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حل اأمثل لإنقا�ص الوزن دون حمية
على  التغلب  ب���أن  املتحدة  ب�لوالي�ت  ال�صحة  جم���ل  يف  ب�حثون  اأف���د 
ال�ص�ق  العمل  على  تعتمد  ال���وزن  ب��زي���دة  املتعلقة  ال�صحية  امل�ص�كل 
اأن  رغ��م  احل��راري��ة.    ال�صعرات  تقليل  اأك��ر من  التم�رين  ومم�ر�صة 
لي�صت  القلب،  واأم��را���ض  ب�ل�صكري  االإ�ص�بة  يف  ي�ص�هم  الزائد  ال��وزن 
بواقع ثالث  البدانة  الق��صية احلل الرتف�ع معدل  الغذائية  احلمية 
اأن��ح���ء ال��ع���مل منذ  م��رات وزي����دة  االأم��را���ض ذات ال�صلة يف خمتلف 
ال�صحة  ب��صتع�دة  يتعلق  وفيم�  امل��صي.  القرن  �صبعيني�ت  منت�صف 
اأن الن�ص�ط  "يبدو  ال��وزن، ف�إنه  وخف�ض خطر الوف�ة املرتبط بزي�دة 
البدين الزائد وحت�صني اللي�قة هم� االأف�صل لفقدان الوزن"، وفق� مل� 
ذكره الب�حثون يف درا�صة ن�صرت يف "�ِصل بري�ض". وق�ل جلني ج�ي�صر، 
من كلية احللول ال�صحية بج�معة والية اأريزون�، اإن "الدهون ميكن 
ت�أتي  ال�صحية  واالأج�ص�م  "اللي�قة  واأ���ص���ف:  اللي�قة".  هي  تكون  اأن 
لنحو  الطم�أنينة  بع�ض  يحمل  م�  وه��و  واالأحج�م"،  االأ�صك�ل  كل  يف 
وت�صنف  ال���وزن،  زي���دة  يع�نون من  الع�مل  اأن��ح���ء  �صخ�ض يف  ملي�ري 

منظمة ال�صحة الع�ملية 600 مليون منهم على اأنهم بدن�ء.
الدراج�ت  ركوب  اأو  امل�صي  ري��صة  مم�ر�صة  اإن  الدرا�صة  وا�صعو  وق�ل 
الهوائية اأو الرك�ض، اأكر ف�ئدة من تقليل ال�صعرات احلرارية اأو م� 
يطلق عليه "رجيم اليويو" وفيه يفقد االأ�صخ��ض الذين يع�نون من 
ال�صمنة الوزن �صريع�ً ليكت�صبونه اأي�ص�ً �صريع�ً "وهو مرتبط مب�ص�كل 
وال�صكري"،  الدهني  الكبد  ومر�ض  الع�صالت  خ�ص�رة  بينه�  �صحية، 

وهذا ال ي�صمل العوامل الوراثية للوزن واالأي�ض و�صكل اجل�صم.

اأعرا�ص تنذر مبر�ص يف الكبد
ق�لت اجلمعية االأمل�نية لطب اجله�ز اله�صمي اإن االعتالل الدم�غي 
الكبدي )Hepatic encephalopathy( هو مر�ض يه�جم 
الدم�غ ب�صبب عجز الكبد عن طرد ال�صموم من اجل�صم، م�صرية اإىل 
اأنه ُي�صيب مر�صى الكبد على وجه اخل�صو�ض. واأ�ص�فت اأن اجلمعية 
الط�رئة  التغريات  تتمثل يف  الكبدي  الدم�غي  االعتالل  اأعرا�ض  اأن 
على منط التفكري ومنط النوم وكرة الن�صي�ن و�صعف الرتكيز وعدم 
اإىل الدوار والت�صتت الذهني  القدرة على اتخ�ذ القرارات، ب�الإ�ص�فة 
التكم  على  القدرة  وع��دم  طبيعي  ب�صكل  التحدث  على  القدرة  وع��دم 
الدم�غي  الوعي. ويتم مواجهة االعتالل  اليدين وفقدان  يف حركة 
امل�����ص���دات احليوية،  ال��ك��ب��دي م��ن خ��الل ع��الج االل��ت��ه���ب���ت بوا�صطة 
والتخل�ض من ال�صموم بوا�صطة امللين�ت، مع اإيق�ف النزيف يف اجله�ز 
اله�صمي يف ح�ل وجوده. وللوق�ية من االعتالل الدم�غي الكبدي، 
يتعني على مر�صى الكبد املواظبة على تن�ول االأدوية املو�صوفة لهم 
واإجراء فحو�ص�ت وظ�ئف الكبد ب�نتظ�م، اإىل ج�نب اتب�ع اأ�صلوب حي�ة 
�صحي يقوم على التغذية ال�صحية واملواظبة على مم�ر�صة الري��صة 

مع االإقالع عن التدخني و�صرب اخلمر.

تنظيف املنزل يحرق �سعرات بقدر التمارين
اأن حترق كمية  املنزل ميكن  اإن عملية تنظيف  ال�صحة  يقول خرباء 
ي��ق���رن بجل�صة مت�رين  م��� يجعله  ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة،  ك��ب��رية م��ن 

�صغرية اإن مل يكن اأف�صل.
جل�صة  ملتو�صط  "ميكن  �صيبالجيف�ض:  هرني  اللي�قة،  مدرب  ويقول 
اأق��ل من جل�صة  ح��راري��ة  �صعرات  ب�صرعة  اأن حت��رق  املنزل  تنظيف يف 
مت�رين ق�صرية"، وين�صح من يفكرون يف تنظيف املنزل اأال يقللوا من 

قيمة ذلك.
للمو�صيقى  ب�ال�صتم�ع  ه��ي  امل��ن��زل  تنظيف  ملب��صرة  طريقة  واأف�����ص��ل 
والرق�ض قليال اأي�ص�ً، وب�لت�يل قد ال يلحظ املرء اأنه يقوم ب�لتنظيف، 
كم� اأن ذلك تعديل رائع اإذا مل يكن ي�صعر مبيل ملم�ر�صة ري��صة معينة. 
وعلى كل ح�ل، من االأف�صل التحرك بطريقة ي�صتمتع به� املرء بداًل 

من اإجب�ر النف�ض على عمل ال تريده.
الب�صيطة  التنظيف  مه�م  خ��الل  حرقه�  ميكن  التي  الدهون  وكمية 
تتم  ال��ت��ي  احل��رك���ت  حت��رق  املتو�صط،  ويف  م��ذه��ل.  نحو  على  مرتفع 
يتم  عندم�  ال�ص�عة  يف  حراري�ً  �صعراً   320 مثال،  الن�فذة،  لتنظيف 

فعله� بكث�فة، بح�صب رابطة امل�صتهلك االأمل�نية.
ويح�صن  ال���درج  ون���زول  �صعود  مثل  فهو  ال�صلم،  ون���زول  �صعود  اأم���� 
من  العلوي  للجزء  ال��و���ص��ول  حم���ول��ة  بينم�  التحمل،  على  ال��ق��درة 

الن�فذة لتنظيفه�، يعد نوع�ً من مت�رين االإط�لة.
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عامل م�سرتك لكل من يعانون 
من الأمرا�ص النف�سية

النف�صية، ت�صرتك  اأن عددا من اال�صطراب�ت  ك�صفت درا�صة طبية جديدة، 
ب�صكل غري متوقع، بع�مل واحد ميتلكه كل الذي يع�نون من تلك االأمرا�ض 

النف�صية.
امل�ص�بون  ي�صرتك  النف�صي،  للطب  "ج�م�"  جملة  يف  جديد  ملق�ل  ووفق� 
م��ن م�صكل  وال��ق��ل��ق،  وال��ف�����ص���م،  القطب،  ثن�ئي  ب���الك��ت��ئ���ب، واال���ص��ط��راب 

ميكروبية يف االأمع�ء ت�صبب االلته�ب�ت.
االكتئ�ب  والدم�غ، وبني  االأمع�ء  رواب��ط غريبة بني  الدرا�صة عن  وك�صفت 

واأنواع معينة من بكتريي� االأمع�ء.
ويف الدرا�صة، نظر فريق من الب�حثني يف بريط�ني� يف 59 ح�لة لتتبع تنوع 
من  متنوعة  جمموعة  من  يع�نون  الذين  الب�لغني  لدى  االأمع�ء  بكتريي� 
فرط  وا�صطراب  االكتئ�ب،  ذل��ك  يف  مب�  املختلفة،  النف�صية  اال�صطراب�ت 
احلركة ونق�ض االنتب�ه، والقلق، والف�ص�م، والو�صوا�ض القهري، وا�صطراب 

م� بعد ال�صدمة.
وجدت الدرا�صة يف النه�ية اأن هن�ك ب�صم�ت ميكروبية م�صرتكة بني عدد 

من احل�الت النف�صية املختلفة.
وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ض، اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ع���ن��ون م���ن االك��ت��ئ���ب والقلق 
واال�صطراب ثن�ئي القطب والف�ص�م اأظهروا م�صتوي�ت متزايدة من بكتريي� 

ت�صمى "اإيغرتيال"، والتي �صبق اأن ارتبطت ب�لته�ب اجله�ز اله�صمي.

اجلينز يكت�سي باللون 
البني هذا اخلريف

يكت�صي ال�صروال اجلينز ب�للون البني يف 
لي�صفي   2022-2021 �صت�ء  خريف 

على املظهر مل�صة ج�ذبية وتفرد.
اجلينز  اأن   "Elle" جم��ل��ة  واأو���ص��ح��ت 
البني يت�صم هذا املو�صم مبظهر ع�صري 
الو�صط  ذات  االن�صي�بية  ق�صته  بف�صل 
املوديالت  بع�ض  اأن  اإىل  م�صرية  الع�يل، 
تزدان بنقو�ض جلود احليوان�ت مثل جلد 
املظهر  على  لت�صفي  ال��زي��ربا  اأو  النمر 

ط�بع�ً جريئ�ً يخطف االأنظ�ر.
واأ�ص�فت املجلة املعنية ب�ملو�صة واجلم�ل 
اإمك�ني�ت  بتنوع  ميت�ز  البني  اجلينز  اأن 
تن�صيقه، حيث ميكن تن�صيقه مع قطعة 
ف��وق��ي��ة ب��ن��ف�����ض ال���ل���ون ل��ل��ح�����ص��ول على 

اإطاللة اأح�دية ه�دئة.
اأي�����ص���ً احل�����ص��ول ع��ل��ى اإطاللة  ومي��ك��ن 
جذابة من خالل تن�صيق ال�صروال اجلينز 
ب�للون  ت��زه��و  ف��وق��ي��ة  م��ع قطعة  ال��ب��ن��ي 
التوليفة  ه���ذه  ت��خ��ل��ق  ح��ي��ث  االأخ�����ص��ر، 
تب�ين�ً مثرياً يخطف االأنظ�ر. كم� ميكن 
تن�صيق ال�صروال اجلينز البني مع قطعة 
على  للح�صول  ب���الأ���ص��ود  تكت�صي  فوقية 

اإطاللة غ�ية يف االأن�قة.

كيـــف توؤخـــر
�ص 23 اخلــــرف  5 �شنـــــــوات؟

ما اأ�سباب القيء 
املتكرر لدى الر�سيع؟

ق�لت الرابطة االأمل�نية الأطب�ء االأطف�ل واملراهقني اإن القيء املتكرر 
لدى الر�صيع له اأ�صب�ب عدة، منه� ت�صيق بوابة املعدة، والذي يظهر 

ع�دة بني االأ�صبوع الث�لث والث�من من العمر.
�ُصمك  زي���دة  اإىل  يرجع  الت�صيق  هذا  �صبب  اأن  الرابطة  واأو�صحت 
الع�صالت عند بوابة املعدة، م�صرية اإىل اأن عالج هذه امل�صكلة يتطلب 

غ�لب� اخل�صوع جلراحة؛ حيث يتم تقليل �ُصمك الع�صالت.
ومن االأ�صب�ب االأخرى للقيء املتكرر لدى الر�صيع االإ�ص�بة بعدوى 

اأو االرجت�ع املريئي.
تقي�أ  اإذا  اأم���  م�صتقيم.  و�صع  يجل�ض يف  اأن  الطفل، يجب  تقي�أ  واإذا 
وجهه  ي��ك��ون  بحيث  ال��ف��ور  على  فيجب  اال���ص��ت��ل��ق���ء،  اأث��ن���ء  الطفل 

الأ�صفل، وذلك للحيلولة دون تعر�صه لالختن�ق ب�صبب القيء.
من  يع�ين  الر�صيع  ك���ن  اإذا  الطبيب  ا�صت�ص�رة  ينبغي  ع���م  وب�صكل 
القيء ب�صكل متكرر، خ��صة اإذا ك�ن القيء على �صكل �صالالت، وذلك 
الوقت  يف  وعالجه  القيء  وراء  الك�من  احلقيقي  ال�صبب  لتحديد 

املن��صب.

 اأعرا�ض ح�ص��صية االأنف
-العط�ض.  1

االأنف. -�صيالن   2

االأنف. -ان�صداد   3
-ال�صع�ل.  4

خد�ض. اأو  احللق  -الته�ب   5
العيون. يف  -حكة   6

دامعة. -عيون   7
العينني. حتت  ال�صوداء  -اله�الت   8

املتكرر. -ال�صداع   9
ال�صديد  10 -اأعرا�ض من نوع االإكزمي�، مثل جف�ف اجللد 

واحلكة التي ميكن اأن تنفخ وُتبكي.
-ق�صعريرة.  11

املفرط. -التعب   12
اأك��ر م��ن ه��ذه االأع��را���ض فوراً  اأو  ب��واح��د  و�صت�صعرين ع����دًة 
بع�ض  حت��دث  ق��د  احل�ص��صية.  م�صبب�ت  اأح���د  مالم�صة  بعد 
االأعرا�ض، مثل ال�صداع املتكرر واالإره�ق، فقط بعد التعّر�ض 

الطويل االأمد مل�صبب�ت احل�ص��صية. 

اأ�سباب ح�سا�سية الأنف
ف�إنه  احل�ص��صية،  م�صبب�ت  اأحد  مع  ج�صمك  يتالم�ض  عندم� 
حتمي  طبيعية  كيمي�ئية  م�����دة  وه���و  ال��ه��ي�����ص��ت���م��ني،  ي��ط��ل��ق 
امل�دة  اأن ت�صبب هذه  ج�صمك من م�صبب�ت احل�ص��صية. ميكن 
الكيمي�ئية الته�ب االأنف التح�ص�صي، وم� ي�صمله من اأعرا�ض 

مب� يف ذلك �صيالن االأنف والعط�ض وحكة العني.
م�صبب�ت  ت�����ص��م��ل  االأ����ص���ج����ر،  ل��ق���ح  ح��ب��وب  اإىل  وب���الإ���ص���ف��ة 

احل�ص��صية ال�ص�ئعة االأخرى م� يلي:
-عث الغب�ر.

-وبر احليوان�ت. 
-لع�ب القطط.

-العفن.

اأف�سل عالج حل�سا�سية الأنف والعطا�س 
االأدوية،  وت�صمل  ط��رق،  بعدة  االأن��ف  ح�ص��صية  ع��الج  ميكنك 
ال��ب��دي��ل��ة، ولكن  ال��ع��الج���ت املنزلية ورمب���� االأدوي����ة  وك��ذل��ك 
يجب اأن تتحدثي اإىل طبيبك قبل جتربة اأي اإجراء عالجي 

اأبرز عالج�ت ح�ص��صية االأنف  جديد حل�ص��صية االأنف. ومن 
م� يلي:

-    م�ص�دات الهي�صت�مني
الهي�صت�مني لعالج احل�ص��صية، فهي   تن�ول م�ص�دات  ميكنك 

تعمل عن طريق منع ج�صمك من �صنع الهي�صت�مني.
اإىل طبيبك قبل البدء يف دواء جديد، ت�أكدي  ولكن حتدثي 
اأو  االأدوي��ة  يتع�ر�ض مع  لن  دواء احل�ص��صية اجلديد  اأن  من 

احل�الت الطبية االأخرى لديك.
-    مزيالت االحتق�ن

ميكنك ا�صتخدام مزيالت االحتق�ن على مدى فرتة ق�صرية، 
ال تزيد ع�دة على ثالثة اأي�م، لتخفيف ان�صداد االأنف و�صغط 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��� لفرتة  ي����وؤدي  اأن  اإذ مي��ك��ن  االأن��ف��ي��ة،  اجل��ي��وب 
اأطول اإىل حدوث ت�أثري ارتداد، مم� يعني اأنه مبجرد اإيق�ف 

االأعرا�ض اخل��صة بك �صوف تزداد �صوءاً.
مر�ض  اأو  القلب،  �صرب�ت  انتظ�م  عدم  من  تع�نني  كنت  واإذا 
القلق وا�صطراب  اأو  الدم�غية،  ال�صكتة  ت�ريخ من  اأو  القلب، 
املث�نة، فتحدثي مع  اأو م�ص�كل  اأو ارتف�ع �صغط الدم،  النوم، 

طبيبك قبل ا�صتخدام مزيل االحتق�ن.
-    قطرات العني وبخ�خ�ت االأنف

االأن��ف يف تخفيف  العني وبخ�خ�ت  ت�ص�عد قطرات  اأن  ميكن 
لفرتة  ب�حل�ص��صية  املرتبطة  االأع��را���ض  من  وغريه�  احلكة 
ا�صتخدامه�  اإىل جت��ّن��ب  ق��د حت��ت���ج��ني  ذل���ك  ق�����ص��رية. وم���ع 
اأن  ميكن  اإذ  االحتق�ن،  مزيالت  مثل  الأنه�  طويلة،  لفرتات 
وقطرات  العني  قطرات  بع�ض  ا�صتخدام  يف  االإف���راط  ي��وؤدي 

االأنف اإىل حدوث ارتداد.
حتدثي اإىل طبيبك قبل البدء يف نظ�م اأي عالج للح�ص��صية؛ 

للت�أكد من اأنك تتن�ولني اأف�صل االأدوية الأعرا�صك. 
-    العالج املن�عي

اإذا  احل�ص��صية،  اأو حقن  املن�عي،  ب�لعالج  يو�صي طبيبك  قد 
خطة  ا�صتخدام  وميكنك  �صديدة.  ح�ص��صية  من  تع�نني  كنت 
العالج هذه جنب�ً اإىل جنب مع االأدوية للتحكم يف االأعرا�ض، 
اإذ تقلل هذه احلقن من اال�صتج�بة املن�عية مل�صبب�ت ح�ص��صية 
معينة مبرور الوقت، لذا ف�إنه� تتطلب التزام�ً طويل االأمد 

بخطة العالج.
هذه  وخ���الل  ت��راك��م،  مبرحلة  احل�ص��صية  حقنة  ن��ظ���م  ي��ب��داأ 
املرحلة، �صتذهبني اإىل اخت�ص��صي احل�ص��صية للح�صول على 
�صتة  اإىل  مل��دة ثالثة  االأ�صبوع  م��رات يف  ث��الث  جرعة واح��دة 

اأ�صهر لل�صم�ح جل�صمك ب�لتعّود على م�صبب�ت احل�ص��صية.
)SLIT( العالج املن�عي حتت الل�ص�ن    -

عدة  من  خليط  على  يحتوي  قر�ض  و�صع   SLIT يت�صمن 
م�ص�به  ب�صكل  يعمل  وهو  ل�ص�نك،  حتت  للح�ص��صية  م�صبب�ت 
لطلق�ت احل�ص��صية ولكن  دون حقنة. وح�لي�ً، يعدُّ هذا فع�اًل 
يف عالج ح�ص��صية االأنف والربو الن�جتة عن الع�صب وحبوب 
الرجيد،  وع�صب  الغب�ر  وع��ث  القطط  ووب��ر  االأ���ص��ج���ر  لق�ح 
ا�صت�ص�رة  بعد  امل��ن��زل  يف   ،SLIT ع��الج���ت  ت��ن���ول  وميكنك 
اأولية مع طبيبك، ولكن �صتتم جرعتك االأوىل من اأي جه�ز 
SLIT يف عي�دة طبيبك. ومثل حقن احل�ص��صية، يتم تن�ول 
الدواء ب�صكل متكرر على مدى فرتة زمنية يحدده� طبيبك.

االأذن  تهيج  اأو  الفم  املحتملة حكة يف  االآث���ر اجل�نبية  ت�صمل 
ت�����ص��ب��ب عالج�ت  اأن  ن������درة  مي��ك��ن  واحل���ن���ج���رة، ويف ح�����الت 
اإىل  تتحدثي  اأن  يجب  ل��ذا  املفرطة،  احل�ص��صية   SLIT
لديك  احل�ص��صية  ك�نت  اإذا  م�  ملعرفة   SLIT طبيبك حول 

�صت�صتجيب لهذا العالج. 
-    العالج�ت املنزلية

لديك،  احل�ص��صية  م�صبب�ت  على  املنزلية  العالج�ت  تعتمد 
اللق�ح،  حبوب  اأو  املو�صمية  احل�ص��صية  من  تع�نني  كنت  ف���إذا 
ميكنك جتربة ا�صتخدام مكيف الهواء بداًل من فتح النوافذ، 

واإذا اأمكن، اأ�صيفي مر�صح�ً م�صمم�ً للح�ص��صية.
ميكن اأن ي�ص�عدك ا�صتخدام مزيل الرطوبة اأو مر�صح الهواء 
يف  التواجد  اأث��ن���ء  احل�ص��صية  يف  التحكم  على  الكف�ءة  ع���يل 
املنزل. اإذا كنت تع�نني من ح�ص��صية جت�ه عث الغب�ر، ف�غ�صلي 
ال�صرا�صف والو�ص�دات يف م�ء �ص�خن اأعلى من  54.4 درجة 

مئوية.
مكن�صتك  اإىل   HEPA مر�صح  اإ�ص�فة  اأي�ص�ً  ت�ص�عد  وق��د   
من  احل��ّد  يكون  اأن  وميكن  اأ�صبوعي�ً.  والتنظيف  الكهرب�ئية 

ا�صتخدام ال�صج�د يف منزلك مفيداً اأي�ص�ً.

حتذير من فريو�ص 
يهاجم الر�سع يف ال�ستاء

ه���ريم����ن جوزيف  ال���دك���ت���ور  ق�����ل 
املخلوي  "الفريو�ض  اإن  ك�������ل 
 Respiratory( التنف�صي" 
هو   )Syncytial Virus
التنف�صي  اجله�ز  ُي�صيب  فريو�ض 
ب�صفة  ال�����ص��ت���ء  ف�صل  يف  ال�صفلي 
خ��صة، ويه�جم االأطف�ل ال�صغ�ر، 
االأط��ف���ل دون �صن ثالثة  �صيم�  ال 

اأ�صهر.
االأمل�ين  االأط��ف���ل  طبيب  واأ���ص���ف 
الفريو�ض  بهذا  االإ�ص�بة  خطر  اأن 
 )RSV( ����ب اخ��ت�����ص���راً  امل���ع���روف 
ال�صغ�ر،  االأط���ف����ل  ل���دى  ي��رت��ف��ع 
القلب  يع�نون من عيب يف  الذين 
نق�ض  اأو  ال��رئ��ة  اأم���را����ض  اأح���د  اأو 
ينتقل عن  اأنه  اإىل  املن�عة، م�صرياً 

طريق الهواء واللع�ب واللم�ض.
ا�صت�ص�رة  و���ص��ّدد ك���ل على ���ص��رورة 
االأعرا�ض  مالحظة  ف��ور  الطبيب 
بهذا  االإ������ص������ب�����ة  ع����ل����ى  ال������دال������ة 
الفريو�ض، والتي تتمثل يف احلمى 
 38 م��ن  اأع��ل��ى  احل�����رارة  "درجة 
ال�صديد  وال�صع�ل  مئوية"  درج���ة 
االأزرق  واللون  التنف�ض  و�صعوب�ت 

لل�صف�ه واالأظ�فر.
اخل�ف�صة  االأدوي��ة  العالج  وي�صمل 
للحرارة واالأدوي��ة املو�صعة لل�صعب 
الهوائية والقطرات االأنفية امل�نعة 
الن�������ص���داد االأن�����ف وم�����ص���د خ��ض 

.RSV للفريو�ض

اأمازون ل تت�ساهل 
مع �سبهات ف�ساد 

اأّكدت جمموعة "اأم�زون" للتج�رة 
االإلكرتونية عدم ت�ص�حمه� مطلق� 
معلوم�ت  على خلفية  الف�ص�د،  مع 
�صح�فية يف الهند اأف�دت ب�ال�صتب�ه 
يف تقدمي حم�مي ال�صركة ر�ص�وى 

يف البلد.
وك���������ص����ف امل������وق������ع االإل�������ك�������رتوين 
�����ض يف ه���ذا ال�����ص���أن "ذي  امل��ت��خ�����صّ
عن  نقال  كونتيك�صت"،  مورنينغ 
ثالثة م�ص�در، اأن املجموعة فتحت 
ب���أن حم�مي�  اإبالغه�  بعد  حتقيق� 
تتع�ون  ع����ّدة  حم���م��ني  اأو  واح����دا 
اأتع�ب�  ا�صتخدموا  الهند  يف  معهم 

ق�ص�ئية لدفع ر�ص�وى.
ال���ه���ن���دي من  ال����ف����رع  ي���ع���ّل���ق  ومل 
لكنه  امل��و���ص��وع،  ع��ل��ى  "اأم�زون" 
لوك�لة  ت�������ص���ري���ح����ت  يف  اأو������ص�����ح 
فران�ض بر�ض "عدم الت�ص�مح بت�ت� 

مع الف�ص�د".
واأّكدت املجموعة يف بي�نه� املقت�صب 
"هذه االدع������ءات على  اأن��ه��� ت���أخ��ذ 
فتحت  واأن������ه�������  اجلّد"  حم����م����ل 
ال�صدد"  هذا  يف  معّمق�  "حتقيق� 

و�صتّتخذ "التدابري الالزمة".

تعرف على اأف�سل عالج 
حل�سا�سية الأنف والعطا�ص

ح�سا�سية الأنف والعطا�س، اأو التهاب الأنف التح�س�سي، هي رد 
فعل حت�س�سي مل�سببات ح�سا�سية معينة.

وتعدُّ حبوب اللقاح هي اأكرث م�سببات احل�سا�سية �سيوعًا 
يف التهاب الأنف التح�س�سي املو�سمي. يف 

"�سيدتي. ُيطلعِك  التالية،  ال�سطور 
عالج  واأف�سل  اأع��را���س  على  نت" 
ح�سا�سية الأنف والعطا�س، بح�سب 

م�����ا ذك������ر م���وق���ع 
"هيلث لين" 

الطبي:
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

�صهدت فع�لي�ت اليوم الث�ين من املهرج�ن 
وزارة  تنظمه  ال���ذي  "اإ�صراق�ت"  ال��ع���مل��ي 
وزارة  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  وال��ت��ع���ي�����ض  الت�ص�مح 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وم�����ص���رك��ة ع���دد كبري 
على  واخل����رباء  ال���ب����رزة  ال�صخ�صي�ت  م��ن 
اإق��ب���ال ك��ب��ريا م��ن ج�نب  ال��ع���مل،  م�صتوى 
واملدر�صني  واجل����م���ع����ت  امل���دار����ض  ط���الب 
واأ���ص���ت��ذة اجل���م��ع���ت واأول���ي����ء االأم����ور من 
االإم�رات وعدد كبري من دول الع�مل، حيث 
تخطى العدد الذي �ص�رك يف اأكر من 21 
 9500 ح���ج��ز  وفع�لية  وب��رن���م��ج  جل�صة 
�صخ�ض، وم� زالت الفع�لي�ت م�صتمرة اإىل 
ال��ي��وم ال��ث���ل��ث، وك�����ن االإق���ب����ل ك��ب��ري على 
جل�صة  "التع�مل من خالل التفهم " التي 
اأداره����� ال��ك���ت��ب ف��ري��دري��ك اإم��ب��و، وكذلك 
جل�صة "حوارات �صب�بية حول دور الطالب 
املبتعثني يف تعزيز ون�صر القيم االإن�ص�نية" 
ال���ت���ي ���ص��م��ت ع�����ددا ك���ب���ريا م���ن الطالب 
اجل�مع�ت،  واأ�ص�تذة  والع�ملني  االإم�راتيني 
واملرونة  ب�لراء  فيه�  احل��وار  فيه�  وات�صم 

والتنوع ال�صديد.
يف  رح��ل��ة  الت�ص�مح"  اإىل  ال��ت��ن��م��ر  "من 
واالإنرتنت  امل���دار����ض  ب��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ق��ول 

ق�ده� بريي يل كمنقز
الت�ص�مح  اإىل  التنمر  "من  جل�صة  اأم����     
اأداره������ ب���ريي يل  وال��ت��ن��وع الثق�يف" ال��ت��ي 
االأ�صد  ن�����ص��ي��ب  ع��ل��ى  ف��ح�����ص��ل��ت   ، ك��م��ن��ق��ز 
الث�ين  اليوم  يف  اجلم�هريي  االإق��ب���ل  من 
اأو من  الطلبة  م��ن  ���ص��واء  امل��ه��رج���ن،  م��ن 
وانطلق بريي   ، االأم��ور  واأول��ي���ء  املدر�صني 
بحثه عن  اآف���ق رحبة يف  اإىل  ب�جلميع  يل 
حلول للتنمر واأثره، وكيفية التع�مل معه 
املُتَنمر عليه، موؤكدا  اأو  املتِنمر  �صواء جت�ه 
واالإن�ص�ف  ال��ل��ط��ف  اإظ��ه���ر  اأن   كلمته  يف 
وال�صرب من ج�نب املعلمني واأولي�ء االأمور 
اأم����ر ح��ي��وي ل��ل��غ���ي��ة يف ال��ت��ع���م��ل م��ع هذه 
اأرحب  اآف����ق  اإىل  ال��ظ���ه��رة واخل���روج منه� 

من الت�ص�مح واالإمي�ن ب�لتنوع.
ب�مل�ص�ركة  �صع�دته  ع��ن  ب��ريي يل  وع��رب     
اأحد  ي���راه  ال���ذي  "اإ�صراق�ت  م��ه��رج���ن  يف 
ال���ت���ي ت��ب��ح��ث يف قيم  ال���ه����م���ة  االح�������داث 
واحد،  اآن  يف  والرتبية  واملعرفة،  الت�ص�مح 
وه���و ام���ر ح��ي��وي ل��ل��غ���ي��ة م�����ص��ي��دا بجهود 
القيم  تعزيز  املتحدة يف  العربية  االإم���رات 
االختالف  وق���ب���ول  ال���راق���ي���ة  االإن�����ص���ن��ي��ة 
يف ن��ف��و���ض االأج���ي����ل اجل���دي���دة م���ن طلبة 
امل���دار����ض واجل���م��ع���ت، وه���ي اجل��ه��ود الت 
االأجي�ل  ل��ه��ذه  م�صرق�  م�صتقبال  ت�صمن 
اأو يف  االإم�����رات  داخ���ل  ���ص��واء  وجمتمع�ته� 
اجلل�صة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع���مل،  دول  خمتلف 
ان مير به�  للتنمر كظ�هرة البد  تعر�صت 
قط�ع كبري من الطلبة، وكيفية مواجهته� 
التع�مل  يف  الته�ون  او  منه�  التهويل  دون 
م��ع��ه���، الأن���ه���� ب���ال ���ص��ك ت���وؤث���ر ك��ث��ريا على 
املجتمع املدر�صي وعلى الطلبة يف اآن واحد، 
التع�مل  تقت�صي  ه��ن���  احل��ك��م��ة  ف����إن  ول���ذا 
ال��ع��ل��م��ي امل���درو����ض م��ع��ه���، وه���و م��� تقدمه 
بتف�عل  م�صيدا  �صديدة،  بب�ص�طة  اجلل�صة 
االأمور  واأول��ي���ء  املدر�صني  من  كبري  قط�ع 

مع مو�صوع ق�صية التنمر. 
واأ����ص����ف ب���ريي يل اأن ان��ت�����ص���ر ال��ت��ن��م��ر يف 
اأ���ص��ب��ح ظ���ه��رة ح�لي�،  ال��ف�����ص���ء ال��رق��م��ي 
وا���ص��ب��ح اك���ر ت��ع��ق��ي��دا وت��ن��وع��� ب�ختالف 

االأجي�ل، ولذا ا�صبح اأكر خطورة وتعقيدا 
مب� يتج�وز التنمر املدر�صي على خطورته، 
ولذا ف�أ�صك�ل التنمر التي يواجهه� اأطف�لن� 
يف م�ص�حة االإنرتنت، تفر�ض على اجلميع 
الرع�ية  االآب�������ء وم���ق���دم���وا  ذل����ك   مب���� يف 
القي�م بجهود حقيقية للم�ص�عدة يف حم�ية 

اأطف�لن� وتوجيههم. 
االأبواب  يفتح  اإ�صراق�ت  ف��ريم���ن:  نيك  د. 
الت�ص�مح  قيم  لتعزيز  الع�مل  خ��رباء  اأم���م 

واحرتام االختالف.
ال��دك��ت��ور نيك ف��ريم���ن م��ن الوالي�ت  اأك���د 
املتحدة الذي اأدار جل�صة " ال�صيء الوحيد 
اأن  العظم�ء"  امل��ع��ل��م��ني  ك��ل  يفعله  ال����ذي 
تن�صئة االأجي�ل اجلديدة على االإقب�ل على 
قدراتهم  وتفعيل  امل��ع��رف��ة،  ف��روع  خمتلف 
، ال مي��ك��ن ف�صله عن  ف��ي��ه���  واإب��داع���ت��ه��م 
غ���ر����ض جم���وع���ة م���ن ال��ق��ي��م وامل����ب�����دئ يف 
ملواجهة  ا�صتعدادا  اأك��ر  ليكونوا   نفو�صهم 
ك�فة التحدي�ت، واأكر اإ�صرارا على النج�ح 
املعلم، واملوؤ�ص�ص�ت  ي�أتي دور  والتميز، وهن� 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب�����ص��ك��ل ع������م، ح��ي��ث ي��ق��ع على 
يكون  لكي  مع�،  ب���الأم��ري��ن  القي�م  ع�تقه� 
املخرج النه�ئي لهم اإن�ص�ن يحرتم اإن�ص�نيته 
ويتمتع ب�لعلم ويقبل على حت�صيل املعرفة، 
وهذا م� يجب اأن يعيه كل معلم، كي يقبل 

طلبته على منهجه بحب وب�صغف.
يف  ب�مل�ص�ركة  �صع�دته  عن  فريم�ن  وع��رب    
مهرج�ن اإ�صراق�ت مثمن� دور وزارة الت�ص�مح 
االإن�ص�نية  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  وال��ت��ع���ي�����ض 
لدى  الت�ص�مح  منه�  القلب  ويف  ال��راق��ي��ة 
الع�ملي،  امل�صتوى  على  اجل��دي��دة  االأج��ي���ل 
وتركيزه� من خالل ر�ص�ئله� املختلفة على 
اأهمية احرتام االختالف، والتمتع ب�ملرونة 
ي���ح����ول دائم�  اأن�����ه  وال���ت���ع����ط���ف، م����وؤك����دا 
م�ص�عدة املعلمني على دعم قدرات ومه�رات 
الطالب، من خالل معرفة  املعلم انه من 
خالل التعليم والتوا�صل مع االآخر ميكن 
ت�صليط ال�صوء على قوة التع�طف واملرونة 
ال��ذي ينطبق على  يف املجتمع، وهو االأم��ر 
ب�لرع�ية  االأوىل  الفئ�ت  وال�صيم�  اجلميع 
يف املجتمع منهم اأ�صح�ب الهمم واالأقلي�ت، 
موؤكدا اأن مهرج�ن اإ�صراق�ت يفتح االأبواب 
الت�ص�مح  قيم  لتعزيز  الع�مل  خ��رباء  اأم���م 

واملرونة والتع�طف واحرتام االختالف .
يف  الت�ص�مح  غر�ض  ال��دي��ن:  �صرف  ف�طمة 
ن��ف��و���ض ال�����ص��غ���ر ه��و ر���ص���ل��ة ���ص��الم واأم����ن 
الك�تبة  اأك��دت  وم��ن ج�نبه�  امل�صتقبل   اإىل 
اأدارت  التي  الدين  �صرف  ف�طمة  واالأديبة 
"تعلم القبول من خالل التجربة"  جل�صة 
اأوق�ت  يف  خ�صو�ص�ً  الت�ص�مح  مم�ر�صة  اأن 
جداً،  مهم  ح���ل��ي���ً  ال��ع���مل  به�  مي��ر  ك�لتي 
ال�صغر  منذ  الت�ص�مح  قيم  اكت�ص�ب  ويتم 
خالل  م��ن  القيم  يتعلم  الطفل  ان  حيث 
املجتمع الذي يعي�ض فيه واهمهم الوالدين 
ك�أداة  االأط��ف���ل  اأدب  ويعمل  املعلمني،  ث��م 
م�ص�عدة على تعزيز هذه القيم من خالل 

الق�ص�ض.
واأ�ص�فت �صرف الدين اأن االإم�رات تعد اأحد 
الت�ص�مح  لتعزيز  ت�صعى  التي  ال���دول  اأه��م 
االإن�ص�نية لي�ض حملي�  والتع�ي�ض واالأخ��وة 
اأي�ص�،  ال��ع���مل��ي  امل�صتوى  على  واإمن����  فقط 
الق��صي  ب����ه  ي�����ص��ه��د  ال������ذي  ال�������دور  وه�����و 
وال�����داين، ول��ع��ل م��ه��رج���ن اإ���ص��راق���ت وم� 
دليل  خري  ب���رزة  ع�ملية  �صخ�صي�ت  من  به 
القيم  ه��ذه  ب���إث��راء  االإم�����رات  اهتم�م  على 

بخربات الع�مل اأجمع، موؤكدة ان االنطالق 
اإىل  االآخ���ر  وق��ب��ول  وال��ت��ع���ط��ف  ب�لت�ص�مح 
للغ�ية  امل��دار���ض هي خطوة موفقة  ط��الب 
الأنه غر�ض �صتح�صل االإم�رات على نت�ئجه 

بت�صكيل م�صتقبل ب�هر الأبن�ئه�.
خالل  م���ن  "التع�مل  اإم���ب���و:  ف���ري���دري���ك 
التفهم" تطرح الطريق االأ�صهل للتوا�صل 
امل�����ص��رح��ي والك�تب  االإن���������ص�����ين   وق�������ل  
"التع�مل  جل�صة  اأدار  الذي  اإمبو  فديريك 
من   - امل��و���ص��وع���ت  �صخ�صنة  ع��ن  بعيدا   -
خالل التفهم"  اأنه �صعيد للغ�ية ب�مل�ص�ركة 
ال�صخ�صي�ت  اأح��د  يكون  واأن  اإ���ص��راق���ت،  يف 
االإن�ص�نية،  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  ت�صهم  ال��ت��ي 
خمتلف  لدي  االإيج�بية  الط�ق�ت  وتعزيز 
الفئ�ت، موؤكدا اأنه طرح من  خالل اجلل�صة 
اأهم االأ�ص�ليب والطرق التي متكن االإن�ص�ن 
التي  ال�صلبية  امل�����ص���ع��ر  م��ع  ال��ت��ع���م��ل  م��ن 
تتولد لديه يف خمتلف الظروف، اإذا اأح�ض 
اأن احلديث يتعلق ب�صف�ته ال�صخ�صية وهو 
االإح�ص��ض الذي يحفزه مله�جمة االآخر دون 
يتم  التي  املو�صوع�ت  منطقية  اإىل  النظر 
من�ق�صته�، ولذا البد من التحلي ب�ل�صرب 
والرتيث قبل االأحك�م وهو م� ميكن و�صفه 
�صخ�صنة  دون  املتحدث  ملو�صوع  ب�لتفهم 
كالمه، موؤكدا اأنه ح�ول من خالل اجلل�صة 
نقل جتربته ال�صخ�صية اإىل امل�ص�ركني عن 

وقدراته�،  ب�لنف�ض  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  كيفية 
يحفز  ذل��ك  الأن  االأم����ور،  �صخ�صنة  وع���دم 
واجلم�عة  الفرد  ل��دى  االإيج�بية  الط�قة 
لتعزيز  االإم�������رات   ���ص��ف��راء   : املبتعثون    .
"جل�صة  و�صهدت  االإن�ص�نية   القيم  ون�صر 
املبتعثني  ال��ط��الب  دور  �صب�بية:  ح����وارات 
االإن�ص�نية" ح�صورا  القيم  يف تعزيز ون�صر 
املبتعثني  االإم���رات��ي��ني  الطلبة  م��ن  كثيف� 
ب�خل�رج اإ�ص�فة اإىل عدد كبري من الطالب 
اجل�مع�ت  ب��ك���ف��ة  ال���دار����ص���ني  ال���دول���ي���ني 
مث�لية  فر�صة  اجلل�صة  وك�نت  االإم�رتية،  
العالقة بني  واقعي، يطرح  ح��وار  الإج��راء 
جهة  من  الت�ص�مح  منه�  القلب  ويف  القيم 
، والبحث عن املعرفة والتطور االإبداع من 
االإن�ص�نية  القيم  يطرح  كم�  اأخ���رى،  جهة 
ودوره� يف تفعيل قدرات الب�صر وتك�مله� يف 
خمتلف البيئ�ت، وكيف ي�صتثمره� اجلميع 
دولة  كمبتعثني من  �صواء   ، اإيج�بي  ب�صكل 
ب�أكر من  الع�مل  اإىل �صتى بق�ع  االإم���رات 
املعرفة  ع��ن  ،للبحث  ع�ملية  ج�معة   30
كطلبة  اأو  اخل����ربات،  واك��ت�����ص���ب  والتعليم 
ع�مليني ج���وؤوا من ك�فة ق���رات الع�مل اإىل 
هذا الوطن والتحقوا بحوايل 20 ج�معة 

لالأ�صب�ب نف�صه� .
جت�وز  ال��ذي��ن  ب�جلل�صة  امل�����ص���رك��ون  وع��رب 
�صع�دتهم  ع����ن  ���ص��خ�����ص���   250 ع����دده����م 

ال��ذي قدم خربات  ب�حلوار املثمر وال��ري 
متنوعة ا�صتفد منه� اجلميع، مثمنني  دور 
نهي�ن  اآل  مب�رك  بن  نهي�ن  ال�صيخ  مع�يل 
وزير الت�ص�مح والتع�ي�ض، الع�ملني بوزارة 
الت�ص�مح الإت�حة هذه الفر�صة وهذا اللق�ء،  
لكي يطرح كل منهم جتربته وجهة نظره 
وروؤي��ت��ه بحرية ، وف��ق روؤي��ة وا�صحة تقوم 
اأال  االإم���رات��ي،  املجتمع  وقيم  ثق�فة  عليه� 
ثق�فته  ك���ن��ت  االآخ����ر مهم�  اح����رتام  وه���ي 
ثراء  واع���ت���ب����ره  ال��ت��ن��وع  وت��ق��دي��ر  واآراءه، 
الت�م  وامل��ج��ت��م��ع���ت، واال����ص���ت���ع���داد  ل����الأمم 

للتع�ون البن�ء واملثمر ل�ص�لح اجلميع.
على  اأن  ع��ل��ى  ب�جلل�صة  امل�����ص���رك��ون  ورك����ز 
املبتعث ان يتحلى ب�صف�ت "املرونة واحلوار 
وال��ت��ع���ط��ف، وال��ت��وا���ص��ل، وق��ب��ول االآخ����ر ، 
فيم�  تتك�مل  االختالف" والتي  واح��رتام 
كم�  املت�ص�حمة  ال�صخ�صية  لتمثل  بينه� 
ينطلق  واأن   ، االإم����رات���ي  املجتمع  يعرفه� 
به� اإىل الع�مل ك�فة اأبن�ئه واملقيميني على 
يف  ت�صهم  اأن  ميكنه�  بب�ص�طة  الأنه�  ار�صه، 
حتفيز اأي من� كطلبة للعلم واملعرفة لنكون 

اأكرا اإبداع� وابتك�را، وتطورا واإنت�ج�.
الذاتية  ك���ل م��ن��ه��م ع���ن جت��رب��ت��ه  واأج�������ب 
الذي  البيئة  مع  التع�مل  بكيفية  املتعلقة 
به�،  ت�أثر  وكيف  العلم  لتلقي  اإليه�  ابتعث 
وم� الذي اأ�ص�فته اإليه هذه التجربة بك�فة 
تف��صيله�، حيث تنوعت االإج�ب�ت �صواء من 

الطلبة االإم�راتيني اأو الطلبة الدوليني.
ب�أخالق  اإ�صراق�ت  الف�ر�ض ال�صغري ي�صيء 
ال��ت�����ص���م��ح   وع���ل���ى ه���م�����ض امل���ه���رج����ن مت 
�ص�رك  التي  ال�صغري  الف�ر�ض  ور�صة  عقد 
ك�نت  املدار�ض حيث  500 من طالب  به� 
درو�ض  تت�صمن  نق��صية  تف�علية  الور�صة 
الت�ص�مح  مب���ف���ه���وم  ال����ط����الب  ل���ت���ع���ري���ف 
ال�صخ�صية  ل�����ص��م���ت  ال�����ص��ت��ة  وب���مل��ف���ت��ي��ح 
التع�رف،  ال��ت��ع���ط��ف،  وه����ي:  امل��ت�����ص���حم��ة 
احل����وار ، ح��ل ال���ن���زاع����ت، امل���رون���ة، العمل 
واأفالم  اجلم�عي وذلك على �صكل ق�ص�ض 
�صلوكي�ت  تعك�ض  مواقف  تت�صمن  ق�صرية 
يتعرف من خالله�  ب�ملف�تيح   ذات عالقة 
جم�ل  يف  عليه�  الت�أكيد  امل��راد  القيم  على 
الت�ص�مح، ك�لتنوع، و�صلبي�ت احلكم ال�صريع 
وتف�علي.  مب�صط  ب�صكل  االآخ���ري���ن  ع��ل��ى 
تعليمية  اأن�صطة  اأي�����ص���ً  ال��ور���ص��ة  تت�صمن 
الفكري  ال��ت�����ص���م��ح  مب��ظ���ه��ر  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م 
واالأخالقي، واآث�ره االإيج�بية لتن�صئة جيل 
التنوع  اإدراك  على  ق����در  مت�ص�مح  متعلم 

الثق�يف والتع�ي�ض ال�صلمي ب�صكل متدرج.

•• اأبوظبي-الفجر

ع�صو  الع�مري  رك��ض  بن  حمد  حممد  ال�صيخ  اأك��د 
امل��ج��ل�����ض اال���ص��ت�����ص���ري ال��وط��ن��ي الإم������رة اأب��وظ��ب��ي اأن 
الزراعي  القط�ع  ودعمه�  الر�صيدة  القي�دة  اهتم�م 
امل��صية  العقود  مدى  على  �صكل  احليوانية  وال��روة 
اإجن�زات مبهرة وغري م�صبوقة فى هذا القط�ع، حيث 
متثلت هذه االإجن���زات يف نه�صة زراعية نفتخر به�، 
والب�صرية  وت��ع���ىل  �صبح�نه  امل���وىل  بف�صل  حتققت 
الث�قبة للموؤ�ص�ض املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 

ب�أن  " رحمه اهلل" ال��ذي عمل حتت �صع�ر  اآل نهي�ن  
ال���زراع���ة واحل�������ص����رة ه��م��� وج���ه����ن ل��ع��م��ل��ة واح����دة، 
وا�صبحت منوذج�ً  ال�صحراء  دولتن�  قهرت  وب�لت�يل 
يحتذى على ال�صعيد الع�ملي حتظى ب�حرتام الع�مل 

وتقديره. 
وق�ل ال�صيخ حممد بن رك��ض يف ت�صريح له مبن��صبة 
الزراعية  اإيج�ر االأرا�صي  �صدور قرار ت�صجيل عقود 
ي�����ص��ك��ل فرحة  ال���ق���رار  ه����ذا  اإن  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������رة  يف 
للمزارعني ويوفر زي�دة يف الدخل واالإنت�ج الزراعي، 
توجيه�ت  مثمن�ً  احليواين،  االإنت�ج  يف  اأي�ص�ً  وزي���دة 

اآل نهي�ن، ن�ئب رئي�ض  �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
جمل�ض الوزراء، وزير �صوؤون الرئ��صة، رئي�ض جمل�ض 
الغذائية"  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  "هيئة  اإدارة 
ع��ل��ى ���ص��دور ه���ذا ال��ق��رار واجل��ه��ود ال��ت��ي ق���م��ت به� 
الهيئة وك�فة اجله�ت ل�صدور هذا القرار الذي يدعم 
اأي�ص�ً خطط تطوير وتنمية قط�ع الزراعة وم�ص�ريع 
التنمية الزراعية و�صم�ن االأمن الغذائي على املدى 
البعيد، وت�صجيع امل�صتثمرين للدخول فى هذا القط�ع 
احليوي عن طريق اإعط�ء الت�صهيالت وتقدمي ك�فة 

جم�الت الدعم للمواطنني ومالك املزارع.   

على هام�س فعاليات اليوم الثاين من املهرجان العاملي 

ال�سخ�سيات امل�ساركة يف اإ�سراقات ت�سيد باهتمام الإمارات بتعزيز الت�سامح وم�ساركة جتربتها مع العامل
اأكرث من 9500 خبري ومدر�ص وطالب �ساركوا يف اأن�سطة املهرجان حتى الآن

حممد بن ركا�س

قرار ت�سجيل عقود اإيجار الأرا�سي فرحة للمزارعني ودعم مل�سرية النه�سة الزراعية

جامعة الإمارات ُت�سارك يف احتفالت 
الدولة باليوم الدويل لل�سالم

•• اأبوظبي- الفجر

 ُت�ص�رك ج�معة االإم�رات يف االحتف�ل ب�ليوم الع�ملي لل�صالم، الذي اأطلقته 
اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة يف ع�م 1981، ثم حّددت يوم 21 �صبتمرب 
من كل ع�م "يوم�ً لل�صالم" وذلك بعد 20 ع�م�ً من ت�ريخ االإطالق، رغبة 
منه� يف تعزيز قيم ال�صالم ونبذ العنف بني الدول واملجتمع�ت، وهي م�ص�ألة 
غ�ية يف االأهمية مل� له� من دور اإيج�بي يف تعزيز التع�ون بني الدول وحتقيق 

االأمن واال�صتقرار.
عن هذا االحتف�ل ق�لت الدكتورة مرمي �صلط�ن لوت�ه، االأ�صت�ذ امل�ص�رك بق�صم 
احلكومة واملجتمع – كلية العلوم االإن�ص�نية واالجتم�عية: "ُي�صّكل مو�صوع 
وُم�صتدام"،  ُمن�صٍف  ع���مل  اأج��ل  من  اأف�صل  ب�صكل  "التع�يف   ،2021 ع���م 
جميع  ُم�ص�عدة  كيفية  ح��ول  وجم�عي  اإب��داع��ي  ب�صكل  التفكري  اإىل  دع��وة 
دول الع�مل على التع�يف من تبع�ت اأزمة كورون�، وكيفية حتويل ع�ملن� اإىل 

ع�مل اأكر م�ص�واة، واأكر عداًل واإن�ص�ف�ً وا�صتدامة و�صحة".
"بهذه  ل���وت����ه:  د.  واأ���ص���ف��ت 
منطلق  وم������ن  امل���ن��������ص���ب���ة، 
جمتمع  يف  ����ص���واًء  ال�����ص��ع��ي، 
املجتمع�ت  اأو  االإم�������������رات 
العربية عموم�ً، لتعزيز قيم 
ال�صالم لدى الن�ضء ون�صره� 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع����مل، نود 
هو  "ال�صالم"  ب���أن  التذكري 
ا�صم من اأ�صم�ء اهلل احل�صنى، 
بع�ص�ً  لبع�صن�  حتيتن�  واأن 
ال�صالم  م�صمونه�  ولغرين� 
وبذلك  وال��ربك��ة،  والرحمة 
ف�إنن�  لل�صالم  ن��دع��و  حينم� 
اأكد  التي  القيمة  ه��ذه  ُن��ع��ّزز 
وتع�ىل  �صبح�نه  اهلل  عليه� 

ور�صوله الكرمي."
واأردفت ق�ئلة: "ونفتخر ب�أنن� يف جمتمع االإم�رات، ومنذ ت�أ�صي�ض الدولة، 
بني  احل��دود  ت�صوية خالف�ت  خ��الل  ال�صالم من  قيم  لتعزيز  الق�دة  �صعى 
االإم�رات ودول اجلوار الإر�ص�ء اال�صتقرار واالأمن يف املنطقة. كم� اأن املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن-طيب اهلل ثراه- ك�ن يف نهجه واأقواله 
واأفع�له على امل�صتوى الداخلي واخل�رجي رمزاً و�صخ�صية ُمعّززة لل�صالم، 
وقد نهج حك�م االإم�رات بعد رحيله ذات النهج، فب�لرغم من وجود م� يزيد 
على 200 جن�صية تعي�ض على اأر�ض الدولة، اإال اأن �صي��صة التن�صئة املتّبعة 
وت��وؤّك��د على قيم  ُتعّزز  االإع���الم،  اأو  التعليم  �صواًء من خ��الل  الدولة  ل��دى 

التع�ون واالحرتام املتب�دل بغ�ض النظر عن الدين اأو العرق اأو اللون".
ووا�صلت د. لوت�ه ت�صريحه� ب�لقول: "وعلى امل�صتوى اخل�رجي جند دولة 
االإم�رات �صّب�قة يف مّد يد العون وتعزيز ال�صالم وامل�ص�ركة يف قوات حفظ 
ال�����ص��الم يف ك��ل من�طق ال��ع���مل، وحت��ر���ض على اإر���ص���ء ال�����ص��الم م��ن خالل 
وفيم�  متييز.  دون  ال��دول  ك�فة  على  بتوازن  املنفتحة  اخل�رجية  �صي��صته� 
اأن  جن��د  اجل�معي،  اأو  ال��ع���م  التعليم  يف  ���ص��واًء  الدرا�صية  ب���مل��ق��ررات  يتعلق 
املدر�ض خ��صة يف  املنه�ج  ال�صالم من خالل  ُي�صهم يف تعزيز قيم  معظمه� 

مواد الرتبية الوطنية واملواد االجتم�عية والثق�فة الع�مة".
واأ�ص�رت د. مرمي اإىل اأن تعزيز ال�صالم ال ميكن حتقيقه دون تع�ون دويل 
واتف�ٍق على ن�صر قيمه على امل�صتوى املجتمعي والر�صمي، فال ميكن احلديث 
عن ال�صالم يف ظّل قرارات دولية تعتمد التمييز اأو التع�مل املزدوج، ولذلك 
�صي��ص�ت  يتبع ذلك  له، م� مل  يوٍم  ال�صالم وتخ�صي�ض  �صع�ر  ال يكفي رفع 
من  ومواقفه�  ال��ك��ربى،  ال���دول  �صلوك  يف  ال�صالم  الإر���ص���ء  حقيقي  ون��ه��ج 
ال�صراع�ت، ب�الإ�ص�فة اإىل �صرورة �صعي كل دولة لتعزيز الثق�فة الوطنية 
اجل�معة التي حترتم التنوع الثق�يف وتعزز االنتم�ء للوطن يف اآن واحد، مم� 

يحول دون ال�صراع. 
الر�صمي  احلر�ض  من  الرغم  "على  ق�ئلة:  ت�صريحه�  لوت�ه  د.  واختتمت 
عدة  تعرت�صه�  ال��غ���ي��ة  ه��ذه  اأن  اإال  ال�����ص��الم،  قيم  تعزيز  على  واملجتمعي 
ال�صينم�  يف  خ�صو�ص�ً  الدرامي  االإنت�ج  معظم  اأن  اأهمه�  من  لعل  حتدي�ت 
االأكر  االأف��الم  وهي  واجلرمية،  وال�صراع  العنف  م�ص�هد  يعتمد  الع�ملية 
رواج�ً وت�أثرياً يف ال�صوق، وميتد العنف اإىل اأفالم الك�رتون واملواد واالألع�ب 
االإلكرتونية املخ�ص�صة لالأطف�ل، فكيف ميكن تعزيز قيم التع�ون يف ظّل 

تعزيز قيم ال�صراع لدى الن�ضء منذ الطفولة. 
االإعالم  جند  ال�صالم،  لتعزيز  التعليمية  واملوؤ�ص�صة  االأ�صرة  ت�صعى  فبينم� 
ي�صري يف اجت�ه اآخر، لذلك البد من ت�ص�فر اجلهود املجتمعية والر�صمية 
كل  يف  حت��ت��ذى  قيمة  وجعله�  ال�����ص��الم  ق��ي��م  اإع����الء  اأج���ل  م��ن  والتعليمية 

املجتمع�ت".



�شحة وتغذية

23

احل��روف  وكتابة  ال��ق��راءة  اأن  اإىل  جديدة  درا���س��ة  ت�سري 
وممار�سة األعاب الورق اأو الألغاز يف وقت متقدم من احلياة، 

قد توؤخر ظهور األزهامير ملدة ت�سل اإىل خم�س �سنوات.
وت�سري الدرا�سة اإىل اأنه قد يكون من املفيد لالأ�سخا�س البدء 

يف القيام بهذه الأن�سطة حتى يف الثمانينيات من العمر.
حتفيزية  اأن�سطة  يف  �ساركوا  الذين  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 
بهذا  فيه  ي�سابون  الذي  ال�سن  يوؤخروا  اأن  يحتمل  معرفية 

النوع ال�سائع من اخلرف.

وق���ل روب��رت ويل�صون، من املركز الطبي بج�معة را���ض يف 
اأبدا للبدء  اأنه مل يفت االأوان  ال�ص�ر هو  "اخلرب  �صيك�غو: 
يف القي�م ب�أنواع االأن�صطة غري املكلفة التي ميكن الو�صول 
التي  النت�ئج  وت�صري  درا�صتن�.  يف  اإليه�  نظرن�  والتي  اإليه� 
القي�م  البدء يف  املفيد  اأنه قد يكون من  اإىل  اإليه�  تو�صلن� 
لت�أخري  العمر،  م��ن  الثم�نيني�ت  يف  حتى  االأ���ص��ي���ء،  ب��ه��ذه 

ظهور األزه�مير".
 80 عمر  مبتو�صط  �صخ�ص�   1978 يف  الدرا�صة  ونظرت 
ال��درا���ص��ة، ومتت  ب��داي��ة  ع���م���، ومل يكن لديهم خ��رف يف 

مت�بعتهم ملدة �صبع �صنوات يف املتو�صط.
عددا  ت�صمنت  ���ص��ن��وي��ة،  الخ���ت���ب����رات  امل�����ص���رك��ون  وخ�����ص��ع 
اأ�صيبوا  ك���ن��وا  اإذا  م���  لتحديد  املعرفية،  االخ��ت��ب���رات  م��ن 

ب�خلرف.
ويف بداية الدرا�صة، �صنف االأ�صخ��ض م�ص�ركتهم يف �صبعة 

اأن�صطة على مقي��ض من خم�ض نق�ط.
قراأت  م��رة  ك��م  امل��صي،  ال��ع���م  "خالل  االأ�صئلة:  وت�صمنت 
الكتب؟"، و"خالل الع�م امل��صي، كم مرة لعبت األع�ب� مثل 
لعبة الدام� اأو األع�ب الط�ولة اأو األع�ب الورق اأو االألغ�ز؟".

يف  املعريف  الن�ص�ط  ح��ول  اأ�صئلة  عن  امل�ص�ركون  اأج���ب  كم� 
مرحلة الطفولة والبلوغ ويف مرحلة متو�صط العمر.

الع�يل  امل��ع��ريف  الن�ص�ط  ذات  املجموعة  يف  اأول��ئ��ك  و�صجل 
متو�صط 4.0 درج�ت، م� يعني اعتم�د االأن�صطة عدة مرات 

الذين  الأولئك   2.1 درج��ة  مبتو�صط  مق�رنة  االأ�صبوع،  يف 
لديهم ن�ص�ط اإدراكي منخف�ض، م� يعني مم�ر�صة االأن�صطة 

عدة مرات يف ال�صنة.
وخالل فرتة مت�بعة الدرا�صة، وقع ت�صخي�ض اإ�ص�بة 457 

�صخ�ص� مبتو�صط عمر 89 ع�م� بخرف األزه�مير.
الن�ص�ط،  اأعلى م�صتوي�ت  لديهم  الذين  اأولئك  اأن  يف حني 
خم�ض  ب��ف���رق   ،94 �صن  يف  ب���خل��رف  اأ�صيبوا  املتو�صط،  يف 

�صنوات.
و���ص��وه��دت ن��ت���ئ��ج مم���ث��ل��ة ع��ن��دم��� ق����م ال��ب���ح��ث��ون بتعديل 
اأن توؤثر على خطر االإ�ص�بة  العوامل االأخ��رى التي ميكن 

ب�خلرف، مثل امل�صتوى التعليمي واجلن�ض.
يكون  ق��د  املنخف�ض  امل��ع��ريف  الن�ص�ط  اأن  ف��ك��رة  والخ��ت��ب���ر 
عالمة مبكرة على اخلرف، ولي�ض العك�ض، نظر الب�حثون 

اأي�ص� يف اأدمغة 695 �صخ�ص� م�توا اأثن�ء الدرا�صة.
ووقع فح�ض اأن�صجة املخ بحث� عن عالم�ت مر�ض األزه�مير 

مثل روا�صب بروتني االأميلويد وت�و.
ومل يكن هن�ك ارتب�ط بني مدى ن�ص�طهم املعريف وعالم�ت 

مر�ض األزه�مير واال�صطراب�ت ذات ال�صلة يف اأدمغتهم.
وق�ل الربوفي�صور ويل�صون: "تظهر درا�صتن� اأن االأ�صخ��ض 
الذين ينخرطون يف اأن�صطة حتفيز معريف اأكر قد يوؤخرون 

ال�صن الذي ي�ص�بون فيه ب�خلرف.
واأ�ص�ف: "من املهم اأن نالحظ، بعد اأن اأخذن� يف احل�صب�ن 
اأنه  احل��ي���ة،  م��ن  وق��ت متقدم  امل��ع��ريف يف  الن�ص�ط  م�صتوى 
االإدراك���ي يف وقت  الن�ص�ط  وال  التعليم  اأي من  يرتبط  مل 
مبكر من احلي�ة ب�لعمر الذي اأ�صيب فيه ال�صخ�ض بخرف 
األزه�مير. وي�صري بحثن� اإىل اأن الرابط بني الن�ص�ط املعريف 

اأ�ص��ص�  يرجع  ب�خلرف  ال�صخ�ض  فيه  اأ�صيب  الذي  والعمر 
اإىل االأن�صطة التي تقوم به� الحق� يف احلي�ة".

وي��ت��م��ث��ل اأح�����د ق���ي���ود ال����درا�����ص����ة، ال���ت���ي ُن�������ص���رت يف جملة 
من  جمموعة  اإىل  ا�صتندت  اأن��ه���  يف   ،Neurology

م�صتوي�ت  لديهم  ممن  اأ�ص��صي  ب�صكل  البي�ض  االأ�صخ��ض 
من  مزيد  اإىل  ح�جة  هن�ك  ول��ذل��ك،  التعليم.  م��ن  ع�لية 
ع�مة  على  تنطبق  النت�ئج  ك���ن��ت  اإذا  م���  لتحديد  البحث 

ال�صك�ن.

حتى لو كنت يف الثمانينيات من العمر

كيـــف توؤخـــر اخلــــرف 5 �سنـــــــوات؟

ومي��ك��ن مع�جلة ن��وع م��ن ���ص��رط���ن اجل��ل��د، وه��و �صرط�ن 
اخلالي� الق�عدية، بنج�ح دون م�ص�عف�ت اإذا وقع اكت�ص�فه 
الربيط�نية  اجللد"  �صرط�ن  "موؤ�ص�صة  وتن�صح  مبكرا، 
مثل:  لل�صم�ض،  تعر�ص�  االأك���ر  اجل��ل��د  من�طق  بفح�ض 

الوجه واالآذان والرقبة وفروة الراأ�ض وال�صدر واالأكت�ف.
ل�����ص��رط���ن اخلالي�  امل��ب��ك��رة  ال��ع��الم���ت  اأح����د  وذل����ك الأن 
منطقة  اأو  حمراء  "بقعة  ظهور  هو   )BCC( الق�عدية 

متهيجة".

وقد تتق�صر البقعة احلمراء اأو املتهيجة اأو ت�صبب حكة اأو 
توؤمل اأو ال ت�صبب اأي اإزع�ج.

وم���ن امل��وؤ���ص��رات امل��ب��ك��رة االأخ����رى ع��ل��ى ���ص��رط���ن اخلالي� 
�صيوع�  ال�صرط�ن  اأن��واع مر�ض  اأكر  اأحد  وهو  الق�عدية، 
اأو  "نتوء  ظهور  االأمريكية،  املتحدة  ال��والي���ت  يف  خ��صة 
اللوؤلوؤي،  ب�ألوان خمتلفة منه�:  عقدة المعة" قد تظهر 

ولون القرنفل، واالأحمر، واالأبي�ض واالأ�صود والبني.
اأن هذه العالمة قد يتم اخللط بينه�  ويجب احلذر من 

وبني ال�ص�مة اجلديدة عندم� ت�أخذ لون� اأغمق.
ومن املهم اأي�ص� اأن تكون متيقظ� عندم� يظهر منو وردي 
"متدحرجة" وثقب  ح����واف  م��ع  ق��ل��ي��اًل  م��رت��ف��ع  ���ص��غ��ري 

متق�صر يف املركز.
وقد تطور هذه العالمة املحددة اأي�ص� "االأوعية الدموية 
اأي  مالحظة  اأي�����ص���  وي��ج��ب  ال��وق��ت.  ال�صطحية" مب���رور 
"منطقة ت�صبه الندبة" تكون بي�ص�ء اأو �صفراء اأو �صمعية 

اللون.
المعة  الب�صرة  "تبدو  اجللد:  �صرط�ن  موؤ�ص�صة  واأ�ص�فت 
ب�صكل  حم��ددة  غري  حدوده�  تكون  م�  وغ�لب�  وم�صدودة، 
اإىل �صرط�ن  ال��ت��ح��ذي��ر ه���ذه  ت�����ص��ري ع��الم��ة  ج��ي��د. وق���د 

اخلالي� الق�عدية الغ�زية".
خم�ض عالم�ت اإنذار مبكرة ل�صرط�ن اخلالي� الق�عدية:

- قرحة مفتوحة ال تلتئم
- بقعة حمراء اأو منطقة متهيجة

- نتوء اأو عقدة المعة
- منو وردي �صغري

- منطقة ت�صبه الندب�ت
وتو�صي موؤ�ص�صة �صرط�ن اجللد بحجز موعد �صنوي مع 
طبيب االأمرا�ض اجللدية للوق�ية من خطر االإ�ص�بة بهذا 

املر�ض.
ويف غ�صون ذلك، للم�ص�عدة يف حم�ية الب�صرة من اأ�صرار 
اأ�صعة ال�صم�ض، يجب اأن تكون "اآمن� من اأ�صعة ال�صم�ض" كل 

يوم من اأي�م ال�صنة.
كيف تكون اآمن� من اأ�صعة ال�صم�ض؟

غري  التعر�ض  "جتنب  اجل��ل��د:  ���ص��رط���ن  موؤ�ص�صة  ق���ل��ت 
ا�صتخدام  يعني  البنف�صجية". وهذا  املحمي لالأ�صعة فوق 

واق من ال�صم�ض كل يوم، بغ�ض النظر عن الطق�ض.
ال�صم�ض ف�علية على ع�مل حم�ية  اأكر واقي�ت  وحتتوي 
ع�ل من ال�صم�ض SPF. ويجب الت�أكد من اأن الواقي من 
االأ�صعة  ب�صكل فع�ل من  ت�صتخدمه يحمي  الذي  ال�صم�ض 

فوق البنف�صجية الطويلة واملتو�صطة.
وميكن اأن ي�ص�عد تطبيق الواقي من ال�صم�ض يومي� على 
اجللد  وت��ره��ل  والتج�عيد  اجللد  �صرط�ن  م��ن  حم�يتك 

والبقع العمرية.
كم� ميكن اأن ت�ص�عد املالب�ض، مب� يف ذلك القبع�ت وا�صعة 

احلواف، يف حم�ية عينيك واأذنيك وعنقك ووجهك.
وُين�صح االأ�صخ��ض اأي�ص� ب�لبق�ء يف الظل بني ال�ص�عة 10 

�صب�ح� و4 م�ص�ء.

خم�ص عالمات اإنذار مبكر لأكرث اأ�سكال 
�سرطان اجللد انت�سارا

فوق  الأ�سعة  هو  ذلك  يف  وال�سبب  النووي،  احلم�س  يف  تلف  ح��دوث  عند  اجللد  �سرطان  يتطور 
البنف�سجية املنبعثة من ال�سم�س. ولذلك، اأثناء املوجة احلارة، من ال�سروري حماية اجللد.
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العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
 اعالن بالن�شر

151/2021/387 ا�شتئناف تظلم جتاري  
مذكرة اإعالن ب�لن�صر )اإ�صتئن�ف(

تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 
االق�مة  حم��ل  جم��ه��ول   - ������ض.ذ.م.م  فنت�صرز  اإي���رو   -1/ ���ص��ده  امل�صت�أنف  اىل 
كلندر عبداهلل  ���ض.ذ.م.م - وميثله:خ�لد  اإيرلينز  امل�صت�أنف / ميدك�ض  ان  مب� 
تظلم جت�ري   228/2021 رقم  ب�لدعوى  ال�ص�در  ا�صت�أنف/احلكم  قد   - ح�صني 
ب��ت���ري��خ:2021/6/22 ،  وح��ددت له� جل�صه ي��وم االرب��ع���ء امل��واف��ق 2021/9/29 
ال�ص�عة 17.30 م�ص�ءا بق�عة التق��صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:344/2021/72 تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة التظلم�ت وامل�صتعجل رقم 190

عق�ري  رق������م:183/2019  التحفظي  ال�����ص���در يف احلجز  ال��ق��رار  م��ن  تظلم   : ال��دع��وى  مو�صوع 
والر�صوم وامل�ص�ريف. 

املتظلم:بنك امل�صرق - �صركة م�ص�همة ع�مة
الط�بق  املبنى/3   - الع�ملي  امل���يل  دبي  - مركز  زاي��د  ال�صيخ  �ص�رع   - بردبي   - دبي  عنوانه:ام�رة 

ال�ص�د�ض مكتب رقم 605 - رقم مك�ين 2682589680 - وميثله:خ�لد حممد �صعيد بوج�صيم
املطلوب اإعالنه :  1- غنتوت اخلليج للمق�والت �ض.ذ.م.م  -  �صفته : متظلم �صده 

مو�صوع االإعالن :  قد اأق�م عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�ص�در يف 
احلجز التحفظي رق��م:183/2019 عق�ري والر�صوم وامل�ص�ريف - وحددت له� جل�صة يوم االحد  
املوافق 2021/9/19 ال�ص�عة 08.30 �ض يف ق�عة التق��صي عن بعد وعليك بتقدمي م� لديك من 
ف�ن  تخلفك  ، ويف ح�لة  االأق��ل  على  اأي���م  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1261/2021/322 ا�شتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة اال�صتئن�ف العق�رية الث�نية رقم 202
مو�صوع اال�صتئن�ف : اإ�صتئن�ف احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم:1000/2021 عق�ري جزئي - والر�صوم 

وامل�ص�ريف واالتع�ب. 
امل�صت�أنف:موؤ�ص�صة عق�ر

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 
 - م���ك����ين:3244594826   -  INFO@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه����ت���ف:0506767616   -  9

 IBAN:AE090500000000020106942
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد ع��صم �صهزاد حممد �صريف  -  �صفته : م�صت�أنف �صده
 ، جزئي  عق�ري  رق����م:2021/1000  ب�لدعوى  ال�ص�در  القرار/احلكم  اأ�صت�أنف  قد   : االإع��الن  مو�صوع 
وح��ددت له� جل�صة يوم االثنني  املوافق  2021/10/4  ال�ص�عة 10.00 �ض بق�عة التق��صي عن بعد ، 

وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1737/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18

مو�صوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )500.000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 

املدعي:ابراه�م ا ك�م�را
عنوانه:العنوان املخت�ر/ابراهيم ح�صن املال وم�ص�ركوه للمح�م�ة واال�صت�ص�رات الق�نونية - الك�ئن/ب�م�رة 

دبي - مق�بل ديرة �صيتي �صنرت - �ص�رع بور�صعيد �صرق - بن�ية �صيتي اأفنيو - الط�بق ال�ص�بع - مكتب 707
وميثله:ابراهيم ح�صن ابراهيم املال

املطلوب اإعالنه :  1- قولدن ك�مل للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م   -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ:2021/9/16 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ص�لح/ املدعي - بي�صرح وفق� لالجراءات ، حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر 

 6652/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر  - تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ام ا�ض لالإن�ص�ءات �ض.ذ.م.م - منطقة حرة
جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/بيج كرين للنقل الع�م �ض.ذ.م.م 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )239316.99( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر 
 6854/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر  - تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  حممد عبداهلل ح�صن مراد لنج�وي ، اجلن�صية االم�رات
جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/بنك م�صر 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )72446.62( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
 4024/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- يو�صف حن� زهرة  
 جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :واتر�صيل لتجهيز املب�ين ب�ملواد الع�زلة �ض.ذ.م.م 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/6/16   ب�لزام 
درهم   )622.692.46( وق��دره  مبلغ  للمدعيني  ي��وؤدي���  ب���ن  ب�لت�ص�من  عليهم�  املدعي 
ام�راتي مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ ا�صتحق�ق كل �صيك وحتى ال�صداد 
يف  احل��ق  ولكم    ، املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ص�ريف  والر�صوم  الت�م 

ا�صتئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
 1894/2021/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- بومروان للعق�رات  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :زبيدة بي بي - من ورثة املتويف/ع�دل �صهزاد �صهزاد �صليم ر�صوي - ب�صفته� 
والدة املتويف 

يوؤدوا  ب�ن  والت�ص�مم  ب�لت�ص�من  املدعي عليهم  الزام  الدعوى ومو�صوعه�  اأق�م عليك  قد 
ال��ف دره��م وذل��ك ج��ربا لهم عن ك�فة  للمدعيني مبلغ )150.000( دره��م م�ئة وخم�صون 
اال�صرار امل�ديه واالدبيه واملعنوية التي حلقت بهم نتيجة وف�ة مورثهم مع الزامهم بف�ئدة 

ت�خريية بواقع 12% من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد الت�م. 
اإدارة  وحددت له� جل�صة يوم االربع�ء املوافق 2021/9/22 ال�ص�عة 09:00 �صب�ح� يف مكتب 
لديك من  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا  الدعوى 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر        

 1102/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �صحر عبدالغفور  - جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :موؤ�ص�صة عق�ر

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
والر�صوم  دره��م   )247.488( وق��دره  مببلغ  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد 

وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م. 
ق�عة  يف  �صب�ح�   08:30 ال�ص�عة   2021/9/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث���ء  ي��وم  جل�صة  له�  وح���ددت 
التق��صي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  736/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 661/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)178.500( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.
ط�لب التنفيذ : موؤ�ص�صة عق�رات عجم�ن )عق�ر(

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 
مك�ين   -  EXECUTION1@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه����ت���ف:0504643947   -  9

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
املطلوب اإعالنه : 1- ف�نيل �ص�كريوف - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
، وعليه ف�ن املحكمة  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )178500( درهم ت�صليمه اىل ط�لب 
�صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3974/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2021/1647 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )415340( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.
ط�لب التنفيذ : رامي �صعيد احل�ج ح�صني

عنوانه:ام�رة ال�ص�رقة كورني�ض البحرية الفردان - �صنرت 104
املطلوب اإعالنه : 1- جميل ع�ص�م قبالوي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )415340( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة 
�صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:5876/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203

وقدره  مبلغ  ب�صداد  والتك�فل  ب�لت�ص�من  �صدهم�  املطلوب  ب���ل��زام  االم��ر  ب��صدار  املط�لبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
)7.985.19( درهم �صبعة االف وت�صعم�ئة وخم�صة وثم�نون درهم� وت�صعة ع�صر فل�ص� - والر�صوم وامل�ص�ريف والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ اال�صتحق�ق احل��صل بت�ريخ:2020/12/15 وحتى ال�صداد الت�م و�صمول االمر ب�لنف�ذ 

املعجل طليق� من قيد الكف�لة. 
املدعي:االأطلية املمت�زة لتج�رة االأ�صب�غ ذ.م.م

 - رق����م:2005980225  - مك�ين   8 رق��م  - مبنى  17اأ  �ص�رع   - الث�لثة  ال�صن�عية  القوز  - منطقة  دب��ي  عنوانه:ام�رة 
ه�تف:048852912 - ف�ك�ض:048852913 - متحرك:0503686287

���ض.ذ.م.م  -  �صفتهم� : مدعي  ان�صيتري انترييز  اك��وروب 2-  اإعالنهم� :  1- �صريلي�ض �ص�ليل �صريده�ر  املطلوب 
عليهم�

اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/9/9 - ب�لزام املدعي  مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر 
عليهم� ب�لت�ص�من والتك�فل ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ )7.985.19( درهم� �صبعة االف وت�صعم�ئة وخم�صة وثم�نون 
درهم� وت�صعة ع�صر فل�ص� - والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م وب�لر�صوم وامل�ص�ريف 

ورف�صت طلب نف�ذ املعجل .ولكم احلق يف ا�صتئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4838/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203

درهم   )1582800( وق��دره  مبلغ  للط�لب  ي��وؤدي  ان  �صده  املطلوب  ب�لزام  االم��ر  ا�صدار   : الدعوى  مو�صوع 
ب�لر�صوم  �صده  املطلوب  ال��زام  الت�م  ال�صداد  وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من   %12 ق�نونية  ف�ئدة  اىل  ب�ال�ص�فة 

وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 
املدعي:دام�ك هومز �ض.ذ.م.م

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - دبي - �ص�رع مر�صى درايف - وي�صت بريي ت�ور 
1 - الط�بق 19 - مكتب 1901 - 1909 - وميثله:زينب علي عي�صى ني�نغ

املطلوب اإعالنه :  1- حممد جنيب  -  �صفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/8/4 - ب�لزام  اأمر  مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار 
املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.582.800( درهم مليون وخم�صم�ئة واثن�ن وثم�نون الف 
وثم�من�ئة الف وثم�من�ئة درهم - والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ 2021/7/13 وحتى مت�م ال�صداد 
مع الزامه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�صت طلب النف�ذ املعجل .ولكم 

احلق يف ا�صتئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4654/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203

والر�صوم  درهم   )44.000.00( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ب�لزام  االمر  ب��صدار  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 
وامل�ص�ريف. 

املدعي:حممد احمد للمح�م�ة اال�صت�ص�رات الق�نونية
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - بردبي - �ص�رع ال�صيخ زايد - فندق ميلينيوم بالزا - مكتب 1902 - الدور 19 - ب�لقرب 

من حمطة اأبراج االم�رات للمرتو - وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل
املطلوب اإعالنه :  1- �صليم نواز خ�ن فهيم نواز  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/7/14 - امرت املحكمة 
يف م�دة جت�رية الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )40.000.00( درهم اربعني الف درهم� - والف�ئدة 
5% من ت�ريخ ا�صتحق�ق كل �صيك على حدا وحتى ال�صداد الت�م والر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب 
املح�م�ة ورف�صت م�عدا ذلك من طلب�ت وتنوه املحكمة برف�ض طلب التعوي�ض اكتف�ء ب�لق�ص�ء ب�لف�ئدة مع ت�ريخ 
اال�صتحق�ق بدال من بعد االطالع على االوراق امرت املحكمة يف م�دة جت�رية الزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )94.875( درهم فقط اربعة وت�صعون الف وثم�نية م�ئة خم�صة و�صبعون درهم� - والف�ئدة 5% من ت�ريخ 
ا�صتجق�ق ال�صيك وحتى ال�صداد الت�م والر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة .ولكم احلق يف 

ا�صتئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2158/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ص�د�صة رقم 405

مو�صوع الدعوى : الت�صريح بقيد الدعوى والزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�صوع 
املط�لبة مبقدار )44.072.02( درهم اربعة واربعون الف� واثن�ن و�صبعون درهم� واثن�ن فل�ص� - الزام املدعي 

عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة . 
املدعي:�صركة جمموعة االم�رات لالت�ص�الت )جمموعة ات�ص�الت( �ض.م.ع

ات�ص�الت  - مبنى مبنى  �ص�رع حمدان بن حممد   - ابوظبي   - املط�ر   - ابوظبي  ام���رة   - عنوانه:االم�رات 
الرئي�صي - بج�نب م�رك�ض �صبن�صر

املطلوب اإعالنه : 1- �ص�ران �صينغ �صوم ن�ت  -  �صفته : مدعي عليه 
الت�صريح بقيد الدعوى وال��زام املدعي عليه ب�ن  اأق���م عليك الدعوى ومو�صوعه�  مو�صوع االإع��الن : قد 
واثن�ن  الف�  واربعون  اربعة  درهم   )44.072.02( مبقدار  املط�لبة  مو�صوع  الفواتري  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي 
- وحددت  املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل  وامل�ص�ريف  ب�لر�صوم  عليه  املدعي  ال��زام   - فل�ص�  واثن�ن  درهم�  و�صبعون 
له� جل�صة يوم االأربع�ء  املوافق  2021/9/22  ال�ص�عة 09.00 �ض يف مكتب اإدارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف 
ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2125/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ص�د�صة رقم 405
مبقدار  املط�لبة  مو�صوع  الفواتري  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي  ب���ن  عليه  املدعي  ال��زام   : ال��دع��وى  مو�صوع 

)38.644.79( درهم الزام املدعي عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة . 
املدعي:�صركة جمموعة االم�رات لالت�ص�الت )جمموعة ات�ص�الت( �ض.م.ع

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - ديرة - دبي - برج ات�ص�الت - ديره - الط�بق الرابع - مق�بل �صرياتون 
info@alowaislaw.com:اخلور - مك�ين:3024595127 - بريد الكرتوين
املطلوب اإعالنه :  1- حممد رم�ص�ن �صودري حممد يو�صف  -  �صفته : مدعي عليه 

ي��وؤدي للمدعية قيمة  ب�ن  املدعي عليه  ال��زام  الدعوى ومو�صوعه�  اأق���م عليك  :  قد  االإع��الن  مو�صوع 
الفواتري مو�صوع املط�لبة مبقدار )38.644.79( درهم الزام املدعي عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل 
ال�ص�عة 09.00 �ض يف مكتب  املوافق  2021/9/23   له� جل�صة يوم اخلمي�ض   - وح��ددت  املح�م�ة  اتع�ب 
اإدارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1090/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية الث�لثة رقم 197

وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )269.590( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م . 

االعم�ل  نقطة  بن�ية   - بور�صعيد  منطقة   - امل��ط���ر  ���ص���رع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام���رة  عق�ر  املدعي:موؤ�ص�صة 
 -  INFO3@OMALC.AE:الكرتوين بريد   - ه���ت��ف:0506767616   -  9 رقم  - مكتب  امليزانني   -
مك�ين:IBAN:AE090500000000020106942  3244594826 وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل 

احمد بخيت املطرو�صي 
املطلوب اإعالنه :  1- عبدال�صالم رم�ص�ن �صريف  -  �صفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
)269.590( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م- 
التق��صي عن بعد  ال�ص�عة 10.00 �ض يف ق�عة  املوافق  2021/9/29   االرب��ع���ء   يوم  له� جل�صة  وح��ددت 
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1085/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية الث�لثة رقم 197
وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )246.179( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 

واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م . 
املدعي:موؤ�ص�صة عق�ر

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 9 - 
ه�تف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه :  1- فالدميري ابرو�صيموف  -  �صفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
الت�م  ال�صداد  )246.179( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى 
التق��صي عن بعد  ال�ص�عة 10.00 �ض يف ق�عة  املوافق  2021/9/26   - وح��ددت له� جل�صة يوم االح��د  
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1082/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية ال�ص�بعة رقم 248
وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )254.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 

واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م . 
املدعي:موؤ�ص�صة عق�ر

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 9 - 
ه�تف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه :  1- ايرين� فومو�صكين�  -  �صفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
الت�م  ال�صداد  )254.000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى 
- وح��ددت له� جل�صة يوم االثنني  املوافق  2021/9/27  ال�ص�عة 09.30 �ض يف ق�عة التق��صي عن بعد 
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1080/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية ال�ص�د�صة رقم 216

وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )280.273( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م . 

املدعي:موؤ�ص�صة عق�ر
عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 9 - 

ه�تف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826
IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنه :  1- ال�صي� �صدريتدنوف�  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
الت�م  ال�صداد  )280.273( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى 
التق��صي عن بعد  ال�ص�عة 08.30 �ض يف ق�عة  املوافق  2021/9/26   - وح��ددت له� جل�صة يوم االح��د  
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1104/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية ال�ص�د�صة رقم 216
وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )518.499( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 

واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م . 
املدعي:موؤ�ص�صة عق�ر

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 9 - 
ه�تف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه :  1- علي ر�ص�ئي داران  -  �صفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
الت�م  ال�صداد  )518.499( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى 
التق��صي عن بعد  ال�ص�عة 08.30 �ض يف ق�عة  املوافق  2021/9/26   - وح��ددت له� جل�صة يوم االح��د  
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1100/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية الرابعة رقم 198
وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )298.953( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 

واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة املط�لبة % من املط�لبة وحتى ال�صداد . 
املدعي:موؤ�ص�صة عق�ر

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 9 - 
ه�تف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنهم� :  1- �صلم�ن �صويف 2- حممد �صويف  -  �صفتهم� : مدعي عليهم� 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
)298.953( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة املط�لبة % من املط�لبة وحتى ال�صداد 
- وح��ددت له� جل�صة يوم االثنني  املوافق  2021/9/27  ال�ص�عة 10.00 �ض يف ق�عة التق��صي عن بعد 
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1098/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية الرابعة رقم 198
وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )497.672( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 

واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12 % من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م . 
املدعي:موؤ�ص�صة عق�ر

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 9 - 
ه�تف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه :  1- زبري اوان  -  �صفتهم� : مدعي عليهم� 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
)497.672( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12 % من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م 
- وحددت له� جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2021/9/30  ال�ص�عة 10.00 �ض يف ق�عة التق��صي عن بعد 
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2562/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية الث�نية رقم 12

والر�صوم  دره���م   )50300( وق���دره  مببلغ  ب�لت�ص�من  عليهم  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة   : ال��دع��وى  م��و���ص��وع 
وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية 9% من ت�ريخ اال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م و�صمول احلكم 

ب�لنف�ذ بال كف�لة . 
املدعي:ال�صيد علي ال�صيد مر�صى

عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - ديرة - دبي - �ص�رع ابوبكر ال�صديق - مبنى مرج�نة اخلليج - �صقة 201 - 
م�صجد بور �صعيد

املطلوب اإعالنه :  1- ويبتك لالدارة الت�صويقية  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�ص�من مببلغ وقدره 
اال�صتحق�ق وحتى  ت�ريخ  9% من  الق�نونية  والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  درهم   )50300(
ال�صداد الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ بال كف�لة - وحددت له� جل�صة يوم الثالث�ء  املوافق  2021/9/28  ال�ص�عة 
08.30 �ض يف ق�عة التق��صي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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بنك الإمارات دبي الوطني ي�سجل اأكرث من 34 مليون 
معاملة دفع خالل حملته ‘معًا، ندفع مبيزة عدم التالم�ص’

•• دبي-الفجر: 

الرائدة يف منطقة  امل�صرفية  الوطني، املجموعة  االإم���رات دبي  اأعلن بنك 
ال�صرق االأو�صط و�صم�ل اأفريقي� وتركي�، عن ت�صجيل اأكر من 34 مليون 
التالم�ض’  ندفع مبيزة عدم  ‘مع�ً،  دفع التالم�صية خالل حملته  مع�ملة 
والتي ا�صتمرت ملدة ثم�نية اأ�ص�بيع، حمققة بذلك جن�ح�ً متميزاً يوؤكد على 
اجلهود املتوا�صلة التي يبذله� البنك لت�صجيع وت�صريع ا�صتخدام املدفوع�ت 
الالتالم�صية. انطلقت احلملة يف مطلع الع�م اجل�ري ب�ل�صراكة مع �صركة 
للعمالء  واأت���ح��ت  الرقمية،  املدفوع�ت  ال��رائ��دة يف جم���ل  الع�ملية   Visa
فر�ض الفوز ب�ملك�ف�آت املجزية لق�ء انتق�لهم اإىل املدفوع�ت الالتالم�صية 
وتبني طرق خمتلفة الإجراء املدفوع�ت. وقدمت احلملة ثالث �صي�رات من 
طراز بي اإم دبليو 520 اآي لثالثة ف�ئزين حمظوظني وهم: حمد حممد 
�ص�لح عمران حممد  م��دور؛  اأحمد حممد عبدو  ك��رمي  اأح��م��د؛  اهلل  عبد 
 50 االأخ��رى  اجلوائز  ت�صمنت  ال�صي�رات،  ج�نب  واإىل  الطنيجي.  اخلي�ل 
جه�ز تلفزيون ذكي بقي��ض 75 بو�صة و200 ه�تف اآيفون 12 اإ�ض، وقد 
اأت�حت احلملة للعمالء فر�ض امل�ص�ركة يف ال�صحوب�ت لق�ء كل عملية دفع 
Visa  من  اأو االئتم�ن  التالم�صية يجرونه� ب��صتخدام بط�ق�ت اخل�صم 
للفوز  الكبري  ال�صحب  يف  الدخول  وبفر�صة  الوطني،  دب��ي  االم����رات  بنك 

مبزيد من اجلوائز القيمة.
مرة  كل  يف  ال�صحوب�ت  يف  للم�ص�ركة  اإ�ص�فية  بفر�صة  العمالء  حظي  وقد 
البط�ق�ت  مترير  عرب  املت�جر  من  م�صرتي�تهم  لق�ء  الدفع  فيه�  اخت�روا 
لدى  للم�ص�ركة  فر�صتني  على  ح�صلوا  كم�  التالم�صي،  ب�أ�صلوب  للدفع 
االإلكرتونية، وعلى ثالث  التج�رة  االإنرتنت الإمت�م مع�مالت  الدفع عرب 
فر�ض للم�ص�ركة عن كل عملية دفع اأجروه� ب��صتخدام املح�فظ الرقمية 
مثل اأبل ب�ي اأو جوجل ب�ي اأو �ص�م�صوجن ب�ي واأجهزة تتبع اللي�قة البدنية 
الفوز  من  الف�ئزون  العمالء  ومتكن  ب���ي.  وج���رم��ني  ب���ي  بيت  فيت  مثل 
بجوائزهم عرب اإجراء مع�ملة التالم�صية اأخرية للح�صول على �صي�رة بي 
اإم دبليو 520 اآي مق�بل 520 درهم�ً فقط، وه�تف اآيفون 12 اإ�ض مق�بل 

12 درهم�ً وجه�ز تلفزيون ذكي قي��ض 75 بو�صة مق�بل 75 درهم�ً.
و���ص���ه��م��ت احل��م��ل��ة ب����دور م��ل��ح��وظ يف ت�����ص��ري��ع وت����رية اع��ت��م���د املدفوع�ت 
الالتالم�صية، حيث �صهدت ارتف�ع معدالت االإنف�ق على كل بط�قة ن�صطة 
بن�صبة 67% مق�رنة مبعدالته� الع�م امل��صي، كم� ارتفعت مع�مالت الدفع 
�صهدت  ال�صوق،  فئ�ت  �صعيد  وعلى   .47% بن�صبة  ن�صطة  بط�قة  كل  عرب 
املدفوع�ت  ب��صتخدام  االإن��ف���ق  م�صتوي�ت  اأعلى  الكربى  واملت�جر  البق�لة 
اأعلى معدالت النمو يف  الالتالم�صية، يف حني �صجلت الفن�دق واملنتجع�ت 

قيمة االإنف�ق وعدد املع�مالت.
ويف هذا ال�صي�ق، ق�ل مروان ه�دي، ن�ئب الرئي�ض التنفيذي ورئي�ض ق�صم 
ل��الأف��راد يف االإم����رات لبنك االإم����رات دب��ي الوطني:  اخل��دم���ت امل�صرفية 
“لط�مل� ك�ن بنك االإم�رات دبي الوطني �صّب�ق�ً اإىل تعزيز االبتك�ر يف القط�ع 
مبجموعة  عمالئه  ت��زوي��د  ال��ي��وم  ويوا�صل  امل��دف��وع���ت،  وتقني�ت  امل�صريف 
وا�صعة من خي�رات الدفع الالتالم�صية واملدفوع�ت عرب الهواتف الذكية. 
ال�صوق،  املدفوع�ت يف  الكبرية على �صعيد قيمة  ال�صوقية  ونظراً حل�صتن� 
املدفوع�ت  اعتم�د  على  االإق��ب���ل  تعزيز  ب��دور حم��وري يف  �ص�همت جهودن� 
الالتالم�صية يف دولة االإم�رات العربية املتحدة، ال�صّيم� اأن هذه التقني�ت 
اأكر اأم�ن�ً خالل ج�ئحة كوفيد-19، وي�صعدن�  الالتالم�صية توفر خي�راً 
مع  تزامن�ً  املتطورة  التقني�ت  ه��ذه  العتم�دهم  عمالءن�  نك�فئ  اأن  اليوم 

�صعين� املتوا�صل اإىل تعزيز روح الت�آزر يف املجتمع«.

»ملتي بالي« تو�سع ا�ستثماراتها يف »فاير 
فالي« الأمريكية بقيمة 55 مليون درهم

•• اأبوظبي -وام:

من  ب�لك�مل  واململوكة  الت�بعة  لال�صت�ص�رات  بالي”  “ملتي  جمموعة  اأعلنت 
قبل ال�صركة الع�ملية الق�ب�صة، عن تو�صيع ا�صتثم�راته� بقيمة 55 مليون درهم 
و�ص�ئط  لتقدمي خدمة  “ف�يرفالي”  االأمريكية  الرقمية  الو�ص�ئط  يف من�صة 
�صي�رات  على  به�  اخل��صة  االإعالنية  ال�ص��ص�ت  تثبيت  عرب  دين�ميكية  اإع��الم 
االأجرة والنقل امل�صرتك يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صم�ل اإفريقي�. وتت�صمن 
وذلك  اأبوظبي،  يف  ف�يرفالي  مع  م�صرتك  م�صروع  مكتب  اإن�ص�ء  اخلطوة  هذه 
من�صة  وي��دع��م   .2021 م���ي��و  يف  بالي”  “ملتي  ل���  االأويل  اال�صتثم�ر  عقب 
ب�رزون  م�صتثمرون  له�،  مقراً  فران�ص�صكو  �ص�ن  من  تتخذ  التي  “ف�يرفالي” 
جل�معة  ال��ت���ب��ع   StartX و���ص��ن��دوق  اإك�����ض  اإف  واإن  فينت�صرز  ج��وج��ل  م��ث��ل 
“ملتي بالي:  ل�مجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  بوعزة،  �ص�مية  وق�لت  �صت�نفورد. 
تو�صيع  اإىل  الرامية  بالي‘  ’ملتي  ا�صرتاتيجية  مع  ال�صفقة  ه��ذه  “تتم��صى 
ح�صته� ال�صوقية يف االإعالن�ت الرقمية اخل�رجية، وت�أتي ا�صتكم�اًل ال�صتثم�رن� 
اإذ نتطلع اإىل تو�صيع نط�ق  االأخري يف �صركة االإم���رات لتعليم قي�دة ال�صي�رات، 
للنظر  ‘ الفت�ً  ’ ف�يرفالي  اأداء  وك���ن   . االإم����رات  ال�صي�رات يف  االإع��الن���ت من 
التج�رية  العالم�ت  املدن من ج�ئحة كوفيد_19 وعودة  ب�لتزامن مع تع�يف 
خالل  من  نعزز  امل�صتهلكني.  مع  التوا�صل  بهدف  اخل�رجية  االإعالن�ت  لو�صع 
على  ق���ئ��م��ة  مبتكرة  ت�صويق  ا���ص��رتات��ي��ج��ي���ت  ب��ت��وف��ري  ال��ت��زام��ن���  ال�صفقة  ه���ذه 
ك�ن  ق���ل  ج�نبه،  اأخرى.” م��ن  م��رة  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  التكنولوجي� 
بينن�  “اأ�صبح  “ف�يرفالي”:  ل�  التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�ص�ض  ال�صريك  جون�ي، 
�صراكة قوية منذ اللحظة االأوىل ال�صتثم�ر �صركة ’ملتي بالي‘ يف ’ف�يرفالي‘، 
ونقدر تع�ونهم ودعمهم لن� ونحن نوا�صل رحلتن� لتحقيق قفزة نوعية يف قط�ع 
االإعالن من خالل من�صتن� املتطورة التي تعتمد على التكنولوجي�. مع ا�صتمرار 
’ملتي بالي‘  بوترية مت�ص�رعة، ي�صعدن� تو�صيع �صراكتن� مع  ’ف�يرفالي‘  منو 
من خالل جولة اال�صتثم�ر الث�نية ومكتب امل�صروع امل�صرتك الذي �صيمكنن� من 
كبرية  فر�صة  نرى  حيث  اإفريقي�،  و�صم�ل  االأو�صط  ال�صرق  �صوق  اإىل  الو�صول 

لتو�صيع نط�ق اأعم�لن� فيه�.”

اأحمد بن �سعيد يفتتح الدورة 97 ملوؤمتر ومعر�ص جمعية مهند�سي البرتول
•• دبي - وام:

رئي�ض  اآل مكتوم  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
هيئة دبي للطريان الرئي�ض االأعلى ملجموعة طريان 
االإم�رات رئي�ض املجل�ض االأعلى للط�قة يف دبي اأعم�ل 
ال�صنوي  ال��ت��ق��ن��ي  وامل��ع��ر���ض  ل��ل��م��وؤمت��ر   97 ال�����دورة 
�صمو  رع�ية  حتت  املق�م  ال��ب��رتول  مهند�صي  جلمعية 
اآل مكتوم ويل  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�صيخ ح��م��دان 
دبي  مركز  ..يف  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد 
اأويل”  “دراجون  �صركة  تنظمه  و  الع�ملي  ال��ت��ج���ري 
حلكومة  ب�لك�مل  اململوكة  واالإن��ت���ج  التنقيب  من�صة 
دبي . ي�ص�رك يف الفع�لي�ت خرباء ع�مليون يف قط�ع�ت 

التنقيب عن النفط واالإنت�ج .
وعقب االفتت�ح ق�م �صموه بجولة يف املعر�ض التقني 
 12 م��ن  �صركة   30 فيه  ت�����ص���رك  وال���ذي  امل�ص�حب 
التقني�ت احل�لية  دولة تعر�ض جمموعة وا�صعة من 
وامل�صتقبلية مع عرو�ض تو�صيحية و�ص��ص�ت تف�علية 
تقدم للزوار جتربة جذابة الكت�ص�ف اأحدث التقني�ت 

ال�ص�عدة يف جم�ل اال�صتك�ص�ف واالإنت�ج.
واأكد مع�يل �صعيد حممد الط�ير رئي�ض جمل�ض اإدارة 
�صركة دراجون اأويل يف كلمة خالل افتت�ح املوؤمتر اأن 
الكت�ص�ف  ع�مليًة  من�صًة  تكون  الأن  تطمح  دب��ي  اإم���رة 
احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة وال��ق���ئ��م��ة ع��ل��ى امل��ع��رف��ة للت�صدي 

لتحدي�ت تغري املن�خ.
ي�أخذ  الأن  ُم��ِل��ح��ًة  ال�����ص��رورة  “ب�تت  م��ع���ل��ي��ه:  وق����ل 
الأحد  ويت�صدى  االأم���ر  ب��زم���م  وال��غ���ز  النفط  ق��ط���ع 
اأكرب التحدي�ت التي تواجهه اأال وهي “االنتق�ل اإىل 
امل�ص�ركة  يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  االنبع�ث�ت”  �صفرية 
قبل  من  القوي  والدعم  املُخِل�صة  واجلهود  الف�علة 
اجلميع وا�صعني ُن�صَب اأعينن� حقيقة اأن %80 من 
ي�أتي من  الراهن  الوقت  يف  الع�مل  يف  الط�قة  مزيج 

الوقود االأحفوري«.
واأع�����رب ع��ن ث��ق��ت��ه ب�����أن ال��ربن���م��ج ال��ف��ن��ي للموؤمتر 
واملعر�ض التقني ال�صنوي جلمعية مهند�صي البرتول 
حول  ه�دفًة  طروح�ٍت  تقدم  مثمرًة  اأبح�ث�ً  يت�صمن 
والتع�ون  للتعلم  �ص�نحًة  فر�صًة  وتتيح  املو�صوع  هذا 
يتمثل يف  اآخ���ر  اإىل حت��ٍد  واأ���ص���ر   . اجل��ه��ود  وت�ص�فر 

اأر�ض الواقع الأحدث  التطبيق ال�صريع والفع�ل على 
التقني�ت االإحاللية بهدف تعزيز الكف�ءة واالإنت�جية 
ف�����ص��اًل ع��ن االل���ت���زام واالم��ت��ث���ل ب���ل��ل��وائ��ح واملع�يري 
العديد  فيه  توؤكد  ال��ذي  الوقت  ال�ص�رمة يف  البيئية 
الكف�ءات  لتطوير  ال�صعى  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال����دول  م��ن 
املحلي وكل ذلك ي�صهم بدوٍر مهم  املحلية واملحتوى 

يف منح “تراخي�ض الت�صغيل” ل�صرك�ت الط�قة.
واأو�صح اأنه على الرغم من اأن البع�ض يرى اأن قط�ع 
التحول  تبني  يف  م���  ح��د  اإىل  بطيئ  وال��غ���ز  ال��ن��ف��ط 
الرقمي مق�رنًة ب�لقط�ع�ت االأخرى فقد اأدت ج�ئحة 
يف  التحول  ه��ذا  وت��رية  ت�صريع  اإىل  “كوفيد-19” 

العديد من �صرك�ت النفط والغ�ز الرائدة .
اآخر يف  اإن توجه�ً  وق�ل مع�يل �صعيد حممد الط�ير 
هذه  يف  التمويل  اأن  وه��و  اأال  ر�صده  مت  النفط  �صوق 
واأن  م�صتفي�صة  ج����دوى  درا����ص����ت  ي��ت��ط��ل��ب  ال���ف���رتة 
الو�صول اإىل راأ�ض امل�ل ب�ت ميثل حتدي�ً كبرياً حيث 
يتن�ق�ض عدد امل�صتثمرين الراغبني يف اال�صتثم�ر يف 
النفط والغ�ز خ��صة يف امل�ص�ريع الكربى ونوه اأن هذه 
املرحلة من م�صرية النفط والغ�ز ت�صكل م�صهداً جديداً 

واالأعم�ل  والتكنولوجي�  الط�قة  قط�ع�ت  يف  للق�دة 
واحلكومة والتمويل اإذ ظهر اأم�مهم التحدي واأ�صبح 
بدوٍر  والقي�م  االأم��ور  بزم�م  لالأخذ  الفر�صة  لديهم 

ح��صٍم يف هذه االأوق�ت التي ت�صهد تغريات مهمة.
واأ�ص�ف اأن املوؤمتر واملعر�ض التقني ال�صنوي جلمعية 
للمن�ق�ص�ت  مهمة  من�صًة  يوفر  ال��ب��رتول  مهند�صي 
التحدي�ت  ع��ل��ى  للتغلب  وال������روؤى  االأف���ك����ر  وت���ب����دل 
داعي�ً  واحللول  التقني�ت  اأح��دث  ب��صتخدام  العديدة 
ال�ص�نحة ملد  الفر�صة  امل�ص�ركني لال�صتف�دة من هذه 
ج�صور التوا�صل والنق��ض وتب�دل اخلربات والتج�رب 
ل��ت��ع��م ال���ف����ئ���دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م��ع��رب���ً ع���ن متني�ته 

للموؤمتر والق�ئمني عليه ب�لنج�ح والتوفيق.
اأكد �صع�دة املهند�ض علي را�صد اجلروان  ومن ج�نبه 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة “دراجون اأويل” الرئي�ض 
�صريكز  امل��وؤمت��ر  اأن  مم�ثلة  كلمة  يف  للموؤمتر  ال��ع���م 
امل�صتقبلية  ال��ط���ق��ة  اجت�����ه  ع��ل��ى  م��ن���ق�����ص���ت��ه  خ���الل 
والغ�ز  النفط  “رحلة  عنوان  الع�م حتت  وينظم هذا 

اجلديدة: الر�ص�قة واالبتك�ر وخلق القيمة«.
دولة  يف  الث�نية  للمرة  ينظم  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اإن  وق���ل 

واملخت�صون  واخل����رباء  ال��ق���دة  ين�ق�ض  اإذ  االإم������رات 
التقدم  ال��ع���مل  اأن��ح���ء  جميع  م��ن  النفط  �صن�عة  يف 
التكنولوجي واأف�صل املم�ر�ص�ت والتحدي�ت واحللول 

يف قط�ع النفط على مدار اأي�م املوؤمتر الثالثة.
 400 نحو  ن�صر  �صت�صهد  املعر�ض  اأي����م  اأن  واأ���ص���ف 
واإلكرتونية  فنية  جل�صة   60 خ���الل  تقني  ع��ر���ض 
وخ������ص��ة ح���ول ���ص��ن���ع��ة ال��ن��ف��ط واحل���ل���ول الرقمية 
االأوراق  ج�نب  اإىل  القط�ع  ي�صهده�  التي  للتحدي�ت 
لت�صجيع  املنظمة  اللجنة  ا�صتعر�صته�  التي  الفنية 

التقدم املتنوع واملتعدد االأوجه يف ال�صن�عة.
ال�صنوي  الفني  واملعر�ض  املوؤمتر  برن�مج  اأن  واأو�صح 
املم�ر�ص�ت  ���ص��ي��غ��ط��ي  ال���ب���رتول  م��ه��ن��د���ص��ي  جل��م��ع��ي��ة 
ال��ن������ص��ئ��ة يف خم��ت��ل��ف مراحل  احل���ل��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي���ت 
و�صيوفر  واإنت�جهم�  والغ�ز  النفط  ا�صتخراج  عملي�ت 
املوؤمتر فر�ص�ً الإثراء مع�رف اجله�ت املعنية وتعزيز 
ب��ي��ن��ه��� م���ن خ����الل اجتم�ع�ت  ف��ي��م���  ال���ت���ع����ون  ���ص��ب��ل 
ا�صرتاتيجية وجل�ص�ت فنية وندوات بينم� ي�صتعر�ض 
جميع  من  القط�ع  تقني�ت  اأح��دث  املتزامن  املعر�ض 

اأنح�ء الع�مل«. 

»اإك�سبو 2020 دبي« ي�سّخر اأحدث التقنيات والذكاء ال�سطناعي والروبوتات خلدمة الب�سرية
•• اأبوظبي-وام:

 - رئي�ض  ن�ئب  العو�صي،  اإمي����ن  ك�صفت 
االأمن االإلكرتوين والتكيُّف، يف “اإك�صبو 
احلدث  ا���ص��ت��ع���ن��ة  ع���ن  دبي”   2020
الع�ملي بربجمي�ت متخ�ص�صة للمح�ك�ة 
التنبوؤ  اأج����ل  م���ن  امل��ع��ل��وم���ت،  وحت��ل��ي��ل 
وحتليله�،  وت��ت��ب��ع��ه���  احل�����ص��ود  ب��ح��رك��ة 
الإدارت��ه��� يف  ال��الزم��ة  الت�صورات  وو�صع 
اأنح�ء املوقع بهدف تقدمي جتربة �صل�صة 

واآمنة للزوار.
وق�لت يف حوار مع وك�لة اأنب�ء االإم�رات 
“وام” اإن “ اإك�صبو 2020 دبي “ �صيوفر 
عرب تطبيق�ت ذكية، جتربة ا�صتثن�ئية ال 
والدول  وال�صرك�ء  ال��زوار  ُتن�صى جلميع 
التطبيق�ت،  ه���ذه  ب��ني  وم���ن  امل�����ص���رك��ة، 
تطبيق لله�تف الذكي ي�ص�عد اجلمهور 

على ا�صتك�ص�ف الكثري مم� يقدمه اإك�صبو 
2020 دبي قبل الزي�رة واأثن�ءه� ومب� 
واأم�كنه�،  ال��ف��ع���ل��ي���ت  م��واع��ي��د  ي�صمل 
للطرق  واالإر�ص�د  التف�علية،  واخلرائط 
الرحلة مب�  اجل��ذب، وتخطيط  واأم�كن 

يتن��صب مع اهتم�م�ت الزائر.
 2020 “اإك�صبو  ت��ع���ون  اإىل  واأ����ص����رت 
دبي” مع “اأك�صنت�صر” و” دبي الذكية” 
الإجراء  اف��رتا���ص��ي��ة  �صخ�صية  لتطوير 
ب��صتخدام  اجل���م���ه���ور  م���ع  امل���ح����دث����ت 
الذك�ء اال�صطن�عي ت�صّمى »اأمل«، ق�درة 
ع��ل��ى م��ع���جل��ة وحت��ل��ي��ل ك��م��ي���ت كبرية 
واالإج�بة  ف�ئقة،  ب�صرعة  املعلوم�ت  من 
العربية  ب���ل��ل��غ��ت��ني  ال�����زوار  اأ���ص��ئ��ل��ة  ع���ن 

واالإجنليزية بدقة.
وتطرقت العو�صي اإىل نظ�م اال�صطف�ف 
الذي  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ال��ذك��ي 

انتظ�ر  ت��ق��ل��ي�����ض وق����ت  ع��ل��ى  ���ص��ي�����ص���ع��د 
الزوار، مب� ي�صمح لهم بق�ص�ء مزيد من 
مزيد  وا�صتك�ص�ف  ج��والت��ه��م  يف  ال��وق��ت 
من اأم�كن اجلذب، ومُيّكن النظ�م الزوار 
من حجز مواعيد حمددة وحتقيق اأكرب 
ا�صتف�دة من زي�راتهم، من خالل حتديد 
من  ومتكينهم  يخت�رونه،  ال��ذي  اجلن�ح 
من  ين��صبهم  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  زي����رت���ه 
دون احل�جة اإىل اال�صطف�ف يف طوابري 
اأجنحة  ال��ن��ظ���م يف  و���ص��ي��ت��وف��ر  ان��ت��ظ���ر، 
والتنقل  /الفر�ض  الثالثة  املو�صوع�ت 
اأجنحة  اإىل  اإ����ص����ف���ة  واال�����ص����ت����دام����ة/، 

الدول.
�صريك  وه��ي  “�صيمن�ض”  اأن  واأو�صحت 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  جم����ل  يف  ر���ص��م��ي  اأول 
�صتقوم  دب��ي   2020 الإك�صبو  الرقمية 
بربط ومت�بعة 137 مبنى والتحكم به� 

ال�صح�بية  االإدارة  من�صة  عرب  ب�لك�مل 
وذلك  ن�فيغيتور”،  “�صيمن�ض  املركزية 
على امتداد م�ص�حة موقع احلدث الع�ملي 

التي تبلغ 4.38 كيلومرت مربع.
واأكدت ن�ئب رئي�ض - االأمن االإلكرتوين 
اأن  2020 دبي”  “اإك�صبو  والتكيُّف، يف 
�صيتم  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  ه���ذه  تطبيق 
املو�صوع�ت  م��ن���ط��ق  اأرج�������ء  ج��م��ي��ع  يف 
ال��ف��رع��ي��ة ال��ث��الث��ة ل��ل��ح��دث ال��ع���مل��ي /

وذلك  واال���ص��ت��دام��ة/،  والتنقل  الفر�ض 
للمو�صوع�ت  املخ�ص�صة  االأج��ن��ح��ة  يف 
الفرعية ومعظم اأجنحة الدول امل�ص�ركة، 

اإ�ص�فة اإىل مركز دبي للمع�ر�ض.
يعد  دبي”   2020 “اإك�صبو  اإن  وق�لت 
ممت للجمع بني الن��ض  جتربة ع�ملية �صُ
واملجتمع�ت والدول للعمل مع�ً وتقدمي 
حلول للتحدي�ت التي تواجهن�، والتع�ون 

ل��ت�����ص��خ��ري اأح������دث ال��ت��ق��ن��ي���ت وال���ذك����ء 
خلدمة  وال�����روب�����وت������ت  اال����ص���ط���ن����ع���ي 
اال�صطن�عي  ال���ذك����ء  ب��ق��وة  ال��ب�����ص��ري��ة، 

الق�درة على اإحداث حتّول املوقع.

افتتح موؤمتر ومعر�س غازتك احلدث الأكرب من نوعه والأول عامليًا منذ بداية اجلائحة

حمدان بن حممد: ثقة العامل يف دبي تزيد من م�سوؤوليتها 
ك�سريك  يف اإيجاد البدائل الفعالة لدعم اأهداف التنمية امل�ستدامة

•• دبي -وام:

ال�صمو  �ص�حب  من  كرمية  رع�ية  حتت 
اآل مكتوم ن�ئب  ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال����وزراء 
�صمو  اف��ت��ت��ح  اهلل”،  “رع�ه  دب���ي  ح���ك��م 
اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
موؤمتر  فع�لي�ت  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم 
اأكرب  ي��ع��د  ال���ذي  “غ�زتك”،  وم��ع��ر���ض 
ال���ف���ع����ل���ي����ت ال���ع����مل���ي���ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
املُ�ص�ل  وال��غ���ز  الطبيعي  ال��غ���ز  جم���الت 
نحو  مب�ص�ركة  والط�قة،  والهيدروجني 
واملتخ�ص�صني  اخل����رباء  م��ن  األ��ف���   15
اأنح�ء  م���ن خم��ت��ل��ف  امل���ج����الت  ت��ل��ك  يف 
االأوىل  للمرة  املب��صر  ب�حل�صور  الع�مل 
كوفيد-19  ج���ئ��ح��ة  ب����دء  م��ن��ذ  ع���مل��ي���ً 
 23 احل��دث حتى  اأع��م���ل  ت�صتمر  بينم� 
�صبتمرب اجل�ري يف مركز دبي التج�ري 
ال�صيخ ح��م��دان بن  �صمو  واأك���د  ال��ع���مل��ي. 
الثقة  اأن  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د 
الكبرية التي تتمتع به� دبي يف االأو�ص�ط 
ال�صيم�  امل�صتوي�ت،  ك�فة  وعلى  الع�ملية 
املع�ر�ض  وا�صت�ص�فة  تنظيم  جم���ل  يف 
تزيد  ال��ك��ربى،  والفع�لي�ت  وامل��وؤمت��رات 
من م�صوؤوليته� ك�صريك يف دعم اأهداف 
امل�����ص��ت��دام��ة، وكذلك  ال��ع���مل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
دوره� يف اإيج�د البدائل واخلي�رات التي 
ت��دع��م ه��ذه امل�����ص��رية م��ع م��� تطلقه من 
مب�درات وم�ص�ريع خالقة، حيث يتن�مى 
ت�صهم  التي  احللول  تقدمي  يف  دب��ي  دور 

يف التغلب على حتدي�ت يت�ص�رك الع�مل 
يف العمل على اإيج�د �صين�ريوه�ت فع�لة 
للتع�طي معه� بكف�ءة مب� يكفل ا�صتدامة 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وم���ن اأه��م��ه��� ت��ر���ص��ي��د امل����وارد 
وح�صن توظيف م�ص�در الط�قة، خ��صة 
النظيفة منه� واملتجددة من اأجل �صم�ن 
�صالمة البيئة واحلف�ظ عليه� لالأجي�ل 
���ص��م��و ويل ع��ه��د دبي  ال���ق����دم���ة. ون������ّوه 
الط�قة  حلول  وتوظيف  اإيج�د  ب�أهمية 
النظيفة واملتجددة وهو م� ميثل اأولوية 
االإم�رات  دول��ة  اأول��وي���ت  �صمن  رئي�صية 
العربية املتحدة، واإم�رة دبي التي تقدم 
اإىل  امل��ب���درة  ع���مل��ي���ً يحتذى يف  من��وذج���ً 
تبني بدائل متكنه� من تلبية احتي�ج�ت 
من  فيه�  ال�ص�ملة  التنموية  النه�صة 
على  احل��ف���ظ  ي��راع��ي  ب�أ�صلوب  الط�قة، 
الط�قة  م���وارد  م��ن  ب���ال���ص��ت��ف���دة  البيئة 
النووية  الط�قة  مقدمته�  ويف  املتجددة 
يعك�ض  م�  ال�صم�صية،  والط�قة  ال�صلمية 
م����دى ح��ر���ض ال���ق���ي����دة ال��ر���ص��ي��دة على 
للط�قة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل���ل���ول  ت��ط��ب��ي��ق 
امل�صتدامة.  ال��ت��ن��م��ي��ة  غ����ي����ت  خل���دم���ة 
���ص��م��وه ح��ف��ل االفتت�ح،  وخ���الل ح�����ص��ور 
ال����ذي راف���ق���ه ف��ي��ه ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأحمد 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم،  اآل  ���ص��ع��ي��د  ب���ن 
�صهيل  دب��ي، ومع�يل  للط�قة يف  االأع��ل��ى 
ب��ن حم��م��د ف���رج ف���ر���ض امل���زروع���ي وزير 
ال��ط���ق��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، ت���ب��ع �صمو 
ملع�يل  م�����ص��ج��ل��ة  ك��ل��م��ة  دب����ي  ع��ه��د  ويل 
اأحمد اجل�بر وزير  الدكتور �صلط�ن بن 

ال�صن�عة والتكنولوجي� املتقدمة الع�صو 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب 
“اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ب����رتول 
الدور  فيه�  تن�ول  �صرك�ته�،  وجمموعة 
امل��ه��م ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه ال���غ����ز ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
دع���م م�����ص��رية ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص���دي��ة يف 
يف  امل�صتمر  �صعيه�  م��ع  االإم������رات  دول���ة 
م�صتوى  على  الري�دية  مك�نته�  تر�صيخ 
تنفذه من  امل��ج���ل، مب���  ه��ذا  املنطقة يف 
اإىل  خالله�  من  تهدف  نوعية  م�ص�ريع 
حتقيق االكتف�ء الذاتي وحتقيق التوازن 
االقت�ص�دية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب���ت  ب���ني 
واحلف�ظ على البيئة وحم�ية مكون�ته�، 
“وثيقة  ت�صمنته�  التي  املب�دئ  �صوء  يف 
ر�صدته�،  التي  واالأه����داف  اخلم�صني” 
املغفور  املوؤ�ص�ض  الوالد  لروؤية  وام��ت��داداً 
نهي�ن،  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه 
فيه�  ا�صت�صرف  وال��ت��ي  ث���راه،  اهلل  ط��ّي��ب 
واإر�ص�ء  البيئة  حم�ية  ب�ص�أن  امل�صتقبل 

اأ�ص�ض التنمية امل�صتدامة.
 كم� ت�بع �صموه واحل�صور فيلم�ً ق�صرياً 
حول معر�ض وموؤمتر “غ�زتك” تن�ول 
واأه�����م املح�ور  ت��ط��ور احل����دث  م���راح���ل 
ال��ت��ي ي��رك��ز ع��ل��ي��ه��� وامل��و���ص��وع���ت التي 
املكثفة  جل�ص�ته  خالل  من�ق�صته�  �صيتم 
املج�ل حول  مب�ص�ركة نخبة من خرباء 
انعق�د احلدث  اأي���م  م��دار  الع�مل، وعلى 
ال���ذي يعد االأك���رب م��ن ن��وع��ه يف الع�مل 
وح���ت���ى ال��ث���ل��ث وال��ع�����ص��ري��ن م���ن �صهر 
ال�صيخ  �صمو  ق���م  ث��م  اجل����ري.  �صبتمرب 

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان 
خالله�  راف����ق����ه  امل���ع���ر����ض،  يف  ب���ج���ول���ة 
اآل مكتوم،  �صعيد  اأحمد بن  ال�صيخ  �صمو 
الع�صو  الط�ير،  حممد  �صعيد  وم��ع���يل 
لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض  امل���ن���ت���دب 
كهرب�ء ومي�ه دبي، و�صع�دة هالل �صعيد 
امل���ري، امل��دي��ر ال��ع���م ل�صلطة م��رك��ز دبي 
التج�ري الع�ملي، و�صع�دة املهند�ض داوود 
حيث  دب��ي،  بلدية  ع���م  مدير  اله�جري، 
اطلع �صموه على اأبرز االأجنحة امل�ص�ركة 
واأهم م� تطرحه من حلول وابتك�رات يف 
امل�ص�ل  وال��غ���ز  الطبيعي  ال��غ���ز  جم���الت 
وال���ه���ي���دروج���ني وال���ط����ق���ة، وم����� تقوم 
االإط�ر  ه��ذا  يف  م�صروع�ت  من  بتنفيذه 
وحر�ض  املنطقة.  م�صتوى  على  ال�صيم� 
اجلولة  خ�����الل  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  ���ص��م��و 
ع��ل��ى ال���ت���وق���ف ع��ن��د اأج���ن���ح���ة ع����دد من 
يف  امل�ص�ركة  ال��ك��ربى  الع�ملية  ال�صرك�ت 
�صموه  جت���ذب  حيث  الع�م،  هذا  املعر�ض 
اأطراف احلديث مع الق�ئمني على تلك 
ال�صرك�ت واطلع منهم على م� يقدمونه 
م��ن ح��ل��ول م��ت��ط��ورة واب��ت��ك���رات حديثة 
م���ن ���ص���أن��ه��� ت��ع��زي��ز ق����درة ال���ع����مل على 
النظيفة،  الط�قة  م��وارد  من  اال�صتف�دة 
داعي�ً �صموه اإىل �صرورة تكثيف اجلهود 
من  ال���دويل  امل�صتوى  على  وت�ص�فره� 
اأجل تعزيز ا�صتخدام�ت م�ص�در وحلول 
واال�صتف�دة  واملتجددة  النظيفة  الط�قة 
من الغ�ز الطبيعي ب�صورة اأكرب يف دفع 
كم�  امل�صتدامة.  الع�ملية  التنمية  م�صرية 

حر�ض �صموه على زي�رة عدد من اأجنحة 
املعر�ض،  امل�ص�ركة يف  الوطنية  ال�صرك�ت 
حيث ا�صتمع اإىل �صرح من قي�داته� حول 
ح�لي�ً  تنفيذه�  يتم  التي  امل�ص�ريع  اأب��رز 
املرحلة  خ����الل  امل�����ص��ت��ه��دف��ة  واالأخ�������رى 
املقبلة يف �صوء االأه��داف التنموية التي 
وثيقة  �صمن  الر�صيدة  القي�دة  حددته� 
الط�قة  وا���ص��رتات��ي��ج��ي���ت  اخل��م�����ص��ني، 
وم�صتهدف�ت  ال���دول���ة،  يف  ب��ه���  امل��ع��م��ول 
يف  الطبيعي  الغ�ز  على  االعتم�د  تعزيز 
دولة  ال��ت��زام  يدعم  مب���  املقبلة،  املرحلة 
يف  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  بتطبيق  االإم����رات 
اأ�ص�ض  وتر�صيخ  البيئي  احل��ف���ظ  جم���ل 
التنمية امل�صتدامة التي حتفظ لالأجي�ل 
الق�دمة بيئة نظيفة خ�لية من امللوث�ت. 
ال�صيخ  ���ص��م��و  اأث��ن��ى  ويف خ��ت���م اجل���ول���ة، 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان 
ع��ل��ى ال���وت���رية ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ي�����ص��ري به� 
قط�ع املع�ر�ض واملوؤمترات يف دبي، م�صيداً 
ب�لتدابري واالإجراءات التي يتم اتخ�ذه� 
من اأجل ت�صهيل م�ص�ركة الع�ر�صني من 
�صالمة  و�صم�ن  ال��ع���مل  ان��ح���ء  خمتلف 
الق�ئمني على االأجنحة املختلفة وكذلك 
الزوار من داخل وخ�رج الدولة، وكذلك 
م��� يتم ت��وف��ريه م��ن خ��دم���ت لوجت�صية 
ب���ك���ف����ءة ع���ل��ي��ة ق��ب��ي��ل وخ�����الل وعقب 
دائم�ً  �صتظل  دب���ي  اأن  م���وؤك���داً  احل����دث، 
واملوؤمترات  للمع�ر�ض  الرئي�صي  املركز 
م����ن خدم�ت  ت����وف����ره  امل��ن��ط��ق��ة مب�����  يف 
 وت�����ص��ه��ي��الت ن��وع��ي��ة يف ك���ف��ة االأوق������ت. 
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املال والأعمال

حاكم الفجرية ي�ستقبل الرئي�ص التنفيذي ل�سركة فيتول العاملية للبرتول
•• الفجرية-وام:

اأك����د ���ص���ح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��د بن 
االأعلى  املجل�ض  ع�صو  ال�صرقي  حممد 
اإم�������رة  دور  اأه���م���ي���ة  ال���ف���ج���رية  ح����ك���م 
اال�صتثم�رية  البيئة  توفري  يف  الفجرية 
الالزمة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  امل��ن������ص��ب��ة 
دعم  ويف  ال���ع����مل���ي���ة  ال���ط����ق���ة  ل�������ص���رك����ت 
االإم�رة،  يف  النفطية  ال�صن�عة  وتنظيم 
التنمية  روؤي����ة  م��ع  ين�صجم  مب���  وذل����ك 
االإم�رات  دولة  تنتهجه�  التي  امل�صتدامة 

العربية املتحدة.
ج�ء ذلك خالل ا�صتقب�ل �ص�حب ال�صمو 
ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي يف ق�صر 
الرئي�ض  ه����ردي  را���ص��ل  ال�صيد  الرميلة 
الع�ملية  ف���ي���ت���ول  ل�����ص��رك��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للبرتول الذي قدم لل�صالم على �صموه.

وق����ل ���ص���ح��ب ال�����ص��م��و ح���ك��م الفجرية 
مك�نة  متتلك  ب�تت  الفجرية  اإم����رة  اإن 
اخلدم�ت  ت���ق���دمي  جم�����ل  يف  م��ت��م��ي��زة 
املحلية  ال��ن��ف��ط  ل�����ص��ن���ع��ة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
وال��ع���مل��ي��ة، ك��م��� اأ���ص��ب��ح��ت م��رك��زا ع�ملي� 

لنقل وتخزين وتداول وتزويد وت�صدير 
النفط وم�صتق�ته.

وا����ص���ت���م���ع ����ص���م���وه خ�����الل ال���ل���ق����ء اإىل 

ل�صوق  واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
وال�صراكة  التع�ون  الط�قة و�صبل تعزيز 
امل�صتمرة م� بني حكومة الفجرية و�صركة 

فيتول الع�ملية للبرتول اإحدى ال�صرك�ت 
الع�ملية الرائدة يف جت�رة الط�قة.

�ص�حب  ه���ردي  ال�صيد  �صكر  ج�نبه  من 

ال�صمو ح�كم الفجرية وحكومة االإم�رة 
على دعمه� ل�صركة فيتول وتوفري ك�فة 
..م�صيدا  الالزمة يف عمله�  الت�صهيالت 
االإم�رات  ودول��ة  الفجرية  ب��دور حكومة 
التدابري  ات���خ����ذ  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وتوفري  بكوفيد-19  اخل��صة  الالزمة 
الع�ملة  وال�صرك�ت  للمجتمع  اآمنة  بيئة 

يف االإم�رة.
اأكرب  م��ن  للبرتول  فيتول  �صركة  وتعد 
جم�ل  يف  وال��رائ��دة  العريقة  ال�صرك�ت 
جت�رة النفط واملنتج�ت البرتولية وله� 
مك�تب اإقليمية يف عدد من دول الع�مل.

يف  لل�صركة  التخزينية  ال��ط���ق��ة  وت��ب��ل��غ 
مليون   1.6 م��ن  اأك���ر  الفجرية  اإم����رة 
م���رت م��ك��ع��ب وم��ن�����ص���آت مل��ع���جل��ة اخل����م 
ب��ط���ق��ة اإج��م���ل��ي��ة 80 األ����ف ب��رم��ي��ل يف 
اليوم. ح�صر اللق�ء �صع�دة حممد �صعيد 
يف  االأم��ريي  الديوان  مدير  ال�صنح�ين 
حكومة الفجرية و�صع�دة �ص�مل الزحمي 
العهد والدكتور  �صمو ويل  مدير مكتب 
االقت�ص�دي  امل�صت�ص�ر  خليل  عبده  �ص�مل 

يف حكومة الفجرية.

الأحوا�ص اجلافة تفتتح 
من�ساأة »ال�ساحة اجلنوبية«

•» دبي-وام:

“ال�ص�حة  من�ص�أة  تطوير  عن  الع�ملية”  اجل�فة  “االأحوا�ض  �صركة  اأعلنت 
تعظيم  اإىل  ال��ه���دف��ة  ال�صركة  م�ص�ريع  اأح���دث  م��ن  ُتعد  التي  اجلنوبية” 
قدرات الت�صنيع ب�ل�صركة واملزودة بتقني�ت جديدة لتقدمي خدم�ت حم�ّصنة 
البحرية  للخدم�ت  ال��رائ��د  امل���زود  ُتعد  التي   - ال�صركة  وتبني  للعمالء. 
متخ�ص�صة  من�ص�أة   - والط�قة  والغ�ز  والنفط  ال�صحن  لقط�ع�ت  والربية 

تبلغ م�ص�حته� 70 األف مرت مربع مل�ص�ريع البن�ء اجلديدة.
وُتعد “ال�ص�حة اجلنوبية” �ص�حًة من الطراز الع�ملي ت�صم اأحدث املعدات 
ت�م  ب�صكل  ج��دي��دة  حتميل  ومن�ص�أة  بكثري  حجم�ً  اأق��ل  تنفيذ  عملي�ت  م��ع 
للهي�كل الثقيلة والتي من املتوقع اأن جتذب عمالء النفط والغ�ز والط�قة 
اإجراء حت�صين�ت على  على  الع�ملية”  “االأحوا�ض اجل�فة  املتجددة. وتركز 
الكف�ءة مع احلف�ظ على اأعلى م�صتوي�ت االأم�ن ومع�يري اجلودة. و�صتدعم 
االإ�صرتاتيجية عرب تطوير بنية حتتية  هذه  “ال�ص�حة اجلنوبية”  ُمن�ص�أة 
ث��م متكني  امل�صتقبلي وم��ن  االأن���ب��ي��ب  اإجن����ز م�صروع خ��ط  حم��ددة بغر�ض 

امليزات التن�ف�صية يف املنطقة وعلى م�صتوى الع�مل.
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأنتولوفيت�ض  رادو  القبط�ن  الدكتور  واأع���رب 
االأحوا�ض اجل�فة الع�ملية عن �صع�دته الب�لغة للخطط التي ر�صمته� ال�صركة 
ملن�ص�أة ال�ص�حة اجلنوبية اإذ اأنه� توؤمن بوجود العديد من ال�صرك�ت يف ال�صوق 
�صة التي توفر من�ص�آت وتقني�ت  التي ت�صعى اإىل هذا النوع من املن�طق املكرَّ
يف  االأهمية  ب�لغ  دوراً  �صتلعب  املن�ص�أة  ه��ذه  ب���أن  ثقته  م��وؤك��داً  متخ�ص�صة.. 
جذب �صرك�ء ا�صرتاتيجيني ُجدد وتعظيم القيمة من التك�ليف الت�صغيلية 
املع�يري  مع  مب��صر  ب�صكل  تتن��صب  العوامل  ه��ذه  وك��ل  الربحية  وحت�صني 
الع�لية لل�صحة وال�صالمة والبيئة واخلدم�ت اللوج�صتية الذكية والتنفيذ 

نة والعملي�ت االأكر اأم�ن�ً. ال�صريع وتدفق�ت مواد الت�صنيع املح�صَّ
من جهته ق�ل حممد املعلم ن�ئب الرئي�ض التنفيذي يف موانئ دبي الع�ملية 
و�صع  الع�ملية”  اجل�فة  “االأحوا�ض  ل�صركة  الت�بع  ال�صفن  بن�ء  حو�ض  اإن 
اإذ  الت�صغيلية  الكف�ءة  وتعظيم  االإنت�جية  الط�قة  لزي�دة  طموحة  اأه��داف���ً 
االأه���داف عرب تطوير  ه��ذه  الراهن على حتقيق  الوقت  ال�صركة يف  تعمل 
املن�ص�آت الق�ئمة وحت�صني اأدائه� من خالل ا�صتخدام التقنية الذكية وتبّني 

املم�ر�ص�ت الهند�صية الرائدة.

بهدف الرتقاء باأداء �سناعة املعار�س واملوؤمترات يف البلدين 
اإك�سبو ال�سارقة يبحث مع معر�ص 

طرابل�ص الدويل �سبل تعزيز التعاون 
•• ال�شارقة-الفجر:

تعزيز  �صبل  ال���دويل،  طرابل�ض  معر�ض  م��ع  ال�ص�رقة  اإك�صبو  مركز  بحث 
التع�ون بني اجل�نبني وتطوير اآف�ق العمل امل�صرتك لالرتق�ء ب�أداء �صن�عة 
واخلربات  االإمك�ني�ت  من  واال�صتف�دة  البلدين،  يف  وامل��وؤمت��رات  املع�ر�ض 
الكبرية الإك�صبو ال�ص�رقة يف جم�ل تنظيم وا�صت�ص�فة الفع�لي�ت الكربى يف 

تطوير �صن�عة املع�ر�ض يف ليبي�.
اإك�صبو  يف مركز  انعقد موؤخراً  الذي  التن�صيقي  االجتم�ع  ذلك خالل  ج�ء 
اإك�صبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  املدفع  حممد  �صيف  �صع�دة  بني  ال�ص�رقة 
الدويل،  طرابل�ض  معر�ض  ع���م  مدير  ال��زوب��ي��ك  اأح��م��د  وط���ه��ر  ال�ص�رقة، 
ال��ث��ن���ئ��ي يف جم����ل تنظيم فع�لي�ت  ال��ت��ع���ون  اآف�����ق  ح��ي��ث ب��ح��ث اجل���ن��ب���ن 
كال  من  املع�ر�ض  وزوار  للم�صتثمرين  وم��زاي���  خدم�ت  وتوفري  م�صرتكة 
البلدين،  كم� ن�ق�ض اجل�نب�ن اأهم التحدي�ت التي يواجهه� قط�ع املع�ر�ض 
واملوؤمترات يف ظل الظروف الراهنة، و�صبل مواجهته� مب� يخدم م�صلحة 
جميع االأطراف، ويعزز من م�ص�همة هذا القط�ع احليوي يف دعم االقت�ص�د 

الوطني للبلدين.
االجتم�ع  خ��الل  ال�����ص���رق��ة  اإك�صبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ض  وا�صتعر�ض 
التي ي�صت�صيفه� واملع�ر�ض  ال�صنوية للمركز والفع�لي�ت املختلفة  االأجندة 
ال��ت��ي يخطط الإق���م��ت��ه��� خ���الل ال��ف��رتة ال��ق���دم��ة، اإىل ج���ن��ب االإج�����راءات 
حر�ص�ً  املع�ر�ض  اإق�مة  خالل  املركز  يتخذه�  التي  واالح��رتازي��ة  الوق�ئية 
على �صالمة الع�ر�صني والزوار، حيث اأبدى ط�هر اأحمد الزوبيك اهتم�مه 
ب�الطالع على اأف�صل املم�ر�ص�ت التنظيمية والتقنية ملركز اإك�صبو ال�ص�رقة 
التي متكنه من تنظيم عدد كبري من املع�ر�ض الدولية املتخ�ص�صة ب�صكل 

دوري وم�صتمر.
الرغبة  يعك�ض  االج��ت��م���ع  ه��ذا  اأن  اإىل  امل��دف��ع  حممد  �صيف  �صع�دة  واأ���ص���ر 
ال�ص�دقة من اجل�نبني يف تب�دل االآراء حول كيفية اال�صتف�دة من االإمك�ني�ت 
واخلربات والت�صهيالت املت�حة لدى كل ج�نب لتعزيز جهودهم� على �صعيد 
واملع�ر�ض  الفع�لي�ت  وا�صت�ص�فة  تنظيم  يف  الع�ملية  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  تبني 
امل�ص�رك�ت  زي���دة عدد  اأو على �صعيد  والتنظيم  الت�صويق  �صواء على �صعيد 
دولة  اأن جن�ح  موؤكداً   اجل�نب�ن،  ي�صت�صيفه�  التي  واملوؤمترات  املع�ر�ض  يف 
والتجربة   ”2020 دب��ي  “اإك�صبو  الع�ملي  احل��دث  ا�صت�ص�فة  يف  االإم����رات 
الفع�لي�ت  وتنظيم  احل���دث  ه��ذا  دع��م  يف  ال�ص�رقة  اإك�صبو  مل��رك��ز  ال��رائ��دة 
اأكر ت�صميم�ً على تطوير �صن�عة  الع�ملية واالإقليمية يجعلن�  واملوؤمترات 
ونقل  العربية،  ال��دول  يف  نظرائن�  مع  االأف��ك���ر  تب�دل  خ��الل  من  املع�ر�ض 

خرباتن� لهم لتطوير قط�ع املع�ر�ض واملوؤمترات يف بلدانهم.  
واأو�صح الرئي�ض التنفيذي ملركز اإك�صبو ال�ص�رقة اأن هذا اللق�ء ي�أتي يف اإط�ر 
خطط املركز لتو�صيع �صبكة عالق�ته العربية وتطويره� مب� يخدم خطط 
املع�ر�ض  الثن�ئية يف جم�ل  ب�لعالق�ت  والدفع  وتك�مله�،  العربية  التنمية 
واملوؤمترات اإىل االأم�م، م�صرياً اإىل وجود اآف�ق وا�صعة للتع�ون بني اجل�نبني 
على �صعيد تنظيم وا�صت�ص�فة املع�ر�ض واملوؤمترات، موؤكداً على اال�صتعداد 
اأ�صك�ل الدعم والت�صهيالت لل�صرك�ت الليبية الراغبة  الت�م لتقدمي جميع 
تعزيز  على  ي�ص�عده�  مب���  امل��رك��ز  ينظمه�  ال��ت��ي  الفع�لي�ت  يف  ب�مل�ص�ركة 

ح�صوره� وانت�ص�ره� يف اأ�صواق املنطقة.

خالل كلمته الفتتاحية يف معر�س وموؤمتر »غازتك2021« 

�سلطان اجلابر: الغاز الطبيعي �سيقوم بدور حموري يف متكني النمو القت�سادي بالإمارات للخم�سني عاما القادمة
التوازن بني النمو القت�سادي وحماية البيئة ركيزة اأ�سا�سية ل�سناعة الغاز يف الإمارات �ساهمت يف حتويل التحديات البيئية اإىل فر�س جتارية 

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  بن  �صلط�ن  الدكتور  مع�يل  اأك��د 
والتكنولوجي�  ال�صن�عة  وزي���ر  اجل���ب��ر 
والرئي�ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و  امل��ت��ق��دم��ة 
اأبوظبي  ب�����رتول  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الوطنية “اأدنوك” وجمموعة �صرك�ته�، 
اأن الغ�ز �صيقوم بدور حموري يف متكني 
النمو االقت�ص�دي يف دولة االإم�رات على 

مدى اخلم�صني ع�م�ً الق�دمة.
التي  االفتت�حية  الكلمة  يف  ذل��ك  ج���ء 
افتت�ح  خ����الل  ام�������ض  م��ع���ل��ي��ه  األ���ق����ه���� 
 ”2021 “غ�زتك  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���ض 
ال�صمو  ُيعقد حتت رع�ية �ص�حب  الذي 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
ح�كم دبي “رع�ه اهلل” ، وذلك يف مركز 
دبي التج�ري الع�ملي خالل الفرتة من 

21 اإىل 23 �صبتمرب.
واأو�صح مع�ليه - يف الكلمة االفتت�حية 
األق�ه� عرب تقنية االت�ص�ل املرئي  التي 
اأن دولة االإم���رات، وبف�صل توجيه�ت   -
وروؤي��ت��ه��� احلكيمة،  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي���دة 
املنطقة  م�صتوى  على  ال��ري���دة  حققت 
يف  وجنحت  الطبيعي  الغ�ز  م�ص�ريع  يف 
ا�صتغالله جت�ري�ً مرتكزة على عدد من 
املب�درات الرائدة يف القط�ع، م�صرياً اإىل 
اأن الغ�ز الطبيعي �صيقوم بدور حموري 
يف دع��م جهود دول��ة االإم�����رات لتحقيق 
التي حددته�  للنمو االقت�ص�دي  روؤيته� 

“مب�دئ اخلم�صني«.
’مب�دئ  ر����ص���م���ت   “  : م��ع���ل��ي��ه  وق�������ل 

اخلم�صني‘ م�ص�راً وا�صح�ً للتقدم ا�صتن�داً 
اإىل  تهدف  اإر�ص�دية،  مب�دئ  ع�صرة  اإىل 
جعل دولة االإم���رات االقت�ص�د االأف�صل 
واالأن�صط يف الع�مل. و�صيلعب الغ�ز دوراً 
حموري�ً يف خطط النمو والتو�صع، حيث 
واملواد  للوقود  الرئي�صي  امل�صدر  يعترب 
للتكرير  ال��روي�����ض  جم��م��ع  يف  االأول���ي���ة 
وال���ب���رتوك���ي���م����وي����ت ال���ت����ب���ع الأدن������وك 

وم�صروعن� امل�صرتك ’تعزيز‘».
االإم�����رات  دول���ة  اأن  اإىل  مع�ليه  واأ����ص����ر 
تعمل على تر�صيخ ري�دته� على م�صتوى 
الطبيعي  ال���غ����ز  م�����ص���ري��ع  يف  امل��ن��ط��ق��ة 
واالأ�صواق الن��صئة للهيدروجني االأزرق، 
اأن روؤية الوالد املوؤ�ص�ض ال�صيخ  مو�صح�ً 
طيب  ن���ه���ي����ن،  اآل  ���ص��ل��ط���ن  ب����ن  زاي������د 
والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ح��م���ي��ة  ث�����راه،  اهلل 
امل�صتدامة، ك�نت ركيزة اأ�ص��صية الأدنوك 
منذ البداي�ت، حيث ا�صتط�عت ال�صركة 
حتقيق النج�ح يف قط�ع الغ�ز من خالل 
االقت�ص�دي  النمو  بني  ال��ت��وازن  �صم�ن 

وحم�ية البيئة«.
املوؤ�ص�ض  ال��وال��د  روؤي���ة  “بف�صل  وق����ل: 
ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن، طيب 
والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ح��م���ي��ة  ث�����راه،  اهلل 
1973 ب�حلّد  امل�صتدامة، بداأن� يف ع�م 
لعملي�ت  امل�����ص���ح��ب  ال���غ����ز  ح����رق  م���ن 
االإنت�ج من االآب�ر وامل�ص�يف، والعمل على 

ا�صتغالله جت�ري�ً وت�صديره للع�مل«.
التحدي�ت  اأح��د  “ لقد حّولن�  واأ�ص�ف: 
البيئية اإىل فر�صة جت�رية، وك�نت تلك 
الغ�ز،  قط�ع  يف  الأعم�لن�  ف�رقة  عالمة 
وحجر الزاوية الذي ق�مت عليه رك�ئز 

هذه ال�صن�عة. فقد كن� يف دولة االإم�رات 
على مدى م� يقرب من خم�صني ع�م�ً، 
يجب  واع���دة  كفر�صة  ال��غ���ز  اإىل  ننظر 
م�صروع�تن�  ك���ن��ت  ول��ه��ذا  نغتنمه�،  اأن 
على  مرتكزة  الغ�ز  جم���ل  يف  العمالقة 
القط�ع«.  يف  الرائدة  املب�درات  من  عدد 
االإم�����رات  دول���ة  اأن  اإىل  مع�ليه  واأ����ص����ر 
ك�نت اأول دولة يف املنطقة حتد من حرق 
الغ�ز وت�صتخدمه اقت�ص�دي�ً، واأول دولة 
امل�ص�ل،  الطبيعي  للغ�ز  م�صنع�ً  تبني 
احلمو�صة  ف�ئق  الغ�ز  تنتج  دول��ة  واأول 
تقوم  دول����ة  واأول  ن��ط���ق جت�����ري،  ع��ل��ى 
ب�لتق�ط وتخزين ث�ين اأك�صيد الكربون 
ا�صتخال�ض  ت��ع��زي��ز  يف  وا����ص���ت���خ���دام���ه 

النفط، واإنت�ج املزيد من الغ�ز.
على  ال�������������ص������وء  م�����ع������ل�����ي�����ه  واأل���������ق���������ى 
واملتك�ملة  ال�����ص���م��ل��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ع�م  يف  اع���ت���م����ده����  مت  ال���ت���ي  الأدن��������وك 
من  ال��ذات��ي  االكتف�ء  لتحقيق   2018
ال���غ����ز ل���دول���ة االإم�����������رات، ح��ي��ث ق����ل: 
االأخرية  ال�صنوات  يف  اأدن��وك  “ا�صتف�دت 
م���ن ال��ت��ق��ن��ي���ت احل���دي���ث���ة ل��ل��ت��و���ص��ع يف 
واالأغطية  التقليدي،  غري  الغ�ز  جم�ل 
جديدة.  مك�من  وا�صتك�ص�ف  ال��غ���زي��ة، 
ك����ل ه�����ذه ال���ن���ج����ح����ت و���ص��ع��ت��ن��� على 
يف  هدفن�  لتحقيق  ال�صحيح  ال��ط��ري��ق 
حتقيق االكتف�ء الذاتي من الغ�ز لدولة 
اإىل  “وللو�صول  م�صيف�ً:  االإم�رات”، 
هذا الهدف، نعمل على تطوير اأ�صولن� 
واأ����ص���ول  ’�ص�ه‘  ح��ق��ل  م��ث��ل  امل��ن��ت��ج��ة، 
جديدة مثل الغط�ء الغ�زي الفريد من 
وم�صروع  ال�صيف‘  ’اأم  مكمن  يف  ن��وع��ه 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وهي  م�ترييلز”،  “�صرياميك  اأعلنت 
�صركة ن��صئة حتظى بدعم “وحدة دعم 
االبتك�ر التكنولوجي” ومقره� مدينة 
م�صدر، عن تطوير حل فريد ن�ل براءة 
ال�صن�عية  النف�ي�ت  لتحويل  اخ���رتاع 
على  ق������در  ���ص��ريام��ي��ك  اإىل  ال�����ص��ل��ب��ة 
تخزين ط�قة حرارية مرتفعة، ليمثل 
الدائري  االقت�ص�د  مفهوم  يدعم  حاًل 
وي�ص�هم يف احلد من النف�ي�ت وتعزيز 

االعتم�د على الط�قة املتجددة. 
“�صرياميك  �����ص����رك����ة  ق������م�����ت  وق�������د 
اجلديد  امل��ن��ت��ج  ب��ت��ط��وي��ر  م�ترييلز” 
�صرياميك- “ريثينك  وي��دع��ى  املبتكر 

فلورا” �صمن مقره� يف مدينة م�صدر، 
تقنية  �صرياميك  م���دة  وه��و عب�رة عن 
لتخزين الط�قة احلرارية وق�درة على 
حتمل درج�ت حرارة ت�صل اإىل 1250 
درجة مئوية.  ويتيح هذا احلل تخزين 
ال��ط���ق��ة احل���راري���ة ال��ن���جت��ة ع��ن نظم 
النظم  اأو  امل��رك��زة،  ال�صم�صية  ال��ط���ق��ة 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ال���ص��ت��ف���دة م���ن ح����رارة 
من  اأو  ال�صن�عية،  ال��ن��ف���ي���ت  مع�جلة 
امل����ول����دة �صمن  ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة  ال���ط����ق���ة 
حمط�ت الط�قة املتجددة مثل الط�قة 
وط�قة  ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
الري�ح، اأو حتى من الط�قة الكهرب�ئية 
الف�ئ�صة عن ح�جة ال�صبكة الرئي�صية.  
م��ن مواد  امل�����دة  ه���ذه  ت�صنيع  وق���د مت 

عملية  ووف��ق  ب�لك�مل  ت��دوي��ره���  مع�د 
خ�لية من االنبع�ث�ت الكربونية بن�صبة 
%100، لتمثل حاًل م�صتدام�ً وبتكلفة 
تخزين  مق�رنة مب��واد  ج��داً  منخف�صة 
الط�قة احلرارية التج�رية املتوفرة يف 
املدير  ب�لعالء،  واأك��د عبد اهلل  ال�صوق. 
تطوير  اأن  م�����ص��در،  ملدينة  التنفيذي 
لهذا  م�ترييلز”  “�صرياميك  �صركة 
مدينة  يف  مقره�  �صمن  املبتكر  املنتج 
كونه�  يف  املدينة  ري����دة  ير�صخ  م�صدر 
املتخ�ص�ض  والتطوير  البحث  جممع 

واملعتمد الوحيد يف اأبوظبي. 
تكنولوجي�  “تنطوي  ب���ل��ع��الء:  وق����ل 
تخزين الط�قة احلرارية على اإمك�ني�ت 
ت��ك��ون حاًل  اأن  ه���ئ��ل��ة، ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��� 

’احليل‘ و’غ�ص�‘ و’دمل�‘». وق�ل: “ نعمل 
اال�صطن�عية  اجل���زر  ب��ن���ء  ع��ل��ى  اأي�����ص���ً 
م�ص�ريع  يف  خ��ربت��ن���  م���ن  واال����ص���ت���ف����دة 
التطوير ع�ملية امل�صتوى ل�صم�ن خف�ض 
ال��ت��ك���ل��ي��ف اإىل احل����د االأدن�������ى، وزي�����دة 
�صرك�ئن�.  جل��م��ي��ع  ال��ت��ج���ري��ة  ال��ف��وائ��د 
اأكر  جمتمعًة  امل�ص�ريع  ه��ذه  و�صتوفر 
من 3 ملي�رات قدم مكعبة قي��صية من 
الغ�ز يومي�ً، م� يكفي لتلبية احتي�ج�ت 

عدة ماليني من املن�زل من الكهرب�ء«.
كلمته  خ�����الل  م���ع����ل���ي���ه  وا����ص���ت���ع���ر����ض 
الأ�صواق  امل�صتقبلية  ل���الأف����ق  ت��وق��ع���ت��ه 
املهم  ال��دور  تن�ول  كم�  الطبيعي،  الغ�ز 
للغ�ز الطبيعي يف التحول الذي ي�صهده 

قط�ع الط�قة.
“فيم� ي�صعى الع�مل للتع�يف من  وق�ل: 
ج�ئحة كوفيد-19، ت�صهد اأ�صواق الغ�ز 
اإجم�اًل،  الغ�ز  واأ�صواق  امل�ص�ل،  الطبيعي 
منواً ملحوظ�ً على م�صتوى الع�مل، مع 
جت�����وز ح��ج��م ال��ط��ل��ب ل��ل��ع��ر���ض. وعلى 
امل�صتقبلية  االآف����ق  ف���إن  الطويل،  امل��دى 
ت��ب��دو واع�����دة، م��دف��وع��ة ب�����ص��ك��ل خ��ض 
وال��ي��وم، يوفر  اآ���ص��ي���.  اأ���ص��واق  ب�لنمو يف 
الغ�ز م� يقرب من ربع اإمدادات الط�قة 
القي�م بدور ال  و�صي�صتمر يف  الع�مل،  يف 
غنى عنه يف منظومة الط�قة الع�ملية، اإذ 
ال يوجد وقود اآخر ميكنه توفري م�صدر 
وتربيد  لتدفئة  وموثوق  اأ�ص��صي  ط�قة 
الثقيلة  ال�صن�ع�ت  قط�ع  ودف��ع  املن�زل، 
االقت�ص�د  وت��ط��وي��ر  من��و  يف  وامل�ص�همة 

مب�صتوى منخف�ض من االنبع�ث�ت«.
اجلديدة  االبتك�رات  اأن  مع�ليه  واأو�صح 

اال�صتمرارية  بعدم  املتعلقة  للتحدي�ت 
تقني�ت  م��ن  بع�ض  به�  تت�صم  ق��د  التي 
ال��ط���ق��ة امل��ت��ج��ددة وك��ذل��ك ل��ل��ح��د من 
يف  ونحن  املن�خي.  التغري  اأزم��ة  تف�قم 
مدينة م�صدر نركز يف جزء من عملن� 
الن��صئة من  ال�صرك�ت  على دعم جهود 
م�ترييلز”  “�صرياميك  �صركة  اأم��ث���ل 
جديدة  تقني�ت  اختب�ر  م��ن  ومتكينه� 
�صبك�ت  وب���ن����ء  ال��ف��ر���ض  وا���ص��ت��ك�����ص���ف 
العالق�ت مل�ص�عدته� على امل�ص�همة بدور 
ف�عل يف بن�ء م�صتقبل اأكر ا�صتدامة«. 
اإىل  ال��ت��و���ص��ل  “اإن  ب���ل��ع��الء:  واأ����ص����ف 
�صرياميك- “ريثينك  مثل  اب��ت��ك���رات 

مدينة  مك�نة  تعزيز  يف  ي�صهم  فلورا” 
م�صتوى  على  رئي�صية  كوجهة  م�صدر 
مبتكرة.  ت��ق��ن��ي���ت  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ن��ط��ق��ة 
يف  م�ترييلز”  “�صرياميك  حلت  وق��د 
امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة ���ص��م��ن ق���ئ��م��ة ع�ملية 
اإع�دة  لل�صرك�ت الن��صئة املتخ�ص�صة يف 
ال��ت��دوي��ر، وه���ي ال�����ص��رك��ة ال��وح��ي��دة يف 
الق�ئمة،  �صملته�  التي  العربي  الع�مل 
ونحن فخورون بتواجده� معن� �صمن 

جمتمع املدينة احليوي«.
من جهته، ق�ل الدكتور نيكوال ك�لفيه، 
ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�ص�ض 
التمكن  “اإن  م�ترييلز”:  “�صرياميك 
ب�هظة  امل�������واد اخل�������م  ا����ص���ت���ب���دال  م����ن 
النف�ي�ت  م��ن  م��ط��ورة  ب���أخ��رى  الثمن 
تكلفة  خ��ف�����ض  يف  ي�����ص���ع��دن���  امل��ح��ل��ي��ة 
ب�صكل  نطوره�  التي  ال�صرياميك  مواد 
حاًل  “فلورا”  منتجن�  ومي��ث��ل  ك��ب��ري. 
مبتكراً ميكن اأن يحدث نقلة نوعية يف 
التطبيق�ت التي تتطلب درج�ت حرارة 

اأك�����ر نظ�فة  ال���غ����ز  ج��ع��ل  ت�����ص���ه��م يف 
دول���ة  اأن  اإىل  م�������ص���رياً   .. وا����ص���ت���دام���ة 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  ُت��ط��ب��ق  االإم��������رات 
الكربون،  اأن��واع وق��ود خ�لية من  الإنت�ج 

مثل الهيدروجني.
وق���ل: “ ننتج يف اأدن���وك ح��وايل 300 
�صنوي�ً  ال���ه���ي���دروج���ني  م���ن  ط���ن  األ�����ف 
خالل  وم��ن  التقني�ت.  ه��ذه  ب��صتخدام 
احل�لية  التحتية  البنية  من  اال�صتف�دة 
للغ�ز، وقدراتن� على التق�ط وا�صتخدام 
وت��خ��زي��ن ث����ين اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون على 
نط�ق جت�ري، ميكن لدولة االإم�رات اأن 
الن��صئة  ال�صوق  يف  رئي�ص�ً  العب�ً  ت�صبح 

للهيدروجني االأزرق«.
و�صدد مع�يل الدكتور �صلط�ن بن اأحمد 
اأهمية  على   - كلمته  خت�م  يف  اجل���ب��ر- 
موجه�ً  اجل����ه����ود،  وت�����ص���ف��ر  ال���ت���ع����ون 
من  ت�صتفيد  ���ص��راك���ت  ل��ب��ن���ء  ال���دع���وة 
ال��ن��ف��ط والغ�ز  ال��ن��م��و يف ق��ط���ع  ف��ر���ض 
بن�ء  اأن  اإىل  الف��ت���  االإم�������رات،  دول���ة  يف 
�صراك�ت را�صخة يف خمتلف اأنح�ء الع�مل 
للروؤية  الرئي�صية  امل��ب���دئ  اأح���د  مي��ث��ل 
اأن  االقت�ص�دية لدولة االإم���رات، موؤكداً 
هذا املبداأ ك�ن على الدوام يف �صلب نهج 
كذلك  و�صيظل  والتو�صع،  للنمو  اأدن��وك 

يف امل�صتقبل«.
جدير ب�لذكر اأن “غ�زتك” يعد املعر�ض 
الغ�ز  الع�مل لقط�ع  االأك��رب يف  واملوؤمتر 
والهيدروجني  املُ�ص�ل  الطبيعي  وال��غ���ز 

والط�قة.

خ�صو�ص�ً  م��ئ��وي��ة،  درج���ة   600 ت��ف��وق 
واأنه م� تزال امل�صكلة تتمثل يف التكلفة 

الع�لية مل�دة ال�صرياميك«.
منتج�ت  �صوق  يحقق  اأن  املتوقع  وم��ن 
تخزين الط�قة احلرارية منواً مت�ص�رع�ً 
حيث  املقبلة،  القليلة  ال�صنوات  خ��الل 
للم�صكالت  ح��اًل  املنتج�ت  ه��ذه  ت��وف��ر 
املرتبطة بعدم اال�صتمرارية التي تت�صم 
به� م�ص�در الط�قة املتجددة مثل ط�قة 
الوك�لة  وب��ح�����ص��ب  وال���ري����ح.  ال�صم�ض 
“اآيرين�”،  املتجددة  للط�قة  الدولية 
حجم  يت�ص�عف  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  ف���إن��ه 
�صوق تقني�ت تخزين الط�قة احلرارية 
ثالث مرات بحلول ع�م 2030، حيث 
اأن يرتفع حجم اال�صتثم�ر  املتوقع  من 
يف تطبيق�ت تخزين الط�قة احلرارية 
اإىل  اخل��صة ب�لتربيد وتوليد الط�قة 
ي�صهم  ال���ذي  االأم���ر  دوالر،  ملي�ر   28
يف دعم حتقيق االأه��داف طويلة االأمد 

اخل��صة ب�ملن�خ واال�صتدامة.
“�صرياميك  �����ص����رك����ة  اأع����ل����ن����ت  ك����م����� 
م�ترييلز” عن اأول عميل جت�ري له�، 
اأنرجي”  “�صتور  �صركة  ت�صلمت  حيث 
24 طن�ً من منتج “فلورا” يف من�صة 
الواقعة  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  ل��ل��ط���ق��ة  اأمل���ريي���� 
جنوب اإ�صب�ني� من اأجل البدء مب�صروع 
جت���ري���ب���ي. و����ص���ي���ت���م م����ن خ�����الل هذا 
امل�صروع مع�جلة م�دة “فلورا” حراري�ً 
وتخطط  م��ئ��وي��ة.  درج����ة   800 ح��ت��ى 
درج�ت  اإىل  للو�صول  اأنرجي”  “�صتور 
حرارة اأعلى يف امل�صتقبل حيث ميكن اأن 
حرارة  درج����ت  “فلورا”  م���دة  تتحمل 

تزيد عن 1000 درجة مئوية.

- الإمارات تعمل على تر�سيخ ريادتها على م�ستوى املنطقة يف 
م�ساريع الغاز الطبيعي واأ�سواق الهيدروجني الأزرق النا�سئة

- اأ�سواق الغاز الطبيعي امل�سال والغاز ت�سهد منوًا ملحوظًا 
على م�ستوى العامل، مع جتاوز حجم الطلب للعر�ص

�سركة نا�سئة يف مدينة م�سدر تطلق اأول منتج لتخزين الطاقة احلرارية م�سنوع بالكامل من مواد معاد تدويرها
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املال والأعمال
ت�سجيل عقود اإيجار الأرا�سي الزراعية يف اإمارة اأبوظبي

من�سور بن زايد: تعزيز املنظومة الت�سريعية ي�سّجع على ال�ستثمار وعلى تطوير �سال�سل التوريد

افتتاح فعاليات املنتدى العربي اخلام�ص للمياه مب�ساركة 22 دولة عربية
•• دبي-وام:

افتتح مع�يل �صهيل بن حممد فرج ف�ر�ض 
التحتية   والبنية  الط�قة  وزي���ر  امل��زروع��ي 
ال��ع��رب��ي اخل�م�ض  امل��ن��ت��دى  اأع���م����ل  اأم�������ض 
حي�ة  جراند  بفندق   /AWF5/ للمي�ه 
600 م�ص�رك،  اأكر من  يف دبي، بح�صور 
وممثلي 22 دولة عربية تعهدوا ب�اللتزام 
امل����ئ���ي يف ���ص��ب��ي��ل حتقيق  ب��ق�����ص��ي��ة االأم�����ن 
الع�مل  امل�����ص��ت��دام��ة يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال�����ص��الم 
ال����ذي ت�صتمر  امل��ن��ت��دى،  ال��ع��رب��ي. وي��رك��ز 
امل��ي���ه يف  ن���درة  اأي�����م، على  ث��الث��ة  فع�لي�ته 
امل�ئية،  امل���وارد  وا�صتنزاف  العربي،  الع�مل 
وال��ب��ح��ث ع��ن ط��رق وو���ص���ئ��ل الإن��ت���ج املي�ه 
من م�ص�در م�صتدامة ، مت��صي�ً مع ال�صع�ر 
من  العربي  امل�ئي  “االأمن  للموؤمتر  الع�م 

اأجل ال�صالم والتنمية امل�صتدامة.« .
وي���ق����م امل��ن��ت��دى - ال����ذي ُي��ع��ق��د ك���ل ثالث 
الط�قة  وزارة  برع�ية  الع�م  هذا   - �صنوات 
والبنية التحتية وبدعم من ج�معة الدول 
العربية، وب�لتع�ون مع ال�صرك�ء الوطنيني 

وي�صت�صيف  وال���دول���ي���ني،  واالإق��ل��ي��م��ي��ني 
 22 مي��ث��ل��ون  وزارة  ووك���ي���ل  وزي�������راً   25
امل�صوؤولني  كب�ر  اإىل  اإ�ص�فة  عربية،  دول��ة 
وموؤ�ص�ص�ت  االأع��م���ل  ورج����ل  احلكوميني 
ين�ق�ض  حيث  واخل������ض،  ال��ع���م  القط�عني 
اأكر من 40 خبرياً من العلم�ء الدوليني 
واالإقليميني ندرة املي�ه والتنمية امل�صتدامة 

يف جميع اأنح�ء املنطقة.
الدكتور  مع�يل  امل��ن��ت��دى،  فع�لي�ت  و�صهد 
حم��م��د ع��ب��د ال��ع���ط��ي وزي���ر امل����وارد امل�ئية 
والري يف جمهورية م�صر العربية، ومع�يل 
املهند�ض وائل بن ن��صر املب�رك وزير �صوؤون 
الكهرب�ء وامل�ء يف مملكة البحرين، ومع�يل 
الكهرب�ء  وزي��ر  العتيبي  م�صع�ن  الدكتور 
الكويت،  دول��ة  يف  املتجددة  والط�قة  وامل���ء 
الع�ملي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ف���و����ص���ون،  ول����وي 
الدكتور  وم��ع���ىل   ،/WWC/ ل��ل��م��ي���ه 
العربي  املجل�ض  رئ��ي�����ض  زي���د  اأب���و  حم��م��ود 
ال�صفري  وم���ع����ىل   ،/AWC/ ل��ل��م��ي���ه 
اأح��م��د اأب���و ال��غ��ي��ط االأم����ني ال��ع���م جل�معة 
الدول العربية /LAS/، ومع�ىل �صريين 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  اأّك���د 
ن��ه��ي���ن، ن���ئ��ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء، 
وزي���ر ���ص��وؤون ال��رئ������ص��ة، رئ��ي�����ض جمل�ض 
اإدارة “هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة 
واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م  اأه���م���ي���ة  الغذائية” 
العملي�ت واملُم�ر�ص�ت املتعلقة ب�الأن�صطة 
الزراعية،  اال�صتدامة  لتحقيق  الزراعية 
وتعزيز منظومة االأمن احليوي و�صم�ن 
ال���زراع���ي���ة وحتقيق  امل��ن��ت��ج���ت  ���ص��الم��ة 

االأمن الغذائي.
مبن��صبة   - ت�����ص��ري��ح  يف  ���ص��م��وه  وق������ل 
�����ص����دور ق������رار ت�����ص��ج��ي��ل ع���ق���ود اإي���ج����ر 
 - اأبوظبي  اإم����رة  الزراعية يف  االأرا���ص��ي 
ملنظومة  ا�صتكم�اًل  ي�أتي  ال��ق��رار  “ اإن   :
الت�صريع�ت الزراعية ال�ص�درة عن الهيئة، 
اال�صتف�دة  ُي�صهم يف تعظيم  الذي  االأمر 
الزراعي  االإن���ت����ج  وزي�������دة  امل������زارع،  م���ن 
واحل��ي��واين، ب���الإ���ص���ف��ة اإىل زي����دة دخل 
اأن تعزيز  امل��زارع، مو�صًح� �صموه  ُماّلك 
الزراعة  ل��ق��ط���ع  الت�صريعية  امل��ن��ظ��وم��ة 
يف  اال�صتثم�ر  على  ُت�صّجع  بيئًة  يخلق 
وتطوير  الغذاء،  واإنت�ج  الزراعة  جم�ل 
التوريد،  و���ص��ال���ص��ل  ال���غ���ذاء  م��ن��ظ��وم��ة 

وتعزيز  املحلي  ال��زراع��ي  االإن��ت���ج  ودع���م 
تن�ف�صيته ».

البلدي�ت  “دائرة  ج��ه��ود  ���ص��م��وه  وث��ّم��ن 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  و”هيئة  والنقل” 
اجله�ت  وجميع  الغذائية”  وال�صالمة 
امل��ح��ل��ي��ة واالحت����دي���ة ال��داع��م��ة خلطط 
ب�صقْيه  ال��زراع��ة  ق��ط���ع  وتنمية  تطوير 
اأبوظبي،  ب����إم����رة  واحل���ي���واين  ال��ن��ب���ت��ي 
املوؤ�ّص�ص�ت  اأدوار  تك�مل  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��ًدا 
ك�ّفة ذات العالقة لدعم م�صرية التنمية 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  االإم�����رة،  يف  ال�ص�ملة 
بن�ء اقت�ص�د ُم�صتدام ق�ئم على املعرفة، 
النفطية  ال��ق��ط���ع���ت غ��ري  ف��ي��ه  ُت�����ص��ه��م 

ب�لن�صيب االأكرب من الن�جت املحلي.
“دائرة  اأ������ص�����درت  اآخ��������ر،  ج�����ن����ب  م����ن 
رقم  االإداري  القرار  والنقل”  البلدي�ت 
ت�صجيل  ب�����ص���أن   2021 ل�صنة   /85/
عقود اإيج�ر االأرا�صي الزراعية يف اإم�رة 
�صيتم  ال��ق��رار  ه��ذا  مبوجب  اإذ  اأبوظبي، 
البلدية  ل���دى  االإي���ج����ر  ع��ق��ود  ت�صجيل 
وال�صوابط  لالإجراءات  وفًق�  ة،  املخت�صّ

املّتبعة بهذا ال�ص�أن..
اخل��صة  اال���ص��رتاط���ت  ا�صتيف�ء  وب��ع��د   
امل�صت�أجر  ي���ك���ون  اأن  ت��ت�����ص��م��ن  ال���ت���ي 
�صخ�صية اعتب�رية �صواء �صركة وموؤ�ص�صة 

امل�صت�أجرة  الزراعية  االأر���ض  وا�صتخدام 
�صة له�، و�صمن  وفًق� لالأغرا�ض املخ�صّ
االأن�صطة الزراعية التي حُتّدده� “هيئة 
الغذائية”،  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي 
الهيئة  موافقة  على  احل�صول  �صريطة 

و�صداد الر�صوم املقررة.
االأحب�بي  حممد  ف��الح  م��ع���يل  وت��وّج��ه 
ب�ل�صكر  والنقل  البلدي�ت  دائ��رة  رئي�ض 
دعمهم،  ع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي����دة  اإىل 
ل��ت��ط��وي��ر منظومة  امل�����ص��ت��م��رة  وامل��ت���ب��ع��ة 
علمية  اأُ�ص�ض  على  مبنية  �ص�ملة  وطنية 

واقت�ص�دية متينة. 
واأ�ص�ف: “ �صّكلت الروؤية الث�قبة لقي�دتن� 
الر�صيدة يف جم�ل تعزيز االأمن الغذائي 
التنمية  يف  لالإ�صه�م  لن�  وا�صًح�  نهًج� 
وذلك  احليوي،  القط�ع  بهذا  امل�صتدامة 
ع��رب ت��ق��دمي ع��دد م��ن احل��ل��ول املبتكرة 
التي ت�صمن ا�صتدامة الغذاء ب��صتخدام 
اأحدث التقني�ت احلديثة لتعزيز االإنت�ج 
التي  االإم����داد  �صال�صل  وتنمية  املحلي، 
تدعم املخزون االإ�صرتاتيجي من الغذاء 

لدولة االإم�رات«.
امل���زي���د من  ت��ط��وي��ر  اأن  واأّك������د م��ع���ل��ي��ه 
القط�ع  يف  اال����ص���ت���ث���م����ري���ة  االآل������ي�������ت 
الزراعي ُي�صهم ب�صورة مب��صرة يف زي�دة 

مب�ى ثي�م وزير املي�ه وال�صرف يف ال�صنغ�ل 
من بني كب�ر امل�صوؤولني االآخرين.

امل��زروع��ي - يف كلمته  وق����ل م��ع���يل �صهيل 
االفتت�حية للمنتدى - : “ لقد ج�ء انعق�د 
للتع�ون  رائ�����دة  م��ن�����ص��ة  ل��ي�����ص��ك��ل  امل��ن��ت��دى 
امل���ي����ه، وتعجيل  وال��ت��ع������ص��د ل��دع��م ق��ط���ع 
للتحدي�ت  ل��ل��ت�����ص��دي  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود 
اأه��م��ي��ة حيوية  ذا  ب���ع��ت��ب���ره  ب���ه،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة وع�����م����اًل حم���وري����ً 
االجتم�عية  وال��غ���ي���ت  االأه����داف  لتحقيق 
ب�أهداف  املرتبطة  والبيئية  واالقت�ص�دية 

.« التنمية امل�صتدامة 2030 
املنتدى  يف  ب���مل�����ص���رك��ني  م��ع���ل��ي��ه  ورح�����ب 
اأن  ال��ذي يق�م يف دول��ة االإم����رات ، متمني� 
املمكنة، من  النت�ئج  اأف�صل  املنتدى  يحقق 
م�����ص���رك��ة ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني يف ه���ذا احلدث 
رفع  يف  وامل�ص�همة  النظر  وج��ه���ت  وت��ب���دل 
ولفت  العربية،  ب�ملنطقة  املعي�صة  م�صتوى 
خ��ص�ً  و�صع�ً  يكت�صب  املنتدى  ه��ذا  اأن  اإىل 
ب�لن�صبة للدولة لتزامنه مع اإعالن حزمة 
انطالق  وق��ب��ي��ل  اخلم�صني”  “م�ص�ريع 

امل���وارد،  وا���ص��ت��دام��ة  الت�صغيلية  ال��ك��ف���ءة 
االأ�ص��صية يف  ال��رك���ئ��ز  ُي��ع��ّد م��ن  وال���ذي 
من  وج��زًءا  والنقل”،  البلدي�ت  “دائرة 
ت�أهيل  واإع����دة  لتطوير  اإ�صرتاتيجيته� 
ب�صورة  العمل  ع��رب  ال��زراع��ي��ة  االأ���ص��ول 
امل��ع��ن��ي��ة ك�فة،  ال��ه��ي��ئ���ت  م��ت��ك���م��ل��ة م���ع 
وتنظيم العقود االإيج�رية واال�صتثم�رية 
يف  املّتبعة  الع�ملية  املع�يري  الأف�صل  وفًق� 

التنمية امل�صتدامة.
البحري  �صعيد  ���ص��ع���دة  ق���ل  ج�نبه  م��ن 
“هيئة  ع������م  م���دي���ر  ال����ع�����م����ري،  ����ص����مل 
الغذائية”  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي 
االأرا�����ص����ي  اإي����ج�����ر  ع���ق���ود  ت�����ص��ج��ي��ل  اإن 
الع�ئد  تعظيم  يف  �صُي�ص�هم  ال��زراع��ي��ة 
من  ويح�صن  ال��زراع��ة،  من  االقت�ص�دي 
دخل املزارعني وُمرّبي الروة احليوانية، 

املقبل  ال�����ص��ه��ر   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���ض 
احلدث االأبرز ع�ملي�ً.

املتعلقة  التحدي�ت  �صت�صبح   “  : واأ���ص���ف 
ب�ملي�ه خالل ال�صنوات املقبلة اأكر اإحل�ح�ً 
وندرة  امل��ي���ه  على  املتن�مي  الطلب  ظ��ل  يف 
املوارد وخ�صو�ص�ً يف منطقتن� العربية، واإن 
املتغريات الع�ملية وزي�دة الطلب امل�صتقبلي 

للمزارع  االأمثل  اال�صتغالل  ي�صمن  كم� 
روؤو�ض  ج��ذب  على  وُي�صّجع  وم���وارده����، 
االأموال وا�صتثم�ره� يف القط�ع الزراعي، 
الذين يجدون  املزارع  كم� �صيتيح ملاُّلك 
مزارعهم،  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  �صعوبة 
ت��ع��ه��ي��ده��� ب��وا���ص��ط��ة ط����رف اآخ����ر لديه 
امل���دي��ة واالإداري����ة والكف�ءات  االإم��ك���ن���ت 
�����ص��ة وامل���وؤه���ل���ة ال����ق�����درة على  امل��ت��خ�����صّ
ومبوجب  ُمثلى،  بُطرٍق  امل��زارع  ا�صتثم�ر 
ت�صمن  وموّثقة  ُم�صّجلة  اإيج�رية  عقود 
االأطراف  جميع  حقوق  على  املح�فظة 
اأن القرار  وتعود عليهم ب�ملنفعة، موؤكًدا 
املوارد  ا�صتغالل  لتعظيم  مهمة  خطوة 
الهيئة  اأه��داف  مع  وتتم��صى  الزراعية، 
زراعي  وقط�ع  اأمن غذائي  نحو حتقيق 

ُم�صتدام.

ع��ل��ى امل��ي���ه ق��د ف��ر���ص��ت علين� م��زي��داً من 
امل�صرتك  والعمل  االأفك�ر  وتب�دل  التب�حث 
لبن�ء قدرات م�صتقبلية ق�درة على مواجهة 
يف  اأن  ون��وؤك��د  عليه�.  والتغلب  التحدي�ت 
دولة االإم���رات �صنوا�صل جهودن� يف تعزيز 
نط�ق التع�ون االإقليمي والدويل يف جم�ل 

االأن�صطة والربامج املتعلقة ب�ملي�ه«.

�سمن حتليل حديث لغرفة دبي 
دبي تعزز روابطها القت�سادية مع اأفريقيا وتر�سد 

فر�ص تنمية التبادلت التجارية مع �سرق القارة 
•• دبي- وام:

ك�صف حتليل حديث لغرفة دبي عن التطور الكبري الذي ت�صهده الروابط 
االقت�ص�دية بني دبي ودول ق�رة اأفريقي�، والذي يت�صح يف ج�نب منه عرب 
�صرق  الواقعة  ال��دول  اإىل  الغرفة  اأع�ص�ء  واإع���دة �ص�درات  منو �ص�درات 
الق�رة، حيث بلغت القيمة االإجم�لية لل�ص�درات 3.3 ملي�ر درهم خالل 
الن�صف االأول من الع�م احل�يل 892 مليون دوالر م� ميثل منواً بن�صبة 
%2.4 على اأ�ص��ض �صنوي. واأكد التحليل الذي اأ�صدرته الغرفة �صمن 
ا�صتعداداته� للمنتدى الع�ملي االأفريقي لالأعم�ل 2021، الذي تنظمه 
الغرفة واإك�صبو 2020 دبي يومي 13 و14 اأكتوبر املقبل، اأن اإثيوبي� 
واإع�دة  ���ص���درات  من  االأك��رب  احل�صة  على  ا�صتحوذت  وجيبوتي  وكيني� 
�ص�درات اأع�ص�ء الغرفة اإىل منطقة �صرق اأفريقي�، بن�صبة بلغت 70% 
التحليل  اأ�ص�ر  الع�م اجل���ري، فيم�  االأول من  الن�صف  االإجم�يل يف  من 
اإىل منو ملحوظ يف �ص�درات واإع�دة �ص�درات اأع�ص�ء الغرفة املتجهة اإىل 
اأ�صواق كيني� واأوغندا وتنزاني� وزامبي� مم� يرفع قيمة �ص�درات واإع�دة 

�ص�درات االأع�ص�ء لهذه الدول اإىل 78.6 مليون دوالر.
املن�ص�أ  ل�صه�دات  املعلنة  القيمة  اأن  الغرفة  عن  ال�ص�در  التحليل  واأو�صح 
من  االأول  الن�صف  خ��الل  اأفريقي�  �صرق  اأ���ص��واق  اإىل  املتجهة  لل�صحن�ت 
يوؤكد  م���  امل��صية،  الع�صر  ال�صنوات  خ��الل  من��واً  �صهدت  اجل����ري  ال��ع���م 
جدوى اجلهود املبذولة لتعزيز �ص�درات اأع�ص�ء الغرفة عرب العديد من 
وتنمية  بهدف تطوير  الع�م  تق�م على مدار  التي  والفع�لي�ت  االأن�صطة 

العالق�ت التج�رية واال�صتثم�رية بني دبي ودول �صرق اأفريقي�.

فر�س ا�ستثمارية واعدة 
التحليل  اأن  دب��ي  جت���رة  غرفة  ع���م  مدير  بوعميم،  حمد  �صع�دة  واأك���د 
ال�ص�در عن الغرفة يظهر م� تتمتع به ال�صوق ال�صرق اأفريقي من فر�ض 
اإمك�ن�ت  تك�صف  والتي  امل�صتقرة  النمو  ن�صب  �صوء  واع��دة يف  ا�صتثم�رية 
اأف��ري��ق��ي��� وجت��ع��ل منه� وج��ه��ة مربحة  ���ص��رق  اأ���ص��واق  به�  ك��ب��رية تتمتع 
االأفريقي  الع�ملي  للمنتدى  دب��ي  ا�صت�ص�فة  اأن  منوه�ً  للم�صتثمرين، 
الروابط  تعزيز  يف  االأث���ر  ب���ل��غ  ل��ه  �صيكون  املقبل  اأك��ت��وب��ر  يف  ل��الأع��م���ل 
النج�ح،  ب�إمك�ن�ت  احل�فلة  االأ���ص��واق  تلك  م��ع  والتج�رية  االقت�ص�دية 
وذلك تزامن� مع م�ص�عي دبي امل�صتمرة لتو�صيع دائرة �صراك�ته� التج�رية 
حول الع�مل ت�أكيداً ملوقعه� كحلقة رئي�صية لربط احلركة التج�رية بني 
االأخذ  على  االإم�راتيني  التج�ر  التحليل  وح��ث  وغربه”.  الع�مل  �صرق 
ب��زم���م امل��ب���درة واال���ص��ت��ف���دة م��ن دب��ي كمركز ع���مل��ي ل��الأع��م���ل لتطوير 
دولة  ب��ني  التج�ري  امل�صهد  على  ب�لنفع  يعود  مب���  التج�رية  العالق�ت 
االإم�رات ودول �صرق اأفريقي�. واأظهر التحليل اأن اإثيوبي� ح�فظت على 
�صدارة امل�صهد التج�ري يف ال�صرق االأفريقي، حيث بلغت ح�صة اإثيوبي� 
من اإجم�يل �ص�درات واإع�دة �ص�درات االأع�ص�ء اإىل اأ�صواق �صرق اأفريقي� 
 17% وجيبوتي  وكيني�   ،36% احل���يل  ال��ع���م  م��ن  االأول  الن�صف  يف 
لكل منهم� واأوغندا %8 وتنزاني� %7. وت�صري اأحدث تقديرات مركز 
اإىل وج��ود فجوة يف ���ص���درات االإم�����رات اإىل منطقة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج���رة 
�صرق اإفريقي� بقيمة 2.9 ملي�ر دوالر مب� يع�دل %78 من امل�صتوي�ت 
احل�لية لل�ص�درات .. وتهيمن كيني� على املنطقة �صواء من حيث احلجم 
 573 بحوايل  قيمته�  ق��درت  التي  م�صتغلة  الغري  املتبقية  الفر�ض  اأو 

مليون دوالر ..
 وت�أتي اثيوبي� يف املرتبة الث�نية من حيث الفر�ض املتبقية الغري امل�صتغلة 
تنزاني�  ت�أتي  حني  يف  دوالر،  مليون   450 تبلغ  ���ص���درات  بقيمة  وذل��ك 

ث�لثة بفجوة تبلغ 366 مليون دوالر ..
التي توفر فر�ص�ً ع�لية من حيث  اأن االأ�صواق االأخ��رى   وبني التحليل 
ال�ص�درات الغري م�صتغلة ت�صمل جيبوتي 345 مليون دوالر، ال�صوم�ل 
279 مليون دوالر، موزمبيق 148 مليون دوالر ، اأوغندا 140 مليون 

دوالروزامبي� 125 مليون دوالر اإ�ص�فة اإىل عدد من الدول االأخرى.
التج�رة  تقديرات مركز  وح�صب  املنتج�ت،  وم��ن حيث  لوج�صتي   دع��م   
الدولية، ت�صمل ال�صلع التي تتمتع ب�أعلى امك�ني�ت غري م�صتغلة ميكن 
اأو  الق�صب  �صكر  املنطقة:  ه��ذه  يف  منه�  اال�صتف�دة  االإم�����رات  مل�صدري 
201 مليون دوالر، وبويل  البنجر و�صكروز نقي كيم�وي� فجوة قدره� 
ايثلني بج�ذبية نوعية تع�دل اأو تزيد عن 0،94 ب�أ�صك�له االأولية 144 
وبويل   ، دوالر  مليون   91 االأ���ص��خ������ض  لنقل  وم��رك��ب���ت  دوالر،  مليون 
اإطالق احلركة  75 مليون دوالر، وبط�ري�ت  االأولية  ب�أ�صك�له  بروبلني 
 ، دوالر  مليون   49 وال�صلب  احل��دي��د  م��ن  وهي�كل  دوالر،  مليون   64
وجموهرات 48 مليون دوالر، واأ�صالك من النح��ض النقي 47 مليون 
دوالر، واأرز ن�صف مطحون اأو مطحون ب�لك�مل 47 مليون دوالر وعد�ض 

جمفف بق�صره 40 مليون دوالر من بني �صلع اأخرى.
االإم����رات���ي���ني لال�صتثم�ر يف  ال��ت��ج���ر  ت�صجيع  ع��ل��ى  دب���ي  غ��رف��ة  وت��ع��م��ل 
دعم�ً  دبي  توفر غرفة  اأفريقي�، حيث  �صرق  دول  التج�رية يف  االأن�صطة 
لوج�صتي�ً الأع�ص�ئه� عرب مك�تبه� اخل�رجية يف اإثيوبي� وكيني� وموزمبيق 
الفر�ض  وا�صتغالل  التج�رية  تع�مالتهم  �صبكة  تو�صيع  من  لتمكينهم 

اال�صتثم�رية ب�ل�صكل االأمثل. 

منو قوي 
واأوغندا  كيني�  وهي  �صوق�ً  ع�صرين  من  اأفريقي�  �صرق  منطقة  وتتكون 
وتنزاني� وزامبي� وبوروندي وموزمبيق ومالوي واإريرتي� وموري�صيو�ض 
ال�����ص��ودان وج��زي��رة م���ي��وت وري��ون��ي��ون وج���زر القمر و�صي�صيل  وج��ن��وب 
ومدغ�صقر وال�صوم�ل ورواندا وزميب�بوي واإثيوبي� وجيبوتي .. و�صهدت 
اأ�صواق  %535 يف حني �صجلت  قوي�ً جت���وز  االأ�صواق من��واً  ن�صف هذه 
بواقع  متميزاً  اأداًء  وبوروندي  وزامبي�  وتنزاني�  واأوغندا  كيني�  من  كل 

305.7 مليون دوالر خالل الن�صف االأول من الع�م احل�يل.
ويهدف املنتدى الع�ملي االأفريقي لالأعم�ل 2021، مع انعق�ده يف دبي 
يف  ت�صهم  متطورة  جت�رية  بيئة  توفري  اإىل  املقبل،  اأكتوبر  �صهر  خ��الل 
ت�صريع وترية النمو وتنع�ض دورة احلي�ة االقت�ص�دية يف الق�رة ال�صمراء، 
االأفريقية  الق�رة  دول  القت�ص�دات  امل�صتقبلية  الت�صورات  �صيبحث  كم� 
وفر�ض النمو والتطور يف ظل املتغريات احل�لية، ب�الإ�ص�فة اإىل من�ق�صة 
دبي  بني  واال�صتثم�رية  واالقت�ص�دية  التج�رية  العالق�ت  تعزيز  اآف���ق 

والق�رة ال�صمراء يف مرحلة م� بعد كوفيد-19.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�������ص����رق���ة م����ع �صف�رة  ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت�������رة و����ص���ن����ع���ة 
تطوير  �صبل  الدولة،  لدى  ال�صم�لية  مقدوني�  جمهورية 
وتعزيز  التج�ري  والتب�دل  االقت�ص�دي  التع�ون  عالق�ت 
االأعم�ل  ال�ص�رقة وجمتمع  اإم�رة  امل�صرتك مع  اال�صتثم�ر 
اخل��ض، ف�صال عن ا�صتعرا�ض الفر�ض املت�حة يف خمتلف 

القط�ع�ت بني ال�ص�رقة و�صكوبي.
ج�ء ذلك خالل ا�صتقب�ل �صع�دة عبد اهلل �صلط�ن العوي�ض 
ال�ص�رقة  و���ص��ن���ع��ة  جت�����رة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
مقدوني�  جمهورية  �صفري  ميميدي  ال��ق���در  عبد  ل�صع�دة 
امل�صت�ص�ر  اأجديني  بكري  و�صع�دة  الدولة،  ال�صم�لية  لدى 
املقدوين  للوفد  ال��ع���م  املفو�ض  ال�صف�رة،  يف  االقت�ص�دي 
الغرفة،  مقر  يف  م��وؤخ��را   2020 دب��ي  اإك�صبو  يف  امل�ص�رك 
اأم����ني العو�صي  اأح���م���د  وذل����ك ب��ح�����ص��ور ���ص��ع���دة حم��م��د 
�صعيد  ال�ص�رقة، وجم�ل  مدير ع�م غرفة جت�رة و�صن�عة 
خليفة  وف�طمة  ب�لغرفة،  االإع���الم  اإدارة  مدير  ب��وزجن���ل 

واأكد  ب�لغرفة.  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق���ت  اإدارة  م��دي��رة  امل��ق��رب 
بني  التوا�صل  تعزيز  اأهمية  على  اللق�ء  خ��الل  اجل�نب�ن 
يف  اال�صتثم�ري  للتع�ون  جم���الت  لفتح  وال�صف�رة  الغرفة 
قط�ع�ت الزراعة وال�صي�حة والط�قة امل�ئية وغريه�، كم� 
مت بحث مدى اإمك�نية اإن�ص�ء جلنة جت�رية م�صرتكة بني 
ال�ص�رقة ومقدوني� حتت مظلة غرفة ال�ص�رقة ونظريته� 
املقدونية، ف�صال عن تنظيم بعثة جت�رية تقوده� الغرفة 
اإىل جمهورية مقدوني� ال�صم�لية يف االأ�صهر الق�دمة لعقد 
على  للتعرف  االأع��م���ل  رج����ل  جتمع  م�صرتكة  ملتقي�ت 
وال�صراكة  التع�ون  واإمك�نية  اال�صتثم�رية  الفر�ض  اأب��رز 
بني امل�صتثمرين. ورحب �صع�دة عبد اهلل �صلط�ن العوي�ض 
ال�ص�رقة  غرفة  حر�ض  م��وؤك��دا  املقدونية،  ال�صف�رة  بوفد 
ال�ص�رقة  بني  والتج�رية  االقت�ص�دية  العالق�ت  دفع  على 
ومقدوني� اإىل مزيد من النمو واالزده�ر مب� يعزز فر�ض 
التع�ون االإيج�بي واال�صتثم�ر املتب�دل الذي يخدم امل�ص�لح 
امل�صرتكة بني البلدين ال�صديقني، م�صريا اإىل اأن جم�الت 
وال  جدا  متنوعة  ومقدوني�  ال�ص�رقة  بني  الثن�ئي  العمل 

التج�ري  التب�دل  حجم  ل��زي���دة  كبري  جم���ل  هن�ك  ي��زال 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لالرتق�ء  ال��ق��ط���ع���ت  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ب��ي��ن��ي يف 
يف  وخ��صة  اأف�����ص��ل،  م�صتوي�ت  اإىل  التج�رية  ب�لعالق�ت 
تعزيز  يف  امل�صرتك  للتوجه  نتيجة  الغذائي  االأم��ن  قط�ع 
م��ن مقوم�ت  ب��ه مقدوني�  تتمتع  وم���  ال��ه���م  القط�ع  ه��ذا 
زراع��ي��ة ووف����رة يف امل��ي���ه، اإىل ج���ن��ب م��� تتميز ب��ه اإم����رة 
ال�����ص���رق��ة ودول����ة االإم������رات ع��م��وم��� يف ق��ط���ع���ت الزراعة 
التزام  العوي�ض، على  واأكد  الدولة.  واالإنت�ج احليواين يف 
التي  املمكنة  الت�صهيالت  ك���ف��ة  بتوفري  ال�����ص���رق��ة  غ��رف��ة 
يف  ن�ص�ط�تهم  تعزيز  على  املقدونيني  امل�صتثمرين  ت�ص�عد 
اال�صتثم�رية  املن�خ�ت  تهيئة  ج�نب  اإىل  ال�ص�رقة،  اإم����رة 
املقدوين  االأع��م���ل  ملجتمع  احليوية  للقط�ع�ت  املالئمة 
يف ال�ص�رقة مثل التج�رة وال�صن�عة وال�صي�حة واخلدم�ت 
للفر�ض  ال��رتوي��ج  يف  امل�ص�همة  ع��ن  ف�صال  اللوج�صتية، 
بجمهورية  اخل��صة  اال�صتثم�رية  والت�صريع�ت  وامل��زاي��� 
التن�صيق  اإىل  ب�الإ�ص�فة  ال�صف�رة،  مع  ب�لتع�ون  مقدوني� 
اال�صتثم�رية  ب�لفر�ض  ُتعرف  م�صرتكة  فع�لي�ت  الإق�مة 

ال�صرك�ت  رب��ط  يف  للم�ص�همة  البلدين،  كال  يف  ومزاي�ه� 
تخلق  االأم��د  طويلة  �صراك�ت  لبن�ء  املحتملني  ونظرائهم 
من�فع متب�دلة ومنوا اقت�ص�دي� بني الطرفني مب� يحقق 
االأهداف ويلبي الطموح�ت. من ج�نبه اأعرب �صع�دة عبد 
العالق�ت  بتطوير  ب���الده  اه��ت��م���م  ع��ن  ميميدي،  ال��ق���در 
اإم���رة ال�ص�رقة يف ك�فة املج�الت ال �صيم� االقت�ص�دية  مع 
بني  الوثيقة  للروابط  نظرا  ال��ت��ج���ري،  التب�دل  وتعزيز 
ال�صم�لية، حيث تعد  االإم���رات وجمهورية مقدوني�  دولة 
االإم�رات من اأهم االأ�صواق امل�صتهدفة ملقدوني� لالنطالق 
منه� اإىل االأ�صواق االإقليمية، موجه� الدعوة للم�صتثمرين 
وا�صتك�ص�ف  م��ق��دون��ي���  ل��زي���رة  ال�����ص���رق��ة  يف  االإم����رات���ي���ني 
يف  خ�صو�ص�  متنوعة،  قط�ع�ت  يف  اال�صتثم�رية  الفر�ض 
جم����الت ال��ط���ق��ة امل���ئ��ي��ة وال���زراع���ة وال�����ص��ي���ح��ة وال���روة 
عمل  لق�ء  لتنظيم  الغرفة  �صع�دته  دع���  كم�  احليوانية، 
البلدين،  ك��ال  يف  االق��ت�����ص���دي��ة  الفع�لي�ت  يجمع  مو�صع 
وذلك خالل زي�رة ن�ئب رئي�ض وزراء مقدوني� التي �صتتم 

يف �صهر نوفمرب الق�دم لفع�لي�ت اإك�صبو دبي 2020. 

اقرتاح اإن�ساء جلنة جتارية م�سرتكة بني ال�سارقة ومقدونيا 

»غرفة ال�سارقة« ت�ستطلع مع مقدونيا ال�سمالية الفر�ص ال�ستثمارية يف قطاعات الزراعة وال�سياحة والأمن الغذائي

- فالح حممد الأحبابي: تطوير املزيد من الآليات ال�ستثمارية يف القطاع   
الزراعي ُي�سهم ب�سورة مبا�سرة يف تنويع م�سادر القت�ساد الوطني 
-�سعيد العامري: خطوة مهمة لتعظيم ا�ستغالل املوارد 

الزراعية بهدف حتقيق اأمن غذائي وقطاع زراعي ُم�ستدام 
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العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5455/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ص�بعة رقم 228

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى العم�لية رقم 2021/4105 عم�يل جزئي ، 
ب�صداد املب�لغ املنفذ به� وقدره� )55324( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.

ط�لب التنفيذ : زايده لوميد�صوج االب�ن
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - ور�ص�ن الث�نية - دبي - �ص�رع 404 - مبنى بن�ية ايزى 18

املطلوب اإعالنه : 1- بيت الفرات ملق�والت تركيب البيوت اجل�هزة - �صفته : منفذ �صده
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليكم  االإع��الن : قد  مو�صوع 
املحكمة  ، وعليه ف�ن  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )55324( درهم اىل ط�لب  املنفذ 
�صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1305/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية اخل�م�صة رقم 15

وامل�ص�ريف  والر�صوم  درهم   )411.819.00( وق��دره  عليه� مببلغ  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ اال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م. 

املدعي:داوود وح�كم للنقلي�ت �ض.ذ.م.م
�صلط�ن هالل  �ص�مل علي  - مبنى ملك  املن�مة  �ص�رع   - الث�لثة  ال�صب�  ند   - دب��ي  ام���رة   - ع��ن��وان��ه:االم���رات 

ال�صبو�ض - �صقة 110 - الدور االأول
املطلوب اإعالنه :  1- لوردي ملواد البن�ء �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعالن :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ:2021/8/15 ب�لزام املدعي عليه� 
ب�ن توؤدي اىل املدعية مبلغ )396.174.57( درهم� ثالثم�ئة و�صتة وت�صعون الف� وم�ئة واربعة و�صبعون درهم� 
و�صبعة وخم�صون فل�ص� - وب�لف�ئدة 5% �صنوي� اعتب�را من ت�ريخ املط�لبة الق�ص�ئية احل��صل يف 2020/5/31 
حكم�   ، املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  درهم  خم�صم�ئة  ومبلغ  الدعوى  وم�ص�ريف  بر�صوم  والزمته�  ال�صداد  وحتى 
مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن �صدر 

ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر 
 6261/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر  - تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ب�بك احمد �صيخ احلرم م�صهدي
جمهول حمل االق�مة

واال�صت�ص�رات  ل��ل��م��ح���م���ة  وم�����ص���رك��وه  التنفيذ/ال�ص�م�صي  ال��ط���ل��ب  ان  مب��� 
الق�نونية 

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )980060( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 
ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر 
 6861/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر  - تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 

�صجري   -2 ������ض.ذ.م.م  للمفرو�ص�ت  بلو�ض  �صن�صري  ���ص��ده��م���/1-   املنفذ  اىل 
اتوبررات حممد - جمهويل حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/م�ص�ريع الواحة �ض.ذ.م.م 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )126760( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن حكم بالن�شر
813/2021/18 عقاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املط�لبة بف�صخ عقد االج�رة املنتهية ب�لتملك وملحق�ته للعق�ر املبني تف�صيال ب�صه�دة امللكية املرفقة بح�فظة الدعوى 
وهو عب�رة عن العق�ر �صقة رقم 1207 ، رقم االر�ض 186 ، رقم البلدية 804-345 - مبنطقة برج خليفة - برج كالرين 2 - ب�م�رة دبي - و�صطب 

ا�صم املدعي عليه - والعب�رة الواردة يف �صه�دة ملكية العق�ر ال�ص�درة عن دائرة االرا�صي واالمالك وهي )تخ�صع ملكية العق�ر اىل ترتيب�ت 
االج�رة املنتهية ب�لتملك طبق� لعقد االج�رة املنتهي ب�لتملك وملحق�ته املودع لدى الدائرة واملربم بني امل�لك �صركة امل�صرق اال�صالمي للتمويل 

وامل�صت�أجرين )علي روؤف ع�صريان( اج�رة متويلية ومن �صجالت دائرة االرا�صي واالمالك ومن �صجالت املطور العق�ري واي قيد يخ�ض 
االج�رة ب�أي جهة ك�نت وحتديث بي�ن�ته� ب�ص�أن م�لك العق�ر ك�أثر النه�ء عقد االج�رة ورد حي�زة العق�ر مو�صوع الدعوى اىل املدعية والزام 

املدعي عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة 
ط�لب االإعالن :  �صركة امل�صرق اال�صالمي للتمويل - م�ص�همة خ��صة )ح�لي�( �صركة البدر للتمويل اال�صالمي - م�ص�همة خ��صة )�ص�بق�(  - 

�صفته ب�لق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- علي روؤف ع�صريان - �صفته ب�لق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل االإق�مة 

مو�صوع االإعالن : نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2021/8/29 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ص�لح/�صركة امل�صرق اال�صالمي 
للتمويل - م�ص�همة خ��صة )ح�لي�( �صركة البدر للتمويل اال�صالمي - م�ص�همة خ��صة )�ص�بق�( بحكمت املحكمة مبث�بة احل�صوري 1- ف�صخ عقد 
االج�رة املنتهية ب�لتملك وملحق�ته للعق�ر املبني تف�صيال ب�صه�دة امللكية وهو عب�رة عن العق�ر �صقة رقم 1207  رقم االر�ض 186 - رقم البلدية 
804-345 مبنطقة برج خليفة برج كالرين2/ب�م�رة دبي و�صطب ا�صم املدعي عليه والعب�رة الواردة يف �صه�دة ملكية العق�ر ال�ص�درة عن دائرة 
االرا�صي واالمالك واملبني احلدود واالو�ص�ف ب�صند امللكية والزامه بت�صليم العق�ر املوؤجر للمدعي خ�لي� من اال�صخ��ض وال�صواغل وب�حل�لة 
التي ك�ن عليه� وقت التع�قد و�صطب ا�ص�رة القيد العق�ري )ايج�رة متويلية( الواردة يف �صه�دة امللكية ل�ص�لح املدعي عليه و�صطب عب�رة )تخ�صع 
عليه  املدعي  وال��زام  الدائرة  امل��ودع لدى  ب�لتملك وملحق�ته  املنتهي  االيج�ر  لعقد  ب�لتملك طبق�  املنتيهة  االج���رة  ترتيب�ت  اىل  العق�ر  ملكية 
ب�لر�صوم وامل�صروف�ت و 500 درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ،  حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل 

لن�صر هذا االعالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  743/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 561/2021 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)687.089( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.

ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات االإ�صتثم�رية 
ع���ن���وان���ه:ام����رة دب���ي -  م��ن��ط��ق��ة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن���ي��ة ن��ق��ط��ة االع���م����ل امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين:execution1@omalc.ae - مك�ين 3244594826
- ه�تف:042595777  IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- �صنج�ي كوم�ر - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )687.089( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  740/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 249/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)511.696( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.
ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 
 - EXECUTION1@OMALC.AE:9 - ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين

مك�ين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- ع�دل احمد - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر  به وقدره )511696( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  739/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 251/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)829.627( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.
ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 
 - EXECUTION1@OMALC.AE:9 - ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين

مك�ين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعالنه : 1- ح�صن جعفر اب�ص�ري كمردي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )829.627( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  733/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 255/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)492.722( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.

ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية
عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 

 - EXECUTION1@OMALC.AE:9 - ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين
مك�ين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنه : 1- حممد نعيم عبدالرزاق - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )492.722( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  742/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 247/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)491.156( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.
ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 
 - EXECUTION1@OMALC.AE:9 - ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين

مك�ين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- �ص�كر بتلي وااله - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر  به وقدره )491156( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  873/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2020/281 عق�ري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )484.233( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.
ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 
 - EXECUTION1@OMALC.AE:9 - ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين

مك�ين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- في�ال التيبوف� - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر  به وقدره )484233( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  709/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2020/289 عق�ري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )794.906( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.

ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية
عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 

 - EXECUTION1@OMALC.AE:9 - ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين
مك�ين:3244594826 

املطلوب اإعالنهم� : 1- زي�ص�ن ني�ز �صودري 2- م�صرت جبني ح�صني - �صفتهم� : منفذ �صدهم�
مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر  به وقدره )794906( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  738/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�منة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 198/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)799.750( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.
ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية

عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد بن�ية نقطة االعم�ل امليزانني مكتب رقم 
 - EXECUTION1@OMALC.AE:9 - ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين

مك�ين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- عبدالكرمي ن�صيف ج��صم - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر  به وقدره )799750( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  809/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 562/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)477.838( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.

ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية
ع���ن���وان���ه:ام����رة دب���ي -  م��ن��ط��ق��ة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن���ي��ة ن��ق��ط��ة االع���م����ل امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 - execution1@omalc.ae:ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين
- ه�تف:042595777  IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1- مفت�حة حللو امني - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر  به وقدره )477838( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  715/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخل�م�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ص�در يف الدعوى رقم 2020/565 عق�ري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )734.981( درهم �ص�مال للر�صوم وامل�ص�ريف.

ط�لب التنفيذ : املوؤ�ص�صة الع�مة للعق�رات اال�صتثم�رية
ع���ن���وان���ه:ام����رة دب���ي -  م��ن��ط��ق��ة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن���ي��ة ن��ق��ط��ة االع���م����ل امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 - execution1@omalc.ae:ه�تف:0504643947 - بريد الكرتوين
- ه�تف:042595777  IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنهم� : 1- كرمي �صع�صع 2- ن�دية الربك�ين - �صفتهم� : منفذ �صدهم�
مو�صوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر  به وقدره )734981( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

                      يف الطعن رقم  283/2021/440 طعن مدين 
املنظورة يف:الدائرة املدنية االوىل - متييز رقم 548

مو�صوع الطعن : الطعن على احلكم ال�ص�در يف اال�صتئن�ف رقم 473/2021 مدين ال�ص�در 
بت�ريخ:2021/7/27.

الط�عن : �صركة ال�صقر الوطنية للت�أمني - �صركة م�ص�همة ع�مة
عنوانه:العنوان املخت�ر:ابراهيم ح�صن املال وم�ص�ركوه للمح�م�ة واال�صت�ص�رات الق�نونية - 
ام�رة دبي - منطقة ديرة - بجوار ديرة �صيتي �صنرت - �ص�رع بور�صعيد �صرق - بن�ية �صيتى 

افنيو - مكتب رقم 707 - وميثله:ابراهيم ح�صن ابراهيم املال
املطلوب اإعالنه : 1- امي�ن علي ديدان علي - �صفته: مطعون �صده   

مو�صوع االإعالن : نعلنكم ب�ن الط�عن اق�م عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املتقدمة �صدكم.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر        

 1101/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ع�رف يو�صف ع�رف ح�ص�ن  - جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :موؤ�ص�صة عق�ر 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب���ل��زام  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه���  ال��دع��وى  اأق�����م عليك  ق��د 
املط�لبة  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )263.715(

وحتى ال�صداد الت�م 
ق�عة  يف  �صب�ح�   08:30 ال�ص�عة   2021/9/26 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�صة  له�  وح���ددت 
التق��صي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
 1112/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- عالم حممد ن�فع ابوجعب  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :موؤ�ص�صة عق�ر 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب���ل��زام  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه���  ال��دع��وى  اأق�����م عليك  ق��د 
املط�لبة  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )209.367(

وحتى ال�صداد الت�م .
ال�ص�عة 08:30 �صب�ح� يف ق�عة  املوافق 2021/10/13  وحددت له� جل�صة يوم االربع�ء 
التق��صي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر        
 76/2021/20 جتاري كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ميت�غرا بزني�ض كون�ص�لتن�صي م.د.م.�ض  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :بري�ص�ن انريجي جروب 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� الزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)44.942.329( درهم والف�ئدة الت�أخريية بواقع 9% �صنوي� من ت�ريخ ا�صتحق�ق املبلغ يف 

2016/6/12 وحتى مت�م ال�صداد والزامه� الر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة .
ق�عة  يف  �صب�ح�   09:30 ال�ص�عة   2021/10/3 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�صة  له�  وح���ددت 
التق��صي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر 
 6681/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�صر  - تف��صيل االإعالن ب�لن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  فيوت�صر ليب للخدم�ت الفنية �ض.ذ.م.م
جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/العربية املتحدة للهند�صة البحرية ذ.م.م 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )80709.20( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1136/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العق�رية اجلزئية اخل�م�صة رقم 200

وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )204.210( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�صوع 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م . 

املدعي:موؤ�ص�صة عق�ر
عنوانه:ام�رة دبي - �ص�رع املط�ر - منطقة بور�صعيد - بن�ية نقطة االعم�ل - امليزانني - مكتب رقم 9 - 

ه�تف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مك�ين:3244594826
 IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه :  1- وليد ح�صن حممود م�صطفى علي  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م  ق��د    : االإع���الن  مو�صوع 
)204.210( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م- 
بعد  التق��صي عن  ق�عة  ال�ص�عة 08.30 �ض يف  املوافق  2021/9/28   الثالث�ء   يوم  له� جل�صة  وح��ددت 
او م�صتندات  م� لديك من مذكرات  بتقدمي  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5168/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ :  
ط�لب االإعالن : بلو �ص�رك لت�جري ال�صي�رات -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- جرييال ميال رو - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل االإق�مة 

والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق���م  قد   : االإع��الن  مو�صوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )72080( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5166/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ :  
ط�لب االإعالن : ك�رلينك لت�أجري ال�صي�رات �ض.ذ.م.م -  �صفته ب�لق�صية : ط�لب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- ج�ك يل جمر�ض - �صفته ب�لق�صية : منفذ �صده

 جمهول حمل االإق�مة 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق���م  قد   : االإع��الن  مو�صوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )148996( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
، وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام 

ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
مذكرة اإعالن بالن�شر - للح�شور اأمام اخلربة

بالدعوى رقم )2021/2660( جتارى جزئی دبی
املدعى عليه� االأوىل / ون فينن�ص�ل م�ركت�ض ومتثله� ب�لدولة �صي بي ف�ين�ن�صي�ل �صريفي�صز ليمتد

املدعى عليه الث�لث /حممد رفعت ال�صواح
نحيطكم علم� اأنه قد مت انتدابن� كخبري ح�ص�بي ب�لق�صية املذكورة اأعاله . واملرفوعة من :املدعية/مرمي حمد حممد 

حممد مرزوق الع�مري . �صدكم واأخر املدعي عليه الث�ين /بنك دبي اال�صالمي
وعليه ف�أنتم مكلفون اأو من ميثلكم ق�نون� بح�صور اجتم�ع اخلربة املقرر عقده  يوم االحد املوافق 26 �صبتمرب 2021 يف 
مت�م ال�ص�عة 12:00 ظهرا. مع االإ�ص�رة اإىل اأنه اأي�ص�ً �صيكون االجتم�ع عن بعد بوا�صطة ات�ص�ل ه�تفي ب��صتخدام تقنية 

مك�مل�ت الفيديو عرب تطبيق Zoom – عرب الرابط الت�يل :
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/i/89084233585?pwd=YnB5VWM4RS9TMDVIV0V3dzRadXhHdz09
Meeting ID: 890  8423  3585
Passcode: JYFs2q

 - �ص�بق�  ال�صع�دة   - امل�صتقبل  �ص�رع  بري�صم  التج�ري - برج  الك�ئن بدبى - منطقة اخلليج  ب�أن مقر مكتب اخلربة  علم�ً 
الط�بق الث�من - مكتب 805 - وعلم� ب�أنه يف ح�ل تخلفكم عن احل�صور ف�إن اخلربة �صتب��صر اأعم�له� وفق� لل�صالحي�ت 

املخولة له� ق�نون� - لال�صتف�ص�ر االت�ص�ل ب� 0556070570
اخلبري احل�شابي / اأ.اأحمد احلو�شني

قيد رقم 83 

اإجتماع خربة 
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Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1104- Real Estate Summary 
Heard in Sixth Real Estate Summary Tribunal No. 216
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 518,499), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae. Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942 
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Ali Rezaei Daran Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 518,499), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Sunday 26-09-2021 at 08:30 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1100- Real Estate Summary 
Heard in Fourth Real Estate Summary Tribunal No. 198
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 298,953), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of % from the claim until the 
full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 
1- Salman Suufi - Capacity: Defendant, 2- Mohamed Suufi - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 298,953), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of  % from the claim until the full payment. The hearing 
of Monday 27-09-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined for the 
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you 
have to submit the memos or documents you have to the court at least three days prior 
to the hearing.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1082- Real Estate Summary 
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 254,000), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Irina Fomochkina  Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 254,000), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Monday 27-09-2021 at 9:30 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by 
Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/709 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 289/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 794,906), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826,  
Parties to be notified  : 1- Zeeshan Niaz Chaudhry - Capacity: Execution Respondent
2- Musrrat Jabeen Hussain - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (794906) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by
Iman Mohammed Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/733 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 255/2020, by paying the execution amount of 
(AED 492,722), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  :
1- Muhammad Naeem Abdul Razzak - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (492,722) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Munira Abdulrahim Al Helo

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347

Notice by publication
in execution no. 5168/2021/207 commercial execution

subject of execution:
Applicant: Blue Shark Car Rental  as an Execution Applicant
Notified party: 1. GABRIELLA MAIELLARO as a Respondent

unknown address
subject of Notice: 
There is filled the above execution case to pay amount of (72080 
AED) to the applicant of execution or to the court treasury. 
Therefore, the court will proceed the executory procedures 
against you of you fail to comply with the said decision within 
(15) days from the notice is issued.
Head of Division / Nadia Zahran Al Jashmi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1261- Real Estate Appeal 
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 2020 
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 2021/1000 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942 
Represented by  Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified
1- Muhammad Asim Shehzad Muhammad Sharif Capacity: Appellee 
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No.1000/2021 Real Estate Summary 
The hearing of Monday 04-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by
Ahmed Mohammed Al Ansari

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/715 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 565/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 734,981), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826,  IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Parties to be notified  : 1- Karim Chaachoua - Capacity: Execution Respondent
2- Nadia El Barkani - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (734981) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1085- Real Estate Summary 
Heard in Third Real Estate Summary Tribunal No. 197
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 246,179), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Vladimir Abrosimov -  Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 246,179), the charges, the expenses, 
the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The 
hearing of Sunday 26-09-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined for 
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by 
Alyaa Mohammed Al Haj

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/742 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 247/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 491,156), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826,  
Party to be notified  :
1- Sakir Batliwala - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (491156) dirhams and to deliver 
it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence 
the execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali  

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/740 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 249/2020, by paying the execution amount of 
(AED 511,696), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  :
1-  Adeel Ahmed - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (511696) dirhams and to deliver 
it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence 
the execution procedures against you in case of non- compliance with the said order 
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Iman Abdullah Al Manhoush   

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/736- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229 
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 2020/661, by paying 
the execution amount of (AED 178,500), including the charges and the expenses
Execution Applicant Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point 
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@
omalc.ae, Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Fanil Shakirov Capacity: Execution Respondent 
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution 
case against you ordering you to pay the execution amount of (178500) dirhams 
and to deliver it to the execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case 
of non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing 
this service.
Prepared by
Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1098- Real Estate Summary 
Heard in Fourth Real Estate Summary Tribunal No. 198
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 497,672), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 
1- Zubai Awan  - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 497,672), the charges, the expenses, 
the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The 
hearing of Thursday 30-09-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1090- Real Estate Summary 
Heard in Third Real Estate Summary Tribunal No. 197
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 269,590), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Abdusalam Ramadhan Shariff -  Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 269,590), the charges, the expenses, 
the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The 
hearing of Wednesday 29-09-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by 
Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/873 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 281/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 484,233), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826,  
Party to be notified  :
1- Fiala Latypova - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (484233) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali  

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/739 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 251/2020, by paying the execution amount of 
(AED 829,627), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  :
1- Hassan Jafar Abshari Kamardi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (829,627) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Munira Abdulrahim Al Helo   

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347

Notice by publication
in execution no. 5166/2021/207 commercial execution

subject of execution:
Applicant: CAR LINK RENT A Car LLC as an Execution Applicant
Notified party: 1. JACK LEE MCGRATH as a Respondent

unknown address
subject of Notice:
There is filled the above execution case to pay amount of (148996 
AED) to the applicant of execution or to the court treasury. Therefore, 
the court will proceed the executory procedures against you of you 
fail to comply with the said decision within (15) days from the notice 
is issued.
Head of Division / Khawla Abbad Musleh

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1080- Real Estate Summary 
Heard in Sixth Real Estate Summary Tribunal No. 216
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 280,273), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified 1- Ilsiya Sadritdinova  Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to 
order the defendant to pay an amount of (AED 280,273), the charges, the expenses, 
the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment. The 
hearing of Sunday 26-09-2021 at 08:30 AM on online court hearing was determined for 
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
you have to submit the memos or documents you have to the court at least three days 
prior to the hearing.
Prepared by 
Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/738 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 2020/198, by paying the execution amount of 
(AED 799,750), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826,  
Party to be notified  :
1- Abdul Karim N Jasim - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (799750) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347

Real Estate Summary 1102/2021/18
Details of service by publication

To the defendant 1- Sahar Abdul Ghafoor
Unknown place of residence

Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 247,488), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Tuesday 28-09-2021 at 08:30 
AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you 
have to submit the memos or documents you have to the court at 
least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/809 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 562/2020, by paying the execution amount of 
(AED 477,838), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826,  IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified  :
1- Meftaha Lahloli Amine - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (477838) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by  
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali  

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/743 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 561/2020, by paying the execution amount of 
(AED 687,089), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi
Party to be notified  :
1- Sanji Kumar - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (687,089) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Munira Abdulrahim Al Helo

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 9/ 2021  Issue No : 13347
Notice to announce judgment by publication

Issued by Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance
in case No. AJCFICIREA2021/ 000208 Civil (partial),

To: Convict / Shirley Gerona Faba
We inform you that on 23/08/2021, this court has sentenced you in the above-
mentioned case in favor of Al Senyar Manpower Supply, represented by Mr. 
Mohamed Ahmed Hassan Al Balooshi, as follows:
The court judged: to obligate the defendant to pay the plaintiff and its owner an 
amount of AED 312,808 (three hundred and twelve thousand and eight hundred 
and eight dirhams) with an interest in the rate of 6% annually, effective from the 
date of filing the case on 16/01/2021 till full payment and obligating it to pay fees 
and expenses and an amount of two thousand dirhams as attorney fees.
Judgment is subject to appeal within the legal period of 30 days from the day 
following its publication.
The judge
Ahmed Mahmoud Hamdy Abdelaziz
Ajman Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13347 بتاريخ 2021/9/22 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 4483/2021/60 اأمر اأداء  
املنظورة يف : اأوامر االأداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203  

مو�صوع الدعوى : اإ�صدار االأمر ب�ن يوؤدي له� املطلوب �صده مبلغ 22.000 درهم )اثنني وع�صرون الف درهم( 
حتميله  مع  ال�صداد  مت���م  وحتى  ال�صيك  ا�صتحق�ق  ت�ريخ  12% من  بواقع  املبلغ  ه��ذا  عن  الق�نونية  والف�ئدة 

ب�لر�صم وامل�ص�ريف. 
املدعى : اأميك�ض )ال�صرق االو�صط( �ض م ب )م( - االإم�رات )امريك�ن اك�صرب�ض �ص�بق�(  

عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - بردبي - دبي - �ص�رع الفلك - مبنى ميدي� وان ت�ور - �صقة 2502  
املطلوب اإعالنه : 1- ج�بر علي جعفري حممد رزاق جعفري  - �صفته : مدعى عليه 

2021/7/16 ب�لزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي االإبتدائية بت�ريخ  اأمر  ا�صت�صدار  مو�صوع االإع��الن : طلب 
ت�ريخ  5% من  بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  دره��م  ال��ف  وع�صرين  اثنني  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب���ن  عليه  املدعي 

اال�صتحق�ق احل��صل يف 2009/3/19 وحتى مت�م ال�صداد وب�لزامه ب�مل�صروف�ت.   
ولكم احلق يف اإ�صتئن�ف االأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الق��صمي  ب����دور  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��ّك��ل��ت 
ال��دويل للن��صرين  رئي�صة االحت���د 
لتعزيز  ال���دويل  “امليث�ق  جلنة   ..
الن�صر  ق��ط���ع  وم���رون���ة  ا���ص��ت��دام��ة 
التحدي�ت  لتحديد   InSPIRe
اجل�ئحة  فر�صته�  التي  الرئي�صة 
التع�ون  الن�صر وتعزيز  على قط�ع 
وذلك  امل�صرتك  امل�صتقبلي  والعمل 
اأعده  ال���ذي  التقرير  ���ص��دور  بعد 
بعنوان  للن��صرين  الدويل  االحت�د 
التع�يف:  اإىل  اال���ص��ت��ج���ب��ة  “من 
على  كوفيد-19  ج���ئ��ح��ة  ت���أث��ري 

�صن�عة الن�صر الع�ملية«.
و ق��د جن��ح امل��ي��ث���ق م��ن��ذ االإع����الن 
الع�م اجل���ري يف جمع  عنه مطلع 
تواقيع اأكر من 30 معر�ض كت�ب 
ب�لكت�ب  م��ع��ن��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ة  ع���مل��ي 
والعمل الثق�يف من خمتلف بلدان 

اأكرب جتّمع  بذلك  لي�صجل  الع�مل 
الن�صر  ب�����ص��ن���ع��ة  ل��ل��ن��ه��و���ض  دويل 
ال��ط���رئ��ة خالل  وجت����وز حتدي�ته 

العقود اخلم�صة امل��صية.
ق�لت   .. امل���ي���ث����ق  اأه���م���ي���ة  وح�����ول 

ال�صيخة بدور الق��صمي : 
“ لن ن�صتطيع �صم�ن تع�يف قط�ع 
الن�صر اإال اإذا تع�ون جميع الع�ملني 
يف �صن�عة الن�صر ووحدوا جهودهم 
الأ�صواق  ج��ي��داً  اأداًء  �صهدن�  حيث 
الن�صر املتطورة وم� يزال زمالوؤن� 
يف اأ�صواق الن�صر الن��صئة يواجهون 
يقت�صر  ال  اإذ  ك���ب���رية  حت����دي�����ت 
الن��صرين  ع��ل��ى  اجل���ئ��ح��ة  ت���أث��ري 
فح�صب واإمن� على ماليني الكّت�ب 
والر�ص�مني واأ�صح�ب دور الطب�عة 
ومراكز التوزيع ومت�جر الكتب يف 

الع�مل » .

الق��صمي  ب��دور  ال�صيخة  ووج��ه��ت 
دعوة لك�فة املوؤ�ص�ص�ت املعنية ببن�ء 
م�صتقبل الن�صر الع�ملي لالإن�صم�م 
اأن  امل��رج��ح  للميث�ق .. وق���ل��ت م��ن 
�صن�عة  م�صتقبل  اعتم�د  يتن�مى 
توحيد  على  اجل�ئحة  بعد  الن�صر 
اجل��ه��ود وحت��ق��ي��ق ال��ت�����ص���م��ن بني 
امليث�ق  ميثل  اإذ  املعنية  االأط����راف 
العمل  لتن�صيق  ال��ر���ص��م��ي  االإط�����ر 
ا�صتف�دة  ي��ح��ق��ق  ال����ذي  امل�����ص��رتك 
من  الن�صر  منظومة  يف  الع�ملني 
على  وال��ع��م��ل  املختلفة  ال��ت��ج���رب 
م���واج���ه���ة ه�����ذه ال���ت���ح���دي����ت غري 

امل�صبوقة.
لتعزيز  ال�����دويل  امل��ي��ث���ق  وي��ع��ت��رب 
الن�صر  ق��ط���ع  وم���رون���ة  ا���ص��ت��دام��ة 
اللجنة حيث  اإجن�����زات  اأب���رز  اأح���د 
عليه  امل����وق����ع����ني  ال�����ت�����زام  ي�����ّوث�����ق 

ب����ل���ت���ع����ون يف خم��ت��ل��ف جم�����الت 
�صن�عة الن�صر والعمل على تطوير 
بعد  م���  مل��رح��ل��ة  م�صتقبلية  خ��ط��ة 
اجل���ئ��ح��ة.. وم��ن خ��الل امل�ص�دقة 
على  املوقعون  ي��واف��ق  امليث�ق  على 
ح�����ص��د ج��ه��وده��م وال���ت���ع����ون فيم� 
ب��ي��ن��ه��م ����ص���م���ن ع�������ص���رة جم�����الت 
�صّن�ع  مع  القط�ع  عالق�ت  ت�صمل 
ال�صي��ص�ت اإىل ج�نب تعزيز احلوار 
املتعلقة  الثغرات  ل�صد  والتن�صيق 

ب�مله�رات.
“امليث�ق«  اأه������م������ي������ة  وت��������ع��������ود 
وتنوع  نظراً حلجم   InSPIRe
قط�ع�ت املوؤ�ص�ص�ت املعنية ب�صن�عة 
ال��ك��ت���ب ال��ت��ي ���ص���دق��ت عليه حيث 
كتب  وم���ع����ر����ض  ن�����ص��ر  دور  ج��م��ع 
ب�لطب�عة  متخ�ص�صة  و���ص��رك���ت 

والتوزيع وغريه�.

الحتاد الدويل للنا�سرين يطلق ميثاقا عامليا لتعزيز ا�ستدامة ومرونة قطاع الن�سر

الع��صمة  يف  ب���ل�����ص���رق��ة  ال��ث��ق���ف��ة  دائ������رة  ت��ن��ظ��م 
ال�صودانية اخلرطوم يومي 29 و 30 من �صبتمرب 
اجل�ري الن�صخة ال� 17 من ملتقى ال�ص�رقة لل�صرد 
حتت عنوان “الق�صة الق�صرية ال�صودانية.. ق�ص�ي� 
وروؤى” ين�ق�ض خالله� روائيون وق�ص�صيون ونّق�د 

واأك�دمييون تطور ال�صردي�ت الق�ص�صية.
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  رع�ية  حتت  امللتقى  وي�أتي 
الدكتور �صلط�ن بن حممد الق��صمي ع�صو املجل�ض 
ب�نتق�ل  �صموه  وّج��ه  حيث  ال�ص�رقة  ح�كم  االأع��ل��ى 
العربية  ال����دول  يف  تنظيمه  و  ال�����ص��ردي  احل����دث 
اإىل  الو�صول  يف  تتمّثل  ح�ص�رية  ل��روؤي��ة  حتقيق�ً 

ف�ئدة اأ�صمل واأعّم لالأدب�ء والكّت�ب العرب.
و ق�ل �صع�دة عبد اهلل العوي�ض رئي�ض دائرة الثق�فة 
يف ال�ص�رقة يعك�ض اختي�ر ال�صودان كمحطة جديدة 
الثق�يف  ال��ت��ع���ون  اأه��م��ي��ة  لل�صرد  ال�����ص���رق��ة  مللتقى 
امل��ت��وا���ص��ل ب���ني ال�����ص���رق��ة واخل���رط���وم ع��ل��ى مدى 
عديدة  فع�لي�ت  يف  الثق�يف  نت�جه  ومتّثل  �صنوات 
واإن�ص�ني�ً على امل�صتوى املحلي  اأثراً ح�ص�ري�ً  تركت 

والعربي.
انطالقه  منذ  امللتقى  �صهد  لقد  العوي�ض  واأ�ص�ف 
نقدي�ً  خمترباً  واأ�صبح  العربية  ال�صردي�ت  تطور 
عربي�ً خ��صة يف االإبداع الروائي والق�ص�صي ولعل 
امللتقى  حّققه  م�  توا�صل  اجل��دي��دة  الن�صخة  ه��ذه 
�صردي�ً  من تراكم نقدي نوعي فهي تطرح عنوان�ً 

متخ�ص�ص�ً
التي  اال���ص��م���ء  التخ�ص�صية  ه��ذه  بتعزيز  وي��ق��وم   
ت�ص�رك يف امللتقى بدرا�ص�ت ومق�رب�ت واأوراق عمل 

ب�لغة التنوع واالأهمية.
“راهن  ع��ن��وان  حت��م��ل  بجل�صة  امل��ل��ت��ق��ى  ينطلق  و 
حم�ور   5 تتن�ول  ال�صودان”  يف  الق�صرية  الق�صة 

على مدى يومني هي : 

الق�صرية  ال��ق�����ص��ة  يف  امل���ك����ن  وجت���ل���ي����ت  “�صحر 
الق�صة  يف  ال��ت��ج��ري��ب  و”مالمح  ال�صودانية” 
الثق������فية  و”الق�������راءة  املع��صرة”  ال��ق�����ص��رية 
الق�صرية  و”الق�صة  اجلديد”  الق�ص�صي  للن�����ض 
و”�صه�دات  االجتم�عي”  ال��ت��وا���ص��ل  وم��ن�����ص���ت 

وروؤى«.
تنظيم  ب��داأ  لل�صرد  ال�ص�رقة  ملتقى  اأن  اإىل  ي�ص�ر 
فع�لي�ته اخل�رجية للمرة االأوىل يف الع�م 2017 
االأق�صر  14 يف  ال�  الن�صخة  فع�لي�ت  اأقيمت  حيث 
تزامن�ً مع اختي�ر املدينة امل�صرية ع��صمًة للثق�فة 
العربية اآنذاك ليوا�صل تنقله ويحّط يف الع��صمة 
املغربية الرب�ط يف الع�م 2018 خالل ن�صخته ال� 
15 فيم� ا�صتكمل رحلته الثق�فية العربية يف الع�م 
مت  حيث  ع��ّم���ن  االأردن��ي��ة  الع��صمة  نحو   2019

تنظيم الن�صخة ال�16 .

انطالق ملتقى ال�سارقة لل�سرد 
الـ 17 يف اخلرطوم 29 �سبتمرب

»املليونري  كت�ب  على  ال�صوء  نلقى 
ال����ف����ورى: ح��ك���ي��ة ح��ك��م��ة وث�����روة« 
ل���� م�����رك ف��ي�����ص��ر، وال��ك��ت���ب يو�صح 
االأهمية  ف��ى  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي���ت غ���ي��ة 
وم��ع��روف��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، م��ث��ل اجل����راأة 
ال���روؤي���ة، وي��ت��ن���ول القوة  وو����ص���وح 
 � اأي�صً لكنه  الأفك�رن�،  حمدودة  الال 
يحوى بني طي�ته تف��صيل تكتيكية 
ومالحظ�ت ب�رعة ومنظور ي�صتحق 

اأن يقراأ.
 

يقول الكتاب:
وبني  وه��ن���ك  ه��ن���  ق�ص�صن�  ن���روى 
احل���ني واالآخ������ر، ك���ل ق�����ص��ة حتوى 
ب��ع�����ض احل��ك���ي���ت ال��ت��ى ت��ع��د اأم���را 
ق�مو�ض  ي�صفه�  كم�  الأن��ه���  ف���ت��ن���، 
ويب�صرت اللغوى، حيث يقدم لن� هذا 
الكت�ب ال�صغري حك�ية ملوؤه� القوة 
اإحدى  تظهر  ح��ك���ي��ة  واالأ����ص����ل���ة،  
اإف�دة على االإطالق،  اأكر احلق�ئق 
واحلي�ة  امل�����ىل  االزده�������ر  اأن  وه���ى 
هدف�ن،  والنج�ح  ب�ل�صع�دة  املليئة 
اإن  حتقيقهم�  �صخ�ض  الأى  وميكن 

فهم مب�دئ النج�ح وم�ر�صه�.  

املليونري الفورى 
ال��ذي��ن ينجحون  اأول��ئ��ك  ه��ل يعمل 
اأولئك  من  اأك��رب  بجد  حي�تهم  فى 
الذين يحلمون فقط؟ هل هم اأكر 
ه��ل يجلب  ���ص��ده؟  اأو  اأو حظ�  ذك����ء 
ال��ن��ج���ح امل����ىل ال�����ص��ع���دة؟ ق��د يكون 

لالإج�بة  املن��صب  ال��وق��ت  ه��و  ه��ذا 
ع���ن ه���ذه االأ���ص��ئ��ل��ة ال��ق��دمي��ة قدم 

الت�ريخ.
الفورى  امل��ل��ي��ون��ري  ك��ت���ب  وي��ج��ي��ب 
وج�هزة  عملية  درو����ض  خ��الل  م��ن 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق وي��ك�����ص��ف ع����ن االأف����ك�����ر 

واالأف����ع�����ل ال���ت���ى م���ن ���ص���أن��ه��� منح 
ك���ن ميهد  اأى  اإىل  املليونري  عقلية 
القوى  لكن  الب�صيط،  ال��ت��ح��ول  ذا 
النج�ح  نحو  الطريق  التفكري،  فى 
وكينونة  ر�ص�  ىل  والو�صول  امل���ىل 

�صخ�صية عميقة.

»املليونري الفورى« حكاية 
عن اجلراأة وو�سوح الروؤية

اأح���د اأه���م اأدب�����ء ال��ق��رن ال��ع�����ص��ري��ن، اأب����دع فى 
والنقد،  وامل�صرحي�ت  وال�صعر  الرواي�ت  كت�بة 
هو الربيط�نى ديفيد هربرت لوران�ض، الذى 
ولد فى مثل هذا اليوم 11 �صبتمرب من ع�م 

 ،1885
 وال����ذى ب����داأ ح��ي���ت��ه االأدب���ي���ة ب��ك��ت���ب��ة الق�صة 
نت�ج  اأول  وك���ن  وال��راوي��ة،  وال�صعر  الق�صرية 
»ال���ط����وو����ض االأب���ي�������ض«، لتتواىل  ل���ه رواي���ت���ه 
بعده� العديد من اأعم�له االأدبية، مثل »اأبن�ء 
وع�����ص���ق، وامل��ع��ت��دى، ق��و���ض ق���زح«، ول��ك��ن كيف 

ك�نت حي�ته؟.

اإي�����ص��ت��وود مبق�طعة  ب��ق��ري��ة  ل���وران�������ض  ول����د   �
نوتنجه�م �ص�ير من اإجنلرتا.

�� ك�ن �صمن اأ�صرة ع�ملة متو�صطة احل�ل.
����� وال�����ده م���ن ع��م���ل امل��ن���ج��م ووال����دت����ه ك�نت 

قبل  لفرتة  التدري�ض  جم���ل  يف  تعم�����ل  ك�نت 
زواجه�.

����� ق����ررت وال���دت���ه االن��ف�����ص���ل ع���ن وال�����ده بعد 
حتمل  عدم  ب�صبب  عديدة  ونزاع�ت  �صراع�ت 
م�����ص���ه��دة اأب��ن���ئ��ه��� ي��ع��م��ل��ون ف��ى ن��ف�����ض جم�ل 

اأبيهم.
�� �صرد ديفيد لوران�ض حك�ية ن�ص�أته فى روايته 

»اأبن�ء وع�ص�ق«.
 � كثرًيا وخ�صو�صً والدته  لوران�ض يحب  ك�ن   ��

بعد رحيل �صقيقه االأكرب.
���� ح��ب وال���دت���ه اأث����ر ع��ل��ى ع��الق��ت��ه ب��ي��ن��ه وبني 
ال��ت��ن���زل عن  ل��ع��دم رغ��ب��ة وال��دت��ه يف  حبيبته 

ابنه� الأى فت�ة.
النه�ية  فى  حبيبته  من  ال���زواج  ي�صتطع  مل   ��

ب�صبب والدته.
�� رحلت والدته عندم� ك�ن لوران�ض يف ال�ص�د�صة 

والع�صرين من عمره.
وال��دت��ه فتزوج  ال���زواج بعد رحيل  �� متكن من 

من فت�ة اأمل�نية تدعى »فريدا«.
واأمل�ني�  اإيط�لي�  ب��ني  م���  وزوج��ت��ه  ه��و  �ص�فر   ����

لفرتة من الزمن.
�� ع�د اإىل بلده اإجنلرتا خالل احلرب الع�ملية 

االأوىل.
ت�ص�تريل« فى  الليدى  »ع�صيق  روايته  اأث���رت   ��
ع����م 1928م ���ص��ج��ة ك��ب��رية مل��� حت��ت��وي��ه من 

م�ص�هد جن�صية.
ت�ص�تريل«  الليدى  »ع�صيق  روايته  تن�صر  مل   ��

ك�ملة فى اإجنلرتا اإال مع بداية ال�صتيني�ت.
���� ت��رج��م ل��وران�����ض اأع���م����ال ع��دي��دة م��ن اللغة 

الفرن�صية اإىل االإجنليزية.
�� كم� ك�ن له لوح�ت عديدة مر�صومة.

�� رحل عن ع�ملن� فى 2 م�ر�ض 1930.

ما ال�سر وراء اأزمة رواية »ع�سيق الليدى 
ت�ساتريل« لـ »ديفيد لوران�ص«؟
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الت�سوير حتت املاء لي�س التحدى الوحيد فى "ماكو"

فريال يو�سف: 
البطولة اجلماعية 
تعطي ثراًء للعمل

ب�صخ�صية  اجل��دي��د  م���  ب���داي���ًة..   •
و�صبب  "م�كو"  فيلم  ف��ى  "م�ي�" 

امل�ص�ركة ب�لعمل؟
- م� حم�صني لهذا العمل االإ�صكربت، 
حيث قراأت الورق واأعجبت به، ففكرة 
ُتنفذ  اأنه� مل  وَوج��دت  الفيلم جديد 
بهذا ال�صكل يف الع�مل العربي كم� اأن 
ووجدت  ورع���ب،  ت�صويق  به�  الق�صة 
ممتعة  �صخ�صية  جت�صد  "م�ي�"،  اأن 
اأنني مل  كم�  اأي�ص�،  العمل  مع جنوم 

اأقدمه� بهذا ال�صكل من قبل.
ك�ن  امل������ء  حت���ت  ال��ت��ن��ف�����ض  •  ه���ل 
يف  واجهكم  ال��ذي  الوحيد  التحدى 

الت�صوير؟
- ال��ت��ن��ف�����ض حت���ت امل������ء م���ن اأك���رب 
اأن�نبيب  هن�ك  اأن  كم�  ال�صعوب�ت 
اأك�صجني نحمله� ذات وزن، واأي�ص� 
ك�نت  الك�مريا  وزاوي���ة  الت�صوير 
ع����ئ���ق  ك���ب���ري، وال��ت��م��ث��ي��ل فك�نت 
ه���ن����ك م�����ص���ه��د ب���ك����ء وك����ل ذلك 
ت��ط��ل��ب م���ع���دات ع���ل��ي��ة اجل�����ودة، 
وهي  الكربى  العقبة  اإيل  اإ�ص�فة 
الت�صوير يف ف�صل ال�صت�ء فك�ن 
12، و1 برد ق�ر�ض يف  �صهر 

اأوروب�.
هل  ن��ظ��رك..  وج��ه��ة  • م��ن 
االإي��رادات هي الع�مل الوحيد 

لنج�ح العمل؟
اأكر  هن�ك   -
م��������ن ع�����م����ل 
وم���������ن���������ه���������م 
االإي�����������������رادت، 
كثرًيا  واه��ت��م 
النق�د  ب�����راأي 
واجل�����م�����ه�����ور، 
واالإي���������������رادات 
ع�مل  اأي���������ص����� 
م��������ه��������م، ف���ق���د 
يف  العمل  حقق 
يومني م� يزيد 
ع��������ن امل�����ل�����ي�����ون 

ون�صف.
دور  عن  • م���ذا 
االإن��ت���ج يف  �صركة 

هذا الفيلم؟
التع�مل،  يف  حم��رتم��ة  ���ص��رك��ة   -

وك�ن هن�ك عن�ية كبرية ب�ملمثلني فكم� ذكرت اأن الت�صوير ك�ن 
اأف�صل  ب�أوروب� يف ف�صل ال�صت�ء فق�مت �صركة االإنت�ج بتوفري 
وك�ن  الت�صوير،  اأج��ل  من  كبرية  بكف�ءة  متت�ز  والتي  املعدات 
واملالب�ض  الطع�م  حتي  االأم��ط���ر،  من  للحم�ية  اأ�صي�ء  هن�ك 

واأحب اأن اأوجه لهم ال�صكر.
الفيلم  ب�لبطولة اجلم�عية.. وم�ذا عن كوالي�ض  راأيك  • م� 

وم� هو اأكر موقف مميزة؟
اأح����ب ف��ك��رة ال��ب��ط��ول��ة اجل��م���ع��ي��ة وت��ع��ط��ي ث����راء للعمل،   -
متثيلية،  ولكنه�  مب�راة  ي�ص�هد  ك�أنه  ي�صعر  اأي�ص�  ف�جلمهور 
واأي�ص� البطولة املطلقة الإنه� ت�صع الفن�نة يف مك�نة مميزة، 
 ،" "م�كو  كوالي�ض  وع��ن  اجلم�عي،  ب�لعمل  ا�صتمتعت  ولكن 
فهي ممتعة وُي�صهد للجميع بقوة التحمل، وجميعهم جنوم، 
وكن� ن�صعي دائم� الإعط�ء اأف�صل م� منلك لنج�ح العمل وذلك 
مميزة  كثرية  مواقف  وهن�ك  اأي�ص�،  واملنتج  للمخرج  تقديرا 
واإن مل  اإج���زة حتي  يكن هن�ك  فلم  ال�صديد،  الدعم  واأبرزه� 
يكن له ت�صوير ك�ن يح�صر اللوكي�صن مع زمالئه، اأو يذهب 

اإيل امل�صت�صفي لرع�ية زميله االآخر، فحقيقة ك�ن عمل رائع.
وراء  ال�صبب  فم�  ل���ِك..  طويل  غي�ب  بعد  "م�كو"عودة   •

اختف�ئك؟
- هذا االأمر مل يكن بيدي، ف�أن� من ال�صخ�صي�ت التي تف�صل 
عدم احلديث عن حي�ته� ال�صخ�صية، ولكني ع�نيت لفرتة من 
اإ�ص�بة يف ظهرى وتطلب مني ذلك ال�صفر اإيل اأمل�ني� للمت�بعة، 
ع�مني  وبعد  �صعبة،  ك�نت  احل�لة  الأن  ط�لت  العالج  وف��رتة 
اأع�ين  وال  اليوم  بخري  ا�صبحت  واجليم  العالج  من  ون�صف 

من �صئ بف�صل اهلل.
فهل  كبرية..  �صينم�ئية  انتع��صة  احل�لية  الفرتة  ت�صهد   •

تعتقِد اأن ذلك يوؤثر ب�ل�صلب علي جن�ح فيلم معني؟
- ال، فمن اأول يوم اأقمت يف م�صر ومل�صت اأن جميع امل�صريني 
يحبون ال�صينم� والفن، وح�صور االأفالم، ف�لعرو�ض الكثرية 
�صئ حمبب للم�ص�هد العربي، كم� اأن هذه املن�ف�صة من وجهة 
نظري �صئ جيد تعلمي منه مدي جن�ح عملك ومك�ن ت�صدره، 
وقد منعن� من اال�صتمت�ع ب�لعرو�ض يف ال�صينم�ت الع�م امل��صي 

ب�صبب كورون�.
له�؟ ت�صتعِد  جديدة  اأعم�ل  هن�ك  • هل 

ف�أن�  للجمهور،  به�  اأع���ود  ق��وي��ة  اأع��م���ل  يعر�ض  اأن  اأمت��ن��ي   -
 5 م�صل�صل  امل��صية  ال��ف��رتة  وع��ر���ض  فقط،  الظهور  اأح��ب  ال 
الأنني  رف�صتهم�  ولكني  اليت  وفيلم  واأخر12حلقة،  حلق�ت، 
به  اأع��ود  ق��وي  �صين�ريو  وانتظر  ب�ل�صخ�صية،  نف�صي  اأج��د  مل 

للجمهور.
بحي�ته�  وان�صغ�له�  االرت��ب���ط  ب�صبب  ف��ري���ل  غي�ب  ه��ل   •

الزوجية؟
- ال، ف�أن� من ال�صخ�صي�ت التي حترتم موؤ�ص�صة الزواج، واأعلم 
اأهمه� االإ�صه�ر، وال اعرتف ب�أي �صئ  بنود هذه املوؤ�ص�صة ومن 
اآخر يهني املراأة مثل الزواج العريف وم� �صبه تلك االأمور، ف�إذا 
تزوجت �ص�أ�صهر بذلك واأحتدث عنه اأم�م اجلميع، وم� ين�صر 

فهو �ص�ئع�ت ال اأ�ص��ض له� من ال�صحة.

هنادي مهنا بطلة )بدون 
�سمان( يف )اإّل اأنا(

للمرة  التلفزيونية  البطولة  جتربة  مهن�  هن�دي  ال�ص�بة  الفن�نة  تخو�ض 
اأن�"، الذي تدور  "اإاّل  "بدون �صم�ن" يف م�صل�صل  االأوىل من خالل حك�ية 

اأحداثه من خالل جمموعة حك�ي�ت ق�صرية.
وبداأت هن�دي الت�صوير، حتت اإدارة املخرجة ي��صمني ك�مل، علم�ً ب�أن العمل 
ي�صهد م�ص�ركة جمموعة كبرية من الفن�نني ال�صب�ب، بج�نب كل من اأحمد 

بدير و�صلوى عثم�ن، يف حني يجري ت�صوير احللق�ت ب�صكل مكثف.

اجلديد  الفيلم  يف  دوره����  ب���إن��ه���ء  زك��ي  مني  امل�صرية  الفن�نة  تن�صغل  فيم� 
)اجلواهرجي( مع الفن�ن حممد هنيدي واملخرج اإ�صالم خريي، يبدو اأنه� 

�صتخو�ض جتربة درامية جديدة، �صمن ال�صب�ق الدرامي الرم�ص�ين 
املقبل.وق�لت م�ص�در مقربة من ال�صركة املنتجة اإن الك�تبة مرمي 

ن�عوم، تعمل ح�لي�ً من خالل )ور�صة كت�بة(، على اإنه�ء العمل 
الدرامي اجلديد، ولكنه� مل تعلن بعد عن ا�صمه، كونه� مل ُتنِه 
�صوى احللق�ت االأوىل منه، على اأن تعلن ال�صركة التف��صيل 

قريب�ً، بعد املوافق�ت النه�ئية من بع�ض النجوم، وا�صتكم�ل 
بقية الفريق، بعد االنته�ء من كت�بة امل�صل�صل.وتركز زكي 

خالل هذه االأي�م يف ت�صوير فيلم )اجلواهرجي(، الذي 
ق�رب على االنته�ء، يف اأكر من موقع ت�صوير، من اأجل 
ت�صود  الفيلم  اأن  من  عر�صه.وب�لرغم  مو�صم  اختي�ر 

االأدوار  من  الفن�نة  دور  اأن  اإال  الكوميدي�،  اأح��داث��ه 
امل��رك��ب��ة، ح��ي��ث ت��ع���ين م��ت���ع��ب ن��ف�����ص��ي��ة، وتخ�صع 

هنيدي  زوجه�  مع  عالقته�  توتر  ب�صبب  للعالج، 
يف الفيلم.

وي�����ص���رك يف ب��ط��ول��ة )اجل���واه���رج���ي(، ك��ل من 
ل��ب��ل��ب��ة، اآ���ص��ر ي������ص��ني، اأح��م��د ال�����ص��ع��دين، رمي 

وع�رفة  عم�د  ت���را  ح��الوة،  اأحمد  م�صطفى، 
عبدالر�صول(، وهو من ت�أليف عمر ط�هر.

بداأت املخرجة امل�صرية روجين� ب�ص�يل، التح�صري الأول اأفالمه� 
)كلم�ت  ع��ن��وان  يحمل  وال���ذي  امل�����ص��ري��ة،  ال�صينم�  يف  الطويلة 

متق�طعة(، من حيث اختي�ر النجوم واأم�كن الت�صوير.
وق�لت ب�ص�يل: 

اأن تكون جتربة  واأمتنى  اأعم�يل وبتف��صيله،  ب�أول  )مهتمة كثرياً 
ن�جحة، و�صعيدة ب�لعمل مع بطل الفيلم الفن�ن االأردين اإي�د ن�ص�ر، 

ومع ال�صركة املنتجة، التي حتم�صت يل(.
اأن  "خ�صو�ص�ً  الفيلم،  من جهته، رحب ن�ص�ر ب�ختي�ره يف فريق عمل 

والت�صجيلية  الق�صرية  ال�صينم�  يف  وجتربته�  وواع��دة،  �ص�بة  خمرجته 
ت�صهد له�(.

واأ�ص�ف: )حري�ض على دعم الوجوه ال�ص�بة، ويجب اأن نعمل 
يف هذا االجت�ه كثرياً، 

هذا  يكون  اأن  واأمت��ن��ى  ال��ع��رب��ي،  الفن  م�صرية  ندعم  حتى 
ال�ص�بة  املخرجة  وعلى  اجلميع،  خريعلى  ف�حتة  الفيلم، 

روجين� ب�ص�يل(.
اإن  املنتجة  ال�صركة  يف  م�ص�در  ق�لت  مت�صل،  ج�نب  ويف 
)ا�صم الفيلم )كلم�ت متق�طعة(، وهو من ت�أليف الك�تب 
ويتم ح�لي�ً  النه�ئي،  يكون  قد ال  الرببري،  م�صطفى 
الفيلم،  عمل  وف��ري��ق  جن��وم  م��ع  التع�قدات  ا�صتكم�ل 
متهيداً النطالق الت�صوير، الذي �صيتم بعده حتديد 

موعد عر�صه(.

فنانة توني�سية مل�ست قلوب امل�سريني منذ طلتها الأوىل علي �سا�سة التليفزيون، حيث 
بداأت م�سوارها الفني من خالل الإعالنات، ثم اجتهت للتثميل وقدمت اأدوار مع كبار 
النجوم منهم الفنانة نادية اجلندي يف م�سل�سل "اأ�سرار"، وجمال �سليمان 
اإبلي�س"،  "لعبة  يف  ال�سريف  ويو�سف  �سليمان"،  "خامت  م�سل�سل  يف 
التي  وال�سينمائية  الدرامية  الأعمال  من  اأخري  باقة  عن  ف�ساًل 
تاألقت من خاللها، هي الفنانة فريال يو�سف، والتي �ساركت موؤخًرا 
بفيلم "ماكو"، ملعرفة كوالي�س الفيلم، و�سبب غيابها عن ال�ساحة، 

وتفا�سيل اأخري، كان معها هذا احلوار:

منى زكي تخو�ص 
جتربة درامية جديدة

اإياد ن�سار بطل 
)كلمات متقاطعة(
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عادة منط حياة واحدة تزيد من 
خطر اإ�سابتك بحالة مهددة للحياة!

تعد ال�صكتة الدم�غية اأحد االأ�صب�ب الرئي�صية للوف�ة على م�صتوى الع�مل، 
ويتميز احلدث احل�د ب�ل�صعف و�صعوبة النطق واالرتب�ك وميكن اأن يرتك 

ال�صخ�ض مع�ق� ب�صكل م�أ�ص�وي.
و�صلطت درا�صة جديدة ال�صوء على ع�دة منط حي�ة واحدة ميكن اأن يكون 
ب�صكل  يزيد  م�  الدموية،  واالأوعية  القلب  �صحة  على  �ص�رة  تداعي�ت  له� 

كبري من خطر االإ�ص�بة ب�ل�صكتة الدم�غية.
ويف حني اأن معظم عوامل اخلطر للح�لة ق�بلة للتعديل ن�صبي�، يجب اأي�ص� 
اإدارة االإجه�د املهني بكف�ءة ملنع وقوعه�. ويعد �صغط العمل مزيج� �ص�م� 
من االإجه�د وع�دات االأكل ال�صيئة وقلة الن�ص�ط وقلة النوم، وكل منه� له 
املرنة  غري  العمل  ج��داول  تكون  اأن  وميكن  الع�مة.  ال�صحة  على  ت���أث��ريه 
املقرتنة ب�ملتطلب�ت اأحد االأ�صب�ب اجلذرية ل�صل�صلة من امل�ص�عف�ت ال�صحية 

لدى الن�ص�ء، مب� يف ذلك ال�صكتة الدم�غية.
مدى  على  ل��ه  التعر�ض  يتم  ال��ذي  العمل  �صغط  اأن  ال��درا���ص���ت  واأظ��ه��رت 
فرتات زمنية طويلة، ميكن اأن يوؤدي اإىل نوبة قلبية مميتة اأو �صكتة دم�غية 

اأو يوؤدي اإىل مر�ض مزمن.
وُيعتقد اأن االإجه�د املهني ميكن اأن ي�صر بقلوبن� من خالل حتفيزه� ب�صكل 

مزمن، م� يت�صبب يف بق�ء اجل�صم "م�صتنفرا" لفرتات اأطول من الالزم.
ويوؤدي هذا النوع من اال�صتج�بة اإىل اإفراز االأدرين�لني ويزيد من هرمون�ت 
ب�أن�صجة  ال�صرر  تلحق  اأن��ه���  ُوج��د  وال��ت��ي  ال��ك��ورت��ي��زول،  �صيم�  وال  التوتر، 

القلب.
و�صلطت درا�صة جديدة اأجريت يف �صوي�صرا ال�صوء على مدى ال�صرر الذي 

قد ي�صببه القلق املهني للج�صم.
"وجدت  ���ص��وزان فيغرن:  وال��دك��ت��ورة  م���رت��ن ه�ن�صل  ال��درا���ص��ة  وق���ل معدا 
درا�صتن� اأن الرج�ل اأكر عر�صة للتدخني وال�صمنة من الن�ص�ء، لكن االإن�ث 
القلبية  للنوب�ت  التقليدية  غري  اخلطر  عوامل  يف  اأك��رب  زي���دة  عن  اأبلغن 
وال�صعور  ال��ن��وم  وا���ص��ط��راب���ت  العمل  �صغوط  مثل  الدم�غية،  وال�صكت�ت 

ب�لتعب واالإره�ق".
يكون  قد  ك�مل.  ب��دوام  الع�مالت  الن�ص�ء  ع��دد  ال��زي���دة مع  ه��ذه  وتتزامن 
التوفيق بني العمل وامل�صوؤولي�ت املنزلية اأو اجلوانب االجتم�عية والثق�فية 
االأخرى ع�مال، ف�صال عن املتطلب�ت ال�صحية املحددة للمراأة التي قد ال 

يتم اأخذه� يف االعتب�ر يف "حي�تن� اليومية املزدحمة".
القلب  الأم���را����ض  تعديله�  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ع��وام��ل  اأك���ر  اأن  فيغرن  واأك����دت 
ال�صري�ين  ال��دم  وارت��ف���ع �صغط  ال�صكري  ه��ي مر�ض  ال��دم��وي��ة  واالأوع��ي��ة 

وزي�دة الكولي�صرتول والتدخني وال�صمنة والن�ص�ط البدين.
اأن يتم التعرف على عوامل اخلطر غري التقليدية مثل  وي�أمل الب�حثون 
�صغط العمل على اأنه� خم�طر على القلب واالأوعية الدموية، للم�ص�عدة 

يف اتخ�ذ تدابري وق�ئية.
واأو�صحت: "ُتظهر البي�ن�ت اأن هن�ك جمموعة وا�صعة من عوامل اخلطر 
العوامل  تتج�وز  والتي  عنه�،  املبلغ  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  الأم��را���ض 
الطبية املعرتف به� ر�صمي� لل�صغوط املجتمعية، و�صت�ص�عد ب�صكل اأف�صل يف 

ا�صرتاتيجي�ت الوق�ية من النوب�ت القلبية وال�صكت�ت الدم�غية".

ما هي وظائف الطحال ؟ واين يوجد ؟
االي�صر  اجل�نب  يف  مب��صرة  احل�جز  احلج�ب  حتت  يوجد  الطح�ل   -
ومن ال�صعب ت�صنيفه وحتديد �صف�ته الن وظ�ئفه متعددة ومتنوعة 
ومتعلقة ب�لكبد والدم والدورة الدموية واهم وظ�ئفه هي تلك التي 
يف  كبريا  دورا  ويلعب  االحمر  ال��دم  خلالي�  خ��زان  وان��ه  ب�لدم  تت�صل 
وي�ص�عد  االم��را���ض،  و�صتي  وااللته�ب�ت  العدوي  عن��صر  �صد  الدف�ع 
اجل�صيم�ت  بتدمري  وي��ق��وم  االح��م��ر  ال���دم  خ��الي���  تكوين  يف  الطح�ل 

احلمراء املتك�صرة حمررا بذلك البيلريوبني واحلديد.
كيف كان اول �سكل من ا�سكال الكتابة ؟

- اول ا�صك�ل الكت�بة ك�نت عب�رة عن ر�صوم�ت اي كت�بة م�صورة، فقد 
ك�ن القدم�ء ير�صمون كت�بتهم على الواح من الطني وعلى اجلدران 
واول �صور حقيقية للورق ك�نت ورق الربدي، بعده� ا�صتخدم الروم�ن 
واليون�نيون فر�ص�ة رفيعة من �صعر ذيول احليوان�ت يف الكت�بة وك�ن 

العرب قدمي� ي�صتخدمون ري�ض الطيور يف الكت�بة .

املقدوين  االإ�صكندر  هو  العملة  على  �صورة  و�صع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
االألغ�ز حل  يف  فراغه  وقت  يق�صي  ك�ن  بون�برت  ن�بليون  اأن  تعلم  • هل 

مرة  24 الت�ريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 
ج�صر  عن  عب�رة  هو  و  تركي�  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  ت�ريخه  يعود  الع�مل  يف  ج�صر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�ض يف تركي� 
 4.5 مبقدار  البحر  �صطح  م�صتوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مط�ر  اأن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�صم�ض  هي  االأر�ض  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

فنهر  االأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 طوله  و  النيل  نهر  هو  الع�مل  يف  االأنه�ر  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
امل�صي�صبي 

فيه  عمق  اأكرب  و  مياًل  مليون   64 م�ص�حته  و  اله�دي  املحيط  هو  الع�مل  حميط�ت  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
قدم�ً   36201

�صخمة جوفية  مي�ه  خزان�ت  حتته�  تخفي  ال�صحراء  رم�ل  اأن  تعلم  • هل 
 ، املتو�صط  البحر  حو�ض  بالد  يف  الزيتون  �صجر  ويكر   ، ال�صالم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�صن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �صجر الزيتون تعمر 200 �صنة
يف  املمثالت  اإحدى  اإرتدته  وقد   . مرتا   80 هو  الع�مل  يف  زف�ف  ف�صت�ن  ذيل  اأطول  طول  اأن  تعلم  • هل 

اأحداالأفالم االأجنبية
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فوائد الكرنب 
ق�ل علم�ء اإنهم اكت�صفوا 
بع�ض  ق��������درة  اأ�����ص����ب�����ب 
الكرنب  مثل  ال��ن��ب���ت���ت، 
تقليل  على  والربوكلي، 
مبر�ض  االإ���ص���ب��ة  خطر 

�صرط�ن االأمع�ء.
اإىل  ال���ع���ل���م����ء  وت���و����ص���ل 
اخل�������ص���راوات  ه�����ذه  اأن 
ال�صليبي�ت  ف�صيلة  من 
مفيدة ب�لن�صبة لالأمع�ء 
تف�صري  لكن  �صك،  بدون 

ذلك م�زال غري وا�صح.
وخل�ض فريق العلم�ء الت�بع ملعهد فران�صي�ض كريك اإىل اأن ثمة مواد م�ص�دة 

لل�صرط�ن ُتنتج اأثن�ء ه�صم اخل�صراوات.
وق�ل معهد بحوث مك�فحة ال�صرط�ن يف بريط�ني� اإنه توجد اأ�صب�ب كثرية 

تدعو اإىل تن�ول املزيد من اخل�صراوات.
االأمع�ء، وذلك من  الدرا�صة على كيفية تغيري اخل�صراوات جدار  ورك��زت 

خالل اال�صتع�نة بتج�رب على الفئران واأمع�ء م�صغرة تنمو يف املخترب.

حمل احلط�ب ف�أ�صه وبلطته وذهب اإىل الغ�بة يحتطب وقد �صحب معه اأبنه الأول مرة ودخل احلط�ب الغ�بة 
واأخذ يتجول فيه� وينظر، اال�صج�ر املختلفة منه� ال�صغري والكبري وال�صخم لكنه مل يقطع �صيئ� ف�ص�أله ابنه 
اإنه� �صجرة مثمرة ي� بني وهذا مو�صمه� وبعد حوايل  اأبي؟ فق�ل:  هن�ك �صجرة كبرية هن� مل�ذا ال تقطعه� ي� 
�صهرين موعد ثم�ره� فحرام علي قطعه�.. لقد كنت اأحمل اليك التوت منه�.. وتركه� وتقدم لالم�م قليال 
، واأخذ يحتطب بع�ض االغ�ص�ن اجل�فة وجذع �صجرة مك�صور بفعل �صيخوخته، فج�ء االبن اليه وق�ل: تع�ل 

وانظر ي� اأبي هذه �صجرة جميلة عري�صة وخ�صبه� جيد اأقطعه�.
يف  دورته�  ت�أخذ  اأتركه�  الكثري،  اخل��ري  امل�صتقبل  يف  �صتعطين�  �ص�بة  �صجرة  انه�  وق���ل:  احلط�ب  اليه  فنظر   

احلي�ة.
 ثم اأ�ص�ر ابنه على �صجرة اخرى وق�ل: اذن اأقطع هذه. فدار احلط�ب حوله� وق�ل: اأحب هذه ال�صجرة واأحب 
ان اأجل�ض يف جذعه� الذي ي�صبه الكوخ ال�صغري، فكنت احتمي فيه� من املطر، واتن�ول من جذعه� م�دة �صمغية 

اأت�جر فيه�، ف�أتركه� فت�صعيد ن�ص�طه�..
بل   : الكثري. فق�ل احلط�ب  �صنك�صب من ورائه�  املتينة  ال�صجرة  ه��ذه  اأح��رتت معك..  هي�  اأب��ي  ي�  االب��ن:  رد 
�صنخ�صر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه. فق�ل الولد: اذن ال خ�صب اليوم. فق�ل االب: �صنجد ح�جتن�، ال 
تقلق، ان عملن� هذا يتطلب الرحمة وال�صرب، ميكنن� البحث داخل هذه الغ�بة الكبرية عن اال�صج�ر ال�ص�قطة 
واجلذوع املك�صورة وغريه�، لكن دعن� ال نخ�صر ا�صج�را مثمرة رمب� تطعمن� وتطعم غرين� اي�ص� ، فهن�ك من 
يعتمد على ثم�ر الغ�بة يف معي�صته واإن اأنت اتخذت هذا املبداأ يف حي�تك ان تعطي كل �صيء حي حقه يف ان يحي�، 

ف�صيب�رك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده، ولتفعل م� عليك واأترك هلل يفعل م� ي�ص�ء.

الرو�صية، من  التغذية  كورابليوف�، خبرية  اأولغ�  الدكتورة  حذرت 
عواقب تن�ول م�صروب�ت الط�قة يومي�.

لالأنب�ء،  الرو�صية  نوفو�صتي  لوك�لة  حديث  يف  اخلبرية  وت�صري 
املواد  م��ن  ع�لية  ن�صبة  على  حت��ت��وي  ال��ط���ق��ة  م�����ص��روب���ت  ان  اإىل 
 Paullinia( املحفزة- الك�فيني وغواران� اأو البوليني� الك�أ�صية
التورين  اأو  ال���ت���وري���ن  ح��م�����ض  و  واجل��ي��ن�����ص��ن��غ   ،)cupana
مدة  امل�صروب�ت  هذه  مفعول  وي�صتمر  الع�صوي.    )Taurine(

ال�صديد. التعب  يبداأ  بعده�  �ص�ع�ت،   4-3
وتقول، "يحل االره�ق حمل الط�قة املتزايدة. الأن الت�ثري املحفز 
تن�ول  ب�لطبع  للج�صم.  الداخلية  االحتي�ط�ت  توفره  االأ�ص��ض  يف 

اأي خطورة، ولكن تع�طيه  الط�قة مرة واح��دة ال ي�صكل  م�صروب 
و�صوء  واالك��ت��ئ���ب  الع�صبي  اجل��ه���ز  يف  م�صكالت  ي�صبب  ي��وم��ي���، 
العبء على  امل�صروب�ت  تزيد هذه  اأن  املزاج". وت�صيف، كم� ميكن 
والكحول  الك�فيني  اإىل  ب�إ�ص�فته�  ين�صح  ال  لذلك  القلب،  ع�صلة 

وال تن�وله� بعد جهد بدين �ص�ق اأو ن�ص�ط ري��صي مكثف.
"اإن تن�ول م�صروب�ت الط�قة ب�صورة غري منتظمة ميكن  وتقول، 
الن�صفي  وال�����ص��داع  ال���دم  �صغط  م�صتوى  ارت��ف���ع  اإىل  ي����وؤدي  اأن 
وهذه  اله�صمي.  اجله�ز  وم�صكالت يف  القلب  �صرب�ت  وا�صطراب 
امل�صروب�ت غ�زية، لذلك ف�إن تن�ول جرع�ت كبرية منه� ميكن اأن 

يزيد من حمو�صة املعدة وانتف�خ البطن واالإ�صه�ل".

ماذا يحدث يف اجل�سم عند تناول م�سروبات 
الطاقة يوميا؟

هانا اإينبيندر حت�سر حفل توزيع جوائز اإميي يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. ا ف ب


