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منها ت�ساقط ال�سعر... اأعرا�ص نق�ص الزنك يف اجل�سم
يتمتع  الزنك  اإن  الأملانية  بافاريا  امل�ستهلك بولية  قال مركز حماية 
وظائف  م��ن  الكثري  يف  ي�سرتك  اإن���ه  حيث  لل�سحة،  ك��ب��رية  باأهمية 

اجل�سم مثل نقل الأك�سجني وتكوين الدم واجلهاز املناعي.
ب�سبب  ب��ال��ع��دوى  الإ���س��اب��ة  ك��رة  ال��زن��ك يف  اأع��را���ص نق�ص  وتتمثل 
�سعف املناعة وجفاف اجللد والتهاب اجللد وت�ساقط ال�سعر وتق�سف 

الأظافر وتدهور حا�ستي ال�سم والتذوق.
للزنك مثل  الأغذية احليوانية تعد م�سدراً جيداً  اأن  املركز  واأو�سح 
اإىل اأن بع�ص الأحما�ص  اللحوم والأ�سماك واجلنب والبي�ص، م�سرياً 

الأمينية املوجودة يف هذه الأغذية تعزز امت�سا�ص الزنك.
واأ�ساف املركز اأن الأغذية النباتية حتتوي على كميات اأقل من الزنك، 
�سعبا.  الزنك  امت�سا�ص  جتعل  م��واد  على  احتوائها  اإىل  بالإ�سافة 
احلبوب  يف  "الفيتيك" امل��وج��ود  حم�ص  ه��و  ذل��ك  على  مثال  واأ�سهر 

الكاملة.
احلبوب  منتجات  ت��ن��اول  النباتيني  الأ���س��خ��ا���ص  ع��ل��ى  يتعني  ل��ذل��ك 
ورقائق  والعد�ص  والفول  ال�سوداء  احلنطة  مثل  والبقوليات  الكاملة 
ال�سوفان بعد نقعها اأو تخمريها اأو اإ�سافة حم�ص اإليها؛ حيث تعمل 

طرق التح�سري هذه على تقليل حمتوى حم�ص "الفيتيك" بها.

اأول عملية زرع قلب لطفل بال اأدوية مثبطة للمناعة
اأجرى اأطباء اأول عملية زرع قلب يف العامل لطفل ر�سيع دون حاجة 

دائمة اإىل اأدوية م�سادة لرف�ص الأع�ساء.
وغدة  ج��دي��داً  قلباً  ال��واح��د-  ال��ع��ام  -ذو  �سينامون  اإي�ستون  واأُع��ط��ي 
�سعرتية ل�سنع خاليا الدم البي�ساء، التي حتارب  العدوى واجلزيئات 
الغازية وامل�سوؤولة عن مهاجمة الأع�ساء املانحة التي ميكن اأن توؤدي 

اإىل رف�ص اأع�ساء.
لديهم  املناعة  جهاز  تثبط  اأدوي��ة  اإىل  الأع�ساء  زرع  مر�سى  ويحتاج 

والتي ميكن اأن تعر�سهم للعدوى والأمرا�ص مدى احلياة.
واأجرى علماء اأمريكيون هذه العملية يف ال�سيف املا�سي عندما كان 

عمر الر�سيع 6  اأ�سهر واأعلنوا الآن اأنه يتح�سن با�ستمرار.
وولد الر�سيع ببع�ص العيوب يف القلب التي ف�سلت العمليات اجلراحية 
يف حلها. كما عانى من التهابات متكررة اأدرك الأطباء يف النهاية اأنها 

ب�سبب الغدة ال�سعرتية.
الأدوي���ة  على  الع��ت��م��اد  لتقليل  طريقة  ع��ن  اخل���راء  بحث  ول��ط��امل��ا 
املثبطة للمناعة بعد الزرع، وكان اأحدها زرع اأن�سجة الغدة ال�سعرتية 
خلداعها بزرع اأن�سجة من القلب والغدة ال�سعرتية من املترع نف�سه، 
فال يهاجم جهاز املناعة القلب اجلديد باعتباره ج�سماً غريباً، بح�سب 

�سحيفة مريور الريطانية.

مزايا حمية الع�سر احلجري لإنقا�ص الوزن
التي حتمل  الغذائية  للحمية  كبرياً  انت�ساراً  الأخ��رية  الآون��ة  �سهدت 
ال�سم "باليو" Paleo diet واملعروفة اأي�ساً با�سم حمية "الع�سر 

احلجري". فما هي هذه احلمية وما مزاياها؟
لالإجابة عن هذه الأ�سئلة، اأو�سحت خبرية التغذية الأملانية اأ�سرتيد 
الإن�سان يف  التي كان  اأن حمية باليو تعتمد على الأطعمة،  دونالي�ص 

الع�سر احلجري يجمعها اأو يقوم ب�سيدها.
الروتينات  على  تقوم  الغذائية  احلمية  هذه  اأن  دونالي�ص  واأ�سافت 
بن�سبة  وال��ك��رب��وه��ي��درات   40% بن�سبة  وال���ده���ون   30% بن�سبة 
%30. وتتمثل مفردات هذه احلمية يف اللحوم والأ�سماك والبي�ص 
التخلي عن  يتم  والبذور، يف حني  واملك�سرات  والفواكه  واخل�سروات 
ال�ستغناء  عن  ف�ساًل  وال�سكر،  الألبان  ومنتجات  واللنب  البقوليات 
عن الأطعمة امل�سنعة واجلاهزة والوجبات ال�سريعة، والتي تعد �سبباً 
الدم  وارتفاع �سغط  ال�ِسمنة  الع�سر مثل  باأمرا�ص  لالإ�سابة  رئي�سياً 
ال�سكري واأمرا�ص القلب والأوعية الدموية. وعن مزايا حمية  وداء 
الغذائي  النظام  هذا  اأن  الأملانية  التغذية  خبرية  اأ�سافت  "باليو"، 
ال��وزن من خالل حتفيز حرق الدهون دون فقدان  اإنقا�ص  ي�سهم يف 
الكتلة الع�سلية و�سبط �سغط الدم وخف�ص الدهون الثالثية، ومن 

ثم احلد من خطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية.
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اأول حلفة لـ »بي تي اإ�ص« 
منذ اجلائحة 

احت�سد ع�سرات الآلف من حمبي فرقة البوب الكورية اجلنوبية ال�سهرية 
بدء  منذ  الأوىل  اخلمي�ص حل�سور حفلتها  اأم�ص  �سيول   اإ�ص" يف  تي  "بي 

اجلائحة.
وتقام اأوىل احلفالت الثالث التي حتييها الفرقة يف �سيول يف امللعب الأوملبي 
 Permission to Dance on يف العا�سمة، �سمن جولة بعنوان 
Stage. وهي املرة الأوىل منذ العام 2019 التي تغني فيها "بي تي اإ�ص" 

اأمام جمهورها الكوري اجلنوبي.
بعد  األ��ف��اً   45 جمموعها  البالغ  للفرقة  الثالث  احلفالت  تذاكر  ونفدت 
ال�سارمة  الجتماعي  التباعد  اإج����راءات  رغ��م  للبيع،  طرحها  م��ن  دق��ائ��ق 

املتبعة.
ت�سهد  اإذ  املقاعد،  من  والنهو�ص  وال�سراخ  الغناء  اجلمهور  على  وُيحظر 
اأكر من  اخلمي�ص  و�سجلت  اأوميكرون،  للمتحورة  تف�سياً  اجلنوبية  كوريا 
لأعمال  ميوزيك"املنتجة  هيت  "بيغ  �سركة  وكتبت  اإ�سابة.  األ��ف   300
الت�سفيق  "نف�سل  "ويفري�ص"،  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  الفرقة 
اأع�ساء الفرقة احلفلة بالإعراب  احلار لإظهار دعمنا للفنانني". وا�ستبق 

عن قلقهم يف �ساأن الإجراءات املفرو�سة، ودعوا معجبيهم اإىل تفهمها.
هوب  ج��اي  الفني  با�سمه  امل��ع��روف  �سيوك  ه��و  جونغ  الفرقة  ع�سو  وق��ال 

كافياً". الت�سفيق  كان  اإذا  عما  واأت�ساءل  معينة،  طاقة  ال�سوت  "يحمل 
اأما كيم تاي هيونغ املعروف با�سم V فقال "نرغب فعاًل يف �سماع اأ�سوات 

معجبينا، لكننا ممتنون و�سعداء باأن نلتقيهم ونرى وجوههم".

كيم ي�سيد بعلماء كوريا 
ال�سمالية 

اأّن  اخلمي�ص  اأم�����ص  ي��ان��غ   بيونغ  اأع��ل��ن��ت 
جونغ- كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م 
بيونغ  يف  ال��ف�����س��ائ��ي  امل��رك��ز  ت��ف��ّق��د  اأون 
اأجروا  ال��ذي��ن  بعلمائه  اأ���س��اد  حيث  يانغ 
ا�سطناعي  "قمر  ملّكون  اختبارا  موؤخرا 
حمّللون  ق��ال  جتربة  يف  لال�ستطالع"، 
ل�ساروخ  م��ق��ّن��ع  اخ���ت���ب���ار  جم�����ّرد  اإن���ه���ا 

بال�ستي.
وكان الإعالم الكوري ال�سمايل اأعلن عن 
اإجراء "اختبار هام جديد" نحو تطوير 
عملية  يف  لال�ستطالع  ا�سطناعي  قمر 

نفّذت الأ�سبوع املا�سي.
الختبار  و�سفت  اجلنوبية  ك��وري��ا  لكّن 

باأّنه عملية اإطالق �ساروخ بال�ستي.
الكورية  الأنباء  وكالة  اأوردت  واخلمي�ص 
ر�ساه  ع���ن  "اأعرب  ك��ي��م  اأّن  ال�����س��م��ال��ي��ة 
على  العلماء  اإل��ي��ه  ل  تو�سّ عّما  الكبري" 
للمجال  الفوتوغرايف  "الت�سوير  �سعيد 
معدات  ت�سغيل  و"خ�سائ�ص  اجلوي"، 
الت�سوير العالية الو�سوح" و"موثوقية 

نظام نقل ال�سور".
عالياً  "ثّمن  كيم  ب���اأّن  ال��وك��ال��ة  واأف����ادت 
"الإدارة  النجاحات التي حّققتها موؤخراً 

الوطنية للتطوير الف�سائي".

هل ميكن اأن ي�ساعدك �سرب 
احلليب الدافئ على النوم فعال؟ �ص 23

ما اأف�سل وقت من اليوم 
لأكل الكربوهيدرات؟

رمبا �سمعت من قبل اأن الإفطار هو اأهم وجبة يف اليوم. ل ت�ستهن بهذه 
فبح�سب  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات.  الأم���ر  تعّلق  اإذا  خا�سة  ال��ق��دمي��ة،  الن�سيحة 
اإر�سادات التغذية الأمريكية ل� -2020 2025 
ت�سكل الكربوهيدرات 45 اإىل 65 باملائة من 
النظام الغذائي، اأو ما يعادل 225 اإىل 235 

غراماً يف اليوم.
ولأن ك��ل غ����رام م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات ي��وف��ر 4 
ب��اأك��ل احل�����س��ة الأك����ر منها يف  ُين�سح  ���س��ع��رات ح���راري���ة، 
وجبتي الإفطار والغداء، وتقليل كميتها يف الع�ساء، خا�سة 
الريا�سيون  وُي�ستثنى  ال���وزن.  اإن��ق��ا���ص  اإىل  تهدف  كنت  اإذا 
من  خفيفة  وجبة  اإىل  يحتاجون  لأنهم  التو�سية،  ه��ذه  من 
ال��روت��ني وال��ك��رب��وه��ي��درات ق��ب��ل ال��ن��وم. ك��م��ا ت��وج��د اأدل����ة على 
والن�سويات  ال�سكريات  م��ن  مدخالته  زي���ادة  يتحّمل  اجل�سم  اأن 
اأكر  والكربوهيدرات يف ال�سباح، حيث تن�سط خاليا البنكريا�ص 
الكربوهيدرات  م��ن  الكثري  ب��اأن  اعتقاد  وه��ن��اك  ال��ي��وم.  ب��داي��ة  يف 
لكن  الدهون يف اجل�سم،  اإىل تخزين  ي��وؤدي  والليل  امل�ساء  خالل 
اأخرى  ناحية  ب�سكل قاطع. من  العلمية ذلك  الأبحاث  توؤكد  مل 
ل ُين�سح بالمتناع الكامل عن اأكل الكربوهيدرات خالل الن�سف 
على  توؤثر  قد  بالدم  ال�سكر  ن�سبة  انخفا�ص  لأن  اليوم،  من  الثاين 

قدرة الإن�سان على النعا�ص والنوم خالل الليل.

احلفاظ على رطوبة ج�سمك
اإ�سافة  ميكن  لذلك  ال��ع��ادي،  امل��اء  طعم  اجلميع  يحب  ل 
ل�سرب  ال�ساخن  اأو  ال��ب��ارد  امل��اء  اإىل  الليمون  من  �سريحة 

املزيد خالل اليوم.

الليمون غني بفيتامني �سي
على  الليمون  يحتوي  الأخ���رى،  احلم�سية  الفواكه  مثل 
م�سادات  اأح��د  وه��و  �سي،  فيتامني  م��ن  ج��ًدا  عالية  ن�سبة 
الأك�سدة القوية التي ُيعتقد اأنها تعزز جهاز املناعة لديك 

وحتمي خالياك من التلف.

الليمون ميكن اأن ي�ساعدك على اإنقا�ص الوزن
يقول العديد من الأ�سخا�ص الذين يتبعون نظاًما غذائًيا 
لفقدان الوزن اإن �سرب املاء بالليمون ي�ساعدهم يف حتقيق 
اآث���ار ماء  ال��درا���س��ات  ال���وزن. وقيمت  اإنقا�ص  اأه��داف��ه��م يف 
الليمون على الفئران، ووجدت اأنها تقلل من زيادة الوزن، 

ولكن هناك حاجة اإىل مزيد من الأبحاث على الب�سر.
ال�سديدة  الرغبة  الليمون يف وقف  ي�ساعد طعم ماء  وقد 
ي�ساعد  بينما  ال�سحية،  غري  اخلفيفة  الوجبات  تناول  يف 
البقاء رطًبا على اإنقا�ص الوزن ب�سكل عام - خا�سًة اإذا كنت 

ت�ستبدل امل�سروبات ال�سكرية مبياه الليمون العادية.

توهج الب�سرة
يجب اأن تالحظ النتائج على ب�سرتك ب�سبب فيتامني �سي 
�ست�سربه.  ال��ذي  الزائد  امل��اء  وكذلك  الليمون،  يف  املوجود 
وميكن ل�سرب ماء الليمون اأن يقلل من ظهور التجاعيد 

ويح�سن ظروف الب�سرة اجلافة.

ي�ساعد على اله�سم
ال�سباح  ال��داف��ئ يف  ال��ل��ي��م��ون  م���اء  ل�����س��رب  البع�ص  ي��ل��ج��اأ 
لتح�سني حركة اجلهاز اله�سمي. ومن املعروف اأن ال�سوائل 
الدافئة تعمل على اإرخاء اجلهاز اله�سمي، وغالًبا ما يكون 

لها تاأثري ملني عند تناولها اأول �سيء يف ال�سباح.

ي�ساعد على منع ح�سى الكلى
يقال اإن �سرب حام�ص ال�سرتيك - املوجود يف الليمون - 
ي�ساعد  اأن  وميكن  الكلى،  ح�سوات  ت�سكل  احتمالية  يقلل 
حم�ص ال�سرتيك يف تفتيت احل�سوات ال�سغرية، يف حني 
اأن �سرب كميات اأكر من املاء ميكن اأن ي�ساعد ج�سمك على 

تطهري نظامك وطرد احل�سى ب�سكل اأ�سرع.

ما اأف�سل وقت من اليوم لأكل الكربوهيدرات؟
رمبا �سمعت من قبل اأن الإفطار هو اأهم وجبة يف اليوم. 

ل ت�ستهن بهذه الن�سيحة القدمية، خا�سة اإذا تعّلق الأمر 
الأمريكية  التغذية  اإر���س��ادات  فبح�سب  بالكربوهيدرات. 
 65 اإىل   45 الكربوهيدرات  ت�سكل   2025  2020- ل� 
 235 225 اإىل  اأو ما يعادل  باملائة من النظام الغذائي، 

غراماً يف اليوم.
ولأن كل غرام من الكربوهيدرات يوفر 4 �سعرات حرارية، 
الإفطار  وج��ب��ت��ي  الأك����ر منها يف  احل�����س��ة  ب��اأك��ل  ُي��ن�����س��ح 
كنت  اإذا  خ��ا���س��ة  ال��ع�����س��اء،  يف  كميتها  وت��ق��ل��ي��ل  وال���غ���داء، 
اإنقا�ص الوزن. وُي�ستثنى الريا�سيون من هذه  تهدف اإىل 
التو�سية، لأنهم يحتاجون اإىل وجبة خفيفة من الروتني 

والكربوهيدرات قبل النوم.
كما توجد اأدلة على اأن اجل�سم يتحّمل زيادة مدخالته من 
حيث  ال�سباح،  يف  والكربوهيدرات  والن�سويات  ال�سكريات 

تن�سط خاليا البنكريا�ص اأكر يف بداية اليوم.
وهناك اعتقاد باأن الكثري من الكربوهيدرات خالل امل�ساء 
والليل يوؤدي اإىل تخزين الدهون يف اجل�سم، لكن مل توؤكد 

الأبحاث العلمية ذلك ب�سكل قاطع.
اأكل  ع��ن  ال��ك��ام��ل  ب��الم��ت��ن��اع  ُين�سح  اأخ���رى ل  ناحية  م��ن 
ال��ك��رب��وه��ي��درات خ���الل ال��ن�����س��ف ال��ث��اين م��ن ال���ي���وم، لأن 
انخفا�ص ن�سبة ال�سكر بالدم قد توؤثر على قدرة الإن�سان 

على النعا�ص والنوم خالل الليل.

فايزر تبداأ جتارب حبوب 
م�سادة لكورونا لدى الأطفال

قالت �سركة فايزر، اإنها بداأت درا�سة 
لفريو�ص  امل�������س���ادة  ح��ب��وب��ه��ا  ع��ل��ى 
ك���ورون���ا ل����دى الأط����ف����ال ال���ذي���ن ل 
ي���دخ���ل���ون امل�����س��ت�����س��ف��ى، وت�������رتاوح 
اأعمارهم بني �ستة و17 عاما، لكنهم 
معر�سون خلطر الإ�سابة باأمرا�ص 
خطرية. وُي�سمح با�ستخدام اأقرا�ص 
يف  فايزر  �سركة  "باك�سلوفيد" من 
املتحدة  بالوليات  الطوارئ  حالت 
لالأطفال من عمر 12 عاما اأو اأكر 
اأو البالغني الأكر عر�سة للخطر. 
ول توجد اأدوية توؤخذ بالفم م�سادة 
ل��ف��ريو���ص ك���ورون���ا م�����س��رح ب��ه��ا يف 
الوليات املتحدة لالأطفال الأ�سغر 
روي������رتز. وتخطط  ب��ح�����س��ب  ���س��ن��ا، 
�سركة الأدوية ل�سم 240 طفال يف 
لالأطفال  جمموعتني  يف  الدرا�سة 
17 عاما. ت�سم  من عمر �ستة اإىل 
املجموعة الأوىل الأطفال الذين ل 
كيلوغراما،   40 ع��ن  اأوزان��ه��م  تقل 
اأوزانهم  ت���رتاوح  اأط��ف��ال  والأخ���رى 
وقال  ك��ي��ل��وغ��رام��ا.  و40   20 ب��ني 
امل�سوؤولني  كبري  دول�����س��ن،  مايكل 
"منذ  ف���اي���زر،  ���س��رك��ة  يف  العلميني 
ب��دء ال��وب��اء، اأ���س��ي��ب اأك���ر م��ن 11 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل حت��ت ���س��ن 18 عاما 
يف الوليات املتحدة فقط بفريو�ص 
كورونا. وهذا ميثل 18 يف املئة من 
مما  ت�سجيلها،  مت  ال��ت��ي  احل�����الت 
 100 اأك��ر من  ترتب عليه دخ��ول 

األف حالة اإىل امل�ست�سفى".

ثوران بركان يف اإندوني�سيا
ال��ك��وارث يف  ذك��رت وكالة مواجهة 
اأن  اأم�ص اخلمي�ص  اإندوني�سيا يوم  
املا�سية  الليلة  ثار  مريابي  بركان 
اأكر  وق���ذف حمما ورم����ادا ودف���ع 
املنطقة  ال�سكان يف  250 من  من 

املحيطة اإىل الرحيل.
وق������ال������ت وك������ال������ة اجل���ي���ول���وج���ي���ا 
الإندوني�سية على تويرت اإن بركان 
مريابي قذف �سحبا �ساخنة، وهي 
مزيج من الرماد واملواد الركانية، 
كيلومرتات  خم�سة  بطول  تدفقت 
الليل  منت�سف  ب��ني  جانبيه  على 
املحلي  بالتوقيت  �سباحا  والثانية 
وك���ال���ة مواجهة  واأ�����س����ارت  ال���ي���وم. 
الكوارث اإىل اأن 253 من ال�سكان 
يف  ب��ال��رك��ان  املحيطة  املنطقة  يف 
اإقليم يوجيا كارتا غادروا منازلهم 
بع�ص  ال������رم������اد  غ���ط���ى  ح�����ني  يف 
القرى، ومل ترد اأنباء عن اإ�سابات 
وم���رياب���ي  الآن.  ح���ت���ى  ق��ت��ل��ى  اأو 
اأح�����د اأك�����ر ال���راك���ني ن�����س��اط��ا يف 
بالفعل  م��درج��ا  وك���ان  اإندوني�سيا 
حتذير  م�ستوى  اأع��ل��ى  ث��اين  على 
م��ن ال���ك���وارث. وك����ان اآخ����ر ث���وران 
 2010 يف  ال��رك��ان  ل��ه��ذا  عنيف 
واأ�سفر عن مقتل اأكر من 350، 

وفقما ذكرت "رويرتز".

هذه الأ�سباب تدفعك ل�سرب ع�سري الليمون يوميًا

الليمون  ع�سري  ي�سيف 
الأطعمة  اإىل  نكهة 
اأن  وميكن  وامل�سروبات، 
يعزز �سحتك يف الوقت 

نف�سه .
جمموعة  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا 
م�����ن ال�����ط�����رق ال���ت���ي 
الليمون  لع�سري  ميكن 
حت�سني  خ��ال��ه��ا  م���ن 
����س���ح���ت���ك، ب��ح�����س��ب 
اإك�سربي�ص  �سحيفة 

الربيطانية:
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�ش�ؤون حملية

جمهورية األبانيا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

خرباء ُي�سيدون بجهود ال�سيخ زايد و »اأم الإمارات« يف دعم ومتكني املراأة

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

حممد معني الدين

يف  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  األبانيا  جمهورية  احتفلت 
�سهد  ر�سمي  ح�سور  و�سط  دبي   2020 اإك�سبو 
وكلمات  واألبانيا،  الإم���ارات  علمي  رف��ع  مرا�سم 
ب��ني البلدين،  ال��ع��الق��ات  اأك����دت ع��م��ق  ر���س��م��ي��ة 

وتطورها عر ال�سنوات املا�سية.
ورحب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
�ص العام لإك�سبو  وزير الت�سامح والتعاي�ص، املفوَّ
راما،  اإيدي  األبانيا  وزراء  برئي�ص  دبي،   2020

لدى و�سوله اأر�ص احلدث الدويل للم�ساركة يف 
احتفالت بالده باليوم الوطني.

"من دواعي فخرنا وامتناننا  اإيدي راما:  وقال 
اأن نحتفل مب�ساركة األبانيا من بني عدد قيا�سي 
بلغ 192 دولة اجتمعت يف اإك�سبو 2020 دبي 
والإن�سانية  الت�سامن  من  تاريخ  لدينا  الرائع. 
وال�سداقة مع الإمارات العربية املتحدة، عندما 
قدمت دولة الإمارات يف عام 1999 م�ساعدات 
من  ال��ف��ارة  الألبانية  العائالت  لآلف  اإن�سانية 
احتلت  احل��ني،  ذل��ك  منذ  الع�سكرية.  العمليات 
الإم��ارات مكانة خا�سة يف قلوبنا وعقولنا. ويف 
عام 2019، تدخلت قيادة الإمارات مرة اأخرى 

بعد الزلزال املدمر الذي �سرب بلدنا، وعر�ست 
ب�سخاء بناء منازل لل�سحايا".

الكبرية  الإمكانات  �سهدنا  اإك�سبو،  "يف  واأ�ساف: 
حني يعمل النا�ص ودول العامل مًعا. األبانيا بلد 
بلد �سغري جميل  فنحن  بعد،  اكت�سافه  يتم  مل 
وب��ح��ار، حيث يعي�ص  واأن��ه��ار وودي���ان  فيه جبال 
النا�ص من جميع الأديان يف وئام. اأدعوكم جميًعا 
 2020 لإك�سبو  �سكراً  األبانيا،  وزيارة  للح�سور 
دبي وقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة على 
باأننا جزء من  اإىل هنا، وجعلنا ن�سعر  اإح�سارنا 

هذا املجتمع الكبري من البلدان".
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك: "ب�سفتها 

ح��ل��ق��ة ال��و���س��ل ب��ني اأوروب�����ا ال�����س��رق��ي��ة واأوروب�����ا 
الغربية منذ الع�سور القدمية، �سلطت م�ساركة 
ال�����س��وء على  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  األ��ب��ان��ي��ا يف 
والثقافات،  ال�سعوب  بني  مهم  كج�سر  مكانتها 
الرئي�سية  ال���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���ص  ك��ذل��ك  واأب������رزت 
والطاقة  التحتية،  البنية  جم��الت  يف  املفتوحة 

املتجددة، وغريها". 
اأن ن�سارك عالقة متينة مع  "ي�سعدنا  واأ�ساف: 
األبانيا، ونحر�ص على تو�سيع اآفاق التعاون بيننا 
امل�سرتك،  اله��ت��م��ام  ذات  امل���ج���الت  خمتلف  يف 
والتجارة،  وال�����س��ن��اع��ة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م��ث��ل 

وغريها".

مبرا�سم  لألبانيا  الوطني  احلفل  ا�ستهل  وق��د 
فيما  للبلدين،  الوطني  والن�سيد  الأع��الم  رف��ع 
اخ��ت��ت��م ب��ع��ر���ص ف��ن��ي ���س��م ال�����س��وب��ران��و "فيكينا 
ريك�سا"  م��ريي��ت��ا  "البيانو  وع��ازف��ة  كامينيكا" 
والآلت  التقليدي  ال�سعبي  الرق�ص  جانب  اإىل 

املو�سيقية الألبانية.
اإك�سبو  ال��وط��ن��ي يف  ال��ع��ي��د  اح��ت��ف��الت  و���س��م��ن 
احتفال  األ��ب��ان��ي��ا  ج��ن��اح  ي��ق��دم  دب����ي،   2020
اأداء  خ���الل���ه  ي��ع��ر���ص  الأر�ص"  "م�سرح  ع��ل��ى 
للمناطق  واحل��ا���س��ر  امل��ا���س��ي  ي�ستك�سف  مم��ي��زا 
الإث��ن��وغ��راف��ي��ة ال��ث��الث يف األ��ب��ان��ي��ا، م��ن خالل 

املو�سيقى والرق�ص وت�سميم الأزياء.

دبي   2020 اإك�سبو  يف  األبانيا  ج��ن��اح  ويعر�ص 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و وج����ولت ���س��وت��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
اأخذ  بهدف  الفرتا�سي  الواقع  تقنيات  اأح��دث 
اجلبال  والنتقال من  تفاعلية  رحلة  ال��زوار يف 
اإىل  الع�سبية  الأرا����س���ي  وم���ن  ال�����س��واط��ئ،  اإىل 
على  ال�سوء  رحلة  ك��ل  ت�سلط  حيث  البحريات 

تنوع األبانيا الثقايف واجلغرايف.
وي�����س��م اجل���ن���اح جم��م��وع��ة م���ن الأم��ث��ل��ة للزي 
الوطني واللوحات والآلت املو�سيقية بالإ�سافة 
اأنحاء  يدوًيا من جميع  امل�سنوعة  املنتجات  اإىل 
على  بعمق  للتعرف  ف��ر���س��ة  ي��وف��ر  م��ا  األ��ب��ان��ي��ا، 

ثقافة البلد وتراثه.

•• دبي-الفجر

نهيان،  اآل  نهيان بن مبارك  ال�سيخ  اأ�ساد معايل   
وزير الت�سامح والتعاي�ص واملفو�ص العام لإك�سبو 
2020 دبي، باجلهود الكبرية التي تبذلها �سمو 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  العام،  الن�سائي 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ص  وال��ط��ف��ول��ة، 
الأ�سرية لدعم ومتكني املراأة الإماراتية، يف �ستى 
رفعة  يف  بفاعلية  ���س��اه��م  مب��ا  احل���ي���اة،  جم����الت 

وتقدم بالدها.
خالل  معاليه  األقاها  التي  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
"قمة الأمم املتحدة للمراأة حول حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة" اخلا�سة بتعزيز التعاون بني 
على  العمل  لت�سريع  واخل��ا���ص  العام  القطاعني 
امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  الهدف اخلام�ص من 
اأن��ي��ت��ا ب��ه��ات��ي��ا، الأم������ني العام  ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة 
التنفيذي  امل��دي��ر  نائب  املتحدة  ل��الأمم  امل�ساعد 
اأندريا  م��ع��ايل  و  ل��ل��م��راأة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  لهيئة 
ف��ون��ت��ان��ا، ���س��ف��ري الحت����اد الأوروب������ي ل���دى دولة 
امل��ت��ح��دة، و���س��ع��ادة الدكتورة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
دينا ع�ساف، املن�سق املقيم لالأمم املتحدة يف دولة 
امل��ت��ح��دة، و���س��ع��ادة الدكتورة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
الإمارات  لدولة  الدائم  املندوب  احلو�سني،  نوال 
للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  املتحدة  العربية 
مديرة  كرم،  بن  رمي  و�سعادة  )اإيرينا(،  املتجددة 
موؤ�س�سة مناء للنهو�ص باملراأة، وعدد من ممثلي 
املنظمات الن�سائية املحلية والإقليمية  والدولية، 

واملهتمني ب�سوؤون املراأة.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك: "اإنه ل�سرف 
عظيم يل اأن اأنقل اإليكم حتيات اأم الإمارات، �سمو 
�سموها  ومتنيات  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة 

بنجاح هذا املوؤمتر يف حتقيق اأهدافه".
ال�سيخة  ���س��م��و  ع����ززت  "لقد  م��ع��ال��ي��ه:  واأَ����س���اف 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ت��ع��ل��ي��م امل�������راأة، و اأ����س���ادت 
قائدة  ف�سموها  جناحاتها،  واألهمت  باإجنازاتها، 

���س��ب��اق��ة يف دع��م��ه��ا ل��ي�����ص ف��ق��ط ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ولكن 
ا لل�سحة، وتنمية الأ�سرة، ورفاهية الإن�سان  اأي�سً
واملنطقة،  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
ال�سيخة فاطمة بنت  "اإن �سمو  والعامل". وقال: 
بنحو  �ستنجح  املجتمعات  اأن  دائماً  توؤكد  مبارك 
اأقوى و اأف�سل عندما تقوم ن�ساء تلك املجتمعات 
بتوظيف م��ع��ارف��ه��ن وم��ه��ارات��ه��ن وط��اق��ات��ه��ن يف 
والتعليم  وال�سناعة  وال��ف��ن��ون  والأع���م���ال  امل��ه��ن 
وبناء  الأط��ف��ال  وتربية  والتكنولوجيا،  والعلوم 
الأ�سر.. اإنه ل�سرف كبري يل اأن اأعر عن فخرنا 

بجهود �سموها العظيمة".
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأِ����س���ار 
املوؤمتر،  اإىل  خا�سة  بر�سالة  بعثت  م��ب��ارك  بنت 
العاملي،  التجمع  ه��ذا  يف  �سموها  ثقة  ُيظهر  م��ا 
ويوؤكد يف الوقت ذاته التزام دولة الإمارات القوي 
بالتنمية الب�سرية، وحقوق املراأة ورعاية قدراتها 
والتعاي�ص  العاملي  ب��احل��وار  والتزامنا  القيادية، 

ال�سلمي وتبادل الأفكار عر الثقافات واحلدود.
وقالت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك: "مرحباُ 
بكم يف اإك�سبو 2020 دبي، وناأمل اأن تكون هذه 

النقا�سات بناءة ومفيدة، اإن اأولوياتنا هي توفري 
والكرامة  ل��ل�����س��الم��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
اأف���راد  ون��دع��و جميع  ال��ب�����س��ر،  وامل�����س��اواة جلميع 
اجلن�ص الب�سري اإىل حمل راية ال�سالم واحلفاظ 
على رفاهية الإن�سان.. اإنها دعوة ملوا�سلة العمل 
الدور  وتقدير  م�ستدام  م�ستقبل  اأج��ل  م��ن  مًعا 
والتكنولوجيا  والعلوم  والثقافة  للمعرفة  املهم 

يف حياتنا".
يف  امل�������س���ارك���ة  "ي�سعدين  ����س���م���وه���ا:  واأ�����س����اف����ت 
الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ل��ه��ذا العام 
اخلا�ص  للقطاع  ا�سرتاتيجية  وو���س��ع  ملناق�سة 
التمكني  اأن  للمراأة، خا�سة  القت�سادي  للتمكني 
القت�سادي هو جزء حيوي من الهدف اخلام�ص 
ملنظمة الأمم املتحدة الرامي اإىل حتقيق امل�ساواة 
ب���ني اجل��ن�����س��ني ومت��ك��ني ال��ن�����س��اء وال��ف��ت��ي��ات من 

حقوقهن امل�سروعة".
اأنكم  م���ن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  "اإنني  ���س��م��وه��ا:  وق���ال���ت 
�ستطورون اإ�سرتاتيجية عملية ومعقولة و�سليمة 
اقت�سادياً  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  لتمكني  اأخ��الق��ي��اً 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  ل��ل��م��راأة، ل�سيما 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، كان حري�ساً على 
توفري الفر�ص التعليمية املت�ساوية للجن�سني من 
الن�ساء والرجال على حد �سواء، لقناعته واإميانه 
يعزز  للجن�سني  امل��ت�����س��اوي��ة  ال��ف��ر���ص  اإت��اح��ة  ب���اأن 
جمتمًعا  ويبني  واجل�سدية  الفكرية  الرفاهية 

مزدهًرا وتعاونًيا ومن�سًفا وم�ساملًا".
ال�����س��ي��خ زايد  ل���ه  امل��غ��ف��ور  "اإن  ���س��م��وه��ا:  وق���ال���ت 
ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب ب����اهلل ث�����راه، كان 
�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  اإن��ه��اء  على  حري�ساً 
اأ�سكال  ك��اف��ة  على  وال��ق�����س��اء  وال��ف��ت��ي��ات،  الن�ساء 
الكاملة  امل��راأة  م�ساركة  و�سمان  �سدهن،  العنف 
لها،  ال��ف��ر���ص  ت��ك��اف��وؤ  م��ب��داأ  واإت��اح��ة  املجتمع،  يف 
واعتماد  جمتمعياً،  متكينها  وتعزيز  وت�سجيعها 
امل�������س���اواة بني  ت��ع��زز  �سليمة  وق���وان���ني  ���س��ي��ا���س��ات 

اجلن�سني".
م�سوؤولية  ال�����س��رك��ات  "تتحمل  �سموها:  وق��ال��ت 
اإث����راء ح��ي��اة ك��ل م��ن يعي�ص ويعمل  امل�����س��اع��دة يف 
بعمل  ال�سركات  تقوم  اأن  ونتوقع  يف جمتمعاتها، 
املجتمع  من  اأخ��رى  �سرائح  مع  مفيدة  �سراكات 
ل�سيما  امل�����س��رتك��ة،  وال��غ��اي��ات  الأه�����داف  لتعزيز 

م�سوؤولية  عاتقها  على  يقع  ال�����س��رك��ات  ه��ذه  اأن 
تعليما  اأك��ر  ي�سبحن  اأن  اإىل  الن�ساء،  م�ساعدة 
يف  امل����راأة  على  وي��ج��ب  جمتمعاتهن،  يف  ومتكيًنا 
جميع اأنحاء العامل اأن تكون موؤهلة للتعامل مع 
والعامل، ومواجهة  املجتمع  املتغرية يف  الظروف 
التحديات التي تطرحها هذه التغيريات، ويجب 
اكت�ساب  يف  الن�ساء  مل�ساعدة  مًعا  نعمل  اأن  علينا 
فيه  يع�سن  ال��ذي  والعامل  لأنف�سهن  اأف�سل  فهم 

حتى يتمكن من تقدمي مبادرات لتح�سينه".
الن�ساء  توظيف  ينجح  "لكي  �سموها:  واأ�سافت 
القطاع اخلا�ص، يجب على كل �ساحب عمل  يف 
والفتيات  الن�ساء  البحث عن  القطاع اخلا�ص  يف 
وتزويدهن  ورف����ده����ن  وت��وظ��ي��ف��ه��ن  امل����وؤه����الت 
ل�سمان  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  املهمة  بالتوجيهات 

جناحهن يف هذه الوظائف".
وقالت �سموها يف ختام كلمتها: "يجب اأن ن�ستمر 
الأ�سا�سية  الأه���داف  ه��ذه  لتاأكيد  مًعا  العمل  يف 
لإزالة  معا  نعمل  اأن  يجب  العقليات،  ولتغيري 
احل���واج���ز الج��ت��م��اع��ي��ة والق���ت�������س���ادي���ة.. نحن 
فقط  لي�ص  الفتيات،  ورع��اي��ة  اإر���س��اد  اإىل  بحاجة 

يف املدار�ص والكليات ولكن طوال حياتهم املهنية 
باأكملها.. يجب اأن نتاأكد اأن املراأة حُترز تقدماً يف 

حياتها".
بدورها اأ�سادت �سعادة اأنيتا بهاتيا، الأمينة العامة 
التنفيذي  املدير  املتحدة ونائبة  امل�ساعدة لالأمم 
الكبرية  باجلهود  ل��ل��م��راأة   املتحدة  الأمم  لهيئة 
التي تبذلها دولة الإم��ارات العربية املتحدة من 
اأجل متكني املراأة من كافة الوظائف املجتمعية، 
العربية  الإم�����ارات  " اإن ح��ك��وم��ة دول���ة  وق��ال��ت: 
للم�ساواة  مواتية  بيئة  خلق  يف  جنحت  املتحدة 
ب��ني اجل��ن�����س��ني، م��ن خ���الل ال��دع��م الالحمدود 
والرعاية التي توليها �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
رئي�سة  ال��ع��ام،  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
الرئي�سة  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ُتعد  ال��ت��ي  الأ����س���ري���ة،  التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  الأع���ل���ى 

بالفعل مثاًل ُيحتذى به يف القيادة الن�سائية".
بلد  يف  ل��وج��ودن��ا  حمظوظون  "نحن  واأ���س��اف��ت: 
ي��ع��ي�����ص ال��ت��زام��ه ب��امل�����س��اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني مثل 
اأنه للمرة  دولة الإم��ارات، و�سعدت عندما علمت 
الأوىل يف اإك�سبو يوجد جناح خا�ص باملراأة، وهذا 
املراأة  بق�سايا  الإم���ارات  دول��ة  التزام  يوؤكد مدى 

ومنا�سرتها لها".
بني  امل�������س���اواة  م��ه��م��ة  اأن  ج���ي���داً  "نعلم  وق���ال���ت: 
للحكومات  ميكن  ول  للغاية،  معقدة  اجلن�سني 
�سراكة  خلق  م��ن  لب��د  لذلك  حتقيقها،  وح��ده��ا 

بني القطاعني العام واخلا�ص لإجناز ذلك".
من جانبها قالت �سعادة الدكتورة نوال احلو�سني 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  الدائم لدولة  املندوب 
لدى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اإيرينا(: 
"اإن اإجنازات دولة الإمارات يف جمال امل�ساواة بني 
اجلن�سني بف�سل القيادة الر�سيدة للبالد وجهود 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�سة  العام،  الن�سائي 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة، 
الأ�سرية، ي�سهد لها القا�سي والداين وهي  دون 

�سك مثار فخر لنا جميعاً".

النجم الإماراتي ح�سني اجل�سمي يتاألق يف 
اأم�سية من اأم�سيات اإك�سبو 2020 اخلالدة

•• دبي – الفجر

الإم������ارات������ي ح�سني  ال���ن���ج���م  ع�����اد 
اإك�سبو  يف  ل���ي�������س���دو  اجل�������س���م���ي 
2020 دبي مبجموعة من اأجمل 
اأم�سيات  م��ن  واح���دة  ويف  اأغ��ن��ي��ات��ه 
جذبت  ال����ت����ي  اخل�����ال�����دة  اإك�������س���ب���و 
من  �ساعات  قبل  احت�سد  جمهورا 
الو�سل  �ساحة  يف  احل��ف��ل  ان��ط��الق 

الأيقونية.
ال��ع��ن��ان ل�سوته  واأط���ل���ق اجل�����س��م��ي 
اجلمهور  ح��م��ا���ص  و����س���ط  ف�����س��دح 
الغفري، الذي ا�ستمتع باأداء الفنان 
 2020 اإك�سبو  �سفري  الإم���ارات���ي 

دبي.
الأداء  م��ت��ن��وع  اجل�����س��م��ي،  وداع�����ب 
و����س���اح���ب ال�����س��ع��ب��ي��ة ال��وا���س��ع��ة يف 
باأغنية  اجلمهور  العربية،  املنطقة 
امل�سرية،  باللهجة  ال�سبح(  )�ستة 
اخلليجية  ل��ل��ه��ج��ة  ي��ع��ود  اأن  ق��ب��ل 
)اجلبل(  ث��م  يل(  )وت��ب��ق��ى  ليغني 
بحفاوة  اجل���م���ه���ور  ق��اب��ل��ه��ا  ال���ت���ي 

بالغة.
قاطعه  اجل�������س���م���ي،  غ���ن���ى  وك���ل���م���ا 
خا�سة  الغناء،  لي�ساركه  اجلمهور 
اأغ����ن����ي����ات مت���ث���ل ع�����الم�����ات يف  يف 
وبينها  ال��ك��ب��رية،  الفنية  م�سريته 
يتوقف  مل  ال���ت���ي  ح��ب��ي��ب��ك(  )ب���ل���غ 
كلماتها  ترديد  عن  احل�سور  فيها 

املميزة.
ووا�سل اجل�سمي الغناء على مدى 
جلمهور  ك���ام���ل���ة  ون�������س���ف  ����س���اع���ة 
العربية  اجل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
قلب  يف  الو�سل  �ساحة  به  ام��ت��الأت 
ال����ع����م����الق. وك���ل���م���ا طلب  امل����وق����ع 
اأغنية  اجل�����س��م��ي  م����ن  اجل���م���ه���ور 
الآن  اإنهم  بالقول  داعبهم  بعينها، 

واإنه  الأحالم"،  "اأر�ص  اإك�سبو  يف 
�سيلبي كل ما يطلبونه. وبو�سوله 
الرتكية،  باللغة  ال�سهرية  لأغنيته 
اتخذ اجل�سمي مقعده اأمام البيانو 
فعزف وغنى للح�سور الذي عا�ص 
ليلة اأخرى ل تن�سى للفنان الكبري 
الذي كان اأحد جنوم حفل الفتتاح 

يف نهاية �سبتمر 2021.

اأ�سوات مناه�سة العن�سرية تتعاىل يف اإك�سبو 2020 دبي

اجلناح الأنغويل يحتفل بيوم املراأة العاملي يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي  – الفجر

 قالت نتاليا كانيم، املدير التنفيذي ل�سندوق 
الأمم املتحدة لل�سكان يف اأمريكا الالتينية، اإن 
التفاوتات التي يعاين منها حالًيا الأ�سخا�ص 
اأمريكا  يف  اأف���ري���ق���ي  اأ����س���ل  م���ن  امل��ن��ح��دري��ن 
�سخمة  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية 
املتحدة  الأمم  �سندوق  يعمل  "لذا  ووا�سحة، 
����س���رك���اء خم��ت�����س��ني يف جمال  ل��ل�����س��ك��ان م����ع 
املدين،  واملجتمع  احل��ك��وم��ات،  وم��ع  ال�سحة، 
���س��د الفجوات  ب��ه��دف  ال�����س��ب��اب،  وجم��م��وع��ات 
ي�ساعد  القرار، ما  اآليات �سنع  وت�سمينهم يف 

يف ت�سريع وترية التغيري".
وفاة  بعد  احلا�سل  الهتمام  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
جورج فلويد ب�سكل تراجيدي، غري كاٍف، ول 
امل�ساألة  واأن  تاأثري،  لإح��داث  التحرك  من  بد 
على  فقط  تقت�سر  ل  مواجهتها  يجب  ال��ت��ي 
العرق، فهناك متييز مبني على اأ�سا�ص اجلن�ص، 

والإعاقة، والعديد من العوامل الأخرى.
جاء ذلك خالل ندوة ا�ست�سافها،  جناح الأمم 
نادت خاللها  2020 دبي،  اإك�سبو  املتحدة يف 
ك��ان��ي��م مب��ن��اه�����س��ة ال��ع��ن�����س��ري��ة ال���ت���ي تطال 
اأفريقي،  اأ���س��ل  م��ن  امل��ن��ح��دري��ن  الأ���س��خ��ا���ص 
الذين ل يزالون حتت وطاأة احلواجز الهيكلية 
التي حتول دون و�سولهم اإىل التعليم، واملوارد، 

وفر�ص العمل.
لالأمم  ال���ع���ام  امل��ف��و���ص  ن��ا���س��ر،  م��اه��ر  وراأى 
يزال  ل  اأن��ه  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  املتحدة 
اأفريقي  اأ����س���ل  م���ن  امل��ن��ح��دري��ن  الأ���س��خ��ا���ص 
والتحيز،  والعن�سرية،  التهمي�ص،  يعانون من 
ل���الإرث ال�ستعماري،  وي��ع��زى ج��زء م��ن ذل��ك 
عندما  "لذا  وق���ال  ال��ع��ن�����س��ري��ة.  وامل���وروث���ات 
الإن�سان  ه��ذا من منظور حقوق  دم��ج  نحاول 
النظر  بغ�ص  ك�سخ�ص،  ب��ك  الع���رتاف  يجب 
�سيء  اأي  اأو  هويتك  اأو  جن�سك  اأو  لونك  ع��ن 

اآخر". 

التي  والعن�سرية  بالتمييز  نا�سر  وا�ست�سهد 
ع���اين م��ن��ه ال���ط���الب الأف����ارق����ة م���وؤخ���راً عند 
البلدان  اإىل  اأوكرانيا  الهروب من  حماولتهم 
لق����وا  "لكنهم  اجل��������وار،  ودول  الأوروب������ي������ة 
اإىل  واأ���س��ار  امل��ل��ون��ة،  ب�سرتهم  ب�سبب  الرف�ص 

 25 اأن���ه منذ ���س��ن��وات يتم ال��رتك��ي��ز على ي��وم 
م��ار���ص، اليوم ال��دويل لإح��ي��اء ذك��رى �سحايا 
الأطل�سي،  املحيط  الرقيق عر  ال��رق وجت��ارة 
لكن منذ 5 �سنوات، وحتى يومنا هذا، نحاول 

التوعية به طيلة العام".

•• دبي- الفجر

 2020 اإك�����س��ب��و  ي��ن��ظ��م اجل���ن���اح الأن����غ����ويل يف 
عامل   – اجل��م��اع��ي  ت���ون���دوجن���و  دبي"معر�ص 
الأنوثة"، احتفاًء مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة، 
عام.  ك��ل  م��ن  م��ار���ص  م��ن  الثامن  ت�سادف  التي 
بحفل  م��وؤخ��راً  اف��ُت��ت��ح  ال���ذي  امل��ع��ر���ص،  وي�ستمر 
لغاية  تقليدية،  اأنغولية  رق�ص  عرو�ص  ت�سمن 
من  نخبة  ب��ه  وت�����س��ارك  اجل����اري،  م��ار���ص   20
اإبداعاتهن  ل�ستعرا�ص  الأن��غ��ول��ي��ات  ال��ف��ن��ان��ات 

لتعريفهم  ال��زوار  مع  والتفاعل  الرائعة  الفنية 
ال�سعبية  وامل������وروث������ات  وال���ت���ق���ال���ي���د  ب����ال����ع����ادات 
الأنغولية.  وي�سم "معر�ص توندوجنو اجلماعي 
ذات  الفنية  الأعمال  من  الأنوثة" 32  – عامل 
الأمناط املتنوعة التي ترتاوح ما بني الر�سومات 
واللوحات  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  وال���ن���م���اذج  وال��ت��م��اث��ي��ل 
اإبداع  م��ن  الأداء  وع��رو���ص  وال�����س��ور  القما�سية 
الت�سطيبات  على  املعر�ص  ويركز  فنانات.  ت�سع 
الأنثوي  ال��ط��اب��ع  ذات  ال��ط��ق��و���س��ي��ة  الأف��ري��ق��ي��ة 
يحتفي  كما  امل���راأة.  عند  احلمل  اإىل  ترمز  التي 

املعر�ص اأي�ساً باحتاد لغات خمتلفة تتناغم معاً 
يف الإح�سا�ص امل�سرتك بالقوة والإبداع. 

بيريو"،  "كارل  الآن�����س��ة  قالت  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
"فخورون  الأن��غ��ويل:  اجلناح  يف  املعر�ص  اأمينة 
اجلناح  يجمع  حيث  امل��ع��ر���ص.  ه��ذا  با�ست�سافة 
فنانات ذوات خلفيات متنوعة من اأجل اإبراز تنوع 
الن�ساء.  ب��ه  حتتفل  ال��ذي  املعا�سر  الفن  وث���راء 
ي��ت��م��ث��ل ال���ه���دف م���ن امل��ع��ر���ص يف خ��ل��ق رواب����ط 
ثقافية جديدة، وبالتايل تعزيز تبادل اخلرات 
والتجارب يف امليدان الفني".  وا�ست�ساف اجلناح 

دبي"   2020 "اإك�سبو  ان��ط��الق  منذ  الأن��غ��ويل 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���ص ال��ت��ي ���س��ارك بها فنانون 
تقليديون ومعا�سرون من اأنغول، معظمهم من 
يعتمدن  وال��الت��ي  متنوعة  خلفيات  من  الن�ساء 
الفنانات  قائمة  وت�سم  خمتلفة.   فنية  اأ�ساليب 
الالتي �ساركن �سمن معار�ص فردية يف اجلناح 
بيريو"  و"كارل  اآلفي�ص"  "اأرماندا  الأن���غ���ويل 
و"ماريا  تيتا"  و"فينيزا  ريبريو"  و"دانيال 
بيلمريا"، حيث قدمن اأعماًل فنية رائعة جت�سد 

املوروث الثقايف وال�سعبي لدى اأنغول. 
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عند التوجه اإىل الفرا�ص، غالبا ما يقوم الأ�سخا�ص مبجموعة 
متنوعة من الطقو�ص مل�ساعدتهم على ال�ستعداد لنوم هادئ 

ليا، مثل ال�ستحمام مباء دافئ اأو ممار�سة اليوغا.
من  كوب  �سرب  يف  املتمثل  العريق  التقليد  عن  م��اذا  ولكن، 
اأي دليل علمي على  احلليب الدافئ قبل النوم؟، هل هناك 
متعددة  الإجابة  اأن  ات�سح  بالنعا�ص؟.  ت�سعر  يجعلك  اأنه 

الأوجه.

ي��ح��ت��وي احل��ل��ي��ب ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن الأحما�ص 
الأمينية، وهي اللبنات الأ�سا�سية للروتينات، والتي قد تعزز 
اإذا كان تناول كوب  النوم بطرق خمتلفة. وع��الوة على ذلك، 
اأم��را مهدئا لك لأ�سباب �سخ�سية، فيمكن  دافئ من احلليب 
اأن ي�ساعد ذلك يف متهيد الطريق لنوم ليلة �سعيدة، كما قال 

اخلراء ل�"ليف �ساين�ص".
ال�سريري  النف�ص  ع��ل��م  اخت�سا�سي  ب��ري��و���ص،  م��اي��ك��ل  وق���ال 
واأخ�سائي النوم املعتمد من جمل�ص الإدارة يف كاليفورنيا ومعد 
كتاب "ليلة �سعيدة: برنامج طبيب النوم ملدة 4 اأ�سابيع لنوم 
احلليب  جتعل  التي  الأ�سباب  "اأحد  اأف�سل":  و�سحة  اأف�سل 
الدافئ ي�سعرك بالنعا�ص هو اأنه يذكرك بال�سخ�ص الذي كان 
حنونا مبا يكفي ملنحك اإياه عندما كنت اأ�سغر �سنا"، وقال اإن 

الرتباط املهدئ قد ي�ساعد يف تقليل القلق قبل النوم.
وع��ل��ى امل�����س��ت��وى اجل��زي��ئ��ي، مي��ت��ل��ك ال��رتب��ت��وف��ان امل���وج���ود يف 
اأ�سا�سي.  اأميني  حم�ص  وه��و  ال��ن��وم،  تعزز  خ�سائ�ص  احلليب 
اإنتاجه، لذلك يتعني على  اأن اجل�سم ل ي�ستطيع  وهذا يعني 
ملكتبة  وف��ق��ا  ال��غ��ذائ��ي،  نظامهم  م��ن  عليه  احل�����س��ول  ال��ن��ا���ص 
ال��ط��ب ال��وط��ن��ي��ة. ومب��ج��رد ت��ن��اول ال��رتب��ت��وف��ان - ع��ن طريق 
�سرب احلليب اأو تناول الأطعمة مثل البي�ص والديك الرومي 
ي�ستخدمه   - ال�����س��وداين  ال��ف��ول  اأو  ال�سويا  وف��ول  والأ���س��م��اك 
ج�سمك، من بني اأ�سياء اأخرى، لإنتاج ال�سريوتونني الكيميائي 
يف الدماغ والذي بدوره يتحول اإىل هرمون امليالتونني الذي 

ي�ساعد على النوم.
وي�سارك  ا�ستجابة للظالم  امليالتونني  الدماغ  ينتج  وعادة ما 
يف تنظيم اإيقاع اجل�سم اليومي الطبيعي، اأو �ساعته الداخلية 
2017 يف  ع��ام  اأج��ري��ت  �ساعة، وفقا لدرا�سة   24 م��دار  على 
 .Current Neuropharmacology جم��ل��ة 
"الهرمون  با�سم  ال�سريوتونني  ُي��ع��رف  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
ال�سعيد" ومن املعروف اأنه يحفز النوم واليقظة، وفقا لورقة 
 Sleep Medicine بحثية ن�سرت عام 2002 يف جملة

.Reviews
ونظريا، تناول الأطعمة اأو �سرب احلليب الغني بالرتبتوفان 
اإىل  يحولها  اجل�سم  لأن  بالنعا�ص،  ن�سعر  يجعلنا  اأن  ميكن 
�سائعة  اأ�سطورة  هناك  نف�سه،  ولل�سبب  النوم.  تعزز  هرمونات 
مفادها اأن تناول الأطعمة الغنية بالرتبتوفان، هو �سبب �سعور 
الواقع، قد  بعد ع�ساء عائلي كبري. ولكن يف  بالنعا�ص  النا�ص 
عليه  هو  مما  اأك��ر   - الرتبتوفان  من  الكثري  الأم��ر  يتطلب 
ال��روم��ي - جلعل  ال��دي��ك  اأو ح�سة م��ن  يف ك��وب م��ن احلليب 

ال�سخ�ص ي�سعر باخلمول.
واإذا كنت �ست�سرب حوايل 2 غالون )7.6 لرت(، فقد يجعلك 

ذلك ت�سعر بالنعا�ص، ولكن "�ست�سبح مري�سا جدا" من �سرب 
الكبري من احلليب، كما قال بريو�ص. وقد  مثل هذا احلجم 
يعادل  الد�سم  كامل  احلليب  من  غالون   2  - بالغثيان  ت�سعر 

اأكر من �سعف ال�سعرات احلرارية املو�سى بها للبالغني.
القدر من احلليب، فمن  ال�سخ�ص بتقليل هذا  وحتى لو قام 
الرتبتوفان  من  العالية  اجلرعات  كانت  اإذا  ما  الوا�سح  غري 
�ستكون كافية جلعله ي�سعر بالنعا�ص بدرجة كافية. فاحلليب، 
ب��ع��د ك��ل ���س��يء، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن امل��رك��ب��ات الأخ���رى 
التي تتناف�ص على دخول دماغنا عن طريق الدم. ويتفق لني 
ال�سني  جنوب  جامعة  يف  ال��غ��ذاء  عاملا  ت�ساو،  ومومينغ  ت�سنغ 
ل��ل��ن��وم يف  امل��ح��ف��ز  ال��رتب��ت��وف��ان  ت��اأث��ري  اأن  ع��ل��ى  للتكنولوجيا، 
"ليف �ساين�ص" يف ر�سالة بالريد  احلليب حم��دود. واأخ��را 
الأحما�ص  مع  الرتبتوفان  يتناف�ص  اأن  "يجب  الإل��ك��رتوين: 
الأمينية املحايدة الكبرية الأخرى - مثل لي�سني واإيزولو�سني 
الدموي  احلاجز  لعبور   - وفالني  األن��ني  وفينيل  وتريو�سني 

الدماغي ليكون له اأي تاأثري على النوم".
يف  وف��رة  الأمينية  الأحما�ص  اأق��ل  اأح��د  هو  الرتبتوفان  ولأن 
عند  الأخ��رى  الأمينية  الأحما�ص  عليه  تتفوق  فقد  احلليب، 

حماولة اجتياز احلاجز الدموي الدماغي.
وت�سري الأبحاث التي اأجراها ت�سنغ وت�ساو موؤخرا على الفئران 
اأن املركبات الأخ��رى املوجودة يف احلليب ميكن اأن تف�سر  اإىل 
�سبب بدء التثاوؤب لدى الكثري من النا�ص بعد تناول كوب من 

تلك املادة. ويف بحث �ساركا يف اإعداده، وُن�سر على الإنرتنت يف 
�سبتمر 2021 يف جملة الكيمياء الزراعية والغذائية، تبني 
الرتب�سني  الكازين  با�سم  امل��ع��روف  احلليب  مكونات  اأح��د  اأن 
الفئران.  يف  النوم  تعزز  تاأثريات  له   )CTH( هيدروليزات 
ومي��ك��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م��ئ��ات م���ن ال��ب��ب��ت��ي��دات - ���س��ال���س��ل من 
الدرا�سات  بع�ص  واأف���ادت   ،CTH يف   - الأمينية  الأحما�ص 
الب�سرية اأن تناولها ميكن اأن يح�سن القدرة على النوم ب�سكل 
اأ���س��رع وك��ذل��ك ج���ودة ال��ن��وم، اأو ال��ق��درة على ال��ن��وم م��ع احلد 

الأدنى من ال�سطرابات.
وهي   ،GABA-A مب�ستقبالت  الببتيدات  ه��ذه  وترتبط 
الع�سبية  الإ���س��ارات  قمع  على  ت�ساعد  ال��دم��اغ  يف  م�ستقبالت 
وتعزز النوم، وفقا للبحث. وقال ت�سنغ: "وجدنا اأن الببتيدات 
يف CTH ميكن اأن تطيل ب�سكل ملحوظ مدة نوم الفئران". 
عادة  ُتطلق  التي  للفئران،  الببتيدات  البحث  فريق  واأع��ط��ى 
امل�سمى  ال��ب��ب��ت��ي��دات،  اأح����د  اأن  وث��ب��ت   .CTH ه�����س��م  ع��ن��د 
اإىل  ذلك  واأدى  كبرية.  خمدرة  تاأثريات  له   ،YPVEPF
التي منت ب�سرعة بنحو ٪25 وم��دة نوم  الفئران  زي��ادة عدد 
باأكر من ٪400 مقارنة مبجموعة �سابطة، وفقا  الفئران 

لبيان �سادر عن اجلمعية الكيميائية الأمريكية.
ت�سري  درا�سات  اأي  وبالن�سبة لدرجة حرارة احلليب، ل توجد 
اأن يبداأ تاأثريه  اأن يكون دافئا من اأجل  اأن احلليب يجب  اإىل 
دفء  اإن  ت�سنغ  ق��ال  �سئل،  وعندما  الف�سيولوجي.  اأو  النف�سي 

وترتفع  اجل�سم.  ح��رارة  م�ستوى  رف��ع  يف  ي�ساعد  قد  احلليب 
درج���ة ح���رارة اجل�سم ال��داخ��ل��ي��ة، م��ا ي���وؤدي ب���دوره اإىل زيادة 
الدورة الدموية لدينا وي�ساعد على ا�سرتخاء اجل�سم. ولكن 
 ،CTH يف  الببتيدات  مثل  احلليب،  يف  امل��وج��ودة  امل��رك��ب��ات 
ترتبط مب�ستقبالت GABA-A حتى لو مت تناولها باردة.
الأخرى،  الأن�سطة  تلعب   ،CTHو الرتبتوفان  جانب  واإىل 

اأي�سا  النوم،  قبل  الريا�سية اخلفيفة  التمارين  مثل ممار�سة 
دورا يف عملية ال�ستمرار يف النوم - لذلك ل يوجد حل �سريع 
وموؤكد لذلك.  ويجدر بك جتربة تقنيات خمتلفة، مثل جتنب 
الإلكرتونية  اأجهزتك  ت�سغيل  اإيقاف  اأو  النوم  قبل  الكافيني 
م�ستيقظني،  النا�ص  باإبقاء  معروفا  اأزرق  �سوءا  ت�سدر  التي 

مل�ساعدتك على النوم.

يحتوي على جمموعة متنوعة من الأحما�ص الأمينية

هل ميكن اأن ي�ساعدك �سرب احلليب الدافئ على النوم فعال؟

ب��ي��ان��ات جم��م��وع��ة من  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  ون���ظ���ر 
ال���ن���وع الثاين،  ال�����س��ك��ري م���ن  ب�����داء  امل�����س��اب��ني 
اأن خطر الإ�سابة بهذه احلالة املزمنة  ووجدوا 
ي���زداد ل��دى اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن معظم 

ال�سطرابات النف�سية.
بداء  امل�����س��اب��ني  اأن  �سابقة  اأب��ح��اث  وج���دت  ك��م��ا 
ال�سكري من النوع الثاين لديهم معدلت اأعلى 
ثنائي  ال���س��ط��راب  مثل  املر�سية  احل���الت  م��ن 
مقارنة  ال�سديد،  والك��ت��ئ��اب  والف�سام  القطب 

ببقية ال�سكان.
الدمنارك،  ج��ن��وب  جامعة  يف  اخل���راء  وي��ق��ول 
م�ساكل  م��ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  اإن  الآن، 
منها  ي��ع��اين  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  العقلية  ال�����س��ح��ة 

مر�سى ال�سكري.
واأو���س��ح��ت امل��وؤل��ف��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��درا���س��ة، نانا 

اأن ف��ري��ق��ه��ا راج����ع ال��ب��ي��ان��ات من  ل��ي��ن��دي��ك��ي��ل��د، 
ال�سكري  م��ر���ص  ب��ني  العالقة  ال��درا���س��ات ح��ول 
عام  ح��ت��ى   1980 ع���ام  م��ن  العقلية  وال�����س��ح��ة 

.2020
اأن���ه يف  ن��رى  اأن  امل��ث��ري لالهتمام  "من  وق��ال��ت: 
التي مت فح�سها،  النف�سية  ال�سطرابات  جميع 
نرى انت�سارا مرتفعا ن�سبيا ملر�ص ال�سكري من 

النوع الثاين.
"يف  توداي":  نيوز  "ميديكال  ملجلة  و�سرحت 
خا�ص  ب�سكل  الأب���ح���اث  معظم  رك���زت  ال�����س��اب��ق، 
على الأفراد امل�سابني، على �سبيل املثال بالف�سام 
ال�سوء  ت�����س��ل��ط  م��راج��ع��ت��ن��ا  ل��ك��ن  الك���ت���ئ���اب،  اأو 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن��ط��اق اأو����س���ع من 

ال�سطرابات النف�سية".
الرئي�سية  امل�سكالت  اإح���دى  اأن  الفريق  ووج���د 

النوع  م��ن  ال�سكري  مر�سى  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي 
الثاين هي ا�سطرابات النوم.

وقالوا اإن %39.7 من مر�سى ال�سكري يعانون 
من ا�سطرابات النوم.

الريطانية  النوم  موؤ�س�سة  ويو�سح اخلراء يف 
م�ستويات  ل���زي���ادة  خ��ط��ر  ع��ام��ل  ال��ن��وم  ق��ل��ة  اأن 
ال��دم. و"حتى احل��رم��ان اجلزئي من  ال�سكر يف 
النوم على مدى ليلة واحدة يزيد من مقاومة 
الإن�سولني، ما يوؤدي بدوره اإىل زيادة م�ستويات 
ال�سكر يف الدم. ونتيجة لذلك ارتبطت قلة النوم 

مبر�ص ال�سكري وا�سطراب �سكر الدم".
التي  الثانية،  العقلية  ال�سحة  م�سكلة  ومتثل 
الإف����راط يف  ال�����س��ك��ري، يف  ي��ع��اين منها مر�سى 

تناول الطعام.
داء  اأن   2020 ع���ام  اأج���ري���ت  درا����س���ة   ووج����دت 

ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين غ��ال��ب��ا م��ا يرتبط 
بزيادة خماطر �سلوكيات الأكل امل�سطربة.

%20.7 من مر�سى  اأن  اإىل  وتو�سل اخلراء 
ال�����س��ك��ري ي��ع��ان��ون اأي�����س��ا م��ن ا���س��ط��راب الأكل 

بنهم.
واأما ال�سطراب النف�سي الثالث، فهو ا�سطرابات 
القلق، حيث ُيعتقد اأن نحو واحد من كل خم�سة 
اأ�سخا�ص يعانون من مر�ص ال�سكري من النوع 
م�ساعر  من  يعانون  بالإن�سولني  املعالج  الثاين 

القلق.
واأفاد اخلراء اأن %13.7 من مر�سى ال�سكري 

يعانون من ا�سطراب القلق.
التي  بامل�ساعفات  ع���ادة  احل��ال��ة  ه��ذه  وت��رت��ب��ط 
ت�ساحب الإ�سابة مبر�ص ال�سكري وكيف تتاأثر 

جودة احلياة بهذه احلالة.

وم���ن ب��ني م�����س��اك��ل ال�����س��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة الأخ����رى 
ال����ت����ي ي����ع����اين م���ن���ه���ا م���ر����س���ى ال�������س���ك���ري، هي 
ال�سطراب ثنائي القطب )%11.4( والذهان 

.)11.1%(
"لي�ست  امل���راج���ع���ة  ن��ت��ائ��ج  اإن  اخل������راء  وق�����ال 
من  ال��ك��ب��رية  الأع������داد  اإىل  مفاجئة" ب��ال��ن��ظ��ر 
م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون اأي�����س��ا من 

ا�سطرابات نف�سية.

الأخرى  الرئي�سية  امل�سكالت  اأن  ووجد اخلراء 
التي يعاين منها مر�سى ال�سكري هي ا�سطرابات 

تعاطي املخدرات والإعاقة الذهنية.
اأن املراجعة ل ت�سرح  ومع ذل��ك، يذكر اخل��راء 
اإجراوؤها  مت  كما  املر�ص  وراء  الكامنة  الأ�سباب 
يف وقت ما، لذلك لي�ص من الوا�سح ما اإذا كان 
مر�ص ال�سكري قد جاء قبل اأو بعد الت�سخي�ص 

واأعرا�ص م�ساكل ال�سحة العقلية.

العقلية ال�سحة  على  ال�سكري  ملر�ص  �سلبية  تاأثريات   5
ك�سف عدد من اخلرباء ال�سحيني اأن مر�ص ال�سكري ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي على ال�سحة العقلية.ومن املعروف 
اأنه عند الإ�سابة بالنوع الأول من مر�ص ال�سكري، ل ينتج البنكريا�ص الإن�سولني اأما يف النوع الثاين، فت�سبح خايا 
اجل�سم مقاومة لاإن�سولني، لذلك هناك حاجة اإىل كمية اأكرب من الإن�سولني للحفاظ على م�ستويات اجللوكوز يف الدم 

�سمن املعدل الطبيعي.
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العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4073
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ص م ع . 

املنذر اإليه : خانا وادا �سريف    . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )54،223.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�سر واإل �سي�سطر 
 /O/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 76801 / خ�سو�سي 
دبي( من نوع ) �سيفروليه ماليبو _ �سالون ( موديل )2017( _ لون ) ازرق( واملمولة 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4350
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ص م ع . 

املنذر اإليه : كونو اديب �سينغ كابور جا�سبري �سينغ . 
نتيجة  دره��م   )116،849.35( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم  : ) 72390 / خ�سو�سي /10/ ابوظبي ( من نوع ) رينو كوليو�ص    
_ مركبة خفيفة  ( موديل )2020( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4083
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ص م ع . 

املنذر اإليه م�سطفي امني حممد جميل   . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )33،630.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�سر واإل �سي�سطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 98064 / خ�سو�سي /A/ ام 
القيوين ( من نوع ) ني�سان التيما _ �سالون ( موديل )2015( _ لون ) ازرق( واملمولة 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4068
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ص م ع . 

املنذر اإليه  :  مالك عمران برويز  . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )16،754.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�سر واإل �سي�سطر 
 /L/ باملزاد العلني  امل��ودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 48319 / خ�سو�سي 
دبي ( من نوع ) هيونداي ACCENT  �سالون ( موديل )2017( _ لون ) ا�سود( 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/3985
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ص م ع .

املنذر اإليها  :  دبي للت�سويق والطباعة �ص ذ م م  .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )10،997.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�سبوع من  ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  ) 
  MITSUBISHI LANCER ( من نوع )   دبي /W/ 96287 / خ�سو�سي
_ �سالون ( موديل )2017( _ لون )اأبي�ص( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4081
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ص م ع . 

املنذر اإليه : وليد حممد يو�سف حممد عبدال�سالم اخلياط    . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )28،404.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�سر واإل �سي�سطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 28561 / خ�سو�سي /B/ دبي 
( من نوع ) جاجوار اك�ص اف _ �سالون ( موديل )2013( _ لون ) رمادي( واملمولة 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4072
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ص م ع . 

املنذر اإليه : و�سام طالب كريديه     . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )94،811.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�سر واإل �سي�سطر 
 /Q/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم  ) 28648 / خ�سو�سي 
دبي  ( من نوع ) بور�ص كامين ا�ص _ كوبيه ( موديل )2017( _ لون ) احمر( واملمولة 

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

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18394

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/16 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ارابتك لاإن�ساءات �ص.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                    الو�سف  

 249،250                                                   مواد بناء 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  570/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  2019/1732 جت��اري  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )14700002.55( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
عنوانه:المارات - امارة دبي - الرقة - دبي - �سارع الرقة - مبنى مبنى بنك ابوظبي - بالقرب من حمطة 

مرتو الرقة
املطلوب اإعالنهم : 1- بابك بهمني ب�سفته �سامن وكفيل �سخ�سي 2- وليفر للتجارة اللت ���ص.ذ.م.م 3- 
�سركة بهمني للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 4- ر�سا مرت�سى بهمني )وا�سمة �سابق غالمر�سا مرت�سي بهمني( 
ب�سفته �سريك و�سامن وكفيل �سخ�سي 5- بهروز غالمر�سا بهمنى ب�سفته �سريك �سامن وكفيل �سخ�سي 

6- بهنام غالمر�سا بهمنى ب�سفته �سريك �سامن وكفيل �سخ�سي - �سفتهم : منفذ �سدهم
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14700002.55(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1674/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2008/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )5.352.475.50( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  والتعاب ور�سوم ملف التنفيذ.

طالب التنفيذ : �سركة تهامة لالعالن العالقات العامة والت�سويق )قاب�سة(
عنوانه:اململكة العربية ال�سعودية - جدة - حي الندل�ص - مبنى تهامة - وحملها املختار مكتب املحامي/

- مكتب   38 الطابق   - تاور  بيزن�ص  �سنجل   - دبي   - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الهنائي  عبدالعزيز 
 3804

املطلوب اإعالنه : 1- نا�سر بن �سالح بن عبد الرحمن    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5352475.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1036/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:500005 وال�سادر عن رافد الركة للتجارة �ص.ذ.م.م 
بقيمة )16000000( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ال�سفاء حممد حنيف ايبانى
- هاتف  - مكتب رقم 3601   36 الطابق   - بناية لطيفة   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 

رقم:043521131 - رقم مكاين:2684890630
املطلوب اإعالنهما : 1- �سيال ديل رو�ساريو �سابون 2- رافد الركه للتجاره ���ص.ذ.م.م    - �سفتهما: منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16005515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن بالن�شر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:118/2022/72 تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190

م��و���س��وع ال���دع���وى : ت��ظ��ل��م م��ن ال���ق���رار رق���م 16 ال�����س��ادر ب����ت����اري����خ:2022/2/17 يف الم����ر ع��ل��ى عري�سة 
رقم:705/2021 جتاري اخلا�ص برف�ص ال�سرف . 

املتظلم:اهاروب ابراهيم خاطر
هاتف   -  25 رق��م  - مكتب  املكاتب  - مدخل  الفريمونت  فندق   - زاي��د  ال�سيخ  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

 info@alhaddadco.com:رقم:043311224 - رقم مكاين:2719591105 - امييل
 وميثله:علي �سلطان علي احلداد

املطلوب اإعالنه :  1- ا�سوك كومار بوجنابى  -  �سفته : متظلم �سده 
ال�سادر  رق��م 16  ال��ق��رار  اع��اله ومو�سوعه تظلم من  امل��ذك��ور  التظلم  اأق��ام عليكم  :  قد  الإع���الن  مو�سوع 
بتاريخ:2022/2/17 يف المر على عري�سة رق��م:705/2021 جتاري اخلا�ص برف�ص ال�سرف - وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/3/22  ال�ساعة 09.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن بالن�شر        

 950/2022/13 عمايل جزئي 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- رمييلني باكليب ماركويز  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اليت ادفان�ص خلدمات تنظيف املباين �ص.ذ.م.م 

وميثله : را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )10000( 
عليها مع  املدعي  بتوقيع  املزيل  المانة  وفقا لالت�سالت  املدعية  ل�سالح  ذمتها  املرت�سدة يف  املبالغ  درهم 
للبند  دره��م  وق��دره )6000(  ومبلغ  ال���س��رار  تعوي�سا عن  دره��م  وق��دره )3000(  ومبلغ  القانونية  الفائدة 
احلادي ع�سر من عقد العمل مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة والزام املدعي عليها بالر�سوم 
ال�ساعة 11:00  وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/3/23 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن حكم بالن�شر        

300/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- كفين�ص نات�سرل بيوتي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :جراند كر�ست لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م 

املنعقدة بتاريخ  2022/2/24  مبثابة احل�سوري بالزام املدعي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )293.119.84( درهم مائتان وثالثة وت�سعون الفا ومائة وت�سعة 
ع�سر درهما واربعة وثمانون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من 2022/1/20 وحتى متام ال�سداد 
 2556 رقم  و�سيك  دره��م   297780 بقيمة   2555 رقم  ال�سمان  �سيكني  برد  عليها  املدعي  ثانيا:الزام   -
بقيمة 141800 درهم وامل�سحوبني على بنك راأ�ص اخليمة الوطني والزمت املدعي عليها بامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

Date 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008010 civil (partial)

To the defendant : Eric Mbia,
We inform you that on 30/12/2021, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of (Eighteen thousand Seven hundred 
eighty two and seventy-six fils), and the legal interest at 5% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment, provided that the interest does not 
exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Note: The body that booked the case, deliberated it and issued the judgment is 
Judge Ahmed Jamal Al-Din Montaser, and the body that pronounced it is the one 
referred to above.
Judgment is subject to appeal within the legal term --
Judge / Ahmed Jamal Al-Din Montaser
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA2022/0001018 civil (partial)

To the defendant : Danis Mathai
Unknown Place of residence: Dubai, Business Bay,  Towers Street Niya 14-0,  Fifteenth floor, 
mobile No. 0504707140
The Claimant: Sharjah Taxi L.L.C
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following:
1. Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the defendant.
2. Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (3998.08 dirhams) Three 
thousand nine hundred ninety-eight dirhams and eight 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 charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 22/03/2022 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 10) 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. First Notification of Publication 
in both English & Arabic Language.
Judicial Services Office
Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Defendant Published Notice
To Case Management Office 

Sharjah Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIPOR2022 / 0001254 Partial commercial

To Defendant: Prabhu Pandurangan
Unknown address: Dubai, Dubai Investments Park District 1, near the Premier Inn 
Hotel, Solstar Building No.325 And announce the phone number 0528948129
To announce to the defendant a publication in Arabic and English
Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount 69.560320 AED In 
addition to the legal interest of 12% until full payment
Obligating the defendant to pay fees, expenses and attorney fees by a judgment 
covered by expedited enforcement and without bail
You are required to attend a hearing 17/03/2022, at the Case Management 
Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No (Case 
manager's Office No.10) In person or by an authorized lawyer, and submit a reply 
memorandum to the case, accompanied by all documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the case 
whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office 
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2022/0001016 civil (partial)

To the defendant: Charang Rajendra Kumar
Unknown Place of residence: Dubai, Deira, (Bur Saeed) - 34 Street - Nouf Tower – Ground 
Floor, office No. 02. mobile No. 0502635043
Notification of Publication in both English & Arabic Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi L.L.C
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following:
- Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (10328.38 dirhams) Ten 
thousand three hundred twenty-eight dirhams and thirty-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 23/03/2022 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 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0001020 civil (partial)

To the defendant: Moamen Salman Khan
Unknown Place of residence: Dubai, in from of City Centre Deira,  Bur Saced Street - Dubai 
National Insurance Building - Seventh floor, office No. 703, mobile No. 0501747412
Notification of Publication in both English & Arabic Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi L.L.C
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following: 
- Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (2998.56 dirhams) Two 
thousand nine hundred ninety-eight dirhams and fifty-six 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 24/03/2022 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 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0000261 civil (partial)

To the defendant: Sriramu Selvaraj
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, mobile No. 0523230256
Notification of Publication in English Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi 
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following:
- Obligate the defendant to pay an amount of (33005.06) Thirty-three thousand five 
dirhams and thirty-three fils, with the legal 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 15/03/2022 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 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA2022/0000379 civil (partial)

To the defendant: Mumtaz Haider Rasoul
Unknown Place of residence: Sharjah, Khan, Corniche Street,  Raha Tower,  Second Floor,  Office 
No. 02, mobile No. 0543693101
Notification of Publication in both English & Arabic Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi L.L.C 
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following:
- Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (3550.52 dirhams) Three 
thousand five hundred fifty dirhams and fifty-two dirhams.
- 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 23/03/2022 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 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA2022/0001014 civil (partial)

To the defendant: Abdul Raouf Muhammed
Unknown Place of residence: Dubai,  Deira, Al Maktoum Rd,  Al Dana Centre Building,  Second 
Floor, office No. 210, mobile No. 971581381540
The Claimant: Sharjah Taxi L.L.C
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following: 
1. Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the defendant.
2. Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (6330.30 dirhams) Six 
thousand three hundred thirty dirhams and thirty 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 charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 22/03/2022 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 10) 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. First Notification of Publication 
in both English & Arabic Language.
Judicial Services Office
Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0009938 civil (partial)
To the defendant:
Nandhakumar Nagarajan, Address: 9432902
We inform you that on 23/02/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 7884.23 dirhams (Seven 
thousand eight hundred eighty-four dirhams and twenty-three fils), and 
the legal interest at 5% from the date of the judicial claim until the date 
of full payment, provided that the interest does not exceed the original 
amount due, and to pay fees and expenses.
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 11/ 3/ 2022  Issue No : 13490
Notification by Publication

No. 46943/2022
Notifying Parties:
1. Hana Obaid Mohammed Alhelo Almazrouei, Emirati 
2. Maryam Obaid Mohd Alhelow Almazrouei, Emirati
By power of attorneys/ Mohamed Al-Lenjawi and Maryam Al-Shamsi

Against
Notified Party: 1. Abdul Razack Kongath Moideen Kutty - Indian

Subject: Notification by Publication regarding Judicial Notice No.34521/1/2022
Whereas the Notifying Parties hereby inform the Notified Party to necessarily 
pay an amount of AED 17,400 (Only seventeen thousand and four-hundred 
UAE Dirhams) as a remaining rental value payable for the rental period from 1 
January 2021 to 31 December 2021 (Hand-over of the Rented Unit), within (5) 
five days at most from the receipt of this Notification. Otherwise, the Notifying 
Parties will have to resort to the judiciary and concerned authorities to claim for 
the repayment of the said debt. Also, the Notified Party shall pay all expenses, 
judicial charges and the attorney's fee.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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املال والأعمال
اجلمعة   11  مارس    2022  م   -    العـدد   13490  

 Friday    11  March   2022   -  Issue No   13490

جمل�ص الأعمال الرتكي و�سفحة »الإمارات حتب تركيا« 
ينظمان لقاء لأبناء اجلالية الرتكية يف الإمارات الأحد

•• اأبوظبي-وام:

ينظم جمل�ص الأعمال الرتكي يف دولة الإمارات وبال�سراكة مع �سفحة “الإمارات 
الأحد املقبل - لقاًء احتفالياً اجتماعياً لأبناء اجلالية الرتكية   - حتب تركيا” 
ي�سم ع���دداً م��ن رج���ال الأع��م��ال واأ���س��ح��اب امل�ساريع الأت����راك يف ال��دول��ة، وذلك 

مبنتجع حبتور جراند يف جمريا بيت�ص ريزيدن�ص بدبي.
الربيع  ف�سل  بداية  مع  �سنوياً  تعقد  والتي  الجتماعية  الحتفالية  يف  وي�سارك 
بح�سور  الرتكية  التجارية  امل�ساريع  واأ�سحاب  والعائالت  ال�سخ�سيات  من  عدد 
الأخوة  وتر�سيخ  العالقات  تعزيز  بهدف  اللقاء  ياأتي  حيث  اإماراتية،  �سخ�سيات 
والإن�سانية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  ال�����س��دي��ق��ني  ال�سعبني  ب��ني  وامل�����ودة 
جمل�ص  رئي�ص  اأردم،  نيلغون  فاطمة  وق��ال��ت  بينهما.  جتمع  التي  والجتماعية 
اأبناء اجلالية  به  يتمتع  اللقاء يعك�ص ما  اإن  الإم���ارات  دول��ة  الرتكي يف  الأع��م��ال 

الرتكية يف دول��ة الإم��ارات من ا�ستقرار 
امل�ستوى  وي����رتج����م  دائ��������م،  وت����وا�����س����ل 
اأبناء البلدين  املتميز من العالقات بني 

ال�سديقني، على كافة امل�ستويات.
فر�سة  ت���ع���د  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن  واأ�����س����اف����ت 
اجلالية  اأبناء  للتقاء  مثالية  ومنا�سبة 
الرتكية يف الإم���ارات، مبا فيهم �سيدات 
امل�ساريع  واأ����س���ح���اب  الأع����م����ال  ورج�����ال 
التجارية والعائالت وح�سور الأ�سدقاء 
من اجلانب الإماراتي، يف اأجواء احتفالية 
اأي�ساً  ي�سب  م��ا  وه���و  وع��ائ��ل��ي��ة مم��ي��زة، 
العالقات  اأوا�سر  اإط��ار احلفاظ على  يف 
اجلالية  اأب��ن��اء  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتينة 
البع�ص  بع�سهم  الإم�����ارات  يف  ال��رتك��ي��ة 

من جهة، ومع الأ�سدقاء يف املجتمع الإماراتي من جهة اأخرى. يت�سمن اللقاء 
م�ساركة  �سي�سهد  كما  الإم���ارات،  دول��ة  الرتكي يف  الأعمال  لرئي�ص جمل�ص  كلمة 
كما  للح�سور،  فنية  فقرة  �سيقدم  وال��ذي  “جيفيزي”،  الرتكي  للفنان  مميزة 
ت�سارك الفنانة الرتكية ال�سهرية اإدين اأر�سالنتورك الغناء مع املطربة الإماراتية 
اأروى اأحمد، حيث �سيقدمان اأغنيتني م�سرتكتني يف جتربة فنية تعك�ص التقارب 
والأخوة بني ال�سعبني الإماراتي والرتكي، وحتتفي بالغنى الثقايف للبلدين وعمق 
اللقاء  ي�سم  كما  جتمعهما،  التي  والتاريخية  والجتماعية  الإن�سانية  العالقات 

اأن�سطة متنوعة وم�سابقات خم�س�سة للعائالت والأطفال.

% منوا يف اأعداد امل�سافرين   15.8
عرب مطارات الإمارات يف 2021

•• اأبوظبي- وام:

�سجلت اأعداد امل�سافرين عر مطارات الإمارات يف 2021 منوا بن�سبة 15.8% 
اأعداد  م�ستوى  على  مت�ساعداً  اأداء  وال�سارقة  واأبوظبي  دبي  مطارات  وحققت   .
امل�سافرين يف عام 2021، م�سجلة ما يزيد على 41 مليونا و 370 األف م�سافر 
عدد  فيه  بلغ  ال���ذي   2020 ب��ع��ام  مقارنة  باملائة   15.8 ق��دره��ا  زي���ادة  وبن�سبة 

امل�سافرين 35 مليونا و 370 األف م�سافر تقريبا.
الدولة جنحت خالل  الرئي�سية يف  الثالثة  املطارات  اأن  امل�سجلة  الأرق��ام  وتظهر 
ع��ل��ى حركة  كوفيد-19  وب���اء  ال��ت��ي فر�سها  ال��ع��ق��ب��ات  امل��ا���س��ي يف جت���اوز  ال��ع��ام 
امل�سافرين يف العامل وامل�سي قدما يف م�سار التعايف بهدف الو�سول اإىل اأرقام ما 
قبل الأزمة. وتف�سيال.. حافظ مطار دبي الدويل خالل العام املا�سي على املركز 
الأول يف �سدارة املطارات الدولية الأكر ازدحاما حول العامل لل�سنة الثامنة على 

التوايل، وا�ستقبل نحو 29.1 مليون م�سافر.
األفا   233 اإىل  ال���دويل  دب��ي  ال�سنوية يف مطار  ال��رح��الت اجل��وي��ة  وو���س��ل ع��دد 
حقق  فيما   ،2020 بعام  مقارنة  امل��ائ��ة  يف   28.1 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  رحلة  و375 

ال�سحن اجلوي اأداء قويا لي�سجل مليوين و319 األفا و185 طنا.
 2021 5.26 مليون م�سافر خالل عام  اأبوظبي الدويل  ا�ستقبل مطار  بدوره 
الذي �سجل خالله حركة  الأخ��ري  الربع  امل�سافرين خالل  نتيجة لرتفاع حركة 
الذين  امل�سافرين  اإجمايل عدد  %46 من  ي��وازي  ما  اأي  م�سافر  مليون   2.43
ا�ستقبلتهم اأبوظبي، خالل ذات العام. وتو�سعت �سبكات اخلطوط اجلوية يف مطار 
اأبوظبي الدويل خالل عام 2021 الذي يخدم حالياً 103 وجهات مقارنة ب� 75 
وجهة فقط يف عام 2020، كما حقق حجم حركة ال�سحن منوا كبريا حيث متت 
مناولة 711،715 طناً من ب�سائع ال�سحن بزيادة قدرها 31.8 يف املائة مقارنة 
من جهته وا�سل مطار ال�سارقة الدويل يف   .2020 540،144 طناً يف عام  ب� 
العام 2021 ال�سري بخطى ثابتة نحو التعايف التام من اأثار كوفيد- 19 حمققا 

ما يزيد عن 7 ماليني م�سافر عر اأكر من 57 األف رحلة.

بنك اأبوظبي الأول يو�سع ح�سوره دوليًا 
ويعزز العالقات التجارية الإقليمية مع العراق 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مكتب  بافتتاح  الدولية  عملياته  تو�سعة  خطط  عن  الأول  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
التي  ال��دول��ي��ة  النمو  ا�سرتاتيجية  م��ن  ك��ج��زء  وذل���ك  ال��ع��راق،  يف  ل��ه  متثيلي 
ينتهجها، والرامية اإىل ت�سهيل التدفقات التجارية يف املنطقة، وتعزيز خدماته 
املالية للعمالء على امل�ستوى ال��دويل. وتتمتع دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
بعالقات جتارية مهمة مع العراق، حيث جتاوزت حجم التجارة الثنائية بني 
من  وان��ط��الق��اً   .2020 ع��ام  خ��الل  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   13.11 البلدين 
تغطي  ق���ارات،  خم�ص  يف  ال�سرتاتيجي  وح�سوره  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  مكانته 
%70 من وجهات ت�سدير  نحو  الأول حالياً  اأبوظبي  لبنك  الدولية  ال�سبكة 

النفط اخلام العراقي حول العامل.
و�سيقدم بنك اأبوظبي الأول يف العراق خدماته ب�سكل رئي�سي للهيئات احلكومية 
القيام  اإىل  تتطلع  التي  واملوؤ�س�سات  العامة  العراقية  واملوؤ�س�سات  ولل�سركات 
باأعمال جتارية يف العراق. و�سي�ساهم املكتب يف تعزيز اخلدمات املتنوعة التي 
اأ�سواق  اأب��رز  امتداد  التجارة على  الأول لعمالئه، ودعم  اأبوظبي  بنك  يقدمها 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والأ�سواق العاملية.   وتعليقاً على ذلك، قالت 
“ي�سكل  الأول:  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  الر�ستماين،  هناء 
�سمن  اأخ���رى  خ��ط��وة  ال��ع��راق  يف  الأول  اأب��وظ��ب��ي  لبنك  متثيلي  مكتب  افتتاح 
التزامنا  وي��وؤك��د  ال���دويل،  امل�ستوى  على  اأعماله  لتو�سعة  البنك  ا�سرتاتيجية 
والقت�سادات  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  التجارية بني  التدفقات  بتعزيز 
ومن  واملنطقة،  الإم���ارات  دول��ة  يف  القوية  اأعمالنا  من  وبال�ستفادة  النامية. 
يف  الأول  اأبوظبي  بنك  �سي�ساهم  العمالء،  نخبة  اختيار  على  الرتكيز  خ��الل 
العراقي، مبا ي�سمل موا�سلة ال�ستثمارات  توفري فر�ص تدعم منو القت�ساد 

ال�سرورية لتح�سني واإعادة اإعمار البنى التحتية يف البالد«. 

�سهيل املزروعي لـ »وام« :
الإمارات ملتزمة باتفاق »اأوبك +«

•• اأبوظبي-وام:

املزروعي  فار�ص  �سهيل بن حممد فرج  اأك��د معايل 
وزير الطاقة والبنية التحتية التزام دولة الإمارات 
احلالية  واآليته   »+ »اأوب��ك  باتفاق  املتحدة  العربية 

لتعديل الإنتاج ال�سهري.
الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف  معاليه  وق���ال 
»وام« اإن دولة الإمارات توؤمن بالقيمة التي تقدمها 
اأي  يوجد  العاملي حيث ل  النفط  ل�سوق   »+ »اأوب��ك 
ل��زي��ادة الإن���ت���اج ب�سكل م��ن��ف��رد خ���ارج اتفاق  ات��ف��اق 

املتوا�سل جلهود  »اأوب���ك +« يف ظ��ل دع��م الم����ارات 
التحالف النفطي والتزامها بهذا التفاق.

»اأوب����ك«  للنفط  امل�����س��درة  ال����دول  منظمة  وك��ان��ت 
تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  �سابق  وقت  يف  ثمنت 
للمحافظة  املا�سية  ال��ف��رتة  طيلة  الإم����ارات  دول��ة 
ع��ل��ى ال���ت���واف���ق ب���ني اأع�������س���اء امل��ن��ظ��م��ة جت����اه كافة 
والدعم  العاملي  النفطي  بال�سوق  املتعلقة  الأم���ور 
وا�ستقراره  ت��وازن��ه  على  للمحافظة  قدمته  ال��ذي 
املنتجني  م�سالح  العتبار  بعني  ياأخذ  نحو  وعلى 

وامل�ستهلكني.

خال ا�ستقبال وفد رفيع امل�ستوى من الأرجنتني

غرفة ال�سارقة توؤكد على تكثيف جمالت التعاون لالرتقاء بالعالقات القت�سادية بني البلدين
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
م����ع وف������د رف����ي����ع امل�������س���ت���وى م����ن دول����ة 
التعاون  جم����الت  تكثيف  الأرج���ن���ت���ني، 
الأعمال يف كل  امل�سرتك بني جمتمعات 
م��ن اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة والأرج���ن���ت���ني، من 
القت�سادية  ب��ال��ع��الق��ات  الرت��ق��اء  اأج���ل 
م�ستويات  اإىل  وال�ستثمارية  والتجارية 

اأف�سل بني البلدين ال�سديقني.
���س��ع��ادة عبد  ا�ستقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ال��ع��وي�����ص  ���س��ل��ط��ان  اهلل 
ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة 
لوفد  ال��غ��رف��ة،  مقر  يف  اخلمي�ص  اأم�����ص 
لعدد  وم�����س��وؤول��ني  ووزراء  روؤ����س���اء  ���س��م 
برئا�سة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن 
الإنتاج  وزي��ر  ليفتون  �سبا�ستيان  معايل 
بح�سور  وذل���ك  وال��ت��وظ��ي��ف،  ال�سناعي 
العو�سي  اأم����ني  اأح���م���د  ���س��ع��ادة حم��م��د 
و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ع������ام  م����دي����ر 
م�ساعد  �سطاف  العزيز  وعبد  ال�سارقة، 
والأعمال،  الت�سال  لقطاع  العام  املدير 
واإب��راه��ي��م را���س��د اجل����روان م��دي��ر اإدارة 
والت�سويق  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ع���الق���ات 
ب��ال��غ��رف��ة، وع��ل��ي اجل����اري م��دي��ر مركز 
وفاطمة  ال�����س��ادرات،  لتنمية  ال�����س��ارق��ة 
العالقات  اإدارة  م��دي��رة  امل��ق��رب  خليفة 
ممثلني  جانب  اإىل  الغرفة،  يف  الدولية 
الدولة،  لدى  الأرجنتينية  ال�سفارة  عن 
وعدد من رجال الأعمال من اجلانبني.

تقوية جمالت التعاون
العوي�ص  ورحب �سعادة عبد اهلل �سلطان 
ب��ال��وف��د ال���زائ���ر، م���وؤك���دا ح��ر���ص غرفة 
التعاون  جم���الت  تقوية  على  ال�سارقة 
والأرجنتني،  ال�����س��ارق��ة  ب��ني  والتن�سيق 
املتكامل  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  وم�����س��ددا ع��ل��ى 
التجارية  بالعالقات  الرت��ق��اء  اأج��ل  من 
اأف�سل،  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 
من  ال�������س���ادرات  ح��ج��م  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
الإم��ارات اإىل الأرجنتني قد بلغ 10.5 
واردات  ب���ل���غ���ت  ف���ي���م���ا  دولر،  م���ل���ي���ون 
مليون   237 الإم���ارات  اإىل  الأرجنتني 
2018، موؤكدا على  العام  دولر خالل 
اأهمية العمل امل�سرتك من اأجل النهو�ص 
مراحل  اإىل  ودفعها  القائمة  بالعالقات 
اإىل  بال�ستناد  اجلانبني  تطلعات  تلبي 
ح��ج��م الإم���ك���ان���ي���ات الق��ت�����س��ادي��ة التي 
ي�سهم  ال��ذي  الأم��ر  البلدين،  بها  يتمتع 
فيما  التجاري  التبادل  معدلت  رفع  يف 

بينهما.
التي  املتعددة  املزايا  اإىل  العوي�ص،  ولفت 
للم�ستثمرين  ال�سارقة  اإم����ارة  تقدمها 
اأن توفر  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي  الأج���ان���ب 
اأف�سل  الأرجنتينيني  الأع��م��ال  ل��رج��ال 
لأعمالهم  م���راك���ز  ل��ت��اأ���س��ي�����ص  ال��ف��ر���ص 
امل�ساريع  واإقامة  الرئي�سية  و�سناعاتهم 
اأ�سواق  وتعزيز ح�سورهم وانت�سارهم يف 
ال�سياحية  املقومات  املنطقة، ف�سال عن 
والثقافية والتعليم واخلدمات الداعمة، 

التي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  البيئة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
مركزا  جعلتها  والتي  الإم���ارة  بها  متتع 
اإق��ل��ي��م��ي��ا ل��الق��ت�����س��اد والأع����م����ال نظرا 
مل���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه م���ن ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة حديثة 
وخدمات لوج�ستية متطورة وت�سريعات 
م��رن��ة وم��وق��ع ج��غ��رايف ح��ي��وي، موؤكدا 
ال���ت���زام غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة ب��ت��وف��ري كافة 
ت�ساعد  ال����ت����ي  امل���م���ك���ن���ة  ال���ت�������س���ه���ي���الت 
تعزيز  على  الأرجنتينيني  امل�ستثمرين 
اآفاق  اإىل  ودفعها  الإم��ارة  يف  ن�ساطاتهم 

اأو�سع من العمل امل�سرتك.

متانة العاقات
ليفتون،  ���س��ب��ا���س��ت��ي��ان  م���ع���ايل  واأع�������رب 
ال�سارقة  ل��غ��رف��ة  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره  ع��ن 
مبتانة  م�سيدا  ال�ستقبال،  حفاوة  على 
ال��ع��الق��ات ب��ني ب���الده ودول���ة الإم����ارات، 
اخل�سو�ص،  وج��ه  على  ال�سارقة  واإم���ارة 
امل�ستثمرين  ب��ج��ذب  اله��ت��م��ام  م���وؤك���دا 
الفر�ص  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  الإم���ارات���ي���ني 
امل���ت���اح���ة يف ال�������س���وق الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة من 
ا�سرتاتيجية  ����س���راك���ات  اإن�������س���اء  خ����الل 
الأعمال  اقت�سادية جديدة بني قطاعي 
على  وم�سددا  والأرجنتيني،  الإم��ارات��ي 
التعاون  ع��ل��ى  منفتحة  الأرج��ن��ت��ني  اأن 
ال��ع��امل، واأن��ه��ا والإم����ارات تت�ساركان  مع 
وحري�ستان  للم�ستقبل،  واح����دة  روؤي����ة 
بينهما  القت�سادي  التعاون  تعزيز  على 
وال�ستفادة من الإمكانات املوجودة لدى 

الطرفني من اأجل م�ستقبل مزدهر.

 تنمية ال�سادرات
وا���س��ت��ع��ر���ص ع��ل��ي اجل�����اري، م���ن خالل 
ع���ر����ص ت���ق���دمي���ي اخل����دم����ات ال����رائ����دة 
لتنمية  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي 
اأن امل��رك��ز لعب دورا  ال�����س��ادرات، م��وؤك��دا 
 2015 ع���ام  يف  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  رئي�سيا 
ومطورة  داع��م��ة  مثالية  بيئة  توفري  يف 
جمموعة  خالل  من  املحلية  لل�سادرات 
يقدمها  ال����ت����ي  امل���ت���ن���وع���ة  اخل�����دم�����ات 
وامل�سدرة،  ال�سناعية  املن�ساآت  لت�سجيع 
التناف�سية يف  والعمل على رفع قدراتها 
الأ�سواق اخلارجية وال�ستجابة للفر�ص 
عر  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  الت�سويقية 
ت�سديرية  وو�����س����ائ����ل  ح����ل����ول  ت����وف����ري 
وال�ستفادة من قواعد البيانات املتكاملة 
مبا ي�ساهم يف رفع املعرفة الت�سديرية، 
واإيجاد �سمانات الئتمان والدعم الفني 

لل�سادرات.

خدمات متكاملة
وق���دم���ت ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ملطار 
لقدراتها  ع��ر���س��ا  ال�������دويل،  ال�������س���ارق���ة 
اللوج�ستية ومنظومة اخلدمات املتكاملة 
كما  امل�ستثمرين،  احتياجات  تلبي  التي 
واأهمها  تقدمها  التي  املزايا  ا�ستعر�ست 
%100، وحتويل  اأعمال بن�سبة  ملكية 
قيود  دون  م���ن  والأرب��������اح  امل�����ال  ل���راأ����ص 
كامل  �سريبي  واإع��ف��اء  ال��ع��م��الت،  على 
من  واإعفاء  والت�سدير،  ال�سترياد  على 
والأفراد  ال�سركات  الدخل على  �سرائب 

تركز على البتكار ، و�ستتمتع ال�سركات 
يف م���دي���ن���ة م�������س���در م����ن خ������الل ه���ذا 
التعاون ال�سرتاتيجي مع بنك امل�سرق، 
باإمكانية الو�سول املبا�سر اإىل جمموعة 
م��ن اخل��دم��ات امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي يقدمها 
لتح�سني  خ�سي�ساً  وامل�سممة  ال��ب��ن��ك 
ال�سركات”.  ل��ه��ذه  الت�سغيلي  الأداء 
تعد  م�����س��در  م��دي��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
املتخ�س�ص  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  جممع 
توفر  ح���ي���ث  اأب����وظ����ب����ي،  يف  وامل���ع���ت���م���د 
التعليم  لقطاعات  ف��ري��دة  اأع��م��ال  بيئة 
وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر والب���ت���ك���ار تتيح 
وتنميتها  اأع��م��ال��ه��ا  ت��ط��وي��ر  لل�سركات 

مكانة  تعزيز  يف  امل�ساهمة  ع��ن  ف�ساًل 
لالأعمال  رائدة  عاملية  كوجهة  اأبوظبي 
، ونهدف يف مدينة م�سدر اإىل احت�سان 
يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل�ستدامة  القطاعات 
بنك  بان�سمام  ونرحب  امل�ستقبل،  بناء 

امل�سرق اإىل قائمة �سركائنا القيم«.
من جانبه قال فيكا�ص ثابار: “ تتيح لنا 
هذه التفاقية التي جتمعنا مع مدينة 
العمالء  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطاب  م�سدر 
مبن�ساتنا  اأك���ر  ال��ت��ع��ري��ف  ج��ان��ب  اإىل 
ال��رق��م��ي��ة ، ول��ط��امل��ا ك����ان ت��رك��ي��زن��ا يف 
وتعزيز  ال���ع���م���الء  ع��ل��ى  امل�������س���رق  ب��ن��ك 
تطوير  اإىل  ق����اد  م���ا  وه����و  ال���رق���م���ن���ة، 

خدمات م�سرفية رقمية متطورة، من 
للخدمات   NeoBiz من�سة  �سمنها 
التزامنا  اإط��ار  يف  تاأتي  التي  امل�سرفية 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  وحت��ف��ي��ز  ب���دع���م 

واملتو�سطة«.
وت��ف��ت��ح ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة امل���ج���ال اأم����ام 
ال�سركات التي تتخذ من مدينة م�سدر 
 NEOBiz مقراً لها لال�ستفادة من
لبنك  رق��م��ي��ة  م�����س��رف��ي��ة  م��ن�����س��ة  اأول 
النا�سئة  لل�سركات  خم�س�سة  امل�����س��رق 
وبالتايل  وامل���ت���و����س���ط���ة،  وال�������س���غ���رية 
وترية  وت�سريع  امل��واك��ب��ة  م��ن  متكينها 

منوها«.

وت����وف����ر م���دي���ن���ة م�������س���در م����ن خ���الل 
احل�سول  اإم��ك��ان��ي��ة  احل����رة  م��ن��ط��ق��ت��ه��ا 
���س��ري��ع و���س��ه��ل ع��ل��ى ح��زم��ة من  ب�سكل 
خدمات وميزات الأعمال املهمة، والتي 
ت�سمل خدمات الت�سجيل، والعالقات مع 
اجلهات احلكومية، واإ�سدار التاأ�سريات، 
بن�سبة  اأجنبية  ملكية  على  واحل�سول 
100 يف املائة، واإعفاء تام من الر�سوم 
والرخ�سة  ال�سترياد،  على  اجلمركية 
التاأ�سي�ص،  عملية  وت�سريع  امل��زدوج��ة، 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ال�����س��رائ��ب، واإج�����راءات 
م�����س��اح��ات مكتبية  وت���اأج���ري  ت��رخ��ي�����ص 
داعمة  وب��ي��ئ��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف،  م��ن��خ��ف�����س��ة 

الرتاخي�ص  واإ���س��دار   ،100% بن�سبة 
خ���الل اأق���ل م��ن ���س��اع��ة، وت��وف��ري اأرا����ص 
وم�ستودعات ومكاتب مفرو�سة للتاأجري، 
الإمارات  يتو�سط  ا�سرتاتيجي  وم��وق��ع 
وال���ع���امل، اإىل ج��ان��ب رب���ط ج���وي عاملي 
من خالل مطار ال�سارقة الدويل، الذي 
يعد اأكر مركز �سحن جوي يف املنطقة، 
وتوفري  امل��ن��اف�����س��ة  الأ���س��ع��ار  ع��ن  ف�سال 
ال�سحن  وخ����دم����ات  وال���ع���م���ال  امل����ع����دات 
الوجهة  جعلها  مما  ال�ساعة،  م��دار  على 
ال�سرق  منطقة  يف  لال�ستثمار  الأف�سل 
الأو���س��ط، ف�سال عن كونها واح��دة من 
ال��ت��ج��ارة احلرة  واأ���س��خ��م مناطق  اأق���دم 

واأ�سرعها منواً يف ال�سرق الأو�سط.

لقاءات ثنائية 
امل��ل��ت��ق��ى ع��ر���ص م����ادة فلمية  وت�����س��م��ن 
تقدمها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  اأب��������رز  ع����ن 
ولرجال  املنت�سبني  لأع�سائها  الغرفة 
الوفد  جال  كما  وامل�ستثمرين،  الأعمال 
امل��ع��ر���ص الدائم  اأروق����ة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف 
ملنتجات ال�سناعية املحلية الواقع �سمن 
مقر الغرفة، حيث اطلعوا على املنتجات 
من�ساأة   180 م��ن  اأك���ر  تعر�سها  ال��ت��ي 
تعمل يف ال�سارقة يف حوايل 191 من�سة 
ع��ر���ص، ومت ع��ق��د ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة بني 
رجال الأعمال من الطرفني، ومتحورت 
حول بحث ال�سراكات والتعاون والتن�سيق 
املتبادل، ومناق�سة الفر�ص ال�ستثمارية 

املتاحة.

لالأعمال، وال�سراكات يف جمال البحث 
وال���ت���ط���وي���ر، وح���ري���ة حت���وي���ل روؤو������ص 
الأم�����وال والأرب������اح. وحت��ت�����س��ن مدينة 
م�سدر جمموعة من املنظمات الدولية 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ت�سمل  التي 
الإمارات  ووك��ال��ة  “اآيرينا”،  املتجددة 
للف�ساء، بالإ�سافة اإىل مقرات اإقليمية 
للطاقة”،  “�سيمنز  م��ث��ل  ل�����س��رك��ات 
وجمل�ص  و«G42 للرعاية ال�سحية”، 
وجامعة  املتطورة،  التكنولوجيا  اأبحاث 
ال�سطناعي،  للذكاء  زاي���د  ب��ن  حممد 
الذكاء  ل��ع��ل��وم  خم�س�سة  ج��ام��ع��ة  اأول 

ال�سطناعي يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

العمراين  للتطوير  الرائدة  الوجهة  وقعت مدينة م�سدر، 
امل�ستدام والبتكار يف اأبوظبي، اتفاقية مع بنك امل�سرق بهدف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  مالية  خ��دم��ات  ت��وف��ري 

وال�سركات النا�سئة التي تتخذ من املدينة مقراً لها.
ملدينة  التنفيذي  املدير  بالعالء،  اهلل  عبد  التفاقية  وق��ع 
رئي�ص  التنفيذي،  الرئي�ص  نائب  ث��اب��ار،  وفيكا�ص  م�سدر، 
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات و NEOBiz يف بنك امل�سرق 
م�����س��در حالياً  م��دي��ن��ة  “ت�سم  ب��ال��ع��الء:  اهلل  ع��ب��د  .وق����ال 
من  وا�سعة  جمموعة  بينها  من  �سركة،   1000 من  اأك��ر 
التي  النا�سئة  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

جلنة باملجل�ص الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة م�سروع قانون احتادي يف �ساأن تنظيم الوكالت التجارية
•• دبي-الفجر:

وا�سلت جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية 
وال�سناعية يف املجل�ص الوطني الحتادي 
خ���الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه اأم�����ص اخلمي�ص 
مقر  يف  2022م،  م��ار���ص   10 امل���واف���ق 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ب��دب��ي، ب��رئ��ا���س��ة �سعادة 
ال��دك��ت��ور ط����ارق ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر رئي�ص 
قانون  م�����س��روع  م���واد  مناق�سة  اللجنة، 
احتادي ب�ساأن تنظيم الوكالت التجارية. 
�سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
كل من: مرية �سلطان ال�سويدي مقررة 
اللجنة، واأ�سامة اأحمد ال�سعفار، وعائ�سة 

العابدي،  را���س��د  و���س��ع��ي��د  ل��ي��ت��ي��م،  را���س��د 
املجل�ص  اأع�ساء  املهريي،  عبيد  وم��روان 
م�سروع  وي���ه���دف  الحت�������ادي.  ال��وط��ن��ي 
ال���ق���ان���ون ال�����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 27 م���ادة 
لن�ساط  الناظمة  الأح��ك��ام  حت��دي��ث  اإىل 
لتعزيز  ال��دول��ة،  يف  التجارية  ال��وك��الت 
دعم  يف  احل����ي����وي  ال���ن�������س���اط  ه�����ذا  دور 
م�ستدامة،  ب�����س��ورة  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد 
وم��واك��ب��ة ال��ت��وج��ه��ات الق��ت�����س��ادي��ة التي 
تتبناها الدولة ل �سيما يف جمال ت�سجيع 
ال�سفافية  تعزيز  عن  ف�سال  ال�ستثمار، 
الوكيل  بني  العالقات  وت���وازن  و�سالمة 

واملوكل.

تعاون بني مدينة م�سدر وبنك امل�سرق لت�سهيل اأعمال ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة والنا�سئة

جتارة دبي ت�ستعر�ص حتديات جمتمع الأعمال يف الإمارة
•• دبي -وام:

اجتماعها  الرئي�سي  مقرها  يف  دب��ي  جت��ارة  غرفة  عقدت 
وجمال�ص  جمموعات  مع   2022 للعام  الأول  الف�سلي 
ال��غ��رف��ة وذل���ك �سمن  ال��ت��ي تعمل حت��ت مظلة  الأع��م��ال 
ر�سالتها لتمثيل ودعم وحماية م�سالح جمتمع الأعمال 
يف دبي. وهدف الجتماع اإىل تعزيز التوا�سل مع جمتمع 
الأعمال يف دبي والرتقاء باآدائه من خالل توفري من�سة 
لتبادل الآراء حول اأحدث امل�ستجدات القت�سادية واإيجاد 
ورفع  الأعمال  ن�ساطات  من  حتد  التي  للتحديات  حلوٍل 
التو�سيات اإىل اجلهات احلكومية املخت�سة. وا�ستعر�ست 
واآفاق  لالإمارة  القت�سادي  امل�سهد  اللقاء  خالل  الغرفة 
النمو و ال�ستثمار وعرفت القطاع اخلا�ص باأبرز حتديات 
جم��ت��م��ع الأع����م����ال يف ال���وق���ت احل����ايل وج���ه���ود اجلهات 

احلكومية يف دعم القطاع اخلا�ص وتعزيز تناف�سيته.
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•• ال�سارقة -وام:

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأك�����د 
ب����ن حم���م���د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو  ���س��ل��ط��ان 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة، اأن البيئة 
�ساهمت  الو�سطى  املنطقة  يف  الطبيعية 
النوعية  امل�����س��روع��ات  واإط����الق  اإق��ام��ة  يف 
احليوانية  وال���روة  ب��ال��زراع��ة  املرتبطة 
الغذائي  الك��ت��ف��اء  لتحقيق  تهدف  التي 
املنتجات  اأف�����س��ل  اإن���ت���اج  واحل���ر����ص ع��ل��ى 

الزراعية اأو اللحوم وم�ستقاتها.
جاء ذلك خالل كلمة �سموه التي األقاها 
م�سروع  اف���ت���ت���اح  خ�����الل  اأم���������ص  ����س���ب���اح 
الذيد،  مب��دي��ن��ة  ال���زراع���ي���ة  ال�������س���وب���ات 
بح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن 
ال�سارقة،  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د بن 

�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة.
التي  التفاهم  م��ذك��رة  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
اإقليم مور�سيا  اأبرمها �سموه مع حكومة 
وتعاون  توا�سل  بعد  اأت��ت  التي  الإ�سباين 
امل�سروعات  يف  ���س��ن��وات  اأرب�����ع  ق��ب��ل  ب�����داأ 
تعاونا  امل���ذك���رة  ه���ذه  لتعطي  ال��زراع��ي��ة 
بالفائدة  ت��ع��ود  جم����الت  ع���دة  يف  اأك����ر 
على ال�سارقة ومور�سيا ويتم من خاللها 
ال�����س����ت����ف����ادة م����ن اخل��������رات ال���زراع���ي���ة 

والتكنولوجية وغريها.
دائ���رة خمت�سة  اإن�����س��اء  اإىل  �سموه  ول��ف��ت 
احليوانية  وال������روة  ب���ال���زراع���ة  م��ع��ن��ي��ة 
الثالثة  باملجالت  لالعتناء  وال�سمكية 
الغذائي  الكتفاء  توفري  يف  ت�ساهم  التي 

ومكوناتها،  البيئة  على  احلفاظ  وتدعم 
�ستعنى  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  ���س��م��وه  م�����س��رياً 
الزراعة  يف  العاملني  حت��دي��ات  مبتابعة 
والعمل  املوا�سي  الأ�سماك وتربية  و�سيد 
ينعك�ص  مب��ا  وتوعيتهم  توجيههم  على 

على جودة الغذاء.
ال�سوبات  م�����س��روع  اأن  ���س��م��وه  واأو�����س����ح 
هكتارات   8 م�ساحة  ي�ستهدف  الزراعية 
م�سرياً  ال�سارقة  اإم����ارة  يكفي  م��ا  لينتج 
اإىل اأن ال�سوبات اجلاهزة مب�ساحة هكتار 
يف  ال�سوبات  بقية  تن�سئ  اأن  على  واح���د 
ال�����س��وب��ات يف  اإىل دور  امل�����س��ت��ق��ب��ل، لف��ت��اً 
اأهمية  واإىل  واإن��ت��اج��ه  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع 
والأ�ساليب  ب��ال��ط��رق  امل���زارع���ني  ت��وع��ي��ة 
املواد  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال�سحيحة 
باملنتجات  ت�����س��ر  ب��ط��ري��ق��ة  الإ����س���اف���ي���ة 

الزراعية وبجودتها.
التحديات  من  العديد  اإىل  �سموه  ولفت 
املعرفة  قلة  مثل  امل��زارع��ني  ت��واج��ه  التي 
للمواد  اخل����اط����ئ����ة  وال�����س����ت����خ����دام����ات 
ي�سبب  مم����ا  والأ�����س����م����دة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الأم���را����ص وال�����س��رط��ان��ات، م���وؤك���داً على 
القطاع  رع���اي���ة  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة  ح���ر����ص 
الزراعي بكافة جوانبه من حيث التوجيه 
والتعليم و�سمان البذور واملياه ال�ساحلة 
و�سمان الظروف التي قد ت�سيب املزارع 
للظروف  ال�سمانات  وت��وف��ري  واإن��ت��اج��ه��ا 

ال�سعبة على املزارعني.
واأو�سح �سموه اأن قطاع الروة احليوانية 
الأ�سناف  العمل على حت�سني  �سيتم فيه 
اأف�سل  وت���وف���ري  امل����وج����ودة  احل���ي���وان���ي���ة 

الرعاية للموا�سي من خالل املراعي التي 
والعالج  وال��غ��ذاء  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ر  تن�ساأ 
وال�سراف على املراعي وتوجيه اأ�سحابها 
بالإ�سافة اإىل العمل على توفري اأ�سناف 
جديدة للحيوانات ذات ال�ساللت اجليدة 

والتي ت�ستطيع حتمل احلرارة.
اأو�سح  ال�سمكية  ال����روة  ق��ط��اع  وح����ول 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ح���اك���م ال�������س���ارق���ة اأن 
منها  التحديات  من  العديد  لل�سيادين 
رئي�سية  اخ��ت�����س��ا���ص  جل��ه��ة  ال���و����س���ول 
وحمددة م�سرياً �سموه اإىل اأنه �سيتم من 
والروة احليوانية  الزراعة  دائرة  خالل 

وال�سمكية اجلديدة حل هذه امل�سكلة.
ولفت �سموه اإىل تاأثري الظروف الطبيعية 
ال�����س��ي��د البحري  ال��ع��وا���س��ف ع��ل��ى  م��ث��ل 
م�سرياً �سموه اإىل م�سروع كوا�سر الأمواج 
يف بحر مبدينة كلباء والذي تبلغ تكلفته 
م��ن ثالثة  وامل��ك��ون  دره���م  400 مليون 
حواجز بحرية ت�سهم يف ك�سر طول و�سدة 
وت�سهم  املدينة،  على  واحل��ف��اظ  الأم���واج 
يف ال��ق��درة على زراع��ة امل��رج��ان البحرية 
لتواجد  بيئة  ومتثل  ب�سرعة  تنمو  التي 

الأ�سماك والقدرة على التكاثر.
اأرج��اء م�سروع  وك��ان �سموه قد جتول يف 
ال�سوبات الزراعية ليطلع على ما حتتويه 
يف  ت�ستخدم  واأج��ه��زة حديثة  مرافق  من 
الزراعية  البيوت  �سمن  ال��زراع��ة  عملية 
ال��ت��ي اأن�����س��ئ��ت لإن���ت���اج حم��ا���س��ي��ل خ�سار 
ال�سوق  يف  ا�ستهالكاً  الأك��ر  تعد  وفاكهة 
والدرا�سات  الإح�سائيات  بح�سب  املحلي 

التي ا�ستهدفت ال�سوق املحلي.

اإن�����س��اء جمتمعات  اإىل  امل�����س��روع  وي��ه��دف 
منتجات  واإنتاج  متكاملة  تنموية  زراعية 
وترز  عالية  ج��ودة  ذات  ع�سوية  زراعية 
اأهمية ال�سوبات الزراعية بو�سفها اإحدى 
يف  جنحت  التي  احلديثة  التقنيات  اأه��م 
ت��وف��ري ظ����روف من���و م��ن��ا���س��ب��ة، وحماية 
والآفات،  الطق�ص  تقلبات  من  املحا�سيل 
اأن���واع خمتلفة من  اإن��ت��اج  و���س��اع��دت على 
ب��وف��رة، ويف غري موا�سمها  اخل�����س��راوات 

املعتادة.
ال����زراع����ي����ة على  واأن�������س���ئ���ت ال�������س���وب���ات 
وكل  زراعية  26 �سوبة  ت�سم  منطقتني 
منطقة منها بطول 125 مرتاً وعر�ص 
37 م�����رتاً و���س��ت��ن��ت��ج ك���ل م��ن��ه��ا اأن���واع���ا 
والطماطم  ال���ب���اذجن���ان  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
وال�سمام،  وال��ف��ل��ف��ل  وال��ك��و���س��ا  واخل���ي���ار 
ال��ت��ني، ومن  اأن����واع  اإىل خمتلف  اإ���س��اف��ة 
حوايل  الإن��ت��اج  كمية  ت���رتاوح  اأن  املتوقع 
400 كيلو  اأي حوايل  143 طنا �سنويا 

غرام من اخل�سار الأ�سا�سية يوميا.
م�ساحة  على  املمتد  امل�����س��روع  ي�سم  كما 
10 اآلف و610 اأمتار مربعة مبا يعادل 
8 هكتارات �سكنا للعمال واملوظفني على 
وحمطات  م���رب���ع  م���رت   200 م�����س��اح��ة 
ومكاتب  وال��ت��خ��زي��ن  وال�����ري  ال�����س��ق��اي��ة 
مياه  ودورات  اج��ت��م��اع��ات  وق��اع��ة  اإداري����ة 
�سبكة  تغطية  وبلغت  احل��ار���ص،  وغ��رف��ة 
و240  األ��ف��ا   12 ق��دره��ا  م�ساحة  ال���ري 

مرتا مربعا يف املرحلة الأوىل.
ويعمل امل�سروع وفق اأحدث التقنيات التي 
الزراعية من نظام  التقنية  اإليها  و�سلت 

ونظام  التريد  ونظام  والت�سميد  ال��ري 
التهوية والتحكم يف الرطوبة مت تق�سيمه 
اإىل ق�سمني منها زراع��ة مائية والن�سف 

الآخر زراعة اأر�سية.
عدة  ع��ل��ى  ال��زراع��ي��ة  ال�����س��وب��ات  وتعتمد 
م���ن���ظ���وم���ات اأب�����زره�����ا م���ن���ظ���وم���ة ال����ري 
والت�سميد والتريد التبخريي ومنظومة 
الرتطيب  وم��ن��ظ��وم��ة  ال�����س��ب��اب  ت��ول��ي��د 
تنموية  زراعية  جمتمعات  اإنتاج  لغر�ص 
مكعبا  م��رتا   250 وت�ستهلك  متكاملة 
لذلك  ال�سيف  ف�سل  يوميا يف  املياه  من 
�سخمة  مياه  خ��زان��ات   3 ب  تزويدها  مت 
ا�س�����تمرار  دمي��وم��������������ة  ع��ل��ى  حت��اف��������������ظ 
�سقايتها تبلغ �س���عتها الإجمالية 86 األف 

غالون.
وتهدف هذه ال�سوبات الزراعية اإىل زيادة 
الإن���ت���اج ال���زراع���ي وه���ي زراع����ة ع�سوية 
كثافة  زي���ادة  م��ع  الكيماويات  م��ن  خالية 
موا�سفات  ذات  ث��م��ار  واإن���ت���اج  ال��ن��ب��ات��ات 
يف  ال�ستهالك  وتقليل  عالية،  ت�سويقية 
وتنظيم  امل�ستخدمة  ال��ري  مياه  كميات 
على  تعتمد  واأن��ه��ا  ل�سيما  ال���ري  عملية 

نظام الري بالتنقيط.
اإىل  ال��زراع��ي��ة  ال�����س��وب��ات  اف��ت��ت��اح  ح�سر 
عبداهلل  بن  خالد  ..ال�سيخ  �سموه  جانب 
للموانئ  ال�سارقة  هيئة  رئي�ص  القا�سمي 
وال�سيخ  احل�����رة،  وامل���ن���اط���ق  واجل����م����ارك 
دائرة  رئي�ص  القا�سمي  حميد  بن  حممد 
الإح�ساء والتنمية املجتمعية، وعدد من 
املحلية  ال��دوائ��ر  روؤ���س��اء  امل�سوؤولني  كبار 

واأعيان املنطقة.

•• عجمان - الفجر 

مدير  ال�سويدي  ���س��امل  �سعادة  ا�ستقبل 
غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان،  ع����ام 
�سعادة مالراج دي �سيلفا �سفري جمهورية 
ال�سرتاكية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  �سريالنكا 
العالقات  تنمية  ب��ه��دف  ال��دول��ة،  ل��دى 
القت�سادية وبحث الفر�ص ال�ستثمارية 
امل���ت���اح���ة وف���ت���ح ق����ن����وات ل���ل���ت���ع���اون بني 
اأ�سحاب العمال يف عجمان و�سريالنكا، 
وياأتي اللقاء �سمن جهود غرفة عجمان 
لتنويع �سراكاتها اخلارجية مع خمتلف 
اإك�سبو  م��ع��ر���ص  يف  امل�������س���ارك���ة  ال������دول 

2020 دبي.
ال��ل��ق��اء يف م��ق��ر غ��رف��ة عجمان،  ح�����س��ر 
التنفيذي  املدير  املرزوقي  عمر  عبداهلل 
واخلدمات  الع�سوية  معامالت  لقطاع 
وفد  و�سم  عجمان،  غرفة  يف  القانونية 
بريي�ص،  م��ي��دايف  �سريالنكا  جمهورية 
ب�سفارة  القن�سلية  رئ��ي�����ص   � م�����س��ت�����س��ار 

�سريالنكا وعدد من اأ�سحاب العمال.
�سامل  �سعادة  الجتماع رحب  م�ستهل  يف 
ال�����س��وي��دي ب��احل�����س��ور، واأك����د ان اإم����ارة 
�سراكاتها  تنويع  على  حري�سة  عجمان 
اخل����ارج����ي����ة وزي����������ادة ح���ج���م ال���ت���ج���ارة 
اللقاء  اه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً  اخل��ارج��ي��ة، 

ودوره يف فتح اآفاق واعدة لتعزيز التعاون 
و�سريالنكا  ع���ج���م���ان  ب����ني  امل�������س���رتك 
وخا�سة يف ظل املقومات الإقت�سادية يف 

البلدين.
اإقت�ساد  واطلع احل�سور حول نبذة عن 
اإمارة عجمان واأبرز الفر�ص ال�ستثمارية 
املتاحة يف خمتلف القطاعات ال�سناعية 
وال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وغ���ريه���ا، وما 
اإم������ارة ع��ج��م��ان م���ن �سهولة  ت��ت��م��ي��ز ب���ه 
اأعمال  بيئة  وت��واف��ر  الع��م��ال  مم��ار���س��ة 
اجناز  و�سرعة  باملرونة  تت�سم  تناف�سية 

الجراءات.
واأك������د م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة ع���ج���م���ان، اأن 

امل����ع����ار�����ص وال����ف����ع����ال����ي����ات والأح����������داث 
القت�سادية متثل بوابة رئي�سية لتعزيز 
للتعاون  قنوات  وفتح  امل�سرتك  التعاون 
ال�سفقات  لتبادل  العمال  اأ�سحاب  بني 
وال�������س���راك���ات واخل�������رات، م�������س���رياً اإىل 
اأهمية تبادل اأجندة الفعاليات واملعار�ص 
�سبل  وب��ح��ث  البلدين  يف  �سُتنظم  ال��ت��ي 

امل�ساركة يف تلك املعار�ص.
من جانبه وجه �سعادة مالراج دي �سيلفا 
حفاوة  على  عجمان  غ��رف��ة  اإىل  ال�سكر 
املتينة  ب��ال��ع��الق��ات  واأ����س���اد  ال���س��ت��ق��ب��ال، 
واإ�ستعر�ص  و�سريالنكا،  الم����ارات  ب��ني 
للح�سور نبذة حول الفر�ص املتاحة وما 

م��وارد طبيعية  �سريالنكا من  به  تتميز 
متنوعة.

التعاون  ت��ن��م��ي��ة  ف��ر���ص  ال��ل��ق��اء  وب��ح��ث 
وال�����س��راك��ة ب��ني اأ���س��ح��اب الع���م���ال من 
“ال�سياحة،  جم�������الت  يف  ال���ب���ل���دي���ن 
وغريها  الغذائية  امل���واد  التكنولوجيا، 
عقد  اهمية  جانب  اإىل  املجالت”،  من 
الزيارات  وت���ب���ادل  امل�����س��رتك��ة  ال��ل��ق��اءات 
وال�������وف�������ود ل���ل���ت���ع���رف ع����ل����ى ال���ف���ر����ص 

ال�ستثمارية املتاحة.
����س���ع���ادة �سامل  ت���ب���ادل  ال���ل���ق���اء  يف خ���ت���ام 
�سيلفا  دي  م��ال��راج  و���س��ع��ادة  ال�����س��وي��دي 

الدورع والهدايا التذكارية.

م�سرف الإمارات للتنمية والوكالة املالية للتنمية 
يف باراغواي يناق�سان عالقات التعاون الثنائية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد م�سرف الإمارات للتنمية، املعني بتمكني اأجندة التنويع القت�سادي 
الإم�����ارات، حم��ادث��ات م��ع وف��د ر�سمي رفيع  ال�سناعي يف دول���ة  وال��ت��ح��ول 
اإىل  تهدف  خطوة  يف  ب��اراغ��واي،  يف  للتنمية  املالية  الوكالة  م��ن  امل�ستوى 
بني  الثنائية  القت�سادية  العالقات  وتطوير  ال�ستثمار  م�ستويات  تعزيز 

الإمارات وجمهورية باراغواي. 
وُعقدت املحادثات خالل زيارة وفد الوكالة املالية للتنمية يف باراغواي اإىل 
2020 دبي. والتقى اأع�ساء الوفد  اإك�سبو  الإمارات للم�ساركة يف معر�ص 
الذي ترتاأ�سه ترييزا ريفارول دو فيليال، رئي�سة جمل�ص اإدارة الوكالة، مع 
م�سرف الإمارات للتنمية ملناق�سة اأطر التعاون وا�ستك�ساف الفر�ص اجلديدة 
ا�ستعر�ص  ال��ل��ق��اء،  وخ��الل  البلدين.   يف  الأع��م��ال  ورواد  ال�سركات  لدعم 
م�سرف الإمارات للتنمية ا�سرتاتيجيته التي اأطلقها العام املا�سي، ودوره 
املحوري يف دعم اأجندة التنويع القت�سادي والتحول ال�سناعي يف الإمارات 
وجهود تطوير اقت�ساد املعرفة.  وبهذه املنا�سبة، قال اأحمد حممد النقبي، 
الرئي�ص التنفيذي للم�سرف: “تندرج زيارة وفد الوكالة املالية للتنمية يف 
باراغواي اإىل م�سرف الإم��ارات للتنمية يف اإطار �سعينا اإىل تبادل املعرفة 
ا�ستعر�سنا خالل اجتماعنا مع  العامل، وقد  واخل��رات مع �سركائنا حول 
الوكالة خارطة الطريق ال�سرتاتيجية اجلديدة للم�سرف، والتي تتما�سى 
اأه��داف م�ساريع اخلم�سني يف دولة الإم��ارات الهادفة اإىل بناء اقت�ساد  مع 
م�ستدام قائم على املعرفة، كما ناق�سنا الفر�ص املتاحة للتعاون يف م�ساريع 
م�سرتكة وحتقيق الزدهار القت�سادي يف كال البلدين«.  واأ�ساف: “ترتبط 
الإم��ارات وباراغواي بعالقات جتارية واقت�سادية قوية، حيث قارب حجم 
التجارة الثنائية 95 مليون درهم يف العام 2020، وبلغت قيمة الواردات 
من باراغواي اإىل الإم��ارات اأكر من 71 مليون درهم، و�سملت املباحثات 
�سبل تعزيز التعاون لدعم ال�سركات يف جمالت خمتلفة وخلق مزيد من 

الفر�ص التجارية وال�ستثمارية يف الدولتني«. 

اقت�سادية عجمان تطلق الأ�سبوع اخلليجي 
حلماية امل�ستهلك »ت�سوق اإلكرتونيا بوعي واأمان«

•• عجمان - وام:

الأ�سبوع  القادم فعاليات  الثنني  يوم  القت�سادية بعجمان  التنمية  دائرة  تطلق 
اخلليجي حلماية امل�ستهلك وذلك تزامنا مع فعاليات الأ�سبوع اخلليجي ال�سابع 
بدول  امل�ستهلك  حماية  واإدارات  هيئات  تنظمها  التي  امل�ستهلك  حلماية  ع�سر 
مظلة  تو�سيع  لأج��ل  اخلليجية  اجل��ه��ود  توحيد  بهدف  وذل��ك  التعاون  جمل�ص 
حماية امل�ستهلك والو�سول اإىل التعاون امل�سرتك بالإ�سافة اإىل متكني امل�ستهلك 
من خالل تزويده باملعارف واملهارات لي�سبح م�ستهلكاً واعياً، مدركاً و م�ستخدماً 

حلقوقه وم�سئولياته وم�ساركاً فعاًل يف الدفاع عن ق�ساياه ال�ستهالكية .
التلة  ليف  �ستي  يف  من�سة  بتواجد  فعاليات  بعدة  امل�ستهلكني  م�ساركة  �سيتم  و 
عجمان  منطقة  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  ال�سيني  ال�سوق  يف  توعية  وح��م��الت 
التجاري ملوظفي حكومة عجمان يف فندق عجمان �سراي  الغ�ص  احلرة و ور�ص 
 . وامل�سائية  ال�سباحية  الفرتتني  خ��الل  الأ���س��ب��وع  م���دار  على  �ستقام  واأن�سطة 
بدائرة  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  ال�سمري  �سعود  ال�سيد  وق��ال 
الأنظمة  �سيعزز  امل�ستهلك،  اخلليجي حلماية  الأ�سبوع  باأن  القت�سادية  التنمية 
التي  الت�سريعات  �سن  خ��الل  م��ن  واحتياجاته  حقوقه  تكفل  التي  وال�سوابط 
توفر معايري اجلودة يف ال�سلع واخلدمات، م�سريا اإىل اأن تطبيق القرار املوحد 
لديها  وال�سرت�ساد مبا  املجل�ص  دول  دولة من  اإىل خرات كل  ا�ستنادا  �سيجري 
املوحد. من  النظام  اأنظمة مطبقة فعليا لال�ستفادة منها يف تكوين �سورة  من 
التنمية  التجارية بدائرة  ال�سحي مدير ق�سم احلماية  ال�سيد ح�سن  جانبه قال 
�سيعزز  امل�ستهلك  حلماية  اخلليجي  لالأ�سبوع  املوحد  القانون  ان  القت�سادية 
احلركة التجارية و�سي�ساهم يف �سبط الأ�سواق واملنتجات يف دول املجل�ص بحيث 
تتعامل مع القت�ساد ككتلة واحدة م�سريا اىل ان توحيد الإج��راءات ي�ساهم يف 

ت�سريع وترية العمل ومنو القت�ساد بالإمارة.

جلف كرافت: معر�ص دبي للقوارب 
حدث متميز يحتفي بقطاع اليخوت

•• دبي -وام:

اإدارة �سركة اخلليج ل�سناعة القوارب  اأكد حممد ح�سني ال�سعايل رئي�ص جمل�ص 
“جلف كرافت” اأن معر�ص دبي العاملي للقوارب يعد حدثا متميزا يحتفي بقطاع 
البحري  ال��رتاث  الإم��ارات ويج�سد  الذي ي�سهد منوا مت�سارعا يف دولة  اليخوت 
اأن جلف   - “وام”  الم��ارات  انباء  واأ�ساف - يف ت�سريح لوكالة  الغني ملنطقتنا. 
والتي  للمعر�ص   2022 دورة  يف  م�ساركتها  خ���الل   - ال�����س��وء  ت�سلط  ك��راف��ت 
من  �سل�سلة  وت�ستعر�ص  خا�ستها  التي  النمو  م�سرية  على  الول-  اأم�ص  انطلقت 
الطرازات اجلديدة املذهلة امل�سنوعة بالكامل يف من�ساأة الت�سنيع املتكاملة يف دولة 
العام مب�سريتها  ه��ذا  املعر�ص  انطالقة  ال�سركة حتتفي مع  اإن  وق��ال  الإم���ارات. 
والتميز  والبتكار  باملثابرة  واحلافلة  عاماً  اأربعني  م��دار  على  واملمتدة  احلافلة 
والتي حتولت خاللها من �سركة �سّباقة مهدت الطريق ل�سناعة اليخوت يف دولة 
قطاع  نهو�ص  يف  بامل�ساهمة  ونفخر  رائ���دة،  عاملية  جتارية  عالمة  اإىل  الإم���ارات 
دولة  مبكانة  لالإرتقاء  العريق  اإرثنا  على  البناء  و�سنوا�سل  املنطقة  يف  اليخوت 
الإمارات كوجهة رائعة لليخوت. ولفت اإىل اأن ذكرى الأربعني للتاأ�سي�ص يتزامن 
مع احتفال الدولة بالذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�ص الحتاد يف رحلة البناء والت�سييد 
الإ�سرار  بف�سل  ولكن  التحديات  من  العديد  و�ساحبها  �سهدناها  التي  نف�سها 
والعزمية ا�ستطعنا الو�سول و حتقيق العاملية واجلودة يف منتجاتنا وغزو اأ�سواق 
املعار�ص  العديد من  اإ�سافة للم�ساركة يف  الإم��ارات  العامل مبنتجات حتمل علم 
و املنتديات العاملية التي تعنى بال�سناعة البحرية ومناف�سة اأكر �سركات العامل 

التي امتدت رحلتها اإىل مئات ال�سنني.

خال الجتماع الف�سلي الأول للعام 2022 مع جمموعات وجمال�ص الأعمال

غرفة جتارة دبي ت�ستعر�ص امل�سهد القت�سادي وحتديات جمتمع الأعمال يف الإمارة 
•• دبي-الفجر:

ع���ق���دت غ���رف���ة جت�����ارة دب����ي م����وؤخ����راً يف 
الف�سلي  اج��ت��م��اع��ه��ا  ال��رئ��ي�����س��ي  م��ق��ره��ا 
جمموعات  م���ع   2022 ل��ل��ع��ام  الأول 
وجم��ال�����ص الأع����م����ال ال��ت��ي ت��ع��م��ل حتت 
ر�سالتها  �سمن  وذل���ك  ال��غ��رف��ة،  مظلة 
جمتمع  م�سالح  وحماية  ودع��م  لتمثيل 

الأعمال يف دبي.
 وهدف الجتماع اإىل تعزيز التوا�سل مع 
جمتمع الأعمال يف دبي، والرتقاء باآدائه 
الآراء  لتبادل  من�سة  توفري  خ��الل  من 
القت�سادية،  امل�ستجدات  اأح���دث  ح��ول 
التي حتد من  للتحديات  واإيجاد حلوٍل 
اإىل  التو�سيات  ورفع  الأعمال،  ن�ساطات 

اجلهات احلكومية املخت�سة.
وا�ستعر�ست الغرفة خالل اللقاء امل�سهد 
القت�سادي لالإمارة واآفاق النمو وفر�ص 
ال��ق��ط��اع اخلا�ص  ال���س��ت��ث��م��ار، وع���رف���ت 
باأبرز حتديات جمتمع الأعمال يف الوقت 
احل���ايل، وج��ه��ود اجل��ه��ات احلكومية يف 
دعم القطاع اخلا�ص وتعزيز تناف�سيته، 
بالإ�سافة اإىل تعريف احل�سور بالهيكلة 

وال�سرتاتيجية  دب���ي  ل��غ��رف  اجل��دي��دة 
القادمة  ال���ث���الث  ل��ل�����س��ن��وات  اجل���دي���دة 

.)2024-2022(
م��روان لطفي،  �سعادة  اللقاء  و�سارك يف 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة الحت����اد 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة ح��ي��ث عرف 
ال�سيك”  “تقييم  ب��ت��ط��ب��ي��ق  احل�����س��ور 

للمعلومات  الحت�����اد  ب�����س��رك��ة  اخل���ا����ص 
وكيفية  مم���ي���زات���ه  واأب�������رز  الئ��ت��م��ان��ي��ة 

ا�ستخدامه. 
ح�سن  اأك���د  الرتحيبية،  كلمته  وخ���الل 
الها�سمي، مدير اإدارة العالقات الدولية 
هذه  تنظيم  اأهمية  على  دب��ي  غ��رف��ة  يف 
ال���ل���ق���اءات ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر م���ع ممثلي 

م�سرياً  الأع��م��ال،  وجمال�ص  جمموعات 
هي  الف�سلية  الجتماعات  ه��ذه  اأن  اإىل 
والبناء،  املفتوح  للحوار  مثالية  من�سة 
ومنوذج للعالقات الوثيقة والتعاون بني 
يحفز  ال��ذي  واخل��ا���ص  العام  القطاعني 

عجلة التقدم والنمو يف الإمارة.
واأ���س��اد احل��ا���س��رون ب��دع��م غ��رف��ة جتارة 

ال���دائ���م ع��ل��ى م�سالح  دب����ي، وح��ر���س��ه��ا 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، وج��ه��وده��ا يف تطوير 
بالفر�ص  وت���ع���ري���ف���ه���م  ن�������س���اط���ات���ه���م، 
ال�ستثمارية املتنوعة، معترين ان هذه 
الغرفة  التزام  توؤكد  امل�ستمرة  اللقاءات 
وتعزيز  الأع�����م�����ال،  جم��ت��م��ع  ب���خ���دم���ة 

تناف�سيته.

حاكم ال�سارقة يفتتح م�سروع ال�سوبات الزراعية مبدينة الذيد

غرفة عجمان تبحث التعاون القت�سادي مع جمهورية �سريالنكا
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اللجنة القت�سادية الإماراتية النيوزيلندية امل�سرتكة حتدد 7 م�سارات جديدة لرت�سيخ ال�سراكة بني البلدين

الإمارات �سمن اأهم 10 �سركاء جتاريني عامليني لنيوزيلندا والأوىل عربيًا
 وت�سـتاأثر بن�سف جتارتهـا اخلارجيـة مع الدول العربية جمتمعة يف 2021

ت�ستهدف ا�ستقطاب اأبرز ال�سركات وامل�ساريع املبتكرة لاإمارة

مذكرة تفاهم بني �سيدات اأعمال ال�سارقة و»�سراع« لتمكني رائدات الأعمال وا�ستقطاب امل�ساريع املبتكرة 

•• دبي-وام:

عقدت الدورة الثامنة للجنة القت�سادية 
امل�سرتكة بني دولة الإمارات ونيوزيلندا ، 
على هام�ص معر�ص اإك�سبو 2020 دبي، 
ب��رئ��ا���س��ة ك��ل م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين 
ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة 
اخلارجية، ومعايل داميان اأوكونور وزير 
نيوزيلندا،  يف  ال�����س��ادرات  ومن��و  التجارة 
امل�سوؤولني احلكوميني  بح�سور عدد من 
ع����ن جمتمع  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ومم���ث���ل���ني 

الأعمال يف البلدين.
جديدة  م�������س���ارات   7 ال��ل��ج��ن��ة  وح������ددت 
ل��رت���س��ي��خ ال�������س���راك���ة الق���ت�������س���ادي���ة بني 
�سملت  املقبلني،  العامني  خالل  البلدين 
املتبادل،  وال���س��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة  ت��ن��م��ي��ة 
وال�سناعات  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الغذائي،  والأم���ن  وال��زراع��ة  البتكارية، 
واخلدمات  املتجددة،  والطاقة  والطاقة 
الأعمال  وري��ادة  وال�سياحة،  اللوج�ستية، 
وامل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة. كما 
���س��ه��دت اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة ت��وق��ي��ع مذكرة 
لئتمان  الحت�������اد  ����س���رك���ة  ب����ني  ت���ف���اه���م 
ووكالة  الإم���������ارات  ب���دول���ة  ال���������س����ادرات 
لتعزيز  النيوزيلندية  ال�سادرات  ائتمان 
ال�ستثمارات  وزيادة  التجارة  زخم حركة 

املتعلقة بالت�سدير بني البلدين.
واأك�����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأحمد 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ال���زي���ودي 
الإمارات ونيوزيلندا، مو�سحاً اأن ال�سراكة 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الق��ت�����س��ادي��ة 
من  مزيد  نحو  ت�ساعدياً  منحنى  تاأخذ 
ال��ت��ق��دم والزده�������ار، وذل����ك ع��ل��ى �سعيد 
الواعدة،  التنموية  الفر�ص  ا�ستك�ساف 
وال����رتاب����ط ب���ني جم��ت��م��ع��ي الأع����م����ال يف 
البلدين، ما من �ساأنه خلق زيادة كبرية يف 
والتجاري  القت�سادي  التعاون  جم��الت 

خالل الفرتة املقبلة.
غري  البينية  ال��ت��ج��ارة  “�سجلت   : وق���ال 
ونيوزيلندا  الإم��ارات  دولة  بني  النفطية 
ب��ن��ه��اي��ة عام  م��ل��ي��ار دره�����م   2.8 ق���راب���ة 
بن�سبة  من����واً  ي��ع��ك�����ص  م���ا  وه���و   ،2021
وما   ،2020 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   %  14.2
مع  م��ق��ارن��ة  ارت��ف��اع��اً   13.4% ن�سبته 
2019، كذلك تعد دولة الإمارات �سمن 
لنيوزيلندا  جت��اري��ني  ���س��رك��اء   10 اأه���م 
ع��امل��ي��اً، ح��ي��ث ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى م���ا ن�سبته 
%2.5 من جتارة نيوزيلندا اخلارجية، 
كما اأنها الأوىل عربياً، با�ستحواذها على 
الدول  مع  نيوزيلندا  جت��ارة  من   50%
ال�ستثمارات  اإجمايل  بلغ  فيما  العربية، 
 625 نيوزيلندا  يف  املبا�سرة  الإم��ارات��ي��ة 
مليون درهم بنهاية �سهر مار�ص من عام 
نيوزيلندا  ت�ستثمر  املقابل،  ويف   ،2021
اأكر من 272.5 مليون درهم يف اأ�سواق 

دولة الإمارات لنهاية عام 2019.

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سارقة  اأع���م���ال  ���س��ي��دات  وق���ع جم��ل�����ص 
باملراأة”،  ل���الرت���ق���اء  “مناء  ل����  ال���ت���اب���ع 
مذكرة تفاهم مع مركز ال�سارقة لريادة 
ب��ه��دف تعزيز قطاع  )����س���راع(،  الأع��م��ال 
الأعمال  رائ��دات  الأعمال ومتكني  ري��ادة 
ال�سركات  اأب��رز  وا�ستقطاب  الإم���ارات،  يف 
رائدات  متتلكها  التي  املبتكرة  وامل�ساريع 
مكانة  وت��ر���س��ي��خ  ال�����س��ارق��ة،  اإىل  اأع���م���ال 
واأر�ساً  ع��امل��ّي��ة ج��اذب��ة  ك��وج��ه��ًة  الإم�����ارة 
لالنطالق  الأع�����م�����ال  ل�������رواد  خ�����س��ب��ًة 
ب�سركاتهم والتميز يف رحلتهم الريادية. 
بالتزامن  التفاهم  مذكرة  توقيع  وج��اء 
م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة، بح�سور كل 
القا�سمي،  ماجد  بنت  هند  ال�سيخة  من 
ال�سارقة،  اأعمال  �سيدات  جمل�ص  رئي�سة 
وجن�����الء امل����دف����ع، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
ال�سارقة  جم��م��ع  يف  وذل�����ك  )������س�����راع(، 

للبحوث والتكنولوجيا والبتكار.

مزايا وخدمات
وت��ه��دف ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
“جمل�ص �سيدات اأعمال ال�سارقة” ومركز 
ال�����س��ارق��ة ل��ري��ادة الأع��م��ال )���س��راع( اإىل 
تعزيز منظومة ريادة الأعمال من خالل 
ذات  امل�سرتكة  وامل�ساريع  املبادرات  تنفيذ 

الأثر الإيجابي امل�ستدام لدعم ال�سركات 
وت�سهيل  ال�سيدات  متلكها  التي  النا�سئة 
و�سولها مل�سادر تكوين الأعمال ومنوها، 
امل�ساهمة  على  اجل��ان��ب��ان  �سيعمل  حيث 
يف بناء جمتمع داع��م  لرائدات الأعمال 
ال��رام��ج  والو�سول  م��ن خ��الل تطوير 
التوا�سل  واال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ل��وم��ات  اىل 
والت�سبيك.  وتن�ص مذكرة التفاهم على 
الأعمال  ورائ��دات  املجل�ص  ع�سوات  منح 
من  جم��م��وع��ة  )����س���راع(  جمتمع  �سمن 
على  ت�ساعدهّن  التي  واخل��دم��ات  امل��زاي��ا 
على  ق���ادرة  م�ستدامة  ���س��رك��ات  تاأ�سي�ص 
اإىل جانب توفري من�سة  املناف�سة عاملياً، 
وحتقيق  م��ه��ارات��ه��ن  لتنمية  ل��ل�����س��ي��دات 
النجاح يف جم��ال ري��ادة الأع��م��ال، وذلك 
م��ن خ��الل ت��ع��اون املجل�ص و)����س���راع( يف 
امل�سرتكة،  والفعاليات  امل�ساريع  تنفيذ 
توفري  ب�����س��اأن  ال��ط��رف��ني  ب��ني  والتن�سيق 
ال���ف���ر����ص ل�����رائ�����دات الع�����م�����ال وج����ذب 
اإمارة  اإىل  النا�سئة  امل�����س��اري��ع  �ساحبات 
ال�������س���ارق���ة.   وجت�����س��د امل����ذك����رة اأه�����داف 
الرامية  ال�سارقة  اأعمال  �سيدات  جمل�ص 
الكامل  الن����دم����اج  ج���ه���ود  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وال�ستثمار  املحلي  القت�ساد  يف  للمراأة 
يف اإم��ك��ان��ات رائ���دات الأع��م��ال يف الدولة 
تن�سجم  كما  )���س��راع(،  مركز  م��ن  بدعم 
م���ع امل��ن��ه��ج امل��ت��ك��ام��ل وامل�������س���ت���دام ال���ذي 

الأعمال  ���س��ي��دات  ل��دع��م  املجل�ص  يتبناه 
املهنّية  م�سريتهّن  م��راح��ل  خمتلف  يف 
ومع م�ساعي مركز )�سراع( الرامية اإىل 
الرتقاء بواقع ريادة الأعمال يف ال�سارقة 
القطاع  ب���ه���ذا  وال���و����س���ول  والإم����������ارات 

احليوي اإىل امل�ستوى العاملي. 

متهيد الطريق اأمام
 رائدات الأعمال

وقالت ال�سيخة هند بنت ماجد القا�سمي، 
ال�سارقة:  اأعمال  �سيدات  جمل�ص  رئي�سة 
“توؤكد مذكرة التفاهم مع مركز )�سراع( 
دور املجل�ص وجهوده يف متكني املراأة من 
خالل قطاع ريادة الأعمال وذلك ترجمة 
ال�سمو  لروؤية وتوجيهات قرينة �ساحب 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
والرئي�ص  املوؤ�س�ص  القا�سمي  بنت حممد 
الفخري ملجل�ص �سيدات اأعمال ال�سارقة، 
خرة  م��ن  ال�ستفادة  امل��ذك��رة  وتت�سمن 
رائدات  اأم���ام  الطريق  لتمهيد  )���س��راع( 
التطور  اآف��اق جديدة من  الأع��م��ال نحو 
تدعم  التي  ال��ري��ادي��ة  امل�ساريع  واإط���الق 
ال�سارقة  اإمارة  الأعمال يف  م�سرية ريادة 
ودولة الإمارات، كما اأنها جت�سد م�ساعي 
املجل�ص يف تو�سيع عالقاته ال�سرتاتيجية 
و���س��راك��ات��ه م��ع امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي توؤمن 

بنف�ص القيم والروؤى والأهداف«. 

كوجهة  الإم����ارات  مكانة  وير�سخ  ع��امل��ي��اً، 
التدفقات  وي��ح��ف��ز  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  ج��اذب��ة 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���س��رة داخل 

الدولة.
ودع���ا م��ع��ايل ث��اين ال��زي��ودي، م��ن خالل 
اللجنة، جمتمع الأعمال يف نيوزيلندا اإىل 
الطالع عن كثب على املحفزات اجلديدة 
لالأعمال يف اأ�سواق دولة الإمارات، و�سدد 
للجنة  امل����ح����وري  ال�������دور  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
املن�سة  باعتبارها  امل�سرتكة،  القت�سادية 
الثنائي  الق��ت�����س��ادي  ل��ل��ت��ع��اون  الأب������رز 
وا���س��ت��ك�����س��اف ف��ر���ص ال��ن��م��و ال���واع���دة يف 
اإىل  وا�سحة، م�سرياً  روؤي��ة  البلدين وفق 
حتفيز  على  �سرتكز  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأن 
قطاعات  يف  اخل��رات  وتبادل  ال�ستثمار 
املتقدمة  التكنولوجيا  مثل  م�ستقبلية 
ال�سناعة  تنمية  يف  الب��ت��ك��ار  وت��وظ��ي��ف 
القت�ساد،  وت���ن���وي���ع  الإن�����ت�����اج  وزي��������ادة 
وجمالت  احلديثة  الزراعة  وتكنولوجيا 
املتجددة،  وال���ط���اق���ة  ال���غ���ذائ���ي،  الأم������ن 
وامل�ساريع  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل�����دم�����ات 
داعياً  وغريها،  املواهب  وجذب  الريادية 

القت�سادية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع����م����ال  وخ�����الل 
الإم��ارات ونيوزيلندا  امل�سرتكة بني دولة 
دبي”،   2020 “اإك�سبو  احت�سنها  التي 
اأط��ل��ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
ال���زي���ودي، اجل��ان��ب ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي، على 
امل����ب����ادرات ال����رائ����دة ال���ت���ي ت��ب��ن��ت��ه��ا دول���ة 
الر�سيدة،  القيادة  بتوجيهات  الإم����ارات، 
من اأجل بناء اقت�ساد تناف�سي، قائم على 
املعرفة والبتكار وبقيادة كفاءات وطنية، 
الت�سريعات  وذل��ك من خالل حزمة من 
�سمن  يف  م��وؤخ��راً  الدولة  اأطلقتها  املرنة 
وم�ستهدفات  اخلم�سني”،  “م�ساريع 
اإىل  ال��رام��ي��ة   ،2071 الإم����ارات  مئوية 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و من����وذج اق��ت�����س��ادي اأكر 
ا���س��ت��دام��ة وم����رون����ة، وذل�����ك م���ن خالل 
لل�سركات  الأج���ن���ب���ي  ال��ت��م��ل��ك  اإت����اح����ة 
ا�ستقطاب  اإىل  اإ�سافة   ،100% بن�سبة 
املجالت  ك��اف��ة  يف  وال���ك���ف���اءات  امل���واه���ب 
اجلاذبة  البيئة  وتعزيز  ال�سرتاتيجية، 
الريادية،  وامل�����س��اري��ع  الأع���م���ال  ل��ق��ط��اع 
والبتكار،  التكنولوجيا  على  بالعتماد 
الإماراتي  القت�ساد  ري��ادة  من  يعزز  مبا 

لتنفيذ  امل�����س��رتك��ة  اجل��ه��ود  تكثيف  اإىل 
خمرجات اللجنة والنتقال اإىل م�ستوى 
رئي�سية  مب�ساهمة  ال�سراكة  م��ن  جديد 
ل���ل���ق���ط���اع اخل����ا�����ص وب����دع����م ك���ام���ل من 

احلكومتني ال�سديقتني.
اأوكونور،  داميان  معايل  قال  جانبه،  من 
على  مبنية  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اإن 
دول����ة  اأن  اإىل  م�������س���رياً  ق����وي����ة،  رواب�������ط 
الإمارات �سريك جتاري حموري بالن�سبة 
لنيوزيلندا، اإ�سافة اإىل مركزها احليوي 
تدفق  ت�سهل  ن�سطة  لوج�ستية  ك��ب��واب��ة 
منطقة  اإىل  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة  ال�������س���ادرات 

ال�سرق الأو�سط واآ�سيا واإفريقيا.
تعزيز  ع���ل���ى  “حري�سون   : واأ������س�����اف 
ع��الق��ات��ن��ا ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����س��ادي��ة مع 
دولة الإم��ارات، من خالل اإبرام �سراكات 
ج�����دي�����دة م�����ع ال����ق����ط����اع����ني احل���ك���وم���ي 
واخلا�ص، يف �سوء ما مت مناق�سته خالل 
امل�سرتكة  الق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة  اج��ت��م��اع 
بني البلدين، يف جناح نيوزيلندا باإك�سبو 
تعزيز  ع���ل���ى  و���س��ن��ع��م��ل  دب������ي،   2020
التكنولوجيا  جم��الت  يف  بيننا  ال��ت��ع��اون 

ابتكار حلول قابلة للتطوير
ب����دوره����ا، ق��ال��ت جن����الء امل���دف���ع، املدير 
التنفيذي ملركز ال�سارقة لريادة الأعمال 
ب��اأن قطاع ريادة  “نحن نوؤمن  )���س��راع(: 
املحركات  اأح���د  ه��و  الن�سائية  الأع���م���ال 
الرئي�سية لزدهار دولتنا وتعزيز قدرتها 
توفري  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإن  اإذ  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 
منظومة داعمة و�ساملة ومرتابطة من 
�ساأنه اأن ي�سهم يف حتفيز رائدات الأعمال 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��ن ���س��م��ن بيئة 

التجارة”.  وت�سهيل  والبتكار  الزراعية 
بتوقيع  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه  واأع������رب 
التعاون  ك��ل��ل��ت ج��ه��ود  ت��ف��اه��م  م���ذك���رات 
الأمن  البلدين، يف جم��الت  الوثيق بني 
اإىل  م�سرياً  ال�سادرات،  وائتمان  الغذائي 
م�ستويات  حتقيق  اإىل  تتطلع  ب���الده  اأن 
دولة  القت�سادية مع  ال�سراكة  اأعلى من 
املرحلة  املتحدة خالل  العربية  الإم��ارات 

املقبلة.
اجتماع  اتفق اجلانبان خالل  وتف�سياًل، 
ال��ل��ج��ن��ة الق���ت�������س���ادي���ة امل�������س���رتك���ة بني 
اأهمية  على  ونيوزيلندا،  الإم���ارات  دول��ة 
من  مزيد  ل�ستك�ساف  اجلهود  موا�سلة 
فر�ص التعاون القت�سادي يف القطاعات 
احلكومي  امل�ستويني  على  الأول��وي��ة  ذات 
توقيع  اللجنة  اجتماع  و�سهد  واخل��ا���ص، 
مذكرة تفاهم بني �سركة الحتاد لئتمان 
ال�سادرات بدولة الإمارات ووكالة ائتمان 
زخم  لتعزيز  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة  ال�����س��ادرات 
املتبادلة  ال���س��ت��ث��م��ارات  وزي����ادة  ال��ت��ج��ارة 
فر�ص  يف  وال��ت��ع��اون  بالت�سدير  املتعلقة 
التاأمني واإعادة التاأمني وخدمات التاأمني 
ال�سلعية  ال���������س����ادرات  ل���دع���م  امل�������س���رتك 

وال�ستثمارات و�سادرات اخلدمات.
كما اتفق اجلانبان على ت�سجيع جمتمعي 
عن  الط���الع  على  البلدين  يف  الأع��م��ال 
والت�سهيالت  ال��ف��ر���ص  اأب����رز  ع��ل��ى  ق���رب 
ال�ستثمارية  البيئة  يف  امل��ت��اح��ة  وامل��زاي��ا 
جديدة  جوانب  وا�ستك�ساف  منهما،  لكل 
املتبادلة  وال�ستثمارات  التجارة  لتعزيز 
والدخول يف ا�ستثمارات م�سرتكة خا�سة 

يف القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك.
ودع���������ا اجل������ان������ب الإم���������ارات���������ي ن���ظ���ريه 
الأحداث  يف  امل�ساركة  اإىل  النيوزيلندي 
التي  ال�سنوية  وال�ستثمارية  التجارية 
ت�ست�سيفها الدولة خالل الفرتة املقبلة، 
وم��ن��ه��ا م��ع��ر���ص /ج��ل��ف��وود/ الأك����ر من 
ال���ع���امل يف قطاع  ن���وع���ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
الأغ��ذي��ة وامل�����س��روب��ات، واأ���س��ب��وع جيتك�ص 
ال�سنوي،  ال�ستثمار  وملتقى  للتقنية، 
وقمة اإنف�ستوبيا لال�ستثمار التي تنطلق 
مار�ص   28 يف  دب����ي  يف  الأوىل  دورت���ه���ا 

اجلاري �سمن فعاليات اإك�سبو 2020.
ك��م��ا ���س��ه��د ال��ل��ق��اء الت���ف���اق ع��ل��ى تعزيز 
والطاقة  ال�سياحة  جم��الت  يف  ال��ت��ع��اون 
واللوج�ستيات  الزراعي  والأمن  املتجددة 
وري���������ادة الأع�����م�����ال وال�����ط�����ريان امل����دين 
والت�سالت والعمليات البحرية واملوانئ 
احل��رة مبا ي�سب يف  واملناطق  ال�سناعية 
كفاءة  وحت�سني  التجارة  وت�سهيل  تنمية 
واتفق  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  ال��ت��وري��د  �سال�سل 
اجل��ان��ب��ان اأي�����س��اً ع��ل��ى و���س��ع خ��ط��ة عمل 
للتعاون  واعدة  اأجندة  تت�سمن  م�سرتكة 
احلديثة  ب��ال��زراع��ة  املتعلقة  امل��ج��الت  يف 
النمو  ي���خ���دم  ال����غ����ذائ����ي مب����ا  والأم���������ن 

القت�سادي للبلدين.

اإمارة  بها  تتميز  ال��ت��ي  امللهمة  الأع��م��ال 
ال�سارقة«. 

�سراكتنا  “�ستمكننا  امل��دف��ع:  واأ���س��اف��ت 
ال�سارقة”  اأع��م��ال  �سيدات  “جمل�ص  م��ع 
الأعمال  رائ��دات  باإمكانات  الرت��ق��اء  من 
و�سائل  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  م��ن  ومتكينهن 
وتوفري  الب��ت��ك��ار،  ل��دع��م  التكنولوجيا 
امل�ستقبل،  ال��ع��م��ل يف  ف��ر���ص  م��ن  امل��زي��د 
وبالتايل دفع عجلة النمو القت�سادي يف 

دولة الإمارات واملنطقة«.

بال�سراكة مع جلوبال ري اإن�سورن�ص
مركز دبي املايل العاملي ي�ست�سيف 

موؤمتر دبي الدويل للتاأمني
•• دبي-الفجر: 

ال�سرق  الرائد يف منطقة  امل��ايل  املركز  العاملي،  امل��ايل  دبي  ا�ست�ساف مركز 
بال�سراكة  للتاأمني  ال��دويل  دب��ي  موؤمتر  اآ�سيا،  وجنوب  واإفريقيا  الأو���س��ط 
51 دولة، ما  800 م�سارك من  وبح�سور  اإن�سورن�ص”،  “جلوبال ري  مع 
يجعله اأكر حدث ي�ست�سيفه املركز املايل بح�سور �سخ�سي منذ بدء تف�سي 

اجلائحة مب�سراً بعودة ن�ساط الأعمال اإىل �سابق عهده. 
وانعقد املوؤمتر يومي 9 و10 مار�ص 2022 يف فندق ريتز كارلتون مركز 
اإعادة  التاأمني، وخ��راء  ق��ادة قطاع  العاملي مب�ساركة نخبة من  امل��ايل  دبي 
التاأمني، و�سركات التكنولوجيا املالية النا�سئة، ورواد تكنولوجيا التاأمني، 
م�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  م��ن  التي  الفر�ص  ناق�سوا  حيث 
التاأمني مع  اأن�سطة  التاأمني على حمفزات منو  القطاع. وركز قادة قطاع 
واملواهب.  والرقمنة،  البتكار،  مو�سوعات  تغطي  عدة  جل�سات  ا�ست�سافة 
الإجتماعية  وامل�سوؤولية  احلوكمة،  البيئة،  معايري  اأي�ساً  املوؤمتر  وناق�ص 
لل�سركات، واإمكانات الذكاء ال�سطناعي والبيانات، ودورها يف زيادة الطلب 
املا�سيني مرونة  العامني  اأب��دى خالل  ال��ذي  القطاع  املواهب يف هذا  على 

كبرية اأكدت اأهميته يف مواجهة الظروف ال�سعبة. 
التنفيذي ل�سلطة مركز دبي  الرئي�ص  اأم��ريي،  املنا�سبة، قال عارف  وبهذه 
املايل العاملي: “اأ�سعدتنا ا�ست�سافة موؤمتر دبي الدويل للتاأمني بالتعاون مع 
واأ�سكرهم على تنظيم اأجندته الغنية باملو�سوعات  ’جلوبال ري اإن�سورن�ص‘، 
الهامة للقطاع. وين�سجم هذا احلدث مع التزامنا برت�سيخ املكانة املحورية 
ملركز دبي املايل العاملي يف قطاع التاأمني واإعادة التاأمني باملنطقة، وتعزيز 
واإفريقيا  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  رائ���د  ع��امل��ي  م��ايل  كمركز  �سمعتنا 
وجنوب اآ�سيا.« واأ�ساف اأمريي: “�سيوا�سل مركز دبي املايل العاملي التعاون 
مع �سركات التاأمني واإعادة التاأمني ل�سياغة م�ستقبل التاأمني. ونرتكز يف 
ذلك على دعم عمالئنا الذين �ساهموا ب�سكل كبري يف منو قطاع التاأمني 
خالل عام 2021، حيث و�سل اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف مركز 

دبي املايل العاملي اإىل 1.8 مليار دولر ».
2017، على  ع��ام  اإط��الق��ه يف  للتاأمني، منذ  ال���دويل  دب��ي  م��وؤمت��ر  ورك���ز 
جمع كبار م�سوؤويل قطاع التاأمني حتت �سقف واحد للتباحث ب�ساأن فر�ص 
مزاولة الأعمال، والتعاون مع �سركات الو�ساطة والتاأمني واإعادة التاأمني. 
ويوفر هذا احلدث اأي�ساً من�سة متميزة ل�سركات الو�ساطة والتنازل واإعادة 

التاأمني للقاء العمالء احلاليني وتطوير اأعمال و�سراكات جديدة.

مليارا درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ص
•• دبي -وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي ام�ص اأكر من 
 1.18 بقيمة  مبايعة   420 ت�سجيل  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره��م  ملياري 
درهم  مليون   368.04 بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   47 منها  دره��م،  مليار 

و373 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 809.99 مليون درهم.
املركز  198 مليون درهم يف منطقة  الأرا�سي بقيمة  اأهم مبايعات  وجاءت 
17 مليون درهم يف منطقة املركا�ص  التجاري الثانية تليها مبايعة بقيمة 

تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة املركا�ص.
اإذ  امل��ب��اي��ع��ات  ع��دد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  وت�����س��درت 
�سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل 
 5 ال�سفا  وادي  وثالثة يف  دره��م  10 ماليني  بقيمة  5 مبايعات  بت�سجيلها 

بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون 
درهم مبنطقة املركا�ص كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم 
يف منطقة الثنية الرابعة واأخريا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة 
مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  الو�سل  منطقة  وت�سدرت  ج��م��ريا.  نخلة 
وتلتها  دره���م  مليون   138 بقيمة  مبايعة   59 �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق 
مليون   29 بقيمة  مبايعة   40 بت�سجيلها  الرابعة  جنوب  الر�ساء  منطقة 
مليون   40 بقيمة  مبايعة   35 ت�سجيلها  التجاري  اخلليج  وثالثة يف  دره��م 
درهم. و�سجلت الرهون قيمة قدرها 817.83 مليون درهم منها 18 رهن 
اأرا�ص بقيمة 330.25 مليون درهم و70 رهن فلل و�سقق بقيمة 487.58 
مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة اخلليج التجاري بقيمة 231 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة الق�سي�ص الأوىل بقيمة 165 مليون درهم.

- ثاين الزيودي: �سراكة دولة الإمارات مع نيوزيلندا متينة وت�سهد 
تقدمًا م�ستمرًا.. ونوا�سل التعاون لتحقيق قفزات جديدة يف النمو 

التجاري وال�ستثماري مع الرتكيز على القطاعات امل�ستقبلية الواعدة
- داميان اأوكونور: الإمارات �سريك جتاري حموري لنيوزيلندا وبوابة 

�سادراتها اإىل املنطقة.. ونتطلع اإىل حتقيق م�ستويات اأعلى من 
ال�سراكة القت�سادية مع الإمارات خال املرحلة املقبلة

دبي القاب�سة ت�سلط ال�سوء على قيادات ن�سائية خالل فعالية ن�ساء الغد 
•• دبي -وام:

عقَدت دبي القاب�سة -�سركة ال�ستثمار العاملية 
يف  اأعمالها  مت��ار���ص  ال��ت��ي  الأن�سطة  متنوعة 
اأك��ر م��ن 13 دول��ة ح��ول ال��ع��امل- فّعاليتها 
الأوىل من  ال��غ��د  ن�ساء  الف��رتا���س��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
 2022 العاملي للمراأة  نوعها احتفاًل باليوم 
فر�سًة  الف���رتا����س���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وم��ن��ح��ت   .
القاب�سة  لدبي  الأع��م��ال  ل�سركاء  ا�ستثنائية 
اإىل ج��م��ه��ور وا���س��ع �سمل رائ���دات  ب��الإ���س��اف��ة 
اجلامعات  وخ��ري��ج��ي  ومتخ�س�سني  اأع��م��ال 
قياديات  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
القاب�سة وال��ت��ع��رف على  وق��ي��ادي��ني م��ن دب��ي 
اأعلنت  الفعالية  وخالل  وخراتهم.  اأفكارهم 
املر�سحات  15 من  اختيار  القاب�سة عن  دبي 
“برنامج  يف  امل�����س��ارك��ة  اأج����ل  م���ن  امل����وؤه����الت 

التطوير الإداري” الذي ت�سارك به املجموعة 
حلوكمة  “حوكمة”  م��ع��ه��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�سركات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سيعمل 
الرنامج على تعزيز مهارات ال���� 15 موّظفة 
املنا�سب  يف  ل��الرت��ق��اء  لدعمهن  التنفيذية 
الإدارية العليا واإعدادهن لي�سبحن موؤهالت 

لع�سوية جمال�ص الإدارة فيما بعد.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ك��و���س��ال  اأم���ي���ت  ق����ال  و 
“من دواعي  للمجموعة لدى دبي القاب�سة: 
زميالتنا  تكرمي  بفر�سة  نحظى  اأن  �سرورنا 
امل��وظ��ف��ات وال��ق��ي��ادي��ات والح��ت��ف��اء بهن على 
م�ساهماتهن غري املحدودة �سواء على م�ستوى 
الو�سول بدولة  املجتمع ككل يف  اأو  املجموعة 

الإمارات اإىل ما هي عليه اليوم«.
“متكني  ع��ن��وان  الرئي�سية  اجلل�سة  وحملت 
املراأة يف القطاعات الأ�سا�سية بدولة الإمارات 

قالت  امل��ه��ن��ي��ة  م�����س��ريت��ه��ا  وب���داي���ات  تعليمها 
حكومة  اأك�����ّدت  “لطاملا  الب�ستكي:  خ��دي��ج��ة 
املراأة  اأهمية  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
واتخذت  والقت�سادي  الجتماعي  الن�سيج  يف 
خطوات مهمة ل�سد الفجوة بني اجلن�سنينْ من 
خالل التدابري التي �سّممها ونفذها جمل�ص 
الإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني. ويف ال�سياق 
امل��راأة يف  القاب�سة م�ساهمات  ذات��ه تدعم دبي 
تعزيز  با�ستمرار على  وتعمل  �سركاِتها  جميع 
خ��ط��ط ال����ت����وازن ب���ني اجل��ن�����س��ني م���ن خالل 
و�سع ال�سيا�سات املنا�سبة لذلك. تلقيت دائماً 
دعماً كبرياً من اأ�سحاب املنا�سب القيادية يف 
ع��ّززوا طموحي و�سّجعوين  الذين  املجموعة، 
الفر�سة  هذه  يل  وقّدموا  اإجن��ازات��ي،  وثّمنوا 
– املجّمع   /d3/ للت�سميم  دب��ي  لقيادة حي 

املليء باحليوية والإبداع«.

براندي  اجلل�سة  واأدارت  املتحدة”  العربية 
اآي  “دبي  اإذاع����ة  يف  ال��رام��ج  مقدمة  �سكوت 
للرتفيه  القاب�سة  لدبي  التابعة   ”103.8
و�سهدت م�ساركة متحدثني من دبي القاب�سة 
ناق�سوا خاللها فر�ص وحتديات عمل املراأة يف 
القطاع اخلا�ص. وكان من بني املتحدثني يف 
اجلل�سة اإلني دوبوا دو بيالي الرئي�ص التنفيذي 
للموارد الب�سرية يف جمموعة جمريا التابعة 
الب�ستكي  وخديجة  لل�سيافة  القاب�سة  لدبي 
 d3 للت�سميم  دب���ي  حل���ّي  التنفيذي  امل��دي��ر 
التابع لدبي القاب�سة لإدارة الأ�سول ومي�سيل 
�سايوود نائب رئي�ص ق�سم الت�سميم يف “نورث 
25” التابعة لدبي القاب�سة للعقارات و�سارة 
ذا جرين بالنيت  العمليات يف  �ستيفنز مدير 
التابع لدبي القاب�سة للرتفيه. وعند �سوؤالها 
ع��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا خ���الل رحلة 
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : حمي الدين لل مياه ، اجلن�سية : بنغالدي�ص 

اإىل الطرف الثاين : عبداهلل عبداهلل حممد جا�سم احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات 
بال�سم التجاري )دار العود خلياطة وتطريز العبايات وال�سيل(  ن�ساط الرخ�سة )خياط املالب�ص الن�سائية 

- تطريز املالب�ص الن�سائية ، تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية العربية )العباءات الن�سائية( واملرخ�ص 
من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 553346

 ال�سادرة  بتاريخ  2007/5/31  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2021/1170 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / تراي ليت انرتنا�سيونال �ص ذ م م  اجلن�سية 

اىل املحكوم عليه / فوؤاد عبا�ص متيز اجلن�سية / ايران 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����ص اخل��ي��م��ة ق���د ا����س���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
2021/8/7  يف الق�سية رقم )5/2021( جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
168490.05 درهما �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم 
بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات 

القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتبة عليك. 
املالحظات : 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالغني عبدالرزاق طالب   
اداء   اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005478/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدالغني عبدالرزاق طالب 
العنوان : دبي - يوجد طلب حتري 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة �سالح ال�سوقي للتجارة  - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7000 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الفاحت اإبراهيم حممد اإبراهيم   
)جزئي( جتاري    AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000511/ 

اإىل املحكوم عليه :  الفاحت اإبراهيم حممد اإبراهيم  - العنوان : الإمارات - اإمارة عجمان - �سارع النعيمية / 
بناية الديوان - �سقة رقم 101  - بجوار جمعية عجمان التعاونية املرر / هاتف متحرك )0529089051( 

 )Fatih.alyas@gmail.com( الريد الإلكرتوين )مكاين )4452109472
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 163815.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - 
ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الطائر احلر للمنتجات ال�شياحية ذ م م 
�شفية حممد عبا�س البلو�شي   

اداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000855/ 
اإىل املحكوم عليه : الطائر احلر للمنتجات ال�سياحية - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
للت�سوق - حمل رقم   التعاون  التعاون - مركز  �سارع   - ال�سارقة  اإمارة   : العنوان   - البلو�سي  �سفية حممد عبا�ص 

اأعاله  اليها  امل�سار  الق�سية  يف   0507997712  -  0505263362 هاتف   202
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : عبداهلل بن �سلمان بن عبداهلل املطاوعه - اجلن�سية 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 783350 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0001587 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اأمري كل بري حممد ، العنوان  9479241 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى بالرقم اأعاله  ل�سالح / ح�سرت كل زيارت كل - بالتايل :
ن�ص احلكم 

ناأمر بالزام املقدم �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ 30000 درهم )ثالثون 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪5 والفائدة  درهم(  الف 

والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009938 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / نانداكومار ناجاراجان - العنوان :  9432902
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/2/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة - ذ م م -  بالتايل :
ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
7884،23 درهم )�سبعة اآلف وثمامنائة واربعة وثمانون درهما و 23 فل�ص( مع الفائدة 
بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على األ تزيد الفائدة على 

ا�سل املبلغ املق�سى به وبالر�سوم وامل�ساريف.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0008010 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ايريك مبيا 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / اجرة ال�سارقة - ذ م م  ، بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره ثمانية ع�سر الفا و�سبعمائة واثنان وثمانون 
املبلغ  على  �سنويا   ٪5 بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�سافة  املدعية  ل�سالح  فل�ص   76 و  درهم 
املق�سى به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز اأ�سل الدين مع الر�سوم 
القا�سي  هي  احلكم  وا�سدرت  وتداولها  الدعوى  حجزت  التي  الهيئة   : مالحظة  وامل�ساريف. 

احمد جمال الدين منت�سر ، والهيئة التي نطقت به هي امل�سار اإليها اأعاله. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0001020 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤمن �سلمان خان  - جمهول حمل الإقامة : دبي مقابل ديرة �سيتي �سنرت �سارع بور �سعيد بناية 
دبي الوطنية للتاأمني الطابق ال�سابع مكتب رقم 703 رقم الهاتف 0501747412  

اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنبية 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة  ذ م م  - قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب : 

وثمانية  وت�سعمائة  الفان  درهم(   2998.56( وقدره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام   -
وت�سعون درهما و�ستة وخم�سون فل�سا. 

- الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام. 
- الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
، وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�سطة وكيل معتمد  او  2( �سخ�سيا  الدعوى رقم  -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  الدعوى مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/9 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0001016 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سارجن راجيندرا كومار - جمهول حمل الإقامة : دبي ديرة )بور�سعيد( �سارع 34 برج النوف 
الطابق الر�سي مكتب رقم 02 رقم الهاتف : 0502635043 

اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنبية 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة ذ م م  - قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب : 

وثالثمائة  اآلف  ع�سرة  درهم(   10328.38( وقدره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام   -
وميانية وع�سرون درهما وثمانية وثالثون فل�سا. 

- الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام. 
- الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/23  اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
-  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  مرفقا 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/9 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0001018 يف  الدعوى رقم

 14-0 بناية  البراج  �سارع  بيي  بزن�ص  دبي منطقة   : الإقامة  ماثاي - جمهول حمل  داني�ص   : عليه  املدعي  اإىل 
الطابق اخلام�ص ع�سر رقم الهاتف 0504707140 

املدعية : اجرة ال�سارقة )ذ م م(   قد اأقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :-  
عليها  املدعي  واعالن  لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   -  1

اآلف وت�سعمائة  2 - الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )3998.08 درهم(  ثالثة 
وثمانية وت�سعون درهما وثمانية فل�سا. 

التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى  اإقامة  تاريخ  من   12% بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   -  3
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليهم  املدعي  الزام   -  4

الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. اعالن املدعي عليه الول بالن�سر وبلغتي العربية 

والجنليزية.  حرر بتاريخ  2022/3/9 م.  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 70522
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0000379 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  ممتاز حيدر ر�سول جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة اخلان �سارع الكورني�ص برج الراحة 
الطابق الثاين مكتب رقم 02 رقم الهاتف : 0543693101 

اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنبية 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة  ذ م م  قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب : 

وخم�سمائة  الف  ثالثة  درهم(   3550.52( وقدره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام   -
وخم�سون درهما واثنان وخم�سون فل�سا. 

- الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام. 
- الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
، وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�سطة وكيل معتمد  او  2( �سخ�سيا  الدعوى رقم  -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  الدعوى مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/9 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0000261 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سرير امو �سلفراج - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن 
�سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة رقم الهاتف : 0523230256 

اعالن بالن�سر باللغتني والجنبية 
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة   قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب : 

- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )33005.06( ثالثة وثالثون الفا وخم�سة درهم و 33 فل�ص ، 
والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. 

- الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/15  اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

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

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0001014 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :عبدالروؤوف حممد  جمهول حمل الإقامة : العنوان : دبي - ديرة �سارع ال مكتوم بناية مركز دانة 
الطابق الثاين مكتب رقم 210 رقم الهاتف 971581381540 

املدعية : اجرة ال�سارقة   ) ذ م م(  قد اأقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :-  
عليها  املدعي  واعالن  لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   -  1

وثالثمائة  الف  �ستة  درهم(   6330.30( وقدره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام   -  2
وثالثون درهما وثالثون فل�سا. 

التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى  اإقامة  تاريخ  من   12% بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   -  3
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليهم  املدعي  الزام   -  4

الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )10 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. اعالن املدعي عليه الول بالن�سر وبلغتي العربية 

والجنليزية.  حرر بتاريخ  2022/3/9 م.  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن عن اإنعقاد اجلمعية العمومية العادية

يت�سرف  القيوين  اأم  ف��رع   - العربية  م�سر  جمهورية  لنادي  العادية  العمومية  اجلمعية  لإنعقاد  دع��وه 
جمل�ص اإدارة نادى جمهورية م�سر العربية - فرع اأم القيوين بدعوة ال�سادة اأع�ساء اجلمعية العمومية 
حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية للنادي والذي تقرر عقده يف متام ال�ساعة الثامنة من م�ساء 
 يوم ال�سبت املوافق 26 مار�ص 2022 عبمقر النادي باأم القيوين "و ذلك ملناق�سة جدول الأعمال التايل :

ال�سابق. العمومية  اجلمعية  اإجتماع  حم�سر  اإعتماد   -1
2021/12/31 وخطة عمل  يف  املنتهي  العام  الإدارة عن  ملجل�ص  الداري  التقرير  على  املوافقة   -2

عام 2022
للنادي عن العام املنتهي يف 2021/12/31 وم�سروع موازنة  اخلتامي  احل�ساب  واعتماد  مناق�سة   -3

2022
مكافاأته وحتديد   2022 العام  عن  احل�سابات  مدقق  اختيار   -4

الأع�ساء من  املقدمة  الإقرتاحات  بحث   -5
اأعمال من  ي�ستجد  ما   -6

اأمني ال�شر العام
حتريرا يف 2022/3/9

المارات العربية املتحدة 
نادي جمهورية م�شر العربية / فرع اأم القيوين

ثقايف .. اإجتماعي .. ريا�شي 

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
املو�شوع : الإخطار مبوعد اجتماع اخلربة امل�شرفية الأول

يف الدعوى رقم 9403/2021 جتاري جزئي ال�شارقة
املدعى : دار التمويل )�ص م ع(

املدعى عليه / اأحمد و�سفي �سيد علي
ال�سيد / اأحمد و�سفي �سيد علي

بالإ�سارة اإىل قرار اإنتدابي من قبل حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية - بوا�سطة القا�سي 
امل�سرف كخبريا م�سرفيا يف الدعوة رقم 2021/9403 جتاري جزئي ال�سارقة و املرفوعة 
�سدكم من دار التمويل )�ص م ع(، نفيدكم علما باأنه قد تقرر عقد اجتماع اخلرة الأول يوم 
الأربعاء املوافق 2022/3/16 يف متام ال�ساعة 11:30 �سباحا با�ستخدام تقنية زوم لعقد 
الإجتماعات عن بعد و ذلك متا�سيا مع الج��راءات الحرتازية ملواجهة جانحة كورونا عن 
طريق الرابط الإلكرتوين والذي �سوف حت�سل عليه فور اإت�سالك بالكبري املنتدب. وعليكم 

جتهيز كل ما لديكم من اأوراق و م�ستندات متعلقة بالدعوى اأعاله.
اخلبري امل�شريف / اإلهامي عديل عبد اللطيف �شيداأحمد
هاتف نقال 050655905

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001254 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : برابو باندوراجنان
جمهول حمل الإقامة : العنوان : دبي منطقة جممع دبي لال�ستثمار 1 بالقرب من فندق برميري اإن 

مبنى �سول�ستار رقم 325 ويعلن على رقم الهاتف 0528948129
لعالن املدعي عليه ن�سرا باللغة العربية والجنليزية 

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 69.560320 درهم بالإ�سافة للفائدة القانونية 
بحكم  املحاماة  واتعاب  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام  ال�سداد  متام  حتى   12% بواقع 

م�سمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )10 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 70535
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/46943(
اجلن�سية. اإماراتية   - احللو  عبيد  املنذران : 1-هنا 

احللو - اإماراتية اجلن�سية. عبيد  2-مرمي 
بوكالة املحامني/ حممد اللنجاوي ومرمي ال�سام�سي
�سد / املنذر اليه : عبد الرزاق كوجنات مويدين كوتي - هندي اجلن�سية.

املو�سوع/ اإعالن بالن�سر يف النذار العديل رقم )2022/1/34521(
تخطرا املنذران املنذر اإليه ب�سرورة �سداد اإجمايل مبلغ وقدره 17،400 درهم )�سبعة ع�سر األف 
واأربعمائة درهم( كباقي مرت�سد القيمة الإيجارية عن فرتة الإيجار من تاريخ 1/1/2021 
ايام  خم�سة  اق�ساها  مدة  خالل  وذل��ك  امل��اأج��ور(  ت�سليم  )تاريخ   31/12/2021 تاريخ  حتى 
للوفاء بقيمة الدين من تاريخ ت�سلمه لهذا النذار، وال �ست�سطران املنذران اإىل اجلو للق�ساء 
اإليه كافة ر�سوم وم�ساريف  واجلهات املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين ومع حتمل املنذر 

التقا�سي واملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/47428(
املنذره: ا�ستريلينغ ل�سناعة العطور ذ.م.م

املنذر اإليها : عطورات الرزة �ص.ذ.م.م
املو�سوع

حيث اأن املنذر اإلها تر�س�د يف ذمتها مبلغ وقدره 177،029.92 درهم مقابل معامالت جتاريه هذا وقد جاهدت املنذرة 
مرارا وتكرارا وبامل�ساعي الودية على حمل املنذر اإليها على �سداد املبالغ املرت�سده بذمتها ، وهو قيمة الفواتري املرت�سدة 
باإجمايل مبلغ وقدره 177،029.92 درهم اإماراتي ، اإل اأن كافة امل�ساعي باءت بالف�سل وامتنعت املنظر اإليها عن ال�سداد 

دون م�سوغ من الواقع اأو القانون.
اأن الدين ثابت بالكتابة وحمدد  اأي  اأن الدين املرت�سد الثابت وهو قيمة الفواتري م�ستحقة ال�سداد بتاريخ �سابق،  وحيث 
املقدار م�ستحق الأداء وخايل من النزاع، على النحو ال�سابق تف�سيله، وقد بات امتناع املنذر اإليها عن ال�سداد هو دون �سبب 
م�سروع - بناء عليه ، فاإنه ومبوجب هذا الإنذار تكلف املنذرة املنذر اإليها بالوفاء ب�سرعة �سداد الدين املرت�سد بذمتها وهو 

قيمة الفواتري والبالغ قدرهم 177،029.92 درهم ، وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ الن�سر لهذا الإنذار.
وفى حالة عدم ال�سداد خالل الأجل املحدد فاإنه يحق للمنذره اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حق املنذره 

لقت�ساء حقها قبل املنذر اإليها بقيمة الدين املرت�سد 177،029.92 درهم.
مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
MOJAU_2022- 0054662 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : ناجي اني�ص �سليم، اجلن�سية لبنان يرغب يف البيع و التنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 50% اىل ال�سيد / كارل �سوقي ك�ساب اجلن�سية لبنان و يرغب ال�سيد / طارق 
زياد خليل امل�سري - اجلن�سية لبنان يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 50% و ذلك اإىل ال�سيد : 
كارل �سوقي ك�ساب اجلن�سية لبنان يف الرخ�سة )�سالون اللم�سه الخريه للحالقه( لي�سبح مالك 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )774310(  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي   )%100 التجارية  الرخ�سة 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية ، تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
MOJAU_2022- 0054671 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اماراتي  احل�سرمي  اجلعيدي  �سعيد  حممد  نايف   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% و ذلك اىل ال�سيد  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ص  اجلن�سية   ، اكار  خاند  عامل  �ساه  �ساجور  ح�سني  �سيكات   :
 )549297( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�ستينات(  )م�سبغة 
من  القانوين  ال�سكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  القت�سادية،  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 

موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �ساحب رخ�سة لآخر
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
MOJAU_2022- 0054647 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : جالل احمد ابو الكالم ، اجلن�سية بنغالدي�ص يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %50 و ذلك اىل ال�سيد : حممد �سالى احمد بن حممد ابو 
الكالم اجلن�سية بنغالدي�ص يف الرخ�سة )ور�سه باب الركه ل�سيانه ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست 
 ، القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من   )611577( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  بامارة 

تعديالت اخرى : ا�سافه �سريك / �سركاء ، ال�سحاب �سريك / �سركاء
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
MOJAU_2022- 0050128 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : �سامل عبداهلل على ال�سريف ، اجلن�سية المارات و يرغب 
عبداهلل  يو�سف   : ال�سيد  اإىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  من  والتنازل  البيع  يف 
احمد يو�سف ال�سايغ ، اجلن�سية المارات يف الرخ�سة امل�سماة ))ور�سة بحر العرب ل�سيانة 
ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )625866(  امارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(( 

دائرة التنمية القت�سادية. تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر.
 2013 ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعـالن ح�شور اجتماع اخلربة

الدعوى رقم 9439 / 2021م -مدين، جزئي، ال�شارقة
حمكمة ال�شارقة البتدائية املدنية التجارية

اإىل املدعى عليه : ال�سادة/ �سركة كتكت و�سركاه ملواد البناء والأدوات ال�سحية )جمهول حمل الإقامة(
مبا اأن املدعي : بنك دبي الإ�سالمي، بوكالة : مكتب حممد احلثبور للمحاماة وال�ست�سارات القانونية، 

قد اأق����������ام عل����������يكم ال�دعوى الق�س�ائية رق�م : 9439-2021م، م�����������دن�ي - جزئ�ي - جتاري - ال�سارقة، فاأنتم 
اأمام اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلرة الأوىل  اأو وكيلكم القانوين باحل�سور  مكلفون 
الكائن، منطقة  الواحدة ظهرا، مبقر مكتب اخلبري  15/03/2022م،   : املوافق  الثالثاء  يوم  ب��اإذن اهلل يف 

بور�سعيد، بنابة اخليمة خلف وكالة ني�سان لل�سيارات، الطابق الثالث مكتب رقم :11- دبي، ديرة.
وللتوا�سل هاتف : 6521992 050 ، فاك�ص:2511318 04 م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات 
املوؤيدة ل�دف�وع�كم، وما ترونه منا�سبا لتي�سري اأعمال اخلرة ومتكني اخلبري من اأداء مهمته، وبيان وجه احلق يف 

الدعوى، ويف حال عدم احل�سور �سيتم الإجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سئولية. 
اخلبري امل�شريف الدكتور : حممد الفقي
هاتف: 6521992 050

اإعالن ح�شوراإجتماع خربة 
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العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003495 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ثري �ستار لل�سحن اجلوي )�ص.ذ.م.م ( ، 
العنوان : 9327852، حممد �سبت بالل عثمان، العنوان : 9327853 

�سيلفا حممد على العنوان : 9327854، حممد علي عثمان كاكا�سي كاندي ، العنوان : 9327855
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/01/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعاله ل�سالح نيمبو�ص لوجي�ستيك�ص لل�سحن �ص.ذ.م.م.
يوؤديا  باأن  )�سيلفا حممد(  الثالث  عليه  املدعى  و  الأوىل  عليها  املدعي  باإلزام   : املحكمة  بالتايل: حكمت 
تاريخ  5%من  بواقع  عنه  الفائدة  درهم( مع  األف  )ثمانني  درهم   80،000 مبلغ  للمدعية  بالت�سامن 
املطالبة الق�سائية 17/7/2021 وحتى متام ال�سداد واإلزامهما بالت�سامن بر�سوم وم�سروفات الدعوى 
و األف درهم اأتعاب حماماة ورف�ص ما عدا ذلك.  حكما قاباللال�ستئناف خالل املدة القانونية  30  يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
MOJAU_2022- 0054887 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

باأن ال�سيد/طارق احمد رقيه - �سوري اجلن�سية ميلك موؤ�س�سة  ليكن معلوما للجميع 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  لغ�سيل  المري  )مركز  امل�سماه  خدمات  بوكيل  فردية 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )779124( ، ويرغب ال�سيد / طارق احمد رقيه 
- �سوري اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�سيد /جبار قادر حممد �سريف - نرويجي اجلن�سية.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
يف  الدعوى رقم 2021/2090 اإ�شتئناف مدين - ال�شارقة 

امل�ستاأنف / البرتاء ل�سناعة ال�سغال املعدنية - ذ م م  
املعلن اإليه / امل�ستاأنف �سده / حممد �سحادة ر�سيد ح�سني. 

يف الدعوى رقم )2021/2090( اإ�ستئناف مدين - ال�سارقة  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 

اخلمي�ص املوافق 2022/3/17 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا لعقد الإجتماع الأول 
للخرة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية

 expert@alsharid.com تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
المارات   : اجلن�سية  العناتلة،  �سعيد  علي  /�سمريه  ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/حممد علي 
ابراهيم علي احلو�سني، اجلن�سية : المارات لي�سبح املالك بالرخ�سة امل�سماه )بقال�ة دار 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )613095( ال�سادرة من دائرة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�ست  املمزر( 

التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن / انيل ران�دامكاتيل ت�ساكو، اجلن�سية : الهند، يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / �سانديب ثاث�ان�اث برابه�اك�اران ، اجلن�سية : 
الهند، بالرخ�سة امل�سماه )ق�سر الرولة لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة( تاأ�س�ست باأمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )753017( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه،  
تعديالت اخرى : • تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ،م،م 
التجاري من )ق�سر الرولة لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة( اىل )ق�سر  ال�سم  • تغيري 

الرولة لتجارة قط�ع غي�ار ال�سيارات اجلديدة ذ م م �سركة ال�سخ�ص الواحد(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
اجلن�سية: ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : �سوريندران اياب�ان ك اياب�ان - اجلن�سية: 
الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيدة 
: ان�ورا بيغم موتني مياه - بنغالدي�ص، يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون املغارة للحالقة( 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )506640( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  
اقت�سى ن�سر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : �سريفه احمد حم�سن ح�سن الها�سمي - اجلن�سية : الإمارات 
اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  املتحدة،  العربية 
)مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - حمزه  بن  حمزه  با�سا  حممد   : ال�سيد 
 )511628( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  الرخ�سة  مالك  لي�سبح  القمار( 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من 

)موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
باك�ستان،  اجلن�سية:   - م�ستوى  على  احمد حممد  م�ستاق   : ال�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
مني  نياز   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
�ساه خادم ح�سني �ساه - اجلن�سية: باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )م�ستاق اأحمد حممد لت�سليح 
دائرة  من  ال�سادرة   )788487( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( 
احمد  )م�ستاق  من  التجاري  الإ�سم  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية 

حممد لت�سليح ال�سيارات( اإىل )نياز مني �ساه لت�سليح ال�سيارات(،
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
اجلن�سية:   - عبداملجيد  بوفاراكايل جميد  نوا�ص  �ساه   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: رانا 
امل�سماه )مطعم حمطة  الرخ�سة  باك�ستان، يف   : اجلن�سية   - �سريف  ا�سفاق حممد  حممد 
دائرة  من  ال�سادرة   )752932( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  امل�ساوي( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : فر�سانه �سميم حمزه كونهى - اجلن�سية : الهند، ترغب يف 
ا�سلم   : ال�سيد  اإىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�ستها  والتنازل عن )50%( من  البيع 
كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  وترغب  الهند،   : اجلن�سية   - حاجى  احمد  نالور 
الهند،   : - اجلن�سية  يو�سف  : فا�سل ماجنريى  ال�سيد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  ح�ستها 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  الرحمانية(  باب  )كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  يف 

)751522( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: 
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن بالن�شر 

250 / 2021 / 26 بيع عقار مرهون
تفا�سيل الإعالن بالن�سر - اعالن قرار بالتنفيذ

اإىل املنفذ �سده/1_ جيانتها كومار انانتهان بيالي - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق �ص م ع

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 9-3-2022  لخطاركم ل�ستالم املنقولت الكائنة 
يف العقار )  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر���ص : 155  - رقم املبنى : 
3 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة : 3 -رقم العقار : 6404 - امل�ساحة : 175،40 مرت 
مربع(  فى مدة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوم من تاريخ العالن و يف  حالة انق�ساء مدة 
اإيداع مبلغ التقييم من  اخلم�سة ع�سر يوماً ومل يتقدم املنفذ �سده لال�ستالم �سيتم  

قبل املزايد وا�ستالم العقار. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000652 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مركز المارات العربية املتحدة لل�سرافة ذ م م فرع ال�سارقة �سفري مول 
ملك   66 رقم  حمل  الإحتاد  �سارع  خلف   7 رقم  �سناعية  ال�سارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 
الظاهري كابيتال انف�سمنت �ص ذ م م  0559468191 042930930 0559468191 

  0562064794
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004753 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زليخه رم�سان دروي�ص حممد احلو�سني  
جمهول حمل الإقامة : العنوان / ال�سارقة - العوير - خلف �سارع الزهراء - �سقة رقم 103 
0529341999 مكاين   / الهاتف  رقم  ال�سالح  �سعود عبدالعزيز حمد  1 ملك  رقم  طابق 

رقم 2984595374  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/24 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004753 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيبو لل با�سات بن بها�سكاران با�سات  
جمهول حمل الإقامة : العنوان / ال�سارقة - العوير - خلف �سارع الزهراء - �سقة رقم 103 
0529341999 مكاين   / الهاتف  رقم  ال�سالح  �سعود عبدالعزيز حمد  1 ملك  رقم  طابق 

رقم 2984595374  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/24   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

تغيري ا�شـم / اأنور حممد �شليمان اليحيائي  
اليحيائي(  �سليمان  حممد  )اأنور  املواطن  تقدم 
)اأنور(  من  ا�سمه  بتغيري  التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب 

اىل)عبدالعزيز(
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : برمييم ماركتينج �سريف�سيز - �ص ذ م م  
ال�سكل   - البطني  رق��ة   - القرق  �سالح  عي�سى  ملك   901-  201 رق��م  مكتب   : العنوان 
 : الرخ�سة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�سخ�ص   - : �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة  القانوين 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1454435  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   609296
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/24 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب 
1 هاتف  التجاري  املركز  زاي��د -  ال�سيخ  �سارع  ب��ارك بالي�ص -  ا�سكوت  بناية   1101 رقم 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً    0555578859  : حم��م��ول   04-8768662  :

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1101 بناية ا�سكوت بارك بالي�ص - �سارع ال�سيخ زايد - املركز 
التجاري 1 هاتف : 8768662-04 حممول : 0555578859 مبوجب هذا 
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
برمييم ماركتينج �سريف�سيز - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/25 
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197
العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2022/0048194

املخط�ر/ حاجي رم�سان على حممد ابراهيم بنغالدي�ص اجلن�سية
واحمل بطاقة هوية رقم )784194597463739( 

العن�وان / ال�سارقة - ال�سبخة - هاتف رقم / 059683478   0509683478
املخطر اإليه / حممد عبد العزيز �سم�ص العامل، بنغالدي�ص اجلن�سية

يحمل بطاقة هوية رقم )784197369296864(
العن�وان/ ال�سارقه - ال�سبخة - هاتف رقم / 0558717694  

املو�سوع / املطالبة ب�سداد مبلغ 29،500 درهم
املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 29،500 درهم فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته 
ارتدو دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف  اأنه  اإل  ال�سيكات  ال�سيك توجه املخطر ل�سرف  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  ، حيث 

قابل لل�سحب، وبياناته كالتايل
�سيك رقم 000023 مببلغ 29،5000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/10/12 وامل�سحوب على بنك امل�سرق 

وحيث اإن املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون 
جدوى،  لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اإخطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0030889 رقم املعاملة
املخط�ر : زياد حممود ر�سيد ح�سن - اأردين اجلن�سية

و يحمل بطاقة هوية رقم )784194369876431(
العن�وان : ال�سارقة - املجاز - هاتف رقم : )0506539214(

املخطر اإليه : هاين زهري العطيه - �سوري اجلن�سية و يحمل الرقم املوحد )120906316( وبطاقة هوية 
رقم )784197836575312(  العنوان : ال�سارقة - ال�سناعية الوىل - �سركة الحتاد العربي للتجارة  

هاتف رقم : 0552387080  0502387080
مو�سوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�سيك،

 )90،000( بقيمة   )000012( رقم   •  : �سيك  املخطر  اإليه قد حرر ل�سالح  املخطر  اأن  : حيث  الوق�ائ�ع 
بت�اريخ  ال�دفع  م�س�تحق  التج�اري(  دبي  )بن�ك  على  م�سحوب  غري(  ل  فق�ط  درهم  ال�ف  )ت�س�ع�ون  درهم 
اإليه  املخطر  املخطر  يعلن  وعليه  لل�سحب،  قابل  ر�سيد  يقابله  ل  ال�سيك  اأن  حيث   ،)25/05/2018(
بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و اإل - �س�وف يق�وم باإتخ�اذ 

الإجراءات القانونية لذلك، - و عليه يلتم�ص املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3203/2021/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

درهم  الف  درهم ثالثة وثالثون   )33.398.38( مبلغ  ب�سداد  بالت�سامن  املتنازع �سدهما  ال��زام   : املنازعة  مو�سوع 
وثالثمائة وثمانية وت�سعون درهم وثمانية وثالثون فل�سا بال�سافة اىل 12٪ فوائد قانونية والر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�سالت المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - وميثله:رو�سه علي بالل احمد البلو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- املركز الول للتجارة العامة  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املتنازع �سدهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ )33.398.38( 
بال�سافة اىل ٪12  فل�سا  دره��م وثمانية وثالثون  وت�سعون  دره��م وثالثمائة وثمانية  الف  دره��م ثالثة وثالثون 
فوائد قانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/3/14  
ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70545

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1295/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 682/2019 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )7647403.98( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة اخلليج هولج للمعدات الثقيلة والرافعات ل�ساحبها ح�سني علي العنزي
عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�سفا الوىل - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ام ا�ص ام 

1 - �سقة ملكاتب رقم R03+R04 - اوتو لند موتورز 
املطلوب اإعالنه : 1- فران�ص بالدينجر    - �سفته : منفذ �سده

املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�سوع الإع��الن : قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7647403.98( وق��دره 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1176/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:000006 وال�سادر عن بنك ابوظبي التجاري بقيمة 
)168642( درهم وال�سيك رقم )000005( وال�سادر من ذات البنك بقيمة )254966( درهم ليكون املبلغ �سامال 

الر�سوم وامل�ساريف -  429213 .
طالب التنفيذ : �سركة المارات العامة للنقل واخلدمات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - مبنى بوليفارد بالزا 2 - 
�سقة طابق 19 - مكتب 1903 - مقابل دبي مول

املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل �ساهد حاجي نظام الدين    - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )429213( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  889/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم:)500678(  وال�سادر عن م�سرف ابوظبي 

ال�سالمي بقيمة )2100000( درهم  .
طالب التنفيذ : بايروين لال�ستثمار العاملية املحدودة
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املطلوب اإعالنه : 1- بروفيت للتجارة العامة �ص.ذ.م.م    - �سفته: منفذ �سده
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به وقدره )2105515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:444/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�ستئنافية الثانية رقم 820
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:477/2021 جتاري م�سارف جزئي 

، والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:م�سرف المارات ال�سالمي م�ساهمة عامة/م�سرف دبي �ص.م.ع
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املطلوب اإعالنه :  1- ناومي دوجال�ص  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
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وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم
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حمكمة  ال�شتئناف    
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لدائرة  التابع  العربية،  للغة  اأبوظبي  للكتاب يف مركز  زايد  ال�سيخ  العلمية جلائزة  الهيئة  عقدت 
ا�ستعداداً  التحكيم؛  جلان  تو�سيات  ومراجعة  لبحث  اجتماعاتها  اأبوظبي،   – وال�سياحة  الثقافة 

لعتماد القوائم الق�سرية للدورة ال�ساد�سة ع�سرة للجائزة.
العام  العربية، الأمني  اأبوظبي للغة  الدكتور علي بن متيم، رئي�ص مركز   تراأ�ص الجتماع �سعادة 
ال�سيخ  الدكتور خليل  الأ�ستاذ  العلمية، وهم؛  الهيئة  اأع�ساء  ال�سيخ زايد للكتاب، وح�سور  جلائزة 
اإىل  الإم��ارات  دول��ة  العميمي من  �سلطان  والباحث  وال�ساعر  اأملانيا،  بوز من  ويورغن  الأردن،  من 
جانب املرتجم الأردين الأملاين م�سطفى ال�سليمان، والروفي�سور فلوريال �ساناغ�ستان من فرن�سا، 
الأمريكي  الأردين  الأكادميي  اإىل  اإ�سافة  م�سر،  من  ب��دران  اأبوالف�سل  حممد  الدكتور  والأ�ستاذ 

الدكتور خالد امل�سري، والأ�ستاذ الدكتور حممد ال�سفراين من اململكة العربية ال�سعودية.
اأهداف  اإجن��ازات��ه��ا  يف  تواكب  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  اأن  متيم  بن  علي  الدكتور  �سعادة  واأك��د   
اإ�سرتاتيجية اإمارة اأبوظبي الثقافية لتحفيز الإبداع؛ على نحو ي�سهم يف متكني الكوادر الب�سرية 

اإنتاجاتها الفكرية التي تري الثقافة املحلية . وقد  مبختلف املجالت الأدبية واملعرفية، وتعزيز 
الآداب  وال��رواد مبختلف جمالت  للمبدعني  كمن�سة حا�سنة  العاملية  تكري�ص مكانتها  جنحت يف 
والفنون الإن�سانية من جميع دول العامل، حيث اأثبتت اأن التميز الإن�ساين الثقايف لي�ص له حدود، 

ول ينتمي اإىل بلد بعينه، 
بل هو متجذر يف كافة املجتمعات والثقافات، وي�سّكل دائًما اللغة امل�سرتكة التي جتمع الب�سر اأينما 
كانوا، وتقدم لهم اأعماًل واإنتاجات ملهمة؛ تبقى اإرثا ح�سارًيا تفتخر به الأجيال احلالية والقادمة، 

وت�ستلهم منه ل�سناعة م�ستقبل اأف�سل.
 وُتعد الدورة احلالية الأكر يف تاريخ اجلائزة من حيث حجم امل�ساركات وعدد الدول، حيث حظيت 
مب�ساركة وا�سعة من فئة املوؤلفني ال�سباب من خمتلف دول العامل، كما ا�ستقبلت العدد الأكر من 
الرت�سيحات بفروعها الت�سعة منذ تاريخ انطالقها، وو�سل عدد الرت�سيحات الإجمالية للجائزة اإىل 
اأكر من 3000، مب�ساركة 55 دولة من بينها 20 دولة عربية و35 دولة اأجنبية. ممثلة بذلك 

ن�سبة زيادة بلغت نحو 28 % عن العام املا�سي، الذي �سهد ا�ستقبال اجلائزة ل� 2349 تر�سيًحا، 
مما �سكل نقلة نوعية مهمة  يف انت�سار وتاأثري اجلائزة على املجتمع الثقايف الإقليمي والعاملي.

و�سُيعلن عن القوائم الق�سرية للجائزة يف فروع اجلائزة الثمانية، التي تت�سمن كاًل من، املوؤلف 
الثقافة  اأدب الطفل والنا�سئة،  النقدية،  التنمية وبناء الدولة، الفنون والدرا�سات  ال�ساب، الآداب، 
متهيداً   ال�سهر،  ه��ذا  لح��ق��اً  الثقافية  والتقنيات  الن�سر  الرتجمة،  الأخ���رى،  اللغات  يف  العربية 
اأ�سماء  اأمناء جائزة ال�سيخ زايد للكتاب لعتماد  للمرحلة النهائية التي �سيجتمع خاللها جمل�ص 

الفائزين بالدورة ال�ساد�سة ع�سرة.
 ُيذكر اأن جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ُتكّرم الإجنازاِت املتميزة للمبدعني واملفكرين يف جمالت الأدب 
ا جديدة للكّتاب الناطقني  والفنون والعلوم الإن�سانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوّفر فر�سً
باللغات:  العربية  واحل�����س��ارة  الثقافة  ع��ن  يكتبون  ال��ذي��ن  امل��وؤل��ف��ني  ُت��ك��ّرم  كما  العربية.  باللغة 

الإجنليزية والفرن�سية والأملانية، والإيطالية، والإ�سبانية، والرو�سية.

•• ابوظبي-الفجر:

الدورة  الإم��ارات، يف فعاليات  ي�سارك نادي تراث 
ينظمها  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة،  ال�سارقة  اأي���ام  م��ن   19
معهد ال�سارقة للرتاث يف الفرتة من 10 اإىل 28 

مار�ص اجلاري، حتت �سعار “الرتاث وامل�ستقبل«.
واأ�ساد �سعيد بن علي املناعي مدير اإدارة الأن�سطة 
يف نادي تراث الإمارات بالدور املهم ملعهد ال�سارقة 
للرتاث وجهده الكبري يف العمل على حفظ واإبراز 
ون�سر تراث دولة الإمارات العربية املتحدة، داعياً 
اإىل تكاتف وتعاون اجلهات املعنية برتاث الدولة، 

من اأجل اإحكام العمل و�سوًل للنتائج املرجوة.
واأك���د املناعي ح��ر���ص ن���ادي ت���راث الإم����ارات على 
اإبراز ون�سر تراث دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وهو الدور الذي ظل يوؤديه النادي لأكر من ربع 
قرن، وميثل الدافع مل�ساركات النادي يف الفعاليات 

املكانة  ير�سخ  مبا  ال��دول��ة،  يف  الرتاثية  واملحافل 
من  بو�سفهما  وهويته  الوطن  ل��رتاث  امل�ستحقة 
الوطنية  اللحمة  تقوي  التي  الأ�سا�سية  العنا�سر 
بالهوية لدى  امل�سرتك  الوعي اجلماعي  وت�سقل 

اأبناء الإمارات.
الرتاثية  ال�سارقة  اأي���ام  يف  ال��ن��ادي  وي��ق��دم جناح   
الور�ص  منها  خمتلفة  وثقافية  ت��راث��ي��ة  خ���رات 
البحرية التي تعر�ص جوانب من الرتاث البحري 
املرتبطة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  الغني لدولة 
واأدواتها وتقاليدها يف  الغو�ص وال�سيد  باأن�سطة 
�سكل ور�ص حية تقدم للزوار جتربة تراثية تعرف 
اأي�����س��اً ور�ساً  ب��ه��ذه اجل��وان��ب، كما ي��ق��دم اجل��ن��اح 
والتلي  ال�سدو  مثل  الرتاثية  الن�سائية  للحرف 
وم�سغولت اخلو�ص والغزل وغريها من الأ�سغال 
لالألعاب  ور���س��ة  ينظم  كما  التقليدية،  ال��ي��دوي��ة 
يف  ال�سعبية  الأل��ع��اب  بيت  مع  بالتعاون  ال�سعبية 

معهد ال�سارقة للرتاث.
فيما يرز الق�سم املخ�س�ص ملركز زايد للدرا�سات 
وال��ب��ح��وث، اإ����س���دارات ال��ن��ادي يف ح��ق��ول الرتاث 
النبطي،  ال�سعر  ودواوي���ن  وال��درا���س��ات  وال��ت��اري��خ 
التي  “تراث”  باأعداد جملة  بجانب ق�سم خا�ص 
من  ع��دد  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  امل��رك��ز،  ي�سدرها 
الفعاليات التي ي�ست�سيف خاللها متخ�س�سني يف 
للجناح،  الثقايف  املجل�ص  �سمن  والتاريخ  ال��رتاث 
كما ي�سجل املركز اأي�ساً ح�سوره �سمن الرنامج 
وذلك  الرتاثية،  ال�سارقة  لأيام  امل�ساحب  الثقايف 
تنظم  التي  لالأيام  الر�سمية  الندوة  يف  بامل�ساركة 
الثقافية  “املوؤ�س�سات  ب��ع��ن��وان  م��ار���ص   19 ي���وم 
م�ساركة  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل�ستقبل”،  الإم�����ارات  يف 
الدكتور حممد الفاحت الباحث يف املركز ولطيفة 
النعيمي م�سوؤولة الن�ساط الثقايف يف املركز، �سمن 

ن�ساط املقهى الثقايف لالأيام.

الفجرية  جمعية  اأعلنت 
الثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة 
فعاليات  ان����ط����الق  ع����ن 
من  الوىل  ال���������������دورة 
تقراأ  الإم���ارات  مهرجان 
يف  “�سيفك  �سعار  حت��ت 
�سمن  وذل������ك  بيتك”، 
اأه������������داف اجل���م���ع���ي���ة يف 
واملعريف  الثقايف  القطاع 

�سهر  م������ع  ب�����ال�����ت�����ع�����اون 
ويت�سمن  ال��������ق��������راءة. 
انطلقت  ال��ذي  املهرجان 
وت�ستمر  اأم�����ص  فعالياته 
حتى 31 مار�ص اجلاري 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الثقافية  والأن���������س����ط����ة 
والرتفيهية  واملجتمعية 
التي  والرتاثية  والفنية 

فئات  خمتلف  ت�ستهدف 
�سعادة  واأو���س��ح  املجتمع. 
رئي�ص  الها�سمي،  اح��م��د 
مهرجان  اأن  اجل��م��ع��ي��ة، 
يهدف  ت���ق���راأ  الإم���������ارات 
احل����رك����ة  اإث��������������راء  اإىل 
واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال����ف����ج����رية  اإم���������������ارة  يف 
والدولة بفعاليات جتذب 

املوهوبني واملتميزين من 
ال�سباب وطالب وطالبات 
واإعطائهم  امل������دار�������ص، 
واإثبات  للظهور  الفر�سة 
خمتلف  يف  ال��������وج��������ود 
املجالت.. موؤكداً حر�ص 
ا�ستمرار  على  اجلمعية 
الإجن�����������از وال����ع����ط����اء يف 
والفنون  الثقافة  حقول 

وامل���ع���رف���ة وال���ب���ق���اء على 
املجتمع  م�����ع  ت����وا�����س����ل 
الإب���������داع���������ي. واأ������س�����اف 
:ي���ت�������س���م���ن امل����ه����رج����ان 
ت�ستقطب  ف��ع��ال��ي��ة   13
ويف  الكتابة  يف  املتميزين 
القراءة اإىل جانب زيارات 
ل�����دور ن�����س��ر يف الإم������ارة 
مفهوم  تغر�ص  وم�سابقة 

ال����ت����ن����اف���������ص الي����ج����اب����ي 
اىل جانب  ال�����س��ب��اب  ب��ني 
ف����ع����ال����ي����ات ل����الأط����ف����ال 
ال����ق����ط����اع  يف  ال��������ق��������راء 
العالمي و ور�ص لتعليم 
وجل�سات  العربي  اخل��ط 
ح��واري��ة وب��رن��ام��ج ثقايف 
الهمم ومر�سم  لأ�سحاب 

لالأطفال.

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف اأيام ال�سارقة الرتاثية 2022

جمعية الفجرية الثقافية تعلن
 انطالق مهرجان الإمارات للقراءة 

بداأت اأم�ص الول اأعمال املعر�ص الفني “الحتفال 
الذي تنظمه موؤ�س�سة  اأو�سطي”  ال�سرق  بالإبداع 
و”حي دبي للت�سميم”  “خولة للفن والثقافة” 
من  فنانني   6 مب�ساركة  اجلانبني  بني  تعاون  يف 
 13 حتى  وي�ستمر  عربية  ودول  الإم����ارات  دول��ة 
مار�ص اجلاري يهدف املعر�ص اإىل متكني املواهب 
يف  والثقافية  الفنية  التنمية  وتعزيز  واإلهامها 
يف  ثقافية  م��ن��ارة  جت�سيد  اإىل  و���س��ول  املجتمع 
امل�سهد الفني متجذرة بقّوة يف منطقة مع امتداد 

عاملي.
وياأتي تنظيم املعر�ص تزامنا مع �سهر مار�ص وهو 

�سهر الفنون يف دبي ومع انطالقة “ اآرت دبي« .
موؤ�س�سة  مديرة  القي�سي  ملي�ص  الدكتورة  وقالت 
“ خولة للفن و الثقافة “ لوكالة اأنباء الإمارات 
اإىل  امل��وؤ���س�����س��ة  ت�����س��ع��ى  امل���ع���ر����ص  ه����ذا  يف  )وام( 
الأو�سط  ال�سرق  فناين  مع  اأكر  ب�سكل  التوا�سل 
الفنون  من  خمتلفة  اأمناطا  ي�ستخدمون  الذين 
الأم اخلا�سة  الثقافة  يعك�ص  والأل���وان ما  وامل��واد 

بكل فنان كما تقدم �سرًدا لق�س�ص الفنانني بدًءا 
والأعمال  واملجوهرات  واللوحات  املن�سوجات  من 
فنون  والفولذ حتى  اخل�سب  على  املنفذة  الفنية 
اخلط احلديث واملعا�سر وعر هذا املزيج والتنوع 
األوان  اإىل  الفني تت�سنى للمرء الفر�سة ليتعرف 
الثقافة  كما  املختلفة  الأو���س��ط  ال�سرق  واأط��ي��اف 

املميزة لل�سرق الأو�سط.
للت�سميم”:  دب��ي  “حي  ف��ري��ق  ق��ال  جهته  وم��ن 
“تتج�سد روؤيتنا يف خلق منظومة تفاعلية ت�سم 
النا�سئني  املبدعني  ترعى  مرموقني  م�سممني 
ال��ن��ا���س��ئ��ة والطالب  ل��ل�����س��رك��ات  م��ن�����س��ة  وت���وف���ر 
ت�ستعر�ص  ال�سندوق حيث  التفكري خارج  لإع��ادة 
املن�سة املواهب املبدعة على ال�سعيدين الإقليمي 
الإبتكار  وت���دع���م  ع��امل��ي  اأم�����ام ج��م��ه��ور  وامل��ح��ل��ي 
اجلريء واملطلق الذي يتحدى املعايري حتى اأنها 
ترعى اأكر الأفكار غرابة وحتولها اإىل واقع “ .. 
م�سريا اإىل اأنه بالرغم من اجلائحة التي تاأثر بها 
العامل يف العام املا�سي جنح “حي دبي للت�سميم” 

الثقافية  الحتفاليات  ا�ستمرار  على  احلفاظ  يف 
والأزياء  بالت�سميم  فعاليات متعلقة  واأطلق عدة 

والهند�سة املعمارية والفن املعا�سر.
و م��ن اأب����رز امل�����س��ارك��ني يف امل��ع��ر���ص ال��ف��ن��ان علي 
جديدة  اأ�سكال  ابتكار  على  عمل  ال��ذي  ب�سنديدة 
اللونني الأ�سود والأحمر يف  يف اخلط م�ستخدما 
 .. وال��ن��ار  وال��ق��وة  احل��ي��اة  فالأحمر ميثل  اأعماله 
والأناقة  والطاقة  الغمو�ص  الأ�سود  ميثل  بينما 
وال��رق��ي يف حم��اول��ة منه لإب���راز ج��م��ال الكلمات 
عرين  الفنانة  تقدم  فيما   .. اخل��ط  ف��ن  وج��م��ال 
تر�سم  التي  وال�سجاد  ال��ع��ب��اءات  م��ن  جمموعتها 
اأعمالها  خوا�ص احلديقة الإ�سالمية م�ستندة يف 
لتجربة  املتعددة  والو�سائط  التقنيات  اإىل  الفنية 
ال�سفافية وعك�ص وظيفة املواد التقليدية و عك�ص 
 “ بعنوان  حميد  اإب��راه��ي��م  للفنان  الفني  العمل 
قلق  حاملة  هند�سية  باأ�سكال  ال��وج��وه   “ ع�ستار 
التي  التحولت  وجميع  وروح��ه  وفرحه  الإن�سان 

تطراأ عليه وتظهر جمال ال�سرق الأو�سط.

جمال  الإم��ارات��ي  الفنان  اأع��م��ال  �سل�سلة  وحملت 
حرو�ص ال�سويدي م�ساعر احلب باأ�سكال عديدة 
ي�ستك�سف  ح��ي��ث  وه�سا�ستها  وج��م��ال��ه��ا  ق��وت��ه��ا   -
م��ن منظور خمتلف  احل��ب  ك��ل عمل مو�سوع  يف 
م�ستخدًما جمموعة متنوعة من الألوان والأ�سكال 
ل�سرد  الن�سيابية  املتدفقة  والأ�سكال  الهند�سية 
ق�سته، و قدمت �ساندرا وهبي �سل�سلة من الأعمال 
الفنية املكونة من ق�سائد واأعمال نرية لل�سعراء 
والكتاب العرب الكال�سيكيني واملعا�سرين مكتوبة 
بخط الكويف املربع الهند�سي ويكمن الهدف منها 
لهذا  “الريادي”  التاأثري  اإب��راز  على  الرتكيز  يف 
اخلط الروحي والك�سف عن احلوار اخلا�ص بني 

احلب واخلط العربي.
و ي��ق��دم ال��ف��ن��ان ن��اط��ق الآل��و���س��ي يف امل��ع��ر���ص 4 
حوارات فمع كل لوحة ومنحوتة تتجلى اإبداعاته 
نف�سه وقد  لنا عن ح��وار ح�سّي يعر عن  كا�سفًة 
حيث  متاًما  خمتلفتني  مادتني  اأعماله  لنا  ت��ّرز 
اإزاء اله�سا�سة والعاطفة  تتباين القوة وال�سالبة 

عن�سر  وينعك�ص  الأج�����س��اد  �سمات  تتمثل  حينها 
امل��واد وحده على بداية كل ق�سة و يروي  اختيار 
الأع��م��ال ق�سًة جميلًة حيث  كل عملني من ه��ذه 
يرتك ناطق الآلو�سي العنان للم�ساهد كي ي�سافر 

ق�سته  بكتابة  له  في�سمح  اأعماله  عر  باأحالمه 
ارت���ب���اط ف��ري��د بكل  ت��ع��ّر ع��ن  ف��اأع��م��ال��ه  بنف�سه 
م�ساهد مما يخلق �سوًتا ثالًثا قوًيا بني الأعمال 

وامل�ساهدين.

خولة للفن والثقافة وحي دبي للت�سميم يحتفيان باإبداع الفن ال�سرق اأو�سطي

الهيئة العلمية جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب تطلع على تو�سيات جلان التحكيم للدورة الـ 16
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اأزمًة لبنان انعك�ست �سلبًا على كل القطاعات

منى اأبو حمزة: 
)حديث البلد( يتناول 

كل املوا�سيع

اجلديد  املو�سم  مع   •
البلد(،  )ح���دي���ث  م���ن 
ه����ل مي���ك���ن ال����ق����ول اإن 
بخري،  اللبناين  الإع���الم 
ت����ردي  خ�������س���و����س���اً يف ظ����ل 
التلفزيونية  الرامج  م�ستوى 
ال�����ت�����ي َت����ع����ت����م����د ع����ل����ى الإث�����������ارة 

والف�سائح والقيل والقال؟
�سّباقاً،  اللبناين  الإع���الم  ك��ان  لطاملا   -
���س��واء ع��ل��ى م�����س��ت��وى الإع�����الم امل��ك��ت��وب اأو 
كبريًة  اأزم���ًة  نعي�ص  ولأن��ن��ا  امل�سموع.  اأو  املرئي 
على  �سلباً  انعك�ست  فهي  لبنان،  يف  ج��داً  و�سعبة 
الذي  الإعالمي  القطاع  بينها  ومن  القطاعات،  كل 

يعي�ص مرحلًة من الرتاجع.
ولذلك، ترددُت بالعودة من خالل برنامٍج ل ي�سكل اإ�سافًة 
الو�سع  ب��ه��دف حت�سني  ُي��ع��ر���ص ح��ال��ي��اً  اأف�����س��ل مم��ا  ي��ك��ون  اأو ل 

الإعالمي.
وهذا ما نقوم به اليوم مع اأنه يتطلب منا، خ�سو�ساً يف ظل الأو�ساع التي منر فيها، 
َتَعباً وجهداً كبريينْن كي نتمكن من تقدمي خلنْطة منّوعة للُم�ساِهد وموا�سيع قّيمة 
وجذابة للنا�ص، واأي�ساً لنعك�ص �سورة جميلة عن لبنان الذي ل ميكن اإل اأن ي�ستمر فنياً 

وثقافياً واجتماعياً.
لتح�سني  عليها  ال��ق��ي��م��ون  ي�سعى  ل  ف��ل��م��اذا  وُت��ع��ر���ص،  ��َت��ج  ُت��ننْ ب��رام��ج  ه��ن��اك  ل��ك��ن   •

م�ستواها؟
العام  باجلو  تتاأثر كثرياً  اأنها  ال�سئيلة، عدا عن  الإنتاجات  اأ�سرية  التلفزيونية  الرامج   -
كونها جزءاً منه. نحن نبذل كل ما يف و�سعنا كي ل ندخل يف هذه الدوامة، ون�سّر على تقدمي 

مادة فيها حمتوى، جَتمع بني الت�سلية واجلمال والفرح والثقافة.
عرباً؟ جنوماً  الرنامج  �سي�ست�سيف  • وهل 

- نعم. و�سيكون هناك اأكر من �سيف عربي على مدار احللقات املقبلة. غالبية النجوم مرتبطون 
بت�سوير حلقات رم�سانية وبحفالت غنائية.

)حديث  لرنامج  اأ�سا�سياً  دفعاً  يعطي  الذي  الأ�سا�سي  العن�سر  هو  الفن  اإن  القول  ميكن  • هل 
البلد(؟

- الرنامج يغّطي كل املجالت. الثقافة هي فّن، والر�سم وامل�سرح والتمثيل والغناء كلها جمالت 
لني عندهم ونحن ن�ستقبل جنوماً من جمالت خمتلفة  فنية، ولكن النا�ص ينتظرون النجوم املف�سّ

ولي�ص بال�سرورة من جمال الغناء.
و)ال�سو�سيال  ميديا(.  )ال�سو�سيال  جمال  يف  وعاملية  وعربية  لبنانية  جنمة  عري�سة  نور  مثاًل، 
ميديا( عامل جديد له جنومه ومتابعوه، ويفرت�ص بنا اأن نواكب يف الرنامج هذا التطور الذي 

اأنتجتنْه موقع التوا�سل الجتماعي.
الرنامج؟ يف  احلوارات  اأجواء  على  نف�َسها  لبنان  يعي�سها  التي  الظروف  تفر�ص  حد  اأي  • اإىل 

�سيء. ول  اأ�سبوعية تغطي كل  اأ�سبه مبجلة  املوا�سيع، وهو  يتناول كل  البلد(  برنامج )حديث   -
يفرت�ص بالرنامج اأن ينف�سل ب�سكل كامل عما يح�سل يف لبنان.

نحن ل نعي�ص يف )لل لند(، والرنامج اأ�ساء على تداعيات انفجار املرفاأ بطريقة اإيجابية من 
خالل ا�ستقبال ال�ساب الذي اأقام معر�ساً وفاًء لروح والده الذي �سقط خالل النفجار. ومع اأرزة 
ال�سدياق مثاًل، اأ�ساأنا على تداعيات ال�سالح املتفلت من خالل احلادث الذي ح�سل مع ابنة عمها.

ل ميكننا النف�سال عن الواقع، ويبقى الأمر الأهّم هو عدم الدخول يف دوامة ال�سجال ال�سيا�سي 
ملجرد  ال��وج��وه  بع�ص  ن�ست�سيف  ول  اآَخ���ر،  �سد  ط��رف��اً  نكون  واأل  اأب���داً  ينتهي  اأن  ال��ذي ل ميكن 
ول  اأخ���رى  ب��رام��ج  يف  طرحها  يتم  موا�سيع  مناق�سة  خ��الل  م��ن  ال��وق��ت  لتعبئة  اأو  ا�ست�سافتهم 
حتمل اجلديد بالن�سبة اإىل املُ�ساهد. الأمر املهم بالن�سبة اإلينا هو تقدمي مادة جديدة بعيدة عن 

ال�سوداوية املطلقة والغم اأو ال�سحك على طريقة التهريج.
وخمتلفة  جديدة  وجوه  ا�ست�سافة  خالل  من  الرنامج  �سمات  من  �سمة  التجديد  اأن  �سك  • ل 
الإطاللة  اإىل  بحاجة  باأنك  ت�سعرين  األ  ولكن  جديدة،  موا�سيع  ومناق�سة  اآخ��ر  اإىل  مو�سم  من 

يف برنامج اآَخر؟
نف�سه،  )ال��ف��ورم��ا(  م��ن �سمن  والتجديد  ال��ت��ن��ّوع  ويحتمل  �سامل  اأن���ه  ال��رن��ام��ج  م��ا يف  اأج��م��ل   -
فتكون املوا�سم واحللقات متجّددة من خالل موا�سيعها و�سيوفها وتو�سيع دائرة اجلمهور الذي 

ن�ستهدفه.
بالتاأكيد لدّي حر�ص على ا�ستقبال وجوه جديدة، وطبيعة احلياة يف ذاتها حتمل التجديد. وعند 
عر�ص املو�سم الأول من )حديث البلد(، ا�ستقبلنا �سيوفاً يف العا�سرة من عمرهم، بينما هم اليوم 
جنوم يف جمالهم.اإىل ذلك، نحن حري�سون على مواكبة اجليل اجلديد باملوا�سيع التي تهّمه من 

خالل الإعالم اجلديد الذي هو )ال�سو�سيال ميديا( كي ل نكون متاأخرين عن الزمن.

يف  م�ساركته  حقيقة  ع���ز،  حم��م��د  ال��ف��ن��ان  ك�سف 
2022،م�سرًيا  املقبل  ال��رم�����س��اين  امل���اراث���ون 

م�سل�سل  يف  ���س��رف  ك�����س��ي��ف  ي��ظ��ه��ر  اأن����ه  اإىل 
)العائدون( من اإخراج اأحمد نادر جالل.
ع��ر ح�سابه  ل��ه  من�سور  )ع���ز( يف  وق���ال 

التوا�سل الأجتماعي  الر�سمي مبوقع 
)ف��ي�����ص ب���وك(:)م�������س���ا م�����س��ا على 

نف�سي  ك��ان  تو�سيح..  الغاليني.. 
اأكون معاكم مب�سل�سل يف رم�سان، 
ل��ك��ن اأن���ا م��وج��ود ف��ق��ط ك�سيف 
�سرف مب�سل�سل العائدون اإخراج 
اأح��م��د ن��ادر ج��الل، ك��ل الخبار 
اأن��ا يف م�سل�سل كذا  اللي بتقول 
اأ�سكركم  �سحيحة..  غ��ري  ه��ي 
اأعمال  يف  نتقابل  اهلل  �ساء  واإن 

تليق بكم(.
يذكر اأن اخر اأعمال الفنان حممد 

الذي   ، �سيطان(،  )لعبة  فيلم  ع��ز، 
ال�سينما،  دور  يف  م����وؤخ����را  ع���ر����ص 

بطولة كل من: حممد عز، با�سم �سمرة، مي 
القا�سي، م�سطفى اأبو�سريع، اإ�سالم اإبراهيم، 

اأح��م��د ���س��ل��ط��ان، م��ن��ة ب���در ت��ي�����س��ري، نان�سي 
�سالح، منى ممدوح.

ان�سم الفنان العراقي تيمور كيمنك اإىل م�سل�سل 
)م��ل��ف ���س��ري(، ال���ذي م��ن امل��ق��رر ع��ر���س��ه خالل 
فيه  ويلعب   ،2022 املقبل  الرم�ساين  املاراثون 

دور)جيمرز(.
وكان تيمور كيمنك قد �سارك موؤخًرا، يف امل�سل�سل 
اللبناين )2020(، الذي عر�ص �سمن املاراثون 
جناًحا  وح���ق���ق   ،2021 امل���ا����س���ي  ال���رم�������س���اين 

كبرياً.

�سالمة،  ه���اين  ب��ط��ول��ة  ���س��ري(،  )م��ل��ف  م�سل�سل 
عائ�سة بن على، ماجد امل�سري، ون�سال ال�سافعي، 
و�سبا  و���س��ريي��ن،  واإدوارد،  ح�����س��ني،  وم��ريي��ه��ان 

الرفاعي، وكارولني عزمى.
اإىل  واح���د(  )قلب  م��ن  امل�سل�سل  ا�سم  تغيري  ومت 
)ملف �سري(، وتدور اأحداثه يف جو من الغمو�ص 

امل�سحوب بالأك�سن.
الرم�ساين  ال�سباق  خ��ا���ص  �سالمة  ه��اين  وك���ان 

املا�سي مب�سل�سل )بني ال�سماء والأر���ص(، والذي 
اأعاد به هاين �سالمة ق�سة الكاتب الراحل جنيب 
حم��ف��وظ وال���ت���ي ق��دم��ت م���ن ق��ب��ل يف ف��ي��ل��م قام 
والراحلة  اإبراهيم  عبداملنعم  ال��راح��ل  ببطولته 
هند ر�ستم، و�سارك مع هاين �سالمة يف امل�سل�سل 
عدد كبري من الفنانني من بينهم ي�سرا اللوزي، 
جنالء بدر، حممود الليثي، عمر كمال وغريهم 

من الفنانني.

بعد غياب عن ال�سا�سة دام ثاثة اأعوام، بداأت الإعامية اللبنانية منى 
اأبو حمزة بتقدمي مو�سم جديد من برناجمها )حديث البلد( على 
قناة )mtv(، والذي ُيعد من الربامج الناجحة التي متّكنت من 

مراكمة جمهور عري�ص من مو�سم اإىل اآخر.
من  اجلديد  املو�سم  عن  احل��وار  هذا  يف  حتّدثت  حمزة  اأب��و 
)حديث البلد( وتردي الو�سع الإعامي يف لبنان نتيجة 

الظروف ال�سعبة التي ميّر بها كما �سائر القطاعات.

حممد عز يك�سف 
حقيقة م�ساركته يف 
املو�سم الرم�ساين 

العراقي تيمور كيمنك ين�سم لأبطال 
)ملف �سري( مع هاين �سالمة
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عالمات رئي�سية وثانوية ل�سرطان 
املعدة يجب النتباه اإليها

يعد �سرطان املعدة مميتا، وقد ي�سيب اأي جزء من املعدة اأو ميتد اإىل املريء 
اأو الأمعاء الدقيقة. وغالبا ما يكون اأولئك الذين تزيد اأعمارهم عن 60 

عاما هم الأكر عر�سة خلطر الإ�سابة به.
اأجل  من  للمر�ص،  املحتملة  الأع��را���ص  مبراقبة  النا�ص  الأط��ب��اء  وين�سح 
الأكر  الأعرا�ص  يتطلب معرفة  ما  وهو  العالج،  اأف�سل يف  نتائج  حتقيق 

�سيوعا للمر�ص، دون جتاهل الأعرا�ص النادرة.
وهناك 10 اأعرا�ص رئي�سية ل�سرطان املعدة، خم�سة اأعرا�ص منها ثانوية.

وميكن مالحظة اأحد الأعرا�ص الرئي�سية للمر�ص به بعد تناول الطعام. 
ولي�ص  طعامك،  تناول  بعد  تتقياأ  نف�سك  وج��دت  اإذا  اأن��ه  الأط��ب��اء  وي�سرح 
اأعرا�ص  م��ن  ذل��ك  يكون  فقد  غ��ذائ��ي،  ت�سمم  اأو  حت�س�سي  فعل  رد  نتيجة 
�سرطان املعدة. ويتمثل ثاين الأعرا�ص الرئي�سية لهذا ال�سرطان يف حرقة 

املعدة اأو ارجتاع احلم�ص.
يخلق  ما  احللق  اإىل  املعدة  حم�ص  انتقال  عن  املعوية  احلمو�سة  وتنجم 

اإح�سا�سا باحلرق ُيعرف با�سم ارتداد احلم�ص.
وغالبا ما تكون هذه حالة غري مريحة وميكن اأن تكون اأي�سا عالمة على 

م�ساكل اأخرى مثل الإجهاد اأو نتيجة �سوء التغذية.
وهو  البلع،  ع�سر  امل��ع��دة  ل�سرطان  الأخ���رى  الرئي�سية  الأع��را���ص  وت�سمل 
امل�سطلح الطبي الدال على وجود م�ساكل يف بلع الطعام، على �سبيل املثال، 

الت�ساق الطعام ب�سقف الفم اأثناء حماولتك ابتالعه.
ويعرف ع�سر اله�سم باأنه الأمل اأو النزعاج املرتبط به�سم الطعام. اإذا كنت 

تعاين من هذا قد ت�سعر بالنتفاخ وجتد نف�سك تتج�ساأ كثريا.
وهذه احلالة غري �سارة يف حد ذاتها، ولكن اإذا ظهرت جنبا اإىل جنب مع 

الأعرا�ص الأخرى، فقد ت�سري اإىل �سيء اأكر �سررا.
ويتمثل العار�ص الرئي�سي الأخري ل�سرطان املعدة يف ال�سعور بال�سبع ب�سرعة 
كبرية اأثناء تناول الطعام. وهذا يعني اأن املري�ص، بعد وقت ق�سري للغاية 
من بدء تناول وجبته يبداأ يف ال�سعور بال�سبع، على الرغم من اأنه مل يتناول 

�سوى القليل جدا من الطعام.
يجب  ثانوية  اأعرا�ص  خم�سة  هناك  اخلم�سة،  الأع��را���ص  هذه  جانب  واإىل 
البحث عنها اإذا كنت تعتقد اأن لديك بع�سا من الأعرا�ص التي �سبق ذكرها. 
ويو�سح الأطباء اأنه مع ال�سعور بال�سبع ب�سرعة كبرية اأثناء تناول الطعام، 

قد يواجه املري�ص فقدانا لل�سهية لفرتات طويلة.
وميكن اأن ي�سبب اجلمع بني هذه الأعرا�ص واأعرا�ص ثانوية اأخرى فقدان 

الوزن غري املرر، والذي قد يحدث قبل اأو بعد فقدان ال�سهية.
ووفقا لهيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية )NHS(، �سيكون فقدان الوزن 
غري املق�سود مدعاة للقلق اإذا كان مثل فقد %5 من الوزن على مدى �ستة 
اإىل 12 �سهرا. وكنتيجة لفقدان الوزن ب�سكل غري مق�سود وفقدان ال�سهية، 
بانعدام  ال�سعور  اأو  املعتاد  غري  بالتعب  ال�سعور  يف  تبداأ  اأن  املحتمل  فمن 

الطاقة. وينتج هذا التعب عن انخفا�ص عدد خاليا الدم احلمراء.
وت�سمل الأعرا�ص الثانوية الأخرى الأكر و�سوحا ل�سرطان املعدة وجود 

كتلة يف اجلزء العلوي من املعدة اأو منطقة البطن.
املري�ص  ك��ان  ح��ال  يف  بهذا  بالقيام  ويو�سى  املنطقة،  ه��ذه  فح�ص  وي�سهل 

يعاين من اأي من الأعرا�ص الأخرى املذكورة �سابقا.

قراقو�ص؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- الن�سر الأ�سود

ع�سره؟ يف  تعاىل  اهلل  وحد  الذي  اجلاهلي  احلكيم  • من 
- ق�ص بن �ساعده الأيادي

يف  وال��ل��واء  ال��راي��ه  كلمتي  ب��ني  ال��ف��رق  ه��و  م��ا   •
احلرب؟

- الراية للقائد والراية لالأمري.
اأبابا؟ اأدي�ص  ا�سم  يعني  • ماذا 

- الزهرة اجلديدة
الف�سطاط؟ كلمة  تعني  • ماذا 

- اخليمة
زيدان؟ مي  لاأديبة  احلقيقي  الإ�سم  • ما 

- ماري اليا�ص
بوذا؟ كلمة  تعني  • ماذا 

- العامل 

فهو  عدة.  لأغرا�ص  ي�ستعمل  بالتايل  وهو  العليا.  و�سفته  لأنفه  احتاد  هو  الفيل  خرطوم  اأن  تعلم  • هل 
بلطف  اخل��رط��وم  ي�ستعمل  اأن  وميكن  باملياه.  ج�سمه  لر�ص  وكذلك  فمه  اإىل  وامل��اء  ال��غ��ذاء  لنقل  ي�ستعمله 

�سديد في�ستطيع اأن يلتقط ج�سماً �سغرياً كحبة البازيالء. وهو اأي�ساً م�ستك�سف قوي للرائحة.
جداً  طري  معدن  وهو  الزرقة.  اإىل  �سارب  رمادي  لون  ذو  جداً  ثقيل  معدن  هو  الر�سا�ص  اأن  تعلم  • هل 
املعدن يف �سكل �سفائح  للتاآكل ي�ستعمل هذا  الر�سا�ص  اإىل مقاومة  لدرجة ميكنك جرحه بالظفر. ونظراً 

للتك�سية ويف �سنع الأنابيب، كما ي�ستخدم يف الوقاية من الأ�سعة ال�سينية واأ�سعة جاما.
اأبداً. ليف�سد  الذي  الوحيد  الطبيعي  الطعام  هو  • الع�سل 

الواحد  10 كيلوغرام لل�سخ�ص  ال�سوكولته مبا يعادل  ال�سوي�سري ي�ستهلك معظم  ال�سعب  اأن  • هل تعلم 
يف �سنوياً.

وزوجته. زوج  بني  جدال  اأي  حلدوث  الأول  ال�سبب  هو  • املال 
درجة   54،000 او  م��ئ��وي��ة  درج����ة   30000 اإىل  ي�����س��ل  ف��اإن��ه  ي�����س��رب  ح��ني  ال����رق  اأن  ت��ع��ل��م  ه��ل   •

فهرنهايت.
احل�سرات. من  تعتر  ول  عنكبوتي،  حيوان  هي  العنكبوت  اأن  تعلم  • هل 

دائما. اجلانب  نف�ص  ترى  فاإنك  كامال،  القمر  فيها  ترى  مرة  كل  يف  • اأنه 
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البامية
ق��ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د عو�ص، 
العالجية،  التغذية  اأخ�سائي 
اأحد اخل�سراوات  البامية  اإن 
ال�سحية، نظرا لأنها م�سدر 
الغذائية  ل����الأل����ي����اف  ج���ي���د 
عام،  ب��وج��ه  لل�سحة  امل��ف��ي��دة 
ك��م��ا حت��ت��وي ع��ل��ى جمموعة 
 ،A، B ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م���ن 

ال�سحية،  ال��ب��ام��ي��ة  ف��وائ��د  وع���ن  ال��ف��ول��ي��ك.  وح��ام�����ص  الكال�سيوم  ك��ذل��ك 
ي�ستكمل د. عو�ص قائال، هناك فوائد �سحية عديدة للبامية واأهمها، اأنها 
مفيدة ملري�ص ال�سكر، نظرا لأنها ت�ساهم يف التحكم يف ن�سبة ال�سكر باجل�سم، 
ومفيدة للحامل، نظرا لحتوائها على قدر جيد من حم�ص الفوليك املفيد 
لنمو اجلنني، وت�ساهم يف حت�سني عملية اله�سم، نظرا لحتوائها على قدر 

جيد من الألياف الغذائية، وكذلك ل�سهولة م�سغها.
كما ت�ساهم البامية، يف تخفي�ص ن�سبة الكول�سرتول باجل�سم، نظرا لأنها 
اأي�سا  مفيدة  وه��ي  وال��ده��ون،  احل��راري��ة  ال�سعرات  قليلة  اخل�سراوات  من 
ال�سن، نظرا  لالأ�سخا�ص الذين يعانون من الإم�ساك املزمن، خا�سة كبار 

لحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية.

اأ�ستيقظ ال�ساب من نومه ن�سطا فاأخذ حماما باردا لينع�سه ثم اإرتدى مالب�سه وحمل حقيبته وقبل يد اأمه وهو 
ي�سمع دعواتها اجلميلة وخرج ب�سرعة ذاهبا اإىل حمطة القطارات فاليوم هو موعد مناق�سته يف درا�سته تقدم 
بها اإىل احدى ال�سركات الكبرية اأمال يف نيل درجة وظيفة عالية �ساغرة وليريد اأن يتاأخر عن موعده فيرتك 
اإنطباعا �سيئا.. كان م�سطربا بع�ص ال�سيء لكنه متما�سك ويف غمرة انهماكه يف النتقال داخل حمطة القطارات 
وجد �سيدة عجوز �سقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم اأحد مل�ساعدتها ورغم �سيق الوقت اقرتب منها ب�سرعة 

و�ساعدها يف مللمة ا�سيائها ثم اغالق احلقيبة وحملها لأقرب كر�سي وتركها وذهب لقطع تذكرته.
اقرتب القطار من املحطة وا�ستعد اجلميع للنزول حني لحظ مرة اخرى ال�سيدة العجوز التي تظهر عليها 
فاأ�سرع مب�ساعدتها رغم  القطار  للنزول من  وال��راء وهي حت��اول حمل حقيبتها  الوقار والح��رتام  عالمات 
واأ�سرع  ال�سغرية  العربة  على  حقيبتها  و�سع  اأن  بعد  ب�سدة  ف�سكرته  املناق�سة  موعد  على  التاأخري  من  خوفه 
اإىل خارج املحطة و�سط انهمار املطر.. وقف كثريا للبحث عن �سيارة اأجرة حني ملح ال�سيدة العجوز تخرج من 
املحطة وحقيبتها الكبرية يف يدها للبحث عن �سيارة اأجرة فالتقت نظراتهما وكانت نظرة جميلة كاأنها ت�سكره 
اليوم مري�ص  فيها على كل �سئ فتقدم منها وحمل عنها احلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك لكنه 
اأ�سكرك كثريا على طيبتك.. �سكرها بحياء حني جاءت �سيارة الأجرة فاأ�سرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة 
ال�سيدة ودعاها للركوب على اأن ينتظر هو غريها.. ورغم �سيق الوقت مل يعرف ملاذا فعل ذلك رمبا لأنها ت�سبه 
جدته الراحلة.. رمبا ذهبت �سيارة الجرة واأكرمه اهلل ب�سيارة جاءت مبا�سرة خلفها مبا�سرة فجل�ص يدعو اهلل 

اأن ليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من الوقت دقائق.
و�سل ال�ساب اإىل موعد املناق�سة متاأخرا ع�سر دقائق ودخل اإىل احلجرة ليقدم اعتذاره لكنه فوجئ باأن موعد 
وتناول كوبا  وارت��اح  اأعماقه  اللجنة ف�سكرها يف  رئي�سة  �ساعة نظرا لعدم وجود  ملدة ن�سف  تاأجل  املناق�سة قد 
من ال�ساي وعندما اأعلن املوظف امل�سوؤول بدء املناق�سة دخل ليلقي حتيته واإذ به يرى ال�سيدة العجوز جتل�ص 
مت�سدرة اجلل�سة فنظر اليها منده�سا وقد ظهرت ابت�سامة جميلة حنونة على �سفتيها وكاأنها تطمئنه وت�سجعه 
ثم اأعلنت بدء املناق�سة التي مل تاأخذ وقتا طويال لتنتهي ل�سالح ال�ساب الطيب ويحوز على الوظيفة �سفق 
اجلميع له فاقرتب من رئي�سة اللجنة التي ربتت على �سعره وهي تقول اإنك طيب مثل حفيدي هل ت�سافر يف 

القطار كثريا فقال.. اإنها املرة الأوىل، لكنها لي�ست الأخرية.

طفلة اأوكرانية مع كلبها تنتظر بعد نقلها يف خميم للمنظمة الدولية للهجرة بعد عبور احلدود الأوكرانية 
البولندية يف ميديكا ، جنوب �سرق بولندا.  ا ف ب

الرو�سية،  التغذية  خبرية  لف�سكي،  لريا  الدكتورة  اأعلنت 
اأن املاجنو الذي ت�سميه "ملك الفاكهة" ل تن�سح اجلميع 

بتناوله.
الرو�سية  نوفو�ستي  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��رية  وت�����س��ري 
اأن اخل�سائ�ص املفيدة للماجنو كثرية، ولكن  لالأنباء، اإىل 

مع ذلك قد يوؤثر �سلبا يف �سحة البع�ص.
اآ���س��ي��ا ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ى امل���اجن���و ل��ق��ب "ملك  وت���ق���ول، "يف 
من  ك��ام��ل��ة  مل��ج��م��وع��ة  م��ه��م  م�����س��در  وامل���اجن���و  الفاكهة". 
الفيتامينات والعنا�سر املعدنية وم�سادات الأك�سدة. كما اأن 
 ،С 69 ملغم من فيتامني  100 غرام منه حتتوي على 
اأي اأكر مما يف الليمون. ويعتر املاجنو يف مو�سم نزلت 

الرد والعدوى الفريو�سية م�سدرا مهما لتعزيز منظومة 
ي�ساعد  بانتظام  تناوله  عند  ه��ذا،  اإىل  بالإ�سافة  املناعة. 
على حت�سني عمل القلب والأوعية الدموية و�سحة العيون 

لحتوائه على الكال�سيوم واملغني�سيوم واحلديد والزنك".
لديهم  ال����ذي  الأ���س��خ��ا���ص  ين�سح  ل  اخل���ب���رية،  وت�����س��ي��ف 
وكذلك  بتناوله.  مكوناته  اأح��د  اأو  امل��اجن��و  م��ن  ح�سا�سية 
ال���ذي���ن ي��ت��ج��ن��ب��ون ت���ن���اول ال��ف��رك��ت��وز، لأن����ه ي��ح��ت��وي على 
اإفراز  زي��ادة يف  اأن ي�سبب  ، وميكن  ال�سكر  ن�سبة عالية من 
ل  م��ا  ت��ن��اول  الأ�سخا�ص  ل��ه��وؤلء  ميكن  ولكن  الأن�سولني. 
يزيد عن 50 غراما من املاجنو يف اليوم بعد تناول وجبة 

الطعام.

املاجنو ميكن اأن ي�سكل خطورة على البع�ص


