
�ص 22

�ص 35

جامعة الإمارات تعزز  
خمرجاتها الأكادميية 

مبختربات الذكاء ال�صطناعي

بوكيت �أيقونة 
�ل�سياحة يف تايالند

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

�أمل جديد لعالج �أطفال �ل�سكتة �لدماغية
ُتعد ال�سكتة الدماغية حالة مدمرة ت�سبب تلفا للدماغ ب�سبب انقطاع 
اأكرب، لكن  اإمداد الدم، وتعترب حالة مر�سية ت�سيب البالغني ب�سكل 
اإذ  ا،  اأي�سً الدماغية  بال�سكتات  الإ�سابة  لي�سوا يف ماأمن من  الأطفال 
مولود  اآلف  ت�سيب ال�سكتة الدماغية كل عام واحًدا من بني كل 4 

جديد، وواحًدا من بني كل األفي طفل اأكرب �سًنا.
مر�ض  ه��و  الأط��ف��ال  عند  الدماغية  لل�سكتة  �سيوًعا  الأك���ر  ال�سبب 
املويامويا )MMD(، وهي حالة نادرة ت�سيق فيها �سرايني الدماغ 
من  الغالب  يف  الأ�سخا�ض  ي�سيب  املر�ض  ه��ذا  اأن  حني  يف  تدريجًيا، 
خلفيات �سرق اآ�سيوية، وخا�سة اأولئك املنحدرين من اأ�سول يابانية، 

ا لدى الأطفال من خلفيات عرقية اأخرى. اإل اأنه يتطور اأي�سً
وبح�سب درا�سة حديثة ن�سرت موؤخًرا يف جملة "جاما نيورولوجي"، 
مر�ض  ح��الت  بع�ض  وراء  اجلينية  الطفرة  النهاية  يف  العلماء  ح��دد 

املويامويا.
ويف الوقت الذي حددت فيه الأبحاث ال�سابقة جينات القابلية للإ�سابة 
مبر�ض املويامويا يف املر�سى الآ�سيويني، فاإن الدرا�سة اجلديدة ت�سع 
يدها على اجلني امل�سوؤول يف املر�سى غري الآ�سيويني. ا�ستخدم فريق 
البحث الت�سل�سل الكامل للإك�سوم - وهي تقنية قوية حتدد ال�سفرة 
اجلينية جلميع الربوتينات املعرب عنها يف ج�سم �سخ�ض ما - لتحليل 
حيث  اأف����راد،  ثلثة  م��ن  تتكون  جمموعة   24 م��ن  املكونة  اجلينات 
كمجموعة  واأب��ي��ه  واأم���ه  مري�ض"املويامويا"  م��ن  ثلثي  ك��ل  يتكون 

اكت�ساف، اإىل جانب 84 جمموعة ثلثية اإ�سافية للتحقق.

متى ت�سرب �لقهوة لل�سعور باملزيد من �ليقظة؟
يعد بدء اليوم بفنجان قهوة عادة �سائعة للغاية من اأجل ال�ستيقاظ 
وال�ستعداد للتعامل مع املهام اليومية. وعلى الرغم من مدى انت�سار 
موعد  تاأخري  يف  تفكر  جتعلك  قد  اأ�سبابا  هناك  اأن  اإل  ال��ع��ادة،  ه��ذه 
بذلك  القيام  ي�ساعدك  اأن  وميكن  ال�سباح.  يف  الأول  القهوة  فنجان 

على اإطالة التاأثري املفيد الذي تبحث عنه يف الكافيني كتعزيز لك.
اجل�سم  يفرزه  ال��ذي  التوتر  وه��رم��ون  بالكورتيزول،  الأم��ر  ويتعلق 
ب�سكل طبيعي كل �سباح، جنبا اإىل جنب مع الأدرينالني. ومينحنا هذا 
الهرمون الطاقة ويبقينا مرّكزين ويقظني، لكنه يف الواقع يتعار�ض 
تاأثريات  تنخف�ض  حتى  الن��ت��ظ��ار  �سي�ساعد  ول��ذل��ك،  الكافيني،  م��ع 

هرمونات التوتر على ال�ستفادة اأكر من الكافيني.
وقال جراح القلب يف مركز الطب الرتميمي يف املعهد الدويل للقلب 
الرتفاع  يف  الكورتيزول  ي��ب��داأ  م��ا  "عادة  غ��ون��دري:  �ستيفن  وال��رئ��ة، 
جاهزا  لتكون  الأدري��ن��ال��ني،  يفعل  كما  �سباحا،   4 ال�ساعة  ح���وايل 
ليومك. وكلهما يت�سبب يف ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم )اجللوكوز(، 
الطاقة  اإىل هذه  اأ�سفت  واإذا  املتاح.  الوقود  الكثري من  لديك  لذلك 
ي�سطدم  فقد  الكافيني،  من  عليه  حت�سل  ال��ذي  الندفاع  الطبيعية 

املن�سطان بالفعل ويجعلنك ت�سعر بالقلق اأكر من املعتاد".

عالقة �لعامل �الجتماعي بالرغبة يف تلقي �للقاح
ك�سفت درا�سة جديدة اأن ال�سمات ال�سخ�سية اأو ال�سعور باخلوف لي�ست 
اأموراً حا�سمة يف مواجهة جائحة كورونا، بل على الأحرى نظرة الفرد 

لت�سرفات الآخرين، مثل ارتدائهم الكمامات اأو تلقيهم القاحات.
ووجد باحثون من جامعتي كوبلنت�ض-لنداو ومانهامي الأملانيتني اأن 
الأفراد  كان  اإذا  ما  الأك��رب يف ح�سم  التاأثري  لها  الجتماعية  املعايري 
يلتزمون بالقواعد اأم ل. وكتبت �سلمى رودرت، من جامعة كوبلنت�ض-
الدرا�سة:  يف  مانهامي  جامعة  م��ن  يانكه  �ستيفان  وزميلها  لن���داو، 
"العامل احلا�سم هو كيف اأرى �سلوك الأ�سخا�ض املقربني مني، ولي�ض 

�سخ�سيتي اأو التهديد الذاتي".
الأول  الإغ���لق  عقب  مبا�سرة  الأف���راد  �سلوك  على  الدرا�سة  ورك��زت 
الذي حدث يف ربيع عام 2020. واأو�سح الباحثان اأنه مت على وجه 
التباعد  بقواعد  التزموا  الأ�سخا�ض  ك��ان  اإذا  ما  فح�ض  اخل�سو�ض 
اإذا دعموا  الج��ت��م��اع��ي وجت��ن��ب��وا ال��ت��لم�����ض اجل�����س��دي امل��ب��ا���س��ر وم���ا 

اأ�سخا�ض اآخرين خلل الأزمة.
الدرا�سة  عن  الناجتة  البيانات  تقدم  مل  الباحثني،  بيانات  وبح�سب 
التطعيم،  عن  والعزوف  احلالية  التطعيم  حملة  عن  مبا�سرة  �سورة 
اأن  نعتقد  "لكننا  يانكه:  الأول. وقالت  الإغ��لق  اأجريت خلل  لأنها 

نتائج الدرا�سة ميكن �سحبها على هذه احلالت اأي�ساً".
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ماذ� تفعل �إذ� تعر�ست 
لالخرت�ق على و�ت�ساب؟

الوقت  يف  النت�سار  وا�سع  "وات�ساب"  الفوري  التوا�سل  تطبيق  اأ�سبح 
ما  وهو  العامل،  حول  م�ستخدم  مليار   2 اأكر من  الراهن، مع وجود 

يجعله هدفا لكثري من قرا�سنة الإنرتنت.
ولذلك ن�سمع يف الأخبار اأن ح�سابات اأ�سخا�ض يف "وات�ساب" قد تعر�ست 

للخرتاق، فاإن حدث معك هذا الأمر فماذا تفعل؟
يف البداية، اإن تعر�ض ح�سابك يف "وات�ساب" للخرتاق ل يلحق ال�سرر 
اأنه قرا�سنة الإنرتنت عادة ما ي�ستولون  بك فقط، بل باآخرين خا�سة 

على جهات الت�سال املوجودة يف احل�ساب.
اخ��رتاق ح�سابه  بعد  بها  القيام  �سخ�ض  اأي  التي على  الأوىل  واخلطوة 
 Whatsapp - "وات�ساب"  يف  الفني  ال��دع��م  اإىل  ر���س��ال��ة  بعث  ه��ي 

.support@whatsapp.com
وعليك اأن تذكر يف الر�سالة كلمات مثل "م�سروق" اأو "مفقود"، ويرجى 

تعليق عمل احل�ساب، ومن ال�سروي كتابة رقمك الهاتفي يف الر�سالة.
من  واإزال��ت��ه  احل�ساب  بتثبيت  ال�سخ�ض  يقوم  اأن  املهم  من  ذل��ك،  وبعد 
للت�سوي�ض على  ال��ي��وم،  ط���وال  اأوق����ات خمتلفة  ع���دة يف  م���رات  ال��ه��ات��ف 

القرا�سنة.
واطلب  اخ��رتاق احل�ساب،  والأ�سدقاء عن  الأق��ارب  تبلغ  اأن  تن�سى   ول 

منهم عدم الرد على اأي ر�سائل واردة ح�سابك على "وات�ساب".

ت�سارك حيلة ب�سيطة لعمل 
�سفرية �ل�سعر �لفرن�سية ب�سهولة

ح��ظ��ي م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ن�����س��رت��ه اإح����دى 
م�ستخدمات تيك توك ب�سعبية كبرية بني 
م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي، 
لعمل  الب�سيطة  طريقتها  فيه  و�سرحت 

�سفرية ال�سعر الفرن�سية.
فيديو  بتحميل  ميلر  هارموين  وقامت 
تعليمي على ح�سابها يف تيك توك متت 
مرة،  مليون   4.1 م��ن  اأك��ر  م�ساهدته 
ح��ي��ث ع��ل��ق��ت ع��ل��ى امل��ق��ط��ع "اإذا ك��ن��ت ل 
تعرفني كيفية عمل ال�سفرية الفرن�سية، 

�ساهدي هذا الفيديو".
لأ�سفل  �سعرها  بتق�سيم  ه��ارم��وين  تبداأ 
من املنت�سف مع مت�سيطه، قبل اأن تاأخذ 
من  وثانية  راأ���س��ه��ا،  مقدمة  م��ن  خ�سلة 
بع�سهما  حول  لفهما  يف  وتبداأ  الأ�سفل، 
ال���ب���ع�������ض، ب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة م�����ريور 

الربيطانية.
واأو�سحت هارموين "يف كل مرة اأ�سيفي 
امل��زي��د م��ن اخل�����س��لت، ل ي����زال لديك 
وعندما  الوقت".  ط��وال  فقط  ق�سمان 
املظهر  ال��رائ��ع��ة  ال�����س��ف��ائ��ر  ع��ن  ك�سفت 
انتهى  "لقد  ق��ال��ت  مت���اًم���ا  وامل��ت��ن��ا���س��ق��ة 
الأم�����ر. ���س��ري��ع ج�����داً، ���س��ه��ل ج�����داً، وهو 

لطيف جداً".

اأطبــــاء يجــب 
احلــذر منهــــم �ص 23

قلة �لنوم تزيد �حتمال �إر�سال 
ر�سائل وقحة يف �لعمل

قد  الليل  يف  النوم  قلة  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
تزيد من خطر اإر�سال ر�سائل وقحة وغري مهذبة 

بالربيد الإلكرتوين خا�سة بالعمل يف ال�سباح.
اأج��راه باحثون من جامعة  ويظهر البحث الذي 
غرب تك�سا�ض، اأن التعب مرتبط بالوقاحة اأو عدم 
الر�سائل  اأو  الإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  الأدب يف 

الن�سية خلل �ساعات ال�سباح الأوىل يف العمل.

131 من  م���ع  ال��ب��اح��ث��ون  ال���درا����س���ة، ع��م��ل  ويف 
اأكملوا  ال��ذي��ن  ك��ام��ل،  ب���دوام  العاملني  البالغني 
ا�ستطلعات الراأي مرتني يف اليوم ملدة اأ�سبوعني، 
مع قيا�ض مدة النوم، والتعب، وعدد من العوامل 

الأخرى املرتبطة با�ستخدام الإنرتنت.
7 �سباًحا كل  اإر�سال ال�ستبيانات يف ال�ساعة  ومت 
يوم عمل، والتي ت�سمنت مقدار النوم الذي ق�ساه 
املوظفون يف الليلة ال�سابقة، ويف ال�ساعة 4 م�ساًء 
من كل يوم عمل، مت اإر�سال ا�ستبيان اآخر يقي�ض 
ر�سائل  اأر���س��ل��وا  ق��د  ك��ان��وا  اإذا  وم��ا  تعبهم  م��دى 
اأو غ��ري مهذبة يف ذلك  اإل��ك��رتوين وق��ح��ة  ب��ري��د 
اليوم. ومت النتهاء من اإجمايل 945 ا�ستطلع 

�سباحي و843 ا�ستطلع بعد الظهر.
اأق�سر، كان  ن��وم  ليلة  اأن��ه بعد  الدرا�سة  ووج��دت 
ذاتي  تنظيمي  اإره�����اق  م���ن  ي��ع��ان��ون  امل��وظ��ف��ون 
اأعلى من  اأكرب، وبالتايل انخرطوا يف م�ستويات 
الفظاظة الإلكرتونية يف العمل. وارتبطت مدة 
كان  والذي  الذاتي،  التنظيم  باإرهاق  �سلًبا  النوم 

مرتبًطا ب�سكل اإيجابي بفتور الإنرتنت.

�سغط الدم املرتفع
اأن �سرب الكركديه البارد يعمل  - وجدت درا�سة علمية 
الأ�سخا�ض  ل��دى  املرتفع  ال���دم  م�ستويات  خف�ض  على 
املعّر�سني للإ�سابة بهذه امل�سكلة، اأو يعانون من ارتفاع 

طفيف يف م�ستويات �سغط الدم.
الدم،  ح��رك��ة  تن�سيط  على  ال��ب��ارد  ال��ك��رك��دي��ه  -ي�ساعد 
ك��م��ا اأن����ه ي��ن�����ّس��ط عملية الأي�������ض وي��ط��ّه��ر اجل�����س��م من 

امليكروبات.
الكول�سرتول اجليد؛ حيث وجدت  - يعزز من م�ستوى 
�ساأنه  البارد من  الكركديه  اأن �سرب �ساي  درا�سة علمية 
اجليد  ال��ك��ول�����س��رتول  م�ستويات  ت��ع��زي��ز  يف  ي�ساعد  اأن 
ال��ك��ول�����س��رتول ال�ساّر  يف اجل�����س��م، وخ��ف�����ض م�����س��ت��وي��ات 

والدهون الثلثية.
- الكركديه البارد يحتوي على م�سادات الأك�سدة التي 
يف  تت�سّبب  ال��ت��ي  احل���ّرة  اجل���ذور  حم��ارب��ة  على  ت�ساعد 
رف��ع خطر  وب��ال��ت��ايل  ال�سرر يف خ��لي��ا اجل�سم،  اإحل���اق 
الإ�سابة بالعديد من الأمرا�ض املزمنة مثل اللتهابات، 

اأمرا�ض القلب، الأوعية الدموية وال�سرطان.

�صحة الكبد
احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة ال��ك��ب��د ووظ��ائ��ف��ه ي��ع��دُّ م���ن اأهم 
الأمور التي يجب القيام بها، وقد اأظهرت الدرا�سات اأن 
على  وي�ساعده  الكبد  �سحة  من  يعزز  البارد  الكركديه 

القيام بوظائفه على اأكمل وجه.

م�صتوى ال�صكر يف الدم
يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  البارد  الكركديه  ي�ساعد  قد 
النوع الثاين يف التحّكم ب�سكل  ال�سكري من  من مر�ض 

اأف�سل يف م�ستويات ال�سكر لديهم.

فوائد الكركديه البارد وخ�صارة الوزن
التاأثريات  املختلفة  العلمية  الدرا�سات  بع�ض  اأظهرت   
الإي��ج��اب��ي��ة ل�����س��راب ال��ك��رك��دي��ه ال��ب��ارد يف ف��ق��دان الوزن 
اإىل  اأدى  ال��ك��رك��دي��ه  اأنَّ  ال��ت��ق��اري��ر  اأح����د  اأظ��ه��ر  ح��ي��ث   ،
انخفا�ض يف موؤ�سر كتلة اجل�سم ووزن اجل�سم والدهون 
فيه، بالإ�سافة اإىل انخفا�ض يف قيا�ض الورك واخل�سر.

فوائد الكركديه البارد والإكتئاب
ملكافحة  الطبيعية  امل�����س��ادر  م��ن  ال��ب��ارد  الكركديه  يعّد 
التعب،  مثل  الكتئاب  ظهور  يف  ت�ساهم  التي  العلمات 
ال��ي��اأ���ض وف��ق��دان احل��م��ا���ض. كما وج��دت درا���س��ات علمية 
الكركديه  يف  البيوفلفونويد  مرّكبات  م��ن  جمموعة 

ت�ساهم يف علج الإكتئاب.
 

فوائد الكركديه البارد وح�صوات الكلى
يعمل الكركديه البارد كمدّر طبيعي للبول، مما ي�ساعد 

التي ت�سّكل ح�سوات  املرّكبات والأم��لح  التقليل من  يف 
الكلى يف املثانة.

فوائد غري متوقعة
وال�سيطرة  الدم  الكركديه على خف�ض �سغط  -ي�ساعد 
ارتفاع  اأنَّ  امل��ع��روف  وم��ن  جانبية.  اآث���ار  اأي���ة  دون  عليه 
الإن�سان،  �سحة  على  ك��ب��رياً  خ��ط��راً  ي�سكل  ال��دم  �سغط 

فقد ي�سّبب اجللطات وال�سكتات الدماغية.
واأمرا�ض  لللتهابات  طبيعياً  م�ساداً  الكركديه  -يعّد 
C، وهو  الربد والإنفلونزا لأنه م�سدر غني بفيتامني 
اأحد اأ�سهر م�سادات الأك�سدة. كما يلعب هذا الفيتامني 

دوراً مهماً يف قدرة اجل�سم على امت�سا�ض احلديد.
ن�سبة  ت��ق��ل��ي��ل  يف  ال���ك���رك���دي���ه  دور  الأب�����ح�����اث  اأث���ب���ت���ت 
مر�سى  عند  ال��دم  يف  الثلثية  وال��ده��ون  الكول�سرتول 
ال�������س���ك���ري، وب���ال���ت���ايل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة القلب 
علج  يف  كبري  دور  للكركديه  وت��ع��زي��زه��ا.  وال�����س��راي��ني 
اأعرا�ض �سن الياأ�ض الناجتة عن خلل التوازن الهرموين، 
التي  ال�ساخنة  ال��ه��ّب��ات  م��ن  التقليل  يف  ي�ساعد  ح��ي��ث 
ت�سيب الن�ساء بعد �سن الأربعني. اأ�سارت الدرا�سات اإىل 
اأن م�سروب الكركديه مرتبط بفقدان الوزن واحلماية 
من ال�سمنة والتقليل من الدهون وموؤ�سر كتلة اجل�سم.

وج����دت درا����س���ات خم��ربي��ة دور ال��ك��رك��دي��ه ال��ف��ّع��ال يف 
مكافحة اللتهابات البكتريية يف اجل�سم.

ن�ساء من غزة ي�سنعن �أدو�ت 
جتميل من �الأع�ساب �ملحلية

ل�������������س������ن������وات ظ��������ل امل����������زارع����������ون 
الأع�ساب  ي�سدرون  الفل�سطينيون 
اإىل اأوروب��ا حيث تدخل يف �سناعة 
فريق  نقل  والآن  التجميل.  اأدوات 
العملية  غزة  قطاع  يف  الن�ساء  من 
باأنف�سهن  ل��ي��ت��ول��ني  ال��ق��ط��اع  اإىل 
و�سناعة  ال����زي����وت  ا���س��ت��خ��ل���ض 
منتجات مثل ال�سامبو، واملرطبات 
التي تباع يف 50 متجرا منها 30 

�سيدلية يف خمتلف اأنحاء غزة.
ت�ستخدم  غزة  مبدينة  م�سنع  ويف 
اأربع ن�ساء يتولني العمل يف امل�سروع، 
دويل،  ب���ت���م���وي���ل  ي���ح���ظ���ى  ال�������ذي 
ل�ستخل�ض  ب��ال��ب��خ��ار  ال��ت��ق��ط��ري 
العنا�سر من نباتات خمتلفة منها 
اإكليل اجلبل، والريحان، والنعناع، 

والزعرت، والبابوجن.
منها  منتجا   17 امل�����س��روع  وينتج 
اجل�سم،  وغ���������س����ول  امل�����ط�����ه�����رات، 
ب����ال�����س����م ال�����ت�����ج�����اري ج������ي ج����ي، 
ا�ستقاقا من كلمتي "غرين غولد" 
الذهب  ومعناهما  الجنليزيتني 
ال�����ذي يطلقه  الإ����س���م  الأخ�������س���ر، 
غ�����زة على  ����س���م���ال  امل�����زارع�����ون يف 
النعناع. وتدعم اأ�سرتاليا ومنظمة 
امل�سروع  العاملية  اأوك�سفام اخلريية 
الذي يهدف اإىل متكني املراأة ودعم 
القت�ساد. ورغم اأن نطاق امل�سروع 
امل�ساركات  ف��اإن  الآن،  حتى  �سغري 
ُيحدث  بالفعل  ب��داأ  اإن��ه  يقلن  فيه 
ي��ب��ل��غ معدل  ال���ت���ي  غ����زة  اأث������را يف 

البطالة فيها نحو 50%.
للإح�ساء  املركزي  اجلهاز  ويقول 
بني  ال���ب���ط���ال���ة  اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

الن�ساء تبلغ 62%.
ق��ال��ت دول����ت م���ع���روف اإن���ه���ا كانت 
لتدبري  امل���������س����روع  ق���ب���ل  ت���ك���اف���ح 
معي�ستها ببيع ما تزرعه من نعناع 

وزعرت يف الأ�سواق املحلية.

�تهام ليزو بقفزها على 
�جلمهور وقتلها �أحدهم

على  ليزو  الأمريكية  املغنية  رّدت 
خ����رب ق���ف���زه���ا م����ن امل�������س���رح على 
اجل���م���ه���ور وق��ت��ل��ه��ا ���س��خ�����س��اً من 
ح�سابها  على  ليزو  وكتبت  بينهم، 
التوا�سل  م���وق���ع  ع���ل���ى  اخل����ا�����ض 
على  اأق���ف���ز  مل  الجتماعي:"اأنا 
اجل����م����ه����ور ط�������ول ح����ي����ات����ي مل�����اذا 
اأعلم  نعم  بهذا؟  اتهامي  ت��ري��دون 
�سخمة  ل�ست  ل��ك��ن  �سخمة  اأن��ن��ي 

كما تت�سورون".
وك���ان���ت اأث������ارت ل��ي��زو اجل����دل بني 
ن�����س��رت مقطع  اإن��ه��ا  اإذ  امل��ت��اب��ع��ني، 
اخلا�ض،  ح�سابها  على  لها  فيديو 
ظ��ه��رت ف��ي��ه وه���ي ت��ق��ف ع��اري��ة يف 
كبرية،  ����س���خ���رة  ع���ل���ى  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
اأبي�ض  ب�سر�سف  ج�سدها  وتغطي 
خلله  من  ا�ستعر�ست  اإذ  �سفاف، 

ج�سدها ال�سمني الأ�سمر.

فو�ئد �لكركديه �لبارد ال ت�ساهى يف �ل�سيف

الأ�صخا�ص  من  العديد  يلجاأ 
البارد  الكركديه  تناول  اإىل 
ن��ظ��رًا  ال�����ص��ي��ف  ف�����ص��ل  يف 
الكبرية  ال�صحية  ل��ف��وائ��ده 
وطعمه  الأرج����واين  وللونه 

اللذيذ.
اكت�صفي مع الدكتورة يف علم 
�صينتيا  وال��غ��ذاء  التغذية 
الكركديه  ف��وائ��د  احل����اج، 

البارد يف املو�صوع الآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

ال�سطناعي  ال������ذك������اء  خم���ت���رب  ي���ع���م���ل 
العربية  الإم����ارات  وال��روب��وت��ات يف جامعة 
والذي يعترب جزءاً من منظومة  املتحدة، 
ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، ال��ت��ي تقوم 
اإن�ساء  جامعة الإم��ارات بتبنيها من خلل 
م�سرية  لدعم  جوهرية  خمتربات  خم�سة 
على  الدولة،  يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
مبتكرة  اأك��ادمي��ي��ة  وب��رام��ج  م�ساريع  ع��دة 

تهدف اإىل خدمة املجتمع والطالب.
النجار-اأ�ستاذ  ف������ادي  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
وهند�سة  احل��ا���س��وب  ع��ل��وم  بق�سم  م�����س��ارك 
ال����ربجم����ي����ات، وم����دي����ر خم���ت���رب ال����ذك����اء 
حر�ض  وال�����روب�����وت�����ات-اأن  ال���س��ط��ن��اع��ي 
جامعة الإمارات على مواكبة تطور تقنيات 
يف  ال�سناعي  ال��ذك��اء  دور  وتعزيز  التعليم 
احلديثة،  الأكادميية  والربامج  الدرا�سات 
التي ت�سعى من خللها للرتقاء مبنظومة 
الأكادميية  وامل��ن��اه��ج  ال��ربام��ج  خم��رج��ات 
والربامج  اخل��ط��ط  متطلبات  تلبي  ال��ت��ي 
ال�سرتاتيجية للدولة ا�ستعداداً للخم�سني 

عاما القادمة، والحتفاء باليوبيل الذهبي 
خمتربات  ب��رام��ج  اإن  واأ����س���اف:  ل��ل��دول��ة. 
ال���ذك���اء ال�����س��ن��اع��ي يف اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي مت 
اإجنازها، تتمثل بالعمل على تطوير نظام 
املواطنني  لكبار  النف�سية  ال�سحة  مراقبة 
بالعتماد  حالتهم،  تطور  م�ستقبل  وتنبوؤ 
�سمم  ال���ذي  "اأبو�سيف"،  ال���روب���وت  ع��ل��ى 
ت���ق���ن���ي من  امل���خ���ت���رب وب�����دع�����م  وط�������ور يف 
الأو�سط  ال�سرق  يف  مايكرو�سوفت  �سركة 
الروبوت باحلديث  يقوم  واأفريقيا. بحيث 
تغريات  وملحظة  املحتملني  املر�سى  مع 
حديثهم  و����س���ل����س���ة  وج���وه���ه���م  ت���ع���اب���ري 
املختلفة،  للموؤثرات  ا�ستجابتهم  و�سرعة 
واإع���ط���اء ت��ق��اري��ر ���س��ري��ري��ة مب���دى ن�سبة 
وجود خماطر �سعف اإدراكي لهم. ي�ستخدم 
ال�سطناعي  الذكاء  خوارزميات  الروبوت 
 Azure Cognitive ب  امل��دع��وم��ة 
له  يكون  اأن  يتوقع  والتي   Services
املبكر  ال��ت�����س��خ��ي�����ض  يف  واع�����دا  م�����س��ت��ق��ب��ًل 
لأمرا�ض املخ امل�ستع�سية، كاأمرا�ض اخلرف 

والزهامير. 
للذكاء  ي���ك���ون  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  وي���ت���وق���ع 

ال�سطناعي والتعلم العميق الدور الأعظم 
يف ت�سخي�ض الأمرا�ض ب�سرعة ودقة اأكرب، 
و�سيكون  الب�سرية.  ال��ق��درات  ت��ت��ج��اوز  ق��د 
للروبوتات املنزلية الذكية دوراً يف مراقبة 
الحتياجات  وذوي  ال�سن  كبار  وم�ساعدة 
مثل  اليومية،  احلياة  اأن�سطة  يف  اخلا�سة 
التاأكد من تناول الدواء، وم�ساعدتهم على 
اإعداد طعامهم، وم�ساعدتهم على ممار�سة 
اأن�سطتهم  وم��ت��اب��ع��ة  واحل���رك���ة  ال��ري��ا���س��ة 
حلالتهم  يومية  تقارير  واإن�ساء  اليومية 

للت�سريع التدخل الطبي وقت احلاجة.
تعاي�ض  مبداأ  مع  ومتا�سياً  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
يقوم   ،19 كوفيد  بعد  ملا  العلمي  القطاع 
الذكاء  على  تعتمد  اآليات  بتطوير  املخترب 
ال��ع��م��ي��ق ميّكن  وال���ت���ع���ل���م  ال����س���ط���ن���اع���ي 
�سواء  الدرا�سية،  الف�سول  يف  ا�ستخدامها 
درجة  ملتابعة  اف��رتا���س��ي��ة،  اأو  فعلية  ك��ان��ت 
الف�سل  اأثناء  ان�سغالهم  اأو  الطلب  انتباه 
الدرا�سي وت�سليط ال�سوء على اهتماماتهم 
واإن�ساء  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  وق��درات��ه��م  ال�سخ�سية 

تقارير مف�سلة بها ملعلم الف�سل. 
" ت�ساهم هذه الآليات يف تخ�سي�ض  وق��ال 

وت���ع���زي���ز ورف�����ع كفاءة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ن���اه���ج 
زيادة  اإىل  بالإ�سافة  اأق��ل،  بجهد  املعلمني 
التعلم  على  وم�ساعدتهم  الطلبة  حت�سيل 
ب�سكل اأكر فعالية. ويعتقد اأن دمج الذكاء 
املحرك  �سيكون  التعليم  يف  ال�سطناعي 
قادمة  تعليمية  حت��دي��ات  ملوجة  الرئي�سي 
والطلبة  املعلمني  ت��خ��دم  وف��ّع��ال��ة  مبتكرة 
على حد �سواء، وت�ساهم يف ت�سكيل الأ�س�ض 

وحت�سني  وال��ت��ع��ل��م  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع�����س��ري��ة 
امل��م��ار���س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ون���واجت���ه���ا. فمن 
املناهج  �ستكون  ال�سطناعي  الذكاء  خلل 
لتلبية  وتكيفاً  ديناميكية  اأك��ر  التعليمية 
الحتياجات التعليمية الفردية لكل طالب 
املجتمع،  اح��ت��ي��اج��ات  لتلئم  وحم��ورت��ي��ه��ا 
وه����ذا م���ا ت��ه��دف اإل���ي���ه ج��ام��ع��ة الإم������ارات 

جامعة امل�ستقبل."

•• اأبوظبي- الفجر

 ق���ام م��ع��ايل ح�����س��ني ب��ن اإب��راه��ي��م احل���م���ادي، وزير 
املركز  مقر  اإىل  ميدانية  بزيارة   ، والتعليم  الرتبية 
وك���ان يف  اأب��وظ��ب��ي.  العا�سمة  ل��لأر���س��اد يف  الوطني 
املندو�ض،  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة  معاليه  ا�ستقبال 
الحتاد  رئي�ض  للأر�ساد  الوطني  املركز  ع��ام  مدير 
الأ���س��ي��وي ل��لأر���س��اد اجل��وي��ة، وامل�����س��وؤول��ون ومديرو 
الإدارات يف املركز، حيث بحث اجلانبان �سبل تعزيز 
الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة  لتحقيق  امل�سرتك  التعاون 
لدولة الإمارات العربية املتحدة الرامية اإىل متكني 

ال�سباب يف خمتلف املجالت احليوية.
التي  اجل����ه����ود  ا����س���ت���ع���را����ض  ال�����زي�����ارة  خ�����لل  ومت 
وتثقيف  لتوعية  ل��لأر���س��اد  الوطني  امل��رك��ز  يبذلها 
الأر�ساد  جم���ال  يف  وت��اأه��ي��ل��ه��م  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة 
�سهادة  على  للح�سول  لهم  الدعم  وتقدمي  اجلوية 
البكالوريو�ض يف علم الأر�ساد من خلل تاأمني منح 
بالتعاون مع جامعة  وداخلها  الدولة،  درا�سية خارج 
املركز  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  البوليتكنك-اأبوظبي، 
لور�ض تعليمية للمدار�ض واجلامعات، ودعم الطلبة 

يف الأبحاث والدار�سات العليا.
تعريفي  عر�ض  اإىل  ال��زي��ارة  خ��لل  معاليه  وا�ستمع 
والتي  ميتلكها  ال��ت��ي  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��رك��ز  ع��ن 
بالأر�ساد  اخل��ا���س��ة  ال��ب��ن��ى  اأق����وى  م��ن  تعترب  ال��ت��ي 
اأكر  وت�سمل  الأو�سط  ال�سرق  اجلوية على م�ستوى 
من 100 حمطة ر�سد جوي �سطحية و9 رادارات، 
 5 امل���رك���ز م��ع��ل��وم��ات الأر�����س����اد م���ن  ح��ي��ث ي�ستقبل 
اأقمار ا�سطناعية و7 حمطات لقيا�ض جودة الهواء 
وحمطة قيا�ض �سماكة طبقة الأوزون وحمطة ر�سد 
طبقات اجلو العليا و21 حمطات للر�سد الزلزايل، 
عمليات  يف  ت�����س��ت��خ��دم  ط���ائ���رات   4 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ا�ستمطار ال�سحب.
داخل  جولة  يف  معاليه  املندو�ض  �سعادة  وا�سطحب 
التي ي�سمها  الإدارات والأق�سام  للتعرف على  املبنى 
ح��ي��ث ق����ام ب���زي���ارة م��رك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات ال����ذي يغطي 
وتطبيقات  البحرية،  والتنبوؤات  العامة،  )التنبوؤات 

املناخ  اأق�سام  اإىل  بالإ�سافة  وال���زلزل(،  ال�ستمطار، 
املركز  معاليه  زار  كما  العلمية،  واملكتبة  والتدريب 
الإعلمي يف املركز وتعرف على دوره املهم يف اإي�سال 
الر�سائل واملعلومات للجمهور العام وو�سائل الإعلم 
املحلية والعاملية، و�سملت اجلولة كذلك زيارة القبة 
العلمية اجلديدة التي افتتحها املركز موؤخراً وتعد 

الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل.
اأكد معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية 
اأبوظبي،  يف  للأر�ساد  الوطني  املركز  اأن  والتعليم، 
موؤ�س�سة وطنية رائ��دة ت�سري على خطى التميز من 
ال��ت��ي تنتهجها يف  امل��ت��ق��ن��ة  ال��ع��م��ل  خ���لل م��ن��ظ��وم��ة 
جمالت حيوية متخ�س�سة، وما يقدمه من بحوث 
يف  القرار  �سناع  ت�ساعد  دقيقة  ومعلومات  وبيانات 
رافدا  لت�سكل  بالدولة،  تعزيز عمل قطاعات حيوية 

رئي�سا يف التنمية امل�ستدامة بالوطن. 
وتقدم بال�سكر اجلزيل اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
�سوؤون الرئا�سة، على دعمه لهذا ال�سرح الوطني الذي 

التقنيات والأبحاث  واأح��دث  اأف�سل اخل��ربات،  ي�سم 
والتحليل  والتنبوؤات  الر�سد  عمليات  تغطي  التي 

والإنذار وحت�سني املناخ وعلوم ال�ستمطار.
واأكد معاليه حر�ض الوزارة على التعاون مع املركز 
امل�سرتكة  املتخ�س�سة  العلمية  البحوث  جم��الت  يف 
وخا�سة مع موؤ�س�سات التعليم العايل، والتي �ست�سهم 
عاما  اخلم�سني  ت�سميم  خطة  دع��م  يف  كبري  ب�سكل 
بني  ال��ت��ع��اون  اإىل  م�سريا  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  املقبلة 
احليوية  بالبيانات  امل��ن��اه��ج  ل��دع��م  وامل��رك��ز  ال����وزارة 
والتي  للطق�ض  املختلفة  العلوم  ح��ول  املتخ�س�سة 

�ست�سكل رافدا مهما لطلبتنا يف هذا املجال.
واأ�ساد معاليه باخلربات الوطنية العاملة باملوؤ�س�سة 
ال��ت��ي نفتخر بها  ب��ه��ذه اخل����ربات  اأ���س��ب��ح��ت  وال��ت��ي 
الدولية  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  م��ن  للعديد  مق�سداً 
الزيارة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا  الطق�ض،  بعلوم  املعنية 
ت�����س��ب يف خ��ان��ة ت��ر���س��ي��خ اأط����ر ال��ت��ع��اون ب���ني وزارة 
اأكر  مرحلة  اأج��ل  من  واملوؤ�س�سة  والتعليم  الرتبية 
تطورا لتعزيز املخرجات التعليمية ورفع كفاءتها يف  

حقل علمي بارز، لفتا اإىل اأن املوؤ�س�سة م�سكورة تقدم 
من  متكينهم  خلل  من  للطلبة  لوج�ستية  خدمات 
حت�سيل ال�سهادات الأكادميية املتخ�س�سة يف جمال 
ع��ل��وم الأر����س���اد وت��ع��زي��ز اه��ت��م��ام��ه��م يف ه���ذا املجال 
العلمي احليوي الذي يوؤثر على حياة اأفراد املجتمع 

ب�سكل عام وكافة القطاعات الأخرى يف الدولة.
املندو�ض  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة  اأ���س��ار  جانبه  من 
الوطني  املركز  يلقاه  ال��ذي  ال��لحم��دود  الدعم  اإىل 
للأر�ساد من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، 
الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
واأو�سح اهتمام املركز يف امل�ساهمة باإن�ساء جيل موؤهل 
جمال  يف  والبحثية  املعرفية  الأدوات  كافة  ميتلك 
�سعادته  واأك����د  ال��ع��لق��ة،  ذات  وامل��وا���س��ي��ع  الأر����س���اد 
املجال وحر�سه  املركز موا�سلة جهوده يف هذا  عزم 
احلديثة  والبتكارات  التقنيات  كافة  توظ����يف  على 
واخلدمات  املعلومات  واأدق  اأف�سل  تقدمي  ل�سمان 
وال�ستمطار  والزلزالية  اجلوية  بالأر�ساد  املتعلقة 

وغريها.
وثمن �سعادة الدكتور عبد اهلل املندو�ض زيارة معايل 
وزير الرتبية والتعليم م�سرياً اإىل اأن تعزيز التعاون 
م���ع ال�������وزارة ي��ع��د خ��ط��وة ه��ام��ة لإع������داد ج��ي��ل من 
�سد  على  ال��ق��ادري��ن  املتميزين  والباحثني  اخل���رباء 
احلاجة اإىل القدرات والكفاءات الوطنية يف املجالت 
ذات الأولوية ال�سرتاتيجية للدولة ملواجهة حتديات 
والتقنيات  الأر�����س����اد  جم����ال  يف  خ��ا���س��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
املرتبطة به وذلك متا�سياً مع ا�سرتاتيجية البتكار 

التي تنتهجها دولة الإمارات.
ال��وط��ن��ي للأر�ساد  امل��رك��ز  اأن  ���س��ع��ادت��ه  اأو����س���ح  ك��م��ا 
الأبحاث  م��ن  العديد  يف  عاملية  خ��ربة  مركز  اأ�سبح 
كاأبحاث  الأر����س���اد  مب��ج��ال  املتعلقة  والتخ�س�سات 
علوم ال�ستمطار وذلك بف�سل اعتماده على الإبداع 
وتكوين  احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  والبتكار 
ال�سراكات الدولية يف البحث العلمي وذلك حتقيقاً 
مل��ت��ط��ل��ب��ات امل�����س��رية ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ط��م��وح��ة يف دولة 
الإمارات والو�سول بها اإىل م�ساف الدول املتقدمة 

يف جمالت العلوم كافة.

لدعم م�صرية الثورة ال�صناعية الرابعة يف الدولة

جامعة �الإمار�ت تعزز  خمرجاتها �الأكادميية مبخترب�ت �لذكاء �ال�سطناعي

وزير �لرتبية و�لتعليم يزور �ملركز �لوطني لالأر�ساد

مب�صاركة 100 �صاب و�صابة من 18 دولة عربية وحتت �صعار  �صوت ال�صباب م�صموع
�نطالق �لربنامج �لتدريبي 

لبودكا�ست �ل�سباب �لعربي
•• اأبوظبي- الفجر

لبودكا�ست  التدريبي  "الربنامج  فعاليات  العربي  ال�سباب  م��رك��ز  با�سر 
الحرتافية  املهارات  باأحدث  وال�سابات  ال�سباب  لتاأهيل  العربي"  ال�سباب 
التي يحتاجونها ل�سناعة املحتوى الرقمي امل�سموع وال�ستفادة من ال�سعود 
ا�ستقبل  قد  املركز  وكان  والعامل.  العربية  املنطقة  يف  للبودكا�ست  امل�ستمر 
مئات الطلبات للتناف�ض على ع�سوية الربنامج، حيث علمت جلنة تقييم 

متخ�س�سة مبراجعة الطلبات لختيار املتناف�سني.
حيث  الأوىل  الن�سخة  يف  املقبولني  الأع�ساء  اأ�سماء  عن  املركز  ك�سف  كما 
اأف�سل  على  عربية،  دول��ة   18 ميثلون  الذين  املنت�سبني،  بتدريب  �سيبداأ 
حمتوى  لإن��ت��اج  واملمار�سات  الآل��ي��ات 
ي��ت��زاي��د الطلب  ال����ذي  ال��ب��ودك��ا���س��ت 
دورات  وذل��ك من خلل  عاملياً،  عليه 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تخ�س�سية،  ت��دري��ب��ي��ة 
موؤ�س�سات ذات ح�سور متميز يف هذا 
ال�����س��ب��اب مبهارات  ل��ت��م��ك��ني  امل���ج���ال، 
����س���ن���اع���ة ال���ب���ودك���ا����س���ت وامل�����دون�����ات 
وتطوير  تاأ�سي�ض  اأج��ل  من  ال�سوتية 

من�ساتهم ال�سوتية اخلا�سة.
التي  الأوىل  امل����رح����ل����ة  وت�������س���م���ل 
الربنامج  منت�سبي  ك��اف��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
20 جمموعة  على  وت��وزع��ه��م  امل��ائ��ة 
ل���ت���درب���ه���م ����س���م���ن ث����لث����ة حم�����اور 
اأ�سا�سية هي خ�سائ�ض منتج البودكا�ست الناجح، وتاأ�سي�ض ا�ستوديو ت�سجيل 
يف املنزل، وفنون التعليق ال�سوتي، لتنتهي بحوايل 100 حلقة بودكا�ست 
من اإنتاج امل�ساركني يف الربنامج ليتم على اأ�سا�سها اختيار املتاأهلني للمرحلة 

الثانية.
ب��ف��ر���س��ة ح�سرية  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  للمرحلة  امل��ت��اأه��ل��ون  وي��ح��ظ��ى 
التخ�س�سية مع اخلرباء  الفردية  ال�ست�سارات  �ساعات من  للح�سول على 
يف ثلثة جمالت رئي�سية هي اإعداد خطة العمل، وتطوير الإنتاج التقني، 

وو�سع خطة الن�سر والت�سويق.
وي�سم الربنامج الذي يتوا�سل على مدى اأ�سهر ثلثة �سباب و�سابات من 
و�سلطنة  والبحرين،  ال�سعودية،  العربية  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  من  كل 
ُعمان، وم�سر، واملغرب، والأردن، وال�سودان، والعراق، و�سوريا، وفل�سطني، 
وتون�ض، واجلزائر، واليمن، وموريتانيا، وال�سومال، وجزر القمر، ولبنان.

�سرطة �أبوظبي ُتذر من تعُر�ض �الأطفال 
للعنف و�ال�ستغالل على �الإنرتنت 

••  اأبوظبي-الفجر

حذرت �سرطة اأبوظبي من املخاطر التي يتعر�ض لها الأطفال عند ا�ستخدام 
النرتنت نا�سحًة اأولياء الأمور ب�سرورة متابعة الأبناء عن كثب والتاأكد 
الجتماعي  التوا�سل  العنكبوتية ومواقع  لل�سبكة  الآمن  ا�ستخدامهم  من 

والألعاب الإلكرتونية.
واأو�����س����ح  ال��ن��ق��ي��ب ي��ع��ق��وب ي��و���س��ف احل����م����ادي، م���ن م��دي��ري��ة التحريات 
اأطفالنا  "حماية  بعنوان  افرتا�سية  حما�سرة  يف  اجلنائية   والتحقيقات 
اإلكرتونًيا م�سوؤوليتنا"، �سمن حملة "الأ�سرة تلحم واأمان" التي تنفذها 
اإدارة مراكز الدعم الجتماعي بقطاع اأمن املجتمع  املخاطر التي يتعر�ض 
اأو  اأعمارهم   تنا�سب  اإىل مواقع ل  بالدخول  اإم��ا  الكرتونياً  الأط��ف��ال   لها 
مواقع العنف اأو مواقع ال�ستغلل اجلن�سي، وغريها من اجلرائم اأهمها: 
واخلطف،  ون�����س��ره،  ل���لآداب  خم��ل  بو�سع  والت�سوير  والتهديد،  الب��ت��زاز 
بالأطفال،  والجت���ار  واجلن�سية،  اجل�سدية  والع��ت��داءات  العر�ض  وهتك 
اأن جرائم النرتنت هي جرائم عابرة للحدود حيث يكون اخلطر  موؤكًدا 
على الطفل من خارج الدولة م�سرًيا اإىل اأنه يف هذه احلالت يتم خماطبة 
وا�ست�سدار  والتحري  البحث  وتقرير  الواقعة  مبلب�سات  العامة  النيابة 
الإذن اللزم لتحريز الأجهزة وفح�سها عن طريق مركز الإمارات للأدلة 

اللكرتونية.
الأ�سرة،  اأف���راد  يت�سفحها  ال��ت��ي  امل��واق��ع  مراقبة  ب�����س��رورة  الأ���س��ر   ون�سح 
الإنرتنت و�سرورة اللتزام بذلك،  وحتديد مواعيد للدخول على مواقع 
وحتديد الهدف من الدخول على الإنرتنت، والتاأكيد على ت�سفح مواقع 
ذات جودة تربوية للتعلم الذاتي، ودراية ويل الأمر بالربامج التي تتيح له 
منع ت�سفح مواقع معينة، وم�سادقة اأولياء الأمور لأبنائهم �سغاًرا وكباًرا 

وم�ساركتهم املواقع التي يت�سفحونها.
النرتنت،  خم��اط��ر  م��ن  الطفل  حماية  يف  ت�ساعد  20خطوة  اإىل  واأ���س��ار 
واملخاطر  الن��رتن��ت  خماطر  ع��ن  معه  وال��ت��ح��دث  الطفل  تثقيف  ومنها: 
الإنرتنت  عرب  للطفل  الإ���س��اءة  اأن  م��وؤك��ًدا  ا�ستخدامه،  �سوء  عن  الناجتة 
جرمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة بناًء على القانون رقم )5( ل�سنة 
2012 ب�ساأن مكافحة اجلرائم املتعلقة بال�سبكات الإلكرتونية هو املرجع 
يف معاجلة هذه الق�سايا وكذلك قانون ودمية وهو القانون الحتادي رقم 
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األك�صندر  ال�صهري  ال��رو���ص��ي  الطبيب  ك�صف 
احلذر  يجب  الذين  الأطباء  عن  ميا�صنيكوف، 
�صيء  كل  يف  املري�ص  مع  يتفقون  لأنهم  منهم، 
"ل"  لقول  الكافية  ال�صجاعة  لديهم  ولي�ص 

للمري�ص.
ويقول ميا�صنيكوف يف حديث تلفزيوين، هناك 

ثالث حقائق يجب اأن يعرفها اجلميع.

ي�صاب النا�ص بنزلت الربد عادة، خالل اأ�صهر ال�صتاء والربيع، لكن 
البع�ص قد يتعر�ص لهذا املر�ص املو�صمي يف ال�صيف.

احلقيقة الأوىل: اإذا مل يتعاطف الطبيب، ل يعني 
اأنه طبيب �صيء.

"هنا الأم��ر خمتلف بع�ض ال�سيء. لأنه ل ميكن  ويقول، 
ل  ل��ذل��ك  امل��ر���س��ى.  م��ع  عاطفيا  يتعامل  اأن  للطبيب 

تعاطفه  عند  فهو  اأب���دا.  الأق����ارب  معاجلة  ميكنه 
يرتكب اأخطاء، ناجتة عن خوفه على قريبه، ول 
ميكنه حتليل حالته ال�سحية ب�سورة �سحيحة. 
القلب  نب�سات  اإىل  ال�ستماع  الطبيب  على  لأن 

ولي�ض التفكري "ما بك يا اأمي".
روحه  من  قطعة  الطبيب  ت��رك  اإذا  وي�سيف، 
ع��ن��د ك���ل م��ري�����ض، ف�����س��وف ي��ح��رتق عاطفيا 

ب�سرعة وميوت. "يقلق الطبيب فيما بعد، وهو 
ب�سورة  يعاجلهم  مل  ال��ذي��ن  مر�ساه  ك��ل  يتذكر 

اأتذكرهم  �سخ�سيا  واأنا  اأو فقدهم.  �سحيحة 
جميعا فردا فردا".

احلقيقة الثانية: 
لطبيب  ا

اجليد يجب اأن يعرف كيف يقول للمري�ص "ل"
يقول ميا�سنيكوف،

لكل  "نعم"  ق�����ول  ال�������س���ه���ل  م����ن   
م�����ا ي���ط���ل���ب���ه امل����ري���������ض من 
والتحاليل،  الفحو�ض 
ول��ك��ن م���اذا ب��ع��د ذلك؟ 
فبع�ض هذه الجراءات 
غ����ري ال���������س����روري����ة قد 
ت��رب��ك م��ن وج��ه��ة نظر 
ط�����ب�����ي�����ة ������س�����ري ع�����لج 
املري�ض، لأنها قد تلحق 
ب�����س��ح��ت��ه مثل  ال�������س���رر 
الأ�سعة املقطعية والأ�سعة 

ال�سينية وغري ذلك.
 1500 اع������رتف  وي�������س���ي���ف، 
ط���ب���ي���ب اأم����ري����ك����ي يف 
ع  �ستطل ا

م�سروط بعدم ك�سف هويتهم، اأنهم و�سفوا اأدوية وحتاليل 
وغريها ملر�ساهم بناء على طلبهم، دون حماولة اإقناعهم 

ب�سررها اأو عدم فائدتها خوفا من حماميهم.
وي�سيف، "قول "ل" للمري�ض غالبا ما يكون اأكر فائدة 

له من "نعم".
اأن  املقطعي ميكن  والت�سوير  تعالج،  ل  ال�سينية  الأ�سعة   
اأنها  ي�سبب تطور �سرطان الدماغ والثدي، بالإ�سافة اإىل 

قد ل تعطي اأي معلومات مفيدة للطبيب".
ويوؤكد ميا�سنيكوف، على اأنه يجب على الطبيب تو�سيح 
اأدوية  اأو عدم و�سفه  اأ�سباب رف�سه ملثل هذه الج��راءات، 

طلبها املري�ض بنف�سه.
الطبيب  على  ل��ذل��ك  ج���دا.  "ل" مهمة  " كلمة  وي��ق��ول، 
اتخاذ القرار ال�سحيح وتو�سيحه للمري�ض، وعلى املر�سى 

قبوله.
 لذلك احذروا الأطباء الذين يقولون "نعم" دائما".

الطبيب عمله عندما  ماذا على  الثالثة:  احلقيقة 
يكون على مفرتق طرق؟

ال�ستمرار  ال��ط��ب��ي��ب  ع��ل��ى  اأن  اإىل  م��ي��ا���س��ن��ي��ك��وف،  ي�����س��ري 
مل  اإذا  ولكن  اإيجابية.  نتائج  هناك  كانت  اإذا  يفعله  مب��ا 
وعدم  ال��ت��وق��ف،  عليه  يجب  اإيجابية  نتائج  ه��ن��اك  تكن 

ال�ستمرار.
النظرية  كانت  اإذا  عميقة.  حقائق  "هذه  وي��ق��ول، 
الوقت.  واإ�ساعة  للنتظار  معنى  فل  تعمل،  ل 
التفكري  تاأكد من ذلك  اأن  وعلى الطبيب بعد 

لحقا ملاذا مل تعمل النظرية. 
واإذا كان ل يعرف كيف يت�سرف بعد ذلك 
عليه التوقف وعدم عمل اأي �سيء. ولكن 
اإذا  حتى  م��ا،  جن��اح��ات  هناك  كانت  اإذا 
مل يعرف �سببها فيجب ال�ستمرار يف 

بع�ض الأحيان".

لي�ص لديهم ال�صجاعة الكافية لقول "ل" للمري�ص

�أطبــــاء يجــب �حلــذر منهــــم

ويف هذه املرحلة، من ال�سهل افرتا�ض اأنك م�ساب 
اأعرا�ض  فجاأة  عليك  ظهرت  اإذا  ب�"كوفيد19-" 
مثل التهاب احللق و�سيلن الأنف وال�سعال، نظرا 
اأعرا�سه  ت�سبه  ال��ذي  "دلتا"  متحور  انت�سار  اإىل 

اأعرا�ض الزكام.
اأن حتدث  ال�����س��ي��ف��ي��ة مي��ك��ن  ال�����ربد  ن�����زلت  ل��ك��ن 
اأننا قد  املعدية  الأمرا�ض  بالفعل، ويعتقد خرباء 

نرى املزيد منها هذا العام.

اإذا كنت تواجه حالة  اإذن كيف ميكنك معرفة ما 
زكام اأم �سيء اآخر؟

اأمرا�ض الرئة  اإي�سيغ، طبيب  قام الدكتور لريوي 
يف  ج���روب  فيزي�سن  هيلث  اأوه���اي���و  جم��م��وع��ة  يف 
كولومبو�ض، بتفكيك اأ�سول نزلت الربد ال�سيفية 
وبع�ض الطرق الرئي�سية التي متيزه عن "كوفيد-

زكام  نف�سه  ه��و  ال�سيفي  "الزكام  19".وقال: 
اأك��ر �سيوعا يف  اأن��ه  اأن��ه يف حني  ال�ستاء"، م�سيفا 

وفريو�سات  الأن���ف  فريو�سات  ف��اإن  ال�ستاء،  ف�سل 
ك���ورون���ا ل ت���زال م���وج���ودة يف ال�����س��ي��ف، ل���ذا فمن 

املمكن الإ�سابة باأي منها".
وت��ن��ت��ق��ل ن���زلت ال���ربد م��ن خ���لل ال�����رذاذ عندما 
ي�سعل �سخ�ض ما اأو يعط�ض، ولكن من املمكن اأي�سا 
ثم  امللوثة  الأ�سطح  مل�ض  خ��لل  بها من  ت�ساب  اأن 

مل�ض اأذنك اأو اأنفك اأو فمك.
ل��ن��زلت الربد  وع���ادة م��ا تكون الأع��را���ض مماثلة 
التهاب احللق وال�سعال و�سيلن  ال�ستوية وت�سمل 
اأو احلمى  اجل�����س��م  واآلم  ال��ت��ع��ب  واأح��ي��ان��ا  الأن����ف 
ال��ع��ر���س��ي��ة، وال���ت���ي ت���ت���داخ���ل ال���ع���دي���د م��ن��ه��ا مع 

"كوفيد19-".
و"كوفيد- الربد  نزلت  كل من  اأعرا�ض  وت�ستمر 

19" يف م�سار مماثل ملدة اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني ما 
قد يجعل من ال�سعب التمييز بني الثنني.

ول��ك��ن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الأع���را����ض ال��ت��ي ميكن 
الآخر  اأو  اأحدهما  مع  �سيوعا  اأك��ر  ب�سكل  روؤيتها 

والتي ميكن اأن ت�ساعد يف اإبعاد خماوفك.
ال�سم،  اأو  ال��ت��ذوق  حا�سة  ف��ق��دان  اإن  اإي�سيغ  وق���ال 
على �سبيل املثال، اأكر �سيوعا مع "كوفيد19-"، 
خا�سة اإذا حدث يف غياب الحتقان الأنفي. كما اأن 
اأي�سا علمة  الإ�سهال، هي  الأمعاء، مثل  اأعرا�ض 
ال����ربد يف  ن����زلت  م��ن  "كوفيد19-" اأك����ر  ع��ل��ى 
يكون  ق��د  ال��ذي  التنف�ض  �سيق  وك��ذل��ك  ال�سيف، 

علمة على تفاقم "كوفيد19-".
يجب  م��ه��م��ان  ���س��ي��ئ��ان  "هناك  اإي�������س���ي���غ:  وت���اب���ع 
من  بالقرب  وكنت  مر�ست  اإذا  اأول،  مراعاتهما. 
�سخ�ض تعرف اأنه م�ساب بكوفيد19-، فهذا يزيد 
من احتمالية اأن ما اأ�سابك هو كوفيد19-، ولكن، 
�سد  بالفعل  تطعيمك  اإذا مر�ست ومت  املفيد  من 
اأق��ل احتمال  الأم��ر  ك��ورون��ا، فهذا يجعل  فريو�ض 
م�ستحيل  لي�ض  اإن��ه  كوفيد19-،  يكون  اأن  بكثري 

ولكنه اأقل احتمال بكثري".
واإذا كنت بالقرب من �سخ�ض ما وبداأت يف املعاناة 
اإي�سيغ  يو�سي  بك،  اخلا�سة  الأعرا�ض  بع�ض  من 
بالت�سال بالطبيب اأو البحث عن اختبار "كوفيد-

ا�ستبعاده. اأو  الت�سخي�ض  19" لتاأكيد 

ما هي الأعرا�ص التي يجب البحث عنها

نزلة برد �سيفية �أم "كوفيد- 19"؟ 
ع�سو  الرو�سية،  التغذية  خبرية  نيفيدوفا،  ناتاليا  ال��دك��ت��ورة  ك�سفت 

عن  �ستعو�ض  الفواكه  كانت  اإذا  ما  الكندية،  التغذية  خ��رباء  جمعية 
الأطعمة الأخرى يف اجلو احلار.

 وهل هذه احلمية مفيدة؟
يف  النا�ض  اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  اخلبرية،  ت�سري 
اجلو احلار مييلون اإىل تناول اأطعمة خفيفة. لأن اجل�سم ي�سخن 
كل  ويحاول  ال�سهية،  وتنخف�ض  املرتفعة،  الهواء  ح��رارة  درج��ة  يف 
يف�سل  لذلك  املعتاد.  من  اأك��ر  ال�سوائل  من  كمية  �سرب  �سخ�ض 
البع�ض تناول الفواكه بدل من وجبات الفطور والغداء اأو الع�ساء. 

�سعرات حرارية  ذات  تكون  لأنها قد  "خفة" الفواكه خادعة،  ولكن 
عالية.

�سعرات  على  ال��ف��واك��ه، نح�سل  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ت��ن��اول  "عند  وت��ق��ول، 
ح��راري��ة زائ���دة، م��ا ي��وؤث��ر يف ال���وزن. لذلك يجب اأخ��ذ النظام 

الغذائي بالعتبار. 
حرارية  �سعرات  اإىل  ال�سخ�ض  يحتاج  فقد 
تناول  اإىل  مي��ي��ل  ل���ذل���ك  ال����ي����وم.  خ����لل 

احللويات.
 والفواكه حلوة وطازجة".

وت�سيف، �سحيح حتتوي الفواكه على 
م���واد ���س��روري��ة ل��لإن�����س��ان، ول��ك��ن ل 

ميكنها تعوي�ض الأطعمة الأخرى.
وتقول، 

يوجد  ل  امل���ب���داأ  ح��ي��ث  م���ن  "هناك 
اأي  �سوى الكربوهيدرات بن�سبة عالية. 

بكميات  والربوتينات  للدهون  وج��ود  ل 
فقط  الفواكه  بتناول  الكتفاء  اأن  اأي  كافية. 

لي�ض مفيدا جدا".
الوجبات  اإحدى  تتكون  اأن  "ميكن  وت�سيف، 
وجبة  تكون  اأن  وميكن  فقط.  ال��ف��واك��ه  م��ن 

الفطور.
تنع�ض  ال��ن��وم،  بعد  اإ�سافية  �سوائل  تعطي  لأن��ه��ا   

وحت�سن توازن املحلول امللحي يف اجل�سم، ما يوؤدي اإىل 
ال�ستيقاظ التام. 

ولتنظيف الفواكه ب�سورة �سحيحة، يجب نقعها 
مدة ل تقل عن ن�سف �ساعة وبعد ذلك �سطفها 

وتناولها".

هل ميكن �الكتفاء بتناول 
�لفو�كه فقط يف �جلو �حلار؟
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املال والأعمال

من�صة اإلكرتونية ل�صتقطاب الفر�ص ال�صتثمارية 
 �لطاقة و�لبنية �لتحتية تقق 
منوً� يف �الير�د�ت �ال�ستثمارية 

خالل �لن�سف �الأول 
•• دبي-الفجر:

اأنها حققت زيادة يف منو اليرادات  اأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، 
ال�ستثمارية من الأن�سطة التجارية وم�ساريع ال�سراكة مع القطاع اخلا�ض 
ال��ط��رق، ون�ساط  ا���س��رتاح��ات  امل�����س��اح��ات يف  ت��اأج��ري  ن�����س��اط  ال��ت��ي ت�سمنت 

الإع���لن���ات اخل��ارج��ي��ة، ح��ي��ث بلغت 
بداية  م��ن��ذ   140% ن��ح��و  ال���زي���ادة 
الفرتة  2021، وه��ي  العام اجل��اري 
من  التعايف  م��راح��ل  ب��دء  متثل  التي 
تداعيات جائحة كورونا، وبدء العودة 
التدريجية لل�سوق الإعلين وانتعا�ض 

مدخلته، مقارنة بعام 2020.
ح�سن  املهند�ض  ���س��ع��ادة  اأك���د  وب����دوره 
حم���م���د امل���ن�������س���وري وك���ي���ل ال�������وزارة 
والنقل،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل�������س���وؤون 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأن 
ال�ستثمار  ن��ط��اق  تو�سيع  ت�ستهدف 
والبنية  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  لت�سمل 

وم�ستهدفات  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  ملواكبة  والنقل،  والإ���س��ك��ان  التحتية 
الدولة لل�50 عاماً املقبلة، يف دعم القت�ساد الوطني، وامل�ساهمة الفعالة يف 
ذلك من خلل اإ�سراك القطاع اخلا�ض يف العملية ال�ستثمارية وفق روؤية 

وا�سحة وممار�سات ابتكارية.
تطوير  ب�سدد  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  اأن  املن�سوري،  ك�سف  فيما   
ال�ستثمارية  الفر�ض  على  امل�ستثمرين  اإط��لع  بهدف  اإلكرتونية  من�سة 
اإج��راءات التعامل والتعاقد مع امل�ستثمرين، ومبا يدعم  وت�سهيل وت�سريع 
اإىل  املن�سة  الرقمي، حيث تهدف  التحول  الإم��ارات نحو  تطلعات حكومة 
تر�سيخ مكانة الوزارة كوجهة مثالية لل�ستثمار، وذلك من خلل التجربة 
الإم����ارات،  ل��دول��ة  الرقمي  التحول  م��ع  وتن�سجم  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  �سهيل  معايل  توجيهات  اأن  على  م��وؤك��داً 
التحتية، ت�ستهدف تعزيز انفتاح الوزارة على القطاع اخلا�ض والفاعلني يف 
جمال ال�ستثمار لتطوير اآليات عمل جديدة حتقق التطلعات وم�ستهدفات 

امل�ستقبل.
ال��وزارة على تعزيز  �سياق حر�ض  ياأتي يف  النمو  املن�سوري:”اإن هذا  وقال 
حلوًل  ط��ورت  واإنها  اخلارجية،  الإع��لن��ات  منظومة  يف  الأمثل  ال�ستثمار 
مبتكرة وفاعلة للنهو�ض بهذا ال�سوق الذي ي�سكل اإحدى الدعامات الرئي�سة 
اإ�سراك القطاع اخلا�ض  ال��وزارة امل�ستقبلية للنمو والتطوير، عرب  خلطط 
يف  والنقل،  والإ�سكان  التحتية  والبنية  الطاقة  قطاعات  تطوير  عملية  يف 
الوقت الذي تدر�ض فيه اإ�سافة اآفاق وجمالت جديدة للأن�سطة التجارية 
ال�ستدامة  حتقيق  دع��م  اأج���ل  م��ن  قطاعاتها  خمتلف  يف  وال���س��ت��ث��م��اري��ة 

املالية.
واأ�سار اإىل اأن وزارة الطاقة والبنية التحتية، اأجرت موؤخراً درا�سة ا�ستق�سائية 
توقعت نتائجها تعايف �سوق الإعلنات اخلارجية وازدياد الإقبال عليه خلل 
الربع الرابع من العام اجلاري 2021، موؤكداً ا�ستمرار وحر�ض الوزارة يف 
اإطلق العديد من املبادرات اجلديدة الرامية اإىل حتقيق تطلعات القيادة 
اإىل حتقيق مئوية  املقبلة، و�سوًل  الر�سيدة، وم�ستهدفات اخلم�سني عاماً 

الإمارات 2071. 
للجائحة  الأول  اليوم  منذ  قدمت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  املن�سوري،  واأو���س��ح 
منوذجاً فريداً للتخطيط املتميز اأ�سهم يف التعايف من اآثار “ كوفيد19”، 
ذات  القطاعات  خمتلف  ا�ستدامة  تعزيز  يف  الن��خ��راط  موا�سلة  بغر�ض 
ال�سلة بالوزارة، عرب احلد من اآثار هذه اجلائحة وموا�سلة الإجنازات التي 
ت�سمن احلفاظ على مكانة وريادة الدولة يف التناف�سية العاملية، وا�ستمرار 

عبورها ب�سل�سة واقتدار للخم�سني عاماً املقبلة.

��سرت�تيجية م�سرية للمو�رد 
�ملائية بتكلفة 100 مليار دوالر

•• القاهرة -وام:

اأعلن الدكتور حممد عبد العاطى وزير املوارد املائية والرى امل�سري عن 
2050 بتكلفة ، تقديرية  اإعداد ا�سرتاتيجية للموارد املائية حتى عام 
ترتاوح بني “50 - 100” مليار دولر ، ف�سل عن و�سع خطة قومية 

للموارد املائية حتى عام 2037.
جاء ذلًك خلل ا�ستقباله ام�ض بالقاهرة “يرلن بايداولت “مدير عام 

املنظمة الإ�سلمية للأمن الغذائى .
التحديات وعلى  م��ن  الكثري  ي��واج��ه  ف��ى م�سر  امل��ي��اه  اأن قطاع  واو���س��ح 
اأن  ، مو�سحا  املتاحة  املائية  امل��وارد  ال�سكانية وحمدودية  الزيادة  راأ�سها 
بلده تعد من اأعلى دول العامل جفافاً ، وتعانى من ال�سح املائى ، حيث 
ُتقدر موارد م�سر املائية بحواىل 60 مليار مرت مكعب �سنويا من املياه 
معظمها ياأتي من مياه نهر النيل بالإ�سافة لكميات حمدودة للغاية من 
مياه الأمطار التي تقدر بحوايل 1 مليار مرت مكعب ، واملياه اجلوفية 

العميقة غري املتجددة بال�سحاري .
وقال عبد العاطي ان اإجمايل الحتياجات املائية يف م�سر ي�سل حلوايل 
114 مليار مرت مكعب �سنويا من املياه ، ويتم تعوي�ض هذه الفجوة من 
خلل اإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف الزراعى واملياه اجلوفية ال�سطحية 
بالوادى والدلتا بالإ�سافة ل�سترياد منتجات غذائية من اخلارج تقابل 
34 مليار مرت مكعب �سنوياً من املياه. واأو�سح الدكتور عبد العاطى اأن 
م�سر ودول العامل ت�سهد تغريات مناخية متزايدة ، م�سرياً ملا ينتج عن 
حلق  وتهديد  امل�ستدامة  للتنمية  تهديدات  من  املناخية  التغريات  هذه 

الإن�سان فى احل�سول على املياه.

�أكيوفوم وجامعة خليفة وم�سدر يطلقون �أول م�سروع ال�ستخر�ج 
�ملياه من �لهو�ء باالعتماد على طاقة �سم�سية حر�رية خمّزنة 

ي�صلط ال�صوء على التزامها مببادئ احلوكمة البيئية والجتماعية واملوؤ�ص�صية

مبادلة للبرتول تطلق تقريرها �ل�سنوي لال�ستد�مة لعام 2020 

�الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم و �خلليج 
لل�سحب تتفقان على �إعادة ��ستخد�م 
مبتكرة للمنتجات �لثانوية �ل�سناعية 

•• اأبوظبي- الفجر: 

ن�����س��رت ���س��رك��ة م��ب��ادل��ة ل��ل��ب��رتول، ام�ض، 
لعام  ل���ل����س���ت���دام���ة  ال�������س���ن���وي  ت���ق���ري���ره���ا 
نهج  بالتف�سيل  يو�سح  وال���ذي   ،2020
البيئية  املعايري  على  وت��اأث��ريه��ا  ال�سركة 
والج��ت��م��اع��ي��ة واحل��وك��م��ة ع��رب حمفظة 

اأ�سولها.
 ٪25 بن�سبة  انخفا�ساً  ال�سركة  و�سجلت 
للحتبا�ض  امل�سببة  ال��غ��ازات  انبعاثات  يف 
احل�����راري ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات الثلث 
املا�سية، كنتيجة ل�سرتاتيجيتها الرامية 
م�سوؤول  ك���م���زود  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ر���س��ي��خ  اإىل 
معقولة.  وباأ�سعار  للطاقة  الأجل  وطويل 
وياأتي ذلك يف اإطار اجلهود املتوا�سلة التي 
تبذلها مبادلة للبرتول لتواكب طموحات 
دولة الإم��ارات وتطلعاتها يف التعامل مع 

الق�سايا احلرجة املتعلقة بتغري املناخ.

كما يعر�ض التقرير اإطار عمل ال�ستدامة 
يو�سح  وال���ذي  للبرتول،  مبادلة  ل�سركة 
يف  ال�سركة  قيم  ت�سهم  كيف  بالتف�سيل 
ت�����س��ك��ي��ل ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى ث��لث��ة جمالت 
الن�سان،  ب��ب��ن��اء  ال�سغف  وه���ي  م��رتاب��ط��ة 
اإيجابي،  بيئي  ت��اأث��ري  ب��اإح��داث  والل��ت��زام 
وخ��ل��ق ال��ق��ي��م��ة وامل����رون����ة امل��ال��ي��ة للجهة 

املالكة، �سركة مبادلة لل�ستثمار.
قال  ال��ت��ق��ري��ر،  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف 
الرئي�ض  ح����ام����د،  اآل  حم���م���د  م���ن�������س���ور 
للبرتول:  م���ب���ادل���ة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأ�سا�سية  “ي�سكل مفهوم ال�ستدامة ركيزة 
يف نهج مبادلة للبرتول، وهو ما ظهر اأثره 
عندما واجه العامل حتديات غري م�سبوقة 
جائحة  تداعيات  ج��ّراء   2020 العام  يف 
وتركيزنا  قيمنا  لعبت  حيث  كوفيد19، 
يف  حا�سماً  دوراً  ال�ستدامة  على  املوؤ�س�سي 
تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التعامل مع 

على  ال�سوء  التقرير  وي�سلط  التحديات. 
جمالت  يف  نحققه  ال��ذي  الكبري  التقدم 
النبعاثات  م��ث��ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���رتك���ي���ز 
جهود  دعم  مع  البيئية،  ب�سمتنا  وخف�ض 
منخف�ض  م�ستقبل  نحو  ال��ط��اق��ة  حت���ّول 
الكربون من خلل احلفاظ على حمفظة 
ال��غ��از يف  على  اأك���رب  ب�سكل  تعتمد  اأ���س��ول 
10 دول على م�ستوى العامل. وبالإ�سافة 
التزامنا  ع���ل���ى  ���س��ن��ح��اف��ظ  ذل�������ك،  اإىل 
جمتمعاتنا  على  اإيجابي  ت��اأث��ري  ب��اإح��داث 
مب�سوؤولية،  اأعمالنا  ب����اإدارة  وال���س��ت��م��رار 
وتعزيز اأولوياتنا للحفاظ على اأعلى  اأداء 
انطلقاً  وال�سلمة،  ال�سحة  م�ستوى  يف 
من اإمياننا باأن اللتزام بال�ستدامة يظل 

عامًل حمورياً مل�ستقبل اأعمالنا«.
ومن اأبرز النقاط التي ت�سمنها التقرير: 
�ساعة  مليون   5.7 من  اأك��ر   •
عمل دون ت�سجيل اأي اإ�سابات ناجمة عن 

تاأ�سي�ض  منذ  وف��ي��ات  “�سفر”  و  ال��ع��م��ل، 
الرا�سخ  ب���الل���ت���زام  م���دف���وع���اً  ال�����س��رك��ة، 

لل�سركة لحلفاظ على بيئة عمل اآمنة.
الأ�سول   حمفظة  من   62٪  •
تتكون من الغاز كجزء من اللتزام بدعم 
منخف�ض  م�ستقبل  اإىل  ال��ط��اق��ة  حت���ول 

الكربون
خ��ف�����ض ان���ب���ع���اث���ات ال����غ����ازات   •
بن�سبة  احل�������راري  ل��لح��ت��ب��ا���ض  امل�����س��ب��ب��ة 
25٪ على مدار ال�سنوات الثلث املا�سية 
ما   ،2020 ع��ام  يف   ٪4 بن�سبة  وخف�ض 
بيئي  تاأثري  على  باحلفاظ  اللتزام  يعزز 

اإيجابي.
»�سفر” حوادث ت�سرب نفطي   •
مبا يزيد عن برميل واحد، من خلل نهج 
الأن�سطة  للعمليات يركز على منع  �سارم 

غري الآمنة وغري امل�ستدامة.
اأكر من 48 م�سروع مبادرة   •

مبادرة  يف  امل�����س��ارك��ة  تت�سمن  جمتمعية، 
“20 يف 2020” الإن�سانية التي تنظمها 

جائزة زايد لل�ستدامة.
امل�����راأة  زي�����ادة يف مت��ث��ي��ل   6٪  •
و31 جن�سية يف خمتلف وظائف ال�سركة، 
اأكرب من  ال�سعي لتحقيق قدر  مما يدعم 

التنوع وال�سمولية. 
اجلدير بالذكر اأن اإعداد التقرير جاء وفقاً 
ملعايري “املبادرة العاملية لإعداد التقارير” 
ويف�سح عن تاأثري �سركة مبادلة للبرتول 

يف عام 2020، 
موؤ�سرات  م���ن  ال��ع��دي��د  ف��ح�����ض  ح��ي��ث مت 
الأثر  مثل  جم���الت  يف  الرئي�سية  الأداء 
املجتمعية،  وامل�ساهمة  والبيئي،  الت�سغيلي 
ال��ب�����س��ري، واحل���وك���م���ة. وتوفر  وال��ع��ام��ل 
مل�ساهمة  تف�سيلياً  تقييماً  ا  اأي�سً املراجعة 
املتحدة  الأمم  اأه��داف  ال�سركة يف حتقيق 

للتنمية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  الإم�����ارات  ���س��رك��ة  وق��ع��ت 
�سناعية  �سركة  اأك��رب  للأملنيوم- 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
خ���ارج ق��ط��اع النفط وال��غ��از- مع 
اململوكة  لل�سحب  اخلليج  �سركة 
اتفاقية  اأم�ض  الغرير،  ملجموعة 
مبتكرة  ا�����س����ت����خ����دام  لإع������������ادة 
ال�سناعية  ال��ث��ان��وي��ة  للمنتجات 
يف  الإن��ت��اج  عمليات  ع��ن  النا�سئة 
�سركة الإمارات العاملية للأملنيوم 
ك��ب��دي��ل ل��ل��م��واد اخل����ام م���ن اأجل 

حت�سني الكفاءة وحماية البيئة.
الت���ف���اق���ي���ة خطوة  ه�����ذه  مت���ث���ل 
اإ�سافية تخطوها �سركة الإمارات 
ال��ع��امل��ي��ة ل��لأمل��ن��ي��وم ن��ح��و اإع�����ادة 
اأولية  كمواد  النفايات  ا�ستخدام 
من خلل التعاون مع ال�سناعات 

الأخرى.
اأن �سركة الإم��ارات العاملية  يذكر 
للأملنيوم تقوم باإعادة تدوير نحو 
نفاياتها  م���ن  ط���ن   100000

ال�سناعية كل عام، والتي تت�سمن 
النفايات  م��ن  كبري  ج��زء  اإر���س��ال 
ال�سناعات  اإىل  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
الإ�سمنت  �سناعة  مثل  الأخ���رى 

ل�ستخدامها كمواد اأولية.
مب��وج��ب ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة �ستزود 
ل��ل�����س��ح��ب �سركة  ���س��رك��ة اخل��ل��ي��ج 
للأملنيوم  ال���ع���امل���ي���ة  الإم�����������ارات 
ال�سودا  م��ن  طناً   450 ب��ح��وايل 
م�سانع  م��ن  امل�ستهلكة  ال��ك��اوي��ة 
ودبي  اأبوظبي  الأملنيوم يف  �سحب 
تكرير  يف  ل�ستخدامها  �سهر  كل 

الألومينا.
ُت�����س��ت��خ��دم ال�������س���ودا ال���ك���اوي���ة يف 
اأجل  عمليات �سحب الأملنيوم من 
يف  العالقة  الأمل��ن��ي��وم  بقايا  اإذاب���ة 
ال�سودا  وتتميز  ال�سحب.  قوالب 
عن  ال��ن��اجت��ة  امل�ستهلكة  ال��ك��اوي��ة 
لل�سحب  اخلليج  �سركة  عمليات 
باأنها غنية بالأملنيوم املذاب. وكان 
ال�سابق  يف  ال��ث��ان��وي  امل��ن��ت��ج  ه���ذا 
يتطلب معاجلة مكثفة يف �سركة 
يتم  ك��ان  حيث  لل�سحب،  اخلليج 

بالأملنيوم  غنية  عجينة  ت��ك��وي��ن 
ل�سركات  م�����س��اف��ة  ك��م��واد  ُت���ق���ّدم 
الإم�����ارات  يف  الإ���س��م��ن��ت  ت�سنيع 

العربية املتحدة.
ويغني النهج املبتكر الذي طورته 
�سركة الإمارات العاملية للأملنيوم 
و����س���رك���ة اخل���ل���ي���ج ل��ل�����س��ح��ب عن 
ال��ث��ان��وي ويعيد  امل��ن��ت��ج  م��ع��اجل��ة 
الأملنيوم،  من  حمتواه  ا�ستخدام 
كما  م�ستداماً.  ح��ًل  يجعله  مم��ا 
طفيف،  ب�سكل  ول��و  اأي�����س��اً،  يقلل 
الإم�����ارات  ���س��رك��ة  متطلبات  م��ن 
ال�سودا  م��ن  ل��لأمل��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة 
مل�سفاة  وال��ب��وك�����س��ي��ت  ال���ك���اوي���ة 

الطويلة للألومينا.
الألومينا،  تكرير  عمليات  يف  اأما 
الكاوية  ال���������س����ودا  ف��ت�����س��ت��خ��دم 
لإذاب���ة حمتوى الأمل��ن��ي��وم يف خام 

البوك�سيت.
ب���ن كلبان،  ال��ن��ا���س��ر  وق����ال ع��ب��د 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
الإم������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��لأمل��ن��ي��وم اإن 
ا�ستخدام  لإع������ادة  ط����رق  اإي���ج���اد 

اإبداعياً  تفكرياً  يتطلب  النفايات 
ال�سركات  ب���ني  وث��ي��ق��اً  وت���ع���اون���اً 
التي  احللول  ولكن  وال�سناعات. 
مع  التفاقية  ه��ذه  مثل  توفرها 
تقلل من  لل�سحب  �سركة اخلليج 
احلاجة اإىل املواد اخلام اجلديدة 
التي  وت�سكل ج��زءاً من الطريقة 
التحدي  م���واج���ه���ة  ب��ه��ا  مي��ك��ن��ن��ا 
يجب  ال��ن��ف��اي��ات.  لإدارة  ال��ع��امل��ي 
اإنتاج  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  ي���ك���ون  اأن 
الأولويات،  راأ����ض  على  ال��ن��ف��اي��ات 
النفايات  اأن نفكر يف  ولكن يجب 
اإنتاجها  جت��ن��ب  ميكننا  ل  ال��ت��ي 

كمورد حمتمل اليوم، ول نرتكها 
كم�سكلة لأطفالنا يف امل�ستقبل.

الرئي�ض  ويت�ض،  كري�ستيان  وقال 
اخلليج  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

لل�سحب:
ال�سودا  ا�ستخدام  اإع��ادة  �ستعمل   
����س���رك���ة الإم���������ارات  ال����ك����اوي����ة يف 
ال���ع���امل���ي���ة ل���لأمل���ن���ي���وم، م����ن اأج����ل 
حمتوى  م��ن  الكاملة  ال�ستفادة 
الثانوي،  املنتج  ه��ذا  يف  الأمل��ن��ي��وم 
على تقليل تاأثري عمليات �سركتنا 
هي  ه��ذه  اأن  اأعتقد  البيئة.  على 
التي تقوم  العامل  الأوىل يف  املرة 

الأملنيوم  ل�����س��ح��ب  ���س��رك��ة  ف��ي��ه��ا 
اإىل  ال��ث��ان��وي  املنتج  ب��ت��وري��د ه��ذا 
م�سفاة للألومينا من اأجل اإعادة 
ا���س��ت��خ��دام��ه، ون��ف��خ��ر ب���اأن �سركة 
هذه  م��ن  ج���زء  لل�سحب  اخل��ل��ي��ج 

املبادرة املبتكرة لل�ستدامة.
اأن �سركة الإم��ارات العاملية  يذكر 
للأملنيوم و�سركة اخلليج لل�سحب 
ب��ال��ف��ع��ل جت�����ارب مكثفة  اأج���رت���ا 
الكاوية  ال�سودا  ا�ستخدام  لإعادة 
الطويلة،  م�سفاة  يف  امل�ستهلكة 
الآمن  للنقل  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  م��ع 

بني مواقع ال�سركتني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأول م�سروع على  اإطلق  ال�سهر اجلاري  �سيتم خلل 
ب�سورة  جتارية  بكميات  املياه  لإنتاج  العامل  م�ستوى 
م��ت��وا���س��ل��ة ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����س��ادر ط��اق��ة متجددة، 
و�سيقام  الكربون.  من  خالياً  م�سروعاً  منه  يجعل  ما 
اأبوظبي،  هذا امل�سروع املبتكر �سمن مدينة م�سدر يف 
ومقرها  “اأكيوفوم”  �سركة  قبل  من  ت�سغيله  و�سيتم 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل من 
وجامعة  “م�سدر”،  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة 
اتفاقية  اإط��ار  يف  وذل��ك  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة 

بحث وتطوير جتمع اجلهات الثلث.
ال�سهر  خ��لل  �سينطلق  ال��ذي  امل�����س��روع  يركز  و���س��وف 
املياه  لإن��ت��اج  تقنية  اأداء  وتقييم  اختبار  على  اجل��اري 
من الهواء من تطوير �سركة “اأكيوفوم” وذلك عند 
ع��ل��ى طاقة  وب��الع��ت��م��اد  وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  تطبيقها 
�سمن  توظيفها  اإمكانية  ا�ستك�ساف  وكذلك  متجددة، 

م�ساريع مياه م�ستدامة حالية اأو م�ستقبلية.
وت��ع��ت��م��د ت��ق��ن��ي��ة ا���س��ت��خ��ل���ض امل���ي���اه م���ن اجل����و على 
ط��اق��ة م��ت��ج��ددة، لي�سكل ه��ذا امل�����س��روع اإ���س��اف��ة مهمة 
يف  تقام  التي  الواعدة  واملبتكرة  امل�ستدامة  للم�ساريع 
والتطوير  للبحث  ال��رائ��دة  الوجهة  م�سدر،  مدينة 
التقنية اخلالية من  اأبوظبي. و�سوف ت�ساعد هذه  يف 
ميثل  ال��ذي  املياه،  توفري  على  الكربونية  النبعاثات 
اأخ�سر، ف�سًل  اأجل بناء م�ستقبل  اأ�سا�سية من  حاجة 
من  ال�ساد�ض  الهدف  حتقيق  دع��م  يف  م�ساهمتها  عن 

اأهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة الذي يدعو 
اإىل �سمان توفري املياه واإدارتها ب�سكل م�ستدام وتوفري 

خدمات النظافة ال�سحية للجميع.
كما �ست�ساهم تقنية اإنتاج املياه من اجلو يف دعم �سوق 
من املتوقع اأن ي�سهد منواً �سنوياً مركباً مبعدل يفوق 
30 باملئة  25 باملئة على م�ستوى العامل، واأكر من 
يف منطقتي ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، اللتان تت�سمان 
العامل  يف  ح���رارة  الأك���ر  �سمن  م��ن  تعترب  مبناخات 
بح�سب  وذل���ك  امل��ي��اه،  اإىل  احل��اج��ة  فيها  ت���زداد  حيث 

تقرير “غوبال ماركت ان�سايت�ض«.
واأكد عبداهلل بالعلء، املدير التنفيذي لإدارة التطوير 
اأن توفري املياه ي�سكل  العمراين امل�ستدام يف “م�سدر”، 
الإن�سان  و���س��لم��ة  �سحة  ل�سمان  اأ���س��ا���س��ي��ة  ���س��رورة 
على  الغذاء والطاقة، م�سدداً  والبيئة، وكذلك لإنتاج 
مياه  تاأمني م�سادر  ت�ساهم يف  تقنيات  تطوير  اأهمية 

اآمنة.
وقال بالعلء: “�سوف يتم اإن�ساء م�سروع “اأكيوفوم” 
ال��ت��ج��ري��ب��ي ���س��م��ن م��ن�����س��ة م��ع��ه��د م�����س��در للطاقة 
والواقعة يف مدينة  التابعة جلامعة خليفة  ال�سم�سية 
م�سدر، و�سوف تكون عملية الت�سغيل خالية متاماً من 
النبعاثات الكربونية حيث �سيتم العتماد على طاقة 
متجددة بالكامل. ونحن �سعداء بال�سراكة مع كل من 
امل�سروع  ه��ذا  لإط���لق  خليفة  وج��ام��ع��ة  “اأكيوفوم” 
م�سدر،  م��دي��ن��ة  ���س��م��ن  ال���ع���امل  يف  ن��وع��ه  م���ن  الأول 
ال��وج��ه��ة ال���رائ���دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة يف جمال 

البتكار التكنولوجي والبحث والتطوير«.

تعزيز  امل�سروع  هذا  ي�ساهم  “�سوف  بالعلء:  واأ�ساف 
اأمن املياه على م�ستوى املنطقة والعامل، وذلك متا�سياً 
 .2036 امل��ائ��ي  ل��لأم��ن  الإم�����ارات  ا�سرتاتيجية  م��ع 
وب��اع��ت��ب��ار م��دي��ن��ة م�����س��در جم��م��ع ال��ب��ح��ث والتطوير 
بتوفري  ملتزمون  فاإننا  اأبوظبي،  يف  واملعتمد  الوحيد 
ما يلزم لدعم م�ساريع البحث والتطوير الهادفة اإىل 
ابتكار تقنيات جديدة نوعية ت�ساهم يف بناء م�ستقبل 
حالياً  م�سدر  مدينة  وت�سم  للجميع.  ا�ستدامة  اأكر 
اأك���ر م��ن 900 ���س��رك��ة، ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر تقنيات 
املتجددة،  الطاقة  مثل  رئي�سية  قطاعات  يف  مبتكرة 
وال�سحة،  ال�سطناعي،  وال��ذك��اء  ال��ط��اق��ة،  وتخزين 
وال��ف�����س��اء، وال��ت��ن��ق��ل.«م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال روب����رت وود، 
اأكيوفوم:  يف  التكنولوجيا  لإدارة  التنفيذي  الرئي�ض 
العامل وحتقيق  الأخ�سر يف  التحول  “اإن دعم عملية 
تتطلب جميعها  امل���ي���اه،  اأم����ن  و���س��م��اين  ف��ي��ه��ا  ت��ق��دم 
املتجددة  الطاقة  على  الكامل  العتماد  نحو  التحول 
م�سادر  ت��وف��ري  اأج����ل  م��ن  وذل����ك  ن��ظ��م��ن��ا،  ت�سغيل  يف 
ت��ط��وي��ر تقنيات  ع��ل��ى  واإن���ن���ا نعمل  م�����س��ت��دام��ة.  م��ي��اه 
حلول  اإىل  للتو�سل  ون�سعى  البيئة  ت��راع��ي  متطورة 
م�ستدامة وتت�سم بال�ستمرارية«. يف حني قال نيكول 
يف  امليكانيكية  الهند�سة  يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ك��ال��ف��ي��ه، 
جامعة خليفة وموؤ�س�ض ورئي�ض من�سة معهد م�سدر 
امل�سروع:  �سمن  رئي�سي  وب��اح��ث  ال�سم�سية،  للطاقة 
ال�سم�سية  الطاقة  على  �سابقاً  اهتمامنا  ان�سب  “لقد 
املركزة وتخزين الطاقة احلرارية، اإل اأننا نتجه نحو 
معهد  من�سة  �سمن  والتطوير  البحث  اأن�سطة  تنويع 

اإنتاج  على  الرتكيز  لت�سمل  ال�سم�سية  للطاقة  م�سدر 
مياه نظيفة. ويجب اأن ت�سكل الطاقة ال�سم�سية واملياه 
حمورين رئي�سيني لأن�سطة البحث والتطوير يف دولة 
الإم��ارات. و�سوف ي�ستمر هذا امل�سروع ملدة 12 �سهراً 
اأداء مهمة تغطي دورة طق�ض �سنوية  و�سيوفر بيانات 
من  للم�سروع  خ�سراء  طاقة  توفري  كاملة«.و�سيتم 
بي”  اآي��ه  “اأزيليو  ل�سركة  التجريبي  امل�سروع  خ��لل 
للطاقة  معهد  من�سة  �سمن  اأي�ساً  امل��ق��ام  ال�سويدية 
“�ستريلنغ”  نظام  اختبار  فيه  يتم  وال��ذي  ال�سم�سية، 
على  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد  احل���راري���ة  ال��ط��اق��ة  لتخزين 
مدار اليوم.وقال حممد القبي�سي، الرئي�ض التنفيذي 
ل�سركة اأكيوفوم ال�سرق الأو�سط: “اإن الهتمام الكبري 
الذي تبديه القيادة يف دولة الإم��ارات يف هذا املجال، 
والعمل على توفري ظروف معي�سية جيدة على الدوام، 
على  واملقيمني  املواطنني  و�سحة  ب�سلمة  والهتمام 
للبحث  اإيل  بالن�سبة  حافزاً  �سكل  قد  الطويل،  امل��دى 
الع�سري  امل�����س��روع  ه���ذا  وامل�����س��ارك��ة يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
واملميز. ومن �ساأن هذا امل�سروع الذي ي�ستخرج مياهاً 
على  وبالعتماد  جت��اري��ة  بكميات  ال��ه��واء  م��ن  نظيفة 
اأن ي�����س��اع��د يف ت��اأم��ني وت��ط��وي��ر كافة  ط��اق��ة ن��ظ��ي��ف��ة، 
امل�سالح  دع��م  يف  امل�ساهمة  عن  ف�سًل  احلياة  م�سادر 
التنفيذي  الرئي�سي  ل��وي�����ض،  داون  ال��وط��ن��ي��ة«.و���س��دد 
اأن  اأكيوفوم الوليات املتحدة الأمريكية، على  ل�سركة 
التجارية  ال�سوق  انطلق  نقطة  مبثابة  امل�سروع  هذا 
وال��ذي �ستلعب فيه  الهواء،  املياه من  ا�ستخراج  لنظم 

اأكيوفوم دوراً ريادياً.
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املال والأعمال

لتوريد وتوزيع اختبارات PCR اجلديدة ذات نتائج �صريعة خالل 10 دقائق

توقيع �تفاقية �سر�كة ��سرت�تيجية بني جي 20 �الإمار�تية و فارم �إك�ض جني �الأمريكية

�سبكة �الت�سال �حلكومي يف حكومة دبي تناق�ض دور �جلهات �حلكومية يف �لرتويج لـ �إك�سبو 2020

�لنمو �ال�سرت�تيجي الأدنوك لالإمد�د و�خلدمات 
عامل متكني لقطاع �لطاقة يف �الإمار�ت

•• اأبوظبي - وام:

تع����ت����رب اأدن���������وك ل�����لإم�����داد واخل����دم����ات 
متكاملة  بحرية  لوج�ستيات  �سركة  اأك��رب 
واأكرها تنوعا يف املنطقة وتلعب ال�سركة، 
اللوج�ستية وال�سحن  التي تقدم اخلدمات 
متكني  يف  هاما  دورا  البحرية،  والعمليات 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف دول���ة الإم�����ارات، 
اأق�سى  “ لتحقيق  “ اأدن����وك  ه��دف  ودع���م 
ق��ي��م��ة مم��ك��ن��ة م���ن ك���ل ب��رم��ي��ل ن��ف��ط يتم 

اإنتاجه وتكريره وبيعه.
وت����رك����ز اأدن����������وك ل������لإم������داد واخل����دم����ات 
ع��ل��ى ث��لث��ة ق��ط��اع��ات اأع���م���ال رئ��ي�����س��ي��ة : 
املتكاملة  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال�سحن 
ذراع  ي�سمن  حيث  ال��ب��ح��ري��ة،  واخل��دم��ات 
للنفط  امل��وث��وق  الأم���داد  لل�سركة  ال�سحن 
ال�سناعة  وم���واد  وال��غ��از  واملنتجات  اخل���ام 
الأولية يف اأكر من 50 دولة، بينما تقدم 
املتكاملة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  اخل���دم���ات  وح����دة 
�سل�سلة  متكن  متكاملة  لوج�ستية  ح��ل��ول 
ت��وري��د ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف دول����ة الإم�����ارات 
باأكملها، من التنقيب والإنتاج اإىل التكرير 
ي��ق��وم قطاع  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف ح���ني 
التابع لل�سركة بتوفري  اخلدمات البحرية 
املوانئ  اإدارة  خدمات  من  كاملة  جمموعة 
البرتولية،  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  ج��م��ي��ع  ع��رب 
للت�سربات  مبا يف ذلك خدمات ال�ستجابة 

النفطية الأ�سمل يف دولة الإمارات.
ومن خلل اجلمع بني خدماتها عرب هذه 
القطاعات الثلثة وال�ستفادة من خربتها 
وفعالة  اآم��ن��ة  عمليات  تقدمي  يف  الطويلة 
دوليا، والتي متتد عرب اأربعة عقود، برزت 
رائدة  ك�سركة  واخلدمات  للإمداد  اأدن��وك 
اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال�سحن  جم��ال  يف 
ال��ط��اق��ة ع��ل��ى م�ستوى  ل��ق��ط��اع  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
حاليا  ال�����س��رك��ة  وت��ع��م��ل  اخل��ل��ي��ج.  منطقة 
خلل  م��ن  عملياتها  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى 
برنامج التحديث الكبري لأ�سطولها وزيادة 
التي  النمو  خطط  وتقدمي  ال�سحن،  �سعة 
احتياجات  تلبية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تركز 
ع��م��لئ��ه��ا داخ����ل جم��م��وع��ة اأدن�����وك وعلى 

ال�سعيد الدويل.
وتتوقع جمموعة اأدنوك، العميل الرئي�سي 
ل�����س��رك��ة اأدن��������وك ل�����لإم�����داد واخل����دم����ات، 
النفط  م����ن  الإن���ت���اج���ي���ة  زي�������ادة ط��اق��ت��ه��ا 
برميل  م��لي��ني   5 م���ن  اأك����ر  اإىل  اخل����ام 
التكرير  ق��ط��اع  ويف  ي��وم��ي��ا.  ال��ن��ف��ط  م���ن 

طاقة  اأي�سا  �ستتو�سع  والبرتوكيماويات، 
ال��ت��ك��ري��ر واإن���ت���اج ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، حيث 
الطلب  لتلبية  عملياتها  تنمية  على  تعمل 
اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  امل��ت��زاي��د.  والعاملي  املحلي 
�سركتني  اأدن����وك  جمموعة  اأط��ل��ق��ت  ذل���ك، 
للتجارة  اأدن�������وك  ج���دي���دت���ني،  جت���اري���ت���ني 
تنتقل  اإنها  كما  العاملية.  للتجارة  واأدن��وك 
منها  املنتج  بجمع  العميل  ق��ام  �سركة  من 
م�سبقا، اإىل �سركة تقدم خدمة اأو�سع ت�سمل 
نقل النفط اخلام واملنتجات للعملء حول 

العامل.
ل��ل��ت��ج��ارة واأدن����وك  اأدن�����وك  ت��اأ���س��ي�����ض  واأدى 
للتجارة العاملية، لتوليد املزيد من الفر�ض 
ل�����س��رك��ة اأدن��������وك ل�����لإم�����داد واخل����دم����ات، 
يف  الأ����س���ا����س���ي  دوره������ا  لأه��م��ي��ة  والإدراك 
وتنفيذ  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ط��اق��ة  ت��وري��د  �سل�سلة 
املتكاملة  اأدن����وك  جمموعة  اإ�سرتاتيجية 

2030 للنمو الذكي. - ال�سحن.
الإنتاج،  يف  امل��ت��وق��ع  ال��ن��م��و  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
اأت��اح��ه��ا انتقال  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  وال��ف��ر���ض 
اأدن��وك للإمداد  ف��اإن  التجارة،  اإىل  اأدن��وك 
الكميات  زي�����ادة  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  واخل����دم����ات 
اإىل  ي�سل  مبا  �سفنها  منت  على  امل�سحونة 
املعدلت احلالية، وذلك خلل  اأ�سعاف   4
ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل. ك��م��ا ت��ق��وم ال�����س��رك��ة حاليا 
بتنفيذ برنامج اإ�سرتاتيجي لتو�سيع حجم 
اأو�سع  خدمة  لتقدمي  وجتديده  اأ�سطولها 
الطاقة  من��و  ومت��ك��ني  دع���م  م��ع  لعملئها 
يف  عملياتها  وتو�سيع  لأدن����وك  الإن��ت��اج��ي��ة 
جمال التكرير والبرتوكيماويات. ويف عام 
2020 واأوائل عام 2021، اأ�سافت اأدنوك 
للإمداد واخلدمات 20 �سفينة �سحن اإىل 
اأدى اإىل زي����ادة ك��ب��رية يف  اأ���س��ط��ول��ه��ا، مم��ا 
مقارنة  لل�سركة  اململوك  الأ�سطول  حجم 
على  التعاقد  اإىل  بالإ�سافة   ،2019 بعام 
وناقلة  ال��ب��ن��اء،  قيد  ج��دي��دة  �سفن  خم�سة 
وبالن�سبة  موؤخرا.  بناوؤها  مت  عملقة  غاز 
ل�سركتها امل�سرتكة ايه دبليو للملحة، فقد 
و8  �سائبة  منتجات  ناقلت   4 اإ�سافة  مت 

ناقلت نفط خام عملقة اإىل اأ�سطولها.
ناقلت  ع���ل���ى  ال����س���ت���ح���واذ  خ�����لل  وم�����ن 
للإمداد  اأدن���وك  تدخل  العملقة،  النفط 
ال��ن��ف��ط اخل�����ام ب�سفن  ����س���وق  واخل����دم����ات 
اأم����ن �سل�سلة  ي�����س��م��ن  ل��ه��ا، مم���ا  مم��ل��وك��ة 
 “ “ اأدن���وك  اخلا�سة مبجموعة  ال��ت��وري��د 
الأ�سول  ر�سملة  اإ�سرتاتيجية  خ��لل  م��ن 
املثلى جتاريا عرب جميع قطاعات ال�سحن 

واملواد  وال��غ��از  وامل��ن��ت��ج��ات  اخل���ام  النفط   -
اأدنوك  اأ�سطول  ال�سائبة اجلافة. كما ينمو 
املنتجات  ناقلت  من  واخلدمات  للإمداد 
ب�سكل كبري، وذلك بعد ال�ستحواذ الأخري 
 LR2 على �ست ناقلت منتجات من طراز
ناقلت  ع��دد  ، مم��ا يزيد   2 امل��دى  طويلة 
جدير  ن��اق��ل��ة.   15 اإىل   9 م���ن  امل��ن��ت��ج��ات 
 LR2 ال��ن��اق��لت م���ن ط����راز  اأن  ب��ال��ذك��ر 
ت�ستخدم لنقل منتجات مثل البنزين ووقود 
مل�سافات  والنفثا  الطائرات  البنزين ووقود 
�سعة  من  ال�ستحواذ  عملية  تزيد  طويلة. 
التابع  املنتجات  ناقلت  لأ�سطول  ال�سحن 
اأكر من  اإىل  لأدنوك للإمداد واخلدمات 
مليون طن مرتي /ما يعادل 8.6 مليون 

برميل .
الأخ����رية، ي�سل  ال���س��ت��ح��واذ  وم��ع عمليات 
اململوكة  ال�سحن  ل�سفن  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 
اأدن��وك ل��لإم��داد واخل��دم��ات اليوم  ل�سركة 
ال�سفن  اإ����س���اف���ة  وم����ع  ���س��ف��ي��ن��ة.   48 اإىل 
 120 م��ن  اأك���ر  ال�سركة  ت�سغل  امل��وؤج��رة، 

�سفينة �سحن يف اأي وقت.
وم����ن خ����لل ه����ذا ال��ت��و���س��ع امل��خ��ط��ط له 
يف ال�������س���ع���ة، اأ����س���ب���ح���ت اأدن��������وك ل����لإم����داد 
واخلدمات قادرة على دعم جمموعة اأدنوك 
وعملياتها التجارية اجلديدة. كما يتجاوز 
للإمداد  اأدن����وك  يف  ال�سحن  ق��ط��اع  تو�سع 
واخلدمات عمليات ال�ستحواذ على ال�سفن، 
حيث تركز ال�سركة على ال�سراكات الدولية 
تواجدها  زيادة  تدعم  التي  الإ�سرتاتيجية 

العاملي. ويف اأغ�سط�ض 2020، مت تاأ�سي�ض 
للملحة،  دبليو  ايه  جديدة،  �سحن  �سركة 
اأدن�����وك للإمداد  ب��ني  ك��م�����س��روع م�����س��رتك 
ال�سينية  “وانهوا”  واخلدمات وجمموعة 
لل�سناعات الكيميائية. �ستمتلك ايه دبليو 
اأ����س���ط���ول م���ن ناقلت  ل��ل��م��لح��ة وت���دي���ر 
وناقلت   /VLGCs/ العملقة  ال��غ��از 
املنتجات، حيث �ستنقل هذه ال�سفن �سحنات 
املنتجات  امل�سال وغريها من  البرتول  غاز 
من  عليها  احل�سول  يتم  التي  البرتولية 
اإىل  العامليني  وامل��وردي��ن  اأدن���وك  جمموعة 
قواعد الت�سنيع التابعة ملجموعة وانهوا يف 

ال�سني وحول العامل.

املتكاملة  اللوج�صتية  اخل��دم��ات   -
واخلدمات البحرية.

اأدنوك  اأعمال  بالإ�سافة اإىل ال�سحن، منت 
قطاعيها  عرب  اأي�سا  واخل��دم��ات  ل��لإم��داد 
اللوج�ستيات   - الآخ����ري����ن  الأ���س��ا���س��ي��ني 
املتكاملة واخلدمات البحرية. فعلى مدى 
العامني املا�سيني، طورت ال�سركة خدماتها 
اللوج�ستية، وانتقلت من خدمات املعاملت 
تغطي  ال��ت��ي  املتكاملة  احل��ل��ول  من���اذج  اإىل 

�سل�سلة توريد النفط والغاز بالكامل.
املتكاملة،  اللوج�ستية  اخلدمات  قطاع  ويف 
ت��ق��دم اأدن�����وك ل���لإم���داد واخل���دم���ات الآن 
ال�ساملة،  احل��ل��ول  م��ن  �ساملة  جم��م��وع��ة 
امل��ن��ط��ق��ة م����ن حيث  امل�����س��ب��وق��ة يف  وغ�����ري 
ال����ت����ن����وع واحل�����ج�����م. ك���م���ا ت����دي����ر اأدن�������وك 

للإمداد واخلدمات اأكرب قاعدة لوج�ستية 
يف  وال���غ���از  للنفط  املخ�س�سة  وال��وح��ي��دة 
الإم�������ارات، وت��ق��دم جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
البحرية.  ل��ل��ق��ط��اع  امل��ت��ن��وع��ة  اخل����دم����ات 
للإمداد  اأدن���وك  تتعاون  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
واخل���دم���ات م���ع ���س��رك��اء ت��ق��ن��ي��ني لتقدمي 
ت�سمل  امل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة  لوج�ستية  ح��ل��ول 
اأ�سطول دعم ي�سم اأكر من 120 �سفينة 
اإمداد بحرية مملوكة وم�ستاأجرة، وت�سخر 

التكنولوجيا الرقمية لتح�سني الكفاءة.
للإمداد  اأدن����وك  تعمل  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
يف  قدراتها  تطوير  على  اأي�سا  واخل��دم��ات 
قطاع اخلدمات البحرية من خلل تاأ�سي�ض 
البحرية  اللوج�ستية  للأعمال  قطاع  اأول 
املتكاملة من نوعه يف املنطقة، حيث توفر 
خدمات فريدة ومتخ�س�سة للغاية لقطاع 
النفط والغاز باأكمله. كما تر�سخ التفاقية 
املوانئ  جميع  خلدمة  الأخ��رية  احل�سرية 

البرتولية يف اأبوظبي،
 والتي تبلغ مدتها 25 عاما مكانة اأدنوك 
اأ�سا�سي  ك���لع���ب  واخل�����دم�����ات  ل�����لإم�����داد 
دولة  يف  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  اإم����داد  �سل�سلة  يف 

الإمارات العربية املتحدة.
وم��ن خ��لل اجل��م��ع ب��ني اخل��دم��ات �سمن 
وال�ستفادة  الثلثة  الرئي�سية  قطاعاتها 
وحتقيق  الآم��ن��ة،  والعمليات  اخل���ربة،  م��ن 
واخلدمات  ل��لإم��داد  اأدن��وك  تتوىل  النمو، 
قيادة �سناعة اللوج�ستيات البحرية لقطاع 

النفط والغاز يف منطقة اخلليج.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإتفاقية  الإم��ارات��ي��ة   “  20 “جي  �سركة  وّق��ع��ت 
جني  اإك�ض  ف��ارم  �سركة  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
الأم��ري��ك��ي��ة، ت��ك��ون مب��وج��ب��ه ���س��رك��ة “ ج��ي 20 
اإختبارات  وت��وزي��ع  لتوريد  احل�سري  الوكيل   “
الأحدث يف العامل على م�ستوى منطقة   PCR

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
وقد وّقع على الإتفاقية كًل من �سعادة الدكتور 
مبارك حمد مرزوق العامري رئي�ض جمل�ض اإدارة 
هنوود  بيل  ال�سيد  و  الإم��ارات��ي��ة   20 جي  �سركة 
رئي�ض �سركة فارم اإك�ض جني الأمريكية، وذلك يف 

مقر �سركة جي 20 يف اأبوظبي موؤخراً.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة الدكتور مبارك حمد 
مرزوق العامري:” اإننا �سعداء جداً بالتعاون مع 
�سنكون  حيث  الأمريكية،  جني  اإك�ض  ف��ارم  �سركة 
ال�سركة  اإخ���ت���ب���ارات  ل��ت��وزي��ع  ال��وك��ي��ل احل�����س��ري 
املتعلقة بفح�ض نتائج  PCR اجلديدة واملبتكرة 
التي تتم عرب الأنف، واخلا�سة بفريو�ض كورونا 
امل�����س��ت��ج��د، ح��ي��ث حت��ق��ق ���س��رع��ة يف اإظ���ه���ار نتائج 

وب��ن��ت��ي��ج��ة كفاءة  دق���ائ���ق،   10 خ����لل  ال��ف��ح�����ض 
%100، وق���د ج���رى اع��ت��م��اده��ا م��ن ق��ب��ل هيئة 
ال����دواء والأغ���ذي���ة الأم��ري��ك��ي��ة، وي��ج��ري تطبيق 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الإختبارات  هذه 

واململكة املتحدة واأملانيا وعدد من دول العامل«.
اختبارات  ت��ك��ت�����س��ب  العامري:”  د.  واأ�����س����اف 
الأ�سرع  كونها  كبرية  اأهمية  اجل��دي��دة  الفح�ض 
حيث  اإيجابية،  اأو  �سلبية  �سواء  النتائج  اإظهار  يف 
طويلة،  ف��رتة  النتائج  ظ��ه��ور  ف��رتة  ت�ستغرق  ل 
للحياة  ال�سريعة  التدريجية  ال��ع��ودة  يتيح  مم��ا 
اجلديدة  الختبارات  �ست�ساعد  حيث   ، الطبيعية 
الدخول  و�سرعة  والأن�سطة  الفعاليات  تنظيم  يف 
اإىل املوؤ�س�سات واملرافق احلكومية واخلا�سة �سواء 

مطارات اأو م�سايف اأو مقرات الهيئات والإدارات«.
واأو�سح د. العامري اأن �سرعة احل�سول على نتائج 
�سريعة �سيتيح للأفراد مزيداً من الثقة والأمان، 
ال��ت��ي و�سعتها  وات���ب���اع الإج������راءات الإح���رتازي���ة 
بالثقة،  ال�سعور  م��ن  ي��ع��زز  مم��ا  املعنية،  اجل��ه��ات 

والعمل واحلركة يف بيئة اآمنة«.
ومن جانبه قال ال�سيد بيل هينوود :” نعرب عن 

�سعادتنا بالتعاون مع �سركة جي 20 الإماراتية، 
خا�سة  ملنتجاتنا  احل�سري  الوكيل  �ستكون  التي 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اإخ��ت��ب��ارات PCR، ح��ي��ث جن��ح��ن��ا يف 
النتائج  اإظهار  ميكنها  اإبتكارات  وتطوير  اإبتكار 
خلل فرتة 10 دقائق، وتعترب الأ�سرع يف العامل، 

مع كفاءة يف النتائج تبلغ 100%«.
الختبارات  ا�ستخدام  يجري  هينوود:”  واأ�ساف 
– ج���رى اع��ت��م��اده��ا من  ال�����س��رك��ة  ال��ت��ي ت�سنعها 
الأمريكية- يف ع��دد من  ال���دواء والأغ��ذي��ة  هيئة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأبرزها  العامل  دول 
امل��ت��ح��دة واأمل��ان��ي��ا وال�����س��ني وغ��ريه��ا من  واململكة 

الدول.«
با�ستخدام  للغاية  �سعداء  نحن  قائل:”  وت��اب��ع 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  اختباراتنا 
بالعودة  وي��ب�����ّس��ر  ال��وق��ت،  �سيوفر  مم��ا  اأف��ري��ق��ي��ا، 
ميكن  و  ال��ع��ادي��ة،  للحياة  ال�سريعة  التدريجية 
الفعاليات  امل�سافرين وزوار  ا�ستخدامها من قبل 
الذين  العاديني  الأف���راد  و  واملعار�ض  والأن�سطة 
نتائج  وذات  �سريعة  فح�ض  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ب��ح��اج��ة 

دقيقة ».

•• دبي -وام:

للأمانة  التابعة   - دبي  اإم��ارة  يف  احلكومي  للت�سال  العامة  ال�سبكة  عقدت 
العامة للمجل�ض التنفيذي لإمارة دبي - اجتماعاً يف مركز دبي للموؤمترات 
يف مقر اإك�سبو 2020، بح�سور اأع�ساء ال�سبكة من مديري اإدارات الت�سال 

احلكومي باجلهات احلكومية يف الإمارة.
وتطرق احل�سور اإىل امل�ستجدات على �ساحة الت�سال احلكومي وا�ستعرا�ض 
من  الأول  يف  انطلقه  امل��زم��ع  للحدث  ال��رتوي��ج  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  دور 
�سهر اأكتوبر املقبل.جاء ذلك تزامناً مع بدء احلملة الإعلمية والرتويجية 
ال��ع��ام، حيث �سدد  اأج��ن��دة دب��ي ه��ذا  ال��ع��امل��ي الأه���م والأ���س��خ��م على  للحدث 
اأهداف ال�سبكة  احل�سور على �سرورة �سمان ات�ساق الر�سائل الإعلمية مع 

بتكري�ض نهج ال�سوت الواحد للت�سال يف حكومة دبي، مبا يتما�سى مع روؤية 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
وتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن  جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، الرامية  حممد بن را�سد 
اجلهات  ب��ني  التعاون  تعزيز  على  والرتكيز  احلكومي  ال�سوت  توحيد  اإىل 

احلكومية يف الإمارة.
واطلع اأع�ساء ال�سبكة العامة للت�سال احلكومي على اأهم امل�ستجدات اخلا�سة 
بال�ست�سافة والفعاليات امل�ساحبة وبرامج �ساحة الو�سل، واآخر ال�ستعدادات 
الرامية  املبادرات  اأف�سل  ا�ستعر�سوا  كما   ،2020 اإك�سبو  معر�ض  لنطلق 
اإىل دعم و�سول ر�سالة دبي اإىل العامل، عرب ات�ساق اخلطاب احلكومي ف�سًل 
عن تن�سيق اجلهود وتكامل الأدوار مبا يوؤكد قوة وتاأثري الر�سالة على النحو 

�سبكة  جهود  اإط��ار  يف  الجتماع  ه��ذا  الهام.وياأتي  املحفل  ه��ذا  خ��لل  املرجو 
جميع  بني  الت�سال  جمال  يف  الكامل  التن�سيق  ل�سمان  احلكومي  الت�سال 
اأن�سطة الت�سال وفق طريقة منهجية  الإم��ارة وربط  اجلهات احلكومية يف 

مبا يدعم تطوير عمل واأداء اإدارات الت�سال احلكومي يف خمتلف اجلهات.
اجلدير بالذكر اأن �سبكة الت�سال احلكومي التابعة للأمانة العامة للمجل�ض 
التنفيذي لإمارة دبي تهدف اإىل حتقيق التكامل يف توحيد الر�سائل احلكومية 
الع��لم��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، وم��واك��ب��ة التغريات 
امل�ستقبلية يف جميع املجالت من خلل و�سع الأطر واملنهجيات التي حتقق 
تطلعات حكومة امل�ستقبل، وتن�سيق جهود الت�سال بني اجلهات احلكومية من 
والهيئات  للدوائر  العام للت�سال احلكومي  الدليل  اللتزام بتطبيق  خلل 

واملوؤ�س�سات التابعة حلكومة دبي.

من عمالء طري�ن �الإمار�ت �أمتو�   2500
�إجر�ء�تهم من �ملنزل خالل يوليو

•• دبي-وام:

متكن 2500 من عملء ط��ريان الإم��ارات من اإمت��ام اإج��راءات ال�سفر يف 
املنزل خلل �سهر يوليو املا�سي .

املغادرين  للم�سافرين  الناقلة  التي توفرها  املبتكرة  واأتاحت هذه اخلدمة 
من دبي اإنهاء اإجراءاتهم ب�سرعة وكفاءة وراحة تامة يف منازلهم وال�ستمتاع 

برحلة �سريعة و�سل�سة عرب املطار.
ويف ذروة ال�سفر ال�سيفية من الدولة يف �سهر يوليو املا�سي كانت خدمات 
اأرب��ع��ة اإىل  اإج����راءات ال�سفر م��ن امل��ن��زل حتجز ع��ادة ملجموعات م��ن  اإمت���ام 
خم�سة اأ�سخا�ض اأما اأكر الوجهات اإقبال ملختاري هذه اخلدمة فهي عمان 

“الأردن” وبريوت “لبنان” وماليه “جزر املالديف«.
بالن�ساط  الطويلة حافلة  الأ�سبوع  نهاية  وعطلة  اخلمي�ض  اأي��ام  كانت  كما 
ب�سكل خا�ض حيث و�سل املعدل اليومي لإمتام اإجراءات ال�سفر من املنزل 
اإىل 130 عملية وكان يتم نقل اأكر من 150 قطعة اأمتعة اإىل املطار من 
خمتلف مناطق دبي وتاأكيدا على �سعبية اخلدمة فاإن 400 عملية اإمتام 

اإجراءات ال�سفر من املنزل متت لعملء جربوا هذه الت�سهيلت �سابقا.
ب��اأم��ان وراح���ة يف املنزل  اإج����راءات ال�سفر  وي��ق��وم وك��لء خمت�سون ب��اإمت��ام 
وو�سع  وتعقيمها  الأمتعة  ووزن  الطائرة  اإىل  ال�سعود  بطاقات  واإ���س��دار 
املل�سقات التعريفية عليها والتاأكد من ت�سليمها اإىل املطار وحتميلها على 
واقية متتد  الأمتعة بطبقة  الطائرة ويجري تطهري كل قطعة من  منت 
72 �ساعة.وي�ستطيع عملء طريان الإم��ارات حجز خدمة  فعاليتها حتى 
 emirates.com على  ب�سهولة  منازلهم  من  ال�سفر  اإج��راءات  اإجن��از 
اخلدمة  على  واحل�����س��ول  الرحلة  م��وع��د  م��ن  الأق���ل  على  �ساعة   24 قبل 
قبل 8 �ساعات من موعد املغادرة املحدد.ويتوفر للعملء اأي�سا خيار حجز 
واإنهاء  املطار  عرب  ب�سهولة  وامل���رور  للم�ساعدة  ال�سريعة  مرحبا  خدمات 
اأي�سا  للم�سافرين  ميكن  ذل��ك  اإىل  وبالإ�سافة  تلم�ض  ب��دون  الإج���راءات 
حجز اختبار “كوفيد-19” قبل ال�سفر حيث يقوم اأخ�سائي طبي موؤهل 
اإجراءات ال�سفر املنزلية واإر�سال النتائج  اإمتام  باإجراء اختبار امل�سحة قبل 

رقميا اإىل العملء.
ويح�سل جميع الركاب الذين تكون نتائجهم �سلبية على �سهادة طبية يف 

غ�سون 24 اإىل 48 �ساعة لتلبية اإر�سادات الدخول اإىل وجهاتهم.
اأما بالن�سبة اإىل العملء القادمني اإىل دبي فيمكنهم طلب خدمة الو�سول 
وكلء  يقوم  بينما  املنزل  اإىل  مبا�سرة  الذهاب  من  متكنهم  التي  واملغادرة 
طريان الإمارات با�ستلم اأمتعتهم وتخلي�سها من اجلمارك وتعقيمها ثم 

تو�سيلها مبا�سرة اإىل اأعتاب منازلهم.
وتقدم طريان الإمارات خدمة اإمتام اإجراءات ال�سفر من املنزل عن طريق 
التابعة  واللوج�ستيات  الأم��ت��ع��ة  لتكنولوجيا   »DUBZ “دوبز  �سركة 
لدناتا.وتوفر “دوبز” ومقرها دبي حلوًل مبتكرة وفريدة للم�سافرين ما 

ي�سمن لهم جتربة �سفر اآمنة و�سل�سة.

منو �لرخ�ض �جلديدة يف ر�أ�ض �خليمة بن�سبة 
�الأول �لن�سف  خالل   109%

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

جديدة  رخ�سة   937 اخليمة  براأ�ض  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأ�سدرت 
خلل الن�سف الأول من العام اجلاري، حمققة منواً ي�سل اإىل 109%، 
رخ�سة   447 فيه  اأ�سدرت  ال��ذي  املا�سي  العام  الفرتة من  بنف�ض  مقارنة 

جديدة، فقد بلغت اإجمايل عدد الرخ�ض 
امل�سجلة يف الدائرة حتى نهاية الربع 
الثاين اإىل 21.266 رخ�سة. وفيما 
يتعلق بالربع الثاين من العام احلايل 
فلقد ازداد عدد الرخ�ض اجلديدة اإذ 
بالفرتة  مقارنة  رخ�سة   455 بلغت 
اإذ مت ت�سجيل   2020 ذاتها من عام 
وت���رج���ع  ح����ي����ن����ذاك،  رخ�������س���ة   88
التجارة  لتاأثر  القت�سادية  املوؤ�سرات 
جراء  انخفا�سها  ب���ذروة  الإم����ارة  يف 

اآثار جائحة كورونا امل�ستجد، 
اإدارة  من  ال�سادرة  البيانات  وبح�سب 
املن�سرم،  للربع  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��وؤون 

بن�سبة  اجلديدة  الرخ�ض  من  الأك��رب  الن�سيب  التجارية  الرخ�ض  �سكلت 
بن�سبة  املهنية  تليها  امل�سدرة،  اجل��دي��دة  الرخ�ض  اإج��م��ايل  من   55.7%
بال�سكل  يتعلق  وفيما    .2% نحو  وال�سناعية  الإج��م��ايل،  من   42.3%
الرخ�ض  اإجمايل  من   53.3% الفردية  املوؤ�س�سات  �سكلت  فقد  القانوين 
اجلديدة امل�سدرة يليها وكيل اخلدمات بن�سبة نحو %25، يف حني مثلت 
املدنية  الأعمال  �سركات  تلتها   ،  14% ن�سبة  املحدودة  امل�سئولية  �سركات 
اإجمايل  من   80.4% بلغت  فقد  العادية  الرخ�ض  اأم��ا   ،4.8% بن�سبة 
الرخ�ض اجلديدة امل�سدرة، وقد بلغ عدد الرخ�ض العمل من املنزل )رخ�سة 
افرتا�سي  تاجر  رخ�سة   30 مقابل   ،14% بن�سبة  رخ�سة   131 الغد( 

بن�سبة 3.2%. 
وقد اأ�سار  د.عبدالرحمن ال�سايب النقبي مدير عام اقت�سادية راأ�ض اخليمة 
انت�سار  من  الأوىل  املرحلة  بعد  التجارية  الرخ�ض  يف  النمو  ا�ستمرار  ب��اأن 
من  ع��دد  وت��ق��دمي  احلكومية  الإج����راءات  حزمة  بف�سل   حتقق  اجلائحة 
احلوافز واملزايا التجارية التي اأطلقتها اجلهات احلكومية للحد من الآثار 
ال�سلبية جلائحة كورونا يف الأداء القت�سادي ول�سمان ا�ستمرارية الن�ساط 

التجاري، مما انعك�ض اإيجابياً يف تعزيز بيئة الأعمال يف الإمارة، 

- ت�صغل اأدنوك لالإمداد واخلدمات اأكرث من 240 �صفينة وتقدم حلول لوج�صتية متكاملة 
وفريدة وخدمات بحرية متخ�ص�صة متكن �صل�صلة توريد النفط والغاز يف الإمارات من التنقيب 

والإنتاج اإىل التكرير والبرتوكيماويات.
- تنفذ ال�صركة حاليا برنامج تو�صع رئي�صي لزيادة حجم اأ�صطولها، مما �صيدعم قدرة جمموعة 
اأدنوك على �صحن اإنتاجها من النفط اخلام املتنامي، ومنتجاتها اإىل العمالء العامليني وانتقالها 

اإىل التجارة والتداول
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املال والأعمال

توقيع مذكرة تفاهم بني �ملوؤ�س�سة �التادية لل�سباب ومكتب 
�لبعثات �لدر��سية لتمكني �لكو�در �ملو�طنة يف جماالت �القت�ساد

�أرباح ر�أ�ض �خليمة �لعقارية ترتفع %348 خالل 
�لن�سف �الأول لت�سل �إىل 120 مليون درهم

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

العقاري  التطوير  �سركات  اإح��دى  العقارية،  اخليمة  راأ���ض  �سركة  وا�سلت 
ال��رائ��دة يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
ال��ق��وي على �سعيد  اأدائ��ه��ا  امل��ت��ح��دة، 
الأ�سول،  والإي���رادات وقيمة  الأرب��اح 
لرتتفع اأرباحها خلل الن�سف الأول 
 348% بن�سبة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
درهم  م��ل��ي��ون   119.8 اإىل  وت�����س��ل 
يف  دره�������م  م���ل���ي���ون   26.7 م���ق���اب���ل 
الن�سف الأول من عام 2020، وهو 
الناجحة  ا�سرتاتيجيتها  يعك�ض  م��ا 
يف جت����اوز ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 

جائحة كورونا.
 121% بن�سبة  الإي�������رادات  ومن���ت 
درهم  م��ل��ي��ون   265.1 اإىل  لت�سل 
 2021 ع���ام  م��ن  الأول  الن�سف  يف 

2020، فيما  120.02 مليون درهم يف ذات الفرتة من العام  مقارنًة ب� 
ارتفع اإجمايل الدخل ال�سامل لي�سل اإىل 106.58 مليون درهم مقارنة 
بلغت  حني  يف  املا�سي،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دره��م  11.4مليون  ب� 
والتي  دره��م  مليون   131 التطويرية  امل�ساريع  من  امل�ستقبلية  الإي���رادات 
�سيتم الإف�ساح عنها خلل الفرتة القادمة وفق ن�سب الإجناز يف امل�ساريع 

قيد الإن�ساء.
اإىل  لت�سل   4.4% بن�سبة  الأ���س��ول  قيمة  فيه  ارتفعت  ال��ذي  الوقت  ويف 
6.05 مليار درهم مقابل 5.8 مليار درهم نتيجة لزيادة ال�ستثمارات يف 
 0.013 ال�سهم من  ارتفعت ربحية  الفندقية وال�سكنية،  امل�ساريع  تطوير 
يف  دره���م   0.060 اإىل  لت�سل  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  يف  دره���م 

الن�سف الأول من 2021. 
اإدارة �سركة راأ�ض  وقال �سعادة عبدالعزيز عبداهلل الزعابي، رئي�ض جمل�ض 
قوة  جم���دداً  تثبت  ال��ت��ي  النتائج  ب��ه��ذه  �سعداء  “نحن  ال��ع��ق��اري��ة:  اخليمة 
ال�سوق العقاري يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، والفر�ض ال�ستثمارية 
وتوجيهات  ق���رارات  وبف�سل  التحديات،  جميع  على  تتغّلب  التي  املتاحة 
تعزيز  اإىل  الرامية  واحل��واف��ز  بالت�سهيلت  يتعّلق  فيما  احلكيمة  القيادة 
اخليمة  راأ�ض  �سركة  فاإن  ا�ستثمارية جاذبة،  بيئة  وتوفري  الدولة  تناف�سية 
العقارية مقبلة على مزيد من الأداء ال�ستثنائي خلل الفرتة القادمة مع 

ت�سليم املزيد من امل�ساريع قريباً«. 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  ال��لحم��دود  الدعم  الزعابي  وثّمن 
راأ�ض اخليمة، ومتابعة  اإم��ارة  الأعلى حاكم  املجل�ض  القا�سمي، ع�سو  �سقر 
�سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  الأم���ني  ع��ه��ده  ويل  وت��وج��ي��ه��ات 
القا�سمي، يف دعم ال�سركة، وت�سخري الإمكانيات وتوفري الت�سهيلت، التي 
النتائج  هذه  حتقيق  من  ومتكينها  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  دعم  يف  اأ�سهمت 

القوية. 
يف  الإن�����س��اء  عمليات  ا�ستمرار  ع��ن  العقارية  اخليمة  راأ����ض  �سركة  واأعلنت 
م�ساريع الفنادق امل�سّنفة �سمن فئة ال� 5 جنوم، حيث من املتوقع اأن يبا�سر 
خلل  الت�سغيلية  الأن�سطة  العرب  ميناء  انرتكونتيننتال  وفندق  منتجع 
الربع الأخري من 2021، كما يتوقع افتتاح فندق ومنتجع اأنانتارا ميناء 
اإي��رادات ال�سركة  2022، ما �سي�سهم تباعاً يف حت�سني  العرب خلل العام 
لل�سنوات اللحقة من خلل الإيرادات الدورية الناجتة عن اأ�سول قطاع 

ال�سيافة.
وتعمل ال�سركة حالياً على ت�سريع العمل يف املراحل الأخ��رية من م�سروع 
فلل ماربيا يف جزيرة احلياة مبيناء العرب والتي ت�سم 205 فلل ومنازل 
جزيرة  يف  ريزيدن�ض  جلفار  م�سروع  وك��ذل��ك  هاو�ض”  “التاون  فئة  م��ن 
خلل  لت�سليمها  متهيداً  �سكنية،  �سقة   266 ي�سم  الذي  باأبوظبي  الرمي 

العام اجلاري. 
اإىل  اإ���س��اف��ة  �سي�سكلن  م�ستقبليني  م�����س��روع��ني  ع��ن  ال�����س��رك��ة  وك�����س��ف��ت 
م�ساريعها النوعية ويعززان يف الوقت ذاته من معايري جودة احلياة يف اإمارة 
راأ�ض اخليمة، وهما م�سروع باي ريزيدن�ض يف جزيرة احلياة مبيناء العرب، 
وم�سروع غيت واي ريزيدن�ض 2، وهو برج �سكني يف جزيرة �سمن م�سروع 
ميناء العرب، ومن املتوقع اأن ت�سهم مثل هذه امل�ساريع يف حتقيق مزيد من 
الأرباح وت�سّكل قيمة م�سافة اإىل م�ستقبل الن�ساط ال�سياحي والقت�سادي 

يف الإمارة.

طرق دبي ت�ستحدث �إطار� تنظيميا 
الأن�سطة �لنقل �لتجارية

•• دبي - وام:

النقل  لأن�سطة  تنظيميا  اإط���ارا  دب��ي  يف  وامل��وا���س��لت  الطرق  هيئة  ا�ستحدثت 
َرت  ح�سِ ال��ت��ي  والتاأجري”  وال��ن��ق��ل  ال��دع��م  “اأن�سطة  م�سمى  حت��ت  التجارية 
خدمات  اإدارة  واأن�سطة  النقل  اأن�سطة  وه��ي  رئي�سة  جمموعات   4 يف  و�سنَفت 
النقل واأن�سطة التاأجري والأن�سطة الداعمة للنقل. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار 
ال�سعي الدائم للهيئة وحر�سها ال�سديد على اإ�سعاد اجلمهور اأفرادا وموؤ�س�سات 
َم��ِة لهم. املُ��َق��دَّ ع��ة م��ن خدماتها  امل��ت��ن��وِّ ال��ب��اق��ة  م��ن خ��لل الرت��ق��اء مب�ستوى 

اأن�سطة النقل التجارية وتعزيز  وتهدف هذه الت�سنيفات اجلديدة اإىل تنظيم 
�سرعة جتاوبها مع متغريات ال�سوق من خلل �سهولة التحديث على م�ستوى 
املتعاملني  الهيئة من قبل  املرونة يف احل�سول على خدمات  املُجمعات وزي��ادة 

وامل�ستثمرين يف قطاعات النقل املتعددة.
اأ�ساطيل  اأن�سطة النقل املن�ساآت التي متار�ض عمليات النقل من خلل  وت�سمل 
من املركبات ح�سب نوع الن�ساط ونوعية ال�سائقني املرخ�سني وح�سب اأ�سناف 
املركبات املعتمدة وتنق�سم اىل فئتني الفئة الأوىل وتتعلق بنقل الب�سائع واملواد 
والفئة الثانية وتتعلق بنقل الركاب. واأن�سطة التاأجري ت�سمل املن�ساآت التي تقوم 
بتملك املركبات واملعدات واإعادة تاأجريها للغري. اأما اأن�سطة اإدارة خدمات النقل 
فت�سمل املن�ساآت التي متار�ض اأن�سطة تتعلق بتنظيم اأو اإدارة اأو تقدمي خدمات 
التي  املن�ساآت  للنقل ت�سمل  الداعمة  والتاأجري والأن�سطة  النقل  خا�سة بقطاع 
واملهنيني  ال�سائقني  من  الكادر  تاأهيل  على  ت�سمل  التي  الدعم  خدمات  تقدم 

ومراكز اخلدمات وت�سجيل الفح�ض الفني للمركبات والآليات واملعدات.

�إطالق �أول م�سروع عاملي ال�ستخر�ج �ملياه من �لهو�ء باأبوظبي

�التادية للرقابة �لنووية تطلع على م�ستجد�ت بر�كة

•• دبي-الفجر: 

وقعت املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب مذكرة 
تفاهم مع مكتب البعثات الدرا�سية التابع 
ل����وزارة ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة، وذل���ك بهدف 
تطوير اآفاق التعاون بينهما، والعمل على 
توجيهات  مع  تتما�سى  ومبادرات  برامج 
بال�ستثمار  املتمثلة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�سابة  الوطنية  وامل��واه��ب  ال��ك��ف��اءات  يف 
التنمية  دف���ع ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز دوره����ا يف 

بجميع القطاعات املختلفة. 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة التفاهم  وج���رى 
افرتا�سيا برعاية معايل �سما بنت �سهيل 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  بن فار�ض 
ال�����س��ب��اب رئ��ي�����س��ة امل��وؤ���س�����س��ة الحت���ادي���ة 
لل�سباب، ومعايل اأحمد حممد احلمريي، 
الرئا�سة،  ���س��وؤون  ل����وزارة  ال��ع��ام  الأم����ني 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة مكتب البعثات 
ال�سيد  م��ن  ك��ًل  وقعها  حيث  الدرا�سية، 
“مكتب  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي،  عتيق  جمعة 
البعثات الدرا�سية” التابع لوزارة �سوؤون 
مدير  النظري  �سعيد  و�سعادة  الرئا�سة، 

عام املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب.
وقالت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�ض 
التفاهم  م���ذك���رة  “ت�سكل  امل�����زروع�����ي: 
خطوة نوعية يف م�سريتنا لبناء �سراكات 
ف��اع��ل��ي��ة تدعم  واأك�������ر  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
توجيهات  ترجمة  اإىل  الرامية  جهودنا 
ب�سباب  ال�ستثمار  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
للم�ساهمة  املواطنة  والكفاءات  الوطن، 
يف اإعداد جيل جديد من القادة املوؤهلني 
القطاع  ورف�������د  ك����اف����ة  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
القت�سادي بكوادر موؤهلة علمياً وعملياً 
القت�سادية  التنمية  م�����س��رية  مل��وا���س��ل��ة 
للدولة على جميع الأ�سعدة”.  واأ�سافت 
معاليها: “كما �ست�ساهم بدعم خمرجات 
ب��رن��ام��ج الق��ت�����س��ادي��ني ال�����س��ب��اب الذي 
ي��ه��دف ل��رف��د الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي بجيل 
واخلربة  باملعرفة  مت�سلح  ���س��اب  ق��ي��ادي 
ق��ادراً على مواجهة  التي جتعله  واملهارة 
حتديات امل�ستقبل من خلل روؤى واأفكار 
مبتكرة حتولها اإىل فر�ض تدفع م�سرية 
اقت�سادنا  وازده��������ار  ت���ط���ور  ا����س���ت���دام���ة 
الوطني اإىل اآفاق جديدة تواكب تطلعات 

واأهداف  توجهات  مع  وتن�سجم  قيادتنا 
للخم�سني  الوطنية  واأجندتنا  حكومتنا 
عاماً املقبلة، وم�ستهدفات الروؤية املئوية 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف   2071 الإم��������ارات  ل���دول���ة 
للأجيال  م�ستدام  م��ع��ريف  اقت�ساد  ب��ن��اء 
القادمة.« ومن جانبه، قال معايل اأحمد 
ال��ع��ام لوزارة  حممد احل��م��ريي، الأم���ني 
�سوؤون الرئا�سة:” جت�سد مذكرة التفاهم 
اهتمام القيادة الر�سيدة وتوجيهات �سمو 
نائب  نهيان،  اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء ب��ال��ع��م��ل على 
املوؤ�س�سات  ج��م��ي��ع  م���ع  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
ل���رع���اي���ة ودع�����م امل����واه����ب ال�����س��اب��ة عرب 
ال�ستثمار يف تطوير قدراتها ومهاراتها 
القادة  م��ن  ج��ي��ل  اإع�����داد  يف  للم�ساهمة 
القطاعات  ورف���د  امل�ستقبل،  يف  ال�سباب 
ب���ك���وادر موؤهلة  ال���دول���ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  يف 
موا�سلة  ع��ل��ى  وق����ادرة  وم��ع��رف��ي��اً  علمياً 
ت�سهدها  التي  والتطوير  البناء  م�سرية 
الدولة على امل�ستويات كافة، ودعم جهود 
التنمية امل�ستدامة ال�ساملة فيها و�سوًل 
للأجيال  واع����د  م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  اإىل 
ال���ق���ادم���ة. وب������دوره، ق���ال ���س��ع��ادة �سعيد 
النظري، مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية: 
بناء  و  ال��ت��ع��اون  على  حري�سون  “نحن 
ال�سراكات مع جميع املوؤ�س�سات واجلهات 
قدراتهم  وت���ط���وي���ر  ال�����س��ب��اب  ل��ت��م��ك��ني 
اأع�ساء  ق��درات  ولدعم  واملهنية  املعرفية 
با�ستثمار  ال�سباب  القت�ساديني  برنامج 
املعرفية،  ب����ق����درات����ه����م  ا����س���رتات���ي���ج���ي 

جمالت  يف  امل��واط��ن��ة  ال��ك��وادر  وخمتلف 
داعماً  املذكرة  هذه  و�ستكون  القت�ساد،  
القت�ساد  رف���د  اإىل  ال��رام��ي��ة  جل��ه��ودن��ا 
الوطني بخرباء موؤهلني معرفياً قادرين 
اقت�سادية  وخ��ط��ط  روؤى  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
لتحقيق  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  ت�سكل  مبتكرة 
 ،2071 اأه���داف روؤي��ة مئوية الإم���ارات 
وت�سهم بتعزيز املكانة التناف�سية لدولتنا 

وا�ستدامة التنمية  القت�سادية فيها.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال�����س��ي��د ج��م��ع��ه عتيق 
ال����رم����ي����ث����ي م�����دي�����ر م���ك���ت���ب ال���ب���ع���ث���ات 
التفاهم  م��ذك��رة  تتما�سى  الدرا�سية:” 
الدرا�سية  ال��ب��ع��ث��ات  م��ك��ت��ب  ح��ر���ض  م���ع 
والعمل  ال���ت���ع���اون  اأط������ر  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
بتاأهيل  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع  امل�����س��رتك 
ال�سباب من الناحية العلمية مبا يتوافق 
ال��ع��م��ل احلالية  ����س���وق  اح��ت��ي��اج��ات  م���ع 
تقدمي  خ���لل  م��ن  وذل���ك  وامل�ستقبلية، 
بعثات درا�سية للطلبة املتميزين يف اأرقى 
للم�ساهمة  والدولية،  املحلية  اجلامعات 
يف اإعداد جيل واعد يواكب جهود التنمية 

والتطلعات امل�ستقبلية للدولة. 
ووفق مذكرة التفاهم هذه �سيكون مكتب 
البعثات الدرا�سية �سريكاً ا�سرتاتيجياً ل��� 
الذي  ال�سباب”  القت�ساديني  �”برنامج 
لل�سباب  الحت���ادي���ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت��ه 
حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض 
املجل�ض التنفيذي لإعداد قيادات وطنية 
القت�سادية  امل��ج��الت  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة 

الع�سرية املتعددة عرب تزويدهم باأحدث 
ال���ت���وج���ه���ات الق���ت�������س���ادي���ة، واخل������ربات 
روؤى  طرح  على  قدرتهم  لتعزيز  العاملية 

اقت�سادية مبتكرة. 
منح  بتوفري  مرة  ولأول  املكتب  و�سيقوم 
القت�ساد  جم���ال  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���س��ات 
درا�سية ح�سرية  4 منح  عرب تخ�سي�ض 
ال�سباب  القت�ساديني  برنامج  خلريجي 
ل���درا����س���ة امل��اج�����س��ت��ري داخ����ل ال���دول���ة اأو 
خ��ارج��ه��ا يف ت��خ�����س�����ض الق��ت�����س��اد، ويف 
امل���ق���اب���ل ���س��ت��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ة الحت���ادي���ة 
4 �سباب  لل�سباب على توفري الفر�سة ل� 
ي��ت��م ت��ر���س��ي��ح��ه��م واخ��ت��ي��اره��م م���ن قبل 
للن�سمام  ال��درا���س��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  م��ك��ت��ب 

لربنامج القت�ساديني ال�سباب كل عام.
ال��ت��ي �سيقدمها  امل��ن��ح  ول��ل���س��ت��ف��ادة م��ن 
مكتب البعثات الدرا�سية، �ستقوم املوؤ�س�سة 
امل��ت��م��ي��زي��ن للمنحة  ب��رت���س��ي��ح ع���دد م��ن 
على  املكتب  �سيعمل  ثم  وم��ن  الدرا�سية، 
واختيار  املر�سحني  مع  مقابلت  اإج���راء 

اأف�سل اأربعة اأ�سخا�ض للبعثة.
كما يتعني على املتقدمني ا�ستيفاء كافة 
الدرا�سية  امل��ن��ح  على  احل�����س��ول  ���س��روط 
اأبرزها  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وم���ن  داخ���ل 
مكتب  م��ع  ال�سخ�سية  امل��ق��اب��ل��ة  اج��ت��ي��از 
البعثات الدرا�سية، واحل�سول على قبول 
املعتمدة  امل��ت��م��ي��زة  اإح����دى اجل��ام��ع��ات  يف 
لدى املكتب والتي يجب اأن تكون من بني 
العامل  م�ستوى  على  25 جامعة  اأف�سل 
املتقدم  اأراد  ح��ال  القت�ساد يف  يف جم��ال 

املعدل  واأن يكون  الدولة،  الدرا�سة خارج 
الرتاكمي يف درجة البكالوريو�ض ل يقل 
عن 3.4، كما وي�سرتط يف املتقدم للبعثة 
اأن ل يكون قد �سبق له درا�سة املاج�ستري 
حال  يف  موظفاً  يكون  ول  القت�ساد،  يف 

اأراد احل�سول على منحة خارج الدولة.
الذي  الدرا�سية  البعثات  مكتب  ويهدف 
ومتابعة  ب��اإ���س��راف   1999 �سنة  تاأ�ّس�ض 
مبا�سرة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
اختيار  اإىل  ال���رئ���ا����س���ة،  ����س���وؤون  ووزي������ر 
يف  املتميزين  الإماراتيني  الطلبة  نخبة 
م�سريتهم الدرا�سية، واإيفادهم يف بعثات 
والعاملية  املحلية  اجلامعات  اإىل  درا�سية 
�ستى  يف  �ض  التخ�سّ اأج��ل  من  املرموقة، 
التنمية  احتياجات  تلّبي  التي  امل��ج��الت 
يف الدولة ورفدها بكوادر مواطنة وجيل 
العلمية  امل�����س��ت��وي��ات  اأرف�����ع  وف���ق  م���وؤه���ل 
التي  والتطوير  البناء  م�سرية  ملوا�سلة 

ت�سهدها دولة الإمارات.
وتتوىل املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب التي 
ب���ق���رار من   2018 ال���ع���ام  يف  ت��اأ���س�����س��ت 
العام  ال������وزراء، ومت دجم��ه��ا يف  جم��ل�����ض 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م���ع   2020
وتنفيذ  واإدارة  بو�سع  املتعلقة  املهام  اأداء 
املبتكرة  والفعاليات  وامل��ب��ادرات  اخلطط 
وال���ت���ط���وي���ري���ة اخل���ا����س���ة ب��ال�����س��ب��اب يف 
�ساأنها  م���ن  وال���ت���ي  وخ���ارج���ه���ا،  ال���دول���ة 
�سقل واإطلق طاقات وقدرات واإبداعات 

ومواهب ال�سباب يف الدولة. 

•• اأبوظبي - وام:

اأغ�سط�ض  اأب��وظ��ب��ي خ���لل  م�����س��در يف  م��دي��ن��ة  ت�����س��ه��د 
اجلاري اإطلق اأول م�سروع على م�ستوى العامل لإنتاج 
املياه بكميات جتارية ب�سورة متوا�سلة بالعتماد على 
خالياً  م�سروعاً  منه  يجعل  ما  متجددة،  طاقة  م�سادر 
من الكربون. و�سيقام هذا امل�سروع املبتكر �سمن مدينة 
�سركة  قبل  م��ن  ت�سغيله  و�سيتم  اأب��وظ��ب��ي،  يف  م�سدر 
الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وم��ق��ره��ا  “اأكيوفوم” 
امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  من  كل  مع  بالتعاون 
والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  وج��ام��ع��ة  “م�سدر”، 
اجلهات  جتمع  وتطوير  بحث  اتفاقية  اإط��ار  يف  وذل��ك 

الثلث.
ال�سهر  خ���لل  �سينطلق  ال���ذي  امل�����س��روع  ي��رك��ز  و���س��وف 
املياه  لإن��ت��اج  تقنية  اأداء  وتقييم  اختبار  على  اجل���اري 
وذل��ك عند  “اأكيوفوم”  �سركة  الهواء من تطوير  من 
ع��ل��ى طاقة  وب��الع��ت��م��اد  وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  تطبيقها 
�سمن  توظيفها  اإمكانية  ا�ستك�ساف  وكذلك  متجددة، 

م�ساريع مياه م�ستدامة حالية اأو م�ستقبلية.
طاقة  على  اجل��و  من  املياه  ا�ستخل�ض  تقنية  وتعتمد 
اإ�سافة مهمة للم�ساريع  امل�سروع  متجددة، لي�سكل هذا 
امل�����س��ت��دام��ة وامل��ب��ت��ك��رة ال���واع���دة ال��ت��ي ت��ق��ام يف مدينة 
م�سدر، الوجهة الرائدة للبحث والتطوير يف اأبوظبي. 
النبعاثات  م��ن  اخلالية  التقنية  ه��ذه  ت�ساعد  و���س��وف 
الكربونية على توفري املياه، الذي ميثل حاجة اأ�سا�سية 
م�ساهمتها  اأخ�سر، ف�سًل عن  م�ستقبل  بناء  اأج��ل  من 

التنمية  اأه���داف  م��ن  ال�ساد�ض  ال��ه��دف  دع��م حتقيق  يف 
امل�ستدامة للأمم املتحدة الذي يدعو اإىل �سمان توفري 
املياه واإدارتها ب�سكل م�ستدام وتوفري خدمات النظافة 

ال�سحية للجميع.
املياه من اجلو يف دعم �سوق  اإنتاج  كما �ست�ساهم تقنية 
�سنوياً مركباً مبعدل يفوق  اأن ي�سهد منواً  املتوقع  من 
25 باملائة على م�ستوى العامل، واأكر من 30 باملائة 
يف منطقتي ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، اللتني تت�سمان 
العامل  ح���رارة يف  الأك���ر  م��ن �سمن  تعترب  مب��ن��اخ��ات 
حيث تزداد فيها احلاجة اإىل املياه، وذلك بح�سب تقرير 

“غوبال ماركت ان�سايت�ض«.
واأكد عبداهلل بالعلء، املدير التنفيذي لإدارة التطوير 
اأن توفري املياه ي�سكل  العمراين امل�ستدام يف “م�سدر”، 
ل�����س��م��ان ���س��ح��ة و���س��لم��ة الإن�سان  اأ���س��ا���س��ي��ة  ����س���رورة 
على  م�سدداً  والطاقة،  الغذاء  لإنتاج  وكذلك  والبيئة، 
مياه  م�سادر  تاأمني  يف  ت�ساهم  تقنيات  تطوير  اأهمية 

اآمنة.
وقال بالعلء : “ �سوف يتم اإن�ساء م�سروع “اأكيوفوم” 
م��ع��ه��د م�����س��در للطاقة  م��ن�����س��ة  ال��ت��ج��ري��ب��ي ���س��م��ن 
مدينة  يف  والواقعة  خليفة  جلامعة  التابعة  ال�سم�سية 
متاماً  خالية  الت�سغيل  عملية  ت��ك��ون  و���س��وف  م�����س��در، 
على  العتماد  �سيتم  حيث  الكربونية  النبعاثات  م��ن 
بال�سراكة  ���س��ع��داء  ون��ح��ن  ب��ال��ك��ام��ل.  م��ت��ج��ددة  ط��اق��ة 
لإط��لق هذا  وجامعة خليفة  “اأكيوفوم”  كل من  مع 
امل�سروع الأول من نوعه يف العامل �سمن مدينة م�سدر، 
الوجهة الرائدة على م�ستوى املنطقة يف جمال البتكار 

التكنولوجي والبحث والتطوير«.
اأمن  تعزيز  امل�����س��روع  ه��ذا  ي�ساهم  “ ���س��وف   : واأ���س��اف 
املنطقة والعامل، وذلك متا�سياً مع  املياه على م�ستوى 
2036، وباعتبار  اإ�سرتاتيجية الإمارات للأمن املائي 
مدينة م�سدر جممع البحث والتطوير الوحيد واملعتمد 
يف اأب��وظ��ب��ي، ف��اإن��ن��ا م��ل��ت��زم��ون ب��ت��وف��ري م��ا ي��ل��زم لدعم 
تقنيات  ابتكار  اإىل  الهادفة  والتطوير  البحث  م�ساريع 
ا�ستدامة  اأكر  بناء م�ستقبل  ت�ساهم يف  نوعية  جديدة 
 900 اأكر من  للجميع. وت�سم مدينة م�سدر حالياً 
قطاعات  يف  مبتكرة  تقنيات  تطوير  على  تركز  �سركة، 
امل��ت��ج��ددة، وت��خ��زي��ن الطاقة،  رئ��ي�����س��ي��ة م��ث��ل ال��ط��اق��ة 
والتنقل«. والف�ساء،  وال�سحة،  ال�سطناعي،  والذكاء 

لإدارة  التنفيذي  الرئي�ض  وود،  روب��رت  قال  من جهته، 
التحول  عملية  دع��م  “ اإن  اأك��ي��وف��وم:  يف  التكنولوجيا 
اأمن  و�سماين  فيها  تقدم  وحتقيق  العامل  يف  الأخ�سر 
الكامل  العتماد  نحو  التحول  جميعها  تتطلب  املياه، 
على الطاقة املتجددة يف ت�سغيل نظمنا، وذلك من اأجل 
توفري م�سادر مياه م�ستدامة. واإننا نعمل على تطوير 
اإىل  للتو�سل  ون�سعى  البيئة  ت��راع��ي  متطورة  تقنيات 

حلول م�ستدامة وتت�سم بال�ستمرارية«.
يف حني قال نيكول كالفيه، اأ�ستاذ م�ساعد يف الهند�سة 
من�سة  ورئي�ض  وموؤ�س�ض  خليفة  جامعة  يف  امليكانيكية 
معهد م�سدر للطاقة ال�سم�سية، وباحث رئي�سي �سمن 
الطاقة  على  �سابقاً  اهتمامنا  ان�سب  “لقد  امل�����س��روع: 
اأننا  اإل  احل��راري��ة،  الطاقة  وتخزين  املركزة  ال�سم�سية 
نتجه نحو تنويع اأن�سطة البحث والتطوير �سمن من�سة 

على  الرتكيز  لت�سمل  ال�سم�سية  للطاقة  م�سدر  معهد 
ال�سم�سية  الطاقة  ت�سكل  اأن  اإنتاج مياه نظيفة. ويجب 
والتطوير  البحث  لأن�سطة  رئي�سيني  حمورين  واملياه 
يف دولة الإمارات. و�سوف ي�ستمر هذا امل�سروع ملدة 12 
طق�ض  دورة  تغطي  مهمة  اأداء  بيانات  و�سيوفر  �سهراً 

�سنوية كاملة«.
و���س��ي��ت��م ت��وف��ري ط��اق��ة خ�����س��راء ل��ل��م�����س��روع م��ن خلل 
امل�سروع التجريبي ل�سركة “اأزيليو اآيه بي” ال�سويدية 
ال�سم�سية،  للطاقة  معهد  من�سة  �سمن  اأي�����س��اً  امل��ق��ام 
لتخزين  “�ستريلنغ”  ن��ظ��ام  اخ��ت��ب��ار  فيه  يتم  وال���ذي 

الطاقة احلرارية لتوليد الكهرباء على مدار اليوم.
ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  القبي�سي،  حم��م��د  وق���ال 
الذي  الكبري  الهتمام  “اإن  الأو�سط:  ال�سرق  اأكيوفوم 
تبديه القيادة يف دولة الإمارات يف هذا املجال، والعمل 
ع��ل��ى ت���وف���ري ظ�����روف م��ع��ي�����س��ي��ة ج���ي���دة ع��ل��ى ال������دوام، 
على  واملقيمني  املواطنني  و�سحة  ب�سلمة  والهتمام 
للبحث  اإيل  بالن�سبة  ح��اف��زاً  �سكل  ق��د  الطويل،  امل��دى 
وال�ستثمار وامل�ساركة يف هذا امل�سروع الع�سري واملميز. 
ومن �ساأن هذا امل�سروع الذي ي�ستخرج مياهاً نظيفة من 
نظيفة،  طاقة  على  وبالعتماد  جتارية  بكميات  الهواء 
اأن ي�ساعد يف تاأمني وتطوير كافة م�سادر احلياة ف�سًل 

عن امل�ساهمة يف دعم امل�سالح الوطنية«.
و�سدد داون لوي�ض، الرئي�سي التنفيذي ل�سركة اأكيوفوم 
الوليات املتحدة الأمريكية، على اأن هذا امل�سروع مبثابة 
املياه  ا�ستخراج  لنظم  التجارية  ال�سوق  انطلق  نقطة 

من الهواء، والذي �ستلعب فيه اأكيوفوم دوراً ريادياً.

•• اأبوظبي -وام:

الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  اط���ل���ع 
موؤخراً  اجتماعه  خ��لل  النووية  للرقابة 
بالوحدات  اخلا�سة  امل�ستجدات  اآخ��ر  على 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  مل��ح��ط��ة  الأرب������ع 
الرقابي  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  امل��ج��ل�����ض  ون��اق�����ض   .
الوحدتني  يف  املطبق  التفتي�ض  وب��رن��ام��ج 
وم�ستجدات  للمحطة،  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل 
ال��ت��ي جت���رى للوحدة  خ��ط��ة الخ���ت���ب���ارات 

لها  الت�سغيل  رخ�سة  اإ���س��دار  منذ  الثانية 
بعمليات  الهيئة  املا�سي.وتقوم  م��ار���ض  يف 
خلل  م��ن  ال�����س��اع��ة  م����دار  ع��ل��ى  تفتي�سية 
واإر����س���ال  امل��ح��ط��ة  يف  امل��ق��ي��م��ني  مفت�سيها 
خمتلف  اإمت����ام  ل�سمان  اآخ��ري��ن  مفت�سني 
الرقابية. للمتطلبات  وف��ق��اً  الخ��ت��ب��ارات 
الهيئة يف  املجل�ض م�ساركة  اأع�ساء  وناق�ض 
الرقابية  مهامها  لدعم  الدولية  امل�ساريع 
مثل امل�سروع البحثي التابع لوكالة الطاقة 
والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  النووية 

الق��ت�����س��ادي��ة، وال����ذي ي��ت��األ��ف م��ن قاعدة 
امل��ع��ل��وم��ات ح����ول عمليات  ب��ي��ان��ات جت��م��ع 
ل�سمان  النووية  الطاقة  حمطات  ت�سغيل 
امل�سروع  هذا  نتائج  تدعم  حيث  �سلمتها، 
مهام الرقابة على املحطة وبرامج الأبحاث 

والدرا�سات.
مع  التعاون  نتائج  على  املجل�ض  اطلع  كما 
ومتديد  وال��دول��ي��ني  الوطنيني  ال�����س��رك��اء 
هذا التعاون، حيث �سمل هذا متديد فرتة 
الدولية  واملفو�سية  الهيئة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

ل��ل��وق��اي��ة م���ن الإ����س���ع���اع ل��ل���س��ت��ف��ادة من 
اأوا�سر التعاون املختلفة التي بداأت يف عام 
املفو�سية  مع  التفاقية  وتهدف   .2013
جمال  يف  ال���ت���ع���اون  اأوا�����س����ر  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�سلمة الإ�سعاعية من خلل القيام بعقد 
اجتماعات فنية م�سرتكة، وتنفيذ م�ساريع 
بحثية م�سرتكة، وزيارات علمية وفعاليات 

تعليمية.
توقيع  على  اأي�سا  الإدارة  جمل�ض  وواف���ق 
التخطيط  دائ��������رة  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 

التنظيمي  ال��ذراع  تراخي�ض،   - والتطوير 
واملنطقة  واجل����م����ارك  امل����وان����ئ  مل��وؤ���س�����س��ة 
احل����رة ب���دب���ي، ح��ي��ث ت��ه��دف امل���ذك���رة اإىل 
الهيئة الحتادية  اإطار عام حل�سول  و�سع 
�سجل  يف  املعلومات  على  النووية  للرقابة 
تراخي�ض  ل����دى  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رتاخ��ي�����ض 
والتي تتعلق باأن�سطة ال�سركات العاملة يف 
م��واد تخ�سع لرقابة  وال��ت��ي تعمل يف  دب��ي 
الهيئة، ف�سًل عن تعزيز اأن�سطة التعاون يف 

جمالت الرتاخي�ض والتوعية والأبحاث.

برنامج القت�صاديون ال�صباب على امل�صتويني  خريجي  قدرات  لتعزيز  �صراكة  املزروعي:  �صما   •
العملي والأكادميي 

القطاعات الرئي�صية يف الدولة بكوادر موؤهلة علميًا ومعرفيًا وقادرة على  رفد  احلمريي:  اأحمد   •
موا�صلة م�صرية البناء والتطوير 
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العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الطرفانة لتنظيف املباين   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2018/ M0000793 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : الطرفانة لتنظيف املباين 
العنوان : ال�سارقة - ال�سور - �سارع ال�سور - مكتب 202 - 6269714 .050 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد جمال الدين ظفر احمد - اجلن�سية : بنجلدي�سي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 14092 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي / وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - فاطمة ح�صن حممد عبداهلل عبيد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003059/ 

اإىل املحكوم عليه : فاطمة ح�سن حممد عبداهلل عبيد 
العنوان : دبي - الرا�سدية - فلة رقم 9 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ فاطمة �سامل �سالح احمد خمي�ض ، اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة  

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

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 14000 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي / اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - غالم م�صطفى ملقاولت البناء - ذ م م   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000781/ 

اإىل املحكوم عليه : غلم م�سطفى ملقاولت البناء - ذ م م 
العنوان : العنوان : ال�سارقة - بوطينة - �سارع ال�سرق - �سقة رقم 602 - ملك ر�سدي �سالح اجلرجاوي 

الهاتف : -0505699971 - 0508411178 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ابراج كلباء ملقاولت التك�سية والر�سيات  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 15687 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي / اأحمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطعم ديار ال�صاحل   
)جزئي(    عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002495/ 

الرئي�سي  مكتب  بجانب   1 رقم  ال�سناعية  ال�سارقة   : العنوان   - ال�ساحل  ديار  مطعم   : عليه  املحكوم  اإىل 
لي�ست�ض تاك�سي خلف �سيت�ض �سنرت الهاتف 0529794873

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد �سروار بركت علي - اجلن�سية : باك�ستاين

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

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 9488 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.
القا�صي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة ال�صارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
عري�صة   على  اأمر  من  التظلم   /  SHCFICIGRIPET2021 /0005218 يف  الدعوى رقم

اىل : را�سيل نارفا�سا كو�ستويو  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - الهاتف : 0561173190   

نعلمكم باأن متظلم / احمد عبداهلل ا�سماعيل يو�سف عبداهلل 
 العنوان : حمل الإقامة : عجمان الرو�سة 2  0557687687 

رقم الهاتف : 971557687687 قد اقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� : 
مطالبة ب�سقوط المر على عري�سة 2021/4305 

الزام املتظلم �سده بالر�سوم وامل�ساريف. 
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة الأمر على عرائ�ض - الدائرة الثانية حمكمة ال�سارقة �سباح يوم 
املوافق 2021/8/4 ال�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/8/1م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حممد ر�صا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0002309 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / قا�سم الطيب ابراهيم احمد - العنوان : 9114689  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/7/29 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
 ، �سودارى  ، حمدان م�ستاق حممد م�ستاق  بيرت  برافني  / برينارد  ل�سالح  اأعله  بالرقم 

بالتايل : ن�ض احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 

للمدعي  درهما  وخم�سمائة  الف  ع�سرة  درهم   10500 مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام 
الأول م�ستاق وخم�سة الف درهم للمدعي الثاين برينارد ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات 

والزمته باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف.
القا�صي/ح�صام الدين ح�صن م�صطفى حممد خ�صر 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6441(

املنذر : جمد جمال عبيد - �سوري اجلن�سية
املنذراليه : تر ان�ض اميوز - م م ح - رخ�سة جتارية رقم 1831

ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�سرورة اللتزام ببنود العقد خلل مدة اأق�ساها 
7 اأيام من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية 
املنذر  الق�سائية ملطالبة  الدعوى  اقامة  التي حتفظ له حقه مبا فيها 
وحتميله  به  حلقت  التي  املادية  ال���س��رار  عن  املنا�سب  بالتعوي�ض  اليه 

كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5708(

املخطرة : فاطمة كري 
بوكالة املحامي / يو�سف حممد البحر

املخطر اإليهما /1- �ساجد نادمي هازاري - هندي اجلن�سية 
)جمهويل حمل الإقامة(  - اجلن�سية  هندي   - ياداف  كانت  ارون   -2

تبلغهما  تاريخ  من  اعتباراً  اأي��ام  �سبعة  اإليهما ومتهلهما مدة  املخطر  املخطرة  تخطر 
قدره  والبالغ  املخطرة  ل�سالح  بذمتهما  املرت�سد  املبلغ  قيمة  لوفاء  الإخ��ط��ار  بهذا 
�ستكون  امل��خ��ط��رة  ف��ان  ذل��ك  وب��خ��لف  دره����م(،  األ���ف  )خم�سمائة  دره���م   500،000
م�سطرة اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل اإلزام املخطر اإليه 

ب�سداد املبلغ املذكور بالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
املو�صوع / اإعالن بالن�صر

الدعوى رقم 2021/1804 جتارى جزئي
لدىعدالة حمكمة عجمان الإحتادية البتدائية

املدعي/ م�سرف الإمارات الإ�سلمي
املدعى عليه/ يعقوب ح�سني جمعة الهوتي البلو�سي

لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  للح�سور  مدعو  اأع���له  عليه  امل��دع��ي 
 اخل����ربة امل�����س��رف��ي��ة امل���ق���رر ع��ق��ده ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را ي���وم اخل��م��ي�����ض املوافق
باملحادثة التليفونية امل�سورة م�سطحبني معكم كافة  وذلك   2021 اأغ�سط�ض   05

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها لدى �سيادة اخلبري املنتدب يف الدعوى
للتوا�سل : خبري م�سريف / م�سطفى حمفوظ

تليفون حممول /0501117764
Expertmoustafa@gmail.com : اإمييل

اإجتماع خربة 

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
املو�صوع / اإعالن بالن�صر

الدعوى رقم 2021/1804 جتارى جزئي
لدىعدالة حمكمة عجمان الإحتادية البتدائية

املدعي/ م�سرف الإمارات الإ�سلمي
املدعى عليها / �سريفة حممد ح�سني ح�سن 

لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  للح�سور  مدعو  اأع��له  عليها  املدعي 
 اخل����ربة امل�����س��رف��ي��ة امل���ق���رر ع��ق��ده ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را ي���وم اخل��م��ي�����ض املوافق
باملحادثة التليفونية امل�سورة م�سطحبني معكم كافة  وذلك   2021 اأغ�سط�ض   05

امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها لدى �سيادة اخلبري املنتدب يف الدعوى
للتوا�سل : خبري م�سريف / م�سطفى حمفوظ

تليفون حممول /0501117764
Expertmoustafa@gmail.com : اإمييل

اإجتماع خربة 

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن للح�صور اأمام اخلبري املحا�صبي/

 الدكتور حممد اإ�صماعيل عبد اهلل الزرعوين
املنتدب يف الدعوى رقم 2021/3798  جتاري جزئي

بناء على احلكم التمهيدي ال�سادر يف الدعوى املذكورة اأعله من قبل حماكم دب�ي 
بن�دب خبري ح�سابي، واملرفوعة من قبل / ال جي اف �سي للتجارة �ض.ذ.م.م، يتعني 
على املدعى عليها/ كرمي دي ل كرمي �ض.ذ.م.م، احل�سور اأو من ميثلهم قانوناً خلل 
اأ�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الإعلن لدى مكتب اخلبري احل�سابي املعني يف الدعوى 
املذكور اأعله - على العنوان التايل مكتب ت�سارترد دبى الكائن باإمارة دبي - �سارع 
رق��م )101(  - مكتب  الأول  ال��دور   - التجاري  دب��ي  بنك  بناية   - ال�سديق  اأبوبكر 
 04/2727101  : فاك�ض   -  04/2727112  -   04/2727123  : ه�اتف 

وتق�دمي كاف�ة الوثائق التي توؤيد موقفكم ودفاعكم يف الدعوى.

اإجتماع خربة 

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 
)Minor( AMCFICIPOR2021/ 0000019/Commercial

ال�سيد / �سامل حمد حممد ح�سن ال�سيباين الكتبى )املدعى عليه( يف 
Minor( AMCFICIPOR2021/ 0000019/Commercial( الدعوى رقم

املذكورة  ال�دعوى  بن�دبي خبرياً م�س�رفياً يف  ال�س�ارقه الحتادي�ة-البتدائي�ة  على تكلي�ف حمكم�ة  ب�ن�اءاً 
يرجى  وعلي�ه  �س�دكم(  )امل�دعي  .����ض.م.ع  الإ�س�لمي  اأب�وظبى  م�س�رف   : ال��س�ادة  م�ن  املرفوع�ه  اأع�له 
ح�س�وركم يف جل�س�ة اخلب�رة اأو وك�يل معتم�داً مي�ثلكم وتق�دي�م م�ا ل�دي�كم م�ن م�س�تندات تخ��ض ال�دع�وى 
وذل�ك ي�وم الربع�اء املواف�ق 04-08-2021 يف مت�ام ال�س�اعة 12:00 ظه�راً ح�ي�ث �س�يتم ع�ق�د اجلل�س�ة 

عرب تطبي�ق زوم، و�سيتم الإت�س�ال ب�ك�م ق�بي�ل م�وع�د اجلل�س�ة للتاأك�د م�ن مت�ك�ي�ن الفنيات اللزمة.
موبايل 0503236066

اخلبري امل�صريف
عمر يحيى الكرتي 

اإجتماع خربة 

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
 املو�صوع /الأ�صماء

�ساعد  حممد  �سعيد  حممد  امل��دع��و/  ب���اأن  اخليمة  راأ����ض  حم��اك��م  دائ���رة  تعلن 
)ال�سميلي(  اإىل  القبيلة من )ح�سوين(  تعديل م�سمى  تقدم بطلب   ، ح�سوين 
ل�سمه ولأ�سماء اأبنائه /اأمنة و بدرية و را�سد و عائ�سة و موزة و نورة و اأحمد 
و�سعيد وخليفة و عبداهلل و�سما واماين و عفراء ، لتكون اأ�سماوؤهم بعد التعديل 
/ اآمنة و بدرية و را�سد و عائ�سة و موزة و نورة واأحمد و�سعيد وخليفة وعبداهلل 
و �سما و امانى و عفراء ، اأبناء / حممد �سعيد حممد �ساعد ال�سميلي ، واأن من 
له م�سلحة يف العرتا�ض اأن يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ الإعلن 

اأمام ق�سم الإ�سهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
قا�صي حمكمة را�ص اخليمة البتدائية
حممد مدحت �صكرى 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6437(
املنذر : بنك ابوظبي التجاري �ض م ع 

عنوانه :- امارة دبي ، �سارع املنامه - منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك ابو ظبي التجارى- الطابق  
contactus@lawfirmint.net - 042959506 الثاين - هاتف رقم

املنذر اليه :1- �سركة عمر للنقليات �ض ذ م م
اجلن�سية لبناين   - عبدالباقي  ف�سلله  امين   -2

املو�سوع : اإعلن بالن�سر اإنذار عديل
ينذر املنذر/املنذر اإليه ب�سداد مبلغ )2.665.020.43( درهم وذلك خلل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من 
تاريخ ا�ستلمهم الإنذار، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا 
فيها اإقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�سافة اإىل الفوائد القانونية مع 

حتميله بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة 
بالوكاله املحامي / عبد اهلل حمد عمران ال�سام�سي
وينوب عنه / طه هديوه راغب العا�سي
مبوجب الوكالة رقم 2020/1/191564

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن بالن�صر

رقم )4764/2021(
املنذر : حمم�ود عبداللطيف حمم�د حمم�د بيوم�ي ، م�سري اجلن�سية  اأحمل بطاقة الهوي�ة

رق�م )0-9282064-1980-784( وعن�وان�ه : اإمارة دبي ، منطقة احلبي�ة الثالثة ، �سقة )208( بناية
)DAMAC HILSS_GOLF PROMENADE- 4B(

مكاين رقم )2343067721( هاتف متحرك رقم 055/8683255 ، دبي 
)AHMED YOUSSEF ABDELMONSER METWALI( املنذر اإليه : اأح�م�د يو�سف عب�دالن�ا�س�ر متويل

م�سري اجلن�سية ، وعن�وان�ه: اإم�ارة دب��ي ، منطق�ة اخلليج التج�اري �س�ارع الأم�ل ، بناي�ة ت�سر�س�ل ت�اور ، مكت�ب رق�م )3612( 
 )٢٤٩٩٥٨٦١١٢( رقم  مكاين   SMART_DECISION_LEGAL_CONSULTANTS( مكت�ب 

هاتف متحرك رقم : 054/5541771 ، 054/5567922 دبي. 
املنذر،  م��ع  الكامل  التعاون  ب�سرورة   ، اأع�����له  اأ�سمه  امل��ذك��ور  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر   ، امل��ن��ذر  ينبه  املو�سوع  اإىل  ب��الإ���س��ارة   -: املو�سوع 
بتاريخ  ال�س�ادر   )285727( رق�م  ال�سيك  مو�س�وع  اإم�اراتي(  دره�م  األ��ف  )م�ائتني  دره�م   )200000/=( مبلغ  ب�سداد 
الإ�سلمي وذلك يف خلل فرتة اأق�ساها )5( اأيام من تاريخ ن�سر الإعلن  دبي  بنك  على  وامل�سحوب  2020/12/22م 
، ويطالبكم املنذر باللتزام باملهلة املحددة ب�سداد املبلغ ، واإل فاإن املنذر �سوف ي�سطر اإىل اللجوء اإىل الق�ساء باتخاذ كافة 
وال�سرر  العطل  وب��دل  بالتعوي�ض  واملطالبة  املدنية  الدعوى  اقامة  فيها  مبا  ال�ساأن  هذا  يف  املتبعة  القانونية  الج���راءات 

بالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة ، واأية م�ساريف اأخرى قد ترتتب على هذا الإجراء.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6438(
املنذر: بنك ابو ظبي التجارى )بنك الحتاد الوطني �سابقا(

عنوانه :- امارة دبي ، �سارع املنامه - منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك ابو ظبي التجارى- الطابق  
contactus@lawfirmint.net - 042959506 الثاين - هاتف رقم

/ويلكري انفوتك ذ م م  املنذر اليهم: 1-�سركة 
اجلن�سية هندي   - بيلي  نايكام  2-مانيام 
او�ستني باول اأنتوين - هندي اجلن�سية  -3

جو�سيف - هندي اجلن�سية بوبي  برين�ض   -4
املو�صوع : اعالن بالن�صر

تاريخ  م��ن  اأي���ام  خم�سة  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  وذل��ك  دره��م   )1.170.934.05( مبلغ  ب�سداد  اإليهما  امل��ن��ذر/امل��ن��ذر  ينذر 
ا�ستلمهم الإنذار، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اإقامة الدعوى 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  حتميله  م�ع  القانوني�ة  الفوائد  اإيل  بالإ�سافة  باملبلغ  للمطالبة  الأداء  اأمر  وا�ست�سدار  الق�سائية 

التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
بالوكاله املحامي /عبد اهلل حمد عمران ال�سام�سي

وينوب عنه / طه هديوه راغب العا�سي
مبوجب الوكالة رقم 2020/1/191564

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/6430(
املنذر : �سركة عوازل الدولية )�ض.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع رقم 1 ملك �سركة عوازل الدولية �ض.ذ.م.م
- رقم القطعة 613-764 - �سندوق بريد 37724 - مكاين 3380784790

تليفون : 043250002 - هاتف متحرك 0505257373 فاك�ض 043395095 
بوكالة املحامية/ خلود �سعيد ، وميثلها بالوكالة/نورهان اأنور حممد رقم الت�سديق : 2020/177126 

املنذر اإليه الول : نور اخلالدية للمقاولت الفنية ذ.م.م - رقم الرخ�سة املحلى : 616355
ال�س�ادر لها الرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رقم الهاتف املحمول : 0557587881

العنوان : �سارع كورني�ض البحرية املجاز/ ال�سارقة ال�سارقة
املنذر اإليه الثاين : خالد فوزى كامل حممد على، م�سري اجلن�سية

يحمل بطاقة هوية رقم )9-0516816-1973-784(  - هاتف املنزل : 00971557587881
almarfa786@gmail.com : الهاتف املتحرك : 0557587881 - الربيد اللكرتوين

عنوان العمل : ال�سارقة - العنوان : دبي - منطقة : القوز
فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم له�ا وامل�ستحق بواقع مبلغ 
اأي�ام م�ن تاريخ ن�سر هذا الإن��ذار. واإل �سوف يتم اإتخاذ الإج��راءات القانونية  وقدرة 576،770،25 درهم وذلك خ�لل خم�سة 
اللزمة �سدكم الكفيلة بحفظ وحماية حقوق املنذرة من اأي نوع كانت واإ�ست�سدار اأمراأداء مع حتميلكم بكافة امل�سروفات والفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6404(

املنذر : �سركه اوريك�ض مك�ض ل�سناعه اخلر�سانه ذ م م
بوكالة املحامى/ د.ابراهيم حممود

املنذر اليها : �سركه جنمه العائله للمقاولت ذ م م  - )جمهول حمل القامة(
حيث ان املنذر ومبوجب هذا النذار العديل فاإنها تنذر املنذر اليها باملطالبة 
12% من تاريخ  72،812 درهم، مع الفائده القانونيه بواقع  ب�سداد مبلغ 
ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وذلك خلل خم�سه ايام من تاريخ ن�سر العلن 
املبالغ  ب���اأداء  ام��ر  وا�ست�سدار  للق�ساء  اللجوء  �سيتم  ال�����س��داد  ع��دم  حالة  ويف 

امل�ستحقة مبوجب ال�سيكات املذكورة اأعله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6403(

املنذر : �سركه جلف طوب لل�سمنت ذ.م.م
بوكالة املحامي/ منذر احلمادي

املنذر اليها الوىل : �سركه �سانكو للمقاولت �ض ذ م م
املنذر اليها الثانيه : كي�ض ريوا�سند جوبلنى  - )جمهول حمل القامة(

باملطالبة  اليها  امل��ن��ذر  فاإنها تنذر  ال��ع��ديل  الن���ذار  امل��ن��ذر ومب��وج��ب ه��ذا  ان  حيث 
ب�سداد مبلغ 121،465.00 درهم، مع الفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ 
تاريخ ن�سر العلن  ايام من  ال�سداد وذلك خلل خم�سه  ال�ستحقاق وحتى متام 
ويف حالة عدم ال�سداد �سيتم اللجوء للق�ساء وا�ست�سدار اأمر باأداء املبالغ امل�ستحقة 

مبوجب ال�سيكات املذكورة اأعله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6402(

املنذر : �سركه جلف طوب لل�سمنت ذ.م.م
بوكالة املحامي/ منذر احلمادي

املنذر اليها : كونفور�ض ارابيا للمقاولت - ذ م م 
)جمهول حمل القامة(

اليها باملطالبة  امل��ن��ذر  فاإنها تنذر  ال��ع��ديل  الن���ذار  امل��ن��ذر ومب��وج��ب ه��ذا  ان  حيث 
ب�سداد مبلغ 274،810.56 درهم، مع الفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ 
تاريخ ن�سر العلن  ايام من  ال�سداد وذلك خلل خم�سه  ال�ستحقاق وحتى متام 
ويف حالة عدم ال�سداد �سيتم اللجوء للق�ساء وا�ست�سدار اأمر باأداء املبالغ امل�ستحقة 

مبوجب ال�سيكات املذكورة اأعله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0012208
املخط�ر : اآدم�ض للتجارة العامة ذ م م - رخ�سة جتارية �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بعجمان برقم )47823( وميثلها )�سريك 

ومدير( ال�سيد : انور تاناتى بارامبيل ادمياكوجنو - اجلن�سية : الهند ، واحمل هوية اإماراتية رقم )784197219326325(
- العن�وان : عجمان - ال�سناعية 2 حمل رقم 33 - هاتف رقم : 0504508801

املخطر اإلي�ه : اف ات�ض اف انرتنا�سيونال لتجارة املواد الغذائية �ض ذم م رخ�سة جتارية �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بدبي برقم 
)827877( وميثلها ال�سيد : فهد بن م�سطفى كنوكراكتى م�سطفى - اجلن�سية : الهند - العن�وان : دبي - الكرامة - �سيخ حمدان 

كولوين - حمل رقم 05 – ملك �سيف �ساحي الرميثي - هاتف رقم : 0524586160 / 0507867234
مو�سوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )7228( درهم ،

الوق�ائ�ع :- حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ )7228( درهم مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير �سيك وعند 
تقدمي ال�سيك للبنك اعي�د ب�سبب الر�سيد غري كايف وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كالتي:

ا�ستحقاق 2021/06/01 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري وتاريخ  درهم   )7228( بقيمة   )000067( رقم  �سيك   -1
- طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى ، 

- وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�سر باملخطر
اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�س�د بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغك�م 
ه�ذا الإخطار وال �سوف ي�س�طر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع 
حفظ باقي احلقوق. لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة الثار القانونية املرتتبة

عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2502/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى: املطالب�ة ح�ل وت��س�ف�ية ال�س�رك�ة امل�دعى عليه�ا واأي ف�روع ل�ه�ا وت�ع�ي�ني م��س�ف�ي لل��س�رك�ة 
ت�ك�ون مهمت�ه ج�رد وبي�ع م�وج�ودات ال��س�ركة وا�س�تيفاء حقوقه�ا وال�وف�اء ب�ديونها واخت�س�ا�ض ك�ل �س���ريك 

فيه�ا مببل�غ يتنا�س�ب م�ع ح��س�ت�ه ف�ي راأ�ض امل�ال وت�وزي�ع ال�ري�ح واخل�س�ارة ع�ل�ى ال��س�ركاء بالن�سب املتفق 
عليه بالعقد.

طالب الإعلن : جرا�سيو�ض فورتادو مولكي - �سفته بالق�سية : مدعي - املطلوب اإعلنهم : 1 - روبرت 
جوليان فورتادو ، 2 - يونيفري�سال �ستيل - �ض م ح - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالب�ة ح�ل وت��س�ف�ية ال�س�رك�ة امل�دعى عليه�ا واأي  مو�سوع الإعلن : قد 
ف�روع ل�ه�ا وت�ع�ي�ني م��س�ف�ي لل��س�رك�ة ت�ك�ون مهمت�ه ج�رد وبي�ع م�وج�ودات ال��س�ركة وا�س�تيفاء حقوقه�ا وال�وف�اء 
ب�ديونها واخت�س�ا�ض ك�ل �س���ريك فيه�ا مببل�غ يتنا�س�ب م�ع ح��س�ت�ه ف�ي راأ�ض امل�ال وت�وزي�ع ال�ري�ح واخل�س�ارة 
ال�ساعة   2021/8/8 املوافق  الأح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  بالعقد.  عليه  املتفق  بالن�سب  ال��س�ركاء  ع�ل�ى 
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/13017(

املن�ذر : بنك دبي الإ�سلمي )�ض م ع(
املنذر اليه : �سليم �سفدر مان �سفدر على مان  - )جمهول حمل القامة(

�سيغة العلن بالن�سر
ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : اول - �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )107،628.00(

درهم يف خلل املواعيد القانونية. 
اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة  ثانيا - 
“هوندا اكورد - لوحة رقم  بطلب الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبي ال�سلمي 
– موديل ال�سنع 2015 – اللون  – اإمارة را�ض اخليمة   A – كود  82259 - خ�سو�سي 

ا�سود”  “وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)107،628.00 ( درهم. 
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 939/2021/322 ا�صتئناف عقاري 
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٤٢3/٢0٢١ عقاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعلن : موؤ�س�سة عقار  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي - �سفته  بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعلنه : ١- �سحر الك�ساب  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢0٢١/٤٢3 عقاري 
�سباحا   ١0.00 ال�ساعة    ٢0٢١/٨/١0 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   ، جزئي 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

 اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 1540/2021/305 ا�صتئناف جتاري 

مو�سوع الدعوى: لئحة ال�ستئناف ال�سكلي للحكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٥0٢7 
ل�سنه ٢0٢0 جتاري جزئي ال�سادر بجل�سه ٢0٢١/٥/٦  

طالب الإعلن : عمر فاروق واين  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعلنهم : ١- ايزى ا�ستيى ان لتاأجري بيوت العطلت ٢- �سياء نا�سر �سالح 

 ال رحمه 3- قمران اهلل اح�سان بهاتى  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٥0٢7 ل�سنة ٢0٢0 
جتاري جزئي ، وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق ٢0٢١/٨/٩  ال�ساعة ١0.00 �سباحا 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
 اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1111/2021/305 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ١٤/٢0١7 اجراءات افل�ض 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعلن : عمر بارزاجني  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعلنه : ١- �سركة تكنولوجي بارترنز منطقة حرة ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : 
م�ستاأنف �سده. جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ١٤/٢0١7 اجراءات افل�ض 
بقاعة  �سباحا   ١0.00 ال�ساعة    ٢0٢١/٨/30 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   ،
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 17/2021/39 جتاري م�صارف كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )١٥.٤٩0.337.03( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية ١٢٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب الإعلن / ١-بنك اإت�ض اإ�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم : ١-  دبي لتجارة ال�سكراب ذ.م.م  ٢- �سركة اي ان ام ام للمعادن �ض.ذ.م.م  3- م�سنع دبي 

لتدوير املخلفات املعدنية ذ.م.م  ٤- امتياز الرب �سيد مويزور راب ٥- �سيد �سري عبا�ض نقوي
٦- �سبري مو�سوي مري نواز�ض علي مو�سوي -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل 
من   ٪١٢ القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )١٥.٤٩0.337.03( وق��دره  مببلغ 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  ٢0٢١/٨/١0  ال�ساعة ١١.00 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر 

 3920/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  لينكولن لل�ستثمار �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بريكلي للخدمات المارات العربية املتحدة �ض.ذ.م.م 
وميثله / فهد احمد علي حممد بن متيم 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥٤٦٦٨٥.٦٦( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �سامله ر�سوم 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر 
 208/2021/928 تنفيذ مدين 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/١-  �سوبا للهند�سة واملقاولت �ض.ذ.م.م  -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ال�سعفار للرخام �ض.ذ.م.م 

وميثله / عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�ستيتيه 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٩٥٢٨٩.7٦( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر 
 207/2021/5080 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/١-  الرباري لدارة املن�سات - �ض.ذ.م.م ٢- �س�ستاينبل بلدرز �ض.ذ.م.م  

-  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة نقليات ال�سعلة ذ.م.م 

وميثله / عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�ستيتيه 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٢٢٤٥٥١.٩٤( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر 
 3079/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
ال�سخ�ض  �سركة  عبداهلل  ال  عبداهلل  ملالكها  للمقاولت  العابر  ���س��ده/١-   املنفذ  اىل 

الواحد �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فلي فورمز العاملية �ض.ذ.م.م 

وميثله / عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�ستيتيه 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٦١٩٨٨7.٥٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر        
 3659/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليهما : ١- ا�ستوديو 90 �ض.ذ.م.م ٢- ديلفيني فريجيني لورين�سيو ديراتز  

 جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :لك�سوريا ميدل اي�ست م.د.م.�ض

وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
اأداء ف��ق��د ق����ررت حم��ك��م��ة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة ب����ت����اري����خ:٢0٢١/7/١ بالزام  ط��ل��ب ا���س��ت�����س��دار اأم����ر 
مببلغ  بالطلب  تفا�سيله  ال��واردة  ال�سيك  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
)3٦.7٤٥.١7( درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ �سنويا من تاريخ املطالبة ٢0٢١/٥/٢7 وحتى 
متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 

من طلبات  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خلل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر 
                      يف الدعوى رقم  4890/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ١٥١3/٢0٢0 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) ١330٦٤.٨٢ درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : اميك�ض ال�سرق الو�سط �ض.م.ب )م( المارات -  �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعلنه : ١- الن غالب �سامل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١330٦٤.٨٢( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)١٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1819/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0١7/١٢٢0 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) ٩٦٢.٦٦٩.3٤ درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف( �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية 

: طالب التنفيذ 
 وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املل - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : ١- �ساه �سيد ا�سد اهلل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ا�سهم �سوق دبي املايل 
املاثل لعمل مبا جاء به ونفاذ مفعوله  امللف  به وق��دره )٩٦٢٦٦٩.3٤( درهم يف  املطالب  وفاء للمبلغ 
قانونا بيانات ال�سهم املحجوزة - �سركة اأملك للتمويل - عدد ١0.000 �سهم - �سركة دبي لل�ستثمار 
املركزي  الوطنية للتربيد  العقارية - عدد 3.300 �سهم - ل�سركة  - عدد 3.٦٤٤ �سهم - �سركة اعمار 

تربيد - عدد ٤.3٨0 �سهم - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:٢0٢١/٦/٩.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  4688/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0١٩/٤٦07 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) ١٦١.١07 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : ال�سرق لتعليب ال�سماك ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
 وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : ١- زيتيل ماريجوي كا�ستور ايوبان - �سفته بالق�سية : حاجز �سابق    
  جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : نعلنكم بانه مت جرد ما�سبق حجزه ل�ساحلكم يف امللف رقم:٢0١٨/٤٩3٩ 
تنفيذ عمايل وا�سراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ 

اعله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
 اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 305/2021/1724 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: يلتم�ض امل�ستاأنف من عدالة املحكمة املوقرة الغاء احلكم امل�ستاأنف ومن ثم الق�ساء 
اول:ا�سليا برباءة ذمته من كل دين على امل�ستاأنف �سدها الثانية للمدعي عليه الول وبانتهاء كفالته 

لديونها له وذلك يف مواجهة امل�ستاأنف �سدهم من الثانية للخام�ض - احتياطيا:برباءة ذمته من املديونية 
املطالب بها يف الدعوى رقم 7٤١٦ ل�سنة ٢0١7 جتاري كلي ال�سارقة واملق�سي فيها بعدم الخت�سا�ض لنعقاده 

ملحاكم دبي - ثانيا:بالزام امل�ستاأنف �سدهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعلن : حممد ا�سماعيل ع�سكر  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعلنهم : ١- ريجن�سي بل�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م ٢- علي حممد �سامل ابو عد�ض 3- فادي 
عون ابراهيم ال�سامي  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم. جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإع��لن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢0٢١/٢ جتاري كلي   وح��ددت لها جل�سه يوم 
الربعاء املوافق ٢0٢١/٩/٢٢  ال�ساعة ١0.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر        
 820/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : ١- املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�ض �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م 
العني  وت�سليم  اليجارية  العلقة  وانهاء  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
امل�ستاأجرة خالية من ال�سخا�ض وال�سواغل ومطالبة ب�سداد مبلغ وقدره )٦.٦٦٨.٢37.٤٢( درهم 
عبارة عن اليجار املتاأخر ور�سوم اخلدمات والغرامات و�سريبة القيمة امل�سافة ، لذا يرجى التكرم 
بالعلم واحل�سور عرب برنامج الت�سال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية 
الثامنة على هاتف رق���م:٩7١٥٦٥٤٦0٨30+ يوم الربعاء امل��واف��ق:٢0٢١/٨/١١ وذلك من ال�ساعة 
٩:00 �ض ولغاية ال�ساعة ١٢:30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد 

)الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1483/2018/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0١٦/٢٨ مدين كلي واملعدل 

بال�ستئناف رقم:٢0١٦/٤٦3 ا�ستئناف مدين ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) ١07٦70٢١.١7 
درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

- ل�ساحبها/ح�سني علي  والرافعات  الثقيلة  للمعدات  : موؤ�س�سة اخلليج هولج  الإع��لن  طالب 
عطا اهلل العنزي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

 وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : ١- فران�ض بالدينجر - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ا�سهم م�سجلة 
يف �سوق دبي املايل وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله 

قانونا وال بيعت ال�سهم - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:٢0٢١/٤/١٩.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 861/2021/445 طعن جتاري  

مو�سوع الدعوى :  قبول النق�ض �سكل ومو�سوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه 
واحالته اىل حمكمة ال�ستئناف ل�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�ض 

والزام املطعون �سده بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعلن / ١-  حممد حامد علي املهدي املنجي  - �سفته بالق�سية : طاعن 

 : بالق�سية  �سفته   - حماد  حممد  حممد  عبداحلفيظ  عمرو   -١: اإعلنهم  املطلوب 
مطعون �سده  - جمهول حمل القامة

ويتوجب  اع��له  املذكور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم   : الإع��لن  مو�سوع 
عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 4320/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ وقدره )٨0.000( الف دول امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ 

)٢٩٦.000( درهم مائتان �ستة وت�سعون الف درهم ، مع الفائدة القانونية بواقع ٩٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام 

طالب الإعلن :  را�سد عبداهلل حممد عبداهلل العلي  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري -  �سفته بالق�سية : وكيل 

ا�سحق  �سعد   -٤ ج��داوى  عبدالقادر  اليا�ض نظري 3- حممد  ٢- حممد  زاده  يو�سى  اله  ن�سر  �سورنا   -١  : اإعلنهم  املطلوب 
 : بالق�سية  -  �سفتهم  اه��اب اهلل كاكاخيل  �سوزائي ٥- م�سعود مري رحيمي ٦- حممد احناف اهلل كاكاخيل حممد  �سلمي 

مدعي عليهم جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢0٢١/١/٢٤ يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/را�سد 
دولر   )٥0.000( ق��دره  تعوي�سا  الول  للمدعي  ي�سددوا  بان  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  العلي  عبداهلل  حممد  عبداهلل 
خم�سني الف دولر امريكي ، وللمدعية الثانية تعوي�سا قدره )30.000( دولر ثلثني الف دولر امريكي ، م�سافا اليه فائدة 
قانونية ب�سيطة قدرها ٩٪ �سنويا اعتبارا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
 اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 953/2021/322 ا�صتئناف عقاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0٢١/30٥ عقاري جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعلن : ح�سة بنت قا�سم بن عثمان الق�سبي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعلنهم : ١- ناري�ض لخمي�ساند ا�سراين ٢- هيكتور للو�ساطة العقارية 3- بيتري 
ماتهيو ايلي�ض ٤- جي كيه تي هولدجنز ليمتد )حاليا( وجلوبال كينج تكنولوجيز ليمتد 

)�سابقا(  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم. جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 30٥/٢0٢١ عقاري جزئي ، 
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق ٢0٢١/٨/٥  ال�ساعة ١0.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1594/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢٥0000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة ١٢٪ حتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
طالب الإعلن / ١-را�سد تهلك للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه :  ١-  عبدالعزيز احمد علي عبداهلل املر�سدي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - 
جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
التام  ال�سداد  حتى   ٪١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )٢٥0000( وق��دره 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة ٢0٢١/٨/٩  ال�ساعة ٩ �ض يف مكتب ادارة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  الدعوى البتدائية ال�ساد�سة لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر        

          يف  الدعوى 1178/2021/100 احوال نف�س م�صلمني 
مو�سوع الدعوى : املطالبة باإثبات ح�سانة املدعية للمح�سونة تايا م�سعب حممد �سالح 

ونفقة بنوه �ساملة م�سكن �سرعي ور�سوم درا�سية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / ١-اأ�سماء اإ�سحق حممد عطا املنان - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه :  ١-  م�سعب حممد �سالح ن�سر حممد -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - 
جمهول حمل القامة 

املدعية  ح�سانة  ب��اإث��ب��ات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����لن  م��و���س��وع 
للمح�سونة تايا م�سعب حممد �سالح ونفقة بنوه �ساملة م�سكن �سرعي ور�سوم درا�سية والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢0٢١/٩/١  ال�ساعة 30.٩ 
�ض يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1703/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٤٢١.٦٤٤/٦٥( درهم اربعمائة وواحد 
وع�سرون الف و�ستمائة واربعة واربعون درهما وخم�سة و�ستون فل�سا ، والفائدة بواقع ٩٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�سداد مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة يف الدعوى الراهنة والنزاع رقم:٢0٢١/3١ نزاع 

تعيني خربة مدين ، �سم ملف النزاع رقم:٢0٢١/3١ نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف الدعوى الراهنة 
طالب الإعلن / ١-�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه :  ١-  كيلي للمقاولت �ض.ذ.م.م -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
للمدعية مبلغ وقدره  ت���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : الإع���لن  مو�سوع 
 ، فل�سا  و�ستون  وخم�سة  درهما  وارب��ع��ون  وارب��ع��ة  و�ستمائة  ال��ف  وع�سرون  وواح��د  اربعمائة  دره��م   )٤٢١.٦٤٤/٦٥(
املحاماة  واتعاب  الر�سوم وامل�ساريف  بكافة  الزامها  ال�سداد مع  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع ٩٪ من  والفائدة 
يف الدعوى الراهنة والنزاع رق��م:٢0٢١/3١ نزاع تعيني خربة مدين ، �سم ملف النزاع رق��م:٢0٢١/3١ نزاع تعيني 
خربة مدين اىل ملف الدعوى الراهنة. وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د  املوافق  ٢0٢١/٨/٨  ال�ساعة ٩ �ض يف لذا 
للمحكمة قبل  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5496/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0٢١/٢٨٤٤ امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 70.٦3٢.0٦ درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : ماهي�سيفا تريدينج م.م.ح وميثلها ال�سيد/بوليكوت �سونيل كومار ناراينان 

-  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

 - ح�سني  ح�سرت  خ��ان  ا�سف   -٢ ����ض.ذ.م.م  للنقليات  واي  �سكاي   -١  : اإعلنهما  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )70.٦3٢.0٦( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)١٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5414/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3٢٩٢/٢0٢١ امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)٤٦.30٩ درهم( �ستة واربعون الف وثلثمائة وت�سعة دراهم - والفائدة القانونية بواقع ٥٪ من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف ٢0٢١/٤/٢7 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن : مدر�سة ريت�ض الربيطانية ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : ١- عمرو �سعيد جابر ر�سلن - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سده
 جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥370٩.٨٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )١٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  560/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢30/٢0٢0 عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) ١.٦٢٢.٩٨٥.37 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعلنه : ١- علي احمد �سودهري غلم ح�سني - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )١.٦٢٢.٩٨٥.37( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)١٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

No 13014/2021
Notifying Party : Dubai Islamic Bank (PJSC)
Respondent : Shair Mithuvil Nalakath Sidiq

(of Unknown Domicile)
Notice Subject

The Respondent is hereby intimated as follows:
First Timely repayment of the debt amount of AED 30,655 within the 
periods prescribed by law
Second Should the Respondent fail to repay the amount, the 
Notifying party shall resort to the competent court to request for 
permission to sell the following vehicle with lien in favour of Dubai 
Islamic Bank, Toyota Corolla, plate No 45637, Private, Code C, 
Ras Al Khaimah, 2015, in repayment of the due debt owed by the 
Respondent amounting to AED 30,655.
NOTARY PUBLIC

Government of Ras Al Khaima 
  Courts Department 

Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

No 13016/2021
Notifying Party : Dubai Islamic Bank (PJSC)
Respondent : Waqar Saeed Khan Mohamad Saeed Khan

(of Unknown Domicile)
Notice Subject

The Respondent is hereby intimated as follows:
First Timely repayment of the debt amount of AED 42,675 within 
the period prescribed by law Second Should the Respondent fail to 
repay the amount, the Notifying Party shall resort to the competent 
court to request for permission to sell the following vehicle with lien 
in favour of Dubai Islamic Bank, Mitsubishi Lancer, plate No 12554, 
Private, Code C, Ras Al Khaimah, 2016, in repayment of the due
debt owed by the Respondent amounting to AED 42,675.
NOTARY PUBLIC

Government of Ras Al Khaima 
  Courts Department 

Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

No 13017/2021
Notifying Party : Dubai Islamic Bank (PJSC)
Respondent : Selim Safdar Man Safdar Ali Man (of Unknown Domicile)

Notice Subject
The Respondent is hereby intimated as follows:
First : Timely repayment of the debt amount of AED 107,628 within 
the periods prescribed by law
Second : Should the Respondent fail to repay the amount, the 
Notifying Party shall resort to the competent court to request for 
permission to sell the following vehicle with lien in favour of Dubai 
Islamic Bank, Honda Accord, plate No 82259, Private, Code A, Ras 
Al Khaimah, 2015, Black, in repayment of the due debt owed by the 
Respondent amounting to AED 107,628.
Notary Public 

Government of Ras Al Khaima 
  Courts Department 

Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
Chartered   Tel: +971 4 2727 123
Dubai   Fax: +971 4 2727 101
   P.O.Box: 11270, Dubai - U.A.E
   info@chartered-dubai.com
   www.chartered-dubai.com
Legal Accountants - Experts before the Courts - Financial & Administrative Advisors 
- Business Consultants - Trademark Registration Agents
Publication Order to attend before the Accounting Expert/ Dr. Mohamed Ismail 

Abdullah Al Zarooni
Who appointed in the Case No. 3798/2020 Partial Commercial

Based on the Introductory Judgment issued in the above stated Case by Dubai Courts 
in respect of appointing an accounting Expert, which filed by L G F C Trading (LLC), 
the Defendant/ Creme De La Creme LLC or its legal representative shall attend to 
the office of the Accounting Expert appointed in the above stated Case within a week 
from the date thereof to the following address: chartered Dubai office, which located 
in Dubai Emirate Abu Bakr Al Siddiq Street - Commercial Bank of Dubai Building - 
1st Floor - Office No. 101 - Tel: 04/2727123 - 04/2727112 - Fax: 04/2727101, and to 
submit the documents confirming your situation and defense in the Case.

NOTICE 

Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
Courts of Appeal 

Service by publication
In Appeal No. 322/2021/939 Real Estate Appeal

Appeal subject: Appealing the verdict issued in Case No. 423/2021 Real Estate 
Summary and appealing the charges, the expenses and the fees.
Service applicant: Aqaar Corporation Capacity in the case: Appellant
Represented by Abdullah Marawan
Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi Capacity in the case: Attorney
Party to be notified : 1- Sahar Al Kassab Capacity in the case: Appellee

Unknown place of residence
Service subject:
Verdict issued in case No. 423/2021 Real Estate Summary was appealed.
The hearing of Tuesday 10-08-2021 at 10:00 AM on the online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney. In case of your failure to do the same, you shall be trailed 
in absentia.
Case Manager
Abdurrahman Ibrahim Shamsuddin

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
Legal Notice by Publication

No. 6403/2021
Notifying Party:  M/s: GULF TOUB CEMENT L.L.C
By a power of attorney of the lawyer Mr. Monther Al Hammadi
First Notified Party:
M/s: SHANCO CONTRACTING (LLC)
Second Notified Party:
Mr. KISHIN REWACHAND GOPLANI
(Unknown residence)
Whereas, in accordance with this legal notice, the notifying party hereby 
notifies the notified party, the claim to pay an amount of AED 121,465.00, along 
with the legal interest of 12% from the date of maturity until the full payment 
within five (5) days from the date of the publication of the notice. In case of 
non-payment, it will resort to the judiciary and issuing an order for payment of 
the due amounts against the above mentioned cheques.
Notary Public
Dubai Courts
(Signed /Sealed)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
Notification by Publication

Case No 305/2021/1540, Commercial Appeal
Subject Matter of the Case:
Statement of Appeal on rule issued in case #5027 (2020), Commercial Partial 
issued on session of 06/05/2021.
Notification Applicant : Umar Farooq Wani  As: Appellant
To be notified :
1- EASY STAY INN HOLIDAY HOMES RENTAL L.L.C - As: Appellee
2- Dheya Nasser Saleh Al Rahma  As: Appellee
3- Kamran Bhatti Ihsan Ullah  As: Appellee
Subject Matter of the Notification:
Rule has been appealed on case # 5027/2020, Commercial Partial. 
Session will be held on Monday, 09/08/2021, at 10:00 AM at remote courtroom. 
Therefore, you or your representative must attend otherwise your trail will be 
in absentia.
Case Manager
Hamad Abdul Rahman Kalat 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 8/ 2021  Issue No : 13304
Notification by Publication for a Defendant

Sharjah Federal Civil Court of First Instance
Case no. SHCFICIGRIPET2021/0005218 Objection of Temporary Court Order 

Form
To Defendant: RACHEL NARVASA CUSTODIO
Unknown Place of residence: Ajman - Tel. 0561173190
We would like to notify you that the appellant/

AHMED ABDULLA ISMAIL YOUSIF ABDULLA,
address: Ajman- Alrwda 2-0557687687, tel. 971557687687, filed the above mentioned 
case requesting:
• Drop the Temporary Court Order Form 4305/2021,
• Bind the Respondent to pay costs and fees.
You are requested to present before the circuit of Temporary Court Order Forms- 
second circuit, Sharjah Court on.... Corresponding to 04/08/2021 at 08:00 to submit 
your defenses and files. In case of no show or no legal attorney present, the court shall 
take the legal actions against you in absentia. 
Office of Legal Services
Mohammad Reda Younis

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/6434(
املنذر : �سركة عوازل الدولية )�ض.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع رقم 1 ملك �سركة عوازل الدولية �ض.ذ.م.م
- رقم القطعة 613-764 - �سندوق بريد 37724 - مكاين 3380784790

تليفون : 043250002 - هاتف متحرك 0505257373 فاك�ض 043395095 
بوكالة املحامية/ خلود �سعيد ، وميثلها بالوكالة/نورهان اأنور حممد رقم الت�سديق : 2020/177126 

CN-1128906 : املنذر اإليه الول : �سركة جرينادا ملواد البناء - ذ.م.م - رقم الرخ�سة املحلى
ال�سادر لها الرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي.

العنوان : العني - منطقة ال�سناعية - بناية - علي را�سد الظاهري
املن�ذر اإلي�ه الث�اين : ا�س�رف احم�د احم�د الع�سماوى، م�س�ري اجلن�سية - يحم�ل بطاق�ة هوي�ة رق�م  

)1-0617924-1963-784( - هاتف املنزل : 009713333333 الهاتف املتحرك : 0506436413 
الربيد اللكرتوين: jawadtyp@gmail.com - العنوان : اأبوظبي - العني - العني - ابوظبي مالك. 

فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم له�ا وامل�ستحق بواقع مبلغ 
وقدرة 57،158 درهم وذلك خ�لل خم�سة اأي�ام م�ن تاريخ ن�سر هذا الإنذار. واإل �سوف يتم اإتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة 
والفائدة  امل�سروفات  بكافة  حتميلكم  مع  اأم���راأداء  واإ�ست�سدار  كانت  ن��وع  اأي  من  املنذرة  حقوق  وحماية  بحفظ  الكفيلة  �سدكم 

القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/6435(
املنذر : �سركة عوازل الدولية )�ض.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع رقم 1 ملك �سركة عوازل الدولية �ض.ذ.م.م
- رقم القطعة 613-764 - �سندوق بريد 37724 - مكاين 3380784790

تليفون : 043250002 - هاتف متحرك 0505257373 فاك�ض 043395095 
بوكالة املحامية/ خلود �سعيد ، وميثلها بالوكالة/نورهان اأنور حممد رقم الت�سديق : 2020/177126 

املنذر اإليه الول : دوفر جلف لرتكيب املواد العازلة �ض.ذ.م.م - رقم الرخ�سة املحلى : 743274 
رقم الهاتف املحمول : 7700358-50-971  - رقم الهاتف : 8867788-4-971 - فاك�ض : 971-4-8867700 

العنوان : بر دبي - مكتب رقم 512 - ملك را�سد مبارك �سيف الريامي - الكرامة
املنذر اإليه الثاين : �سرياج ماهي�ض ميهتاين، هندي اجلن�سية، يحمل بطاقة هوية رقم )784-1993-5163735-2( 

هاتف املنزل : 043477218 - العنوان : دبي- منطقة : القوز
فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم له�ا وامل�ستحق بواقع مبلغ 
وقدرة 61،983 درهم وذلك خ�لل خم�سة اأي�ام م�ن تاريخ ن�سر هذا الإنذار. واإل �سوف يتم اإتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة 
والفائدة  امل�سروفات  بكافة  حتميلكم  مع  اأم���راأداء  واإ�ست�سدار  كانت  نوع  اأي  من  املنذرة  حقوق  وحماية  بحفظ  الكفيلة  �سدكم 

القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/6433(
املنذر : �سركة عوازل الدولية )�ض.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع رقم 1 ملك �سركة عوازل الدولية �ض.ذ.م.م
- رقم القطعة 613-764 - �سندوق بريد 37724 - مكاين 3380784790

تليفون : 043250002 - هاتف متحرك 0505257373 فاك�ض 043395095 
بوكالة املحامية/ خلود �سعيد ، وميثلها بالوكالة/نورهان اأنور حممد رقم الت�سديق : 2020/177126 

املنذر اإلي�ه الول : جالك�س�ي ه�وم لتجهيز الأبني�ة ب�املواد العازلة )�ض.ذ.م.م( - رقم الرخ�سة املحلى :551853
ال�سادر لها الرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف دبي. 

رقم الهاتف : 3201230-4-971  - فاك�ض : 971-4-3201231
العنوان : بر دبي - را�ض اخلور املنطقة ال�سناعية 2 

املنذر اإليه الثاين : �سيد رحمت اهلل �سيد ب�سري، هندي اجلن�سية، يحمل بطاقة هوية رقم )784-1956-3947142-4( 
هاتف املنزل : 043201230  - الهاتف املتحرك : 0506284904

الربيد اللكرتوين : 043201230  - العنوان: را�ض اخلور - �ض ب : 113678
فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم له�ا وامل�ستحق بواقع مبلغ 
وقدرة 61،141،5 درهم وذلك خ�لل خم�سة اأي�ام م�ن تاريخ ن�سر هذا الإنذار. واإل �سوف يتم اإتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة 
والفائدة  امل�سروفات  بكافة  حتميلكم  مع  اأم���راأداء  واإ�ست�سدار  كانت  ن��وع  اأي  من  املنذرة  حقوق  وحماية  بحفظ  الكفيلة  �سدكم 

القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/6431(
املنذر : �سركة عوازل الدولية )�ض.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع رقم 1 ملك �سركة عوازل الدولية �ض.ذ.م.م
- رقم القطعة 613-764 - �سندوق بريد 37724 - مكاين 3380784790

تليفون : 043250002 - هاتف متحرك 0505257373 فاك�ض 043395095 
بوكالة املحامية/ خلود �سعيد ، وميثلها بالوكالة/نورهان اأنور حممد رقم الت�سديق : 2020/177126 

املنذر اإليه : �سيد ح�سني نقوى �سيد طاهر نقوى - باك�ستاين اجلن�سية 
يحمل بطاقة هوية رقم )784-1946-5959065-0( 

هاتف املنزل : 3471581  - العنوان : دبي - القوز - �ض ب : 33327 
فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم له�ا 
وامل�ستحق بواقع مبلغ وقدرة 40،570،4 درهم وذلك خ�لل خم�سة اأي�ام م�ن تاريخ ن�سر هذا الإنذار. واإل 
�سوف يتم اإتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة �سدكم الكفيلة بحفظ وحماية حقوق املنذرة من اأي نوع كانت 
واإ�ست�سدار اأمراأداء مع حتميلكم بكافة امل�سروفات والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق 

وحتى ال�سداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة اأم القيوين - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   UAQCFICIPOR2021 /0000310 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الإحتاد للأملونيوم - ذ م م  
بالقرب  الإحتاد  �سارع  الثعوب  ام  منطقة  القيوين  اأم  اإمارة  الإمارات   : الإقامة  حمل  جمهول 
مكاين  رقم   1 رقم  �سربة  املعل  عبداهلل  خالد   / ال�سيخ  ملك  ماركت  هايرب  احلياة  نور  من 

  )6622225492(
القيوين  اأم  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/8/1 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
حميد غريب 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6406(

مقدم من -املنذرة : بي ا�ض ايه احمد بن هزمي وم�ساركوه حاليا )بن �سبيب وم�ساركوه �سابقا(  بوكالة د/ اأحمد �سعيد 
�سامل بن هزمي  - وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي  وبوكالة الوكيل / جربالدار حامد حممد عقيد 

�سد / �سد املنذر اليه : �سركة �سفر نيبون للإ�ستثمار - �ض ذ م م
 - ب��رج خليفة   ، امورك�ض هولدينجز  - مكتب ملك   2007  ،  2006 رق��م  - مكتب  بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانها 
هاتف 04/4517000 ، هاتف متحرك رقم : 0504565585 - رقم مكاين : 2477286838 - فاك�ض : 

algrup@cipher.ae: الإلكرتوين  الربيد   044519000
املو�سوع : طلب اإعلن املنذر اليه بالن�سر 

يتقدم املخطرة للمخطر اليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي : تخطركم املنذر للمنذر اليه - ب�سداد 
مبلغ 65.615.50 درهم )خم�سة و�ستون الف و�ستمائة وخم�سة ع�سر درهما وخم�سون فل�سا( وذلك خلل خم�سة  
اأيام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�سة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف 
مواجهتك للمطالبة باإلزامك باأداء املبلغ ا�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 

،،، حتفظ  بكل  ال�سداد.  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  12% من 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6407(

مقدم من -املنذرة : توتال - اأ.ع.م - ذ م م - بوكالة د/ اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي
وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبداهلل ال�سويدي - وبوكالة الوكيل / جربالدار حامد حممد عقيد 

�سد / �سد املنذر اليه : 1-بلل للنقل العام - �ض ذ م م   2-مهدي ح�سن - باك�ستاين اجلن�سية 
الرابعة  ال�سناعية  القوز  منطقة    - دبي  اإمارة   : عنوانهما   - اجلن�سية  باك�ستاين   - ح�سني  الطاف  ر�سا  علي   -3

�سارع A16 - مكتب ملك عقار حكومة دبي رقم هاتف رقم : 043477766 - هاتف متحرك : 0504535251 - 
mail@bilaltransport.com : ض ب : 31195 دبي ، فاك�ض رقم : 043479077 - الربيد الإلكرتروين�

املو�سوع : طلب اإعلن املنذر اليه بالن�سر 
يتقدم املخطرة للمخطر اليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :

تخطركم املنذر للمنذر اليه - ب�سداد مبلغ 196.721.72 درهم )مائة و�ست وت�سعون الف و�سبعمائة واحدى وع�سرون 
درهم واثنان و�سبعون فل�سا( وذلك خلل خم�سة  اأيام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة 
املخت�سة لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة باإلزامك باأداء املبلغ ا�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات 

واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. بكل حتفظ ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/13014(
املن�ذر : بنك دبي الإ�سلمي )�ض م ع(

املنذر اليه : �سهري ميتهوفيل نالكات �سديق - )جمهول حمل القامة(
�سيغة العلن بالن�سر

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خلل  يف  درهم   )30،655.00( قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �سداد   - اول 
القانونية. ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة 
املخت�سة بطلب الذن ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبي ال�سلمي “تويوتا كورل - لوحة 
رقم 45637 - خ�سو�سي - كود C - اإمارة را�ض اخليمة - مويل ال�سنع 2015".  وفاءا 

للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)30،655.00( درهم .
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
اعالن بالن�صر        

يف الدعوى رقم 167/2021/57 تظلم �صرعي
رقم  الم��ر على عري�سة  بتاريخ ٢0١7/٨/30 يف  ال�سادر  القرار  الغاء  الدعوى:    مو�سوع 

٢0١7/١0٩٩ �سرعي واإزالة جميع اآثاره
طالب العلن:  نريوز نبيه بدر - �سفته بالق�سية:  متظلم

املطلوب اعلنهم:  ١- غزير حمدي حام�ض - �سفته بالق�سية:  متظلم �سده
اأعله ومو�سوعه الغاء القرار ال�سادر  اأقام عليكم التظلم املذكور  مو�سوع الإعلن :  قد 
اآثاره  جميع  واإزال���ة  �سرعي   ٢0١7/١0٩٩ رق��م  عري�سة  على  الم��ر  يف   ٢0١7/٨/30 بتاريخ 
بقاعة  �ض  �سباحا   ١١:00 ال�ساعة   ٢0٢١-0٨-0٩ امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن ُبعد يف مبنى الأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثلثة اأيام على القل، ويف حالة تخلفك� 

فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر        
 2611/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : ١- مقاولت بناء الهند�سة املتقدمة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة يونايتد بريكا�ست كونكريت دبي �ض.ذ.م.م 
ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ وق����دره 
تاريخ  م��ن   ٪٩ وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )١.٢3١.7٩٦.٨٦(

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق ٢0٢١/٨/٨ ال�ساعة 0٨:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

اعالن بالن�صر 
 3755/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/١-  خالد بن عبد العزيز بن ح�سني القديحي  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد عبدال�سلم حممد ح�سني 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢٥٤٨٢0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/13016(

املن�ذر : بنك دبي الإ�سلمي )�ض م ع( 
املنذر اليه : وقار �سعيد خان حممد �سعيد خان - )جمهول حمل القامة(

�سيغة العلن بالن�سر
ينذر املنذر املنذر اآليه بالتي :

املواعيد  خلل  يف  درهم   )42،675.00( قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �سداد   - اول 
القانونية. ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة 
املخت�سة بطلب الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبي ال�سلمي “مت�سوبي�سي لن�سر 
- لوحة رقم 12554 - خ�سو�سي - كود C - اإمارة را�ض اخليمة - مويل ال�سنع 2016" 

وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته)42،675.00 ( درهم.
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
مذكـرة تبليغ مدعـي عـليه بالن�صـر باللغة العربية والجنبية

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
يف الق�صية رقم )2021/5243( الدائرة الكلية ال�صارقة

اإىل املدعى عليه )تقابًل( : �سركة ميدل اي�ست انريجي ليمتد - ال�سرق الو�سط للطاقة املحدوده )ميكو(
حيث اأن املدعي )تقابًل( : بنك بريوت �ض م ل.

ت�سرف املدعي عليه ال�سابع تقابل )املدعي عليه ال�سابع ا�سليا( - حممد  �سحة  وعدم  ببطلن  احلكم   -1
�سعيد مطر  �سعيد مطر   - ا�سليا(  )املدعي  تقابل  الأول  عليه  واملدعي   - املهريي  ال�سري  اهلل جمعه  عبد 
ال�سويدي - ب�ساأن بيع العقار الكائن علي امللك رقم اأ/54 الرقم احلكومي 161 واملبني احلدود واملعامل 

ب�سحيفة الدعوي الأ�سلية واملتقابلة 2
املدعي عليها الثانية تقابل )املدعي عليها الثانية اأ�سليا( -دائرة الت�سجيل  مواجهة   k احلكم  �سدور   -2
اأ�سليا - حممد  و  �سابع تقابل  ه  ال  املدعي علي  ال�سارقة - ببطلن وعدم �سحة ت�سرف  باإمارة  العقاري 
مطر  �سعيد  مطر  -�سعيد  ا�سليا(  )املدعي  تقابل  الأول  عليه  واملدعي   - املهريي  ال�سري  جمعه  اهلل  عبد 
واملعامل  احلدود  واملبني   161 احلكومي  الرقم  اأ/54  رقم  امللك  علي  الكائن  العقار  بيع   -  k ال�سويدي 
ب�سحيفة الدعوي الأ�سلية واملتقابلة و�سطب وحمو اأي ت�سرف مت علي هذا العقار من تاريخ توقيع احلجز 

k . التحفظي احلا�سل
2014/6/3

بالتقابل امل�ساريف ور�سوم الدعوي املتقابلة ومقابل اتعاب املحاماة. عليهم  املدعي  الزام   -3
املحكمة  ال�سارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   17/8/2021 بجل�سة  باحل�سور  اأنت مكلف  لذلك 
البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سياً اأو ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�سفك مدعى عليه. 
مدير الدعوى / حمد الزرعوين

مكتب اإدارة الدعوى        

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 
مذكـرة تبليغ مدعـي عـليه بالن�صـر باللغة العربية والجنبية

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
يف الق�صية رقم )5155 /2021( الدائرة الكلية ال�صارقة

اإىل املدعى عليه )تقابًل( : �سركة ميدل اي�ست انريجي ليمتد - ال�سرق الو�سط للطاقة املحدوده )ميكو( 
حيث اأن املدعي )تقابًل( : بنك بريوت �ض م ل.

1- احلكم ببطلن وعدم �سحة ت�سرف املدعي عليها الثالثة اأ�سلياً وتقابًل - املجموعة ال�ستثمارية اخل�سو�سية 
اإمارة  القا�سمية  الند / حي  158 مبنطقة  الكائن على قطعة الأر�ض رقم  العقار  ب�ساأن  ال�سارقة(  املحدود )فرع 
ال�سارقة، والعقار الكائن على قطعة رقم 75 مبنطقة النهدة اجلديدة ال�سناعية الأوىل- اإمارة ال�سارقة( املبني 
و�سفهما ب�سحيفة الدعوى املتقابلة ، وعدم نفاذ ذلك البيع قبل البنك املدعى تقابًل )املدعي عليه الأول اأ�سلياً( 
 158 وب�سطب وحمو اأي تعاملت متت على العقارات مو�سوع الدعوى )العقار الكائن على قطعة الأر�ض رقم 
 ، اجلديدة  النهدة  مبنطقة   75 رقم  قطعة  على  الكائن  والعقار  ال�سارقة،  اإمارة  القا�سمية  الند/حي  مبنطقة 
ال�سناعية الأوىل- اإمارة ال�سارقة( من �سجلت دائرة الت�سجيل باإمارة ال�سارقة )اخل�سم املدخل( من تاريخ توقيع 

احلجز احلا�سل يف 26/3/2014 وحتي تاريخ �سدور احلكم يف الدعوى املاثلة. 
العقاري باإمارة ال�سارقة ببطلن ت�سرف املدعي  الت�سجيل  دائرة  املدخل  اخل�سم  مواجهة  يف  احلكم  �سدور   -2
عليها الثالثة اأ�سلياً وتقابًل - املجموعة ال�ستثمارية اخل�سو�سية املحدود )فرع ال�سارقة( - علي العقار الكائن على 
قطعة الأر�ض رقم 158 مبنطقة الند /حي القا�سمية اإمارة ال�سارقة، والعقار الكائن على قطعة رقم 75 مبنطقة 
النهدة اجلديدة ، ال�سناعية الأوىل- اإمارة ال�سارقة، و �سطب وحمو اأي تعاملت متت على العقارين امل�سار اليهما 
من �سجلتها من تاريخ توقيع احلجز احلا�سل يف 26/3/2014 وحتى تاريخ �سدور احلكم يف الدعوى املتقابلة.   
لذلك اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 17/8/2021 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية 
املدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 10 ( �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعله – بو�سفك مدعى عليه.
مدير الدعوى / حمد الزرعوين

مكتب اإدارة الدعوى        

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/6432(
املنذر : �سركة عوازل الدولية )�ض.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�ض اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع رقم 1 ملك �سركة عوازل الدولية �ض.ذ.م.م
- رقم القطعة 613-764 - �سندوق بريد 37724 - مكاين 3380784790

تليفون : 043250002 - هاتف متحرك 0505257373 فاك�ض 043395095 
بوكالة املحامية/ خلود �سعيد ، وميثلها بالوكالة/نورهان اأنور حممد رقم الت�سديق : 2020/177126 
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فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم له�ا وامل�ستحق بواقع مبلغ 
وقدرة 500،500  درهم وذلك خ�لل خم�سة اأي�ام م�ن تاريخ ن�سر هذا الإنذار. واإل �سوف يتم اإتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة 
والفائدة  امل�سروفات  بكافة  حتميلكم  مع  اأم���راأداء  واإ�ست�سدار  كانت  ن��وع  اأي  من  املنذرة  حقوق  وحماية  بحفظ  الكفيلة  �سدكم 

القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عن م�صاركة "اأمرية" يف"فيني�صيا ال�صينمائي"

تار� عبود: �أ�سعر 
باحلما�ض .. و�حللم 

�أ�سبح حقيقة

ولدت  فل�سطينية  م��راه��ق��ة  واأم������رية 
والدها  م��ن  جمهري  تلقيح  بعملية 
امل���ع���ت���ق���لت  ال���������س����ج����ني يف  ن���������وار 
الظروف  جت��ربه��ا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
ملعرفة  رح���ل���ة  ت��خ��و���ض  اأن  ع��ل��ى 

احلقيقة وراء هويتها.
وع����ن م�����س��ارك��ة ف��ي��ل��م اأم������رية يف 
ال�سينمائي،  فيني�سيا  مهرجان 
�سرف  "اإنه  ع��ب��ود  ت���ارا  ق��ال��ت 
كبري يل، وحلم اأ�سبح حقيقة، 
اأ�����س����ع����ر ب���احل���م���ا����ض وال�������س���وق 
ال�سا�سة  ع��ل��ى  الفيلم  مل�����س��اه��دة 
عائلتي  اأرى  واأن  ال���ك���ب���رية 
ال��ف��ن��ي��ة م����رة اأخ����رى 
ب�����ع�����د ف�����رتة 

طويلة.
اأثراً  ت��رتك  واأن  القلوب،  اإىل  حكايتنا  ت�سل  اأن  " اأمتنى   : واأ�سافت 
كبرياً يف املُ�ساهد، لقد انتظرنا هذه اللحظة بحرارة، وهذا هو ح�ساد 

عملنا ال�ساق."
ي�سارك تارا عبود بطولة فيلم اأمرية عدد كبري من النجوم العرب من 
بينهم النجمة �سبا مبارك، علي �سليمان وقي�ض نا�سف، ووليد زعيرت، 
الثلثي  تاأليف  من  م�سرتك،  فل�سطيني  اأردين  م�سري  انتاج  وه��و 

حممد وخالد و�سريين دياب.
ومهرجان فيني�سيا ال�سينمائي هو اأحد اأعرق املهرجانات الدولية، ُيقام 
لأهم  الرئي�سية  املحطات  واأح��د  باإيطاليا،  فيني�سيا  مدينة  يف  �سنوياً 
الكوري  املخرج  ال��دورة احلالية  وي��رتاأ���ض جلنة حتكيم  العام،  اأف��لم 

.Parasite بوجن جون هو، احلائز على جائزة الأو�سكار عن فيلم
�سكرين  جم��ل��ة  اخ��ت��ارت��ه��ا  اأردن����ي����ة،  فل�سطينية  مم��ث��ل��ة  ع��ب��ود  ت����ارا 
العرب   الغد  برنامج جنوم  الرابعة من  الن�سخة  اإنرتنا�سونال �سمن 
القاهرة  م��ه��رج��ان  م��ن  ال�42  ال����دورة  خ���لل  امل��ج��ل��ة  قدمتها  ال��ت��ي 
 10 عمرها  ك��ان  منذ  التمثيل  ب���داأت   .2020 ال���دويل  ال�سينمائي 
وراء  بينها من  الق�سرية، من  الأف���لم  ع��دد من  خ��لل  �سنوات، من 
الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما ال�سوملي، 
ثم ظهرت يف دور رئي�سي يف فيلم اأمرية اجلبال )2009( 
للمخرج اأجمد الر�سيد اأمام الفنان عامر اخلف�ض؛ 
امل��خ��رج��ني من  ت��خ��رج ه���وؤلء  وه��ي م�سروعات 

معهد البحر الأحمر للفنون ال�سينمائية.
تخرج  فيلمي  يف  عبود  ت��ارا  �ساركت  بعدها، 
اآخرين ملخرجني من معهد SAE يف عمان:  
فيلم 12 �سنتيمرت )2014( للمخرج زيد 
خالد، وفيلم حياة )2019( للمخرجة لني 
جوائز.  ع��ل��ى  الفيلمني  ح�سل  وق���د  ع��و���ض، 
ومن اأحدث اأعمال تارا التليفزيونية، امل�سل�سل 
مبارك،  �سبا  اأم���ام   ،)2019( ع��ب��ور  الأردين 
والذي تدور اأحداثه يف خميمات اللجئني وما 

يواجهونه من معاناة يومية.

تبداأ الفنانة ليلى عز العرب ت�سوير م�ساهدها 
اأن العمل  اإىل  يف فيلم )حامل اللقب(، م�سرية 
ان�سغال  ب�سبب  م��رة  م��ن  اأك��ر  ت�سويره  ت��اأج��ل 

اأبطال الفيلم بارتباطات اأخرى.
التح�سري  ب��داأت  اإنها  ال��ع��رب،  عز  ليلى  وقالت 
ل���دوره���ا يف ال��ف��ي��ل��م، ح��ي��ث جت�����س��د دور وال���دة 
اأحداث  اأن  اإىل  لفتة  ال�سربيني،  دينا  الفنانة 
العمل تدور يف اإطار اجتماعي كوميدي م�سوق، 
ويعترب اأول فيلم يظهر فيه ه�سام ماجد بدون 
���س��ه��رت��ه��م��ا يف  ب��ع��د  "�سيكو" خ��ا���س��ة  ���س��دي��ق��ه 

الأعمال التي قدمها الثنائي معا.
عرو�ض  يف  ح��ال��ي��ا  ت�����س��ارك  اأن���ه���ا  اإىل  ول��ف��ت��ت 
هاين  ال��ف��ن��ان  م���ع  العربي"  "اأبو  م�����س��رح��ي��ة 
رمزي، كما اأنها بداأت موؤخرا ت�سوير م�ساهدها 
اأحمد  ل��ل��م��وؤل��ف  زينب"  "ال�سيدة  م�سل�سل  يف 

يف  وت�����س��ارك  النقلي،  حممد  وامل��خ��رج  �سبحي، 
بطولته ب�سحبة عدد من النجوم وعلى راأ�سهم 
�سو�سن بدر، وحممود عبد املغني، ح�سام داغر، 
واأح��م��د وف��ي��ق، منوهة ب��اأن��ه م��ن امل��ق��رر عر�ض 

امل�سل�سل يف مو�سم ال�ستاء املقبل.
 60 يف  اأح��داث��ه  ت���دور  امل�سل�سل  اأن  واأو���س��ح��ت 
ح��ل��ق��ة، يف اإط�����ار اج��ت��م��اع��ي م�����س��وق ح���ول حي 

ال�سيدة زينب، 
وجت�سد خلله دور �سيدة من طبقة اأر�ستقراطية 

تنتمي للأحياء الراقية.
واأ�سارت اإىل اأنها حت�سر اأي�سا لتقدمي برنامج 
تليفزيوين جديد حول املراأة والرجل ووجهات 
نظر كل منهما يف املواقف املختلفة، حيث تتبنى 
نظر  ووجهات  مواقف  الربنامج  خلل حلقات 
امل������راأة، ف��ي��م��ا ي��ت��ن��اول م��ذي��ع اآخ����ر وج��ه��ة نظر 

يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  لفتة  واآرائ���ه،  الرجل 
اإىل تقريب وجهات النظر بني الطرفني.

وعن مدى تاأثري العمل الإعلمي على م�سرية 
الربامج  تقدمي  جتربة  يخو�ض  ال��ذي  الفنان 
اأن  اإىل  العرب  عز  ليلى  اأ���س��ارت  التليفزيونية، 
على  �سكل  ب��اأي  �سلبا  يوؤثر  ل  الإعلمي  العمل 
م�����س��رية ال��ف��ن��ان وارت��ب��اط��ات��ه ال��ف��ن��ي��ة ���س��واء يف 
اأو  ال�سينمائية  اأو  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال  ت�سوير 
اأن ينظم الفنان وقته ب�سكل  امل�سرحية، ب�سرط 
فالفنان حينما  اأولوياته،  بتحديد  ويقوم  جيد 
يرتبط بتقدمي عر�ض م�سرحي تكون الأولوية 
للم�سرح لأنه مرتبط بوقت للعر�ض واجلمهور، 
ويكون ت�سوير الأعمال ال�سينمائية اأو الدرامية 
اأخ���رى بعيدا ع��ن الوقت  اأوق����ات  وال��ربام��ج يف 

املخ�س�ض للم�سرح.

اأكد الفنان اأحمد عز اأن فيلمه اجلديد "العارف" 
الذي طرح اأم�ض بدور العر�ض ال�سينمائي يعترب 
اأول فيلم يوثق ملفهوم حرب املعلومات مبفهومها 
ال�سامل، يف ظل التحديات التى تواجهها الدولة 
امل�سرية خلل الفرتة احلالية وكيفية بناء �سبكة 
ل���لأم���ن امل��ع��ل��وم��ات��ى حم��م��ي��ة م���ن الخ�����رتاق اأو 
التج�س�ض، م�سددا على اأن احلرب يف امل�ستقبل لن 
تكون بالأ�سلحة واملعدات الثقيلة ولكن من خلل 
الأمن املعلوماتى وكيفية حماية الهوية والوثائق 
على  م�سددا  الخ���رتاق،  اأو  الت�سريب  من  املهمة 
اأك��رب خمزون  اأن يكون لديها  اأن كل دول��ة ت�سعى 
يف  التنموية  م�سروعاتها  على  يخدم  معلوماتى 

امل�ستقبل وي�سون حق الأجيال اجلديدة.
وقال "عز" يف ت�سريحات عقب العر�ض اخلا�ض 
فهمى  اأح��م��د  بطولته  يف  ي�ساركه  ال���ذي  للفيلم 
�سعد  ورك��ني  ب�سيب�ض وحممود حميدة  وكارمن 
املمثل بدوره  اإن  الديب  اأحمد علء  اخ��راج  ومن 
ل ينف�سل عن واقعه الذي يعي�سه وهو ما يجعله 
يت�سجع لتقدمي الفيلم دون توجيه معني من اأحد 

حيث يرى اأنه حتدي جديد يف م�سواره الفنى.
واأ�ساف "عز" اأن الفيلم واجهته حتديات عددية 
اأث���ن���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذ و���س��ف��ه ب��امل��ره��ق وال�����س��اق جدا، 
اأبرزها ال�سفر بني اأربع دول هى بلغاريا وايطاليا 
تنفيذ  �سكل �سعوبة يف  ما  وماليزيا وم�سر وهو 
ال��ع��م��ل ال����ذي ا���س��ت��غ��رق ت�����س��وي��ره وق��ت��ا طويل، 
ف�سل عن جائحة كورونا التى عطلت الت�سوير 
لفرتة كما علطت طرح الفيلم حتى يكون الوقت 

ملئما.
يتجاوز  اأن  وت��وق��ع��ه  الي��������رادات  ����س���راع  وح����ول 
الفيلم ايرادات فيلمه الأخري "املمر" الذي حقق 
جتاوز  وعدم  كورونا  جائحة  ظل  يف  مليونا   77
احل�سور ن�سبة 50 يف املائة بدور العر�ض، وقال 
اأمر  اأ�سبحت  وكورونا  اهلل..  بيد  كله  "الأمر  عز 
اأ�سبت بالفريو�ض  التعاي�ض معه فاأنا  واقع علينا 
رم�سان  يف  مرتدة  هجمة  م�سل�سل  ت�سوير  اأثناء 

ف��م��ا علي   .. ت��ع��اف��ي��ت منها  امل��ا���س��ي واحل��م��د هلل 
امل�ستطاع  ق�����در  واج����ت����ه����دت  ب����ه  ق���م���ت  ك��م��م��ث��ل 

واجلمهور هو �ساحب احلكم الأخري"
واأ�سار "عز" اىل اأن املناف�سة مع كرمي عبدالعزيز 
مرتني"  ل��ل��م��اأذون  ي��ذه��ب  ل  "البع�ض  بفيلمه 

�سبق  ال��ل��ذان  اأنا"  "م�ض  بفيلمه  ح�سنى  وت��ام��ر 
ط��رح��ه��م��ا خ���لل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة اأن����ه ل يجد 
عمره  �سديق  ك��رمي  لأن  املناف�سة  يف  غ�سا�سة 
كله يف  والأم����ر  اخل���ري،  ل��ه  ويتمنى  ال���ذي يحبه 

�سالح �سناعة ال�سينما.

فيني�صيا  مهرجان  فى  عبود  تارا  الأردنية  املمثلة  ت�صارك   
ال�صينمائي باإيطاليا يف دورته ال�78 باأول بطولة لها من خالل 
الفيلم عر�صه  ي�صهد  "اأمرية" للمخرج حممد دياب، حيث  فيلم 
املهرجان  ويقام  اآف��اق،  م�صابقة  يف  مناف�صته  خالل  من  العاملي 

خالل الفرتة من 1 وحتى 11 �صبتمرب.

ليلى عز �لعرب تبد�أ ت�سوير 
فيلم "حامل �للقب" 

�أحمد عز: "�لعارف" �أول فيلم 
يوثق حلرب �ملعلومات

�أمري كر�رة بطل 
)هجمة مرتدة 2(

م��ن خ��لل اجلزء  البولي�سية جم���دداً،  ل��ل��درام��ا  ك���رارة  اأم��ري  الفنان  يعود 
الثاين مل�سل�سل "هجمة مرتدة 2"، الذي �سُيعر�ض خلل رم�سان 2022، 
م جزاأه الأول  حيث وافق على بطولة اجلزء اجلديد من امل�سل�سل، الذي قدَّ

الفنان اأحمد عز يف رم�سان املا�سي.
وقت  يف  اجلديد،  اجل��زء  حلقات  كتابة  دوي��دار  باهر  ال�سيناري�ست  ويبا�سر 
لبداية  متهيداً  احلالية،  الفرتة  خ��لل  العمل  فريق  باقي  اختيار  يجري 

الت�سوير قبل نهاية العام احلايل.
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اإجراءات  ت�سهيل  التايلندية  احلكومة  على  يجب  انه  نعتقد  قائل،  واأ�سار 
ال�سياحة  ع���ودة  ب��داي��ة  م��ع  ال�سياح خا�سة  م��ن  اأك���رب  ع��دد  لك�سب  ال��دخ��ول 
الو�سول  ب�سهولة  تايلند عرفت  وان  اأوروب��ا. خا�سة  دول مثل  الدولية يف 

اليها ولي�ض عرب تعقيدات اجرائية. 
وا�ساف: ان خطة �ساند بوك�ض جيدة ولكن يجب ت�سريع الجراءات وت�سهيل 
دخل ال�سياح حتى لو يف اطار فنادق حمددة، يف وقت ت�سعى تايلند لك�سب 

عدد اأكرب من الزوار بعد تاأثر حركتها ال�سياحية يف فرتة كوفيد 19. 
م��وؤك��دا اأن ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة تتطلب م��زي��دا م��ن امل��رون��ة ل��ل��دخ��ول م��ع فتح 
تعد  التي  ب��ات��وجن  منطقة  خا�سة  ال�سياح  يرتادها  التي  ال�سياحية  امل��واق��ع 
وجهة ال�سياحة اخلليجية. واكد يو�سف البلو�سي اأن جولة الوفد العلمي 
اخلليجي كانت فر�سة لكت�ساف بوكيت من جديدة يف ظل وجود منتجعات 
زي���ادة جرعات  ان يتم  م��ا يجب  ل��ل��زوار وه��و  فخمة توفر اف�سل اخل��دم��ات 
من  كبري  ع��دد  ك�سب  ميكنها  التي  املنتجعات  ه��ذه  ملثل  ال�سياحي  ال��رتوي��ج 
ال�سوق اخلليجي خا�سة ل�سياحة ما يعرف ب� " ق�ساء �سهر الع�سل" للعر�سان 

وكذلك العائلت التي تف�سل ال�ستجمام.

�صعب من كوكب اآخر 
جمموعة  ومدير  موؤ�س�ض  ال�سدر  اأحمد 
)مواقع دبي جلوبال نيوز( قال: بوكيت.. 
الأوىل..  التايلندية  ال�سياحة  واج��ه��ة 
اأر����ض مطار  ال��ط��ائ��رة على  اأن حت��ط  م��ا 
بوكيت حتى جتد البت�سامة تتلقاك من 
وج��ه مبت�سم  اأ�سارير  فهنا  ل��وج��ه..  وج��ه 
ابت�سامات بغري ح�ساب  ي��وزع  وهناك من 
اخلال�سة  التحية  �سيل من  دونهما  ومن 

بكلمات مل اأفهمها من قبل.
�سوادي كاب )اأو كا للموؤنث( كلمة مرافقة 
ابت�سامة حتظى بها يف الطريق من  لكل 
اأن يخرج  يكاد  الفندق.. حتى  اإىل  املطار 
التايلندي  ال�سعب  حفاوة  م��دى  لإظهار  لك  يقولها  من  اأحلمك  يف  لك 

بالرتحيب بك،
اأول الأمر اعتقدت اأن هذا كله يل حيث اأنها اأول زيارة يل لهذا البلد امل�سياف 
ولأنني كنت مدعواً مع هيئة ال�سياحة التايلندية اإل اأنني تنبهت اأن كل من 
كانوا معي نالوا حظهم من التحيات وال� )�سوادي كاب( تلك، هنا عرفت اأنهم 
واأن حقيقة البت�سامة  ا�ستثناء لهم من احلظ مثلما نلت  يف كل مكان بل 

تكمن يف طبيعة ال�سعب التايلندي ولي�ست للقادمني من اخلارج فقط.
حقاً ذهلت من كم ال�سعادة يف هذا ال�سعب وكاأنه كوكب اآخر على الأر�ض .. 
مملوء بال�سعادة رغم ما يف حياة الب�سر من تناق�سات، نحتاج اإىل هذا اجلانب 
قيود..  اأي  دون  املطلق  ال�سعادة  جانب  التايلندية،  ال�سخ�سية  من 
نحتاج اإىل توزيع البت�سامة على بع�سنا البع�ض.. دعوة اإىل 
اإىل  اأخيه.. �سافر  كل من يفتقد فن البت�سام يف وجه 
تعلم منهم فن  ال��وق��ت...  م��ن  ف��رتة  تايلند 
ال�سوادي  فن  البت�سام.. 
ي�سافر  م��ث��ل��م��ا  ك����اب 
لتعلم  ال����ب����ع���������ض 
فلو  اليوجا... 

فقدنا البت�سام فقدنا الإح�سا�ض بجمال حياتنا.

بوكيت.. معامل �صياحية رائعة ومنتجعات على اأرقى م�صتوى
رابطة  موؤ�س�ض  ال�ساعدي  را�سد  �سلطان 
)ع�ساق تايلند( اعترب اأن زيارته لبوكيت 
�سمن الوفد الإعلمي الإماراتي بدعوة 
دبي  يف  التايلندية  ال�سياحة  هيئة  من 
واحدة  على  للتعرف  فر�سة  ل��ه  اأت��اح��ت 
من اأهم واجمل اجلزر عاملياً ، فقد حباها 
اخل���ال���ق مب���زاي���ا ع���دي���دة اأه��ل��ت��ه��ا لتكون 
ال�سفوة  وقبلة  للزوار  املف�سلة  الوجهة 
جمموعة  و���س��ط  التميز  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني 
الرائعة  الطبيعية  املناظر  م��ن  �ساحرة 
والفنادق واملنتجعات الراقية باإطللتها 
امل��م��ي��زة، ي�����س��اف اإىل ذل���ك ال��ك��ث��ري من 
م�ستوى،  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ال��ت�����س��وق  م���راك���ز 

واملطاعم املميزة والتي تقدم خمتلف الأطباق التي تر�سي كافة الأذواق.
وعرب ال�ساعدي عن انبهاره مبا �ساهده من م��زارات �سياحية فريدة وجزر 
�سغرية تاأ�سر النفو�ض والألباب، خا�سة ملحبي الغو�ض والغط�ض وال�سباحة 
ال�سياحة يف  اإىل متعة  والعديد من الأن�سطة والريا�سات البحرية، م�سرياً 
عالقة  تظل  �سوف  والتي  لل�سيوف  ا�ستقبالهم  وحفاوة  اأهلها  وك��رم  بوكيت 

يف الذاكرة. 
املقبلة،  الفرتة  زي��ارة بوكيت خلل  الإقبال على  اأن يزيد  ال�ساعدي  وتوقع 
م�سيداً مبا تقوم به احلكومة التايلندية من جهود لتطبيق كافة الإجراءات 
ال�سياح واحلفاظ عليهم من حلظة و�سولهم  الحرتازية اللزمة حلماية 

اإىل مغادرتهم اجلزيرة ب�سلم.
 

بوكيت تزخر بالعديد من املزارات 
ال�صياحية

لكرة  الإم�����ارات  منتخب  يف  لع��ب  فهد 
لتايلند  ح���ب���ه  ع����ن  ع�����رّب  ال�������س���الت 
يحر�ض  التي  بوكيت  بجزيرة  وتعلقه 
على زيارتها كل عام، ومل يتخلف عن 

زي��ارت��ه��ا ���س��وى ال��ع��ام امل��ا���س��ي نظراً 
كوفيد- فريو�ض  انت�سار  لظروف 
ال����ع����امل..  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى   19

�سعادتي  ك��ان��ت  ك���م  واأ�����س����اف: 
باختياري �سمن  حني علمت 

ال������وف������د الإع������لم������ي 
بوكيت  ل���زي���ارة 

اإىل  امل����ح����ب����ب����ة 
ن��ف�����س��ي وك���ان���ت ف��ر���س��ة رائ���ع���ة ل���زي���ارة العديد 

 coral( م���ث���ل  ال�����س��ي��اح��ي��ة  الأم�����اك�����ن  م����ن 
 island_Zip Lining )Flying

)Hanuman( big boda
وقال فهد: اإن بوكيت يف طريقها للعودة اإىل 

ال�سياحة  خريطة  يف  الطبيعية  مكانتها 
اإقبال املزيد من ال�سياح  العاملية واأتوقع 
دائماً  واأنا  املقبلة،  الفرتة  عليها خلل 
نظراً  بزيارتها  اأ�سدقائي  اأن�سح 
لت��خ��اذه��ا ك��اف��ة الإج�����راءات 
للحفاظ  الح����رتازي����ة 
ع�����ل�����ى �����س����لم����ة 

�سيوفها.

جزيرة تاألفها �لروح ويتعلق بها �لوجد�ن

بوكيت �أيقونة �ل�سياحة يف تايالند

ال�سعب التايلندي الودود امل�سياف املحب للحياة يحر�ض على الحتفاء 
�سخ�سية  من  ج��زءان  وهما  مرحبة  وانحناءة  دافئة  بابت�سامة  ب��ال��زوار 
و�سيلة  خ��ري  ه��ي  الب��ت�����س��ام��ة  اأن  ف��ه��م  يوؤمنون  ال�����س��ع��ب،  ه���ذا  وث��ق��اف��ة 
ال�سخ�سية  العلقات  وتعزيز  احلياة  نوعية  لتح�سني  وجمانية  �سهلة 
وال�سعور  النف�سية  وال��راح��ة  م��ن  الإيجابية  اأج���واء  وب��ث  والجتماعية 
البت�سامة  اأ�سبحت  املزاجية، حتى  احلالة  والتفاوؤل وحت�سني  بال�سعادة 

لغة التوا�سل الأ�سا�سية مع هذا ال�سعب الرقيق. 
اإم��ارات��ي مبنا�سبة  اإعلمي  وف��د  بوكيت �سمن  اإىل جزيرة  زي��ارة  كنا يف 
ي�ستطيع  العاملية… يف كل مكان  ال�سياحة  اأم��ام حركة  افتتاح اجلزيرة 
الزائر التقاط الكثري من تفا�سيل اجلمال التي تاأ�سر القلوب والأب�سار 
املتعة  يف  للراغبني  ا�ستقطاباً  ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اأك��ر  م��ن  ك��واح��دة 
خمتلف  ع�سل  �سهر  لق�ساء  يخططون  ل��ل��ذي��ن  وك��ذل��ك  وال���س��ت��ج��م��ام 

والحتفاظ بذكريات جميلة ترافقهم طول حياتهم.
قد ل جتد كلمات ت�سف بها زيارتك لبوكيت فمناظرها الطبيعية رائعة 
و�سعبها اأكر روعة، هي بالفعل جزيرة تروج لنف�سها بنف�سها وب�سكانها 
دون ع��ن��اء، ج��زي��رة م��ت��ف��ردة ل ت�سبه غ��ريه��ا م��ن اجل���زر، تده�سك مبا 

تختزنه من روائع قلت مثيلتها يف العامل كله. 
ومن بني اأفراد الوفد الإعلمي الذين زاروا بوكيت وراأوه��ا راأي العني 
واأكرها  العامل  اأجمل ج��زر  واح��دة من  اأنها تعد  اإج��م��اع على  ك��ان ثمة 
�سحراً وجماًل، )الفجر( �سجلت انطباعاتهم وكانت كلها اإيجابية للغاية 
ومل تكن لديهم اأي ملحظات �سوى الإجراءات امل�سددة جداً لل�سفر اإىل 
اجلزيرة والتي ت�ستغرق وقتاً طويًل ..وقد وعد نائب رئي�ض هيئة تن�سيط 

ال�سياحة يف تايلند بتخفيف تلك الإجراءات خلل ال�سهر اجلاري.

جزيرة مثالية لق�صاء �صهر الع�صل 
وت�صهيل اإجراءات ال�صفر �صرورة

البلو�سي،  اأح��م��د  ب��ن  يو�سف  وي��ق��ول 
رئ���ي�������ض حت����ري����ر ج�����ري�����دة وج���ه���ات 
�سلطنة  م��ن  ت�����س��در  ال��ت��ي  ال�سياحة 
اأن خطوة فتح بوكيت  ُعمان، ل �سك 
متثل  الدوليني  ال�سياح  حركة  اأم��ام 
التايلندية  لل�سياحة  مهمة  جتربة 
رغ�����م اأن����ه����ا ���س��ع��ب��ة ع���ل���ى ك���ث���ري من 
ال�سياح يف ظل متطلبات الدخول اىل 

بوكيت.

بوكيت- د. �رشيف البا�سل:

واأكرثها  العامل  دول  اأجمل  من  واحدة  تايالند 
تعد  اخل�صو�ص  وجه  على  وبوكيت  لل�صياح،  ا�صتقطابًا 
فهي  للزوار  ا�صتقباًل  ال�صياحية  الوجهات  اأكرث  من 
حيث  ال�صياحي  اجلذب  مقومات  من  العديد  جتمع 
املا�صي  عبق  بني  يجمع  فريد  عامل  ا�صتك�صاف  ميكنك 
ال�صعادة  تغمرك  امل�صتقبل..  واإ�صراقة  احلا�صر  و�صحر 
حيث  الدويل  بوكيت  مطار  اإىل  و�صولك  حلظة  من 
�صوارعها  اإىل  تخرج  اأن  وما  انتظارك،  يف  البت�صامة 
كل  يف  ت�صاهدها  التي  الوارفة  اخل�صرة  تده�صك  حتى 
مكان تقع عيناك عليه و�صط اأبنية ملونة كاأنها م�صرح 
خا�ص  ملكي  طابع  ذي  مهرجان  اأو  مبهر  لعر�ص  ي�صتعد 

يحاكي األف ليلة وليلة يف احل�صارة والثقافة والتاريخ 
وفنون العمارة والأناقة والتنوع واملحبة والتمازج الذي 
ين�صهر يف بوتقة اجلمال والرومان�صية، جتمع ب�صحرها 
الأكرث  واجلبال  احلامل  والهدوء  اخلالبة  الطبيعة 
يجعلها  ما  املعتدل  والطق�ص  املختلفة  باألوانها  جماًل 
واحدة من اأف�صل الوجهات املف�صلة للباحثني عن التميز 
خا�صة  �صواء،  حد  على  والأجانب  العرب  ال�صياح  من 
الفاخرة  املنتجعات  وانت�صار  الفنادق  اأرقى  توفر  مع 
باطاللتها البانورامية التي يتخذ معظمها طابع الفلل 
بالإ�صافة  واخل�صو�صية،  التفرد  لراغبي  وال�صاليهات 
اإىل مطاعمها التي تقدم لك عددًا من الأطباق ال�صهية 
املاأكولت  جتربة  فر�صة  لك  تتيح  وبالطبع  واملثرية، 

التايالندية ال�صهرية مبذاقها احلار اللذيذ.

اإىل اللقاء يف تايالند
كفيلة  ل��ت��اي��لن��د  واح������دة  زي������ارة  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
بال�سعادة  ال�����س��ع��ور  م��ن  مب��زي��ج  وم����دك  ه��م��وم��ك  بغ�سل 
والتفاوؤل  ال��ذه��ن  و���س��ف��اء  النف�سية  وال���راح���ة  وال��ت��م��ي��ز 
ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل اإل اأن���ه���ا ل��ي�����س��ت ك��اف��ي��ة ل���س��ت��ك�����س��اف ك���ل ما 
مغادرتك  فبمجرد  واجلمال  ال�سحر  مواطن  من  حتمله 
الرحيل  م����وع����د  اق��������رتاب  م����ع  ب����ل ورمب�������ا  ل���ت���اي���لن���د، 
املقبلة.  ال���زي���ارة  م��وع��د  حت��دي��د  ف��ك��رة  ع��ل��ي��ك  ت�سيطر 

املبت�سمني  الطيبني  الب�سطاء  مواطنيها  اإىل  فتنظر 
باحليوية  تنب�ض  ال��ت��ي  وط��رق��ات��ه��ا  ���س��وارع��ه��ا  واإىل 

واحلياة، واإىل اأ�سجارها املتنوعة ونباتاتها النادرة 
الفريدة،  امل��ع��م��اري��ة  الت�ساميم  ذات  ومبانيها 

واإىل زخات املطر التي لزمتك طوال رحلتك، 
و ل تقول وداع��اً تايلند.. فكل جوارحك 

ت��ق��ول: اإىل ل��ق��اء ق��ري��ب م��ع م��زي��د من 
ل����ل����ع����ودة جم��������دداً.ال�������س������ت������ي������اق 

بوكيت.. املكان الأن�سب لق�ساء )�سهر ع�سل( خمتلف

بوكيت �أيقونة �ل�سياحة يف تايالند
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كيف يوؤدي ف�سل �لكلى �ملزمن �إىل 
زيادة خطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب؟

اأم��را���ض الكلى  اأ�سكال  ال��ع��امل م��ع �سكل م��ن  %9 م��ن �سكان  ي��ق��ارب  يعي�ض م��ا 
املزمنة، والتي ل توؤثر فقط على وظائف الكلى، ولكن ترتبط اأي�سا بزيادة خطر 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ويف درا�سة جديدة، وجد الباحثون بقيادة جامعة كيو�سو م�سارا جزيئيا اأ�سا�سيا 
ميكن اأن يف�سر كيف يت�سبب مر�ض الكلى املزمن يف ف�سل القلب، ما قد ي�ساعد 

يف تطوير الأدوية العلجية للحد من هذه امل�ساعفات القلبية.
ووجد الباحثون، عند درا�سة الفئران، اأن املحرك الرئي�سي هو خلل يف نوع من 

خليا الدم البي�ساء ت�سمى اخللية الوحيدة.
امللزم،  وب��روت��ي��ن��ه   A فيتامني  م�ستويات  زي����ادة  ع��ن  ال��وظ��ي��ف��ي  اخل��ل��ل  وي��ن��ت��ج 
ال�ساعة  امل��ع��روف:  اجليني  امل�سار  ك�سر  املزمن،  الكلى  ملر�ض  �سائع  عر�ض  وه��و 
اأكر الوظائف البيولوجية  البيولوجية. وال�ساعة البيولوجية هي واحدة من 

التي ل غنى عنها يف الكائنات احلية.
والفهم ال�سائع للم�سار هو اأنه يتحكم يف اأمناط نومنا. ومع ذلك، تلعب ال�ساعة 
البيولوجية دورا اأكرب بكثري، حيث توؤثر على �سغط الدم ومعدل الأي�ض وحتى 
ب�سكل  تتاأثر  %10 من جيناتنا  يقارب  ما  الواقع،  الهرمونات. ويف  م�ستويات 

مبا�سر بال�ساعة البيولوجية.
بكلية  الأ�ستاذ  اأوه��دو،  ل�سيغهريو  طبيعيا  هدفا  منه  جعلت  اخل�سائ�ض  وه��ذه 
العلوم ال�سيدلنية بجامعة كيو�سو، وفريقه للتحقيق يف اأ�سباب التهاب القلب 

والتليف الناجم عن اأمرا�ض الكلى املزمنة.
الفئران  اأن  "وجدنا  ال��درا���س��ة:  م��وؤل��ف��ي  اأوائ����ل  اأح���د  ي��و���س��ي��دا،  ي��وي��ا  وي��و���س��ح 
البيولوجية،  لل�ساعة  الرئي�سيني  املنظمني  اأح���د  امل��ت��ح��ور،  ال�ساعة  ج��ني  ذات 
على  امل��زم��ن��ة،  الكلى  ب��اأم��را���ض  املتعلقة  القلب  م�ساكل  اأع��را���ض  م��ن  قللت  ق��د 
 Nature ال��درا���س��ة يف جم��ل��ة  ون�����س��رت  الدم".  ارت���ف���اع ���س��غ��ط  ال��رغ��م م��ن 
التاأثري  ه��ذا  وراء  الكامن  ال�سبب  عن  وللبحث   .Communications
بخلل  ال�ساعة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  اجلينات  يف  ت�سوهات  ع��ن  الفريق  بحث  ال��وق��ائ��ي، 
وظائف الكلى. واأو�سح ناويا مات�سوناغا، وهو موؤلف اآخر م�سارك يف الدرا�سة: 
"قادتنا حتقيقاتنا اإىل اكت�ساف اأن بروتينا ي�سمى م�ستقبلت اقرتان الربوتني 
دورا  يلعب  الأح��ادي��ة  اخل��لي��ا  اإنتاجه يف  يتم  وال���ذي   ،GPR68 اأو   G 68
ت�سبب  التي  الربوتينات  اإنتاج  يزيد من   GPR68 اأن  املعروف  رئي�سيا. ومن 
واإحدى علمات �سعف  اللتهاب، والأهم من ذلك، اأنه ينظمه جني ال�ساعة". 
به، وهما جزيئان  املرتبط  A والربوتني  ارتفاع م�ستويات فيتامني  الكلى هي 
الن�ساط  يعطل  الرت��ف��اع  ه��ذا  اأن  الباحثون  ووج��د  بعناية.  فيهما  التحكم  يتم 
يف  تفرط  بدورها  والتي  الأح��ادي��ة،  اخلليا  يف  البيولوجية  لل�ساعة  الطبيعي 

.GPR68 التعبري عن
القلب  اإىل   GPR68 عن  التعبري  عالية  الأح��ادي��ة  اخلليا  ه��ذه  تت�سلل  ثم 
لديها  التي  الفئران  اإ�سابة  �سبب  يف�سر  ما  وه��ذا  والتليف.  اللتهاب  وت�سبب 
جينات معيبة على مدار ال�ساعة مب�ساكل قلبية اأقل حدة ناجمة عن ف�سل كلوي 
مزمن: ل يوجد جني ال�ساعة لإنتاج GPR68. ويخل�ض الأ�ستاذ اأوهدو اإىل 
اأن "درا�ستنا تك�سف عن دور غري معروف �سابقا جلينات ال�ساعة اأحادية اخللية 
يف ف�سل القلب الناجم عن ف�سل كلوي مزمن. و�ست�ساعدنا النتائج على تطوير 
البحث  اأي�سا  GPR68. وميكننا  ت�ستهدف  التي  تلك  مثل  عقاقري علجية 

عن علجات اأف�سل لرتاكم فيتامني A غري الطبيعي يف الدم".

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�صف  • من 
-�سمب�سون 

؟  البنزين  اكت�صف  • من 
-كيكول 

؟ اأمريكا  اكت�صف  • من 
- كري�ستوف كولومبو�ض

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�سبة الأمم ثم بعد ما ف�سلت قامت هيئة الأمم املتحدة

احلليب؟ جتفيف  طريقة  مكت�صف  • من 
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�صف  • من 
-مالبيغي

• هل تعلم اإن البكاء والبت�سام وال�سحك هي طرق الإن�سان للتعبري عن م�ساعر معينة، واأنه ل ميكن لأي 
الأمل،  للتعبري عن  اخلا�سة  له طريقته  فاحليوان  �سعوره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�ستعمل  اأن  حيوان 
وتختلف هذه الطريقة من حيوان اإىل حيوان. وهي ترتاوح بني اإ�سدار الأ�سوات واحلركة والت�سرف العام. 
اأما البكاء فهو ينتج عادة عند الإن�سان انهيار الدموع. اأما عند احليوان فذلك ل يحدث. وهذا ل يعني اأن 
اإن�سانية ولي�ست  اأي�ساً ظاهرة  احليوان ل ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغ�سل وتغذية العني. وال�سحك 
حيوانية، مع اأن بع�ض احليوانات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�سحك لكنها باحلقيقة ل تفعل ذلك كما يفعله 

الإن�سان. فالإن�سان يقوم بذلك نتيجة حتليل لأمر معني بالدماغ وهذا ما ل ت�ستطيع احليوانات فعله. 
• هل تعلم اأن �سجرة ال�سنديان )البلوط ال�سخمة( متثل البيئة امللئمة لعدد كبري من الأنواع احليوانية. 
ففيها ثلثة مواطن منف�سلة: اجل��ذور واجل��ذع والأغ�سان. بني اجل��ذور يعي�ض عدد كبري من احليوانات 
التي تهوي الرتبة باجلحور التي حتفرها، وي�سكل اجلذع  اإىل حد بعيد منها الديدان  ال�سجرة  التي تفيد 
موطناً للح�سرات بالدرجة الأوىل وتبني ال�سناجب والع�سافري اأوكارها داخل اجلذوع املجوفة. اأما الأغ�سان 

فهي اأغنى مواطن ال�سجرة وتوؤوي الدبابري والفرا�سات والعناكب واأنواعاً خمتلفة من الطيور. 
اآ�سيا. واأن املوطن الأ�سلي حليوان ال�سين�سل  اأن املوطن الأ�سلي للأنانا�ض هو يف منطقة �سرق  • هل تعلم 

موجود يف اأمريكا اجلنوبية واأن املوطن الأ�سلي لل�سعب النورماندي موجود يف ا�سنكندنافيا. 

اخلراف الأذكياء
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فوائد التفاح 
ي��ح��ت��وي امل���ائ���ة غ���رام 
على  ال������ت������ف������اح  م�������ن 
%85 من وزنها ماء 
و90  �سكر   12%  -
فيتامني  م���ن  وح�����دة 
من  وح������دة   40  - اأ 
 20  - ب1  ف��ي��ت��ام��ني 
فيتامني  م���ن  وح�����دة 
غ����رام����ات   4  - ����س���ي 
م��ن الل��ي��اف والكثري 
املعدنية  الم���لح  م��ن 
م����ث����ل ال���ب���وت���ا����س���ي���وم 

والكال�سيوم والفو�سفور واحلديد - يوجد يف التفاح مادة ت�سمى )البكتني( 
التي ت�ساعد على التخل�ض من احلمو�سة والغازات باملعدة وكذلك يحد من 
ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم ويوقف ارتفاعة كما انه ي�ساعد على ا�ستقرارا 
يف �سكر الدم. يعالج التفاح الم�ساك وال�سهال وذلك لقدرتة على تنظيم 
عملية اله�سم باملعدة والمعاء حمو�سة املعدة وي�ساعد على تفتيت ح�سى 

املرارة. 
ومن  ال��ي��وم.  يف  تفاحتني  ي��وؤك��ل  ال�سرايني  بت�سلب  ال�سابة  م��ن  للوقاية 
فوائد التفاح انه يزيل حم�ض البول وين�سط الكبد ويهديء ال�سعال ويزيل 

ال�سعور بالتعب.

وقف اربعة خراف يتعاركون على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعل �سياحهم 
وت�سابكت قرونهم كل منهم يريد ان تكون الغلبه له.. ف�سرخ احدهم باأن يحتكموا اإىل اقرب من مير بهم ووافق 
اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �سيئاً فقال ما بالكم هل 
هناك امر ما؟ فقال: اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�سي�ض فهو قليل ول يكفى ال لواحد 
فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم.. فقالوا لي�ض بيننا زعيم. قال ح�سناً دعوين افكر، جل�ض الثعلب يفكر يف 
امر ما.. ثم قال �ساأمت�سى قليًل.. ل تذهبوا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�سى.. غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال: 
لتتفرقوا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان، ثم �ساأدور حول نف�سي وانا مغم�ض العينني ب�سع مرات وعندما اقف 
�سيقوم الذي يف قبالة راأ�سي باأكل احل�سي�ض كله، فقال ا�سخمهم امنحنا حلظة لنتفق، واخذ ا�سحابه وابتعدوا 
عن الثعلب، ثم قال ا�سم رائحة خيانة وا�سم رائحة الذئب النتنه، ولو اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن 
ان ينه�سنا واحدا تلو الآخر، ولكن نحن معاً ن�ستطيع ان نقف امام الثعلب والذئب ما راأيكم؟، فقال احدهم: 
نعم اتفق معك فلنق�سي عليهما قبل ان يق�سيا علينا.. خرج اجلميع وقال ا�سخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�ض 
عيناك و�سندور حولك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�سحك الثعلب. وقال �ساأ�سرخ على من اراه امام 
عيناي عندما اتوقف عن الدواران.. هيا .. وقف الثعلب واغم�ض عينيه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما 
ب�سع �سعريات من �سوف �ساحبه واألقى بها فوق ب�سع �سجريات ق�سرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم 
توقف وفتح عيناه فوجد كمية من ال�سعريات ال�سوف بني ال�سجريات فاأخذ يقرتب وهو يقول هنا بني هذه 
ال�سجريات خروف هو من �سياأكل احل�سي�ض ويف احلال قفز بني ال�سجريات وجاء الذئب م�سرعاً وقفز اي�ساً بني 
ال�سجريات ولكنه ل يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه خروفاً حتته فق�سم منه ق�سمة كبرية ف�سرخ الثعلب 
متاأملاً ب�سدة وهو يقول هذا انا يا �سديقي.. انا الثعلب حبيبك، وقبل ان يفيق الذئب كانت اخلراف الأربع قد 
اجتمعوا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�سعوهم �سرباً وفر الثعلب والذئب ووقف اخلراف الأربعه ي�سحكون على 

ما حدث وهم يتناولون احل�سائ�ض معاً.

ك�سفت الدكتورة تاميل اأر�سينيفا، خبرية التغذية الرو�سية، كيف 
ميكن التخل�ض من الوزن الزائد ب�سرعة دون اتباع حمية غذائية 

خا�سة اأو ممار�سة متارين ريا�سية �ساقة.
وت�سري اخلبرية، اإىل اأنه قبل كل �سيء من ال�سروري التحول اإىل 
الطعام  من  قليلة  كميات  تناول  تت�سمن  التي  اجلزئية،  التغذية 
خم�ض مرات يف اليوم. ويجب اأن حتتوي الأطعمة على مواد غنية 
اله�سمي  اجلهاز  عمل  لتح�سني  ال�سرورية  الغذائية،  بالألياف 
وتوفر �سعورا بال�سبع فرتة طويلة. كما يجب تناول اأطعمة غنية 

بالربوتينات وكذلك اخل�سروات والفواكه والثمار.
وامل�سروبات  ال�سكر  ا�ستهلك  تقليل  ال�����س��روري  م��ن  وت�سيف، 

الغازية والكحولية.

وتقول، "عند المتناع عن تناول هذه املواد ميكن خلل �سهر اأن 
يفقد اجل�سم حتى 5 كيلوغرامات".

نظام  اتباع  هي  ال��وزن،  تخفي�ض  يف  الثانية  "واخلطوة  وت�سيف، 
امل�سروبات  ت��ن��اول  ع��ن  الم��ت��ن��اع  يجب  ال�����س��وائ��ل.  ل�سرب  �سحيح 
على  ي�ساعد  ال��ذي  امل��اء،  ب�سرب  والكتفاء  ال�سكر،  على  املحتوية 

ت�سريع عملية التمثيل الغذائي بن�سبة 20%".
اأو  بانتظام  الريا�سية  التمارين  اأن ممار�سة  اإىل  وت�سري اخلبرية، 

حتى امل�سي، ي�ساعد على ت�سريع عملية التمثيل الغذائي.
بل  الإج���ه���اد،  "ابتلع"  ع��دم  نتعلم  اأن  يجب  "واأخريا:  وت��ق��ول، 
الب�سيطة  الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مثل  مم��ت��ع،  ���س��يء  اإىل  ال��ت��ح��ول 

وريا�سة اليوغا والقراءة والتجوال والتوا�سل مع الأ�سدقاء".

طريقة لتخفي�ض �لوزن دون �تباع حمية معينة ومتارين �ساقة

الأوكرانية اإيلينا �صفيتولينا حتتفل بعد فوزها مبباراة امليدالية الربونزية �صد اإيلينا ريباكينا من 
كازاخ�صتان يف فردي �صيدات التن�ص يف اأوملبياد طوكيو.  رويرتز


