اإىل   10 الفرتة من  ، يف  الهند  غ��وج��ورات يف  بولية  غانديناغار  يقام يف 
14 مار�ض. وتعد اإيدج واحدة من �ضركات التكنولوجيا املتقدمة الرائدة يف 

العامل يف جمال الدفاع وجمالت اأخرى.
و�ضيعر�ض جناح ايدج يف معر�ض الدفاع 2022 جمموعة وا�ضعة قوامها 

متطوراً  دف��اع��ي��اً  وم��ن��ت��ج��اً  ح���اًل   30
ت���ق���دم���ه���ا ث����الث����ة م����ن ����ض���رك���ات���ه���ا - 
ك���راك���ال وال���ط���ارق وه��ال��ك��ن، والتي 
اخلفيفة  الأ���ض��ل��ح��ة  جم���الت  تغطي 
والأنظمة  ب��دق��ة  املوجهة  وال��ذخ��ائ��ر 

املوجهة بدقة.
رئي�ض  ال��ب��ن��اي،  في�ضل  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
يف  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  الإدارة  جم���ل�������ض 
جمموعة ايدج: “ فخورون بامل�ضاركة 
لأول   2022 ال����دف����اع  م��ع��ر���ض  يف 
و�ضريكة  ���ض��وًق��ا  الهند  تعد  اإذ  م���رة. 
واإيدج  الإم��ارات  للغاية لدولة  مهمة 
والع�ضكرية  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ج��الت  يف 

روؤية  ولكليهما  وثيقة.  وجتارية  ثقافية  بعالقات  نتمتع  ونحن  واملدنية، 
اأكرب من الأم��ان والفر�ض يف مناطقنا وخارجها،  م�ضرتكة يف توفري قدر 
ومتقدمة  للتطبيق  قابلة  ومنتجات  حلول  اإن�ضاء  على  العمل  خ��الل  من 

تقنًيا وم�ضنعة يف الهند، لتحقيق هذه الأهداف«.
ال�����ض��راك��ة القت�ضادية  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤخ���راً  ال��ت��وق��ي��ع  “عقب  واأ����ض���اف: 
ال�ضاملة بني الإمارات والهند، اأ�ضبح الوقت منا�ضباً جداً ل�ضتك�ضاف فر�ض 
ي�ضمح ملجموعة  ا�ضرتاتيجية، مما  �ضراكات  وت�ضكيل  املعرفة  لنقل  جديدة 
الهند”  “ا�ضنع يف  ل�ضرتاتيجية  دعماً  املتقدمة  لقدراتها  بالرتويج  ايدج 
ذلك  يف  مب��ا  واملنتجات  احل��ل��ول  م��ن  ال��ع��دي��د  اي���دج  و�ضتعر�ض  ال�ضاملة«. 
 CSR 338و CSR 308و CAR 817و CAR 816 جمموعة كراكال 
وCSR 50 من البنادق املتطورة وCMP 9 SMG. كما �ضتعر�ض �ضركة 
و�ضتعر�ض  بدقة،  املوجهة  الذخائر  عائلة  من  م�ضغرة  اإ���ض��دارات  الطارق 

هالكن عائلة Thunder و Desert Sting من الذخائر املوجهة بدقة.

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�س  1.6
•• دبي-وام:

بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي اأم�ض اأكرث من 
1.6 مليار درهم. فقد �ضهدت الدائرة ت�ضجيل 341 مبايعة بقيمة 1.28 
مليار درهم منها 62 مبايعة اأرا�ض بقيمة 693.98 مليون درهم و279 
مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 589.8 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات 
تليها مبايعة  413 مليون دره��م يف منطقة مر�ضى دبي  الأرا���ض��ي بقيمة 
بقيمة  تليها مبايعة  الأوىل  ال�ضبا  ند  دره��م يف منطقة  26 مليون  بقيمة 

20 مليون درهم يف منطقة الرب�ضاء جنوب الرابعة.
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  اخلام�ضة  احلبية  منطقة  ت�ضدرت  و 
ال�ضفا  وادي  وتلتها منطقة  دره��م  مليون   69 بقيمة  مبايعة   28 �ضجلت 
 3 اليفرة  يف  وثالثة  دره���م  مليون   43 بقيمة  مبايعات   8 بت�ضجيلها   5
بت�ضجيلها 6 مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم. و فيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�ضقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا 

واأخريا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة برج خليفة.

كلية القت�شاد والإدارة باجلامعة القا�شمية تعرف بال�شتثمارات الإماراتية باخلارج
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�ضركة /فاليولب�ض منطقة حرة  )ذ م م( )رخ�ضة رقم 16902(  والكائنة ب���� مدينة دبي لالإنرتنت ، 
�ض ب ............ دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه 
ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ  21 فرباير 2022  ب�ضاأن اغالق وحل �ضركة / فاليولب�ض منطقة حرة  )ذ م م( 
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب : 
ال�ضيد / �ضاتيا �ضرينيفا�ض تريبا�ضورى

ا�ضم ال�ضركة : فاليولب�ض منطقة حرة  )ذ م م( 
�ض ب : .........   

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97144570300+ 

satyasrinivas.tripasuri@valuelabs.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
70021
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MOJAU_2022- 0053286 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : طارق علي ح�ضن جا�ضم احلو�ضني ، اجلن�ضية : الإمارات - يتنازل عن ح�ضة )%49( 

من ح�ضته )%100(   
اإىل الطرف الثاين : احمد حممد حافظ رزق - اجلن�ضية : م�ضر 

بال�ضم التجاري )اليقني ملقاولت البناء(  ن�ضاط الرخ�ضة )مقاولت بناء فئة خام�ضة( واملرخ�ض من 
دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 780436 ال�ضادرة  بتاريخ  

 2020/10/12
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
MOJAU_2022- 0053445 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : عبدالقادر حممد خري احلق - اجلن�ضية : بنغالدي�ض 

اإىل الطرف الثاين : ريبون مياه جمال مياه - اجلن�ضية : بنغالدي�ض 
بال�ضم التجاري )خورفكان لتنظيف املباين ومكافحة احل�ضرات(  ن�ضاط الرخ�ضة )خدمات التنظيف 
الداخلية للمباين ، خدمات مكافحة اآفات ال�ضحة العامة( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف 

خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم 776123 ال�ضادرة  بتاريخ  2020/2/10 
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

00000 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
MOJAU_2022- 0053258 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : احمد مراد علي حممد الأمريي - اجلن�ضية : الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : امين خلفان عبيد الغول ال�ضالمي - اجلن�ضية : الإمارات 
بال�ضم التجاري )دار كليوباترا لغ�ضيل وكي املالب�ض(  ن�ضاط الرخ�ضة )كي املالب�ض ، غ�ضيل 

املالب�ض( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف دبا احل�ضن - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم 
726991

 ال�ضادرة بتاريخ  2014/7/17  
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية دبا احل�ضن.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

تغيري ��سـم /مروه ح�سن علي مطر �لريامي 
الريامي(  مطر  علي  ح�ضن  )مروه  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�ضم التوثيقات 

بتغيري ا�ضمها من )مروه( اىل)مريه(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�ضم املذكور خالل 

العالن ن�ضر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ض ق�سم �لتوثيق �لعام 

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

70337

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حفيف فالنغاتيل حنيف فالنغاتيل  
�د�ء   �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000415/ 

اإىل املحكوم عليه : حفيف فالنغاتيل حنيف فالنغاتيل 
العنوان : العنوان ال�ضارقة ال�ضهباء �ضيدلية بني يا�ض 0529943235 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ جمموعة �ضلطان للعناية ال�ضحية  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 37991  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ضاعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لخ�سر�ر �لزر�عية  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000008/ 

اإىل املحكوم عليه : الخ�ضرار الزراعية 
العنوان : ال�ضارقة املجاز خلف �ضارع كورني�ض البحرية �ضقة رقم 2105 ملك �ضركة البطحاء للعقارات 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ ابو الكالم عبدالنور ، اجلن�ضية : بنغالدي�ضي 

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 16875  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ضاعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000148 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ثاقب جاويد ملقاولت ال�ضيانة العامة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان املنامة رقم مكاين 4604507732  

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/3/22 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 4( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/2 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  3544/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

وق��دره )969666.39  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  2019 جت��اري جزئي،  ل�ضنة   4733 رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 
درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 
وميثله : من�ضور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين    - الثالث  الطابق  �ضقة   -  16

املطلوب اإعالنه : علي ح�ضني بورتهراين - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املنارة - بردبي - دبي - �ضارع رقم 2 - فيال رقم a35 - بجوار م�ضجد 
 parselec@emirates.net.ae - 0504556873 - عائ�ضة بطي املال

بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2022/3/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�ضوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
حق منفعة ينتهي بتاريخ 2105/11/4 املنطقة : ند ح�ضة - رقم الر�ض 593 - امل�ضاحة : 91.97 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : 

بال�ض تاورز تي 2 - رقم الوحدة 1208 - التقييم : 554.430.69 درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 3544/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
وق��دره )969666.39  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد  2019 جت��اري جزئي،  ل�ضنة   4733 رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 

درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 

وميثله : من�ضور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين    - الثالث  الطابق  �ضقة   -  16
املطلوب اإعالنه : علي ح�ضني بورتهراين - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املنارة - بردبي - دبي - �ضارع رقم 2 - فيال رقم a35 - بجوار م�ضجد 

 parselec@emirates.net.ae - 0504556873 - عائ�ضة بطي املال
بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2022/3/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�ضوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
حق منفعة ينتهي بتاريخ 2105/11/4 املنطقة : ند ح�ضة - رقم الر�ض 593 - امل�ضاحة : 91.97 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : 

بال�ض تاورز تي 2 - رقم الوحدة 1208 - التقييم : 554.430.69 درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001099 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد نا�ضر عبدي  
- هاتف   3305 �ضقة   - ال�ضعادة  برج   - الكورني�ض  �ضارع   - - اخلان  ال�ضارقة  اإمارة    : : عنوانهما  الإقامة  جمهول حمل 

  0555544746 و   0555537990
نعلمكم اأن املدعية : امل�ضت�ضفى المريكي دبي �ض ذ م م 

قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي :
املاثل  امللف  اإىل  مدين   4013/2021 النزاع  ملف  �ضم   -  1

الفا  و�ضبعون  واثنان  )مائة   172،253.99 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام   2-
عليه  املدعي  دخول  تاريخ  من   5% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ضا(  وت�ضعون  وت�ضعة  درهما  وخم�ضون  وثالث  ومائتان 
الأول اىل امل�ضفي احلا�ضل يف 2021/4/2 وحتى ال�ضداد التام. 3 - الزام املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضروفات والتعاب. 
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/3/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب 
كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  وتقدمي مذكرة جوابية   ، وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الدعوى(  رقم )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات 

بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/3/1 م.   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001099 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ب�ضري حاجي عبدي 
- هاتف   3305 �ضقة   - ال�ضعادة  برج   - الكورني�ض  �ضارع   - - اخلان  ال�ضارقة  اإمارة    : : عنوانهما  الإقامة  جمهول حمل 

م  م  ذ  �ض  دبي  المريكي  امل�ضت�ضفى   : املدعية  اأن  نعلمكم   -  0555544746 و   0555537990
قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي :

املاثل  امللف  اإىل  مدين   4013/2021 النزاع  ملف  �ضم   -  1
الفا  و�ضبعون  واثنان  )مائة   172،253.99 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام   2-
عليه  املدعي  دخول  تاريخ  من   5% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ضا(  وت�ضعون  وت�ضعة  درهما  وخم�ضون  وثالث  ومائتان 

الأول اىل امل�ضفي احلا�ضل يف 2021/4/2 وحتى ال�ضداد التام. 
والتعاب.  وامل�ضروفات  بالر�ضوم  عليهما  املدعي  الزام   -  3

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/3/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب 
كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  وتقدمي مذكرة جوابية   ، وكيل معتمد  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الدعوى(  رقم )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات 

بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/3/1 م.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري بت�سفية �ل�سركة بغر�ض �لدمج     

ا�ضم ال�ضركة املندجمة : مركز دبليو تي ايه خلدمات رجال العمال - �س ذ م م  
رقم الرخ�ضة : 678672 

ا�ضم ال�ضركة الداجمة : مركز دبليو تي ايه خلدمات رجال العمال �ض ذ م م - رقم الرخ�ضة : 
العنوان : مكتب رقم 1401 - 1402 ملك مروان الر�ضتماين - بردبي - املركز التجاري الثاين 

ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة 
رقم القيد بال�ضجل التجاري 1104617

ا�ضم امل�ضفي : كابك�ض ح�ضن للتدقيق 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بت�ضفية ال�ضركة  باأنه قد مت  مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي 
ايه خلدمات رجال  دبليو تي  ال�ضركة مركز  م بغر�ض دجمها مع  م  ذ  ايه خلدمات رج��ال العمال �ض  دبليو تي  مركز 

العمال �ض ذ م وبتعيني امل�ضفي املذكور اأعاله للقيام باإجراءات الت�ضفية والدمج ح�ضب قرار اجلمعية العمومية. 
تاريخ ت�ضديق القرار : 2022/2/17  تاريخ القرار : 2022/1/17  

وعلى من لديه اأي اإعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني وال�ضركة يف العنوان التايل م�ضطحبا معه كافة امل�ضتند 
الثبوتية وذلك يف خالل 60 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن. 

عنوان ال�ضركة املندجمة : مكتب رقم  2102 ملك نا�ضر علي حممد اخوندي - اخلليج التجاري 
الهاتف : 971-4-5850641 

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�ضركة /فاليولب�ض منطقة حرة  )ذ م م( )رخ�ضة رقم 16902(  والكائنة ب���� مدينة دبي لالإنرتنت ، 
�ض ب ............ دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه 
ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ  21 فرباير 2022  ب�ضاأن اغالق وحل �ضركة / فاليولب�ض منطقة حرة  )ذ م م( 
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب : 
ال�ضيد / �ضاتيا �ضرينيفا�ض تريبا�ضورى

ا�ضم ال�ضركة : فاليولب�ض منطقة حرة  )ذ م م( 
�ض ب : .........   

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97144570300+ 

satyasrinivas.tripasuri@valuelabs.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
70021

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  3754/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

املبلغ املنفذ به وقدره )4،836،968.43 درهم(  ، ب�ضداد  2020/281 جتاري كلي  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 
�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب

طالب التنفيذ: ات�ض كيه ا�ض انك - فرع دبي )�ضابقا ات�ض - كيه - ا�ض - اركيتكت�ض انك ابوظبي( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مر�ضى دبي - مارينا 
بالزا - الطابق 27 - مكتب رقم 2706 ملك بروج العقارية - �ض ب 112229 - هاتف رقم : 044245000 بوكالة املحامي / عبدالعزيز 

الهنائي IBAN:AE630260001014644251201  - وميثله : عبدالعزيز خليفة م�ضعود �ضيخان الهنائي  
املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كري �ضيتي - �ض ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة القرهود البناية رقم 2 بجانب حمطة مرتو جيجيكو �ض ب 3555 ، هاتف : 2821191-04 فاك�ض 2825115-
info@mobhgroup.com  -  042825115  -  0506254844  -  3283693641 رقم  مكاين   -  04

بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2022/3/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�ضوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : بيانات العقار : ار�ض ف�ضاء - املنطقة : معي�ضم الول - رقم الر�ض - 2296 - رقم البلدية : 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،  - درهم   )15،580.777( التقييم   - مربع  مرت   4825.01  : امل�ضاحة   -  685-1

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001102 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : قي�ضر علي  

جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة منطقة املحطة �ضارع امللك عبدالعزيز بناية كيا للمركبات الطابق ال�ضابع رقم الهاتف 
 0502717874 :

بناء على طلب املدعية : اجرة ال�ضارقة )ذ م م(
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : 1.قيد الدعوى وحتديد موعد لنظره واإعالن املدعي عليها

2. الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد مبلغ وقدره )649.99 درهم( �ضتمائة وت�ضعة واربعون درهما 
وحتى  الدعوى  اإقامة  تاريخ  من   12% بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   .3 فل�ضا.  وت�ضعون  وت�ضعة 

ال�ضداد التام.  4. الزام املدعي عليهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/3/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف 
متام ال�ضاعة 8.30 �ضباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/2 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0049756 رقم �ملعاملة
اخطار عديل

الفردية بوكيل خدمات  املوؤ�ض�ضة  املخطر : حممد �ضعيب بن مقبول احمد - هندي اجلن�ضية - ب�ضفتي مالك 
امل�ضماه )القالم للخياطة والتطريز( واملرخ�ضة بالرقم )517881( وال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 

ال�ضارقة العنوان   - بال�ضارقة - الهاتف : 0502937490 
املخطر اليه : حممد عبدالرحمن حممد الناخي ال علي - اماراتي اجلن�ضية

الهاتف : 0504828111 - 0544482777 - العنوان ال�ضارقة
مو�ضوع الإخطار : احل�ضور اىل مقر الدائرة القت�ضادية

للخياطة  )القالم  وامل�ضماة  للمخطر  اململوكة  الرخ�ضة  خدمات  وكيل  هو  اليه  املخطر  اأن  حيث   -: الوقائع 
والتطريز( واملرخ�ضة بالرقم )517881( وال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. 

حيث املخطر اليه ممتنع عن احل�ضور لجناز ما يلزم من معامالت لت�ضيري م�ضلحة الرخ�ضة مما احلق باملخطر 
بالغ ال�ضرر، وعليه فاإن املخطر يرغب يف اإنذار املخطر اإليه ب�ضرورة احل�ضور اإىل مقر الدائرة القت�ضادية خالل 

خم�ضة اأيام واإل �ضوف ي�ضطر اأ�ضفا لتخاذ الجراءات القانونية �ضده. 
وعليه يلتم�ض املخطر من �ضعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�ضميا.

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70021

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000053 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اليباى كادينجيالن كيدتاباك  
�ضقة رقم  بناية �ضرافة الهلية -   - ليوارة  العنوان : عجمان -   : الإقامة  جمهول حمل 
 : الكرتوين  الربيد   -  0581788985  -  0555293883 رقم  هاتف   -  203

  4352011367 مكاين  رقم   info@marhaba.ae.org
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/3/10 انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/2 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/39391(
املنذر : الزاجل للعقارات - �ض ذ م م 

املنذر اليه : مطعم مله ودنه - �ض ذ م م 
املو�ضوع 

ينذر املنذر - املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد القيمة اليجارية املرت�ضدة بذمته مبلغ وقدره 
)136184( درهم م�ضتحقات الجرة للمحلني رقم 1 و 2 للفرتة من 2020/7/10 
الإنذار  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  اي��ام من  اق�ضاها خم�ضة  م��دة  خ��الل   2020/11/30 حتى 
ورفع  حقه  ل��ه  حتفظ  التي  القانونية  الإج����راءات  كافة  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �ضي�ضطر  واإل 
الدعوى املو�ضوعية واملطالبة بالتعوي�ض املنا�ضب عن اأي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر 

مع حتميل املنذر اليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70408

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/38859(
حمرر رقم 2022/1/40606 

املنذر بنك دبي الإ�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة - بوكالة املحامي حممد عبدامللك
املنذر اليه : عبدالن�ضار بانيكافيتيل كونهي حممد بي كونهي حممد - جمهول العنوان

املو�ضوع : اإعالن باإخطار عديل
حيث اأن�ه بت�اريخ 2016/2/3 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليه على عقد متوي�ل ل�ضالح املنذر اإليه مببلغ 
اك�ض تريل( موديل �ضنة )2015( رقم اللوح�ة )49782(  )ني�ضان  نوع  �ضيارة  - قر�ض متويل  درهم   97،200

رمز )16( خ�ضو�ضي ابوظبي - اللون ابي�ض على اأن يتم ال�ضداد وفقاً ل�ضروط واأحكام عقد التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�ضداد اأق�ضاط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�ض�د ف�ي ذمت�ه 

مبلغ وقدره 58،228/00 درهم، وذلك بخالف ما ي�ضتجد من اأرباح وغرامات وم�ضاريف قانونية وتعاقدية.
58،228 دره��م دره��م وذلك  املبلغ املرت�ضد يف ذمته وق��دره  �ضداد  اإليه ب�ضرورة  املنذر  املنذر يخطر  وعليه، فان 
اإليه، مبا يف  اأيام من تاريخه، واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية �ضد املنذر  خالل مدة �ضبعة 
ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعامالت 

املدنية والتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/38834(
حمرر رقم 2022/1/40619 

املنذر / بنك دبي الإ�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة  - بوكالة املحامي / حممد عبدامللك
املنذر اليه / م�ضعود حبيب اله رحيم فر - جمهول العنوان

املو�ضوع : اإعالن باإخطار عديل
حيث اأنه بتاريخ 2014/10/1 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليه على عقد متويل ل�ضالح املنذر اإليه مببلغ 
 )P( رمز )46.000 درهم - قر�ض متويل �ضيارة نوع )كيا �ضرياتو( موديل �ضنة )2015( رقم اللوحة )99157

خ�ضو�ضي دبي – اللون ا�ضود على اأن يتم ال�ضداد وفقاً ل�ضروط واأحكام عقد التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�ضداد اأق�ضاط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�ضد يف ذمته 

مبلغ وقدره 39،328 درهم، وذلك بخالف ما ي�ضتجد من اأرباح وغرامات وم�ضاريف قانونية وتعاقدية.
39،328 درهم وذلك خالل  املبلغ املرت�ضد يف ذمته وق��دره  �ضداد  اإليه ب�ضرورة  املنذر  املنذر يخطر  وعليه، فان 
اإليه، مبا يف ذلك  املنذر  القانونية �ضد  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  �ضي�ضطر  واإل  تاريخه،  اأي��ام من  �ضبعة  مدة 
اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعامالت املدنية 

والتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/38382(
املنذر : بنك اأبوظبي الول �ض م ع 

املنذر اإليهم : 1- �ضلوى عبيد �ضلطان جمرن املهريي
�ضالح حممد عبد اهلل املهريي حممد   -2

)ثمانية  دره��م   8،663،348،3 وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  اليهم  املنذراملنذر  ينذر   - املنذر 
ماليني و�ضتمائة وثالثة و�ضتني الف وثالثمائة وثمانيه واربعني درهم وثالث فلو�ض( للمنذر 
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�ضداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�ضوية املديونية املرت�ضدة بذمتكم مبا فيها 
طلب بيع العقار )فيال رقم r58( على قطعة الر�ض رقم 12 البالغ م�ضاحته 26،968.65 
قدم مربع مبنطقة الثنية الرابعة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون 
واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�ضنة 2008 بامارة 

دبي حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/38814(
حمرر رقم 2022/1/36944

املنذر : بنك دبي الإ�ضالمي - بوكالة املحامي حممد عبدامللك
املنذر اليه : يوجاناندا �ضوبر اماني�ضوارا راو راما بهاتال بينوما - جمهول العنوان

املو�ضوع : اإعالن باإخطار عديل
حيث اأنه بتاريخ 2017/5/30 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليه على عقد متويل ل�ضالح املنذر اإليه مببلغ 
86،400 درهم - قر�ض متويل �ضيارة نوع )مر�ضيد�ض ار 300( موديل �ضنة )2011( رقم اللوحة )47970( 

رمز )1( خ�ضو�ضي دبي - اللون ا�ضود على اأن يتم ال�ضداد وفقاً ل�ضروط واأحكام عقد التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�ضداد اأق�ضاط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�ضد يف ذمته 

مبلغ وقدره 100،282 درهم، وذلك بخالف ما ي�ضتجد من اأرباح وغرامات وم�ضاريف قانونية وتعاقدية.
وعليه ، فان املنذر يخطر املنذر اإليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته وقدره 100،282 درهم وذلك خالل 
اإليه، مبا يف ذلك  املنذر  القانونية �ضد  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  �ضي�ضطر  واإل  تاريخه،  اأي��ام من  �ضبعة  مدة 
اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعامالت املدنية 

والتجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �إبر�هيم حبيب �ل�ساحلي  
مدين    SHCEXCICIVS2019 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002093/ 

اإىل املحكوم عليه :  1 - حبيب اإبراهيم حبيب ال�ضاحلي 2 - حال اإبراهيم حبيب ال�ضاحلي ، 3 - لينا 
اإبراهيم حبيب ال�ضاحلي 4 - دانه اإبراهيم حبيب ال�ضاحلي  5 - �ضارة اإبراهيم حبيب ال�ضاحلي 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ حممد يا�ضني دغم�ض ، اجلن�ضية اأملاين  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 8216200 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �جو �سرييان �يديبوريت فارجي�ض �سرييا   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000645/ 

اإىل املحكوم عليه : اجو �ضرييان ايديبوريت فارجي�ض �ضرييا 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة بون لتجارة الدوات الريا�ضية - ذ م م  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 1445550 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0047414
اإخطار عديل بالوفاء

رقم  هوية  بطاقة  واحمل  املتحده  العربية  المارات  اجلن�ضية  احل�ضرمي،  اجلعيدي  �ضامل  �ضعيد  عمر  املخط�ر/ 
)784196987694856( وكيال عن ال�ضيد / حممد �ضعيد �ضامل اجلعيدي احل�ضرمي اجلن�ضية المارات العربية املتحده واحمل 

)SH20190214D08461( مبوجب الوكالة رقم )بطاقة هوية رقم )784196016837625
العن�وان / ال�ضارقة - هاتف رقم /0559591076

املخطر اإليه / رزاق احمد اكرب على ، باك�ضتاين اجلن�ضية يحمل بطاقة هوية رقم )784198687050611(
العن�وان/ ال�ضارقة - هاتف رقم / 0528247295
املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 7،578 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 2 �ضيك للمخطر مببلغ 7،578 )�ضبعة اآلف و خم�ضمائة و ثمانية و�ضبعون( درهم فقط وذلك مبوجب عقد 
ايجار مربم بني املخطر واملخطر اليه فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته ، حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيكات 

توجه املخطر ل�ضرف ال�ضيكات اإل اأنه ارتد دون �ضرفها لعدم وجود ر�ضيد كايف قابل لل�ضحب وبيانات ال�ضيكات كالتايل :
�ضيك رقم 000008 مببلغ 3،785 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2021/11/5 وامل�ضحوب على بنك امل�ضرق )الرقة دبي(
�ضيك رقم 000009 مببلغ 3،793 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2021/12/5 وامل�ضحوب على بنك امل�ضرق )الرقة دبي(

وحيث اإن املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املذكور خالل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية 

واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل باإلغاء �لوكالة  

MOJAU_2021- 0034495 رقم �ملعاملة
اخطار عزل

املخطر : حممد مر�ضي فريد حنفي - م�ضري اجلن�ضية
الهاتف : 0501900323

العنوان : ال�ضارقة
املخطر اإليه : احمد م�ضعد قرنى احمد �ضعد - م�ضري اجلن�ضية 

العنوان : الفجرية - دبا الفجرية 
هاتف رقم : 0557507052 

مو�ضوع الإخطار : اإعالن عزل وكالة
)SH20190425D17697( اإ�ضارة للوكالت املحررة ل�ضاحلك وامل�ضدق عليها من ال�ضيد الكاتب العدل بال�ضارقة برقم

بتاريخ 01/05/2019، وعمال لن�ض املادة : رقم : )955( من قانون املعامالت املدنية رقم : )5( ل�ضنة : )1985( واملعدل 
مبوجبها تكون لغية ول  لكم  املمنوحة  وال�ضالحيات  ال�ضلطات  جميع  فاأن  وعليه   ،  )1987(  : ل�ضنة  بالقانون رقم : )1( 

يجوز التعامل بهذه الوكالت من تاريخ ت�ضلمك العالن،
لذلك : 

من  ل�ضاحلك   01/05/2019 بتاريخ   SH20190425D17697 رقم  باإلغاءالوكالة  قمنا  قد  باأننا  اإعالمكم  نرجو 
تاريخ هذا الكتاب اأعاله واأن جميع ال�ضالحيات وال�ضلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً من 

تاريخ ا�ضتالمك هذا الإخطار يعترب لغيا،، 
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جيورج باليبالو�ض ليد ي�سما  
�د�ء  �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000288/ 

اإىل املحكوم عليه : جيورج باليبالو�ض ليد ي�ضما
العنوان : ال�ضارقة الندا القا�ضمية بناية القبي�ضي رقم 7 �ضقة رقم 1207  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي  ، اجلن�ضية الإمارات العربيةاملتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 5720.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - خالد قمر �سديقي �سديقي   
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000196/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد قمر �ضديقي �ضديقي 
العنوان : ال�ضارقة - املجاز - بناية القبي�ضي رقم 12 - �ضقة رقم 56 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي  ، اجلن�ضية الإمارات العربيةاملتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 13000.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حامد يو�سف حممد يو�سف   
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005085/ 

اإىل املحكوم عليه : حامد يو�ضف حممد يو�ضف 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي 
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 6500.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�د�ء    �أمر   AJCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000531/ 
اإىل املحكوم عليه : خلدون �ضلمان ال�ضفدي  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�ضي ، اجلن�ضية الإمارات العربيةاملتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 7094.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/08030
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�ضي - اإماراتي اجلن�ضية و ميثله بالوكالة/�ضلطان احمد راتب اخلطيب - �ضوري اجلن�ضية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�ضدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة برقم

العن�وان : ال�ضارقة  اأبو �ضغارة - مقابل حديقة اأبو �ضغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�ضي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

املخط�ر اإليه : انوج كومار - هندي اجلن�ضية و يحمل بطاقة هوية رقم "784198694183900"
”808“ رقم  �ضقة  العن�وان : ال�ضارقة - القا�ضمية - بناية القبي�ضي - بناية رقم “11” - 

هاتف رقم : 971551020339
مو�ضوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�ضيك.

الوق�ائ�ع : بتاريخ �ضابق قد حرر املخط�ر اإليه ل�ضالح املخط�ر �ضيك:
“بنك  “�ضتة الف و ثمامنائة و خم�ضة و �ضبعون درهم فقط ل غري” م�ضحوب على  “6،875” درهم  “000018” بقيمة  - رقم 

الإمارات دبي الوطني” م�ضتحق الدفع بتاريخ “18/07/2019”، حيث اأن ال�ضيك ل يقابله ر�ضيد قابل لل�ضحب.
- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالم الإخطار و اإل �ضوف 

يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�ض ال�مخطر من �ضعادة الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا ً.

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/4075
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�ضي - اإماراتي اجلن�ضية و ميثله بالوكالة/�ضلطان احمد راتب اخلطيب - �ضوري اجلن�ضية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�ضدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة برقم

العن�وان : ال�ضارقة  اأبو �ضغارة - مقابل حديقة اأبو �ضغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�ضي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

ال�م�خ�ط�ر اإليه : حممود في�ضل احمد �ضبيح - اأردين اجلن�ضية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198604729107”
. الر�ضي  الطابق   - ”1“ رقم  �ضقة   - الأمرية  بناية   - العن�وان : عجمان - الرميلة 1 

هاتف رقم : 971528858355
مو�ضوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�ضيك. 

الوق�ائ�ع :
بتاريخ �ضابق قد حرر ال�مخ�ط�ر اإليه ل�ضالح املخط�ر �ضيك:

ال�ضالمي  المارات  “م�ضرف  على  م�ضحوب  غري”  ل  فقط  درهم  اآلف  “خم�ضة  درهم   ”5،000“ بقيمة   ”000013“ رقم   -
�ض.م.ع” م�ضتحق الدفع بتاريخ “12/10/2019”، حيث اأن ال�ضيك ل يقابله ر�ضيد قابل لل�ضحب.

- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالم الإخطار و اإل �ضوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�ض ال�مخطر من �ضعادة الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا ً.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/8054
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�ضي - اإماراتي اجلن�ضية و ميثله بالوكالة/�ضلطان احمد راتب اخلطيب - �ضوري اجلن�ضية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�ضدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة برقم

العن�وان : ال�ضارقة  اأبو �ضغارة - مقابل حديقة اأبو �ضغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�ضي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

املخط�ر اإليه : على ا�ضد عبا�ض حممد بخ�ض - باك�ضتانى اجلن�ضية و يحمل الرقم املوحد “87934433”
العن�وان : ال�ضارقة - القا�ضمية - بناية القبي�ضي 7 - �ضقة رقم “1303”

هاتف رقم : 971588167480
مو�ضوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�ضيك.

الوق�ائ�ع :
بتاريخ �ضابق قد حرر املخط�ر اإليه ل�ضالح املخط�ر �ضيك:

- رقم “529625” بقيمة “6،250” درهم “�ضتة اآلف و منتان و خم�ضون درهم فقط ل غري” م�ضحوب على “بنك اخلليج الول” 
م�ضتحق الدفع بتاريخ “18/09/2019”، حيث اأن ال�ضيك ل يقابله ر�ضيد قابل لل�ضحب ، و احل�ضاب مغلق.

- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالم الإخطار و اإل �ضوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�ض ال�مخطر من �ضعادة الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا ً.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/08056
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�ضي - اإماراتي اجلن�ضية و ميثله بالوكالة/�ضلطان احمد راتب اخلطيب - �ضوري اجلن�ضية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�ضدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة برقم

العن�وان : ال�ضارقة  اأبو �ضغارة - مقابل حديقة اأبو �ضغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�ضي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

ال�مخ�ط�ر اإليه : عبد العزيز ايت عتو - مغربي اجلن�ضية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198664131426”
”13“ رقم  بناية   - القبي�ضي  بناية  العن�وان : ال�ضارقة - القا�ضمية - �ضقة رقم “1407” - 

هاتف رقم : 971565721858
مو�ضوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�ضيك.

الوق�ائع : بتاريخ �ضابق قد حرر ال�مخ�ط�ر اإليه ل�ضالح املخط�ر �ضيك:
- رقم “000003” بقيمة “6،250” درهم “�ضتة اآلف و منتان و خم�ضون درهم فقط ل غري” م�ضحوب على “م�ضرف الإمارات 

ر�ضيد قابل لل�ضحب يقابله  ل  ال�ضيك  اأن  حيث   ،”30/12/2020“ بتاريخ  الدفع  الإ�ضالمي �ض.م.ع” م�ضتحق 
- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالم الإخطار و اإل �ضوف 

يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�ض ال�مخطر من �ضعادة الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا.

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/07102
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�ضي - اإماراتي اجلن�ضية و ميثله بالوكالة/�ضلطان احمد راتب اخلطيب - �ضوري اجلن�ضية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�ضدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة برقم

العن�وان : ال�ضارقة  اأبو �ضغارة - مقابل حديقة اأبو �ضغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�ضي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

املخط�ر اإليه : حممد عبدالرحيم �ضيف الن�ضر ح�ضني - م�ضري اجلن�ضية و يحمل بطاقة هوية رقم “784197997159633”
العن�وان : ال�ضارقة - النهدة - بناية القبي�ضي - �ضقة رقم “307” - بناية رقم “9”

هاتف رقم : 971509136738
مو�ضوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�ضيك.

الوق�ائ�ع : 
بتاريخ �ضابق قد حرر املخط�ر اإليه ل�ضالح املخط�ر �ضيك:

- رقم “000004” بقيمة “6،000” درهم “ �ضتة اآلف درهم فقط ل غري” م�ضحوب على “بنك الإمارات دبي الوطني” م�ضتحق 
الدفع بتاريخ “02/09/2020”، حيث اأن ال�ضيك ل يقابله ر�ضيد قابل لل�ضحب.

- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالم الإخطار و اإل �ضوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�ض ال�مخطر من �ضعادة الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا ً.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/04073
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�ضي - اإماراتي اجلن�ضية و ميثله بالوكالة/�ضلطان احمد راتب اخلطيب - �ضوري اجلن�ضية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�ضدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة برقم

العن�وان : ال�ضارقة  اأبو �ضغارة - مقابل حديقة اأبو �ضغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�ضي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

املخط�ر اإليه : عبد الهادي عبد الوهاب عرب - �ضوري اجلن�ضية و يحمل بطاقة هوية رقم “784197668726827”
العن�وان : عجمان - النعيمية 2 - �ضقة رقم 202 - الطابق 2 - بناية لوؤلوؤة عجمان.

هاتف رقم : 971503800277
مو�ضوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�ضيك.

الوق�ائ�ع :
بتاريخ �ضابق قد حرر املخط�ر اإليه ل�ضالح املخط�ر �ضيك:

“بنك اأبوظبي التجاري “م�ضتحق  على  غري” م�ضحوب  ل  فقط  درهم  اآلف  “خم�ضة  - رقم “000125” بقيمة “5،000” درهم 
الدفع بتاريخ “12/10/2019”، حيث اأن ال�ضيك ل يقابله ر�ضيد قابل لل�ضحب.

- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالم الإخطار و اإل �ضوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�ض ال�مخطر من �ضعادة الكاتب العدل باإمارة ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا ً.
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001100 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي نواز خان - جمهول حمل الإقامة : دبي منطقة بزن�ض بيه برج �ضنقل بزن�ض تاور 
الطابق الثامن والع�ضرون مكتب 2802 رقم الهاتف : 0555915358 

اعالن بالن�ضر باللغتني العربية والجنليزية 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�ضارقة 

مبلغ  ب�ضداد  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  الزام   : ب  تطالبكم  اأعاله  املذكورة  الدعوى  رفعت  قد 
املدعي  الزام  فل�ضا.  وت�ضعون  وثمانية  درهما  وت�ضعون  وت�ضعة  ومائتان  الف  درهم(   1299.98( وقدره 
عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام. - الزام املدعي عليهم 
الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/3/17  اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �ضخ�ضيا 
او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي 

عليه. حرر بتاريخ  2022/3/3 م.   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/39718(
املنذر : خالد حميد �ضامل حممد الفال�ضي - اإماراتي اجلن�ضية
املنذر اليه : حممد عوي�ض اأحمد م�ضطفي - م�ضري اجلن�ضية

)جمهول حمل الإقامة(
ينذر املنذر، املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمتة مبلغ وقدره 20000 درهم 
)ع�ضرون األف درهم( والذي يثمل قيمة ال�ضيك املرجتع رقم 000014 امل�ضحوب على 
اأب��و ظبي التجاري ، وذل��ك يف خ��الل خم�ضة اي��ام من تاريخ الإن���ذار العديل واإل  بنك 
�ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة وفقاً لالجراءات املعمول مبا للحفاظ 
على حقوق موكلنا و اقامة امر اداء مببلغ ال�ضيك والزامكم ب�ضداد املبلغ املذكور مع 

الفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/39716(
املنذر : ال�ضيخ /عمر وادان با�ضا وادان - باك�ضتاين اجلن�ضية

املنذر اليها : فورتني يونيفري�ض اإنرتنا�ضيونال. �ض ذ م م
املو�ضوع

مبوجب هذا الإنذار فاإن املنذر ينذر املنذر اليها و ينبه عليها بت�ضليم ال�ضفن التي ا�ضرتاها منها و الواردة اأو�ضافها 
وو�ضع  املباعة  ال�ضفن  حيازة  من  متكنه  التي  القانونية  الإج���راءات  بكل  القيام  و  معها  املربمة  ال�ضراء  باتفاقية 
ميثله  من  او  املنذر  قبل  من  ل�ضتالمها  وذل��ك  بالتفاقية  املحددة  املوانئ  يف  للخردة  املخ�ض�ض  املكان  يف  خردتها 
قانونا يوم الثنني والثالثاء املوافقني ال�ضابع و الثامن )7( و)8( من �ضهر مار�ض ل�ضنة 2022 ميالدية يف متام 
ال�ضاعة الثامنة �ضباحا و ما بعدها و يف حالة المتناع عن الت�ضليم او بيع هذه ال�ضفن فان املنذر اليها تكون بذلك 
قد ف�ضخت اتفاقية ال�ضراء مع املنذر ويف هذه احلالة يحق للمنذر مطالبة املنذر اليها برد املبلغ الذي ت�ضلمته و 
تعوي�ضه تعوي�ضاً جابرا لكل �ضرر مع الحتفاظ بحقه يف الرجوع على املنذر اليها مبا يراه منا�ضبا وفقا للقانون 
ال�ضفينة  اخليمة  برا�ض  احلمراء  ميناء   )12 )�ض  وال�ضفينه  بال�ضارقة  خالد  مبيناء   )11 )�ض  ال�ضفينه  ل�ضتالم 

�ض13( مبيناء احلمرية بال�ضارقة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
MOJAU_2022- 0053398 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�ضيد : حممد �ضنو مياه �ضرحاب �ضيخ - بنجالدي�ضي اجلن�ضية - ميلك الرخ�ضة التجارية )طريق ال�ضبيل 
بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم )116733(  تاأ�ض�ضت  والتي  امل�ضتعملة( رخ�ضة جتارية  ال�ضيارات  لتجارة قطع غيار 
حيث ان ال�ضيد: حممد �ضنو مياه �ضرحاب �ضيخ - بنجالدي�ضي - اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته يف 
الرخ�ضة التجارية ))طريق ال�ضبيل لتجارة قطع غيار ال�ضيارات امل�ضتعملة(( البالغة )100%( اإىل ال�ضيد : جهانكري 
اقبال غالم حممد خان - باك�ضتاين اجلن�ضية ، وينوب عنه ال�ضيد/ عبداهلل حممد بن جهانكري اقبال مبوجب وكاله 
�ضادرة من الكاتب العدل وم�ضدقة برقم ت�ضديق SH20201028D51571 بتاريخ 2020/10/28 ، تغيري 
ال�ضم التجاري من )طريق ال�ضبيل لتجارة قطع غيار ال�ضيارات امل�ضتعملة( ايل )طريق ال�ضبيل ل�ضيانة ال�ضيارات(، 
تغيري الن�ضاط من )جتارة قطع غيار امل�ضتعملة لل�ضيارات( ايل )ال�ضيانة وال�ضالح العام للمركبات )كراجات(( تنازل 
�ضاحب الرخ�ضة لخر، تغيري ال�ضم التجاري لل�ضركة / املوؤ�ض�ضة، تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر، تغيري ن�ضاط.  وعمال 
بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا 
الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق على الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�ضر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن:ال�ضيدة / ن�ضرين بنت حممد بن ابراهيم الهول�ض  اجلن�ضية:ال�ضعودية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/عامر حممد 
ال�ضادرة  الغذائية(  املواد  لبيع  ال�ضام  )درة  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  �ضوريا،   : اجلن�ضية  ال�ضويلح- 
من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة رقم )787319(، تعديالت اأخرى : تغيري 
تغيري  ذ،م،م(،  الواحد  ال�ضخ�ض  )�ضركة  اإىل  فردية(  )موؤ�ض�ضة  من  للرخ�ضة  القانوين  ال�ضكل 
املواد  لبيع  ال�ضام  )درة  اإىل  الغذائية(  املواد  لبيع  ال�ضام  )درة  من  للرخ�ضة  التجاري  ال�ضم 

الغذائية ذ،م،م - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد(،
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�ضر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيد : حممد نور الدين حممد نور الزمان اجلن�ضية : بنغالدي�ض ، 
ال�ضيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  من  يرغب يف البيع والتنازل عن )%90( 
: حممد حمى الدين بيلوب - اجلن�ضية : بنغالدي�ض يف الرخ�ضة امل�ضماه )كافترييا عبق املدينة( 
تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )766875( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 

بال�ضارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�ضر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�ضيد/ رفات ح�ضني منري ح�ضني، اجلن�ضية : بنغالدي�ض يرغب 
ال�ضالم  ال�ضيد/مظهر  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
باأمارة  تاأ�ض�ضت  امليالد(  )مغ�ضلة  امل�ضماه  بالرخ�ضة  بنغالدي�ض  اجلن�ضية:  مزمل،  اميون 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )509497( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة 

بال�ضارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ض�ر
 : اجلن�ضية  الزمان  نور  حممد  الدين  نور  حممد   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
البالغة )%100(  البيع والتنازل عن )90%( من كامل ح�ضته  بنغالدي�ض، يرغب يف 
وذلك اإىل ال�ضيد : حممد حمى الدين بيلوب - اجلن�ضية : بنغالدي�ض يف الرخ�ضة امل�ضماه 
 )766875( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  املدينة(  عبق  )كافترييا 

ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة، تعديالت اخرى :  ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  10453/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/562 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)10821743( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : ال�ضركة العربية مل�ضتلزمات الكمبيوتر ل�ضحابها طه احمد خيارى و�ضريكه
عنوانه:خارج الدولة - ال�ضعودية - الريا�ض - املرا�ضالت - �ضارع ابو دجان - وموطنها املختار مكتب حمدان 
املنال - الطابق 8 -  الهرمي وم�ضاركوه حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج 

مكتب 802 - رقم مكاين:266598992 
املطلوب اإعالنه : 1- اي ا�ض اي تي ايه ئي منطقة حرة ذ.م.م    - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10821743( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزنية املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  10453/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/562 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)10821743( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : ال�ضركة العربية مل�ضتلزمات الكمبيوتر ل�ضحابها طه احمد خيارى و�ضريكه

عنوانه:خارج الدولة - ال�ضعودية - الريا�ض - املرا�ضالت - �ضارع ابو دجان - وموطنها املختار مكتب حمدان 
املنال - الطابق 8 -  الهرمي وم�ضاركوه حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج 

مكتب 802 - رقم مكاين:266598992 
املطلوب اإعالنه : 1- ماهي�ض فايدياناتان اينيكل    - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10821743( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزنية املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  17/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
2019/161 طعن عقاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )15727500( درهم  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 

�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : دافيد وليام برويز - عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع رقم 8 - مبنى �ضيتي اأفنيو - �ضقة 208 - 

بوملان هوتيل ، املطلوب اإعالنه : 1- ذا ديفلوبر للعقارات �ض.ذ.م.م    - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن:

 51.74 العقار  م�ضاحة   -  2110 الوحدة  رقم  مكتب   - لين  بارك  بناية/فيال   - التجاري  اخلليج  منطقة   -1
51.74 العقار  م�ضاحة   -  2717 الوحدة  رقم   - فندقية  غرفة   - لين  بارك  بناية/فيال   - التجاري  اخلليج  منطقة   -2

 28 العقار  م�ضاحة   -  2720 الوحدة  رقم   - فندقية  غرفة   - لين  بارك  بناية/فيال   - التجاري  اخلليج  منطقة   -3
33.86 العقار  م�ضاحة   -  2721 الوحدة  رقم   - فندقية  غرفة   - لين  بارك  بناية/فيال   - التجاري  اخلليج  منطقة   -4

 28.89 العقار  م�ضاحة   -  2903 الوحدة  رقم   - فندقية  غرفة   - لين  بارك  بناية/فيال   - التجاري  اخلليج  منطقة   -5
 29.94 العقار  م�ضاحة   -  2917 الوحدة  رقم   - فندقية  غرفة   - لين  بارك  بناية/فيال   - التجاري  اخلليج  منطقة   -6
31.65 العقار  م�ضاحة   -  3002 الوحدة  رقم   - فندقية  غرفة   - لين  بارك  بناية/فيال   - التجاري  اخلليج  منطقة   -7

 40.84 العقار  م�ضاحة   -  1641 الوحدة  رقم   - مكتب   - اوفي�ض  تارتز  بناية/متاين   - التجاري  اخلليج  منطقة   -8
 60.81 العقار  م�ضاحة   -  1850 الوحدة  رقم   - مكتب   - اوفي�ض  تارتز  بناية/متاين   - التجاري  اخلليج  منطقة   -9

وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ:2022/2/23

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 70197

�عالن بالن�سر        
 3693/2021/460 نز�ع مدين 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املتنازع �ضده : 1- دال�ض �ضتار خلدمات التنظيف  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :رقيه را�ضد حممد املحرزي 

وميثله : اأمل ح�ضن حممد حاجي كرم 
للمتنازعة مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  امل��ت��ن��ازع �ضدها  ب��ال��زام  احل�����ض��وري  ق��ررن��ا مبثابة 
يف  احلا�ضل  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  والفائدة  دره��م  الف  ع�ضر  اثني 
ذلك  ماعدا  وبرف�ض  بامل�ضروفات  وبالزامها  ال�ضداد  متام  وحتى   2020/10/8

من طلبات وب�ضمول القرار بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
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التمر  الدولية لنخيل  العامة جلائزة خليفة  الأمانة  اأعلنت 
“النخلة  مب�ضابقة  الفائزين  اأ�ضماء  عن  الزراعي  والبتكار 
تنظمها  التي   2022 ال�ضاد�ضة  بدورتها  ال�ضعراء”  باأل�ضنة 
اجلائزة برعاية معايل ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 
وجاءت  اجلائزة،  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  والتعاي�ض،  الت�ضامح 

النتائج على النحو التايل:

الفئة الأوىل )ال�ضعر الف�ضيح(
ربيع،  وئ��ام ع�ضام  ال�ضاعر  به  فاز  الأول:  املركز   1-
بيتنا  “يف  ب��ع��ن��وان  ق�ضيدة  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة،  م�ضر  جمهورية 

عّمة«
املركز الثاين: فاز به ال�ضاعر عبا�ض عبد العايل   2-
جا�ضم، جمهورية العراق، عن ق�ضيدة بعنوان “تاج ال�ضموخ«

ال�ضاعرة �ضفيقة وعيل،  الثالث: فازت به  املركز   3-
�ضيوخ  “�ضيخ  بعنوان  ق�ضيدة  ع��ن  اجل��زائ��ري��ة،  اجلمهورية 

النخيل«
الفئة الثانية )ال�ضعر النبطي(

املركز الأول: فاز به ال�ضاعر يو�ضف بن عبيد بن خمي�ض   1-
بعنوان  ق�ضيدة  ع��ن  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  الفال�ضي، 

“غيداء كل بيد«
امل��رك��ز ال��ث��اين: ف���از ب��ه ال�����ض��اع��ر ع��ل��ي حم��م��د اإبراهيم   2-
املجيني، �ضلطنة عمان، عن ق�ضيدة بعنوان “حبيبة القيظ«

امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ف���از ب��ه ال�����ض��اع��ر ف���رج ع��اي��د احل�ضني،   3-
“بنت  بعنوان  ق�ضيدة  ع��ن  ال�ضورية،  العربية  اجلمهورية 

البوادي«

بدورتها  امل�ضابقة  يف  الإج���م���ايل  امل�����ض��ارك��ني  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
عربية  دول��ة   19 ميثلون  و�ضاعرة  �ضاعر   1212 ال�ضاد�ضة 
َنَظُموا ق�ضائدهم �ضمن فئتني الفئة الأوىل باللغة العربية 
النخلة  حب  يف  النبطية  باللهجة  الثانية  والفئة  الف�ضحى 

به  اأدىل  �ضحفي  ت�ضريح  يف  ذل���ك  ج���اء  واأث���ره���ا.  وف�ضلها 
الدكتور عبد الوهاب زايد، اأمني عام جائزة خليفة الدولية 
نتائج تقييم  ا�ضتالم  الزراعي، عقب  التمر والبتكار  لنخيل 
الأعمال ال�ضعرية امل�ضاركة من قبل جلنة حتكيم متخ�ض�ضة 

بال�ضعر الف�ضيح وال�ضعر النبطي والنقد الأدبي. 
باأل�ضنة  “النخلة  م�ضابقة  اأن  اجل��ائ��زة  ع��ام  اأم���ني  واأ���ض��اف 
ال�ضعراء” تهدف اىل توظيف ال�ضعر النبطي كو�ضيلة مهمة 
من  التمر  نخيل  �ضجرة  لأه��م��ي��ة  اجل��م��ه��ور  وع��ي  تنمية  يف 
الناحية الرتاثية والزراعية والغذائية والقت�ضادية. وتعزيز 
ثقافة نخيل التمر لإحياء اأحد اأغرا�ض ال�ضعر )و�ضف �ضجرة 
بنوعية  ال�ضعرية  وال�ضاحة  العربية  املكتبة  ورف��د  النخيل( 
مميزة من الق�ضائد يف حب النخلة، وت�ضجيع ال�ضعراء على 
اجلميع  اأم��ام  الفر�ضة  واإتاحة  نوعية  ق�ضائد  وكتابة  اإب��داع 
للتناف�ض بطريقة �ضفافة وحتقيق ال�ضهرة من خالل ت�ضليط 

الأ�ضواء على جتارب ال�ضعراء الفائزين بامل�ضابقة.

•• ال�سارقة-الفجر: 

�ضمن فعاليات الحتفاء ب�ضهر القراءة  يف دولة 
“جممع  ا�ضت�ضاف  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
بال�ضارقة،  مقره  يف  بال�ضارقة”،  العربية  اللغة 
عجمان،  جامعة  م��ن  واأك��ادمي��ي��اً  طالبياً  وف���داً 
ال��ذن��ي��ب��ات، رئي�ض ق�ضم  ال��دك��ت��ور ف��اي��ز  ت��راأ���ض��ه 
ا�ضتقباله  يف  وك��ان  اجلامعة،  يف  العربية  اللغة 
الدكتور احممد �ضايف امل�ضتغامني، الأمني العام 
للمجمع، ورافقه عدد من م�ضوؤويل الإدارات يف 
املجمع يف جولة تعّرفوا من خاللها على اأق�ضام 

واإدارات املجمع.
تعريفّية  ن���دوة  ال���زي���ارة،  �ضمن  املجمع  ون��ظ��م 
العربية”،  ل��ل��غ��ة  ال���ت���اري���خ���ي  “املعجم  ح����ول 
امل�ضتغامني،  احم��م��د  ال��دك��ت��ور  خاللها  حت��دث 
القائمون  خاللها  من  يعمل  التي  الآلية  حول 
على املعجم، من حمررين وفنيني، وا�ضتعر�ض 
بيانات  لقاعدة  احلا�ضوبّية  املدونة  اإن�ضاء  واآلية 
املعجم، ودوره يف تنمية الآفاق البحثية للطالب 

والباحثني.
اإىل  الندوة  خالل  امل�ضتغامني  الدكتور  وتطرق 
العربية”  للغة  التاريخي  “املعجم  بني  الفرق 

حيث  الرتاثية،  التقليدية  املعاجم  من  وغ��ريه 
ب�����ض��رح معاين  ت��ع��ن��ى  امل��ع��اج��م ع����ادة  “اإن  ق����ال: 
الألفاظ، اأما املعجم التاريخي فاإنه يوؤرخ جلميع 
تاريخها  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  األ���ف���اظ 
ت���اري���خ ك��ت��اب��ة تلك  ي��ع��ود اإىل  ال���ق���دمي ، ح��ي��ث 
فيها،  كتبت  التي  القدمية  والنقو�ض  الألفاظ، 
والأقوام اأو البالد التي متت كتابتها يف ع�ضرهم، 
واأنواع اخلطوط التي كتبت بها، ثم البحث عن 
نظائر ذلك اللفظ يف اللغات ال�ضامية الأخرى 
واحلب�ضية،  وال��ع��ربي��ة  والآرام���ي���ة  كال�ضريانية 
وكيفية كتابته ونطقه يف تلك اللغات، ثم يبحث 

واأول  العربية،  الّلفظ يف  ا�ضتعمال  بعد ذلك يف 
ا�ضتعمالتها  وتطور  الكلمة،  تلك  ا�ضتعمل  من 

اإىل الع�ضر احلديث«.
�ضاحب  جهود  اإىل  امل�ضتغامني  الدكتور  واأ���ض��ار 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�ضمي، ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة، 
يف رعاية هذا امل�ضروع ومّل �ضمل املجامع العربية 
اأن اإجناز املعجم ي�ضكل اإ�ضافة  لإجن��ازه، موؤكداً 
معرفية لي�ض للعاملني يف اللغة العربية واإمنا 
الإن�ضانية  الآداب والعلوم  للباحثني يف خمتلف 
وي�ضتفيد منه كل مثقف حمّب للعربية ، يريد 

الأ�ضتزادة من علوم العربية ودقائق  اأ�ضرارها.
بدوره قّدم املهند�ض با�ضل حايك، املهند�ض الفني 
تناول فيها  ال��ن��دوة،  املجمع  مداخلة خ��الل  يف 
املعجم  مدونة  فيها  تعمل  التي  التقنية  الآلية 
التاريخي على اأ�ضا�ضها، �ضارحاً كيفية البحث يف 
التي يتعامل بها  حمتوى املعجم، ثم الطريقة 
حوايل  حتتوي  التي  امل��دون��ة،  مع  املتخ�ض�ضون 
12 األف كتاب وجمموعة من الوثائق اللغوية.

التي  املكتبة  على  ال��زي��ارة  خ��الل  الوفد  واطلع 
علوم  يف  ع���ن���وان   4000 م���ن  اأك�����رث  حت���ت���وي 
والفقه،  واحلديث  والتف�ضري  والقراآن  العربية 

على  تعرفوا  كما  الأخ���رى،  العلوم  اإىل  اإ�ضافة 
من  املكتبة  حتتويها  ال��ت��ي  ال��ن��ادرة  املطبوعات 
تاريخ  ي��ع��ود  اأ�ضلية  عربية  مل��ج��الت  اإ����ض���دارات 

بع�ضها اإىل اأكرث من قرن من الزمن.
وت��اأت��ي زي���ارة ال��وف��د الطالبي والأك��ادمي��ي من 
جامعة عجمان، يف اإطار �ضعي املجمع للتعريف 
العربية”،  للغة  التاريخي  “املعجم  مب�����ض��روع 
الذي ي�ضارك يف اإعداده عدد كبري من الباحثني 
اإجنازه  يف  وي�ضهم  والتقنيني،  واملتخ�ض�ضني 
اأك����رث م��ن 11 جم��م��ع��اً ع��رب��ي��اً، ي��ع��م��ل��ون حتت 

مظلة جممع اللغة العربية بال�ضارقة.

نظم ندوة تعريفّية حول املعجم واآلية اإجنازه

جممع اللغة العربية ي�شتعر�س جهود واآلية اإجناز 
املعجم التاريخي للغة العربية اأمام طلبة جامعة عجمان

•• اأبوظبي-الفجر:

نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  ال���ف���ن���ون  م���رك���ز  ك�����ض��ف   
اأمام اجلمهور  اأبوابه  اإع��ادة افتتاح  اأبوظبي عن 
حل�ضور العر�ض الأول يف ال�ضرق الأو�ضط لفيلم 
بعد�ضة  املبا�ضر  الوثائقي  الفيلم  ���ض��وت،   32
املخرج ال�ضينمائي �ضام جرين مع مو�ضيقى حّية 
تبدعها جي دي �ضام�ضون، يف 9 و10 مار�ض يف 

امل�ضرح الأحمر.
جتربًة  ال���وث���ائ���ق���ي  ����ض���وت   32 ف��ي��ل��م  ومي���ّث���ل 
الأ�ضا�ضية  العنا�ضر  ت�ضتك�ضف  وتفاعليًة  غامرًة 
الفيلم،  املركز عر�ض  ويعتزم  ال�ضوت.  لظاهرة 
�ضاندان�ض  مهرجان  لفتتاح  اختياره  مت  ال��ذي 
ال�ضينمائي ومهرجان �ضاوث باي �ضاوث وي�ضت 
ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي��ة احلية  ال�����ض��ال��ة  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي، يف 
ب�ضوت  مبا�ضراً  �ضرداً  ليقدم  الأحمر،  للم�ضرح 

اإبداع  م��ن  حية  اأ�ضلية  ومو�ضيقى  جرين  �ضام 
جي دي �ضام�ضون. 

اأخرجه  ال��ذي  احل��ي  الوثائقي  العر�ض  ي�ضكل 
�ضام جرين من�ضًة تربط �ضناعة الأفالم والأداء 
الفني وتزيل التحديات املتعلقة بهذين النمطني 
ال�ضخ�ضية  بالتجربة  الح��ت��ف��اء  م��ع  الفنيني 
اجلمعية. وت�ضمل هذه التجربة الفريدة تقدمي 
لتجربة  امل�ضاهدين  جلميع  ال��راأ���ض  �ضماعات 
تفاعلي  بعد  واإ���ض��ف��اء  امل��ذه��ل  ال�ضوتي  امل��زي��ج 

جديد على العر�ض الوثائقي احلي.
املدير  املو�ضوع، قال بيل براغني،  على  وتعليقاً 
ال���ف���ن���ون يف جامعة  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ف��ن��ي 
جرين  �ضام  اإب��داع  “يتجّلى  اأبوظبي:  نيويورك 
اأف��الٍم وثائقية مذهلة تت�ضم بالإبداع  ابتكار  يف 
والقرب من اجلمهور وتعك�ض الف�ضول والوعي 
وال�ضغف واحل�ض الفكاهي املميز الذي ميتلكه. 

ولطاملا �ضّدتني الأعمال التي حتمل العديد من 
الر�ضائل وحتتمل اأكرث من تاأويل، لذا ي�ضعدنا 
ا�ضتقبال اجلمهور يف امل�ضرح الأحمر لال�ضتمتاع 
مب�ضاهدة هذه التحفة الفنية متعددة املعاين«.

ومن جهته، قال املخرج �ضام جرين: “ت�ضعدين 
اأب��وظ��ب��ي بعد  ن��ي��وي��ورك  اإىل ج��ام��ع��ة  ال���ع���ودة 
ال�ضينمائي  فيلمي  حققه  ال��ذي  الباهر  النجاح 
والذي  فكرة،  األ��ف  عنوان  ال�ضابق حتت  املبا�ضر 
كرونو�ض  ف���رق���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ع���ر����ض���ه  مت 
الرباعية عام 2019 يف مركز الأداء الفني، كما 
اأ�ضاف امل�ضرح الرائع والتفاعل املميز للجمهور 
طابعاً ا�ضتثنائياً على العر�ض املُقام يف العا�ضمة 
التعليمية  الور�ضات  �ضاعدتني  كما  الإماراتية. 
التي اأقمناها يف احل�ضول على جتربٍة ا�ضتثنائية 
مع الطالب امل�ضاركني، بف�ضل الكادر الطالبي 
من  العديد  مع  �ضكلت  ال��ذي  وال�ضغوف  املتنوع 

م�ضتمرًة حتى  ت��زال  ما  رائعة  اأف��راده �ضداقاٍت 
بيل  م��ع  ج��دي��د  م��ن  ال��ت��ع��اون  وي�ضّرفني  الآن. 
اأب����رز ال�ضخ�ضيات  اإح����دى  ُي��ع��د  ال���ذي  ب��راج��ن، 

املميزة يف عامل فنون الأداء«.
���ض��وت يف   32 ل��ف��ي��ل��م  الأول  ال��ع��ر���ض  ومي���ّث���ل 
اإىل مركز  ل�ضام جرين  ع��ودًة موفقًة  الإم���ارات 
ال�ضابق  احل���ّي  ال��وث��ائ��ق��ي  فيلمه  ب��ع��د  ال��ف��ن��ون، 
بعنوان األف فكرة والذي مت عر�ضه بالتعاون مع 
فرقة كرونو�ض الرباعية عام 2018 يف جامعة 
نيويورك اأبوظبي؛ التي ا�ضت�ضافت العديد من 
�ضارك  والتي  الأف��الم  ب�ضناعة  املتعلقة  ور�ضاته 
ني يف  فيها اأفكاره حول هذا القطاع مع املخت�ضّ
اجلامعة وعدٍد من املخرجني الإماراتيني. كما 
ك�ضف جرين يف عام 2020 عن جمموعة من 
ليعمل  وامل��ب��ت��ك��رة،  ال��ف��ري��دة  الق�ضرية  الأف���الم 
وحتريره  �ضوت   32 فيلم  ت�ضوير  على  بعدها 

الفر�ضة  متيحاً  ال�ضحية  الأزم���ة  ف��رتة  خ��الل 
اأبوظبي حل�ضور  نيويورك  اأمام طالب جامعة 

�ضل�ضلة من الور�ضات الإبداعية على الإنرتنت.
وت�ضم قائمة الأفالم الوثائقية احلية للمخرج 
الأ�ضياء  ك��ل  مقيا�ض  فيلم  ن��ي��وي��ورك  يف  املقيم 
)2014(، واأغنية حب اإىل ريت�ضارد بوكمين�ضرت 
فولر )مع يو ل تينجو( )2012(، ويوتوبيا يف 
ب�ضوته  رواه��ا  والتي   ،)2010( حركات  اأرب��ع 
كما  احل��ي��ة.  الت�ضويرية  املو�ضيقى  وق���ع  ع��ل��ى 
ويذر  ذا  ال��ط��وي��ل  الوثائقي  فيلمه  تر�ضيح  مت 
اأندرجراوند عام 2004 لنيل جائزة الأو�ضكار، 
بعد اأن ُعر�ض لأول مرة يف مهرجان �ضاندان�ض 
ال�ضينمائي، كما �ضارك يف ويتني بينايل وُعر�ض 
اأنحاء  ال�����ض��ا���ض��ات يف خم��ت��ل��ف  ك��ث��ري م���ن  ع��ل��ى 

العامل.
وفنانة  ك��م��ل��ح��ن��ة  ���ض��ام�����ض��ون  دي  ج���ي  وت�����ربز 

وق���ائ���دة ف��رق��ة م��ني واأح����د اأع�����ض��اء ل��و تيجر، 
فرقة البانك الن�ضوية للمو�ضيقى الإلكرتونية؛ 
فنانًة  باعتبارها  عقد  م��ن  لأك��رث  عملت  حيث 
اأغ���اٍن  ومن�ضقة  وم��ن��ت��ج��ًة  ومو�ضيقيًة  ب�����ض��ري��ًة 
والتاأثري  وال��ف��ن��ون  املو�ضيقى،  جم���الت  �ضمن 
الج��ت��م��اع��ي وامل��و���ض��ة. وان��ط��ل��ق��ت خ���الل تلك 
الفرتة يف جولت عاملية، واأنتجت اأغاٍن لفنانني 
مقالت  وكتبت  جرامي،  جوائز  على  حا�ضلني 
يف اأبرز املجاّلت، كما �ضممت عماًل فنياً متعدد 
وثائقية  برامج  با�ضت�ضافة  و�ضاركت  الو�ضائط 
املبا�ضر  ال��دع��م  وت��ق��دمي  وال��ت��ح��ري��ر  والتمثيل 
الجتماعية  الق�ضايا  م��ن  وا���ض��ع��ة  مبجموعة 
اليوم  دي  ج��ي  وتعمل  التقدمية.  وال�ضيا�ضية 
م�����ض��اع��داً يف ق�ضم ال��ف��ن��ون ل��دى معهد  اأ���ض��ت��اذاً 
جامعة  يف  امل�ضجلة  للمو�ضيقى  ديفي�ض  كاليف 

نيويورك. 

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يقّدم العر�س الأول لفيلم 32 �صوت للمخرج �صام جرين 

املخرج ال�شينمائي املر�شح جلائزة الأو�شكار يقّدم حتفًة فنيًة منّوعًة جتمع
 بني املو�شيقى احلية وال�شرد املبا�شر مع جتربٍة �شينمائية �شوتية

مب�صاركة 1212 �صاعرا و�صاعرة من 19 دولة عربية

اإعالن اأ�شماء الفائزين مب�شابقة »النخلة باأل�شنة 
ال�شعراء« بدورتها ال�شاد�شة 2022
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ق باأغنية واحدة يف زمن )ال�صو�صيال ميديا( النجومية َتَتَحقَّ

مرعي �شرحان: برنامج الهواة عبارة عن لعبة
• مع اأنك تخّرجَت من برنامج )�ضوبر �ضتار( مع ديانا كرازون ورويدا عطية وملحم زين، اإل اأنهم 

رَت يف حق نف�ضك؟ برزوا مع اأنهم ل يتفوقون عليك باملوهبة، فهل هذا يعني اأنك ق�ضّ
- اأريد اأن اأطرح �ضوؤاًل: ملاذا مل يتقدم لبنان منذ 60 عاماً!

الظروف؟ كل  من  بالرغم  اأنف�ضهم  فر�ضوا  فنانني  هناك  • لكن 
- ل يوجد �ضيء ا�ضمه فْر�ض الفنان نف�ضه.

غالبية الذين ح�ضلوا على ميداليات ذهبية يف برامج الراحل �ضيمون اأ�ضمر مل يحققوا �ضيئاً، بينما 
َمن ح�ضلوا على ميداليات ف�ضية وبرونزية اأ�ضبحوا جنوم �ضف اأول يف لبنان والعامل.

برنامج الهواة عبارة عن لعبة، ويتم ت�ضليط ال�ضوء على بع�ض امل�ضرتكني، واآَخرون يحظون بالدعم 
املادي. يف )�ضوبر �ضتار(، تدخلت دول يف الت�ضويت، وهذه التجربة كانت حلوة من ناحية وغري جيدة 
من ناحية اأخرى، واأكرب عيب يف هذه الربامج اأن النا�ض يرتكون اأعمالهم ودرا�ضتهم للم�ضاركة فيها 

ويعّلقون اآماًل عليها ويتعلقون بها ملدة 5 اأ�ضهر.
مئات  ورائ��ه��م  من  ويقطفون  معنّي  مكان  اإىل  يو�ضلونهم  فاإنهم  املوهبة،  ميلكون  امل�ضرتكني  ولأن 
ماليني الدولرات بف�ضل الإعالنات، ويبخلون عليهم ب�10 اآلف دولر اأو بتاأمني م�ضتقبلهم اأو حتى 

اإهدائهم اأغنية.
هناك 12 م�ضرتكاً من اأ�ضحاب الأ�ضوات النظيفة تغربلوا من بني 300 األف م�ضرتك، وكانوا يثنون 

عليهم ويتحدثون عن البطون الوّلدة واأن العامل العربي فيه اأ�ضوات جميلة.
ومبجّرد انتهاء الربنامج، انقطعوا عنا وجتاهلونا حتى اإذا التقيناهم يف ال�ضارع.

الأهّم؟ هي  ال�ضتمرارية  واأن  فناناً  ت�ضنع  ل  الألقاب  اأن  مبا  نف�ضك  على  ت�ضتغل  مل  • ملاذا 
املمتدة بني عامي  الفرتة  لبنان خالل  الإع��الم يف  تلفزيون مت�ضك  6 حمطات  اأو   5 كانت هناك   -
1994 و2002. ومن بعدها اعتمد فنانو لبنان، كي ي�ضبحوا جنوماً، ا�ضرتاتيجيًة تقوم على دعم 
الأغنية يف 5 اأو 6 حمطات اإذاعية وت�ضويرها بطريقة الفيديو كليب، كما كانوا ي�ضدرون األبومات 
ق  من 10 اأغنيات، تبلغ تكلفتها 100 األف دولر، اأي ما يعادل ثمن 3 �ضقق يف ذلك الوقت، واإذا مل ُيوفَّ

الفنان ب�ضركة اإنتاج حقيقية مل يكن ممكناً اأن ي�ضبح جنماً.
ق باأغنية واحدة، وباإمكان اأي �ضخ�ض اأن ي�ضّور  اأما اليوم يف زمن )ال�ضو�ضيال ميديا(، فالنجومية َتَتَحقَّ

الأغنية وهو يجل�ض على درج بيته.
واأنا مل اأحظ ب�ضركة اإنتاج توؤمن باملواهب احلقيقية وتقّدم لها الدعم، وَمن ميلك 12 األف دولر من 
وراء الغناء يف احلفالت، لن يدفعها ثمن اأغنية، واإذا مل يقم بت�ضويقها لأنه ل ميلك املال فاإنها تنام 

يف الدرج.
الوقت؟ ذاك  يف  املال  ميلكان  يكونا  مل  عطية  ورويدا  زين  • ملحم 

- ملحم زين حظي بدعم تلفزيون )امل�ضتقبل( ثم ُفتحت له طاقة القَدر. اهلل ي�ضّخر لكل �ضخ�ض َمن 
يدعمه عدا عن اأنه �ضاب طيب وميلك كاريزما.

اأن  هو فاز باملرتبة الثالثة يف برنامج )�ضوبر �ضتار( وحظي بدعم ال�ضعب اللبناين الذي كان يتوقع 
يفوز باملرتبة الأوىل.

وعدم فوزه باللقب جعل النا�ض يتعاطفون معه وهو ا�ضتفاد من هذا التعاطف، الذي �ضّكل نوعاً من 
والو�ضط  خمفي،  �ضيء  يوجد  ل  واقعي.  ب�ضكل  تكلمنا  لو  اإليه  بالن�ضبة  )ت�ضويق(   )Suspense(

الفني كله مك�ضوف.
الكويت؟ يف  ن�ضاأتك  عن  تتحدث  • كيف 

- ُولدُت يف الكويت وتلّقيُت فيها درا�ضتي املدر�ضية واملو�ضيقية، وبقيُت هناك حتى العام 2002 اإىل اأن 
�ضنحْت فر�ضة )�ضوبر �ضتار(.

زار  عندما  ال�ضايف  ودي��ع  للراحل  ك�)هدية(  وق��ّدم��وين  موهبتي  الأه��ل  اكت�ضف  �ضنوات  ال�6  عمر  يف 
الكويت لإحياء حفل يف الريجن�ضي بال�ض، على اعتبار اأنني من اأبناء اجلالية اللبنانية الذين ميلكون 
�ضوتاً جمياًل، فطلب اأن يتبناين فنياً ثم اأكملُت امل�ضرية و�ضاركُت يف الربنامج الإذاعي والتلفزيوين 
)جنوم على الطريق( وفزُت باملرتبة الأوىل على مدار 3 �ضنوات، ومن بعدها �ضرت اأُطلب للغناء يف 
اأنني )طفل  امليالد والأعرا�ض على قاعدة  واأعياد  ال�ضياحية واحلفالت اخلا�ضة  احلفالت وامل�ضاريع 

معجزة(.
اأحييُت  بعدها  وم��ن  ب��ريوت.  اإىل  فانتقلُت  ال�18،  �ضن  وكنت يف  �ضتار(  )�ضوبر  ج��اءت فر�ضة  اأن  اإىل 
الكثري من احلفالت واملهرجانات يف �ضورية. لكن مل اأحظ بالدعم الإعالمي يف لبنان، ومن املعروف 

اأن الفنان ل ميكن اأن يربز من دونه. اإىل اأن و�ضلْت الفر�ضة املنا�ضبة.
�ضتار(؟ )�ضوبر  يف  الأوىل  بعد  الثانية  بانطالقتك  تدين  • ملن 

- اأدين اإىل اهلل بكل ما اأنا عليه اليوم، واأنا )ترند( على )ال�ضو�ضيال ميديا( منذ اأ�ضابيع عدة. الفنانان 

مروان خوري ورامي عيا�ض ف�ضلهما كبري، وكذلك ه�ضام حداد وكل َمن رّوج ل�ضمي كوديع 
ال�ضيخ يف اأكرث من اإطاللة له، مع اأن اأ�ضلوبه الغنائي يختلف عن اأ�ضلوبي.

واأنا ل اأن�ضى ف�ضله عندما كان يفتح الفيديو اأمام الفنانني يف العراق واأربيل و�ضورية ويقول 
لهم ا�ضمعوا مرعي �ضرحان.

ف  املميزة وو�ضْ النا�ض ملوهبتك  الفنية هو تقدير  ال�ضاحة  اإىل  اأف�ضل ما يف عودتك  • لعل 
البع�ض لك بالظاهرة الفنية بالرغم من انت�ضار الفن الهابط؟

- يف ظل موجة الف�ضاد الفني، كل النا�ض تقّبلوين. اأغني بفل�ضفة و)تكنيك( وِعرب وحتويالت 
ومقامات و)عجقة( مقامات ب�ضال�ضة و�ضهولة، ومل اأغّن اأي عمل خفيف اإل يف حلقة ه�ضام 

حداد ب�ضبب اأجواء الربنامج.
عندما دخلت حلقة مروان خوري، كان ابن اأخي وعمره 37 عاماً بني احلياة واملوت ب�ضبب 

اإ�ضابته ب�)كورونا( ومل اأقتنع اأنني غنيُت ب�ضكل جيد، لأن نف�ضيتي كانت 
�ضيئة، مع اأن مروان خوري اأحب اأن ي�ضيء على �ضوتي واأن 

يو�ضله اإىل كل النا�ض لأنه يوؤمن مبوهبتي.
وف�ضل  اأ�ضهر   6 تاأجلت  اأنها  مع  مميزة  حلقة  وكانت 

بينها وبني حلقة ه�ضام حداد 5 اأيام.
عيا�ض  رام��ي  اأ���ض��اء  بيومني،  ه�ضام  حلقة  وقبل 

ع��ل��ى ا���ض��م��ي ع���رب )ت����وي����رت(، وه�����ذا ي���وؤك���د اأن 
ك���ل م���ا ح�����ض��ل ج���اء ب��ت��دب��ري م���ن اهلل. خالل 
اأ�ضبوع واحد، ح�ضلت كل هذه الأمور ورّكزت 

ال�ضحافة اللبنانية على موهبتي.
• حتى املواقع امل�ضرية تتحدث عنك ب�ضكل 

اإيجابي وجميل؟
- احلمد هلل اأنه اأكرمني.

الذي  الغنائي  اللون  يختار  الفنان  ع��ادة   •
واأنت  ط��ّي��ع  فهو  �ضوتك  اأم���ا  ���ض��وت��ه،  ينا�ضب 
ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م ب���ه ل��ت��ق��دمي ك���ل الأل�����وان 

الناحية  ه��ذه  فهل  و�ضهولة.  ب��ج��دارة  الغنائية 
يٌِّزك عن غريك من الفنانني؟ حُت�ضب لك ومُتَ

تاأخرية فيها خ��رية(، والظروف  - طبعاً! يقال )كل 
املعي�ضية هي التي �ضاهمت بنجاحي. ولأنني من مواليد 

بحكم  اخلليجية  واللهجة  لهجتها  اأتقن  فاإنني  الكويت، 
يف  بها  قمت  التي  والأ���ض��ي��اء  امل��در���ض��ة  يف  برفاقي  اختالطي 

اأغني  وعندما  بطالقة،  العراقية  اللهجة  اأت��ق��ن  كما  احل��ي��اة، 
املوال العراقي يظن َمن ي�ضمعني اأنني عراقي لأنني اأتقن اللهجة 

واللكنة العراقية بطريقة ل يتقنها اأي فنان لبناين.
اأ�ضاتذة  اأي���دي  على  تتلمذُت  الكويت،  يف  ال�ضغر  منذ  ن�ضاأُت  ولأن��ن��ي 

املو�ضيقى واملعهد العايل للفنون املو�ضيقية هناك.
اأ�ضاتذتي من اجلن�ضية امل�ضرية،  اإملامي بعلم النغم، فيعود اإىل كون  اأما 

وهم دّر�ضوين هذا العلم على اأعمال حممد عبدالوهاب واأم كلثوم وال�ضيخ 
اأحمد بطريقة احرتافية ذكية جداً، و�ضلّموين  اأبو العال حممد وزكريا 
بدمي  فهو  والفولكلور،  العتابا  لون  �ضحيح.اأما  ب�ضكل  الإيقاعي  ال��وزن 
اأنا واأخوتي الذين ميلكون اأ�ضواتاً جميلة.ونحن نتحدى بع�ضنا البع�ض 
اأن  القَدر  و�ضاء  اأعرا�ضنا.  الدبكة يف  الدلعونا ونرق�ض  اللون ونغني  بهذا 

اأجيد الألوان اخلليجية وامل�ضرية والعراقية واللبنانية.
احلفالت  متعهدي  َت��ه��اُف��ت  ع��ن  تتحدث  ال��ت��ي  الأخ��ب��ار  �ضحة  م��ا   •

عليك؟
- هي �ضحيحة، وتلقيت دعوات للغناء يف كل دول العامل.

حفالت  �ضاأحيي  كما  واأ�ضرتاليا،  املتحدة  الوليات  يف  بجولة  و�ضاأقوم 
واأمل��ان��ي��ا والأردن وم�����ض��ر ول��ب��ن��ان وت��رك��ي��ا وق��ط��ر ودبي  ال�����ض��وي��د  يف 

والبحرين.

بعر�ض  �ضعادته  ع��ن  �ضمرة  با�ضم  الفنان  اأع���رب 
فيلمه اجلديد لعبة �ضيطان من بطولة، حممد 
اإ�ضالم  القا�ضي،  م��ي  �ضريع،  اأب���و  م�ضطفى  ع��ز، 
نان�ضي ���ض��الح، منى  ���ض��ل��ط��ان،  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م، 
اأحمد  دك��ت��ور  وتاأليف  تي�ضري،  ب��در  منة  مم���دوح، 

عثمان، ومن اإخراج اإبرام ن�ضاأت.
با�ضم �ضمرة خالل لقائه مع الإعالمية  واأ�ضاف 
املذاع  لي��ت(  )�ضبوت  بربنامج  �ضليمان،  �ضريين 
الفيلم  اإن  جدا  )فرحان  البلد،  �ضدى  قناة  على 
اأخريا نزل، ويعترب مغامرة ناجحة، واإن �ضاء اهلل 

نعمل حاجة حلوة(.
وت�����دور اأح�����داث ال��ف��ي��ل��م ح���ول جم��م��وع��ة �ضباب 
ت��دف��ع��ه��م ال���ظ���روف مل�����ض��ري جم��ه��ول ي��ت��ح��ك��م به 
�ضيطان من الإن�ض، متمثال يف تطبيق اإلكرتوين 
ال��ذك��ي��ة وي�����ض��ي��ط��ر على  اإىل ه��وات��ف��ه��م  ي��ت�����ض��ل��ل 

حياتهم وير�ضدهم اإىل الهاوية.

ال�ضابة  ال��ف��ن��ان��ة  ح�����ض��رت 
العر�ض  م���ه���ن���ا  ه�����ن�����ادي 
متا�ضيح  ل��ف��ي��ل��م  اخل���ا����ض 
النيل، رفقة زوجها الفنان 
ال�ضاب اأحمد خالد �ضالح، 
من  كبري  ع��دد  وبح�ضور 
ال���ن���ج���وم، مت��ه��ي��دا لطرح 
حيث  جت�����اري�����ا،  ال���ف���ي���ل���م 

ت�ضارك كاإحدى بطالته.
ال�ضابة  ال���ف���ن���ان���ة  ون���ف���ت 
م���ا ان��ت�����ض��ر م���وؤخ���را حول 
ان��ف�����ض��ال��ه��ا ع���ن زوج���ه���ا، 
معربة عن غ�ضبها ال�ضديد 
التي  ال�ضائعات  تلك  م��ن 
التوا�ضل  و�ضائل  تناقلتها 
الج����ت����م����اع����ي وامل������واق������ع 
املختلفة دون التاأكد منها، 
واأكدت اأن العالقة بينهما 
تواجدت  واأن��ه��ا  م�ضتقرة، 
اخل�����ا������ض  ال������ع������ر�������ض  يف 
بفيلمها  ل�����الح�����ت�����ف�����ال 
اجل��دي��د، ال��ذي تقدم فيه 
عما  مت��ام��ا  خمتلفا  دورا 
ق���دم���ت���ه خ������الل ال���ف���رتة 
امل��ا���ض��ي��ة، وت���ق���دم اأغ����اين 
بالفيلم  وا���ض��ت��ع��را���ض��ات 
ال��ك��وم��ي��دي اجل���دي���د مع 

باقة من النجوم.

با�شم �شمرة: 
فيلم لعبة 

�شيطان 
مغامرة ناجحة 

هنادي مهنا غا�شبة من �شائعة انف�شالها

يف  و�صارك  الكويت  من  �صرحان  مرعي  اللبناين  الفنان  انطلق 
برنامج )�صوبر �صتار(، ولكن احلظ مل يدعمه اإل يف الأ�صابيع 
مليونًا.  ال�50  اأغنياته  م�صاهدات  عدد  جتاوز  حيث  الأخ��رية، 

�صرحان حتدث عن جتربته الفنية يف هذا احلوار
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العلماء يكت�شفون ال�شبب املحتمل ملر�س األزهامير!
بحثا جديدا  ولكن  ق��رن،  لأك��رث من  العلماء  األزهامير  اأ�ضل مر�ض  ح��رّي 
يدعي اأنه اكت�ضف اجلاين - قد يكون ناجما عن تباطوؤ قدرة اخلاليا على 

تنظيف نف�ضها.
اأن   ،)Riverside )UCR كاليفورنيا،  جامعة  من  باحثون  ويقرتح 
 - عاما   65 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأ�ضخا�ض  ل��دى  لوحظ  التباطوؤ 
ال�ضحي  غري  للرتاكم  املحتمل  ال�ضبب  وهو   - للت�ضخي�ض  املنا�ضب  ال�ضن 
الذاتي،  اللتهام  با�ضم  امل��ع��روف  التباطوؤ،  يحدث  اأن  وميكن  ال��دم��اغ.  يف 
الربوتني  يكفي من  ما  ال�ضيام، حيث ل حت�ضل اخلاليا على  عن طريق 
تدوير  اإع���ادة  ال��ف��راغ عن طريق  وه��ي مت��الأ   - للفرد  الغذائي  النظام  من 

الربوتينات املوجودة بالفعل يف اخلاليا.
قاد  ال��ذي  كاليفورنيا،  جامعة  يف  الكيمياء  اأ���ض��ت��اذ  ج��ول��ي��ان،  ري��ان  وي��ق��ول 
واإذا  ال��ذات��ي،  اللتهام  لتح�ضني  الأدوي���ة  اختبار  بالفعل  يتم  اإن��ه  الدرا�ضة، 
حمتمل  وقائي  عقار  روؤي��ة  فيمكننا  الزهامير،  مر�ض  �ضبب  هو  ه��ذا  ك��ان 
الذاتي  التباطوؤ يف اللتهام  "اإذا كان  القريب. وقال جوليان:  امل�ضتقبل  يف 
تاأثري  لها  يكون  اأن  تزيدها يجب  التي  الأ�ضياء  فاإن  الأ�ضا�ضي،  ال�ضبب  هو 
األزهامير  األ��ي��و���ض  ال��دك��ت��ور  قبل  م��ن  امل��ر���ض  واكت�ضف  ومعاك�ض".  مفيد 
اأن�ضجة امل��خ لم��راأة ماتت ب�ضبب  1906، ال��ذي لح��ظ تغريات يف  يف ع��ام 
مر�ض عقلي غري عادي - وكيف يحدث منذ ذلك احلني ظل لغزا. وعادة 
ما ي�ضخ�ض الأطباء مر�ض الزهامير عندما يجدون مزيجا من لويحات 

الأميلويد والت�ضابك الليفي الع�ضبي، اإىل جانب الأبعاد.
النا�ض لديهم  "ما يقرب من %20 من  بيان:  ذل��ك، قال جوليان يف  ومع 
لويحات، لكن ل توجد عالمات على اخلرف. وهذا يجعل الأمر يبدو كما 

لو اأن اللوحات نف�ضها لي�ضت هي ال�ضبب".
من  املر�ض  �ضيفرة  فك  من  متكنوا  اأنهم  وزم���الوؤه  جوليان  يعتقد  والآن، 

خالل النظر اإىل الربوتينات داخل الدماغ.
والذي  األزهامير،  مر�ض  ي�ضبب  الطبيعي  غري  الرتاكم  اأن  املعروف  ومن 
يت�ضمن ن��وع��ني م���ن ال��ربوت��ي��ن��ات: اأح��ده��م��ا ي�����ض��م��ى اأم��ي��ل��وي��د، وال���ذي 
والتي  ت��او،  ي�ضمى  والآخ���ر  ال��دم��اغ،  ح��ول خاليا  لويحات  روا���ض��ب��ه  ت�ضكل 
بالرتكيز  ال��درا���ض��ة  الفريق  وب���داأ  ال��دم��اغ.  خ��الي��ا  داخ���ل  الت�ضابك  ت�ضكل 
اأدمغة  يف  ب�ضكل غري طبيعي  م�ضوهة  اأنها  ُوج��د  التي  ت��او،  بروتينات  على 
الأ�ضخا�ض امل�ضابني مبر�ض األزهامير. وت�ضاعد بروتينات تاو على ا�ضتقرار 
الهيكل العظمي الداخلي للخاليا الع�ضبية، واملعروفة اأي�ضا با�ضم اخلاليا 

الع�ضبية، يف الدماغ.
للعلماء  لتاو  املختلف  ال�ضكل  �ضمح  اكت�ضافه،  �ضعوبة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ع��الم��ات خارجية  اأي  ع��ن  ي��ع��ربوا  ال��ذي��ن مل  الأ���ض��خ��ا���ض  ب��ني  بالتمييز 
للخرف من اأولئك الذين فعلوا ذلك. ويركز خمترب جوليان يف اجلامعة 
اأن يتخذها جزيء واحد، والتي ت�ضمى  التي ميكن  الأ�ضكال املختلفة  على 

الأيزومرات، والتي �ضاعدت اأي�ضا يف توجيههم اإىل اجلاين.
الأبعاد  ث��الث��ي  اجت���اه  ذو  نف�ضه  اجل���زيء  ه��و  "الأيزومر  ج��ول��ي��ان:  وق���ال 

خمتلف عن الأ�ضل".
بها.  امل��ت��ربع  ال��دم��اغ  عينات  يف  ال��ربوت��ي��ن��ات  جميع  بفح�ض  الفريق  وق���ام 
واأولئك الذين يعانون من تراكم الدماغ ولكن لي�ض لديهم اخلرف، لديهم 
تاو طبيعي، بينما ُعرث على �ضكل خمتلف من تاو لدى اأولئك الذين طوروا 
لويحات اأو ت�ضابكا وكذلك اخلرف. ومعظم الربوتينات يف اجل�ضم لها عمر 
تتحول  اأن  باقية، ميكن  اأنها  وج��دت  اإذا  ولكن  �ضاعة،   48 اأق��ل من  ن�ضف 

بع�ض الأحما�ض الأمينية اإىل اأيزومر اآخر.

ال�صم�س؟ حرارة  درجة  تبلغ  •  كم 
- على ال�ضطح، ت�ضل حرارة ال�ضم�ض اىل 5600 درجة مئوية.. بينما 

يف باطن ال�ضم�ض، فت�ضل اىل 15 مليون درجة مئوية.
ال�صاخن؟ املاء  اأم  البارد  املاء  اأخف..  •  اأيهما 

- املاء البارد.
والأر�س  ال�صم�س  بن  امل�صافة  اأكرب،  امل�صافتن  • اأي 

اأم امل�صافة بن الأر�س والقمر؟
- امل�ضافة بني ال�ضم�ض والأر�ض حيث تعادل حوايل 385 �ضعف امل�ضافة 

بني الأر�ض والقمر.
• ما هي املدينة التي ت�صتخدم خيوط العنكبوت يف 

حياكة الأقم�صة؟
- مدغ�ضقر.

الدافئة. املياه  من  اأ�ضرع  ب�ضكل  الباردة  املياه  يف  ت�ضري  • البواخر 
 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �ضك�ضبري  ابنة  ان  ت�ضدق  • هل 

الدم  يف  احلم�ضية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ضاي  �ضرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�ضبة الكول�ضرتول يف الدم والعامل الأ�ضا�ضي يف ت�ضّلب ال�ضرايني.

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�ضل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�ضل حاجة  يوميا يف احلالت  ي�ضرب 1-5،1 ليرت ماء  اأن  لكل فرد  ال�ضروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�ضم للماء اىل ح��وايل 3 ليرت يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�ضم يف احلالتني ن�ضبة 

كبرية من العرق.
الكبار. ي�ضيب  مما  اأقل  بن�ضب  ولكن  اأي�ضا  الأطفال  ي�ضيب  ال�ضقيقة  �ضداع  اأن  تعلم  •هل 

منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 
خمتلفة. ل�ضان  ب�ضمة  له  �ضخ�ض  فكل  ال�ضابع  ب�ضمة  • مثل 

الخ�ضر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 
مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�ضيئة  • ال�ضفة 

الكوهنيور. هي  ما�ضة  ا�ضهر  • ا�ضم 
ال�ضينيون. هم  احلدائق  ان�ضاء  فكرة  ابتكر  �ضعب  • اول 

العطور. �ضناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ضتخرج  • العنرب 

املحتال وال�سر الكبري
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ال�صمر 
ت����ن����اول امل������راأة 
احل��������������ام��������������ل 
ي�ضهل  لل�ضمر 
عملية الولدة، 
دون  ول�������ك�������ن 
منه  الإك�����ث�����ار 
يت�ضبب  لأن�����ه 
ال��������������ولدة  يف 
املبكرة، فعليك 
2 كوب  ت��ن��اول 

اإدرار  يف الأ�ضبوع، كما ي�ضهل نزول ال��دورة ال�ضهرية بدون اأمل، ويزيد من 
اللن لالأم املر�ضع.

ويقوي اجلهاز املناعي للج�ضم، ويقي من الإ�ضابة باأمرا�ض ال�ضتاء، ويحد 
من ارتفاع �ضغط الدم.

كما يحمى الأطفال من الإ�ضابة باملغ�ض، وي�ضهل عملية اله�ضم، وي�ضاعد 
وا�ضرتخاء  بالراحة  ال�ضعور  على  وي�ضاعد  البطن،  من  الغازات  طرد  على 

اجلهاز الع�ضبي.
الرغبة  ويقوي  القولون،  ب�ضرطان  والإ�ضابة  القولون،  يعالج م�ضاكل  كما 

اجلن�ضية لدى ال�ضيدات، لأنه يزيد اإفراز هرمون الإ�ضرتوجني.
ويخل�ض من ق�ضرة ال�ضعر ويقويه ويحد من ت�ضاقطه، ويحد من الإ�ضابة 

بالنوبات القلبية، ويقي من الإ�ضابة بال�ضاكتات الدماغية.

حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرجال الفقراء ويدعي هوزان جل�ض ذات يوم يحادث نف�ضه ويت�ضاءل اإىل 
متى �ضيظل على هذا الفقر، ملاذا ل يعي�ض مثل من حوله �ضعيدا غنيا ي�ضتطيع ان يجد كل ما يتمناه .. ف�ضمع 
من يرد عليه ويقول له: عليك ان ت�ضلك طريق احليلة لتغتني وتعي�ض �ضعيدا، فنظر حوله فوجد �ضيطانه وقد 
ظهر له يف مراآته وهو يبت�ضم ابت�ضامة خبيثة فقال لل�ضيطان: وما هي تلك احليلة التي اعي�ض بها غنيا، ابت�ضم 

ال�ضيطان وتركه وان�ضرف وطوال الليل والرجل من�ضغل يفكر حتى جاءت الفكرة .
يف اليوم الثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جريانه وا�ضدقاءه ياأتون لالطمئنان عليه ومنحه بع�ض الطعام وهنا بداأ 
تنفيذ خطته، فاختار احدهم وكان معروفا بني النا�ض بالرثثرة وانه ل يكتم �ضرا وقال له: يا �ضديقي العزيز 
�ضاأموت هنا دون ان اعي�ض ولو ليومني.. رغم اين ا�ضتطيع لو املك �ضحتي ان اعي�ض ملكا.. فاأ�ضتغرب الرجل 
وقال: كيف، فقال له هوزان انه �ضري، �ضري اخلا�ض الذي ل ابوح به ال ملن يدفع الكثري وغم�ض عيناه وتظاهر 

بالنوم واملر�ض ال�ضديد.
ذهب الرجل اىل احد الثرياء وقال له: لقد عرفت ان لدي هوزان �ضر كبري من يعرفه ي�ضبح اغني الغنياء 
لكن يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه. فقال الغني: ح�ضنا �ضرى.. وذهب الغني ايل هوزان وتناق�ضا ثم قرر ان 
يدفع لهوزان ع�ضرة الف قطعة ذهبية ويرتك له ال�ضر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي اغلق عليه بقطعة كبرية 
ال�ضابق لتك املدينة وهو يقدر مبئات الوزان من الذهب واجلواهر من يذهب  من احلجر ي�ضم كنوز امللك 
للبحث عنه يذهب يف ليلة قمرية . احذ هوزان النقود وطلب من الغني ان ل يبوح بال�ضر ويف خالل ا�ضبوع كان 
هناك ع�ضرة من الغنياء كل منهم دفع لهوزان ع�ضرة الف قطعة ذهبية ويعي�ض يف انتظار اول ليلة قمرية وهي 
تاأتي بعد ا�ضبوع.. وقبل ان مير ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ل يعرفه فيها احد ليعي�ض عي�ضة امللوك 
ويفتتح جتارة كبرية وياتي منها بارباح ل ح�ضر لها لكنه كان يعي�ض مهدد بانك�ضاف امره فكثريا ما �ضمع من 
امه ان الدنيا �ضغرية فهل ياتي يوما يعرف النا�ض فيه حقيقة هذا املحتال وهل وجد الع�ضرة الغنياء كنزهم 

املدفون حتت �ضفح اجلبل يف ليلة قمرية.

املمثلة روزايل ت�صيانغ خالل ح�صورها العر�س الأول لفيلم Turning Red يف لو�س اأجنلو�س، الوليات املتحدة. رويرتز

قالت املخت�ضة يف جمال التغذية األينا �ضتيبانوفا، اإن 
اأن تعود بفوائد متعددة جل�ضم  املياه املعدنية ميكن 

الإن�ضان، وذلك وفقا لرتكيبها الكيميائي.
الكيميائي،  للرتكيب  "وفقا  اخل��ب��رية:  واأ���ض��اف��ت 
تنق�ضم املياه املعدنية اإىل مياه مائدة )حتتوي على 
1 غ��رام لكل ليرت(،  اأدن��ى من الأم���الح - حتى  حد 
ومياه املائدة العالجية )ي��رتاوح تركيز الأم��الح يف 
10 غرام/ ليرت(، واملياه العالجية  اإىل   1 املاء من 
ال��ب��ح��ت��ة )ت��رك��ي��ز الأم������الح اأك����رث م���ن 10 غ����رام/ 

ليرت(".
وتابعت املخت�ضة: "ميكن للجميع تقريبا �ضرب مياه 

املائدة املعدنية، حتى اأنه ميكن ا�ضتخدامها للطهي. 
اأما مياه املائدة العالجية واملياه املعدنية العالجية 
من  والوقاية  للعالج  فقط  ت�ضتخدم  فهي  البحتة، 

بع�ض الأمرا�ض".
عدة  اإىل  املعدنية  املياه  بتق�ضيم  �ضتيبانوفا،  وقامت 

فئات:
عالج  يف  ت�ضاعد  ا�ضتقالبي،  )من�ضط  كلوريدية   -

ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي(.
تقليل  يف  )ت�ضاعد  ه��ي��دروك��رب��ون��ات  على  حت��ت��وي   -
ح�ضى  وج��ود  عند  ومفيدة  املعدة،  ع�ضارة  حمو�ضة 

يف الكلى(.

حد  على  )ت�ضاعد  كربيتية  مركبات  على  -حت��ت��وي 
�ضواء عند وجود مر�ض ال�ضكري وال�ضمنة(.

التي  املعدنية  املياه  امل��ث��ال،  �ضبيل  )على  خمتلطة   -
حتتوي على هيدروكربونات وكربيتات، تبقى جيدة 

لعالج التهاب املعدة وقرحة املعدة(.
حتتوي  املعدنية  "املياه  اأن  اإىل  �ضتيبانوفا  وخل�ضت 
اأن حتتوي  ل���ذل���ك مي��ك��ن  ال���غ���ذائ���ي،  امل���ع���دن  ع��ل��ى 
وال���ربوم،  وال��ي��ود،  واملغني�ضيوم،  البوتا�ضيوم،  على 
وال�ضيلي�ضيوم، وال�ضوديوم. واملياه التي حتتوي على 
املغني�ضيوم والكربيتات تكون فعالة لعالج الإم�ضاك 

واأمرا�ض القناة ال�ضفراوية، وت�ضلب ال�ضرايني".

الك�شف عن فوائد غري متوقعة للمياه املعدنية


