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احلنني اإىل املا�سي يح�سن ال�سحة النف�سية
غالباً ال يحظى �حلنني �إىل �ملا�سي باالحرت�م �لذي ي�ستحقه، �إال �أن 
 Journal of Experimental Social يف  ُن�سرت  در��سة 
�سعر  حنيناً،  �أكرث  �ل�سخ�ص  كان  كلما  �أنه  ك�سفت   Psychology

�ملرء بامل�سد�قية، مما يرفع رفاهيته �لنف�سية.
وكانت در��سات �سابقة قد وجدت �أن �لتفكري باحلنني يح�سن �ل�سحة 

�لنف�سية، ولكن كان �ل�سبب غري معروف.
ولالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل، �سرع نيكوال�ص كيلي وزمالوؤه ب�سل�سلة من 
�لناجت عن  باالأ�سالة  �ل�سعور  �أن  در��سات، وكانت فر�سيتهم هي  �أربع 

�حلنني يزيد من �ل�سحة �لنف�سية.
من  م�ساركني  ت�سمني  مت  حيث  خمتلفة،  ثقافات  �لدر��سة  و�سملت   
هناك  وك��ان  �لدر��سة،  يف  �ملتحدة  و�ململكة  و�ل�سني  �ملتحدة  �لواليات 
18 و78 عاماً، وكان حو�يل  �أعمارهم بني  2423 م�ساركاً ترت�وح 
من   % و17  �ل�سينيني  من   % و33  �الأمريكيني،  من   %  50
وجود  �الأرب���ع  �لدر��سات  من  �الأوىل  �لدر��سة  و�أك���دت  �لربيطانيني. 
حيث  و�الأ�سالة،  �لنف�سية  و�ل�سحة  �ملا�سي  �إىل  �حلنني  بني  عالقة 
�لذ�ت  يتما�سى مع  �مل��رء  ب��اأن  "�ل�سعور  �أنها  على  �الأ�سالة  تعريف  مت 
يزيد  �ملا�سي  �إىل  �حلنني  �أن  �لثانية  �لدر��سة  و�أظهرت  �حلقيقية". 
من  ز�دت  �الأ�سالة  �أن  �لثالثة  �لدر��سة  وجدت  بينما  �مل�سد�قية،  من 
�ل�سحة �لنف�سية، وخل�ست �لدر��سة �لر�بعة �إىل �أن �الأ�سالة ز�دت من 

�ل�سحة �لنف�سية عرب جميع مفاهيم �لرفاهية.

احلديد �سبب ق�سور القلب لدى الناجني من النوبات
قال باحثون يف جامعة �إنديانا �إنهم �كت�سفو� �أن �حلديد ي�سبب تكون 
لدى  �ملزمن  �لقلب  ق�سور  �إىل  وي��وؤدي  �لقلب،  يف  �لدهنية  �الأن�سجة 

ن�سف �لناجني من �لنوبات �لقلبية تقريباً.
ويعاين م�سابون بنوبات قلبية م�ساعفات طويلة �الأمد مثل ق�سور 
عالجات  �إىل  �لدر��سة  �إىل  تو�سلت  �ل��ذي  �الكت�ساف  وميّهد  �لقلب، 

ملنعه لدى ماليني �لناجني من �لنوبة �لقلبية حول �لعامل.
وقال  كوميونيكي�سن"،  "نيت�سر  جملة  يف  �ل��در����س��ة  نتائج  وُن�����س��رت 
�جلذري  �ل�سبب  حددنا  م��رة،  "الأول  �لرئي�سي:  �لباحث  د�رماكومار 

لف�سل �لقلب �ملزمن عقب نوبة قلبية".
�الأن�سجة  �لت�سوير غري �جلر�حي وعلم  تقنيات  "با�ستخد�م  و�أو�سح 
�أن �حلديد  �أظهرنا  �أخرى خمتلفة،  و�لبيولوجيا �جلزيئية وتقنيات 

من خاليا �لدم �حلمر�ء، يدفع هذه �لعملية".
�لقلب. هذه  �ل��ده��ون يف ع�سلة  �أزل��ن��ا �حل��دي��د، قلت  "عندما  وق��ال: 
�أو تخفيف  �لنتيجة حتدد م�سار�ً لفحو�سات �سريرية لعالج �حلالة، 

�الآثار �ملرتبطة باحلديد يف مر�سى �حت�ساء ع�سلة �لقلب �لنزيف".

خبرية: لهذا ال�سبب ال داعي لال�ستحمام كل �سباح
روت���ني حياتهم  م��ن  ك��ج��زء  �ل�سباح  �الأ���س��خ��ا���ص يف  م��الي��ني  ي�ستحم 
الإحدى  وفقاً  ولكن  �ل��ي��وم،  ط��و�ل  باالنتعا�ص  و�ل�سعور  لال�ستيقاظ 
�لتي  للدرجة  مهماً  لي�ص  يومياً  �ال�ستحمام  ف��اإن  �لنظافة،  خبري�ت 

يت�سورها �لكثريون.
قالت �لربوفي�سورة �سايل بلومفيلد، من كلية لندن لل�سحة و�لطب 
�أن نكون  �لوحيد ور�ء قيامنا باال�ستحمام هو  �ل�سبب  �إن  �ال�ستو�ئي، 

مقبولني �جتماعياً من خالل �لتخل�ص من ر�ئحة �جل�سم �لكريهة.
�أن ي��ج��رد �جل�����س��م من  �إن �الإف������ر�ط يف �ال���س��ت��ح��م��ام مي��ك��ن  وق���ال���ت 
�مليكروبيوم �لذ�تي �لتنظيم، وهي �لكائنات �حلية �لدقيقة �لتي تعي�ص 

يف �أج�سامنا وت�ساعد يف �لتحكم يف م�ستويات �لزيت على �جللد.
و�أكدت �لربوفي�سورة بلومفيلد ملحطة �الإذ�عة �لربيطانية، �إنها تعتقد 
ل�سنا بحاجة لال�ستحمام كل يوم، وحتى ميكننا �ال�ستغناء عن  باأننا 
�أن �مليكروبات �لتي تنتج رو�ئح  �إىل  �ال�ستحمام ب�سكل كامل. و�أ�سارت 
كريهة يف �أج�سامنا لي�ست �سارة لنا، و�أن �جل�سم يطور ميكروبات تهتم 
به وتقيه من �الأمر��ص، و�إذ� مت جتريده منها عن طريق �الغت�سال 

�مل�ستمر بال�سابون ف�سيكون هذ� �سار�ً للج�سم.
من  �ال�ستهجان  م��ن  �لكثري  بلومفيلد،  �لربوفي�سورة  ك��الم  وو�ج���ه 
�ال�ستحمام  تتطلب  �ملهن  من  �لكثري  �أن  على  �أك��دو�  �لذين  �ملتابعني 
�لتعرق  �إىل  ي��وؤدي  �ملهن  �ل��ذي تتطلبه هذه  ب�سكل يومي الأن �جلهد 

�ل�سديد و�لذي يت�سبب بدوره ب�سدور رو�ئح كريهة جد�ً.
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جتربة افرتا�سية الختبار 
عالجني للزهامير

متّكن باحثون من تطوير حا�سوبي جنح يف حماكاة جتربة �إكلينيكية لتقييم 
فعالية عالجني ملر�ص �لزهامير، هما �أدوكانوماب، ودونانيماب، وهما من 

�أو�ئل �الأدوية �مل�سممة للعمل على ما قد ي�سبب مر�ص �لزهامير.
وبح�سب جملة "بلو�ص" �لطبية، قام �لربوفي�سور ويروي هاو من جامعة 
والية بن�سلفانيا وزمالوؤه ببناء منوذج حا�سوبي الإجر�ء جتارب �فرت��سية، 
�أ�سبوعاً،   78 مدتها  �مل��دى  متو�سطة  ف��رتة  بعد  ع��الج  ك��ل  ت��اأث��ري  لتقييم 
على  ح�سلت  �جل��رع��ات  وبا�ستخد�م  ���س��ن��و�ت،   10 مدتها  �مل���دى  وط��وي��ل��ة 

مو�فقة.
و�أك��دت �لنتائج ما بينته جتارب �سريرية فعلية. حيث كان لكال �لعقارين 
�أم��ي��ل��وي��د، وه��ي م���ادة م��وج��ودة يف �أدمغة  �إز�ل����ة ل��وي��ح��ات بيتا  ت��اأث��ري على 

�الأ�سخا�ص �مل�سابني مبر�ص �لزهامير.
�لتدهور  �إب��ط��اء  يف  �سئيل  �لعالجني  ك��ال  ت��اأث��ري  �أن  �أي�ساً  �لفريق  ووج��د 
�ملعريف لدى �ملر�سى، على �لرغم من �أن عقار دونانيماب كان �أكرث فاعلية 

بقليل من �أدوكانوماب خالل فرتة حماكاة مدتها 10 �سنو�ت.
وجود  "مع  �لدر��سة:  يف  �مل�سارك  �لباحث  بيرتيال  �لدكتور جيفري  وقال 
�أكرث من 10 عالجات م�سادة لالأميلويد قيد �لتطوير، فاإن �ل�سوؤ�ل �ملهم 
هو �أيها �أف�سل". و"غالباً ما ي�ستغرق �الأمر ع�سر�ت �ملاليني من �لدوالر�ت 

و�سنو�ت عديدة الإجر�ء مقارنة مبا�سرة بني �الأدوية".

مازيراتي تطرح �سيارة بلون 
العرو�سة باربي الوردي

�لفارهة  �ل�سيار�ت  �سناعة  �سركة  �أث���ارت 
�جل������دل بطرح  م����ازي����ر�ت����ي  �الإي���ط���ال���ي���ة 
���س��ي��ارت��ني م���ن ط����ر�ز م���ازي���ر�ت���ي جركيل 
ذ�ت  �الأغر��ص  �ل�سيار�ت متعددة  فئة  من 
باللون  )�إ����ص.ي���و.يف(  �لريا�سي  �لتجهيز 
�لعرو�سة  م��ن  �ملقتب�ص  �ل���ز�ه���ي  �ل�����وردي 
�إعجاب  ن��ال��ت  �ل����ذي  �ل���وق���ت  ب���ارب���ي. ويف 
يف  �ملتخ�س�سني  �ل�سحفيني  م��ن  �لعديد 
غ�سب  �أث��ارت  �أنها  غري  �ل�سيار�ت،  جم��ال 
�ملرموقة  �لتجارية  �لعالمة  ع�ساق  بع�ص 

يف عامل �ل�سيار�ت �لفارهة.
�ملحررين  ك��ب��ري  ب��رك��ي��ن��ز  ك��ري�����ص  وق�����ال 
 " �إن  �أن���د ت���ر�ك  يف جم��ل��ة �ل�����س��ي��ار�ت رود 
مازير�تي تلك �ل�سركة �الإيطالية �لر�ئعة، 
قدمت لنا �أ�ساطري يف عامل �سيار�ت �جلائزة 
�ل��ك��ربى، ب��ريك��ي��دج، م��ازي��ر�ت��ي وكام�سني 
�لعظيمة �الأخرى.  �ل�سيار�ت  و�لكثري من 
�لعرو�سة  ���س��ن��اع��ة  ���س��رك��ة  م���ع  ت���ت���ع���اون 
و�ح�����دة مروعة...  مل���رة  ب���ارب���ي  �ل�����س��ه��رية 
ولزيادة �لطني بلة، يبلغ �سعر هذه �ل�سيارة 
5ر227  قدرها  بزيادة  دوالر  �ألف   330
هذ�  �الأ�سا�سية يف  �ل�سيارة  دوالر عن  �أل��ف 

�لطر�ز جريكيل تروفيو".

خم�سة اأطعمة يجب اأن تكون 
على الدوام يف مطبخك  �ص 23

زيادة يف �لوزن
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل��ربوف��ي�����س��ور ���س��ك��وت ك��ان��و���س��ك��ي، موؤلف 
"يف  كاليفورنيا:  جنوب  جامعة  م��ن  �ل��در����س��ة،  يف  م�سارك 
�أنه ال ينبغي الأي  �أن نتائجنا ال ت�سري بال�سرورة �إىل  حني 
�سخ�ص �أن ي�ستهلك �ملحليات منخف�سة �ل�سعر�ت �حلر�رية 
ب�سكل عام، �إال �أنها ت�سلط �ل�سوء على �أن �ال�ستهالك �ملعتاد 
للُمحليات منخف�سة �ل�سعر�ت �حلر�رية له تاأثري�ت طويلة 

�الأمد".
�أن �ملحليات �ل�سناعية  ويف در��سة منف�سلة وجد �لباحثون 
�أي تاأثري  قد جتعل �لنا�ص ذوي وزن ز�ئ��د، فهم مل يجدو� 

ثابت للُمحليات �ل�سناعية على �إنقا�ص �لوزن.
ت�سر  ق��د  �ل��د�ي��ت  م�����س��روب��ات  �أن  �إىل  �ل��ت��ج��ارب  ت�سري  كما 

بعملية �لتمثيل �لغذ�ئي.
وم�سروبات �حلمية ال حتتوي على �سكر �أو �سعر�ت حر�رية 
حقيقية، �إال �أنها حتتوي على �لكثري من �الإ�سافات و�ملكونات 

�ل�سناعية مبا يف ذلك �ملحليات.
�لطبيعية  �لكيميائية غري  باملو�د  �ملكونات مليئة  لكن هذه 
�لتي ميكن �أن جتعل �جل�سم ي�ستهي �ملزيد من �الأطعمة ذ�ت 

�ل�سعر�ت �حلر�رية �لعالية و�الأطعمة �ملحملة بال�سكر.

دليل �سامل لالأنو�ع �مل�سموحة و�ملمنوعة
هناك جمموعة من م�سروبات �لكيتو د�يت �للذيذة، و�ملفيدة 
للج�سم، و�لتي ت�ساعد على تنظيم �ل�سغط، ورفع م�ستوى 

�لرتكيز، و�ال�سرتخاء.
�أن تكون خالية متاماً  د�يت،  �لكيتو  ويجب على م�سروبات 

�أدق  ولنكون  �ل�سكريات،  م��ن 
يف �ملعلومات ال ي�ستعمل حتى 

�سكر �لد�يت.
وهذ� يرجع الأن �أي �سكر يتم  

�لعقل  معه  يتعامل  ��ستخد�مه 
�لتاأثري�ت ع����ل����ى �أن������ه  ن��ف�����ص  ي��ح��دث  وب��ذل��ك  ���س��ك��ر، 

�ل�سلبية باجل�سم.
 قائمة م�سروبات �لكيتو د�يت:

�ملاء �ملفلرت.
ع�سري �لفر�ولة.

ع�سري �لتوت.
ع�سري �الأفوكادو.

ع�سري �خل�سرو�ت �مل�سموحة يف �لكيتو.
�ل���ل���ن ك���ام���ل �ل���د����س���م. م���ن �ل���ل���وز و�جل�����وز وب�����ذور �ل�سيا 

و�لكتان.
�ل�ساي �الخ�سر و�الأ�سمر.

�لقهوة �لعادية.
�لقهوة بالكرمية.

�لقهوة بالزبدة.
م�سروب �لقرفة.

�لعظام  ومرق  �لدجاج  "�سوربة  "�حل�ساء 
ح�ساء �لكرمية.

ع�سري �لليمون.
�لنعناع.

نذكر �سمن حديثنا عن م�سروبات �لكيتو د�يت، جمموعة 

م�����������������������������������ن 
�مل�������س���روب���ات 

تناولها  �ملمنوع 
�لكيتو  ح���م���ي���ة  يف 

ل��ل��ح��ف��اظ على  د�ي������ت 
�ل����رج����ي����م. �مل�������س���روب���ات 

�ملمنوعة يف �لكيتو:
�لع�سائر �مل�ساف �إليها �ل�سكر.

ع�سائر �لفو�كه �ملمنوعة يف �لكيتو
�ملياه �لغازية.

�مل�سروبات �ملن�سطة.
م�سروبات �لتمر.

�حلليب خايل �لد�سم.
�حلليب �حليو�ين.

�مل�سروبات �لغنية بال�سكريات.
م�سروبات �لطاقة.

�ل�سود�
ماء حوز �لهند.

معظم �أنو�ع �لبرية.
معظم �أنو�ع �لكحوليات.

�مل�سروبات �لغازية مثل �لبيبي�سي  و�لكوال.
�ليان�سون  مثل  و�ل��ت��و�ب��ل  �ل��ب��ذور  �أن����و�ع  بعد  م�����س��روب��ات 

و�حللبة.
�سر�ب �لقيقب.

م�سروبات �لتمر.

طرق االإفالت من 
متالزمة اجللد املحم�ص

فاغرن  فريدريكه  �لدكتورة  قالت 
�ملحم�ص،  �جل���ل���د  م���ت���الزم���ة  �إن 
ت���غ���ري�ت ت���ط���ر�أ ع��ل��ى ل����ون �جللد 

بفعل �حلر�رة �سديدة.
ل���ون �جل��ل��د يتغري  �أن  و�أو���س��ح��ت 
عند  �لبني  �إىل  �ملائل  �الأحمر  �إىل 
�ل���ت���ع���ر����ص حل�������ر�رة ت�������رت�وح بني 
لفرتة  م��ئ��وي��ة  درج����ة  و50   40
عند  ك��م��ا   متكرر،  وب�سكل  طويلة 
�لفخذين  على  ت��وب  �ل��الب  و�سع 
�ل�ساخنة  �ل��زج��اج��ة  ����س��ت��خ��د�م  �أو 
�آالم  لتخفيف  �ل�ساخنة  �لِقربة  �أو 

�لظهر �أو �آالم �حلي�ص.
و�أ�سافت فاغرن �أن هذه �لت�سبغات 
�ل���ل���ون���ي���ة ع������ادة م����ا ت��ت��ال���س��ى مع 
مرور �لوقت و�البتعاد عن م�سدر 
ي�سبح  بع�سها  �أن  غري  �ل�سخونة، 
وي�سوه �جللد، مما ي�ستلزم  مزمناً 
�إز�ل����ت����ه ب���امل���ر�ه���م و�ل���ك���رمي���ات �أو 

بالليزر.

هبة طوجي: العمل مع 
العائلة الرحبانية م�سوؤولية

�ع���ت���ربت �ل��ف��ن��ان��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة هبة 
�لعائلة  م��ع  "�لعمل  �أن  ط��وج��ي، 
وذل���ك  م�سوؤولية"،  �ل��رح��ب��ان��ي��ة 
ب���ع���د ط������رح �أغ���ن���ي���ت���ه���ا �جل����دي����دة 
جمعتها  �ل��ت��ي  �سو�"،  نبقى  "لو 
باأ�سامة �لرحباين، و�لنجم �لعاملي 
فون�سي،  ل��وي�����ص  �ل���ب���ورت���وري���ك���ي 
�أغنية" دي�سبا�سيتو" �لتي  �ساحب 

ح�سدت جناحا عامليا �ساحقا.
�أغنيتها  ط���وج���ي  ه��ب��ة  و�أط���ل���ق���ت 
�جل���دي���دة �ل�����س��ه��ر �مل���ا����س���ي، وهي 
قريبا  �ستطرحه  الأل��ب��وم  مقدمة 
و����س���ي���ك���ون �الإ�������س������ر�ف و�الإن�����ت�����اج 
�أ�سامة  �ملو�سيقي  للموؤلف  �لفني 
"يونيفري�سال  و�إن��ت��اج  �ل��رح��ب��اين، 

�أر�بيك ميوزك".
ملوقع  خ���ا����ص  ح���دي���ث  يف  وق����ال����ت 
"�سكاي نيوز عربية": "�إنها �أغنية 
�أ�سامة  ك��ت��ب  �إي��ق��اع��ي��ة،  ع��اط��ف��ي��ة 
فون�سي  ولوي�ص  بالعربية  كلماتها 
ب��االإ���س��ب��ان��ي��ة، وه����ي م���ن �أحل����اين 
مار�ص  وفريدي  �سالديفا  وفيليب 

وفريديريك �سافيو".
و�أ�سافت: "عملت �أنا و�أ�سامة طو�ل 
فردي  مبجهود  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 
و�إنتاج �سخ�سي، حتى تعاوننا �ليوم 
�سليبي،  و�سيم  �ل��ع��امل��ي  �ملنتج  م��ع 
�لفني  م�����س��روع��ن��ا  �حت�سن  �ل���ذي 

وفتح لنا �آفاقا جديدة".

احذروا تناول م�سروبات 
الدايت.. لن تتخيلوا ماذا تفعل!

يلجاأ كثريون اإىل تناول م�شروبات احلمية اأو "الدايت" 
هذه  اأن  يبدو  لكن  ال�شكر،  كميات  من  التقليل  بهدف 

البدائل قد تكون م�شرة اأكرث من ال�شكر نف�شه.
اأن  اإال  �شحة،  اأكثثرث  خيارا  يبدو  قد  اأنثثه  حني  ففي 
امل�شروبات  اأن  تظهر  االأدلثثة  من  متزايدة  جمموعة 

املخ�ش�شة للحمية الغذائية املحالة �شناعيا لي�شت 
وجدت  فقد  العادية.  ال�شكر  بدائل  من  اأف�شل 
درا�شة جديدة اأن تناولها يف �شن املراهقة ميكن اأن 

ي�شر بوظائف املخ وقد توؤدي اإىل م�شاكل خطرية 
ما  وفثثق  الطويل،  املثثدى  على  الثثذاكثثرة  يف 

نقلته �شحيفة "ذا �شن".
كما وجد باحثون من الواليات املتحدة اأن 
الغذائي  التمثيل  عملية  تبطئ  املحليات 

خطر  زيثثثادة  اإىل  ا  اأي�شً يثثثوؤدي  قثثد  ممثثا 
االإ�شابة مبر�ض ال�شكري.

وجدت در��سة جديدة �رتباطاً بني �لنمط �جليني �لذي ي�ستقلب كافيني �لقهوة ب�سرعة وبني �لبقاء 
على قيد �حلياة لفرتة �أطول يف مو�جهة �سرطان �لربو�ستاتا.

�مل�ساد لاللتهابات  �لقهوة، وتاأثريها  �أبحاث �سابقة عن فو�ئد  �إليه  �لنتائج ما تو�سلت  وتدعم هذه 
وخا�سة �لتي ت�سيب غدة �لربو�ستاتا.

وقال جا�ستني غريغ �لباحث �لرئي�سي يف �لدر��سة من جامعة تك�سا�ص: " تناول �لقهوة بكرثة 
كان مرتبطاً بالبقاء على قيد �حلياة لفرتة �أطول ل�سرطان �لربو�ستاتا لدى �لرجال �لذين 

."CYP1A2 AA لديهم �لنمط �جليني
�أن يتم حتديد ما يجب  �إ�سافية،  �أبحاث  �إج��ر�ء  "هناك فر�سة يف �مل�ستقبل، مع  و�أ�ساف: 

�مل�سابني  �ل��رج��ال  �الأط��ب��اء  يعالج  �ل��غ��ذ�ئ��ي عندما  �ل��ن��ظ��ام  ب��ه يف  �ل��ق��ي��ام 
ب�سرطان �لربو�ستاتا".

وال توجد تو�سيات حمددة تتعلق بالتغذية بالن�سبة ملن يتم ت�سخي�ص 
�سرطان �لربو�ستاتا لديهم.

ومتتاز  �لبولية،  �مل�سالك  لطب  �الأوروب��ي��ة  �ملجلة  يف  �لدر��سة  وُن�سرت 
باأنها تناولت تاأثري �لقهوة من ناحية �جلينات.

وال تتطّلب كل حاالت �سرطان �لربو�ستاتا تدخاًل جر�حياً

القهوة تطيل فر�ص البقاء 
ملر�سى �سرطان الربو�ستاتا
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�ش�ؤون حملية

برعاية �شما بنت حممد 

مدر�سة ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان اخلا�سة حتتفل بيوم العلم من خالل م�سرية للدراجات بعنوان يف »حب االإمارات«

مركز �سامل بن حم ي�سارك يف احتفاالت يوم العلم

•• العني-الفجر

�سمن �حتفاالت دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
بيوم �لعلم  و�نطالقا من ربط قيمة ما يرمز له 
علم �لدولة من عزة و�نتماء �لهوية �لوطنية يف 
نفو�ص �لطالب نظمت مدر�سة حممد بن خالد 
�لدر�جات  م�سرية  بالعني  ل��الأج��ي��ال  نهيان  �آل 
حتت �سعار )يف حب �الإم��ار�ت ( برعاية �ل�سيخة 
نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �سما  �ل��دك��ت��ورة 

حممد  �ل�سيخ  م��وؤ���س�����س��ات  �إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
و�لتي  و�لثقافية   �لتعليمية  نهيان  �آل  خالد  بن 
�سرحت )�إن قيمة �لعلم تكمن يف رمزية �لوطن 
ُبنيت  ب��ه ه��و تر�سيخ الأه��م مفهوم  ، و�الح��ت��ف��ال 
عليه دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ �إعالن 
متوحد(  )�ل��ب��ي��ت  وه����و   1971 ع����ام  �الحت�����اد 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  عليها  ي��وؤك��د  م��ا  د�ئ��م��ا  و�ل��ت��ي 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد 
-حفظه �هلل- فالعلم �الإمار�تي هو ترجمة لكل 

�الإمار�ت  دولة  الأر���ص  و�النتماء  �لتوحد  معاين 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وم���ن �مل��ه��م رب���ط ه���ذه �لروح 
ما  ي��وم��اً  �سيحملون  �ل��ذي��ن  �مل�ستقبل  ب��اأج��ي��ال 
و�لنمو  �لتطور  يكملون م�سرية  و  �لوطن  �أمانة 
�لر��سخة  �لوطنية  �لقيم  على  متكئني  و�لعطاء 
�لقيم  تلك  حتمله  مبا  عليها  تن�سئتهم  مت  �لتي 
من موروث �أخالقي و�إن�ساين عظيم .. ويف هذ� 
�الإمار�ت  ل�سعب  وتقديري  حتياتي  �أق��دم  �ليوم 
�لت�سامح و�خلري  �أر�ص  يعي�ص على  �إن�سان  ولكل 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة(
�ساركت يف �مل�سرية �إىل جانب مدر�سة حممد بن 
مد�ر�ص  م��ن  �لعديد  ل��الأج��ي��ال  نهيان  �آل  خالد 
مدينة �لعني ومنهم مدر�سة �حلمد�نية �لكربى 
�الإم���ار�ت  ومدر�سة  �خلا�سة  �الإ���س��ر�ء  ومدر�سة 
�خلا�سة ومدر�سة �ملد�ر �لدولية و�سرطة �أبوظبي 
�أيديا  وج��ود   ، بالعني  �مل�سري  و�ل��ن��ادي  بالعني 
ومركز  �لريا�سية  و�مل�سابقات  �لفعاليات  الإد�رة 
من  �لعديد  وم�ساركة  بح�سور  �لطبي  �مل��اأم��ون 

�لطالب  �سارك  حيث   ، باملدر�سة  �الأم���ور  �أول��ي��اء 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  علم  يتقدمها  مب�سرية 
مرددين  مرت  كيلو   2 مل�سافة  و�نطلقت  �ملتحدة 
حمبتهم  معهم  وح��ام��ل��ني  �ل��وط��ن��ي��ة  �الأن��ا���س��ي��د 

لوطنهم وفرحتهم بامل�ساركة .
ويف نهاية �مل�سرية وجهت �لدكتورة وفاء �سالمة 
نهيان  �آل  خ���ال���د  ب���ن  م���در����س���ة حم��م��د  م���دي���رة 
�لدكتورة  لل�سيخة  وتقديرها  حتيتها  لالأجيال 
ن���ه���ي���ان على  �آل  ب����ن خ���ال���د  ب���ن���ت حم���م���د  ���س��م��ا 

�لد�ئمة  وج��ه��وده��ا  �الحتفالية  ل��ه��ذه  رعايتها 
�لوطنية يف  و�ل��ه��وي��ة  �الن��ت��م��اء  �أج���ل تعزيز  م��ن 
نفو�ص �لطالب و�ل�سباب كما عربت عن �سكرها 
ل��ل��م��د�ر���ص و�ل��ط��الب وك��اف��ة �مل�����س��ارك��ني يف هذه 
�مل�سرية معربة عن �سعادتها بهذه �لروح �لوطنية 

�لتي ج�سدتها �مل�سرية.
ويف �خلتام مت تكرمي �مل�ساركني تعبري� عن تقدير 
�إد�رة مدر�سة حممد بن خالد �آل نهيان �خلا�سة 

جلهودهم وحر�سهم على �مل�ساركة.

جامعة االإمارات حتتفل بيوم العلم
•• العني-الفجر:

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وّجهها  �لتي  للدعوة  ��ستجابة 
�لدولة رئي�ص  نائب رئي�ص  �آل مكتوم،  بن  ر��سد  حممد 
"رعاه �هلل"، �ساركت جامعة  جمل�ص  �لوزر�ء حاكم دبي 
 �الإمار�ت يف �حتفاالت �لدولة بيوم �لعلم �إجالاًل  و�إكبار�ً 

لعلم �لدولة �لذي ُي�سكل رمز�ً للعّزة  و�الفتخار. 
ح�سر حفل رفع �لعلم يف �ساحة حرم �جلامعة �الأ�ستاذ 
�جلامعة  م��دي��ر  �ل��ربي��ك��ي  �حل�سرمي  غ��ال��ب  �ل��دك��ت��ور 
�لهيئتني  و�أع�ساء  �لكليات  عمد�ء  من   باالإنابة،  وعدد 
 �الإد�رية و�الأكادميية، �إ�سافة �إىل جمموعة من  �لطالب 
�جلامعي  باحلرم  �لهاليل  �ملبنى  �ساحة  يف  و�لطالبات،  
م�ساركًة بذلك كافة وز�ر�ت وموؤ�س�سات �لدولة ودو�ئرها 

�ملحلية و�حلكومية برفع �لعلم يف متام �ل�ساعة 11:00 
�سباحاً، �عتز�ز�ً بعلم �لدولة.

وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، �أ���س��ار م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ب��االإن��اب��ة " �إن 
وتعبري  دولتنا  وهوية  برمز  �عتز�ز  هو  �ليوم  �حتفالنا 
�لغايل  وطننا  �إىل  و�النتماء  �ل��والء  معاين  �أ�سمى  عن 
كما  و�ل�سمحاء،  �مل�سرقة  ملكانته  وتر�سيخاً  و�مل��ع��ط��اء. 
�أنه و�جب وطني ن�ستذكر فيه �إجناز�ت �لدولة يف كافة 

�ملجاالت، و�سورة م�سرفة لوحدة �لبيت �الإمار�تي.
هي  �لغالية  �ملنا�سبة  ه��ذه  "�إن  �جلامعة:  مدير  و�أف���اد 
لقيادتنا  على  والءنا  وتاأكيد  لوطننا  حبنا  ع��ن  تعبري 
م�ست،  ع��ام��اً  خم�سني  ملنجز�ت  و�الإخ��ال���ص  �لر�سيدة، 
و�أبنائنا  لوطننا  م�سرق  م�ستقبل  نحو  عاماً  وخم�سني 
ولكل من يقيم على هذه �الأر�ص �لطيبة و�ملت�ساحمة".

جمعية االإمارات لل�سرطان تقيم حما�سرة حول رمزية العلم واأبعاده الوطنية

نادي تراث االإمارات يحتفي بيوم العلم

•• العني-الفجر:

"يوم  ب�  �حتفلت جمعية �الإمار�ت لل�سرطان، 
�أم����ام مقر  �ل��وط��ن   �لعلم"،  ومت رف���ع ع��ل��م 
�سارع  ميديكلينيك  م�ست�سفى  يف  �جلمعية 
و�أطباء  �الأع�ساء  بح�سور  �لعني،  يف  خليفة 
�ملو�طنني.  من  وجمع  و�ملوظفني  �مل�ست�سفى 
حما�سرة   باملنا�سبة  �جل��م��ع��ي��ة  �أق���ام���ت  ك��م��ا 
�لعامرة  مبنطقة  ركا�ص"   "بن  جمل�ص  يف 
رئي�ص  �جلنيبي  خاطر  �سالح  خاللها  ق��دم 
�جل��م��ع��ي��ة  معلومات  �مل��ت��ط��وع��ني يف  ف��ري��ق 
ت��اري��خ رف���ع ع��ل��م �الإم������ار�ت الأول مرة،  ع��ن 
للعزة  رمز  وما ميثله من  �لوطنية،  و�أبعاده 
�إ�سافة  �الإم���ار�ت���ي���ني،  جميع  ع��ن��د  و�ل��ف��خ��ر 
و�لت�سريفات  �لعلم  مبر��سم  �لتعريف  �إىل 
و�ملو��سفات �لفنية، وذلك بح�سور عدد من 
و�ملتطوعني  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ص  �أع�ساء 
و�ملتطوعات. وقال �ل�سيخ �لدكتور �سامل بن 
ركا�ص رئي�ص جمل�ص �إد�رة جمعية �الإمار�ت 
�إن  �مل��ح��ا���س��رة:  خ���الل  كلمته  يف  لل�سرطان 
�ل��والء للوطن،  �الإم��ار�ت��ي ميثل رم��ز  �لعلم 

�الإم��ار�ت��ي وتالحمه  �ل�سعب  وح��دة  ويج�سد 
ظل  يف  و�الزده�����ار  �ل��ت��ق��دم  م�سرية  ملو��سلة 
قيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
و�أخيه  �هلل،  �لدولة، حفظه  رئي�ص  نهيان  �آل 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 

جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
و�إخو�نهما  �هلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�الإم���ار�ت  �سعب  �أن  م��وؤك��د�ُ  �الإم����ار�ت.  حكام 
�لذين  �ملوؤ�س�سني  �الآب��اء  خطى  على  م�ستمر 
ومعاهدين   ، �ل��وط��ن  لبناء  حياتهم  كر�سو� 

ع��ل��ى ����س��ت��ك��م��ال م�����س��رية �ل��ت��ف��وق و�الزده�����ار 
و�ل��ع��ط��اء.   ويف �خلتام  و�الن�سانية و�خل��ري 
قدم فريق �ملتطوعني يف �جلمعية �إىل رئي�ص 
�ل�سيخ �سامل بن ركا�ص ر�ية  �الإد�رة  جمل�ص 

�لوطن يف منا�سبة يوم �لعلم.  

•• اأبوظبي-الفجر

�حتفل نادي تر�ث �الإم��ار�ت بيوم �لعلم �لذي 
يو�فق �لثالث من نوفمرب كل عام، برفع علم 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بح�سور �ملدير 
�لتنفيذيني ومديري  و�ملديرين  للنادي  �لعام 

�الإد�ر�ت و�ملوظفني يف مقر �لنادي بالبطني.
�لرميثي  ب��والح��ج  �سعيد  حميد  �سعادة  وق��ال 
"يف  باملنا�سبة:  كلمته  يف  للنادي  �لعام  �ملدير 
هذ� �ليوم �ملبارك، نتقدم بالتهنئة �إىل دولتنا 
�حلبيبة، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، قيادة 
رمزيته  يف  يج�سد  �ل��ذي  �لعلم،  بيوم  و�سعباً، 
�أبناء  معاين �الحتاد و�لتكاتف و�لتالحم بني 
و�ملحبة  �لت�سامح  ق��ي��م  ومي��ث��ل  ك��اف��ة،  ب��الدن��ا 
وقيادته  للوطن  �ل��والء  عن  ويعرب  و�ل�سالم، 
�لر�سيدة، و�لتم�سك بقيم �الحتاد و�لتعا�سد، 
ويعزز �ملكانة �لر�ئدة و�ل�سورة �مل�سرقة لدولة 

�الإمار�ت و�سعبها".
�لفخر  ي����وم  ه���و  �ل��ع��ل��م  ي����وم  "�إن  و�أ�����س����اف: 
ولالإمار�ت  ومكانته،  بوطنهم  ل��الإم��ار�ت��ي��ني 
على  تدل  منا�سبة  وهو  و�إجناز�تهم،  باأبنائها 
�ل��وح��دة ب��ني �أب��ن��اء �ل���دول���ة، وع��م��ق حمبتهم 
و�سادق �نتمائهم لوطنهم، ومن هذه �ل�سورة 
�أرحب  �آف��اق  نحو  ع��ام  كل  ننطلق يف  �لز�هية، 
لنحقق  �ل��ز�ه��ي،  م�ستقبلنا  فيها  ن�ست�سرف 

�ملزيد من �لتقدم و�لرفعة و�لرفاهية".

�لرميثي  عبد�هلل  علي  �سعادة  ق��ال  جهته  من 
�ملدير �لتنفيذي للدر��سات و�الإعالم بالنادي: 
بهذه  و�سعباً  ق��ي��ادة  �حلبيبة  دولتنا  "نهنئ 
وطننا  ر�ية  فيها حول  ن�سطف  �لتي  �ملنا�سبة 
���س��ي��ادت��ن��ا، م�����س��ت��ل��ه��م��ني روح �الحت�����اد،  ورم�����ز 
وعازمني على مو��سلة م�سرية �الإجن��از�ت يف 
ك��اف��ة �مل��ج��االت. ونحر�ص يف ه��ذ� �ل��ي��وم على 
وقيادتنا  لدولتنا  ووالئنا  �لتعبري عن فخرنا 

يف  خلفها  �ل�سري  على  متعاهدين  �ل��ر���س��ي��دة، 
دولتنا  مكانة  لرن�سخ  و�لنجاح  �لفالح  طريق 
كنموذج للتنمية �حل�سارية و�لرقي �الإن�ساين". 
ويف �إطار �حتفاله بيوم �لعلم، نظم نادي تر�ث 
�الإمار�ت - مركز ز�يد للدر��سات و�لبحوث يف 
جل�سة  باخلبي�سي،  للموؤمتر�ت  �لعني  مركز 
�لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  "علم  بعنو�ن  حو�رية 
تطوره  وم��ر�ح��ل  ن�ساأته  يف  ق���ر�ءة  �مل��ت��ح��دة.. 

حمد�ن  �ل��دك��ت��ور  فيها  ���س��ارك  �لتاريخية"، 
�ل���درع���ي �مل�����وؤرخ و�ل��ب��اح��ث، و�ل��دك��ت��ور ح�سن 
�لفني  و�خلبري  �لتاريخ  يف  �لباحث  �مل�سعبي 
يف �الأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية، و�أد�رت �جلل�سة 
�الأر�سيفات  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  �مل���زروع���ي  ف��اط��م��ة 
�لوطنية.  و�مل��ك��ت��ب��ة  �الأر���س��ي��ف  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�لتابع  و�لبحوث  للدر��سات  ز�ي��د  مركز  و�أك��د 
للنادي �ن تنظيم �لندوة ياأتي �عتز�ز�ً و�حتفاًء 
و�ب��ت��ه��اج��اً ب��ي��وم �ل��ع��ل��م �ل����ذي ه���و ي����وم �لعز 
و�لفخر، كما ياأتي �نطالقا من �أهد�ف �لنادي 
�لتي  �ملهمة  �لوطنية  باملنا�سبات  �الحتفاء  يف 
وذلك  �لوطن،  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ت�سكل 
�لوطنية.  وو�جباته  م�سوؤولياته  منطلق  من 
وحتدث �لدكتور حمد�ن �لدرعي عن �جلذور 
ذلك  يف  �الإم���ار�ت م�ستند�ً  الأع��الم  �لتاريخية 
�الأهمية  وت��ن��اول  �لربيطانية،  �ل��وث��ائ��ق  على 
�ملعنوية لالأعالم، ودو�فع ��ستخد�مها، و�أعالم 

�الإمار�ت وم�سرية تطورها.
و�لغر�ص  �لعلم  تعريف  �مل�سعبي  تناول  فيما 
تاريخ  و��ستعر�ص  �لفنية،  وخ�سائ�سه  منه 
ظهور �الأعالم وتطورها على مر �لع�سور، كما 
حتدث عن علم دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ومو��سفاته و�ملقايي�ص �لتي �عتمدتها �لدولة 

الختيار �الألو�ن و�ل�سكل. 
وعقب �نتهاء �جلل�سة مت رفع علم �لدولة على 

�سارية مركز �لعني للموؤمتر�ت.

•• العني - الفجر

الإمارة  �ال�ست�ساري  �ملجل�ص  ع�سو  �لعامري  حم  بن  م�سلم  �ل�سيخ  بح�سور 
�أبوظبي �سارك مركز �سامل بن حم �لثقايف باحتفاالت �لدولة مبنا�سبة "يوم 
�لعلم" وذلك يف مقر �ملركز �لكائن مبدينة �لعني حيث قام �ل�سيخ م�سلم 
�لتي  �ل�سارية  على  �ل��دول��ة  علم  برفع  �ملركز  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  حم  بن 
تو�سطت �ل�ساحة �لرئي�سية �ساحبه عزف �ل�سالم �لوطني لدولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وذلك بح�سور �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة وجمع من �لعاملني 

يف جمموعة بن حم .
وقال �ل�سيخ م�سلم بن حم: �إن �ل�سعور بالفخر و�العتز�ز هو �لذي يطغى 
�الإمارت  علم  ب�سموخ  �لعظيمة  �لوطنية  �ملنا�سبة  ه��ذه  يف  وج��د�ن��ن��ا  على 
جت�سيد�ً ملا و�سل �إليه وطننا من جمد وعلو بف�سل جهود قيادتنا �لر�سيدة 
يف بناء دولة ��ستطاعت �أن حتقق خالل �سنو�ت قليلة ما عجزت عن حتقيقه 
�إجن���از�ت دولتنا على  ق��رون فباتت  �ل��ع��امل على م��دى  ب��ل��د�ن  �لعديد م��ن 
�مل�ستوى �لعاملي م�سدر فخر لكل �إمار�تي ومقيم على هذه �الأر�ص �لطيبة 

وبات علمنا هو عنو�ن هذ� �ملجد ورمز �لعزة و�لكر�مة .
�ملوؤ�س�سني  الآبائنا  �لعظيمة  �ملاآثر  �لعلم  ر�ية  حتت  ن�ستلهم  حم:  بن  وتابع 
�لذين قدمو� �لغايل و�لنفي�ص يف �سبيل تر�سيخ مكانة �الإمار�ت وحتويلها 
�الإمار�ت  دول��ة  و�أ�سبحت  كافة  �مل��ج��االت  يف  �لعامل  بها  يهتدى  منارة  �إىل 

مثاال للتقدم و�لرقي و�الإر�دة و�لتميز نحو تقدمي �أف�سل �خلدمات
ل�ساحب  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  باأ�سمى  حم  بن  م�سلم  �ل�سيخ  وتقدم 
"حفظه �هلل" على  �لدولة  �آل نهيان رئي�ص  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 

قيادته م�سرية �الزده��ار و�لنمو �لتي ت�سلكها دولة �الإم��ار�ت بنجاح يف ظل 
�جلهود �حلثيثة �لتي تبذلها �لقيادة �لر�سيدة. كما توجه بالتهنئة لل�سعب 

�الإمار�تي �لذي يحر�ص دوما على تر�سيخ قيم �لوحدة �لوطنية و�الحتاد 
و�لتالحم وتعزيز �مل�سلحة �لعامة للدولة .



�شحة وتغذية

23

التوت االأزرق
باأنه غذ�ء خ��ارق، وهو م�سدر  �لتوت �الأزرق  يو�سف 
وم�ساد�ت  و�ملنغنيز  و�الأل��ي��اف   C لفيتامني  جيد 

�الأك�سدة �الأخرى.
�الأزرق  �ل��ت��وت   :Eat This موقع  ليز�  و�أخ���ربت 
�سحي للغاية ومتعدد �ال�ستخد�مات. فهو منخف�ص 
�ل�سعر�ت �حلر�رية وحتتوي على �لكثري من �الألياف، 

لذلك ي�سعرنا بال�سبع".

ال�شوفان
يعد �ل�سوفان خيار� ر�ئعا لبع�ص 
�ل�سكري  ب�����د�ء  �مل�����س��اب��ني 
م��ن �ل��ن��وع �ل��ث��اين بف�سل 
ن�سبة  م��وؤ���س��ر  �ن��خ��ف��ا���ص 

.)GI( ل�سكر يف �لدم�
�ل�سوفان  وي���ح���ت���وي 
�أي�سا على كمية جيدة 
�الأل�����ي�����اف، وهو  م����ن 
�أمر �أ�سا�سي للحفاظ 
و�سحة  �ل���وزن  على 
�له�سمي،  �جل���ه���از 
يحمي  �أن  ومي���ك���ن 
�ل���ق���ل���ب، وه����و �أم���ر 
�مل�سابني  الأن  مهم 
ب�����������د�ء �ل���������س����ك����ري 
�لثاين  �ل���ن���وع  م���ن 
معر�سون لالإ�سابة 

باأمر��ص �لقلب.
ووج������������دت م����ر�ج����ع����ة 
 2015 ع�����ام  �أج�����ري�����ت 
بد�ء  �مل�سابني  �أن  للدر��سات 

�ل�سكري من �لنوع �لثاين،
 �ل��ذي��ن ت��ن��اول��و� �ل�����س��وف��ان ع��ل��ى �الإف���ط���ار كان 
لديهم م�ستويات جلوكوز يف �لدم بعد �لوجبة 
�أف�سل من �أولئك �لذين تناولو� وجبات �إفطار 

�أخرى.

اجلوز
ماناكري  لورين  �لتغذية  �أخ�سائية  تقول 
�إنه من خالل ت�سمني �الأطعمة �مل�سبعة يف 

نظامك �لغذ�ئي،
�أق��ل ويف �لنهاية   مثل �جل���وز، ق��د ت��اأك��ل 

تفقد �لوزن.

و�أ�سافت: "�جلوز غذ�ء م�سبع ب�سكل ال ي�سدق، بف�سل مزيج �لربوتني 
و�الألياف و�لدهون �ل�سحية".

وهناك �أي�سا فو�ئد �سحية �إ�سافية، 
وفقا للباحثني، حيث قد ت�ساعد حفنة من �جلوز كل 

�أ�سبوع �لن�ساء على �لعي�ص لفرتة �أطول. 
�أو�خ������ر  �ل���ن�������س���اء يف  �أن  �ل���ع���ل���م���اء  وج�����د  ك���م���ا 

�لعمر  م��ن  �ل�ستينات  و�أو�ئ����ل  �خلم�سينات 
�الأقل  عل�������ى  وجبت������ني  ت��ن��اول��ن  �ل��الئ��ي 
�أن يتمتعن  م���������ن �جلوز ك����ان من �ملرجح 

ب� "�سيخوخة �سحية".

خ�شراوات جممدة
�خليار  ه��ي  �ل��ط��ازج��ة  �خل�سار  �إن  ليز�  قالت 

�الأمثل �ل�سريع �إذ� كنت م�سغوال ومل يكن لديك 
مت�سع من �لوقت لتح�سري �ملكونات �لطازجة ب�سكل 

فردي.
�مل��ج��م��دة يف  �أن���ه ميكن طبخ بع�ص �خل�����س��ار  �إىل  و�أ����س���ارت 

و�ملجمدة  �ملعلبة  و�خل�سرو�ت  �لفو�كه  تكون  وقد  �مليكروويف 
�الأطعمة  م����ن  و�أل�������ذ ط��ع��م��ا  ����س���ح���ة،  و�أك�������رث  �أرخ�����������ص، 

�لطازجة.
و�أو�سحت كيت هول،

 يف My Full Freezer: "غالبا ما �أجد �أن 
�لنا�ص ال يدركون �أن معظم �الأطعمة �ملجمدة 

ال حتتوي �أو حتتاج �إىل �أي مو�د حافظة،
من  ج���ي���دة  �مل���ج���م���دة  �خل���������س����رو�ت  �أن  �أو   
�لناحية �لتغذوية مثل �لطازجة )�إن مل تكن 
من  ق�سري  وق��ت  بعد  جممدة  الأن��ه��ا  �أف�سل( 

ح�سادها".

�شمك ال�شلمون
ي�ساعد �سمك �ل�سلمون �لغني باالأوميغا 3 يف �حلفاظ 

على ملعان �ل�سعر.
وال ينتج �جل�سم ب�سكل طبيعي هذه �لدهون �ل�سحية،

 لذ� من �ملهم للغاية �لتاأكد من �حل�سول عليها من �الأطعمة 
و�ملكمالت.

ولن يحافظ �الأوميغا 3 على ملعان �سعرك فح�سب، بل �سي�ساعده 
�أي�سا على �لنمو لفرتة طويلة وممتلئة.

وقالت لورين: 
�لدهنية  �الأ���س��م��اك  �أو  �ل�سلمون  �إدر�ج  "�إن 
�الأخ���������رى يف ن���ظ���ام���ك �ل����غ����ذ�ئ����ي م���رت���ني يف 
�لوزن  �إنقا�ص  �لنا�ص على  ي�ساعد  �الأ�سبوع قد 

ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي متو�زن  ي��ك��ون ج���زء� م��ن  عندما 
و�سحي ب�سكل عام".

لت�شهيل مهمة اإنقا�ض الوزن

خم�سة اأطعمة يجب اأن تكون على الدوام يف مطبخك 

اأخطاء نرتكبها بعد تنظيف االأ�سنان بالفر�ساة
يقول م�ست�سار جمعية طب �الأ�سنان �الأمريكية و�الأ�ستاذ يف كلية طب �الأ�سنان 
بجامعة كاليفورنيا يف لو�ص �أجنلو�ص �لدكتور �إدموند هيوليت، �إنه ال يجب 
�سطف �لفم باملاء بعد تنظيف �الأ�سنان بالفر�ساة، وذلك الأن معجون �الأ�سنان 
يحتوي على �لفلور�يد، وهو عن�سر مهم ي�ساعد على جعل �ملينا �أكرث �سالبة 

و�أكرث مقاومة لالأحما�ص �لتي ت�سبب ت�سو�ص �الأ�سنان.
وحث �لدكتور هيوليت �لنا�ص على �لتحقق من �أن معجون �الأ�سنان يحتوي 

.CNET على �لفلور�يد من �أجل جني �أف�سل �لفو�ئد، وفقا لتقارير

من  �لفلور�يد  ترتك  �أن��ك  يعني  �ل�سطف  تاأجيل  �أن  �الأ�سنان  �أ�ستاذ  ي�سيف 
معجون �الأ�سنان يف فمك لفرتة �أطول، مما ي�ساهم يف منح تاأثري �أف�سل من 

�لفلور�يد و�سي�ساهم يف �حل�سول على جمموعة �سحية من �لنا�سر.
ين�سح �لدكتور هيوليت �أي�سا باالنتظار 15 دقيقة على �الأقل بعد تنظيف 
�إذ�  للقلق  د�ع��ي  "ال  �خلبري:  ويقول  �سو�ئل،  �أي  ل�سرب  بالفر�ساة  �الأ�سنان 
كنت تفكر يف �ملذ�ق �لقوي ملعجون �الأ�سنان �لذي يرتك يف فمك ب�سبب قلة 
خاطئ  ب�سكل  �أ�سنانك  تغ�سل  كنت  �إذ�  عما  �الآن  تت�ساءل  كنت  �إذ�  �ل�سطف، 

طو�ل حياتك، فال د�عي للذعر".ويوؤكد طبيب �الأ�سنان �أنه ما دمت تنظف 
�لفلور�يد  فاإن  �الأق��ل،  على  دقيقتني  ملدة  يوميا  �لقيا�سية مرتني  بالفر�ساة 
�أن  �أ�سنانك، ويعتقد �لدكتور هيوليت  �سيبقى يف فمك للم�ساعدة يف حماية 
�أن  على  �لفلور�يد  مل�ساعدة  �إ�سافية  خطوة  جم��رد  هي  �ل�سطف  ع��دم  فكرة 

يكون �أكرث فعالية.
وي�سيف �لدكتور هيوليت �أن �سحة �الأ�سنان �خلا�سة بك �ستلعب دور� مهما 
فعليك  ع��ادة،  �الأ�سنان  ت�سو�ص  تعاين من  كنت ال  "�إذ�  ويقول:  �لفعالية،  يف 

�ال�ستمر�ر يف ��ستخد�م معجون �أ�سنان يحتوي على �لفلور�يد".
قالت طبيبة �الأ�سنان �لتجميلية وجنمة ربات �لبيوت �حلقيقية يف �سي�ساير 
�لدكتورة هانا كين�سيال: "يف حني �أن �لطعام و�ل�سر�ب �لذي تاأكله ميكن �أن 
�أن  ميكن  بالفر�ساة  �أ�سنانك  بها  تنظف  �لتي  �لطريقة  ف��اإن  �أ�سنانك،  يلوث 
�سلبة،  بقب�سة  بقوة  �الأ�سنان  تفري�ص  من  "بدال  فرقا".و�أ�سافت:  حت��دث 
و�لتي ميكن �أن تكون ��ستجابة طبيعية، حاول �أن مت�سك فر�ساة �أ�سنانك يف 

�لنهاية و��ستخدم �ملقب�ص كما لو كنت مت�سك بقلم.

�شلط اأحد خرباء االأ�شنان ال�شوء على خطاأ �شائع يرتكبه اجلميع تقريبا بعد تنظيف االأ�شنان بالفر�شاة والذي ال ي�شاعد يف احلفاظ على �شحة الفم.

بع�ض  لديك  يكون  اأن  اجليد  فمن  لذيذة،  خفيفة  وجبة  عن  تبحث  عندما 
االأطعمة يف و�شع اال�شتعداد اأثناء حماولة التخل�ض من الوزن الزائد.

وقد تكون رحلة اإنقا�ض الوزن �شعبة، ولكن ميكنك جتنب االإغراء من خالل 
وجود خيارات �شحية يف مطبخك.

ووفقا للخرباء، فاإن هناك خم�شة اأطعمة غنية باالألياف والربوتني وم�شادات 
االأك�شدة والفيتامينات للتاأكد من ح�شولك على الفوائد التي حتتاجها.

وهنا تك�شف اأخ�شائية التغذية ليزا يونغ ملاذا ميكن اأن ت�شاعد هذه االأطعمة 
اخلم�شة يف حتقيق اأهداف التخل�ض من الوزن الزائد.
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
MOJAU_2022- 0097189 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 
�الأطر�ف �ملذكورة. من �لطرف �الأول : حممد عبد�ملزيد حممد يعقوب  علي �جلن�سية 
: بنغالدي�ص هوية رقم : 784197131491942 عن ح�سته �لبالغة 49% باال�سم 
�لتجاري )مغ�سلة �زرق و�أبي�ص(  ن�ساط �لرخ�سة )غ�سيل وكي �ملالب�ص بالبخار( �ل�سارقة  
رخ�سة جتارية رقم 548223 �ىل �لطرف �لثاين : علي عبد�هلل علي عبد�هلل �لنقبي 
�جلن�سية : �الإمار�ت هوية رقم : 784197546315355 تعديالت �خرى : مت تغيري 
�ل�سكل �لقانوين من �سركة �عمال مهنية �ىل موؤ�س�سة فردية.  وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل 

بالت�سديق على �لتنازل بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��س���م �ل�سركة : كنفورجنت لتجارة �ملعد�ت �لطبية - �ص ذ م م 
رقم �لرخ�س��ة : 697641

عن�و�نها : مكتب رقم 109 ملك ماتر�د�ن بوتيافيتيل ماد�فان - بردبي - بزن�ص باي 
�ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 

رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1124341
لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل 

)2022/10/18( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2022/10/18(
وعلى من لديه �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-
b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف  1204 ملك ليجند �ل�سرق �الو�سط - رقة �لبطني - ��ستد�مة 
متحرك )5651150-050(  م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب )005-1201-1202-1203-1204 ملك ليجند �ل�سرق �الو�سط - رقة �لبطني 

  b ستد�مة�� -
بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  ، قد مت  دبي  و�ل�سياحة يف  �الإقت�ساد  د�ئ��رة  تعلن  مبوجب هذ� 

�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » كنفورجنت لتجارة �ملعد�ت �لطبية - �ص ذ م م 
و عن�و�نها : مكتب رقم 109 ملك ماتر�د�ن بوتيافيتيل ماد�فان - بردبي - بزن�ص باي  

و�مل�سدق لدى  بتارخ )2022/10/18(  لل�سركاء  �لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذلك مبوجب 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2022/10/18(

وعلى من لديه �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )1203-1202-1201-005-
b - هاتف )2223773 – 04(  هاتف  1204 ملك ليجند �ل�سرق �الو�سط - رقة �لبطني - ��ستد�مة 
متحرك )5651150-050(  م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ايديبل للتجارة العامة - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�سكل �لقانوين : 
�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - �ل�سخ�ص �لو�حد )ذ م م( ،  رقم �لرخ�سة : 934975 
�الإقت�ساد  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   1544401  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/4/25 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/25 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني كويا حما�شبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 805 ملك 
 : هاتف   - بور�سعيد   - و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
4329270-04 فاك�ص : 4329271-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : كويا حما�شبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم 805 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية 
 04-4329271  : فاك�ص   04-4329270  : هاتف   - بور�سعيد   - و�ملتو�سطة 
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل����ك  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  ايديبل  لت�سفية  �أع����اله 
2022/4/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/25 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
)جزئي( جتاري    AJCAPCIPOR2022 /0000793  يف  الدعوى رقم الإ�ستئناف

بالن�سر 
�مل�ستاأنف �سده : تيموتى �أدويف �أدومة 

عنو�نه : عجمان �لنعيمية 3 برج �سيتي تاور برج A1 �سقة 803 
ليكن معلوما لديك �أن �مل�ستاأنف : موؤ�س�سة عقار�ت عجمان )عقار( / وميثلها �ل�سيد غالب جابر  
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بتاريخ .../..../...20 ، يف �لدعوى �الإبتد�ئية رقم 0000793/

)جزئي( جتاري   - �ملدنية  �الإ�ستئنافية  �ملحكمة   AJCAPCIPOR2022
فيقت�سي ح�سورك �و ح�سور من ميثلك �مام حمكمة عجمان بد�ر �لق�ساء ...... يوم ....... 
10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  �ل�ساعة   2022/11/8 �ملو�فق 

ح�سورك �و ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة �لدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007772 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سركة �لبهاء ملقاوالت �لبناء -  ذ م م   جمهول حمل �الإقامة  
بناء على طلب �ملدعي عبد�هلل حممد �سعيد حممد �ل�سويدي 

قد �قام عليك �لدعوى ويطالبك فيها :  �أوال : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ )1،500،000 درهم( مليون وخم�سمائة �لف درهم و�لفائدة  �لقانونية بو�قع %9 من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د.  ثانيا : �لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �ملحاماة.   �تعاب 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية يف متام �ل�ساعة 8.30�سباحا مكتب رقم  
)مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/3 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007458 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �يوب خان عبد�لقادر - جمهول حمل �الإقامة  
العالن �ملدعى عليه ن�سر� باللغة �لعربية و�الجنليزية 

بناء على طلب �ملدعي عبد�هلل حممد �سعيد حممد �ل�سويدي 
�لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )15،063.28 درهم( خم�سة ع�سر �لف وثالثة و�ستون 
�ملطالبة  تاريخ  من   12% بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ، فل�سا   28 وع�سرون  وثمانية  درهما 
�تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �لز�م  �لتام.  �ل�سد�د  تاريخ  وحتى  �لق�سائية 
�لدعوى حمكمة  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/14 بجل�سة  باحل�سور  �نت مكلف  �ملحاماة.  
 )10 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  �ل�سارقة 
كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/11/1 م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007633 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ��سماء علي حممد �حمد �سد�دي  جمهول حمل �الإقامة  
�ملطالبة  تاريخ  %12 من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  وقدره )7،053(  �ملطالبة مببلغ 
�ملادة  �لقانون طبقا الحكام  �ملعجل بال كفالة بقوة  بالنفاذ  ، �سمول �حلكم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى 

�ملدنية.  �الإجر�ء�ت  قانون  من  �خلام�سة  �لفقرة   229
�لز�م �ملتنازع �سده بدفع �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 

�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�و  10( �سخ�سيا  �ملدنية مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم  �الإحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية 
بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ال 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/11/3 م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0007234 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد كمال حممد على رم�سان  - جمهول حمل �الإقامة 
بناء على طلب �ملدعية : �حمد بالل عبد�ملنعم مقرب 

قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبكم ب :  �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
�لدعوى  رفع  تاريخ  %9 من  و�لفائدة  درهما  �لف  وثالثون  )33000( ثالثة  وقدره  مبلغ 
حتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم . �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/11/10 �أمام مكتب �إد�رة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى 
�لدعوى رقم 2( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/3 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة املدام الإحتادية اجلزئية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
جزئي(    مدين   AMCFICIREA2022 /0000024 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ن�سال �سدي �لكو�ريت  
جمهول حمل �الإقامة  

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �جلزئية  �الإحتادية  �ملد�م  حمكمة 
)�ملد�م كتب مدير �لدعوى( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/11/3 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
 اإعالن بالن�سر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 
اعالن  تغيري واإ�سافة قبيلة 

�مار�تي   ، �ملح�سن  ح�سن  حممد  �بر�هيم  �ل�سيد/  تقدم 
بطلب  بدبي  �ل�سخ�سية  �الأح���و�ل  حمكمة  �ىل  �جلن�سية 
تغري م�سمى �ل�سهرة )�ملح�سن( �ىل )�لبناي( له وعلى من 
لديه �عرت��ص �ن يتقدم به �ىل �لهيئة �الإحتادية للهوية 

و�جلن�سية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
 اعالن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف �سحيفتني باللغة العربية والجنليزية 

يف الإ�ستئناف رقم 2022/1409 مدين
بناء على طلب �مل�ستاأنف : �ور�ق �جلوري للزهور  - �ىل �مل�ستاأنف �سده : 
كا�سيف حبيب حممد حبيب - باك�ستاين �جلن�سية - �نت مكلف باحل�سور 
�مام مكتب �إد�رة �لدعوى عرب �الإت�سال �ملرئي مبحكمة ��ستئناف �ل�سارقة 
- �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت على نظام وز�رة �لعدل، وذلك يف يوم �خلمي�ص 
بو�سفك   - �أع��اله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف   2022/11/10 �ملو�فق 

م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
 وزارة العدل 

حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع

اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا( 
يف الق�سية التنفيذية رقم 1016 ل�سنة 2018

�ىل �ملنفذ �سدهم 5- �سمري حممود �لعلي 
ل�سالح �ملنفذ له / م�سرف دبي - �ص م ع 

قررت �ملحكمة )د�ئرة �لتنفيذ( يف �لق�سية �لتنفيذية �أعاله ، �إعالمكم باأنه مت توقيع �حلجز �لتنفيذي 
على �لعقار�ت �ملو�سح بياناتها �دناه : 

قطعة رقم )1396( ملك مبنطقة �ل�سناعية 4 باإمارة �ل�سارقة
لذلك يتوجب عليكم مر�جعة حمكمة �ل�سارقة �الإبتد�ئية �الإحتادية ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع خالل 
�سبعة �يام من تاريخ �الإعالن يف حال وجود �إي �عرت��ص. ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور يف �مليعاد 

و�لتاريخ �ملحدد فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �جر�ء�ت �لبيع يف غياكم. 
رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
 وزارة العدل 

حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع

اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا( 
يف الق�سية التنفيذية رقم 1016 ل�سنة 2018

�ىل �ملنفذ �سدهم 1- في�سل �سمري حممود �لعلي 
ل�سالح �ملنفذ له / م�سرف دبي - �ص م ع 

قررت �ملحكمة )د�ئرة �لتنفيذ( يف �لق�سية �لتنفيذية �أعاله ، �إعالمكم باأنه مت توقيع �حلجز �لتنفيذي 
على �لعقار�ت �ملو�سح بياناتها �دناه : 

قطعة رقم )1396( ملك مبنطقة �ل�سناعية 4 باإمارة �ل�سارقة
لذلك يتوجب عليكم مر�جعة حمكمة �ل�سارقة �الإبتد�ئية �الإحتادية ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع خالل 
�سبعة �يام من تاريخ �الإعالن يف حال وجود �إي �عرت��ص. ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور يف �مليعاد 

و�لتاريخ �ملحدد فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �جر�ء�ت �لبيع يف غياكم. 
رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - علي ح�سن �سعيد �سامل الر�سيدي
املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004158/ 

�إىل �ملحكوم عليه : علي ح�سن �سعيد �سامل �لر�سيدي 
�لعنو�ن : عجمان �حلميديه �سارع رقم 12 منزل رقم 8 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ نا�سر ر��سد عبيد �ملطرو�سي �ملطرو�سي �ملطرو�سي �سطاف ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله.  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 70551.0 
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
الوبرج لتجارة اللكرتونيات والكهربائيات   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005664/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �الوبرج لتجارة �اللكرتونيات و�لكهربائيات

�لعنو�ن : �ل�سارقة �ملجاز خلف �سارع �خلان مكتب رقم 5 طابق 4 ملك مرو�ن فتح �هلل �ل�سعدي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ تنوير �قبال �سيكتى تنوير �قبال �سيكتى - �جلن�سية هندي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم 
�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 29845.0 
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  �أعاله  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك  درهم 
�إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - 
�ملو�فق - �ل�ساعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جابريل اودوكا اجبوموكي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001710/ 

�إىل �ملحكوم عليه : جابريل �ودوكا �جبوموكي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �جرة �ل�سارقة  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك 

، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 17254 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
موؤ�س�سة املتعهد ملقاولت تركيب وحدات التكييف   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002914/ 
�إىل �ملحكوم عليه : موؤ�س�سة �ملتعهد ملقاوالت تركيب وحد�ت �لتكييف   

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ منري �ال�سالم �بو�لقا�سم - �جلن�سية بنجالدي�سي  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 
ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 17838.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رو�ستنت كولهو دوودجي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003349/ 

�إىل �ملحكوم عليه : رو�ستنت كولهو دوودجي  
�لعنو�ن : �ل�سارقة �لعزره �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية �سكن �جرة �ل�سارقة  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �جرة �ل�سارقة - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 24823.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سريار احمد حممد اقبال    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003739/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سريار �حمد حممد �قبال  
�لعنو�ن : �ل�سارقة �لعزره �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية �سكن �جرة �ل�سارقة  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �جرة �ل�سارقة - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 27273.0  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - يامن هيثم كيوان كيوان 
املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001423/ 

�إىل �ملحكوم عليه : يامن هيثم كيو�ن كيو�ن 
�لعنو�ن : عجمان �حلميدية 2  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ نا�سر ر��سد عبيد �ملطرو�سي �ملطرو�سي �ملطرو�سي ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 51425.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك  �ل�ساعة -   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
موؤ�س�سة الرا�سد للعقارات احمد را�سد حمد حممد الكعبي 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004678/ 
�لرقم   1 �لنعيمية  �ملتحدة عجمان  �لعربية  �الإمار�ت   : �لعنو�ن   - للعقار�ت   �لر��سد  : موؤ�س�سة  �ملحكوم عليه  �إىل 

�ملكاين 4519008424 رقم �لهاتف : 971506985588 
�ملكاين   �لرقم   1 �لنعيمية  عجمان  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت   : �لعنو�ن  �لكعبي   حممد  حمد  ر��سد  �حمد 
�ملنفذ ح�سن علي  �ملدعي   �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر �حلكم  �نه  4519008424 حيث 
�أن �ملحكوم له  عبد�هلل باقر �حلمادي ، �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله.  ومبا 
�ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي 
: �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 512700.0  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي 
�مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق - �ل�ساعة - �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سعيد احمد علي ال علي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007144/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سعيد �حمد علي �ل علي
�لعنو�ن : �ل�سارقة منطقة �ل�سبخة هاتف : 0561411414 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ هبه �ل�سيد �سليم �حمد جربيل - �جلن�سية م�سري  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 20200.0   
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / 
�إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �أمام �ملحكمة �ملذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك  �ل�ساعة -   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608
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» اإم اآند كو« االإماراتية ت�ستعر�ص خدماتها 
يف ا�ستقطاب ومتثيل �سركات الطاقة العاملية

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�سارك �سركة “�إم �آند كو” �الإمار�تية يف فعاليات معر�ص �أبوظبي �لدويل 
�ل���ت���و�يل، لت�ستعر�ص خ��دم��ات��ه��ا يف متثيل  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ل��ل��ب��رتول 

و��ستقطاب �سركات �لطاقة �لعاملية، وجذبها للعمل و�ال�ستثمار يف �لدولة.
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�سايغ  عبد�جلبار  من�سور  �ل�سيد  وق���ال 

�آند  “ �إم  ل�سركة  �لعام  �ملدير  �ل�سايغ 
“�أديبك  م��ع��ر���ص  ي��ت��ي��ح   ”: كو” 
�أمام  �لفر�ص  �لكثري من   ”2022
قطاع  يف  �لعاملة  �لعاملية  �ل�سركات 
وتنفيذ  و�ال�ستثمار  للعمل  �لطاقة 
�مل�����س��اري��ع يف �ل��دول��ة، يف ظ��ل تو�فر 
�لقطاع  ه���ذ�  �مل��ت��ن��وع��ة يف  �مل���ج���االت 
�لقيادة  �لذي توليه  �حليوي و�لهام 

�لر�سيدة كل �لرعاية و�الهتمام«.
بالتو�جد  �ل�سايغ:” نفخر  و�أ�ساف 
يف ه��ذ� �حل���دث �ل���دويل �ل���ذي يقام 
جرى  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  �لعا�سمة  يف 
�الإع��������الن ع����ن ���س��ف��ق��ات وع���رو����ص 
مبليار�ت �لدر�هم، �الأمر �لذي يعزز 

�ملتجددة، يف ظل  �أو  �لتقليدية  �سو�ء  �لعاملية بقطاع �لطاقة  �ل�سركات  ثقة 
على  �حلفاظ  و  �ال�ستد�مة  معايري  �أف�سل  تطبيق  على  �الإم���ار�ت  حر�ص 

�لبيئة وخف�ص �النبعاثات �لكربونية«.
�جل��دي��دة يف قطاع  �ال�ستثمار�ت  و�الإع���الن عن  �ملناق�سات  ط��رح  �أن  وذك��ر 

�لطاقة يعزز �ملناف�سة بني �مل�ستثمرين و�ل�سركات �لعاملية.

عبداهلل املزروعي: »اأديبك 2022« ير�سخ 
ريادة االإمارات يف قطاع الطاقة العاملي 

•• اأبوظبي-وام: 

جتارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �مل��زروع��ي،  حممد  ع��ب��د�هلل  �سعادة  �أك���د 
للبرتول  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  وم��وؤمت��ر  معر�ص  �أه��م��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي،  و�سناعة 
�لعام يف تر�سيخ ري��ادة دول��ة �الإم���ار�ت يف قطاع  )�أدي��ب��ك( يف ن�سخته لهذ� 

�لطاقة �لعاملي ودوره �ملوؤثر يف �لت�سدي لتحديات �لتغري �ملناخي. 
و��ساف �أنه خالل �ل�سنو�ت �خلم�ص �ملا�سية، �رتفع �إجمايل عدد �ل�سركات 
�خلا�سة �لعاملة يف قطاع �لنفط و�لغاز و�مل�سجلة يف غرفة �أبوظبي مبعدل 
منو �سنوي مركب بن�سبة %13.46، لي�سل �إىل �أكرث من 560 �سركة يف 
�سهر �أكتوبر 2022 ..م�سري� �إىل �أن هذ� �لنمو يعك�ص �لتو�سع �حلا�سل يف 
ي�ستمر  �أن  �ملتوقع  و�ل��ذي من  �أبوظبي،  �لنفط و�لطاقة �خلا�ص يف  قطاع 

بدعم من برنامج �أدنوك لدعم �لقيمة �ملحلية �مل�سافة. 
�أبوظبي  غ��رف��ة  “تفخر  ق���ال:   ،2022 �أدي��ب��ك  يف  �لغرفة  م�ساركة  وع��ن 
من�سة  باعتباره  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  وم�ساركتها  �ملتو��سلة  برعايتها 
مثالية ال�ستعر��ص جهود �لغرفة يف دعم منو �لقطاع �خلا�ص و�إ�سهاماتها 
و�لت�سهيالت  �خل��دم��ات  كافة  وت��وف��ري  �ملعرفة  على  قائم  �قت�ساد  بناء  يف 
�لتنموية  و�لنه�سة  متا�سياً  �حليوي  �لقطاع  هذ�  يف  �ال�ستثمار�ت  لتحفيز 

�لتي ت�سهدها �إمارة �أبوظبي«. 
تلبي  �لتي  �خل��دم��ات  م��ن  متنوعة  باقة  توفر  �أبوظبي  غرفة  �أن  و�أو���س��ح 
دعم فر�ص  من  ب��دء�ً  �ختالفها،  �ل�سركات �خلا�سة على  �حتياجات جميع 
و�سواًل  �ملتخ�س�سة،  و�ل���روؤى  �لتوجيه  وتقدمي  �ال�سرت�تيجي،  �لتو��سل 
�إىل لعب دور �لو�سيط بني �لقطاع �خلا�ص وحكومة دولة �الإم��ار�ت ..كما 
تلعب �لغرفة دور�ً حمورياً يف متكني �ل�سركات �خلا�سة من حتقيق �أهد�فها 
�ل��ن��م��و �القت�سادي  ل��الإ���س��ه��ام يف حتقيق  �م��ام��ه��ا  �مل��ج��ال  �ل��ت��ج��اري��ة وف��ت��ح 

و�لتنمية �مل�ستد�مة يف �أبوظبي. 
خدماتها  تعزيز  على  �ملقبلة  �لفرتة  خ��الل  �ستعمل  �لغرفة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�الأ�سو�ق  توفرها  �لتي  �لنمو  فر�ص  من  �ال�ستفادة  من  �أع�سائها  لتمكني 
�لتو��سل بني جميع  قنو�ت  �ملزيد من  وفتح  و�لعاملية،  و�الإقليمية  �ملحلية 
لتعزيز  به  ُيحتذى  منوذجاً  تكون  منفتحة  �أعمال  بيئة  لتهيئة  �الأط���ر�ف 
موؤكد�ً  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كات 
و�ملعارف  �خل���رب�ت  كافة  وتكري�ص  �خل��ا���ص  �لقطاع  بدعم  �لغرفة  �ل��ت��ز�م 

لتعزيز منوه. 
وُتقام فعاليات معر�ص وموؤمتر �أبوظبي �لدويل للبرتول )�أديبك 2022( 
خالل �لفرتة من 31 �أكتوبر وحتى 3 نوفمرب 2022 يف مركز �أبوظبي 
�لقطاع  ق��ادة  جتمع  عاملية  من�سًة  وي�سكل  �أبوظبي،  يف  للمعار�ص  �لوطني 
�ستقود  �لتي  و�اللتز�مات  �ال�سرت�تيجيات  و��ستعر��ص  ملناق�سة  وخ��رب�ءه 
وتقدمي  �لكربون  �إز�ل���ة  �أه���د�ف  وحتقيق  �النبعاثات  خف�ص  نحو  �لقطاع 

وجهات نظر قّيمة حول م�ستقبل �لطاقة ق�سرية وطويلة �الأمد. 

رفع اإ�سايف ملعدالت الفائدة االأمريكية 
واالحتياطي الفدرايل يوؤكد اأن املنحى م�ستمر 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�لفائدة  �ملركزي( معّدالت  )�مل�سرف  �الأمريكي  �لفدر�يل  �الحتياطي  رفع 
�إىل �أعلى م�ستوى لها منذ 15 عاما، و�أ�سار �إىل �أنه �سي�ستمر يف هذ� �ملنحى 
يعّقدها خطر  �لبالد، يف مهمة  �قت�ساد  يو�جهه  كبري  ت�سّخم  لكبح  �سعيا 

�لركود.
وكما كان متوقعا رفع �الحتياطي �لفدر�يل معّدالت �لفائدة بقد�ر 0،75 

نقطة مئوية، لت�سبح �سمن هام�ص يرت�وح بني 3،75 و4 باملئة.
ب��اول يف موؤمتر �سحايف عقب  �ل��ف��در�يل ج��ريوم  وق��ال رئي�ص �الحتياطي 
�الجتماع �إن من “�ملبكر جد�” �لبحث يف جتميد معّدالت �لفائدة، و�أ�سار 

�إىل �أن كبح �لت�سخم �سيوؤدي �إىل �إبطاء �لنمو.
و�سدد باول على �أن خف�ص �لت�سخم من خالل رفع �لفو�ئد �سيتطلب وقتا، 
وقال �إن �الحتياطي �لفدر�يل �سيبد�أ مناق�سة �إبطاء وترية رفع �لفو�ئد يف 

كانون �الأول/دي�سمرب.

اأمني عام اأوبك يف حوار مع وام: االإمارات م�سدر اآمن الإمداد العامل من النفط والطاقة
•• اأبوظبي-وام:

�لدول  �أمني عام منظمة  �لغي�ص،  �أكد معايل هيثم   
�أن �سيا�سات دولة �الإمار�ت  �مل�سدرة للنفط “�أوبك”، 
و�سوح  جت�سد  عاملياً،  �لطاقة  �أم��ن  ��ستقر�ر  ل�سمان 
روؤيتها ودورها يف �أن تكون م�سدر�ً �آمناً الإمد�د �لعامل 
بالنفط و�ل��ط��اق��ة، مب��ا ي��و�ك��ب �أح���د �أه���م �الأه���د�ف 
�الأ�سا�سية الأوبك �ملتمثل يف �سمان �سال�سة و�سالمة 

�الإمد�د�ت �لعاملية للنفط و�لطاقة.
�ن�سمامها  و��سحا منذ  �الإم���ار�ت ظل  دور  �إن  وق��ال 
على  وحمافظتها  �الإنتاج  لزيادة  ب�سعيها  للمنظمة، 
�ل��ن��م��و �الق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ن��وع يف �مل�����س��ادر �الأخ����رى 
وخف�ص �لتكاليف، مبا يجعلها دولة ر�ئدة يف �إنتاجها 

مبا يتو�كب مع متطلبات �لبيئة.
و�أ����س���اف �ل��غ��ي�����ص يف ح���و�ر خ��ا���ص م��ع وك��ال��ة �أنباء 
�أن دولة �الإمار�ت متكنت من و�سع  �الإمار�ت “و�م”.. 
من  عموماً،  �لطاقة  قطاع  يف  طموحة  ��سرت�تيجية 
خالل خطط لرفع �لطاقة �الإنتاجية للنفط مل�ستوى 
2030، حيث تعد  5 ماليني برميل يومياً يف عام 
دول����ة �الإم������ار�ت م��ث��ااًل دول���ي���اً ي��ج��ب �أن ي��ح��ت��ذى يف 
�لتنفيذ  نحو  ونقلها  �لو��سحة  و�الآل��ي��ات  �خل��ط��ط 

ومبا�سرة �الإنتاج.
وقال “ �ليوم تعد دولة �الإم��ار�ت من �أكرب �ملنتجني 
يف �أوب�����ك، ومت��ت��ل��ك م��ك��ان��ة م�����س��ه��ودة ع��ل��ى خريطة 
�الإنتاج  حيث  م��ن  �لعاملية  �لنفط  و�أ���س��و�ق  �ل��ط��اق��ة 
و�ل�سحن  و�ل��ن��ق��ل  و�ل��ت��خ��زي��ن  �ل��ت��ك��ري��ر  و���س��ن��اع��ة 
�لتي  �ل���دول  �أك��رث  م��ن  �أن��ه��ا  كما  و�لبرتوكيماويات، 
عن  �ل��ن��اجت��ة  �الن��ب��ع��اث��ات  ن�سب  يف  �نخفا�ساَ  ت�سهد 
�لنفط و�لغاز، وهو ما يتو�فق مع ر�سالتنا يف �ملنظمة 
�لقدر�ت  وت��ط��وي��ر  �لبيئة  على  �ملحافظة  ب�����س��رورة 
خلف�ص �النبعاثات �لناجمة عن �إنتاج �لنفط و�لغاز 

وتكريره ”.
�أوب���ك ويف  �الإم�����ار�ت يف  دول���ة  �لغي�ص، دور  وو���س��ف 
م�سهد �لنفط �لعاملي، باأنه رئي�سي وبارز، حيث ت�ستند 
�لدولة على �لدر��سات �لو�قعية عن �أهمية �لنفط يف 
م�سهد �لطاقة �لعاملي، كما �أن لها دور فاعل يف جلنة 
�لوز�رية  �للجنتني  م�ستوى  على  �الإن��ت��اج  م��ر�ق��ب��ة 
و�لفنية، �إ�سافة ملكانتها وب�سمتها �سمن �تفاق �أوبك 

بل�ص �لذي ي�سم 23 دولة.
وموؤمتر  م��ع��ر���ص  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�����س��ارك��ت��ه  وح�����ول 
�أب��وظ��ب��ي �ل����دويل ل��ل��ب��رتول �أدي��ب��ك 2022 ق���ال “ 
�أه��ن��ئ دول���ة �الإم�����ار�ت ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��اً على 
�عتدناه  �أمر  وهو  �ملوؤمتر،  تنظيم  يف  �لباهر  �لنجاح 
م���ن دول����ة �الإم�������ار�ت و�ل���زم���الء يف ق��ط��اع �لطاقة، 
�مل�ساركة بوفد  �ل��دورة �حلالية على  وحر�سنا خالل 

كبري من خمتلف قطاعات �أوبك من روؤ�ساء �لدو�ئر 
�ملعنية باالأبحاث و�لدر��سات �القت�سادية و�لدر��سات 

�ملتعلقة بالطاقة”.
ورد�ً على �سوؤ�ل حول فعاليات قمة �ملناخ كوب 27 يف 
�الإمار�ت..  بدولة   28 وكوب  �ملقبل،  �الأ�سبوع  م�سر 
�سرورة  يف  تتمثل  “�أوبك”  روؤي���ة  �أن  �لغي�ص،  �أك���د 
�إ�سر�ك جميع �الأطر�ف �ملعنية بالنفط يف �لنقا�سات 
حول ق�سايا �لتغري �ملناخي، و�أن ي�ستفاد من �لدول 
�لنفطية و�ل�سركات �لعاملة يف قطاع �لنفط الإيجاد 
مل��ا متتلكه م��ن قدر�ت  �حل��ل��ول يف ه��ذ� �مل��ل��ف، ن��ظ��ر�ً 
�لنفطية  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ي��ت��ي��ح  وع���ق���ول وخ������رب�ت، مب���ا 
خلف�ص  �ل��الزم��ة  �لتكنولوجيا  بو�سع  للم�ساهمة 

�النبعاثات يف �لعامل.
27 يف جمهورية م�سر  ب��اأن ك��وب  و�أع���رب عن ثقته 
�لعربية �سي�سكل من�سة مميزة الإبر�ز �سوت “�أوبك” 
حيث الحظنا موؤخر�ً تغري�ً يف روؤية بع�ص �ملوؤ�س�سات 
�لدولية �ملتعلقة مبلف �لطاقة و�لتغري �ملناخي، نحو 
�ملطالبة باأهمية �حلو�ر �ل�سامل بني جميع �الأطر�ف، 
�الإمار�ت  دول��ة  ت�ست�سيف  ب��اأن  �ملنظمة  تت�سرف  كما 
فعالية كوب 28، باعتبارها �أحد �أهم �لدول �الأع�ساء 

يف �ملنظمة.
على  يقت�سر  �مل��ن��اخ��ي ال  �ل��ت��غ��ري  م��ع��اجل��ة  �إن  وق���ال 
م�سري�ً  �مل�ساريع،  بتمويل  ولكن  �النبعاثات  خف�ص 
�لتمويل  �حل��ل مو�سوع  ي�سمل  �أن  �ملهم  �أن��ه من  �إىل 
متكاملة  �سل�سلة  �إىل  للو�سول  و�حل���و�ر،  و�خل��ط��ط 

لو�سع �حللول �ملنا�سبة.
حالياً،  �لطاقة  قطاع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  وح��ول 
�لتحول  تتمثل يف  �لتحديات  �أبرز  �أن  �لغي�ص  �أو�سح 
عموماً  �ل��ط��اق��ة  وم�ستقبل  �ل��ط��اق��ة  ب��ا���س��ت��خ��د�م��ات 
�سيا�سة  “�أوبك”  تتبنى  حيث  خ�سو�ساً،  و�ل��ن��ف��ط 
�العتماد على جميع �أنو�ع �لطاقة بداًل من �العتماد 
على نوع و�حد ، الفتا �إىل �أن در��سات �ملنظمة �أثبتت 
�إجمايل  �ملائة من  يف   29 على  �سيحافظ  �لنفط  �أن 
تتجاوز  كما   ،2045 ع��ام  يف  �لعاملي  �لطاقة  مزيج 

�لن�سبة 50 يف �ملائة يف حال �إ�سافة �لغاز.
�ال�ستثمار  يف  يتمثل  �آخ����ر  حت��د  “ ه��ن��اك  و�أ����س���اف 
��ستثمار�ت  �إىل  �لعامل  يحتاج  حيث  �لنفط،  بقطاع 
قطاع  يف  �أم��ري��ك��ي  دوالر  تريليون   12 بنحو  ت��ق��در 
 3 من  يتكون  �لقطاع  �أن  �إىل  الفتاً  ل��وح��ده،  �لنفط 
ركائز رئي�سة تتمثل يف �ال�ستك�ساف و�حلفر و�الإنتاج، 
�إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات،  �لتكرير  و�سناعة 
�للوجت�سية،  و�جل��و�ن��ب  و�ل��ت��خ��زي��ن  �لنقل  �سناعة 

وهي �سل�سلة ممتدة مرت�بطة”.
�ل�سنو�ت  �ل��ب��ارزة خ��الل  �لتحديات  �أح��د  �أن  و�أو���س��ح 
�أ�سو�ق  يف  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �لتقلبات  يف  مت��ّث��ل  �ل�سابقة 

�ل��ن��ف��ط، و�الخ��ت��الل ب��ني م��ي��ز�ن �ل��ع��ر���ص و�لطلب، 
�نخفا�ساً  �ال�ستثمار�ت  يف  �لتدفقات  �سهدت  ولذلك 
تبلغ  �لنفطية  �ال�ستثمار�ت  كانت  ب�سكل كبري، حيث 
بعد  �نخف�ست  �أنها  �إال  �سنوياً،  دوالر  مليون   500
�أدى النخفا�ص  2016، مما  �الأ�سعار عام  �نخفا�ص 
�لطاقة و�لقدرة �الإنتاجية ب�سكل عام، كما �نخف�ست 
�ال�ستثمار�ت بعد جائحة كوفيد 19، ب�سبب حدوث 

�الختالل يف �أ�سو�ق �لنفط، ومل تعد ل�سابق عهدها.
�لعر�ص  م�ستويات  ب�����س��اأن  �ملنظمة  ت��وق��ع��ات  وح���ول 
�لغي�ص..  قال  �الأم��د،  طويل  �مل�ستوى  على  و�لطلب 
�لذي   ،16 �ل���  �ل�سنوي  �لتقرير  �أطلقت  �ملنظمة  �إن 
بد�أته يف عام 2007، وذلك يف دولة �الإمار�ت خالل 
�أن��ه من وجهة نظر  �إىل  م�سري�ً  “�أديبك”،  فعاليات 
�سي�ستمر حتى  �ل��ن��ف��ط  ع��ل��ى  �الع��ت��م��اد  ف���اإن  �أوب�����ك، 
باأن  �سابقة  توقعات  وج���ود  ب��رغ��م  متقدمة،  �سنو�ت 
وبناء على  �الآن  �أنه  �إال  �نتهى،  �لنفط  �العتماد على 
�مل�ستجد�ت فاإن هناك �إجماعا على �أن �العتماد على 

�لنفط �سي�ستمر �سمن مزيج �لطاقة �لعاملي.
�ست�سل  �لنفط  على  �لطلب  م�ستويات  �أن  �إىل  و�أ�سار 
خالل عام 2045 �إىل 110 ماليني برميل يومياً، 
ت�سري  كما  ح��ال��ي��اً،  برميل  مليون   99 م��ع  باملقارنة 
مبليار  �ل�سكاين  �لنمو  زي���ادة  م��ع  �أن��ه  �إىل  توقعاتنا 
و900 م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة، ف��اإن��ه ���س��ي��زد�د �ل��ط��ل��ب على 
�لعاملي،  �القت�سادي  �لنمو  لتغذية  و�لطاقة  �لنفط 
و�لذي من �ملتوقع �أن ي�سهد منو�ً يف ناجته �الإجمايل 
�ل�سنوي مبعدل يرت�وح بني 2. 5 يف �ملائة �إىل 3 يف 

�ملائة، مبا �سينعك�ص على م�ستويات �لطلب.
لوجود  �أي�ساَ  ت�سري  “�أوبك”  توقعات  �أن  �إىل  ولفت 
من  �مل��ائ��ة،  يف   23 بنحو  �لطاقة  طلب  على  �رت��ف��اع 

300 مليون برميل مكافئ �إىل 350 مليون برميل 
مكافئ يف عام 2045، بينما �ستظل م�ستويات �لطلب 
على �لنفط م�ستقرة، فيما من �ملتوقع �أن يرتفع �لغاز 
�لطاقة  م��زي��ج  �سمن  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  �لطبيعي 

�لعام م�ستقباًل، فيما �ستنخف�ص ح�سة �لفحم.
وحول �سبل تعزيز �ال�ستثمار�ت يف قطاع �لنفط، �أ�سار 
�أن تاأخر �ال�ستثمار�ت يف قطاع �لطاقة،  �إىل  �لغي�ص 
ولذلك  �لنفط،  �أ�سعار  �حل��ادة يف  �لتقلبات  �إىل  يعود 
ياأتي دور �أوبك و�أوبك بل�ص يف �ملحافظة على ��ستقر�ر 
�أهمية  �إىل  و�ل��ط��ل��ب.. الف��ت��اً  �لعر�ص  ب��ني  �الأ���س��و�ق 
نحو  �ل�سركات  لدفع  منا�سب  ��ستثماري  مناخ  �إيجاد 
�لدخول  على  للت�سجيع  �سيا�سات  وو�سع  �ال�ستثمار، 
يف هذ� �ملجال، و�سيا�سات تعزز �ال�ستثمار يف �لطاقة 
�لعملية  �أه��م��ي��ة  ي���ربز  ع���ام، مب��ا  ب�سكل  �الأح��ف��وري��ة 

�لتكاملية لال�ستثمار يف قطاع �لطاقة.
و�سدد �لغي�ص على �أهمية �مل�سارعة �لعاملية مل�ساعفة 
�ال�ستثمار�ت يف قطاع �لنفط، تفادياً حلدوث تقلبات 
يف �أ�سو�ق �لطاقة م�ستقباًل، و�لتي قد تكون تبعاتها 

�أكرث حدة من �أزمة �لطاقة �حلالية عاملياً.
وعن منتدى �لطاقة �لدويل ملنظمة “�أوبك” �لذي 
�ست�ست�سيفه �ملنظمة يف يوليو من �لعام �ملقبل، �أو�سح 
“�أوبك”  للنفط  �مل�سدرة  �ل��دول  منظمة  ع��ام  �أم��ني 
�لدول  وزر�ء  قبل  من  ح�سور�ً  �سي�سهد  �ملنتدى  �أن 
�الأ�سخا�ص  �آالف  �إىل  �إ�سافة  �ملنظمة،  يف  �الأع�����س��اء 
من �ملعنيني و�ملهتمني بقطاعات �لطاقة، و�ل�سركات 
و�لبنوك و�ملحللني، م�سري�ً �إىل �أن �ملنتدى �سيخ�س�ص 
وذلك  ملناق�سة �لتحول يف �لطاقة مبنظور “�أوبك”، 
�أهم  �سي�سارك فيها  عرب جل�سات ونقا�سات وح��و�ر�ت 

�مل�سوؤولني �لعامليني.

الهيدروجني االأخ�سر .. اقت�ساد جديد، ير�سم م�ستقبل قطاع الطاقة العاملي 
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت �سركة “�إم �إم �إي �سي” مان�سمان 
تقدمي  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  �الإم����ار�ت����ي����ة 
لقط�������اع  متكاملة  هند�سية  خ��دم��ات 
و�لطاقة  و�ل��ت��ع��دي��ن  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 
ل�س������ركائها  ��ستقبال  حفل  �مل��ت��ج��ددة 
�ال�سرت�تيجيي������ن �مل�ساركني يف فعاليات 
م��ع��ر���ص وم����وؤمت����ر �أب���وظ���ب���ي �ل����دويل 
ع������دد  بح�سور  “�أديبيك”  للبرتول 
و�ل�س�������فر�ء  �مل�س���������وؤولني  كب������ار  من 
�لدبلوم����ا�سي  �ل�س�������لك  و�أع�������س���اء 
ل�������������دى  �مل��ع��ت��م��دي��������������������ن  �الأج��ان��������������ب 

�لدولة. 
على  ح��و�ري��ة  جل�سة  �ل�سركة  ونظمت 

�لهيدروجني  ح����ول  �حل���ف���ل  ه��ام�����ص 
ظ���ل �خلطة  و�أه���م���ي���ت���ه يف  �الأخ�������س���ر 
مب�ساركة  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لطموحة 
�سعادة عبد �هلل �ل�سام�سي، وكيل �لوز�رة 
يف  �ل�سناعية  �لتنمية  لقطاع  �مل�ساعد 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �لطاقة  وز�رة 
�لرئي�ص  ب���ا����س���ل���ي���ب،  ع���ل���ي  وحم���م���د 
�لعربية،  �ل�سركة  ملجموعة  �لتنفيذي 
�لرئي�ص  �جل��ع��ي��دي  �أن�������ص  و�مل��ه��ن��د���ص 
�سي”  �إي  �إم  “�إم  ل��سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

مان�سمان. 
و�أكد �مل�ساركون يف �جلل�سة على �لدور 
�لهيدروجني  ي��ل��ع��ب��ه  �ل����ذي  �مل���ح���وري 
�الأخ�سر يف بناء قطاع م�ستد�م م�ستند�ً 
�إىل م�سادر نظيفة ومتجددة مبا ي�سهم 

يف ت�سريع حتقيق ��سرت�تيجية �الإمار�ت 
 2050 ب��ح��ل��ول  �ل���ك���رب���وين  ل��ل��ح��ي��اد 
�لكربونية يف  �الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  و�حل���د 
خمتلف �لقطاعات �حليوية، م�سريين 
فر�ساً  ي��ق��دم  �ل�����س��ن��اع��ة  ه���ذه  �أن  �إىل 
�لهيدروجني،  �قت�ساد  لتطوير  و�ع��دًة 
وي��ف��ت��ح �الآف����اق �أم����ام ���س��ر�ك��ات حملية 
�لطاقة  قطاع  م�ستقبل  تر�سم  وعاملية 
ويعزز مكانة �الإم��ار�ت العباً رئي�ساً يف 

هذ� �القت�ساد �جلديد. 
�جلعيدي  �أن���������ص  �مل���ه���ن���د����ص  و�أو������س�����ح 
�إي  �إم  “�إم  ل��سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
تتبنى  �ل�����س��رك��ة  �أن  م��ان�����س��م��ان  �سي” 
�ال�ستثمار  يف  ط��م��وح��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
تقنيات  البتكار  و�لتطوير  �لبحث  يف 

�أنظمة  وت��ن��ف��ي��ذ  وت�����س��م��ي��م  م��ب��ت��ك��رة 
�لعمليات يف  متقدمة، تعزز من كفاءة 
و�ختبار  وعاملياً،  حملياً  �لطاقة  قطاع 
توؤثر  �ل���ت���ي  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �جل���دي���دة 
للتحديات  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  على  �إي��ج��اب��اً 
�ل��ن��ف��ط و�لغاز  ���س��رك��ات  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 
وت����زي����د م����ن �إن��ت��اج��ي��ت��ه��ا وت���ق���ل���ل من 

�لتكاليف �ملرتبة عليها. 
و�أ�����س����ار �مل��ه��ن��د���ص �أن�������ص �جل��ع��ي��دي يف 
�الأخ�سر  �لهيدروجني  حول  مد�خلته 
�أن �سركته بد�أت يف �ال�ستثمار مبكر�ً يف 
��سرت�تيجية  مع  متا�سياً  �لقطاع  ه��ذ� 
�حل���ي���اد �مل��ن��اخ��ي �ل��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا دولة 
�الإمار�ت، وتعمل بالتعاون مع عدد من 
م�ساريع  من  جمموعة  على  �سركائها 

متوقعاً  �الأخ���������س����ر،  �ل����ه����ي����دروج����ني 
�مل�ستقبل  يف  م�����س��اع��ف��ة  ����س��ت��ث��م��ار�ت 
دولة  م�ستهدفات  يحقق  مب��ا  �لقريب 
�لطاقة  م���زي���ج  ب��ت��ن��وي��ع  �الإم�������������������ار�ت 
�حلر�ري  �الحتبا�ص  �آث��ار  من  ويخفف 
ت�����وؤرق �لعامل  و�ل�����ذي ب��ات��ت م��ع�����س��ل��ة 

�أجمع. 
�ملهند�ص  ق������ام  �حل����ف����ل  ن���ه���اي���ة  ويف 
�ل�سركاء  ب���ت���ك���رمي  �جل���ع���ي���دي  �أن���������ص 
�ال�سرت�تيجيني لل�سركة على تعاونهم 
�ملا�سية  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل  وج��ه��وده��م 
مع  �ل��ع��م��ل  �أم��ل��ه يف م�ساعفة  م��ب��دي��اً 
و�لعاملية  �ملحلية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات 
لتحقيق  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 

�الأهد�ف �مل�سرتكة. 

•• دبي -وام: 

د�ئرة  يف  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل��ت�����س��رف��ات  بلغت 
�الر��سي و�المالك يف دبي �أم�ص �أكرث 
�سهدت  دره����م ح��ي��ث  م��ل��ي��ار   2.4 م��ن 
بقيمة  مبايعة   842 ت�سجيل  �لد�ئرة 
مبايعة   73 منها  دره��م  مليار   1.96
مليون   195.5 ب��ق��ي��م��ة  ل���الأر�����س���ي 
و�لفلل  لل�سقق  مبايعة  و769  دره��م 

بقيمة 1.76 مليار درهم.
بقيمة  �الأر��سي  �أه��م مبايعات  وج��اءت 
�حلبية  منطقة  يف  دره���م  مليون   13
�ل���ر�ب���ع���ة ت��ل��ي��ه��ا م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 13 
مليون درهم يف منطقة و�دي �ل�سفا 3 
درهم  ماليني   9 بقيمة  مبايعة  تليها 

يف منطقة �حلبية �لر�بعة.
وقد ت�سدرت منطقة �حلبية �خلام�سة 
�مل��ن��اط��ق م���ن ح��ي��ث ع���دد �مل��ب��اي��ع��ات �إذ 
�سجلت 36 مبايعة بقيمة 73 مليون 
درهم وتلتها منطقة جبل علي �الأوىل 

بت�سجيلها 7 مبايعة بقيمة 18 مليون 
درهم وثالثة يف �ليفره 2 بت�سجيلها 7 

مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم.
�ل�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  �أما 
بقيمة  مبايعة  ج������اءت  فق������د  و�لفلل 
�خلليج  مب��ن��ط��ق��ة  دره����م  م��ل��ي��ون   66
مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كاأهم  �لتجارى 
منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   57 بقيمة 
�خلليج �لتجاري و�أخري� مبايعة بقيمة 
مر�سى  منطقة  يف  دره���م  مليون   30

دبي.
�ملناطق  �مل��رك��ا���ص  منطقة  وت�����س��درت 
من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و�لفلل 
 158 بقيمة  مبايعة   116 �سجلت  �إذ 
�خلليج  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون 
مبايعة   114 بت�سجيلها  �ل��ت��ج��اري 
يف  وثالثة  دره��م  مليون   418 بقيمة 
�لرب�ساء جنوب �لر�بعة بت�سجيلها 69 

مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.
قدرها  ق��ي��م��ة  �ل����ره����ون����ات  و���س��ج��ل��ت 

 31 م��ن��ه��ا  دره����م  م��ل��ي��ون   487.55
مليون   58.25 بقيمة  الأر�����ص  رهنا 
بقيمة  و�سقق  لفلل  رهنا  و81  دره��م 
�أهمها  وك���ان  دره����م،  م��ل��ي��ون   429.3

مبنطقة �حلمريه بقيمة 150 مليون 
�ملرقبات  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�أخ������رى  دره�����م 

بقيمة 100 مليون درهم.
 17 ت�سجيل  �سهدت  فقد  �لهبات  �أم��ا 

هبة بقيمة 30.97 مليون درهم كان 
�أهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 11 
مليون درهم و�أخرى يف منطقة جمري� 

�لثانية بقيمة 5 ماليني درهم.

مليار درهم ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�ص  2.4
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 اأديبك 2022 ي�سهد انطالقة برنامج قادة امل�ستقبل 
•• اأبوظبي-وام:

 �سهد �ليوم �لر�بع و�الأخري من معر�ص 
للبرتول  �ل������دويل  �أب���وظ���ب���ي  وم���وؤمت���ر 
لقطاع  �الأك��رب  �مللتقى   ،2022 �أدي��ب��ك 
�لعامل،  يف  �سمولية  و�الأك�����رث  �ل��ط��اق��ة 
�مل�ستقبل”  “قادة  ب��رن��ام��ج  �ن��ط��الق��ة 
�لذي يعقد �سمن �أجندة موؤمتر �أديبك، 
يف  �مل�ستقبل  ق��ادة  على  �ل�سوء  لي�سلط 

قطاع �لطاقة.
�مل�ستقبل”  “قادة  ب��رن��ام��ج  وت�����س��م��ن 
جل�سة حو�رية معمقة مب�ساركة معايل 
�ملزروعي  فار�ص  ف��رج  حممد  بن  �سهيل 
�لتحتية، ومعايل  وزير �لطاقة و�لبنية 
ه��ي��ث��م �ل��غ��ي�����ص، �الأم�����ني �ل���ع���ام ملنظمة 
“�أوبك”،  ل��ل��ن��ف��ط  �مل�������س���درة  �ل�������دول 
بد�ية  على  �ل�سوء  كالهما  �سّلط  حيث 
�مل��ه��ن��ي��ة، و�ل���ت���ح���دي���ات �لتي  رح��ل��ت��ه��م��ا 
�كت�سبوها  �ل��ت��ي  و�خل����رب�ت  و�جهتهما 
بقطاع  �لقمة  �إىل  رحلتهم  م���د�ر  على 
�ل���ط���اق���ة، ك��م��ا ق���دم���و� جم��م��وع��ة من 
�لن�سائح و�الإر�ساد�ت للح�سور من قادة 

�مل�ستقبل.
معايل  قال  �ملو�سوع،  هذ�  على  وتعليقاً 
“ ي�سرين  �مل��زروع��ي  �سهيل حممد ف��رج 
�لتحدث مع جيل �ل�سباب وروؤية �ل�سغف 

�لكبري �لذي يتمتعون به«.
يوماً  و�ل��دي  “ ن�سحني  معاليه  وتابع 
ب�����اأّن ال �أع��ت��ق��د �أب�����د�ً ب�����اأيّن �أف�����س��ل من 
م�سافة  قيمة  �ل��ت��و����س��ع  �أن  �إذ  غ���ريي، 

كما  ل��ل��ن��م��و.  م��ت��ف��ردة  ف��ر���س��ة  متنحكم 
قال يل يف �لوقت ذ�ته باأن ال �أعتقد باأّن 
باأّن  �أدرك  �أف�سل مني، ما جعلني  �أح��د�ً 
�ل�سغف و�لعمل �جلاد يت�سمان باالأهمية 

ذ�تها كالتو��سع«.
و�أ�ساف معاليه “ ُتعد �لقيم �أبرز ركائز 
ُتكّر�ص عقلية  �أنها  �إذ  �لنجاح �الأ�سا�سية، 
�لكفاءة �ملهنية وترتقي باالأمم، وبالتايل 
تعتمد �لفر�ص �ملتاحة �أمام �الأفر�د على 

مدى �لتز�مهم بهذه �لقيم«.
�لتعاون،  �أهمية  على  تعليقه  �سياق  ويف 
قال معاليه “ ل�ستم م�سطرين ملو�جهة 
على  �حر�سو�  وحدكم،  �لتحديات  هذه 
نعمل يف  �أننا  �إذ  دوم��اً،  �لعمل �جلماعي 
دول��ة �الإم��ار�ت لتحقيق هدف ُم�سرتك 
كو�حدة  �الإم��ار�ت  دولة  لرت�سيخ مكانة 

ولتحقيق  �ل����ع����امل.  دول  �أف�������س���ل  م���ن 
تفكرينا  ح�سر  مُيكننا  ال  �لغاية،  ه��ذه 
ينبغي  بل  فح�سب،  �ملنطقة  �أو  بالدولة 

علينا �لتفكري بالعامل باأ�سره«.
و�ختتم معاليه م�ساركته قائاًل “ �سررنا 
�لعامل  دول  ب��اج��ت��م��اع مم��ث��ل��ي خم��ت��ل��ف 
�إيجاد  �سبل  يف  للتباحث  �أدي��ب��ك  يف  ُهنا 
�حللول �ملبتكرة، حيث �أ�سبحت �حللول 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة يف م��ت��ن��اول ج��ي��ل �ل�����س��ب��اب يف 
وقتنا �حلايل، ما يجعلهم قادرين على 
�لو�سول م�سادر معرفية غري حمدودة، 
دمنا  م��ا  يتوقف  �أن  للتعلم  مُيكن  ال  �إذ 

على قيد �حلياة«.
�أّك���د م��ع��ايل هيثم �لغي�ص  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�مل�����س��ت��م��ر، قائاًل  �ل��ت��ع��ل��م  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�أب�����د�ً،  ي��ت��وق��ف  �أن  للتعلم  مُي��ك��ن  ال   “

وي���ج���ب ع���ل���ى ج���ي���ل �ل�������س���ب���اب �الإق�������د�م 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة جميع  ع��ل��ى 
�لتفكري  عليهم  ويتعني  �أمامهم.  ت��ربز 
�لتحديات  ه��ذه  جميع  ب�ساأن  باإيجابية 
ليتمكنو� من ��ستخال�ص �أكرب قدر من 
�لنجاح  مفتاح  يتمثل  �إذ  منها،  �لفائدة 
�مل��ن��ف��ت��ح��ة و�الإق����ب����ال على  �ل��ع��ق��ل��ي��ة  يف 
�لتعلم  عن  ف�ساًل  �لتحديات،  مو�جهة 

من �الآخرين«.
“ من �ل�سروري �لتعلم  و�أردف معاليه 
�لنظر عن  ب�سرف  من �جلميع حولنا، 
تعلمُت  �أن���ن���ي  �إذ  خ��ربت��ه��م،  م�����س��ت��وي��ات 
�ل�سباب،  �ملوظفني  من  �سخ�سياً  �لكثري 
ال �سيما و�أّنهم يتمتعون بروؤية خمتلفة 
م����ن منظور  وي����رون����ه  �ل����ع����امل،  ل���ه���ذ� 

جديد«.

و�أ����س���اف “ ق��د ت��ك��ون �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
تو�جهكم �ليوم معقدة، ولكننا متاأكدون 
من  �أك��رب  باإمكانات  تتمتعون  �أنكم  من 
تلك �لتي كانت متاحة لنا �سابقاً ملو�جهة 

هذه �لتحديات«.
و�طلع �مل�ساركون على �آر�ء �سناع �لقر�ر 
و�خلرب�ت  �مل��ه��ار�ت  ح��ول  �ملتخ�س�سني 
و�ملعارف �لرئي�سية �لتي يحتاجها �جليل 
�ملقبل من خرب�ء �لطاقة للم�سي قدماً 
جانب  �إىل  �ل��ط��اق��ة،  حت��ول  م�ساعي  يف 
�ل��ع��امل��ي على  �ل��ط��ل��ب  م�����س��ت��وي��ات  تلبية 
�لطاقة، ومو�جهة �لتحديات و�ملعوقات 
�ملاثلة �أمام �ملو�هب �ل�سابة �ملن�سمة �إىل 
�لقوى �لعاملة، ف�ساًل عن �لدور �لذي 
�مل���و�ه���ب لدعم  ه���ذه  ت��ل��ع��ب��ه  �أن  مُي��ك��ن 

�لتحول �لذي ي�سهده �لقطاع.

�سيولة االأ�سهم املحلية تتجاوز 2.4 مليار 
درهم للجل�سة الثانية على التوايل

•• اأبوظبي -وام:

يف  دره��م  مليار   2.4 جت��اوزت  �سيولة  �ملحلية  �الأ�سهم  �أ���س��و�ق  ��ستقطبت   
ختام تد�والت �أم�ص وذلك للجل�سة �لثانية على �لتو�يل، مع تركزها ب�سكل 

رئي�سي على �أ�سهم.
لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف  دره��م  مليار   2.076 بو�قع  �ل�سيولة  وتوزعت 
�ملالية و369.9 مليون درهم يف �سوق دبي �ملايل، بعد �لتد�ول على 571.9 

مليون �سهم عرب تنفيذ �أكرث من 27.5 �ألف �سفقة.
 10344.96 م�ستوى  �إىل   ”15 “فادك�ص  �أبوظبي  �سوق  موؤ�سر  وو�سل 
م�ستوى  “فادجي”  �ل��ع��ام  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  فوت�سي  موؤ�سر  و�سجل  نقطة، 
10381.68 نقطة، فيما بلغ موؤ�سر �سوق دبي �لعام م�ستوى 3330.46 
نقطة. و�رتفع يف �سوق �أبوظبي �سهم “�ألفا ظبي” بن�سبة %15 و”�ل�سري 
 14.69% �أركان”  �الإم�������ار�ت  و”حديد   15% ب��ن�����س��ب��ة  للمعد�ت” 
و”�أدنوك   1.49% �أبوظبي”  و”طري�ن   2.02% و”فريتيغلوب” 
�لقاب�سة”  “�لعاملية  وت�سدر   .0.43% غاز”  و”د�نة   1.2% للحفر” 
“�ألفا  تاله  دره��م،  مليون   332.9 من  باأكرث  �سيولة  م�ستقطباً  �لن�ساط 

ظبي” 292.8 مليون درهم، و”ملتيبالي” 230.2 مليون درهم.
ويف �سوق دبي، �رتفع �سهم “�سوق دبي �ملايل” %2.14 و”دبي لال�ستثمار” 
وت�سدر   .2.19% و”�سالك”   0.23% للتطوير”  و”�إعمار   1.8%
تاله  دره���م،  مليون   101.29 م�ستقطباً  �لن�ساط  �لعقارية”  “�إعمار 
مليون   33.4 لال�ستثمار”  “دبي  ثم  دره��م،  مليون   99.04 “�سالك” 

درهم.

ارتفاع اأ�سعار ال�سيارات يدعم اأرباح بي.اإم.
دبليو رغم الت�سخم وم�سكالت التوريد 

•• عوا�شم-رويرتز:

�م�ص  �لفاخرة  �ل�سيار�ت  لت�سنيع  �الأملانية  )ب��ي.�إم.دب��ل��ي��و(  �سركة  �أعلنت 
للعام ككل  توقعاتها  و�أبقت على  �لف�سلية،  �أرباحها  �رتفاع �سايف  �خلمي�ص 
بعدما �ساعدها �رتفاع �الأ�سعار على تقليل تاأثري �رتفاع �لتكاليف وم�سكالت 
�سال�سل �لتوريد. وقال �لرئي�ص �لتنفيذي �أوليفر ت�سيب�سه يف بيان “توؤكد 
على  �ل��ق��درة  ي��وّل��د  باملرونة  �لتحلي  �أن  �لثالث  �ل��رب��ع  يف  �لقوية  نتائجنا 
لهذ�  �أهد�فنا  لتحقيق  �ل�سحيح  �لطريق  على  ما�سون  ونحن  �لتكيف... 
�لعام«. �إال �أن �ل�سركة حذرت من �أن �رتفاع �لت�سخم وزيادة �أ�سعار �لفائدة 

�سي�سر�ن بالقوة �ل�سر�ئية للم�ستهلكني يف �الأ�سهر �ملقبلة.
وذكرت �أنها تتوقع �أن تكون مبيعات �لعام باأكمله �أقل قليال مما كانت عليه يف 
2021.. ورغم �نخفا�ص �إجمايل �ملبيعات 9.5 باملئة مقابل �لفرتة نف�سها 
35.3 باملئة  �أرب��اح �ل�سركة يف �لربع �لثالث  من �لعام �ملا�سي، فقد قفزت 
�إىل 37.18 مليار يورو )36.49 مليار دوالر(، وهو ما يتجاوز توقعات 

�ملحللني باأرباح تبلغ 35.32 مليار يورو وفقا لتقدير�ت رفينيتيف.
وبلغت �أرباح بي.�إم.دبليو قبل �حت�ساب �ل�سر�ئب 4.1 مليار يورو، متجاوزة 

توقعات �ملحللني عند 3.4 مليار يورو.

% من » جلوبال فيدر �سيبينغ« جمموعة موانئ اأبوظبي ت�ستحوذ على 80  •• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  مو�نئ  جمموعة  �أعلنت 
 )ADX: ADPORTS( �أم�ص 
لال�ستحو�ذ  �تفاقية  توقيع  ع��ن 
�سركة  يف   80% ح�����س�����ص  ع��ل��ى 
)“جي  �سيبينغ”  فيدر  “جلوبال 
�لعاملية  �ل�������س���رك���ة  �إ�ص”(،  �إف 

ل�سحن �حلاويات.
حل�سة  �الإجمالية  �لقيمة  وبلغت 
مليار   2.9 �ل�سركة  م��ن   80%
دوالر  م����ل����ي����ون   800( دره��������م 
�لقيمة  �أن  ح����ني  يف  �أم����ري����ك����ي( 
درهم  مليار   3.7 تبلغ  �ملوؤ�س�سية 
�أمريكي(،  دوالر  م��ل��ي��ار   1.0(
بالكامل  �ل�سفقة  متويل  و�سيتم 

عرب متويل جديد لال�ستحو�ذ.
�ال�سرت�تيجي  �ال�ستثمار  وي�سهم 
تو�سيع  يف  �لرت�كمية  �لقيمة  ذو 
للمجموعة  �ل���ع���امل���ي  �حل�������س���ور 
�ل�سحن  ق���ط���اع  يف  ب������ارز  ب�����س��ك��ل 
�الإقليمي للحاويات، ويدعم تنفيذ 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا ط��وي��ل��ة �الأم����د 
لت�سبح و�حدة من �أبرز �لالعبني 
�الأ�سا�سني على م�ستوى �لعامل يف 
�لبحري ق�سري  �ل�سحن  قطاعات 

�ملدى و�ل�سحن �الإقليمي.
�لتي  �إ�ص”  �إف  “جي  و���س��ج��ل��ت 
تتخذ م��ن دب��ي م��ق��ر� ل��ه��ا، خالل 
قوياً  �أد�ًء  �ملا�سية  �ل�12  �الأ�سهر 
 1،085 بلغت  ع��ائ��د�ت  حمققة 

و�ال���س��ت��ف��ادة م���ن ه���ذ� �ل���زخ���م يف 
وتوجيهات  بدعم  �أعمالنا  تطوير 
لنا  �أتاحت  �لتي  �لر�سيدة  قيادتنا 
�لتاريخي  �الإجن�����از  ه���ذ�  حت��ق��ي��ق 
�ليوم«.  جم��م��وع��ت��ن��ا  م�����س��رية  يف 
�أم��ري مغامي، رئي�ص  ب���دوره، ق��ال 
�إ�ص”:  �إف  “جي  �إد�رة  جم��ل�����ص 
�إ�ص”  �إف  “جي  ���س��رك��ة  “ت�سهد 
تتمثل  م�سريتها  يف  فارقة  حلظة 
مو�نئ  جمموعة  �إىل  بان�سمامها 
�أبوظبي لت�سكيل �أكرب مزود وحيد 
خلدمات �ل�سحن يف �ملنطقة. �إنني 
و�أتطلع  فريقنا  حققه  مبا  فخور 
فيه  نو��سل  م�سرق  م�ستقبل  �إىل 
�لعاملي.  ح�����س��ورن��ا  لتو�سيع  م��ع��اً 
�مل�ستمر  �ل��ت��ح�����س��ني  ���س��ك��ل  ل���ق���د 
الأن��ظ��م��ت��ن��ا وع��م��ل��ي��ات��ن��ا �أول����وي����ة 
ق�سوى لنا بهدف خدمة �لتجارة 
�ل��ع��امل��ي��ة، و���س��ي�����س��ه��م ع��م��ل��ن��ا حتت 
�أبوظبي  م��و�ن��ئ  جمموعة  مظلة 
�أعلى  م�����س��ت��وى  �إىل  �الن��ت��ق��ال  يف 
�ملتعاملني  ودع����م  �خل���دم���ات  م��ن 
�لعامليني«. وعمل ل�سالح جمموعة 
�ل�سفقة  ه��ذه  يف  �أبوظبي  م��و�ن��ئ 
كم�ست�سار  “�سيتي”  م����ن  ك����ل 
كم�ست�سار  �أو”  �آن��د  و”�إيه  م��ايل، 
“روالند  تكّفلت  حني  يف  قانوين، 
يف  �لتدقيق  ب���اإج���ر�ء�ت  بريغر” 
�إم  بي  و”كي  �لتجارية،  �الأن�سطة 
�ملايل  �ل��دق��ي��ق  ب����اإج����ر�ء�ت  جي” 

و�ل�سريبي.

خدمات  م����ن  ����س���ام���ل���ة  حم���ف���ظ���ة 
�لعمليات  وخ�����دم�����ات  �ل�������س���ح���ن 
�سطح  حت��ت  و�خل��دم��ات  �لبحرية 
خدمات  تكامل  و�سي�ساعد  �مل���اء. 
�سفني فيدرز  مع  �إ�ص”  �إف  “جي 
جمموعة  ج��ع��ل  يف  وت��ر�ن�����س��م��ار، 
وحيد  مزود  �أكرب  �أبوظبي  مو�نئ 
�الإقليمي  �ل�������س���ح���ن  خل�����دم�����ات 
�ل���ع���امل م���ن حيث  ل��ل��ح��اوي��ات يف 
و�لثالث  �مل��م��ل��وك��ة،  �ل�����س��ف��ن  ع���دد 

ع��امل��ي��اً م��ن ح��ي��ث ط��اق��ة �حلمولة 
توفر  ���س��ف��ي��ن��ة   35 �م���ت���الك  م���ع 
�سعة ��ستيعابية تبلغ 100،000 

حاوية منطية.
�الأن�سطة  �ال����س���ت���ح���و�ذ  وي����ع����زز 
�ل����ت����ج����اري����ة مل���ج���م���وع���ة م����و�ن����ئ 
باالأ�سو�ق  و�رت��ب��اط��ه��ا  �أب���وظ���ب���ي 
خدمات  يح�سن  ك��م��ا  �لرئي�سية، 
للحاويات،  �الإق��ل��ي��م��ي  �ل�����س��ح��ن 
ويتيح وفور�ت ملمو�سة يف �لتكلفة 

و�أرباحاً  �أم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ون 
قبل ��ستقطاع �لفو�ئد و�ل�سر�ئب 
بلغت  و�ال����س���ت���ه���الك  و�الإه�������الك 
�أمريكي  دوالر  م���ل���ي���ون   521
��ستقطاع  ق��ب��ل  �أرب�����اح  )وه��ام�����ص 
�ل��ف��و�ئ��د و�ل�����س��ر�ئ��ب و�الإه����الك 
و�ال�ستهالك بلغ %48(، و�سايف 
دوالر  م��ل��ي��ون   481 ب��ل��غ  �أرب������اح 
“جلوبال فيدر  �أمريكي. ومتتلك 
�أ�ساطيل  �أك�����رب  �أح�����د  �سيبينغ” 
���س��ف��ن �حل����اوي����ات ع���امل���ي���اً و�ل����ذي 
وقيد  مملوكة  �سفينة   26 ي�سم 
�إجمالية  وب����اأح����ج����ام  �ل��ت�����س��غ��ي��ل 
منطية،  ح��اوي��ة   72،500 تبلغ 
�ل�سرق  مناطق  عملياتها  وتغطي 
�لهندية،  �ل��ق��ارة  و�سبه  �الأو���س��ط 
وتربط  �آ�����س����ي����ا،  �����س����رق  وج����ن����وب 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  خدماتها 
وباك�ستان  �لهند  من  بكل  �ملتحدة 
و�ل�سود�ن  وم�����س��ر  و���س��ري��الن��ك��ا 
وجيبوتي و�ليمن و�ململكة �لعربية 
و�ل�سني  و�ل��ب��ح��ري��ن  �ل�����س��ع��ودي��ة 
وجيبوتي  �جل���ن���وب���ي���ة  وك�����وري�����ا 

وفيتنام وغريها.
و�ستقوم جمموعة مو�نئ �أبوظبي 
�لقطاع  يف  �إ�ص”  �إف  “جي  بدمج 
�ل��ب��ح��ري �ل��ت��اب��ع ل��ه��ا �ل���ذي يقدم 

مع خدمات  �إ�ص”  �إف  “جي  دم��ج 
حتقيق  �إمكانية  فيدرز”  “�سفني 
�لتكاليف  يف  م��ل��م��و���س��ة  وف������ور�ت 

�لت�سغيلية.
للمو�فقات  �ل�����س��ف��ق��ة  وت��خ�����س��ع 
�لتنظيمية �لالزمة، ومن �ملتوقع 
�إمت��ام��ه��ا خ��الل �ل��رب��ع �الأول من 
�لفريق  و���س��ي��ب��ق��ى   .2023 ع���ام 
“جي  ل�����س��رك��ة  �حل�����ايل  �الإد�ري 
يف موقعه، مع �حتفاظ  �إ�ص”  �إف 

موؤ�س�سي �ل�سركة بح�سة 20%.
حممد  ف���������الح  م������ع������ايل  و�أك�������������د 
�إد�رة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  �الأح���ب���اب���ي، 
�أب���وظ���ب���ي �أن  جم���م���وع���ة م����و�ن����ئ 
تو��سل م�سرية تطوير  �ملجموعة 
�أعمالها خالل عام 2022 تنفيذ�ً 
�حلكيمة،  �ل���ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
يف  �ل��ن��م��و  م��ن  ذل���ك  م�ستفيدة يف 
�لر�سيدة  و�ال�ستثمار�ت  �أعمالها 

�لتي تقوم بها.
على  �ال����س���ت���ح���و�ذ  “يعد  وق������ال: 
�إف  “جي  يف  �الأغ��ل��ب��ي��ة  ح�����س�����ص 
يف  خ��ارج��ي  ��ستثمار  �أك���رب  �إ�ص” 
عالمة  وي�سكل  �ملجموعة،  تاريخ 
فارقة يف �خلدمات �لتي نقدمها، 
ملمو�ص  ب�������س���ك���ل  ي���ح�������س���ن  ك���م���ا 
�رت��ب��اط��ن��ا م���ع �الأج������ز�ء �الأخ����رى 

من �لعامل. ونطمح �إىل �أن ن�سبح 
�ل�سحن  �أك��رب �سركات  و�ح��دة من 
�أو�سع نطاق من  �لتي تقدم  عاملياً 
باأن  �سك  وال  �لبحرية،  �خلدمات 
هذ� �ال�ستثمار يقربنا ب�سكل كبري 

�إىل حتقيق هدفنا«.
حممد  �لكابنت  �أ���س��ار  جانبه  م��ن 
�ملنتدب  �لع�سو  �ل�سام�سي،  جمعة 
ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����ص 
�خل����ربة  �إىل  �أب����وظ����ب����ي  م����و�ن����ئ 
�إ�ص”  �إف  “جي  ل�سركة  �لو��سعة 
30 عاماً  �ل��ت��ي متتد الأك���رث م��ن 
خدمات  ت��ق��دمي  يف  متيزها  و�إىل 
للحاويات  �الإق���ل���ي���م���ي  �ل�����س��ح��ن 
�الأو������س�����ط  �ل���������س����رق  م���ن���اط���ق  يف 
�أ�سطولها  ع��رب  و�أف��ري��ق��ي��ا  و�آ���س��ي��ا 

�ملتخ�س�ص و�ملتنوع.
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  “حقق  وق����ال: 
الفتة  عائد�ت  للمجموعة  �لتابع 
يج�سد  م���ا   2022 ع����ام  خ����الل 
�ل���ط���ل���ب �ل���ك���ب���ري ع���ل���ى خ���دم���ات 
�لبحرية  و�ل���ع���م���ل���ي���ات  �ل�����س��ح��ن 
و�خل����دم����ات حت���ت ���س��ط��ح �مل����اء يف 
�ل�����س��وق، ول��ذل��ك ف���اإن دم���ج “جي 
ميّكننا  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  يف  �إ�ص”  �إف 
متعاملينا  ق���اع���دة  ت��و���س��ي��ع  م���ن 
وت���ر����س���ي���خ ح�������س���ورن���ا �ل���ع���امل���ي، 

لالأعمال  �لكبري  �حل��ج��م  بف�سل 
�ملو�سعة  �ل�سبكة  خالل  من  وذلك 
و�الأ�سطول  �ل�سحن  خطوط  من 
�لذي ت�سغله. باالإ�سافة �إىل ذلك، 
�لنقل  ي��ع��زز �ال���س��ت��ح��و�ذ من����وذج 
�ملجموعة  تتبناه  �ل���ذي  �مل��ح��وري 
�لرئي�سية يف  �الأ���س��و�ق  رب��ط  ع��رب 
و�لبحر  و�ل��ه��ن��د  �خلليج  منطقة 
رئي�سية  مب��و�ن��ئ  وتركيا  �الأح��م��ر 
م��ث��ل م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة. ك��م��ا يتيح 

»اأدنوك للتكرير« توقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع �سركاء دوليني
 جدد يف »جممع الروي�ص ال�سناعي« لدعم النمو ال�سناعي يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

�سركة  بني  �مل�سرتك  �مل�سروع  للتكرير”،  “�أدنوك  �أعلنت 
برتول �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك”، و”�إيني”، و”�أو �إم يف” 
.. �ليوم توقيع �تفاقية ��سرت�تيجية مع �سركة “�لقاب�سة 
�ال�ستثمارية” ومقرها �أبوظبي، و�سركة “فيوليا” �ل�سرق 
�الأو�سط، و�سركة “روؤية �لعاملية لال�ستثمار”، لال�ستحو�ذ 

على عمليات �إد�رة �لنفايات يف جممع �لروي�ص �ل�سناعي.
�إب���ر�م���ه���ا خ����الل معر�ص  �ل���ت���ي مت  ل��الت��ف��اق��ي��ة  ووف����ق����اً 
 ،”2022 “�أديبك  للبرتول  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  وم��وؤمت��ر 
�سيقوم حتالف ي�سم �ل�سركات �لثالث بامتالك وت�سغيل 
للنفايات،  �مل�ستد�مة  ل��الإد�رة  �مل�ستوى  عامليتي  حمطتني 
عن  �لناجتة  �ل�سناعية  �لنفايات  من  و�لتخل�ص  ملعاجلة 

عمليات جمموعة �سركات “�أدنوك«.
للنمو  كمحفز  “�أدنوك”  دور  �الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  وت��دع��م 
�الق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ن��وي��ع �ل�سناعي يف دول���ة �الإم�����ار�ت من 
و�ل�سر�كات  �لدولية  �ال�ستثمار�ت  �ملزيد من  خالل جذب 
�ل�سر�كة  ه���ذه  تتيح  ك��م��ا  �ل��روي�����ص.  �إىل  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

على  �ل��رتك��ي��ز  للتكرير”  “�أدنوك  ل������  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
قدرتها  تعزيز  ي�ساهم يف  �الأ�سا�سية مما  �لتكرير  عمليات 

�لتناف�سية.
وق����ال ع��ب��د�هلل ع��ط��ي��ة �مل�����س��ع��ب��ي، �ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
مع  �التفاقية  ه��ذه  ب��اإب��ر�م  “�سعد�ء  للتكرير”:  “�أدنوك 
ك�سركاء  �إل��ي��ن��ا  لالن�سمام  ���س��رك��ات  ث���الث  ي�سم  حت��ال��ف 
تركيز  �التفاقية  هذه  وتوؤكد  �لروي�ص.  يف  ��سرت�تيجيني 
�إبر�م �سر�كات ت�ساهم يف تعزيز كفاءة ر�أ�ص  على  ’�أدنوك‘ 
و�أبوظبي  �لروي�ص  يف  �لنمو  فر�ص  من  و�ال�ستفادة  �مل��ال، 
�لدوليني. وتدعم هذه  �مل�ستثمرين  ر�ئدة جلذب  كوجهة 
خالل  م��ن  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�سناعي  �لنمو  �ل�سر�كة 
توفري قدر�ت عاملية ر�ئدة الإد�رة �لنفايات، كما ت�ساهم هذه 
�ل�سر�كة �لتي حتقق منافع متبادلة للجانبني يف ت�سريع 
جهود ’�أدنوك‘ للقيام بدورها يف تنمية وتطوير �لقاعدة 
�القت�سادية يف دولة �الإمار�ت وحتقيق قيمة م�ستد�مة من 

�أعمالنا يف جمال �لتكرير و�لبرتوكيماويات«.
من جانبهم، قال �ل�سركاء يف �لتحالف �إ�ستلي بر��سليانوف، 
�مليد�ين  وع��م��ر  )ف��ي��ول��ي��ا(،  ل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 

 “ لال�ستثمار:  روؤي���ة  ل�سركة  و�ملدير�لتنفيذي  �لرئي�ص 
للتكرير‘،  ’�أدنوك  مع  �ل�سر�كة  هذه  باإبر�م  �سعد�ء  نحن 
�مل��ت��ط��ورة، و�ال���س��ت��ف��ادة م��ن فريق  �مل��ر�ف��ق  لت�سغيل ه���ذه 
�خل���رب�ء �مل��درب��ني �حل��ال��ي��ني، و�ل���ذي ي�ستفيد م��ن خربة 
�لنفايات �خلطرة. ومن خالل  �إد�رة  �لعاملية يف  �لتحالف 
و�سالمة  وموثوقية  ��ستمر�رية  ن�سمن  �ل�سر�كة،  ه��ذه 
�الأ�سول �ملنقولة �إىل �سركة ر�ئدة ومتخ�س�سة يف معاجلة 
ت�سغيل  يف  منهجية  تتبع  �لعامل،  م�ستوى  على  �لنفايات 
�لتحالف  وي��وؤم��ن  �ل�سالمة.  �سمان  وحم��وره��ا  �الأ���س��ول 
تعزيز  �ساأنه  من  للطرفينما  �أدن��وك  مع  �ل�سر�كة  باأهمية 
ل�سمان  �ال�سرت�تيجية  �أبوظبي  روؤية  يدعم  �لقيمة، مما 

�لتنمية �مل�ستد�مة مع �حلفاظ على �لبيئة«.
عن  �ل��ن��اجت��ة  �ل�سناعية  �ل��ن��ف��اي��ات  �مل��ن�����س��اأت��ان  و���س��ت��ع��ال��ج 
�لنفط  وت��ك��ري��ر  ����س��ت��خ��ر�ج  جم��ال  يف  “�أدنوك”  عمليات 
�ل���ع���ام���ل���ون يف خمتلف  �مل���وظ���ف���ون  و���س��ي��ن�����س��م  و�ل����غ����از. 
�ل�سركة  �إىل  �لنفايات  معاجلة  ملن�ساأتي  �لتابعة  �مل��و�ق��ع 
�سركة  ت��ق��وده��ا  و�ل��ت��ي  �مل��ن�����س��اأت��ني  ت�سغيل  �ستتوىل  �ل��ت��ي 
�ملجموعة  خ��ربة  من  بدورهم  و�سي�ستفيدون  “فيوليا”، 

�لتحالف  ��ستحو�ذ  ويعد  �ل�سناعية.  �لنفايات  �إد�رة  يف 
�ل�سر�كات  على  �آخ��ر  مثااًل  �لنفايات  �إد�رة  حمطات  على 
عدد  مع  “�أدنوك”  �أبرمتها  �لتي  �ملتعددة  �ال�سرت�تيجية 

من �ل�سركاء �ملحليني و�لدوليني يف �لروي�ص.
�أبرمتها  �لتي  �ل�سركة  �تفاقيات  �ل�سر�كات  تلك  وت�سمل 
�ل��دول��ي��ني م��ن بينهم  �ل�����س��رك��اء  م��ع ع���دد م��ن  “تعزيز” 
و”فريتيجلوب”  �ملحدودة”،  �إن��د���س��رتي��ز  ري��الي��ن�����ص   “
�لروي�ص  تعد  كما  للطاقة”.  �إ���ص  و”جي  و”ميت�سوي” 
عاملياً،  �لر�ئدة  �لبرتوكيماويات  �سركة  “بروج”،  ل�  مقر�ً 
و�لتي مت تاأ�سي�سها كم�سروع م�سرتك بني “�أدنوك” �ملالكة 
%54 و”بوريالي�ص”  حل�سة �الأغلبية و�لتي تبلغ ن�سبة 
�لتي متلك %36 من �أ�سهمه. وكانت “بروج” قد �أدرجت 
موؤخر�ً ح�سة متثل ن�سبة %10 من �إجمايل ر�أ�ص مالها 
�مل�سدر يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية، يف �أكرب طرح عام 

�أويل دويل على �الإطالق يف �أبوظبي حتى �الآن.
�ملتعارف  �ل�سروط و�الأحكام  وتخ�سع �التفاقية ال�ستيفاء 
عليها و�حل�سول على مو�فقات جميع �لهيئات �لتنظيمية 

�ملعنية.
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معهد االبتكار التكنولوجي ي�ست�سيف قمة اأبوظبي للجيل ال�ساد�ص 2022 

لبنان يرتاجع عن خطة خف�ص �سعر ال�سرف الر�سمي للرية 
•• بريوت-رويرتز:

�أم�ص  و�سيا�سية  وز�ري���ة  م�سادر  قالت 
خطط  عن  تر�جع  لبنان  �إن  �خلمي�ص 
خلف�ص �سعر �ل�سرف �لر�سمي للرية، 
�لقائم منذ 25 عاما، ب�سعر �أقرب �إىل 
�ل�سوق وذلك و�سط خماوف من  �سعر 

رد فعل �ملو�طنني.
ت�سريف  �مل���ال يف حكومة  وزي���ر  وق���ال 
يوم  ل��روي��رتز  خليل  يو�سف  �الأع��م��ال 
28 �سبتمرب �أيلول �إن �لدولة �عتمدت 
لرية   15000 ق�����دره  ����س���رف  ���س��ع��ر 
 ،1507 ب����دال م���ن  �ل�������دوالر  م��ق��اب��ل 
توحيد  نحو  خطوة  باأنها  ذلك  و��سفا 
ظهرت  �لتي  �ملختلفة  �ل�سرف  �أ�سعار 
�قت�سادية  �أزم��ة  �لبالد يف  دخ��ول  منذ 

عام 2019.
�لقر�ر  �إن  �ل���ب���د�ي���ة  يف  خ��ل��ي��ل  وق�����ال 
من  �الأول  يف  �لتنفيذ  ح��ي��ز  ���س��ي��دخ��ل 
وز�رته  لكن  �ل��ث��اين،  ت�سرين  نوفمرب 
�إن ذل��ك �سيعتمد  قالت يف وق��ت الح��ق 

على مو�فقة �لربملان على خطة �لتعايف 
�ملايل وهو ما مل يحدث بعد.

لرويرتز  �ملالية  ب���وز�رة  م�سدر  وق���ال 
�ل�سيا�سية  “�خلالفات  �خلمي�ص  �م�ص 
�أوقفت �خلطوة. ال �أحد يف �لبالد يريد 

حتمل م�سوؤوليتها«.
حكومة  رئ��ي�����ص  �أن  �مل�����س��در  و�أ�����س����اف 
ميقاتي  جن���ي���ب  �الأع�����م�����ال  ت�����س��ري��ف 
�الأخ�سر  �ل�سوء  الإعطاء  م�ستعد  غري 
خلطة تغيري �سعر �سرف �للرية حتى 
مو�فقة جماعة حزب �هلل وحركة �أمل 
�ل�����س��ي��ع��ي��ت��ني �ل��ق��وي��ت��ني ع��ل��ي��ه��ا. و�أك���د 
�إحجام  م��ي��ق��ات��ي  م��ك��ت��ب  م���ن  م�����س��در 
رئ���ي�������ص �ل���������وزر�ء ع����ن �ل���ت���ح���رك دون 

مو�فقة هاتني �لقوتني.
�جلماعتني  �إح���دى  م��ن  م�سدر  وق���ال 
تنفيذ  �ل�سعب  من  “�سيكون  لرويرتز 

ذلك �الآن«.
�أ�سو�أ  م���ن  و�ح�����دة  يف  ل��ب��ن��ان  و�ن���زل���ق 
�الأزمات �القت�سادية �لتي و�جهتها �أي 
دولة خالل �لقرنني �ملا�سيني. وفقدت 

�للرية �أكرث من 95 باملئة من قيمتها، 
باملئة   80 م��ن  �أك���رث  �ل��ف��ق��ر�ء  وي�سكل 

من �ل�سكان.
لبنان  �ت��ف��ق  ني�سان،  �أب��ري��ل  �سهر  ويف 
مع �سندوق �لنقد �لدويل على قائمة 
�أجل  م��ن  تنفيذها  يتعني  �إ���س��الح��ات 
�حل�سول على حزمة �إنقاذ، مبا يف ذلك 

توحيد �سعر �ل�سرف.
وجرى �ليوم �خلمي�ص تد�ول �للرية يف 
لرية   37500 ب�سعر  �مل��و�زي��ة  �ل�سوق 
�سرية  من�سة  وع��ل��ى  �ل����دوالر،  مقابل 
 30100 �لتابعة للبنك �ملركزي عند 
�لر�سمي  �ل�سعر  ي���ز�ل  ال  بينما  ل���رية، 

عند 1507 لري�ت.
وقال ن�سيب جربيل، كبري �القت�ساديني 
�جلديد  �ل�سعر  �إن  بيبلو�ص،  بنك  يف 
على  �ملدى”  “بعيدة  �آث���ار  ل��ه  �سيكون 
�لبنك  مع  تن�سيقه  وينبغي  �القت�ساد 

�ملركزي و�سندوق �لنقد �لدويل.
�لتاأثري  �أن  ل��روي��رتز  جربيل  و�أ���س��اف 
للبنوك  �لعمومية  �مليز�نيات  �سيطال 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن معهد �البتكار �لتكنولوجي، �ملركز 
وذر�ع  �لعلمي  للبحث  �ل��ر�ئ��د  �لعاملي 
�أبحاث  ملجل�ص  �لتطبيقية  �ل��ب��ح��وث 
�أبوظبي،  يف  �مل��ت��ط��ورة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ليوم بدء فعاليات قمة �أبوظبي للجيل 
�ل�ساد�ص 2022 و�لتى تنعقد يف فندق 
دبليو �أبوظبي- جزيرة يا�ص . وتهدف 
�لقمة �إىل تقدمي نظرة متعمقة حول 
تعيد  �ل��ت��ي  �لتكنولوجية  �ل��ت��ط��ور�ت 
�لال�سلكية،  �الت�ساالت  جمال  تعريف 
كما حتاول عر�ص خمطط ب�ساأن روؤية 

�جليل �ل�ساد�ص يف �لعقد �ملقبل.

ويقام �حلدث �لعاملي على مد�ر يومني 
، ويجمع خرب�ء من �ملجتمعات �لعلمية 
و�لبحثية، باالإ�سافة �إىل قادة �ل�سناعة، 
وه��ي��ئ��ات �ل��ت��ق��ي��ي�����ص، �ل���ذي���ن ه���م على 
�لال�سلكية،  �لتقنيات  ب��اأح��دث  �ط��الع 
ملناق�سة خارطة �لطريق لتنفيذ �سبكات 
�حلا�سلة  و�لتطور�ت  �ل�ساد�ص  �جليل 

يف دولة �الإمار�ت و�لعامل.
وت�ستك�سف �لقمة �ملو�سوعات �حليوية 
�لتقنيات  جم��ال  يف  لالهتمام  �مل��ث��رية 
�جليل  �أنظمة  مثل  �ل��ي��وم،  �لال�سلكية 
�ل�سوء  وت�سلط  �مل�ستد�مة،  �ل�ساد�ص 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لفر�ص  على 
�لنا�سئة،  �ل�����س��اد���ص  �جل���ي���ل  ت��ق��ن��ي��ات 

بالذكاء  �مل��دع��وم��ة  �الت�������س���االت  م��ث��ل 
�لذكية،  �لنقل  و�أنظمة  �ال�سطناعي، 

و�الت�ساالت �ملتكاملة، وغريها. 
و�ست�ستمل قمة �أبوظبي للجيل �ل�ساد�ص 
غامرة،  بتجربة  ت��ِع��د  �ل��ت��ي   ،2022
على عرو�ص بحثية و�سناعية متعمقة 
تو�سيحي،  وم�������س���ار  �جل�������ودة،  ع��ال��ي��ة 
وجل�سات رئي�سية لكبار �لباحثني وقادة 
�أحدث  �سيعر�سون  �ل��ذي��ن  �ل�سناعة 
�لر�ئدة  �الأول���ي���ة  و�ل��ن��م��اذج  �الأب���ح���اث 
قيد �لتنفيذ حالًيا يف عامل �الت�ساالت 

�لال�سلكية من �جليل �ل�ساد�ص.
عاملًيا  منتدى  ��ا  �أي�����سً �حل���دث  وي�سّكل 
جمتمع  �أع�����������س�����اء  ب�����ني  ل���ل���ت���و�����س���ل 

�الأفكار  وتبادل  �لال�سلكية  �الت�ساالت 
يفتح  بذلك  وه��و  و�ل��ت��ع��اون.  �لبحثية 
�ملجال للمناق�سات �حلية بني �لباحثني 
و�الأقر�ن و�ملهند�سني يف �ل�سناعة حول 

�لتقنيات �لر�ئدة و�حللول �ملبتكرة.
وق������ال �ل���ربوف���ي�������س���ور م�������رو�ن دب�����اح، 
ك���ب���ري �ل���ب���اح���ث���ني يف وح�������دة �ل����ذك����اء 
�ال����س���ط���ن���اع���ي، وك���ب���ري �ل��ب��اح��ث��ني يف 
“على  �لرقمية:  �لعلوم  بحوث  مركز 
للتقنيات  �ل�����س��اب��ق��ة  �الأج����ي����ال  ع��ك�����ص 
�لال�سلكية، فاإن �جليل �ل�ساد�ص يجعل 
وذلك  و�ق���ًع���ا،  �ملت�سل  �ل��ذك��اء  م��ف��ه��وم 
�لثورية  �البتكار�ت  متكني  خ��الل  من 
�ال�سطناعي  و�ل����ذك����اء  �حل��و���س��ب��ة  يف 

وعملية �إعادة �لر�سملة و�سد�د �لقرو�ص 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص و�مل��و�ط��ن��ني �إ�سافة 

�إىل تاأثريه على �لت�سخم و�الأ�سعار.
�ل�سيا�سية، يو�جه لبنان  �لناحية  ومن 
وجود  يف  يتمثل  م�سبوق  غ��ري  و���س��ع��ا 

�لنطاق  ويتمثل  وغ��ريه��ا.  و�الت�����س��ال 
�لعمل  �ل�����س��اد���ص يف  ل��ل��ج��ي��ل  �مل��ح��ت��م��ل 
عند �لتقاطع �لتقني مع �سبكة �جليل 
بكثافة  �الإم����ار�ت  وت�ستثمر  �خلام�ص، 
م���ن ح��ي��ث �ل���وق���ت و�جل���ه���د و�مل������و�رد 
�لال�سلكية  �الت�������س���االت  جم�����االت  يف 
و�لذكاء �ال�سطناعي لتحقيق مهمتها 
جمال  يف  ر�ئ���دة  ت�سبح  �أن  يف  �ملتمثلة 
�أن  �ملقرر  ومن  �ملتقدمة.  �لتكنولوجيا 
�ل�ساد�ص  للجيل  �أبوظبي  قمة  ت�ستبق 
�لتكنولوجية  �ل����ت����ط����ور�ت   2022
�لعامل  ي�سهدها  �لتي  �ل�ساد�ص  للجيل 
و�لتخطيط  �ل���ب���ح���ث  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 

و�لتنفيذ«.

ب�سالحيات  �أع��م��ال  ت�سريف  حكومة 
حمدودة مع �سغور من�سب �لرئي�ص.

�ل�سيا�سية  “�العتبار�ت  جربيل  وق��ال 
و�لتكلفة  حقيقة،  ه��ذه  �ملهيمنة،  ه��ي 

هي تاأخري �الإ�سالحات«.

اختتام االجتماع ال�ساد�ص ملدراء عموم 
الطريان املدين بال�سرق االأو�سط يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت يف �أبوظبي �أم�ص، �أعمال �الجتماع �ل�ساد�ص لروؤ�ساء ومدر�ء عموم 
�لطري�ن �ملدين يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط و �لتي ��ستمرت ملدة ثالث �أيام 
�بتد�ًء من �الأول من نوفمرب، حيث �سارك فيها �لعديد من روؤ�ساء ومديري 
بقطاع  و�ملعنيني  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  ومنظمات  وهيئات  �سلطات  وم�سوؤويل 

�لطري�ن يف �ملنطقة. 
ويف كلمته �خلتامية توجه رئي�ص �الجتماع �سعادة �سيف حممد �ل�سويدي 
�لوفود  بال�سكر جلميع  �الإم���ار�ت  لدولة  �مل��دين  �لطري�ن  هيئة  عام  مدير 
عن  للجل�سات  و�إث��ر�ئ��ه��م  تعاونهم  على  �الجتماع  ه��ذ�  �أع��م��ال  يف  �مل�ساركة 
�لغاية  حتقيق  �إىل  �أدت  و�ل��ت��ي  �لقيمة،  و�مل��د�خ��الت  �لعمل  �أور�ق  طريق 
مهمة  �ن��ط��الق  نقطة  �سي�سكل  �الج��ت��م��اع  ه��ذ�  �أن  �إىل  ..م�����س��ري�  �ملن�سودة 

للعديد من �ملبادر�ت و�لرب�مج �مل�ستقبلية. 
م��ع منظمة  �ل��ت��ع��اون  مو��سلة  على  �ل��د�ئ��م  �ل��دول��ة  �سعادته حر�ص  و�أك���د 
�لطري�ن �ملدين �لدويل و�ملكتب �الإقليمي وجميع �لدول �الأع�ساء لرت�سيخ 
بنية  لتطوير  وم�ساريع جديدة  �سيا�سات  لتبني  و�الإمكانيات  كافة �جلهود 
وفعالة  �آمنة  ج��وي  نقل  منظومة  على  و�حلفاظ  متقدمة،  رقمية  حتتية 
�ملنطقة  �مل����دين يف  �ل���ط���ري�ن  ل��ق��ط��اع  ز�ه����ر  وم�����س��ت��د�م��ة حت��ق��ق م�ستقبل 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �جلهود  ودع��م  �مل�سرتك  �لعمل  تعزيز  �إىل  ..باالإ�سافة 
�إد�رة �ل�سالمة و�الأمن و�لبنية �لتحتية لقطاع �لطري�ن �ملدين مبا يتو�فق 

مع معايري منظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل و�ملمار�سات �ملو�سى بها. 
�لتي متت خالل هذه �الجتماعات بني �سلطات  و�أ�ساد �سعادته باملخرجات 
�أثر كبري يف توثيق فر�ص  ملا لها من  �ل�سرق �الأو�سط،  �لطري�ن �ملدين يف 
�لتعاون و�لنمو، باالإ�سافة �إىل تن�سيق �جلهود للم�ساركة يف حتقيق �لتقدم 

على جميع �مل�ستويات �ملتعلقة يف قطاع �لطري�ن �ملدين باملنطقة. 

دوالرات مكا�سب الذهب يف املعامالت الفورية  3
•• عوا�شم-وام:

 3 من  �أك��رث  �م�ص، لرتبح  ت��د�والت  خ��الل  �لعاملية  �لذهب  �أ�سعار  �رتفعت 
دوالر�ت يف �ملعامالت �لفورية.

ووفقا لبيانات �الأ�سو�ق �لعاملية، �رتفعت �أ�سعار �ملعدن �الأ�سفر يف �ملعامالت 
�لفورية بن�سبة %0.17 �أو ما يعادل 3.02 دوالر لت�سل �إىل 1637.95 
دوالر لالأون�سة، وذلك بحلول �ل�ساعة “09:28 �سباحاً بتوقيت �الإمار�ت«. 
فيما خ�سرت �لعقود �الآجلة للذهب ت�سليم �سهر دي�سمرب ما ن�سبته 0.6% 

تعادل 10 دوالر�ت لت�سل �إىل 1639.95 دوالر لالأون�سة.
وعلى �سعيد �ملعادن �لنفي�سة �الأخرى، �نخف�ست �لف�سة بن�سبة 1.34% 
�إىل 19.33 دوالر لالأوقية، ونزل �لبالتني بن�سبة %0.13 �إىل 938.05 

دوالر، يف حني �سعد �لبالديوم بنحو %0.96 �إىل 1864.28 دوالر.

»الطاقة والبنية التحتية« ونظرييتها االأندوني�سية 
تعززان التعاون يف جمال الطاقة واملوارد املعدنية

•• اأبوظبي- وام:

�ملعدنية  و�ل���رثوة  �لطاقة  ووز�رة  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  وقعت 
�لطاقة  �لتعاون يف جمال  تعزيز  ب�ساأن  نو�يا  �إع��الن  �الأندوني�سية، مذكرة 
�لبلدين  يف  و�الجتماعية  �القت�سادية  �لتنمية  لدعم  �ملعدنية،  و�مل����و�رد 

�ل�سديقني، وبناء �لقدر�ت وتبادل �ملعرفة و�ملعلومات.
ون�����س��ت �مل���ذك���رة ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل جم��م��وع��ة ع��م��ل �ل��ط��اق��ة ب���ني �الإم������ار�ت 
و�إندوني�سيا، مبا ُيعد خريطة طريق للعمل �مل�سرتك خالل �ملرحلة �ملقبلة 
�إعالن �لنو�يا، �لتي  بروؤية و��سحة ووفق برنامج متكامل. وتاأخذ مذكرة 
وقعها كٌل من �سعادة �ملهند�ص �سريف �لعلماء، وكيل وز�رة �لطاقة و�لبنية 
عام  مدير  �أري��ادج��ي،  توتوكا  و�سعادة  و�ل��ب��رتول،  �لطاقة  لقطاع  �لتحتية 
�لنفط و�لغاز يف وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية يف �إندوني�سيا، على هام�ص 
 ،”2022 “�أديبك  للبرتول  �ل��دويل  �أبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�ص  فعاليات 
و�ملو�رد  �لطاقة  قطاع  يف  �مل�ستقبلية  و�لتحديات  �لفر�ص  �العتبار  بعني 
�ملعدنية و�الإمكانيات �حلالية. كما تاأتي يف �إطار حر�ص �لطرفني على بحث 
�ملزيد من �لفر�ص يف خمتلف �ملجاالت ذ�ت �ل�سلة، من �أجل حتقيق خمتلف 
معدالت  و�أف�سل  �لطاقة  م�سادر  تنويع  يف  و�ملتمثلة  �مل�سرتكة  �الأه���د�ف 
كفاءتها، و�سمان �حل�سول عليها ب�سكل موثوق وم�ستد�م وبتكاليف مي�ّسرة. 
و�أكد �سعادة �ملهند�ص �سريف �لعلماء، �أن �لهدف من جمموعة عمل �لطاقة 
�الإمار�تية �الأندوني�سية، تعزيز �لتعاون يف جمال �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية 
�لتعاون  ودع��م  للدولتني،  �ململوكة  و�ل�سركات  �حلكومية  �لقطاعات  بني 
بني �لقطاع �خلا�ص لدى �جلانبني، و��ستغالل �لفر�ص �لد�عمة مل�ستقبل 

قطاعي �لطاقة و�ملو�رد �ملعدنية يف كال �لبلدين �ل�سديقني.
و�أو�سح �سعادته، �أن جماالت �لتعاون �لتي مت �التفاق عليها، �ست�سمل تطوير 
وتطوير  و�ل��غ��از،  �لنفط  و�أن�سطة  �لطاقة،  وحمطات  �لكهرباء  منظومة 
و�الأن�سطة  �مل�سافة  �لقيمة  وتعزيز  و�ملتجددة،  �لنظيفة  �لطاقة  قطاعات 
�ملعدنية على وجه �خل�سو�ص، وت�سجيع �ال�ستثمار و�الأن�سطة �لتجارية يف 
جمال �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية بني �لبلدين، و�إقامة م�ساريع م�سرتكة، �إىل 
جانب �لعمل على تطوير �لتكنولوجيا �ملتعلقة بالطاقة ، وتبادل �ملعلومات 
و�للو�ئح  �لقو�نني  ذلك  �ملعدنية مبا يف  و�مل��و�رد  �لطاقة  يف جمال تطوير 

و�ل�سيا�سات، و�لتعاون يف عقد �لور�ص و�لندو�ت �لتخ�س�سية.

•• اأبوظبي -وام:

�إد�رة  رئي�ص جمل�ص  �أحمد �حلمادي  نادر  �سعادة  قال 
�إد�رة  جمل�ص  ع�سو  وجمموعتها،  �أب��وظ��ب��ي  ط���ري�ن 
�إن  �أبوظبي للمطار�ت، و�سركة رويال جت،  يف �سركة 
قوي  لنمو  يتاأهب  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لطري�ن  قطاع 
بعد تعافيه ب�سكل كامل من تد�عيات جائحة “كوفيد 

 .»19 –
�الإمار�ت  �أنباء  و�أ�ساف �حلمادي، يف حو�ر مع وكالة 
�أبوظبي  م��ع��ر���ص  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  “و�م” 
“ن�سهد   :”2022 �إك�سبو  �إي��ر  “�أبوظبي  للطري�ن 
�أبوظبي  ب��اإم��ارة  �ل��ط��ري�ن  قطاع  يف  مت�ساعد�ً  من��و�ً 
�لكامل  �لتعايف  ب�سكل عام، يف موؤ�سر على  و�الإم��ار�ت 
ب��ع��د ف���رتة م��ن �ل�����س��ع��وب��ات ���س��ه��ده��ا �ل��ق��ط��اع ب�سبب 

تد�عيات �جلائحة.« 
�ل��ط��ري�ن يف  �إح�سائيات حركة  �أرق���ام  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�مل�سافرين  �أع��د�د  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً  تظهر  �لدولة 
ظل  يف  و�لنمو  �لتح�سن  م��ن  مب��زي��د  توقعات  و���س��ط 
زخم �الأح��د�ث �لتي ت�سهدها �لدولة ووج��ود �لعديد 

من �لفعاليات �ل�سخمة �ملرتقبة يف �ملنطقة. 
جميع  منحت  �جلائحة  ف��رتة  �أن  �حل��م��ادي  و�أو���س��ح 
�سركات �لطري�ن حول �لعامل فر�سة الإعادة �لهيكلة 

و�لعودة بقوة �إىل �ل�سوق، م�سري�ً �إىل �أن نتائج �سركات 
�لطري�ن يف �الإمار�ت �أظهرت خالل �الأ�سهر �الأخرية 

منو�ً كبري�ً على �سعيد �الإير�د�ت و�الرباح. 
�لدرو�ص  م��ن  �لعديد  هناك  “كان  �حل��م��ادي:  وت��اب��ع 
�أهمية  �أبرزها  ولعل  �جلائحة  فرتة  خالل  �مل�ستفادة 
وهو  �لقطاع  يف  لال�ستمر�رية  �ل�سركات  بني  �لدمج 
ما نالحظه موؤخر�ً مع �الإعالن عن خطط وم�ساريع 
يف  �ل��ط��ري�ن  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�سركات  بني  للدمج 
�الإمار�ت«.  و�أو�سح رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سركة طري�ن 
�أمر  ه��و  �لقائمة  �ل�سركات  ب��ني  �ل��دم��ج  �أن  �أب��وظ��ب��ي، 
�سروري ومهم خالل هذه �لفرتة حيث ي�سهم ب�سكل 
�أد�ئها مبا  �أعمال �ل�سركات وحت�سني  كبري يف توحيد 

يعزز من منو �أعمالها وحت�سن �أرباحها يف �مل�ستقبل. 
دولة  يف  �ل���ط���ري�ن  ق��ط��اع  �أن  �إىل  �حل���م���ادي  ول��ف��ت 
ك��ب��ري�ً على  �الإم����ار�ت حقق �إجن����از�ت �سخمة ومن���و�ً 
�حلكيمة  للتوجيهات  نتيجًة  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  مد�ر 
�إيالء  على  حر�ست  لطاملا  �لتي  �لر�سيدة،  لقيادتنا 
�أه��م��ي��ة خ��ا���س��ة مكنته  �ل��ق��ط��اع  جميع م��ك��ون��ات ه���ذ� 
قطاع  ي�سهدها  �لتي  �لهائلة  �لتطّور�ت  مو�كبة  من 

�لطري�ن عاملياً. 
�أبوظبي  ط������ري�ن  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  و�أ������س�����ار 
قطاع  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لتجربة  �أن  �إىل  وجمموعتها، 

�إىل  بالن�سبة  ط��ري��ق  خريطة  ت�سكل  ب��ات��ت  �ل��ط��ري�ن 
�لعديد من �لدول �لتي تطمح لالرتقاء بهذ� �لقطاع، 
خا�سة �أنه حقق قفز�ت نوعية �ساعدته على �خت�سار 
�ل��زم��ن وو���س��ع��ت��ه ع��ل��ى ر�أ�����ص �ل��ع��دي��د م��ن �ملوؤ�سر�ت 

�لعاملية خالل فرتة زمنية ق�سري. 
�لقطاعات  م����ن  ي���ع���د  �ل����ط����ري�ن  ق���ط���اع  �أن  و�أك�������د 
�خلطط  ت�ستهدفها  �ل��ت��ي  �لرئي�سة  �ال�سرت�تيجية 
�حلكومية، �لتي ت�سعى لبناء �قت�سادي قوي وم�ستد�م، 
قائم على تنويع م�سادر �لدخل �لوطني، وقد عملت 
�لبنية  �أ�س�ص  �إر���س��اء  على  لقيادتنا  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة 
�ملنا�سبة  و�ال�ستثمار�ت  و�الأنظمة  �ل�سليمة  �لتحتية 
�ملتميزة،  �لعمالء  وجتربة  �ملبتكرة،  �ملنتجات  لتوفري 
وكلها عنا�سر ت�ساهم يف تعزيز مكانة �الإمار�ت كمركز 

عاملي مرموق للطري�ن. 
�لن�سخة  فعاليات  �ن��ط��الق  �أن  �حل��م��ادي  ن���ادر  وذك���ر 
2022 بعد  �أبوظبي للطري�ن  �لعا�سرة من معر�ص 
توقف 4 �سنو�ت ب�سبب �جلائحة، ياأتي لري�سخ مكانة 
�لعا�سمة مركز� ر�ئد� للطري�ن و�ل�سياحة و�لتجارة 
على �ل�سعيد �لعاملي، ويج�سد �لتز�مها �أي�سا بتمكني 
باعتبارهما  و�ل��ف�����س��اء  �ل��ط��ري�ن  ق��ط��اع��ي  وت��ط��وي��ر 
�الجتماعية  �لتنمية  ال�ستمر�ر  �أ�سا�سيتني  ركيزتني 

و�القت�سادية يف �الإمارة. 

و�أو�سح �أن �ملعر�ص يف ن�سخته هذ� �لعام جذب �آاللف 
باالإ�سافة  وم����وّرد،  ُم�سّنع   200 م��ن  و�أك���رث  �ل���زو�ر 
يف  و�لعاملني  و�لف�ساء،  �ل��ط��ري�ن  قطاعي  رو�د  �إىل 
باالإ�سافة  �ل���ط���ري�ن،  ب��ق��ط��اع  و�مل��ه��ت��م��ني  �ل��ق��ط��اع��ني 
للعمالء و�لطالب، للتو��سل وتبادل �الأفكار و�الّطالع 
�لطري�ن  جم��ال  يف  و�مل��ع��د�ت  �لتقنيات  �أح���دث  على 
�ل���ع���ام، و���س��ط م�����س��ارك��ة و����س��ع��ة م��ن ���س��رك��ات حملية 

و�إقليمية وعاملية متخ�س�سة يف قطاع �لطري�ن. 
و�أ�سار �حلمادي �إىل �أن هذ� �حلدث �سكل فر�سة كبرية 
لاللتقاء ب�سناع �لقر�ر يف جمال �لطري�ن و�لتعرف 
على �خلدمات �جلديدة و�أحدث �لتقنيات و�ملعد�ت يف 
جمال �لطري�ن �لعام، باالإ�سافة �إىل �أحدث �البتكار�ت 
�خل��ا���س��ة، وطائر�ت  �ل��ن��ف��اث��ة  �ل���ط���ائ���ر�ت  يف جم���ال 
�الإيجار،  بطائر�ت  �خلا�سة  و�خلدمات  �لهليكوبرت، 
�الإلكرتونية  و�الأنظمة  �مل��ط��ار�ت،  وخدمات  ومعد�ت 

�خلا�سة بقطاع �لطري�ن، و�لتاأمني و�لتمويل. 
�سيختتم  �ل��ذي  للطري�ن،  �أبوظبي  معر�ص  �أن  وذك��ر 
�أعماله �ليوم، جمع على مد�ر ثالثة �أيام بني �لروؤى 
�ملعمقة و�ملعارف من خمتلف �الأطر�ف �ملعنية حملياً 
ودول���ي���اً يف ���س��ب��ي��ل ت��ق��دمي حم��ت��وى ج����ذ�ب وحتفيز 
�لتفكري باآفاق جديدة وت�سجيع تطوير �لطري�ن من 
خالل ��ستقطاب �أطر�ف موؤثرة جديدة �إىل �ملنطقة. 

قطاع الطريان يف اأبوظبي يتاأهب لنمو قوي بعد تعافيه من »اجلائحة« 

»االإمناء العربية« تعتزم تاأ�سي�ص م�سانع وور�ص فنية 
ومراكز �سيانة ملعدات قطاعي النفط والغاز يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

و�ملدير  �لرئي�ص  �لنوي�ص  حممد  يو�سف  ك�سف 
�لعام ملجموعة �الإمناء �لعربية عن نية �ملجموعة 
�سيانة  وم��ر�ك��ز  فنية  وور�����ص  م�سانع  تاأ�سي�ص 
�لنفط  قطاع  يف  ت�ستخدم  غيار  وقطع  للمعد�ت 
و�لغاز بالتعاون مع عدد من �ل�سركات �الأجنبية 
لدعم  �أدنوك”  �إط��ار برنامج  �ملرموقة وذل��ك يف 

�لقيمة �ملحلية �مل�سافة.
جمموعة  م�ساركة  هام�ص  على  �لنوي�ص  وق���ال 
�أبوظبي  وم��ع��ر���ص  م��وؤمت��ر  يف  �لعربية  �الإمن����اء 
�الإمناء  �إن   ”2022 “�أديبك  للبرتول  �ل��دويل 
ع��دد من  م��ع  م��ف��او���س��ات  �لعربية جت��ري حاليا 
�ل�سركات �لتي متثلها يف �لدولة لتاأ�سي�ص �سركات 
�أبو  الإم���ارة  �ل�سناعية  �ل��ق��اع��دة  ت��ع��زز  م�سرتكة 
توجه �جلهات �حلكومية  دعم  وت�ساهم يف  ظبي 
وعاملي  �إقليمي  مركز  �إىل  �الإم���ارة  حتويل  نحو 
�الإمناء  �أن  و�أك��د  و�لنفطي.  �ل�سناعي  �ملجال  يف 

�سنايدر اإلكرتيك واالإمناء العربية يتعاونان
 لت�سنيع اأحدث حلول تكنولوجيا الطاقة يف االإمارات

•• اأبوظبي-وام:

��سرت�تيجية  �تفاقية  �لعربية  �الإمن���اء  و�سركة  �إلكرتيك  �سنايدر  وقعت   
�الإم����ار�ت،  دول���ة  و�ل��ط��اق��ة يف  �ل��ط��اق��ة  تكنولوجيا  ح��ل��ول  �أح���دث  لت�سنيع 
حيث �ستقوم �سنايدر �إلكرتيك بت�سنيع جمموعة من حلول �أمتتة �لطاقة 
�ملتقدمة، مبا يف ذلك �إنتاج �ملفاتيح �لكهربائية ولوحات �لتحكم �ملتطورة، 

باالإ�سافة �إىل ت�سميم وهند�سة �لطاقة �ملوؤمتتة.
�أديبك  معر�ص  يف  �ال�سرت�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ة  على  �لر�سمي  �لتوقيع  ومت 
�لعاملية  �لفعاليات  و�أكرب  �أهم  �أبوظبي،  �لعا�سمة  يف  و�ملقام حالياً   2022
للمتخ�س�سني يف قطاع �لطاقة، وذلك بح�سور عدد من كبار �لتنفيذيني 
لهذه  �ال�سرت�تيجية  �الأه��م��ي��ة  على  منهم  ك��ل  �أك���د  حيث  �ل�سركتني،  م��ن 
�ل�سناعي يف  �لقطاع  �لذي ي�سهده  �لنوعي  �لتحول  �ل�سر�كة لدعم عملية 

�لدولة و�مل�ساهمة يف تعزيز �لتنوع �القت�سادي لدولة �الإمار�ت.
�الإمناء  �سركة  ع��ام  ومدير  �لرئي�ص  �لنوي�ص،  حممد  يو�سف  �سعادة  وق��ال 
�لعربية “ كونها و�حدة من �أكرث �القت�ساد�ت �لتناف�سية يف �لوطن �لعربي، 
عام  وذل��ك بحلول  �ل�سناعات  عاملياً  لت�سبح مركز�ً  �الإم��ار�ت  دول��ة  ت�ستعد 
للدولة ودعم  �لر�سيدة  �لقيادة  بروؤية  �سركة ملتزمون  2031، ونحن يف 

جهود �حلكومة لتحقيق روؤية و��سرت�تيجية “��سنع يف �الإمار�ت«.

�لعربية حري�سة على �مل�ساهمة يف تعزيز قطاعي 
�لنفط و�لغاز و�ل�سناعة يف �لدولة و�لعمل على 
نقل �لتكنولوجيا �ملتطورة، الفتا �إىل �أن �ل�سركة 
تتنوع ما بني وكاالت  ��ستثمارية  لديها عالقات 
وقال   ، عاملية  �سركة   240 نحو  م��ع  و���س��ر�ك��ات 
وجدنا رغبة لدى �لعديد من �ل�سركات �لعاملية 
لدخول �ل�سوق �ملحلي و�خلليجي و�ال�ستفادة من 
�لفر�ص �ال�ستثمارية �ملتاحة فيها. و�أ�ساد بتطور 
�سناعة �لنفط و�لغاز يف دولة �الإمار�ت و�لتو�سع 
باإنتاج �لنفط و�لغاز و�لدخول يف �سناعات جديدة 
و�لبرتوكيماويات  و�لغاز  �لبرتولية  لل�سناعات 
�ل�سركات  دف��ع��ت  �ل��ت��ط��ور�ت  ه���ذه  �أن  م��وؤك��د�   ..
مع  تكتالت  يف  �لدخول  �إىل  �خلا�ص  �لقطاع  يف 

�سركات عاملية لتنفيذ �مل�ساريع �ملطروحة.
�أبوظبي  يف  �لت�سريعية  �لبنية  ت��ط��ور  �أن  و�أك���د 
وجذب  لدخول  مالئمة  بيئة  �إيجاد  على  عملت 
بتوجهات  م�سيد�  �أبوظبي  �إىل  �لعاملية  �ل�سركات 
�إىل زيادة  �لر�مية  �أدنوك  �أبوظبي  �سركة برتول 

على  �لرتكيز  مع  �لنفطي  �لقطاع  �ال�ستثمار يف 
��ستخد�م �لتقنيات �لتي توفر حماية بيئة وتقلل 

من �لب�سمة �لبيئة و�النبعاثات �لكربونية.
�مل�سافة  �ملحلية  �لقيمة  دع��م  برنامج  �إن  وق��ال 
�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �سركة  �أطلقته  �ل���ذي 
�إي��ج��اب��ي ع��ل��ى م�ستوى  �أدن������وك �ن��ع��ك�����ص ب�����س��ك��ل 
�لتوجه  تعزيز  يف  �ساهم  كما  �ملحلية  �ل�سناعة 
وطنية  ���س��ن��اع��ة  خ��ل��ق  �إىل  �ل���ر�م���ي  �حل��ك��وم��ي 
�ل�سناعة  وز�رة  بجهود  م�سيد�  وقوية  م�ستقرة 
�ملحلي  �ملحتوى  دعم  يف  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
خالل  م��ن  �لوطنية  �ل�سناعية  �لقاعة  وتعزيز 

برنامج ��سنع يف �الإمار�ت.
�ملحلية  �لقيمة  دع��م  برنامج  “ ي�ساهم  و�أ���س��اف 
ونقل  �ل����ت����وط����ني  ج����ه����ود  دع������م  �ىل  �مل�������س���اف���ة 
�لتكنولوجيا وتعزيز م�ساهمة �لقطاع �ل�سناعي 
يف �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي ف�����س��ال ع��ن �خ��ت�����س��ار �لوقت 
م�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �مل���ال���ي���ة  و�ل���ك���ل���ف  و�جل���ه���د 

�ال�ستك�ساف و�حلفر يف حقول �لنفط و�لغاز”.
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003259 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سيد �حمد   
جمهول حمل �الإقامة 

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )6 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/31 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0002786 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
�إىل �ملحكوم عليه : �لبري �لفون�ص د�ود  

حيث �نه  قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي  
�ملنفذ �ال�ستقامة �لعقارية - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 
�لر�سوم  �سامال  �لكلي  �ملجموع   : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك 

و�مل�ساريف : 43674.0 
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005878 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �لفر��ص ملقاوالت �لنجارة �مل�سلحة �لعنو�ن : 9598860  
�ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/9/20 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�نيب ز�ده   بالتايل : حكمت  �أعاله ل�سالح / عرفان �هلل  يف �لدعوى بالرقم 
ميبلغ  للمدع  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م    : �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة 
ثالثة ع�سر �لفا و�ستمائة و�سبعة وت�سعني درهما )13697 درهما( و �لر�سوم 
و�مل�سروفات �ملنا�سبة و�عفاء من باقي �لر�سوم ورف�ص �لدعوى فيما ز�د على 
ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003770 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / و�هب �سعيد �لوي�سبي �سعيد �لوي�سبي - �لعنو�ن : 9534069  
�سركة �لوثبة �لوطنية للتاأمني - �لعنو�ن : 9534070 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/8/31 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 
�أعاله ل�سالح / �جرة �ل�سارقة - ذ م م  بالتايل :

حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
فل�سا  وع�سرون  و�ستة  درهم  وثالثون  وو�حد  وثالثمائة  �الف  )�ربعة  درهم(   4331.26(
باالإ�سافة للفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �الدعاء وحتى �ل�سد�د 

�لتام على �ال تتجاوز ��سل �لدين - مع �لر�سوم و�مل�ساريف و 500 درهم �تعاب �ملحاماة. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003762 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ر�ني�ص �سينجانا�سري ثامي - �لعنو�ن : 9534118  
�سركة �لبحرية للتاأمني - �لعنو�ن : 9534119 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/8/31 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 
�أعاله ل�سالح / �جرة �ل�سارقة - ذ م م  بالتايل : ن�ص �حلكم : حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعى 
)�لف  درهم(   1665.87( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما 
و�ستمائة و�ستون درهما و�سبعة وثمانون فل�سا باالإ�سافة للفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 
�لر�سوم  �لدين - مع  �لتام على �ال تتجاوز ��سل  �ل�سد�د  تاريخ �الدعاء وحتى  5% �سنويا من 

و�مل�ساريف و 500 درهم �تعاب �ملحاماة. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 70522
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003949 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / حممدخان �سرد�ر �إح�سان - �لعنو�ن : 9538065  
�سركة �لوطنية للتكافل )وطنية( للتاأمني - �لعنو�ن : 9538064 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/9/21 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 
�أعاله ل�سالح / �جرة �ل�سارقة - ذ م م  بالتايل :

ن�سم �حلكم : حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤديا للمدعية 
 ، فل�سا  و�ستون  وخم�سة  درهم  وت�سعون  و�ستة  �الف  )�ستة  درهم(   6996.65( وقدره  مبلغ 
باالإ�سافة للفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �الدعاء وحتى �ل�سد�د 

�لتام على �ال تتجاوز ��سل �لدين - مع �لر�سوم و�مل�ساريف. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : كواثيكال للتجارة العامة - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1705-034 ملك �لغرير لالن�ساء�ت �ملنيوم �ص ذ م م - بردبي 
 : �لرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�سكل   - �ل��ت��ج��اري  �خلليج   -
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1510621  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم   903263
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/15 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو 
-03 رقم  : مكتب  �لعنو�ن  ابي حما�شب قانوين  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 

4252890-04 فاك�ص  GF ملك ب�سرى عبيد حممد �ملن�سوري - نايف - هاتف : 
:   م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي :  ابي حما�شب قانوين
�لعنو�ن : مكتب رقم GF-03 ملك ب�سرى عبيد حممد �ملن�سوري - نايف - 
هاتف : 4252890-04 فاك�ص :       مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية كواثيكال للتجارة 
 2022/9/15 العامة - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى   2022/9/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق 
�لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه 
�مل�ستند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2022/0004857، جتاري )جزئي(
�إىل �ملدعي عليه: �سركة بارك �لعاملية لبيع مو�د �لبناء ذ م م

نعلمكم باأن �ملدعي �سركة �نو�ر �لب�سائر لتجارة مو�د �لبناء ذ م م 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 0.0، لذ� يجب عليكم �حل�سور �أمام حمكمة 
لتقدمي ما لديكم من  �ل�ساعة  �ملو�فق  �ملدنيه  �البتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية،  �ل�سارقه 
فاإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �إر���س��ال  �أو  ح�سوركم  ع��دم  حالة  ويف  وم�ستند�ت،  دف��اع 

�ملحكمة �ستبا�سر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ: 2022/11/02 

حرر بو��سطة �ملوظف
مركز �سعادة �ملتعاملني

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151258(

�ملنذر: �سركة خالد �لعر�بيد �لتجارية ذ.م.م
�ملنذر �ليهم : 1- �لقادة لالأملنيوم و�لزجاج �ص ذ.م.م

�أردين �جلن�سية  - �حلمودى  �إح�سان  حممد  �سادي   -2
�ملو�سوع : فاملخطر يطالبكما ب�سد�د مببلغ 100000 درهم 
�إ�ستالم �الإخطار و�إال �سي�سطر  �أيام من تاريخ   خالل خم�سة 

الإتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لتح�سيل �ملبلغ جرب�.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151256(
�ملنذر : حممد عبد�هلل �حلمادي - �مار�تي �جلن�سية

�ملنذر �ليهم: 1 بو�بة �ل�سارقة للعقار�ت - رخ�سة رقم ٥٣١٩٧٤
بن حممد �لفار�سي – عماين �جلن�سية �إبر�هيم  بن  خالد   -  2

�ملو�سوع : فاملخطر يخطركم ب�سد�د مبلغ مقد�ره 149،422 مائة وت�سعه و�ربعون 
�سيكات رقم )000233  �ربعة  �لف و�ربعمائة و�ثنان وع�سرون درهم قيمة جمموع 
و�لثالث من  و�لثاين  �الول  �ل�سيكات  �سادرة   )000304-000235-000243-
بنك �المار�ت �ال�سالمي و�لر�بع من بنك �بوظبي �الول خالل خم�سة �يام من تاريخ 
�لتبليغ باالنذ�ر و�إال �سن�سطر للجوء للتقا�سي و �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 

و�ملطالبة باملبلغ و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 70392
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151261(
�ملنذر : م�ستودع �ل�سارقة لالأدوية – ذ.م.م

�ملنذر �ليهم : 1- �سيدلية حكمت ذ.م.م
حميد �لنعيمي – �مار�تي �جلن�سية ر��سد  بن  حمد�ن  بن  حممد  �ل�سيخ   -2

ع�سرة  وت�سعة  مائة   119،226 بقيمة  مبلغ  ب�سد�د  تخطركم  فاملخطرة   : �ملو�سوع 
-000032( رقم  �سيكات  ت�سعة  جمموع  قيمة  دره��م  وع�سرون  و�ستة  ومائتان  �ألفا 
-000038-000033-000034-000035-000048-000049

000037-000036(  �سادرة عن بنك عجمان وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ 
�لتبليغ باالنذ�ر و�إال �سن�سطر للجوء للتقا�سي و �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 

و�ملطالبة باملبلغ و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 /0002787 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
�إىل �ملحكوم عليه : عمر �سريف فاتاكارى كايد�ل ماموتي  

حيث �نه  قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي  
 )2(  ، �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  �جلن�سية   - �ملهريي  بالرميثه  جا�سم  حممد  عادل  �ملنفذ 

�ال�ستقامة �لعقارية
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 9429.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002021 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مفتاح �ل�سعادة ل�سيانة �ملباين و�مل�ساكن  
جمهول حمل �الإقامة  

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم   مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/10/21 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0006432 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حمد عدمي م�سلم عدمي �لرقي�سي - جمهول حمل �الإقامة  
للمدعي مبلغ وقدره )1.191.499.98(  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  �لز�م   : �لدعوى  مو�سوع 
فل�ص  وت�سعون  وثمانية  درهم  وت�سعون  وت�سعة  و�ربعمائة  �لف  وت�سعون  وو�حد  ومائة  مليون 
%6.54 من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د - �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 
�إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �الإحتادية  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )1 رقم  �لدعوى 
وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  ع�سرة  تزيد على  وذلك خالل مدة ال  �مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/11/2 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد / كونات عزيز يو�سف - �جلن�سية �لهند - يرغب 
�مل�سماه )مطعم  100% يف �لرخ�سة  �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  يف 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �لهالل( 
)526709(، �إىل �ل�سيد / �ف�سر بوىل كاندى نظر - �جلن�سية �لهند ، تعديالت 
�خرى: ال يوجد. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم 
هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار  �الجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه 
�لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �العالن 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : عبد�جلبار حممد �سيد - �جلن�سية : بنغالدي�ص ، يرغب 
�ل�سيد  �إىل  �لبالغة )%100( وذلك  و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�سته  �لبيع  يف 
�مل�سماه  �لرخ�سة  بنغالدي�ص يف   : نهار بيجم - �جلن�سية  نور  ربيج �حمد  : حممد فريد 
رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت(  ل�سيانة  �ل�سجعة  قلعة  )ور�سة 

)786804( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة، 
تعديالت �خرى : ال يوجد

وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : �ل�سيدة/موزه على جا�سم �لبلو�سي - �جلن�سية:�الإمار�ت ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد/ مينا مر�د جنيب 
جاد - �جلن�سية:م�سر، يف �لرخ�سة �مل�سماه )ح�سانة �لدولفني( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )707444(،  تعديالت �أخرى: • تغيري �ل�سكل �لقانوين 
للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( �إىل )�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ م م( •  تغيري �ال�سم �لتجاري 

للرخ�سة من )ح�سانة �لدولفني( �إىل )ح�سانة �لدولفني ذ م م - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد(،
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
MOJAU_2022- 0099302 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع ب�اأن: �ل�سيدة/ عفر�ء حميد عبد�هلل جا�سم �ل�سام�سي- �جلن�سية:�الإمار�ت 
فاطمه  �ل�سيدة/  �إىل  وذلك   )%50( �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
�ن�ام�ل  )�سالون  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �الإمار�ت،  �جلن�سية:  �لبلو�سي-  عبد�هلل  ح�سني  �بر�هيم 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  �الإقت�سادي�ة  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  باالظافر(  و�لعناية  للتجميل 
�أعمال مهنية(  )571580( تعديالت �أخرى : • تغيري �ل�سكل �لقانوين للرخ�سة من )�سركة 

�إىل )موؤ�س�سة فردية(،
يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
MOJAU_2022- 0099246 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن / بيع وتنازل عن �لرخ�سة �لتجارية
)))�مل�سروع لتاجري �ل�سيار�ت((( فردية 

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / عادل رحمه �سلطان �سامل �ل�سويدي، �جلن�سية �المار�ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته و�لبالغة 100% و ذلك �ىل �ليا�ص طانيو�ص خري�هلل 
�جلن�سية : لبنان يف �لرخ�سة �مل�سماه ))�مل�سروع لتاجري �ل�سيار�ت(( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة 
بال�سارقة،  تعديالت  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من  مبوجب رخ�سة رقم )548624( 
وكيل خدمات.   �يل  ف��ردي��ة  م��ن  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري   ، �لرخ�سة الخ��ر  �ساحب  ت��ن��ازل   : �خ��رى 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 70408
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/150692(
رقم �ملحرر 154787/1/2022

�ملنذر : حممد عبد�هلل حممود ح�سن �ل علي - �مار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �إليه : علي قدير علي �آب بيكر�ن - �ير�ين �جلن�سية

�ملو�سوع : �سحب �ملنذر �إليه من ح�سابه �مل�سريف لدى بنك �مل�سرق ل�سالح �ملنذر �ل�سيك رقم 000248 
 20/07/2017 بتاريخ  و�مل�ستحق   000249 رق��م  و�ل�سيك   20/04/2017 بتاريخ  و�مل�ستحق 
و�لبالغ قيمتهما 110،500 درهم )مائة وع�سرة �أالف وخم�سمائة درهم( وقد �إرتدت �ل�سيكات �سالفة 
�لذكر عند تقدميها لل�سرف للوفاء مبقابلها ب�سبب )غلق �حل�ساب( ، وتر�سد بذمة �ملنذر �إليه ل�سالح 
�ملنذرة عن تلك �ل�سيكات مبلغا �إجماليا و قدره 110،500 درهم )مائة وع�سرة �أالف وخم�سمائة درهم( 
بقيمة  للوفاء  �إليه  �ملنذر  لتكليف  �الإن��ذ�ر  هذ�  يوجه  �ملنذر  ف��اإن   ، عليه  �سد�دها.  عن  �إليه  �ملنذر  �متنع 
�ل�سيكات �سالفة �لذكر و قدرها 110،500 درهم )مائة وع�سرة �أالف وخم�سمائة درهم( خالل خم�سة 
�أيام عمل من تاريخ ت�سلمه لهذ� �الإنذ�ر حتت طائلة �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانوني�ة للمطالبة به�ذ� �ل�دين 

وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/150691(
رقم �ملحرر 2022/1/154811

�ملنذر : حممد عبد�هلل حممود ح�سن �آل علي – �مار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �إليه : �سر�فت علي علي حممد نذ�ر - باك�ستاين �جلن�سية

�ملو�سوع: �سحب �ملنذر �إليه من ح�سابه �مل�سريف لدى بنك �مل�سرق ل�سالح �ملنذر �ل�سيك رقم 000089 
 18/07/2017 بتاريخ  و�مل�ستحق   000090 رق��م  و�ل�سيك   18/06/2017 بتاريخ  و�مل�ستحق 
�لذكر  �سالفة  �ل�سيكات  �إرت��دت  �أل��ف دره��م(  وقد  150،000 دره��م )مائة وخم�سون  و�لبالغ قيمتهما 
عند تقدميها لل�سرف للوفاء مبقابلها ب�سبب )غلق �حل�ساب( ، وتر�سد بذمة �ملنذر �إليه ل�سالح �ملنذرة 
�ملنذر  �متنع  �ألف دره��م(  150،000 درهم )مائة وخم�سون  �إجماليا و قدره  �ل�سيكات مبلغا  عن تلك 
�إليه عن �سد�دها. عليه ، فاإن �ملنذر يوجه هذ� �الإنذ�ر لتكليف �ملنذر �إليه للوفاء بقيمة �ل�سيكات �سالفة 
�لذكر و قدرها 150،000 درهم )مائة وخم�سون �ألف درهم( خالل خم�سة �أيام عم�ل م�ن ت�اريخ ت�سلمه 
لهذ� �الإنذ�ر حتت طائلة �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانوني�ة للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�سوم �لق�سائية 

و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151395(
�ملنذر : م�سرف �أبوظبي �الإ�سالمي

�ملنذر �إليه : �سالح �أحمد �سالح جديد �ل�سحي - �جلن�سية �الإمار�ت
�ملو�سوع : يوجه �ملنذر هذ� �الإنذ�ر �إىل �ملنذر �إليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه 
ب�سرورة �سد�د مبلغ 108044.23 درهم �ملرت�سد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �سد�د �الأق�ساط 
350 ئي  مر�سيد�ص  �أبوظبي-  خ�سو�سي   10/49918 رقم  �ل�سيارة  على   �مل�ستحقة 

�أ�سود - �أملانيا رقم �لقاعدة WDDZF8FB0KA548354 مبوجب   -  2019
عقد �ملر�بحة رقم 79390977 وذلك خالل 7 �أيام من تاريخ ن�سر �الإنذ�ر ويف حال 
�ت��خ��اذ ما  ف��اإن��ه يحق للمنذر  108044.23 دره��م  ���س��د�د مبلغ  �مل��دة دون  ف��و�ت ه��ذه 
يلزم من �إجر�ء�ت لبيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح �مل�سرف ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�الأخرى مع �أي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:145/2022/22 مدين كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �الوىل رقم ٤00

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )٩٤.١60.000( �ربعة وت�سعون مليونا ومائة و�ستون 
�سمول �حلكم  مع  �لتام  �ل�سد�د  �لق�سائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  ١2% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   - دره��م  �لف 

بالنفاذ �ملعجل من غري كفالة . 
�ملدعي:�سركة دريك �أند �سكل �نرتنا�سيونال - �سركة م�ساهمة عامة

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع تقاطع �سارع �لعامل مع �سارع برج - مبنى برج بر�مي - �سقة ٣١
وميثله:حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال

�ملطلوب �إعالنهما :  ١- خلدون ر�سيد �سعيد �لطربي 2- طالل جا�سم حممد عبد�لرحمن �لبحر  -  �سفتهما : 
مدعي عليهما 

مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )٩٤.١60.000( 
�ربعة وت�سعون مليونا ومائة و�ستون �لف درهم - و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١2% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
�ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل من غري كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  ١١/٩/2022  
�ل�ساعة 0٩.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353
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العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151356(
�ملنذر / ��ص بي كيه للعقار�ت 

�ملنذر �ليه :م�سغل منظور للمالب�ص 
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه باالتي

مبلغ  بو�قع   2022/8/25 بتاريخ  �مل���وؤرخ   000739 رق��م  �ل�سيك  �مل�ستحقة  �ل�سيك  �سد�د   )1
على بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني �لذي ميثل قيمة �اليجار من تاريخ 2022/7/31  درهم   5513

�يل تاريخ 28/10/2022 حتى تاريخ �ل�سد�د وذلك خالل 30 يوما من ��ستالمه هذ� �النذ�ر
حالة عدم دفع �اليجار وت�سليم �لعني للمنذر خاليه من �ل�سو�غل مع  يف  �مل�ستاجره  �لعني  �خالء   )2

�سد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�سه. 
ذلك �سي�سطر �ملنذر التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونيه بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه  وبخالف   )3

جرب� ب�سد�د �ملبلغ �ملطالب به و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �الخالء �لتام
مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�سابقه و�حلاليه و�مل�ستقبليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151358(
�ملنذر / ��ص بي كيه للعقار�ت 

�ملنذر �ليه : كافترييا باربقيوهت 
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه باالتي

مبلغ  بو�قع   20/06/2022 بتاريخ  �مل��وؤرخ   000064 رقم  �ل�سيك  �مل�ستحقة  �ل�سيك  �سد�د   )1
على بنك �بوظبي �لتجاري �لذي ميثل قيمة �اليجار من تاريخ 2022/7/6 �ىل  درهم   13750

تاريخ 2022/10/4  حتى تاريخ �ل�سد�د وذلك خالل 30 يوما من ��ستالمه هذ� �النذ�ر
حالة عدم دفع �اليجار وت�سليم �لعني للمنذر خاليه من �ل�سو�غل مع  يف  �مل�ستاجره  �لعني  �خالء   )2

�سد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�سه. 
ذلك �سي�سطر �ملنذر التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونيه بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه  وبخالف   )3

جرب� ب�سد�د �ملبلغ �ملطالب به و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �الخالء �لتام
مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�سابقه و�حلاليه و�مل�ستقبليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151386(
�ملنذر / عمر�ن عابد كرمي .

 �ملنذر �ليهما / 1-جيفري روجر هانكني.
لينكولن جيمز  بر�ديل   -2

رقم �ملحرر/2022/1/318983 
فاأننا ب�سفتنا �ملحامون �مل�ست�سارون �لقانونيون للمنذر نخطر كم مبوجب هذ� �الإنذ�ر ب�سرورة �التي: -

ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره / 17،108،120.47 جنية �إ�سرتليني مبا يعادل 119،756،843 درهم �إمار�تي 
) مائه وت�سعه ع�سر مليون و�سبعمائة �ستة وخم�سون �ألف وثمامنائة ثالثة و�أربعون درهم ال غري( ، قيمة �ملبالغ 
�ملرت�سدة يف ذمة �ملنذر �إليهما مبوجب �تفاقية �لقر�ص وك�سف �حل�ساب وخطاب �إقر�ر �ملديونية �سالفي �لذكر 
و�لثابت بهم تر�سد مبلغ �ملديونية يف ذمته �ملنذر �إليهما . وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �ملنذر �إليهما 
هذ� �الإنذ�ر ، و�إال �سوف ي�سطر �ملنذر �إىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ومنها ��ست�سد�ر �مر�أد�ء يف 

مو�جهتكم الإلز�مكم مبا �سبق ذكره باالإ�سافة �إىل �لفائدة �لقانونية و�لر�سوم و�مل�ساريف.
مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �الأخرى للمنذر

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انـــــــذار    

رقم املحرر )351017/1/2022(
بيانات �ملنذر : بن حم �لعقارية - �ص ذ م م  رخ�سة جتارية رقم 519661

بيانات ممثل �ملنذر : عبد�هلل علي �سامل �لعامري - �ليمن �جلن�سية ، هوية رقم : 784199514806415 
بيانات منذر �ليه : يورو�ي ملتي لال�ستثمار�ت - �ص ذ م م ، رخ�سة جتارية رقم : 1090509

مو�سوع �الإنذ�ر : �إنذ�ر تكليف بالوفاء باالأجرة 
حيثيات �الإنذ�ر : �ملو�سوع

درهم  مبوجب عقد �إيجار موؤرخ يف 2022/8/13 ي�ستاأجر �ملنذر �إليه من �ملنذر ما هو عبارة عن مكتب نظري قيمة �إيجارية قدرها 53،625 
)ثالثة وخم�سون �ألفا و�ستمائة وخم�سة وع�سرون درهما( ملدة �سنة تدفع وفقاً للثابت بعقد �الإيجار 

ملا كان ما تقدم وكان �ملنذر �إليه مل يقم ب�سد�د �لقيمة �الإيجارية و�ملتوجب عليه دفعها �إ�ستناد�ً للقانون رقم )26( ل�سنة 2007 ب�ساأن �إيجار 
�الأماكن وتنظيم �لعالقة �الإيجارية بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باملادة “19”، لذلك فاإن �ملنذر يهيب باملنذر �إليه وينبه عليه ب�سرورة �سرعة 

�سد�د �لقيمة �الإيجارية �ملتاأخرة وقدرها 5،435 درهم وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �الإعالن بهذ� �الإنذ�ر.. 
�إليه باإخالءه من �ملكان �مل�ستاأجر وت�سليمها  و�إال �سوف ي�سطر �ملنذر �إىل �للجوء �إىل جلنة ف�ص �ملنازعات �الإيجاريه الإقامة دعوى �سد �ملنذر 
للمنذر خاليه من �ل�سو�غل و�الأ�سخا�ص مع �إلز�مه ب�سد�د �لقيمة �الإيجاريه �ملتاأخره وذلك حتى تاريخ �لت�سليم مع �إلز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة 

من هيئة �لكهرباء و�ملياه.
�آالف  )خم�سة  دره��م   5،435 وقدرها  �ملتاأخرة  �الإيجارية  �لقيمة  �سد�د  �سرعة  ب�سرورة  �إليه  �ملنذر  على  �ملنذر  ينبه   ، ع�لي��ه  بن�اء   : �ملطالبة 
�إحتو�ه ونفاذ مفعوله قانوناً مع  �أ�سبوع من تاريخ �الإع��الن بهذ� �الإن��ذ�ر .. وهذ� للعلم مبا  و�ربعمائة وخم�سة وثالثون درهما( وذلك خالل 
حفظ كافة حقوق �ملنذر �الأخرى قبل �ملنذر �إليه. عنو�ن �لتبليغ : �لعنو�ن / دبي - بور �سعيد - بناية �الحتاد - مكتب رقم 1007 - رقم مكاين 

0553365354 رقم  هاتف   -  3234793883
يتعهد �ملنذر باأخطار �ملنذر �إليه

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية  املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
م�ستعجل    AJCFICIINJ2022 /0002972 يف  الدعوى رقم

�إىل : �لدرمكي و�بن عجالن ملالكها عثمان عبد �هلل �لدرمكي للخدمات �لفنية �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد �ص ذ م م
جمهول حمل �الإقامة : �مارة دبي ديرة بور�سعيد �سارع �ملكتوم رقم 82 مركز جولدن و�ى لالعمال مكتب رقم 3 و4 ملك �ل�سيخ 

م�سلم �سامل بن حم �لعامري رقم �الر�ص 200 / 129 هاتف رقم 050/9159126 ، 1505666 /056
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / ه�سام فتحى فالح �حمد حممود - �لعنو�ن / حمل �الإقامة : عجمان �ملويهات 2 �سارع �ل�سيخ عمار بناية �أحمد 

�بر�هيم �سالح �جل�سمى هاتف رقم 055/6669292 رقم �لهاتف: 556669292 
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب� - يلتم�ص �ملدعى من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة وب�سفة م�ستعجلة :

�ثبات حالتة  و   ) �نانا�ص  �لتجاري) هال  �ملحل  �ل��دور تكون مهمته �النتقال ومعاينة  �ملعتمدين من ��سحاب  �ح��دى �خل��رب�ء  بندب 
وجرد �العمال �ملنفذة و قيمتها و�جلدول �لزمنى �ملفرت�ص �متام تلك �العمال فيها و�ملخالفات �لتي قام �ملدعى عليه بارتكابها �ثناء 
�لتنفيذ و �ي�ساح ما �ذ� كانت تلك �العمال قد نفذت وفقا لال�سول و�ثبات حالتها و �ثبات �لتاخري يف �لقيام بتلك �العمال وخمالفتها 
للمخطط �ملتفق عليه و�عد�د تقرير من قبل �خلبري بذلك، مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة و�إلز�م �ملدعى 
عليه بامل�سروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة ، مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �الأخرى للمدعى يف �ملطالبة بالتعوي�ص عن �خل�سائر 
�لتي تكبدها �ملدعى من �لتاخر يف �فتتاح �ملحل �لتجاري و دفع �يجار�ت عن فرتة �لتاخر يف �لت�سليم و�الخطاء �لو�دة يف �لتنفيذ.  
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لدعاوى �مل�ستعجلة و �لتظلمات حمكمة عجمان �الحتادية �سباح يوم ....... �ملو�فق 
و م�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب  دفاع  لتقدمي ما لديكم من   09:00 �ل�ساعة   2022/11/09

عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن اإخطار عديل بالوفاء )بالن�سر( 

الإخطار رقم 
MOJAU_2022- 0062985 

بناء على طلب من �ملخطر / جا�سم عبد�لرحيم عبا�ص ر��سد - جزر �لقمر
�ىل �ملخطر �إليه / عبد �حلكيم �سيد عبد �حلكيم عبد �لرحيم )م�سري �جلن�سية (

�ملو�سوع : �أد�ء مببلغ وقدره )40.000( �أربعون �ألف درهم فقط.
حيث �أن �ملخطر �إليها حررت عدد )4( �سيكات للمخطر و�ملحررة من قبل �ملخطر �إليه، وحيث 
�نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات توجه �ملخطر ل�سرف �ل�سيكات يف موعد ��ستحقاقها �إال �نها �رتدت 

دون �سرف ب�سبب �أن �حل�ساب مغلق.
�ملذكور  مبلغ  ب�سد�د  مبوجبه  ويطالبكم  �الإخطار  بهذ�  �إليكم  يتوجه  �ملخطر  �أن  حيث   : لذلك 
ل�سالح �ملخطر وذلك يف موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ �الإعالن، و�إال �سيقوم �ملخطر باتخاذ 
كافة �لطرق �لقانونية مع حتميلكم كافة �لتعوي�سات �لقانونية و�لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية 

و�أتعاب �ملحاماة �ن وجدت.
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2022- 0091150 رقم املعاملة

�إخطار عديل
�ملخط�ر : مهن�د عب�د�لقادر حمم�د ف�سل �هلل - �جلن�س�ية: �ل�س�ود�ن ، و�أحم�ل هوي�ة �إمار�تي�ة رقم )784199230628085(

�لعن�و�ن : دبي - �ملمزر - بناية رقم 913 - �سقة رقم 414 - هاتف : 0589357746
�ملخطر �إليه : �ف بي �ي ما�سيرني )م م ح( رخ�سة �سادرة من هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة برقم )22142( 

وميثلها �ملالك �ل�سيد : مهدى نا�سر
�لعن�و�ن : �ل�سارقة - هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة - 600 م م�ستودع �يه 16-4

هاتف رقم  : 0521234400
مو�سوع �الإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )128000( درهم ،

�لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �ليه ��ستلم من �ملخطر مبلغ )128000( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام �ملخطر �ليه بتحرير �سيكات 
وعند تقدمي �ل�سيك للبنك �عيدت )�لتوقيع غري متتطابق( وعند مر�جعته ماطل يف �ل�سد�د وبيانات �ل�سيك كاالتي :

بقيم�ة )128000( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2021/9/19 و�مل�سحوب على بنك �بوظبي �لتجاري  )002225( رقم  �سيك   -1
�ملرت�سد بذمته ولكن دون جدوى ، �ملبلغ  ب�سد�د  ودية  وب�سورة  وتكر�ر�  مر�ر�  �ليه  �ملخطر  • طالب 

ممتنع عن �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��سر باملخطر �ليه  �ملخطر  �ن  • وحيث 
�أن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته و�مل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�ساه )5( �يام من تاريخ 
�لفائدة  مع  له  �مل�ستحق  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملخطر  ي�سطر  �سوف  و�ال.  �الإخطار  هذ�  تبلغكم 

و�لتعوي�ص مع حفظ باقي �حلقوق ،
لذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة الفجرية الحتادية ، املحكمة البتدائية املدنيه 
يف الدعوى رقم FUCFICICPL2022/0001253 ، اأمر اأداء

�إىل:
�ملحكوم عليه �سركة ��سو�ء �ل�سو�سن لبيع قطع غيار �ل�سيار�ت )فرع �لفجرية 1( ، �لعنو�ن: 9621912

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح
�ليابانية جينيون لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت ، بالتايل:

يف  2022/9/30
بعد �الطالع :

1 - )وميثلها  �أ�سو�ء �ل�سو�سن لبيع قطع غيار �ل�سيار�ت فرع �لفجرية  ناأمر مبادة جتارية بالز�م �ملطلوب �سدها ل�سركة 
مالكها ومديرها �ل�سيد / مطر غريب �سعيد �سليمان �لكعبي - باأن توؤدي �ىل طالبة �المر/ / �ليابانية جينيون لتجارة قطع 
– وميثلها مالكها �ل�سيد /بر�ديبان �سري�ييل ميثال بور�ييل مبلغ وقدره )149،659،02 درهم( مائه  غيار �ل�سيار�ت 
وت�سعه و�ربعون �لفا و�ستمائة وت�سعة وخم�سون درهما و�ثنني فل�ص ومائدة قانونية 4% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى 

�ل�سد�د �لتام و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات 
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
MOJAU_2022- 0099171 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة / لينا �لبينو كوليتا �جلن�سية �لفلبني ترغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغه 85% و ذلك �ىل �ل�سيدة / مارينا �بي�سامي�ص �لفارو 
- �جلن�سية �لفلبني ، يف �لرخ�سة �مل�سماة ) بيت �ل�سعادة خلدمات �الفر�ح ( و�لتي تاأ�س�ست 
باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة �مل�سماه رقم ) 627237( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنميه 
 )14( �ملادة  �سريك.  وعمالبن�ص  �ن�سحاب   : �خرى  تعديالت    ، بال�سارقة  �القت�سادية 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
MOJAU_2022- 0099231 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / حممد فو�د �سديقي، �جلن�سية �فغان�ستان يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�سيد / عبد�لرحمن �حمد يو�سف 
�حلماين �جلن�سية �المار�ت ، يف �لرخ�سة �مل�سماة )خمبز حممد فو�د( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة �مل�سماه رقم )767714( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�سادية 
من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري   ، الآخر  �لرخ�سة  �ساحب  تنازل   : �أخرى  تعديالت  بال�سارقة. 

وكيل خدمات �ىل فردية ، خروج وكيل خدمات
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
MOJAU_2022- 0099258 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيده : �ني�سا �ساجي فاريكابالكال، �جلن�سية �لهند، ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 100 % و ذلك �ىل �ل�سيده/ رفيعه حميد ر�وتر، 
و�لتي  �لن�سائية((  �ملالب�ص  �مل�سماه ))جنوم بوطينه خلياطة  �لرخ�سة  �لهند يف  �جلن�سية 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )774432( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�القت�سادية بال�سارقة ، تعديالت �خرى : تنازل ��سحاب �لرخ�سة الآخر ،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2022 /0006835 يف  الدعوى رقم

�ملدعي عليه: �سعيد �بر�هيم على قا�سم �ملرزوقي - جمهول حمل �الإقامة 
بناء على طلب �ملدعي :جا�سم حممد ر�سا حممد نور �ملرزوقي 

�ملاثلة وذلك  �لدعوى  �لق�ساء بندب خبري حما�سبي يف   - : �ملذكورة �عاله تطالبكم ب  �لدعوى  قد رفعت 
لبيان �لعالقة بني �ملدعى و�ملدعى عليهم ولبيان �ملالك �لفعلي لقطع �الأر��سي �رقام 533 و732 ومن قام 
بت�سديد قيمتها للبنك �ملدعى عليه �لثالث ولبيان قيام �ملدعي ب�سد�د جميع �ملبالغ �خلا�سة بالبنك �ملدعى 
عليه �لثالث مع �الحتفاظ باتخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية يف �سوء ما�سي�سفر عنه تقرير �خلربة - �لز�م 

�ملدعى عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه.
�الإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2022/11/09 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أن��ت 
 ، وكيل معتمد  بو��سطة  �أو  �سخ�سيا  �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير �لدعوى رقم 2( 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة �أيام 

من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله – بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن ن�سر     

)151388/2022( 
مقدمة من

�ملخطرة : �ملهذب لتجارة �الملنيوم و�لزجاج )ذ.م.م(
بوكالة �ملحامي /�حمد ح�سن �ملازمي

�سد / �ملخطر �إليها : كال�سيك في�سن لرتكيب �لزجاج و�أ�سغال �الأملنيوم �ص.ذ.م.م.
�إليهم ب�سرورة �لوفاء بقيمة �ل�سيكات باإجمايل مبلغ  فاإن �ملخطرة تنبه على �ملخطر 
)52،506،05( درهم )�ثنان وخم�سون �ألفا وخم�سمائة و�ستة در�هم وخم�سة فلو�ص( 
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إعالنهم بهذ� �النذ�ر، و�إال فاإن �ملخطرة �ست�سطر 
عن  ف�ساًل  �إل��ي��ه��م،  �ملخطر  مو�جهة  يف  �ملنا�سبة  �لقانونية  �الإج����ر�ء�ت  كافة  الت��خ��اذ 
مطالبتهم بالتعوي�ص عما حلق �ملخطرة من خ�سارة و�أ�سر�ر نتيجة عدم تنفيذ �ملخطر 
�إليهم اللتز�ماتهم باال�سافة �ىل �ملطالبة بالفائدة �لقانونية و�أتعاب �ملحاماة و�لر�سوم 

�لقانونية، وذلك على نفقتهم وم�سوؤوليتهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اإعالن بالن�سر

)2022/1/151371(  
مقدم من �ملنذره )�لد�ئنه( : �سركة غولد� غيد� �ساناي تي كاريت �إيه �إ�ص �إي

)jfza(  سركة �خلليج �لرتكى للتجارة �ص . م . ح� / ) ملنذر �ليها )�ملدين�
GULF TURK TRADING FZCO

�ملو�سوع : �الخطار �لعديل رقم 2022/1/328099
فاإننا ننذركم بالوفاء للمنذرة بكام�ل �ملبلغ �ملرت�س�د يف ذمتكم وق�دره )4،318،233،7 
ع�سر  وثمانية  وثالثمائة  )�أربعة ماليني  �الإمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �أو  �أمريكي  دوالر 
 ، �الإن��ذ�ر  �أي��ام من تاريخ  �ألفا ومئتنان وثالثة وثالثون دوالر� و�سبعة �سنتا( خالل �سبعة 
و�إال فاإننا �سن�سطر �أ�سفني �ىل �إتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �سدكم لتح�سيل 
�ملبلغ �مل�ستحق باالإ�سافة �ىل حتميلكم و�لز�مكم �لر�سوم و�مل�سروفات �لق�سائية و�لفو�ئد 

�لتاأخريية ومقابل �أتعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 70533
اإعالن حل�سور اجتماع جلنة اخلرباء 

يف الدعوي رقم 753/2022 تعيني خربة
تعل�ن جلن�ة �خلب�ر�ء �ملنت�دبني ف�ي �ل�دعوى �ملذكورة �أع�اله مبوج�ب �حلك�م �ل�س�ادر ع�ن مرك�ز �لت�س�وية 
�لودي�ة للمنازع�ات م�ح�اكم دب�ي �مل�وقرة بت�اريخ 10/10/2022 �ملرفوع�ة م�ن �ملتن�ازع : عرين �ل�سرق 
�إلكت�رونيك�ص �نرتنا�سونال ليميت�د  بين�اتون  �ملتنازع �س�دها:  ت�عل�ن جلن�ة �خلب�ر�ء  ذ.م.م وعلي�ه  و�لغ�رب 
�لتا�سعة  �ل�س�اعة   07/11/2022 �ملو�ف�ق  �الثنني  ي�وم  �خلب�ر�ء  جلن�ة  �جتم�اع  حل�س�ور  ميثله�ا  وم�ن 

و�لن�سف �سباحاً )09:30( عرب تطبيق زووم على �لر�بط:
https://us05web.zoom.us/j/4361178009?pwd=UG5udXAyRmIxb3pMM
EszQ3FmZURFZz09

�أو �حل�سور مبقر مكتبنا �لكائن بدبي مبنطقة هور �لعنز �سرق باأبو هيل �سارع �الحتاد بجو�ر وز�رة �لعمل 
�ل�سيخ ر��سد بن خليفة �ملكتوم �لدور �الول مكتب  و�لعمال �لقدمية مقابل حمطة مرتو �لقيادة بناية 
رقم 118& 119 و�ح�سار كافة �لوثائق و�مل�ستند�ت �لت�ي توؤي�د م�وقفكم يف �لدعوي حتى ن�ستطيع �أد�ء 

�ملهمة �ملوكل�ة لن�ا وفقا للقو�ع�د و�الأ�سول ويف �لوقت �ملحدد
لال�ستف�سار �الت�سال على �لرقم ت 2686888-04 هاتف متحرك 0543092666

جلنة اخلرباء

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151259(
�ملنذر : م�ستودع �ل�سارقة لالأدوية - ذ.م.م

�ملنذر �ليه : حممد عبد�لرحمن على �حل�سن - م�سري �جلن�سية
�ملو�سوع

فاملخطرة تخطركم ب�سد�د مبلغ بقيمة 134،021،92 مائة و�أربعة وثالثون 
�ألف وو�حد وع�سرون درهم و�ثنان وت�سعون فل�ص قيمة جمموع ثالثة �سيكات 
دبي  �الم��ار�ت  بنك  رقم )000020-000023-000025(  �سادرة عن 
للجوء  �سن�سطر  و�إال  ب��االن��ذ�ر  �لتبليغ  تاريخ  �ي��ام من  خ��الل خم�سة  �لوطني 
و�لر�سوم  باملبلغ  و�ملطالبة  �لالزمة  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  �تخاذ  و  للتقا�سي 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151260(
�ملنذر : م�ستودع �ل�سارقة لالأدوية - ذ.م.م 

�ملنذر �ليهم : 1- مركز �الحتاد �لطبي
�جلن�سية هندي   - با�ستيان  �سبيا�ستني  جو�سف  �سوليكال  بيجو   -2

�ملو�سوع : فاملنذر تخطركم ب�سد�د مبلغ قيمتة 29،369 درهم وذلك 
خالل خم�سة �أيام و�إال �سن�سطر لفتح بالغ ��سد�ر �سيك ب�سوء نية للجوء 
للق�ساء و �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة و�ملطالبة باملبلغ و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151357(
�ملنذر / ��ص بي كيه للعقار�ت 

�ملنذر �ليه : �سابنا خلدمات �ل�سيافة و �حلفالت
فان �ملنذر ينبه على �ملنذر �ليه باالتي

مبلغ  بو�قع   05/09/2022 بتاريخ  �مل��وؤرخ   000090 رقم  �ل�سيك  �مل�ستحقة  �ل�سيك  �سد�د   )1
على بنك �بوظبي �لتجاري �لذي ميثل قيمة �اليجار من تاريخ 04/09/2022  درهم   15225

�يل تاريخ 03/12/2022 حتى تاريخ �ل�سد�د وذلك خالل 30 يوما من ��ستالمه هذ� �النذ�ر
حالة عدم دفع �اليجار وت�سليم �لعني للمنذر خاليه من �ل�سو�غل مع  يف  �مل�ستاجره  �لعني  �خالء   )2

�سد�د فو�تري �لكهرباء و�ملاء وتزويدنا باملخال�سه. 
ذلك �سي�سطر �ملنذر التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونيه بحفظ حقوقه و�لز�م �ملنذر �ليه  وبخالف   )3

جرب� ب�سد�د �ملبلغ �ملطالب به و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه مع �الخالء �لتام
مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى للمنذر �يا كان نوعها �ل�سابقه و�حلاليه و�مل�ستقبليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5799/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 22٩

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/26١0 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )١28١٩٧8.٥( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : بي ��ص �يه �حمد بن هزمي وم�ساركوه حاليا بن �سبيب وم�ساركوه �سابقا
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - زعبيل �لثانية - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى مركز دبي 

�ملايل �لعاملي - �سقة 60٥   
�ملطلوب �إعالنه : ١- حممد هاين حممد ه�سام ق�ساب - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإع��الن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �لرخ�سة 
�مللف  به يف  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء   - �حل��رة بجبل علي  �ملنطقة  �سلطة  �مل�سجلة يف  �لتجارية 

�عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:2154/2022/305 ا�ستئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ال�ستئناف �لتجارية �لر�بعة رقم 20١
بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  جم��دد�  و�لق�ساء  �مل�ستاأنف  �حلكم  ثانيا:�لغاء   - �سكال  �ال�ستئناف  قبول  �وال   : �ال�ستئناف  مو�سوع 
و�لت�سامم بان يوؤدو� �ىل �ملدعي مبلغ وقدره )28.٣١6.٤8٤.٩٩( ثمانية وع�سرون مليونا وثالثمائة و�ستة ع�سر �لفا و�ربعمائة و�ربعة 
وثمانون درهم �مار�تي ت�سعة وت�سعون فل�سا مع �لفائدة �لقانونية بو�قع ٩% من تاريخ ��ستحقاق �ملبلغ وحتى متام �ل�سد�د - ثالثا:�حالة 
�لدعوى �ىل خبري ح�سابي لدر��سة �ور�ق وم�ستند�ت �لدعوى و�النتقال �ىل مقر �ملدعي عليها �الوىل و�الطالع على �لقو�ئم �ملالية 
لل�سركة �ملدعي عليها �الوىل و�الطالع على ك�سوف �حل�سابات �لبنكية للمدعي عليها �الوىل وك�سوف �حل�سابات �لبنكية ملورث �ملدعي 
عليهم من �لثاين وحتى �ل�سابع و�ملدعي عليها �لثامنة وذلك لبيان خروج هذه �ملبالغ من ذمة �ل�سركة �لكدعي عليها �الوىل ودخولها 
يف ذمة مورث �ملدعي عليهم من �لثاين وحتى �ل�سابع وذمة �ملدعي عليها �لثامنة من عدمه وكذ� بيان �نتقال هذه �المو�ل من �لذمة 
�ملبالغ �لو�جب �سد�دها على كل و�رث يف  �ل�سابع �ىل ذمة �لورثة ويف هذه �حلالة بيان  �ملالية ملورث �ملدعي عليهم من �لثاين وحتى 

حدود ما �آل �ليه من هذه �المو�ل. 
�مل�ستاأنف:�حمد رجبعلي بهر�م جوبني

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �خلليج �لتجاري - تقاطع �سارع �خلليج �لتجاري رقم ١ مع �سارع مر��سي در�يف - فندق �الوبري - مكتب 
١١0٤ - مكتب �سات وم�ساركوه للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية

�ملطلوب �إعالنه :  ١- بر�ندون عالء �لدين باه�سي�سي )ولد �ملتويف( �سفته و�رث �ملتويف هاكان باه�سي�سي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع �الإعالن :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:202١/٤0٥ جتاري كلي. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  
2022/١١/٣0  �ل�ساعة ١0.00 �ص بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

 اعالن بالن�سر
289/2022/324 ا�ستئناف تنفيذ جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�سعيد  ع��ادل   -2 ����ص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  مايكو   -١/ �سدهما  �مل�ستاأنف  �ىل 
عبد�هلل جو��ص - جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سالح ربيع �سالح 
�سعيد �ملن�سوري - وميثله:�سيخة �حمد عبد�هلل �سلطان - قد ��ستاأنف �لقر�ر/
بتاريخ:١٥/2022/8  �سيكات  تنفيذ   2022/١٣٣0 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم 
-  وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/١2/١٤ �ل�ساعة 0٥.٣0 م�ساء 
بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  5358/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهما/١- �حمد �بر�هيم �بر�هيم �يوب 2- مطعم ومقهى �سي�سخان 

- جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سات جلوبال �ص.م.ح/ذ.م.م

وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر �ل�سايغ
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )٣8٤٩٥٩( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                              يف التنفيذ رقم  405/2022/205 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ( 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228

مو�سوع �لتنفيذ : �الذن للبنك �لطالب بو�سع �ليد على �ال�سهم حمل �لرهن و�ملقدمة باالور�ق و�ملبينة تف�سيال 
ل�سنة 2020 يف   ٤ رق��م  �الحت���ادي  �لقانون  �حكام  وف��ق  عليها  و�لتنفيذ  �مل��ايل  دب��ي  �سوق  �الم��رل��دى  يف �سحيفة 
�لبالغ )٩٧.608.6.6٣٧(  �مل�ستحق للبنك  بالدين  �ملنقولة وذلك �سمانا للوفاء  �ساأن �سمان �حلقوق يف �المو�ل 
تاريخ  حتى  فل�ص  وت�سعون  و�سبعة  درهم  وثمانية  و�ستمائة  �لف  وثالثون  و�سبعة  و�ستمائة  ماليني  �ستة  درهم 
2022/6/١0 ��سافة ملا ي�ستجد من فو�ئد متهيد� التخاذ �جر�ء�ت بيعها و��ستيفاء �لبنك مبلغ �ملديونية �مل�ستحقة 

له من ح�سيلة �لبيع .
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي �ملتحد

عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - رقة �لبطني - �سارع رقم ١٧ برج �ل�ساملية - معر�ص ملك �بوبكر 
رقم   - ������ص.ب:٤٥٧٩   - م���ت���ح���رك:0٥66٣66٣٥٣   - ف:0٤22٧٤٣0٩   - ت:0٤2220١8١   - �حل��ام��د  حممد  ���س��امل 

مكاين:٣١0٤٧٩٤٥٧٣
�ملطلوب �إعالنه: ١- بي�ست �نفي�ستمنت - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن ��سهم م�سرف عجمان - وعددها 
)١0.000.000( �لعائدة للمنفذ �سده وفاء� للمبلغ �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13689 بتاريخ 2022/11/4 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:146/2022/22 مدين كلي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لتا�سعة رقم ٤١2
درهم   )٥60.62٤.٧٤٧( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدو�  بان  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م   : �لدعوى  مو�سوع 
خم�سمائة و�ستون مليونا و�ستمائة و�ربعة وع�سرون �لفا و�سبعمائة و�سبعة و�ربعون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١2% من 
تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل من غري كفالة �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 

و�لت�سامم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�سركة دريك �أند �سكل �نرتنا�سيونال - �سركة م�ساهمة عامة

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع تقاطع �سارع �لعامل مع �سارع برج - مبنى برج بر�مي - �سقة ٣١
وميثله:علياء حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال

�ملطلوب �إعالنه:  ١- طالل جا�سم حممد عبد�لرحمن �لبحر  -  �سفته : مدعي عليه
للمدعية  ي��وؤدو�  بان  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد    : �الإع��الن  مو�سوع 
و�ربعون  و�سبعة  و�سبعمائة  �لفا  وع�سرون  و�ربعة  و�ستمائة  مليونا  و�ستون  خم�سمائة  درهم   )٥60.62٤.٧٤٧( وقدره  مبلغا 
درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١2% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل من 
غري كفالة �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم 
�الربعاء  �ملو�فق  2022/١١/٩  �ل�ساعة 0٩.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
00000



ثقافة وفن�ن

30

•• ال�شارقة-الفجر: 

�لعربية...  للغة  �لتاريخي  “�ملعجم  جل�سة  �أع��ادت 
�ل����دورة  زّو�ر  و�حل�سارية”  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ر���س��ال��ت��ه 
�إىل  للكتاب،  �ل��دويل  �ل�سارقة  معر�ص  من  �ل�41 
�لعرب  دور  ليتّوج  �ملعجم،  جمعها  قرناً   18 ذ�ك��رة 
�لعربية  �أبناء  ويربط  و�مل��ع��ريف،  �لثقايف  �الإن��ت��اج  يف 
بلغتهم، وميّثل عودة للعرب �إىل �سد�رتهم �لعلمية 

و�ملعرفية يف �ل�سناعة �ملعجمية.
�ل��دك��ت��ور ماأمون  وحت���ّدث خ��الل �جلل�سة ك��ّل م��ن 
ع�سو  �ل��ت��اري��خ��ي،  للمعجم  �لعلمي  �مل��دي��ر  وج��ي��ه، 
خليل  و�ل��دك��ت��ور  بالقاهرة،  �لعربّية  �للغة  جممع 
�لنحوي، رئي�ص جمل�ص �لّل�سان �لعربي مبوريتانيا، 

و�لدكتور حممد �ل�سعودي، �أمني عام جممع �للغة 
�سايف  �حمّمد  �لدكتور  و�أد�ره���ا  ب���االأردن،  �لعربّية 
�لعربّية  �للغة  ملجمع  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �مل�ستغامني، 
ب��ال�����س��ارق��ة، و�ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����س��روع �ملعجم 
وخرب�ء  �للغوّيني  من  جمع  وح�سرها  �لتاريخي، 

�للغة �لعربّية من دول عربّية و�أجنبّية.
�سايف  �حمّمد  �لدكتور  قال  للجل�سة،  تقدميه  ويف 
�لثقايف  �مل�سهد  تر�سم  �ل�سارقة  “�إّن  �مل�ستغامني: 
�لعربية  �لثقافة  ب��ه  حتظى  مب��ا  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ع��رب��ي 
م��ن رع��اي��ة م��ن ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �لدكتور 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�ص �الأعلى 
حاكم �ل�سارقة، �لذي تكّفل باإخر�ج م�سروع �ملعجم 
جهد  م��ن  ك��ّل��ف  مهما  �لعربية”  للغة  �ل��ت��اري��خ��ي 

ومال«.ويف كلمة له حول ما ميّيز �ملعجم �لتاريخي 
ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، �أو����س���ح �ل��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل �لنحوي، 
ب�سمات،  �ملعاجم  م��ن  غ��ريه  ع��ن  متمّيز  �ملعجم  �أّن 
للعرب  ع��ودة  ميّثل  �مل�سروع  ك��ون  يف  تتمّثل  رئي�سة 
�ل�سناعة  يف  و�مل��ع��رف��ّي��ة  �ل��ع��ل��م��ّي��ة  ���س��د�رت��ه��م  �إىل 
�ملنهج �لعلمي �لر�ئد  �ملعجمّية، بو�سفهم موؤ�ّس�سي 
�لعامل  �أمم  منه  ��ستفادت  و�ل��ذي  �ملعاجم،  علم  يف 
و�حل�سار�ت �ملتقدمة، وهو م�سروع عربي يتّوج دور 

�لعرب يف �الإنتاج �لثقايف و�ملعريف.
و�أ�ساف: “ميتاز �ملعجم �لتاريخي بجمعه جمامع 
�إمارة  تقودها  و�ح���دة  مظّلة  حت��ت  �لعربية  �للغة 
�ل�سارقة، حيث ميّثل وحدة عربية ثقافية حُت�سب 
�ملعاجم  على  تفّوقه  �إىل  �إ�سافة  �ل�سارقة.  الإم���ارة 

�الإجناز  وترية  ب�سرعة  �لعاملية  �لتاريخية  �للغوية 
و�لعمل، ففي �لعام 2021، مّت �إجناز 17 جمّلد�ً، 
ت�سّمنت ما يزيد على 2000 جذر، وهي ح�سيلة 
عمل عامني، وها نحن بعد عام و�حد فقط نطلق 
19 جمّلد�ً جديد�ً ت�ستمل على �أكرث من 4200 

جذر«.
للغة  �لتاريخي  �ملعجم  منهجية  ح��ول  حديثه  ويف 
�أّن �لعرب  �أّك����د �ل��دك��ت��ور م��اأم��ون وج��ي��ه  �ل��ع��رب��ي��ة، 
بانقطاع  �ملعجمي  تر�ثها  من  كبري�ً  فقدت ر�سيد�ً 
�ل��ه��ج��ري، حيث  �ل��ر�ب��ع  �ل��ق��رن  �لتاأليف يف  ح��رك��ة 
حفلت �حل�سارة �لعربية بعد ذلك �لتاريخ بالتطّور 
و�ملعرفية  �حلياتية  �لقطاعات  خمتلف  يف  و�لتنّوع 
وم�سطلحات  باألفاظ  عنها  ع��رّبو�  �لتي  و�لعلمية 

�سة تتبع  �أَْثَرت �للغة، ومل ُتدوَّن يف معاجم متخ�سّ
تاريخ مدلوالتها، وهذ� ما ميّيز �ملنهجية �لتي قام 

عليها �ملعجم.
�لتاريخي  �مل��ع��ج��م  �أّن  �إىل  وج��ي��ه  �ل��دك��ت��ور  و�أ����س���ار 
�لن�سو�ص �حلّية جمعاً  يعتمد على منهجية جمع 
�للغة  ��ستعمال  مناطق  خمتلف  ي�سمل  جغر�فياً 
ر�سد  ث��ّم  �إلكرتونية،  مدونة  طريق  عن  �لعربية، 
�لوثائق،  �آالف  يف  ب��اجل��ذر  �ملتعّلقة  �للغوية  �مل���اّدة 
و�لبحث يف دالالت �لن�سو�ص، ثّم رّد كّل داللة �إىل 
قبل  م��ا  ع�سر  �إىل  بع�سها  ي��ع��ود  و�ل��ت��ي  ع�سرها، 

�الإ�سالم، حتى ع�سرنا �حلا�سر.
�ل��ع��رب��ي��ة يف  �ل��ت��اري��خ��ي للغة  �مل��ع��ج��م  وح���ول قيمة 
�لع�سر �حلديث، �أو�سح �لدكتور حممد �ل�سعودي، 

خالل  م���ن  ح��ا���س��رن��ا  يف  ق��ي��م��ة  ل���ه  �مل�������س���روع  �أّن 
�ل�سبكة  �لعربية على  �للغة  رفع ر�سيد  �إ�سهامه يف 
�لعنكبوتية، �لتي غدت تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي 
�ل��ت��ي حتتويها  �الأل��ف��اظ  ب����ارز�ً يف حت��دي��د  م�سهماً 

لغات �لعامل عليها.
تعود يف  �لعربية  يف  �أل��ف��اظ��اً  �أب���رز  �ملعجم  �أّن  و�أّك���د 
تاريخها �إىل لغات موغلة يف �لقدم، مثل �حل�سارة 
�للغة  �أمّدتها  فقد  ذلك  ومع  �لقدمية،  �لفينيقية 
�لعربية مبيزة �لبقاء، حّتى �إّنها ت�ستخدم يف لهجات 
عربية عامية بنف�ص �أ�سول دالالتها �لقدمية، وهو 
�لرت�ث  حفظ  يف  �لتاريخي  �ملعجم  قيمة  ي��ربز  ما 
�ل��ل��غ��وي �ل��ع��رب��ي وم��ع��رف��ة ج����ذوره و�م��ت��د�د�ت��ه يف 

ح�سار�ت �الأمم �الأخرى.

خرباء لغويون واأع�شاء جمامع خالل م�شاركتهم يف ال�شارقة للكتاب 41:

املعجم التاريخي ميثل �سدارة معرفية عربية رائدة يف ال�سناعة املعجمية

•• ال�شارقة-الفجر:

ي�سارك �ملنتدى �الإ�سالمي يف معر�ص �ل�سارقة �لدويل للكتاب يف دورته �ل� 
41، بالعديد من �لعنو�نني �لعلمية و�الأكادمية يف �ستى جماالت �لثقافة 
�لعدد  �أط���الق  م��ع  �الإ���س��الم��ي��ة،  و�حل�����س��ارة  �لعربية  و�للغة  �الإ���س��الم��ي��ة 
و�لفقه  �ل��ق��ر�آن  بعلوم  “ �ملتخ�س�سة  �ل��در����س��ات  “ مدونة  من  �خلام�ص 
�لكملة  حب  ويلبي  �لنقدية،  �لدر��سات  على  �لتف�سري  تطبيقات  وبتطور 
و�أ�سوله،  �لفقه  علوم  بني  متنوعة  تخ�س�سات  يف  �إ���س��در�ت  من  ب�سل�سلة 
�لعلمية  �لدر��سات  من  وع��دد  �ل�سريفة،  �لنبوية  و�ل�سرية  �لقر�آن،  علوم 

و�الأكادميية �ملحكمة يف �لثقافة �الإ�سالمية.
وقال �سعادة ماجد بو�سليبي، �الأمني �لعام للمنتدى: “ يف ظل �لتطور�ت 

لد�عمة  �لعام  هذ�  �ملميزة  �الإ���س��د�ر  من  عدد  �ملنتندى  يكر�ص  �ملت�سارعة 
حلركة �لبحث و�لن�سر �لعلمي، يف �إطار  جهود �ملوؤ�س�سة �لثقافية تطوير 
بال�سارقة، وحتظى  �ل�سرعية  �لبحثية للعلوم  �لعلمية و�ملنظومة  �ملعارف 
�الإمارة بروؤيتها �ل�ساملة و�ملتكاملة �سمن م�سروع �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ص �الأعلى حاكم �ل�سارقة، 
ومن�سر�ت  وعناوين  مب�سامني  �لثقايف  �لوعي  وبلورة  بالفكر  �لعناية  يف 

قمية تطرح يف �أروقة �ملعر�ص �الأكرب على م�ستوى �لعامل«. 
�لعام  ه��ذ�  �ل�سرعية  �لعلوم  مكتبة  �ملنتدى  ي��رثي   “ ماجد  د.  و�أ���س��اف 
بالعديد من �لعناوين �ملتنوعة يف جماالت ذ�ت م�سامني مرثية يف معارف 
�لثقافة �الإ�سالمية و�لعلوم �ل�سرعية، يف �إطار فل�سفة �ملوؤ�س�سة �لثقافية، 
وجهودها لتقدمي حمتوى ثقايف �سرعي هادف متو�فق مع �أطر �لتعاليم 

�ل�سغوفني  مع  �لثقايف  �لرت�بط  ج�سور  وم��د  �ل��غ��ر�ء،  �ل�سريعة  �ل�سمحة 
حلب �لكلمة، ويقدم �ملنتدى جمموعة و��سعة ومتنوعة من كتب �لعلوم 

�ل�سرعية يف �لدورة �حلالية للمعر�ص،
�ملميزة يف  و�لدر��سات  للبحوث  �لن�سر  �ملنتدى يف جمال  تو�كب م�سروع   

�لثقافة �الإ�سالمية ».
وبني د. بو�سليبي “ �أن جناح �ملنتدى يقدم باكورة م�سروع �ملنتدى لدعم 
�أبرزها كتاب :  �لر�سائل �جلامعية �ملميزة بعدد من �الإ�سدر�ت �لبحثية، 
�ملنا�سبات يف �سورة �لق�س�ص  - من خالل �لتف�سري �لكبري لفخر �لدين 

�لر�زي ت 606ه –، للباحثة �سلمى حممد �سالح،
 ويهتم علم �ملنا�سبات بلطائف �لقر�آن مودعة �لرتتيب و�لرو�بط، وتتناول 
هذه �لدر��سة ��ستعاب �ملنا�سبات �لتي ذكرها �لطاهر بن عا�سور يف تف�سريه 

�ملنهج  على  �لدر��سة  تعتمد  حيث  �لق�س�ص،  �سورة  يف  و�لتنوير  �لتحرير 
�ال�ستقر�ئي، بغيت �إيجاد و��ستخر�ج ما �أورده من منا�سبات بجميع �أنو�عها 
يف �ل�سورة، وعلى �ملنهج �ملقارن و�ملنهج �لتحليلي للمقارنة و�لرتجيح منها 
�لتجارب  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات  م�ساركة  �أهمية  عن  �سعادته  عرب  ».وختاماً 

�الأدبية �لتي �إحت�سنها �أيام �ملعر�ص، 
ويقدم �ملعر�ص فر�سة ثقافيًة مميزة لالإثر�ء �ملعريف يف يف �ستى جماالت 
بجملة  �ملعر�ص  �ملنتدى  وي��رف��د  و�لعلمية،  �الإن�سانية  و�مل��ع��ارف��ة  �لعلوم 
و����س��ع��ة وم��ت��ن��وع��ة م��ن ك��ت��ب �ل��ع��ل��م �ل�����س��رع��ي يف تخ�س�سات م��دخ��ل �إىل 
�لثقافة �خلطابة و�إعد�د �الأئمة، ويطرح عدد من �الإ�سد�ر�ت �ملتخ�س�سة 
�لعرو�ص  علم  �ملي�سر،  �ل�سرف  �ملي�سر،  و�لنحو  �لعربية  �للغة  منهاج  يف 

و�أوز�ن �ل�سعر،�لبالغة و�لبيان، و�ملعاجم �للغوية.

املنتدى االإ�سالمي يرفد معر�ص ال�سارقة باأحدث الكتب ال�سرعية

•• ال�شارقة-الفجر:

علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة  ع��ن  حديثا  ���س��در 
�لعوي�ص �لثقافية كتاب جديد بعنو�ن “�ل�ساعر 
�خلطاط عبد �هلل حممد �مل�ساوى �لها�سمي � 
عبد  للدكتور  �سعر”  م��ن  وخم��ت��ار�ت  حياته 
�أعالم  �سل�سلة  �سمن  وذلك  �لزبيدي  �حلكيم 
�ملوؤ�س�سة  من �الإم��ار�ت �لتي ت�سدر تباعاً عن 
�حلياة  �ثرت  �سخ�سيات  و�أعمال  وتوثق حياة 
�لثقافية و�أغنت �مل�سهد �الإبد�عي و�لتي �سدر 

منها حتى �ليوم 33 كتاباً متميز�ً.
�ملوؤلف  �ل���ك���ت���اب حم���اول���ة م���ن  ه����ذ�  وي����اأت����ي 
باالهتمام،  �جل��دي��ر  �ل�����س��اع��ر  ه���ذ�  الإن�����س��اف 
�لغزير.  �ل�سعري  �إنتاجه  �إىل  �لنظر  وللفت 
وذل����ك ت��ز�م��ن��اً م���ع �ل���ذك���رى �مل��ئ��وي��ة ملولده 
�ل��ه��ج��ري. وق���د مت تق�سيم  �ل��ت��ق��ومي  ح�����س��ب 
بعنو�ن  �الأول  �لق�سم  ق�سمني:  �إىل  �ل��ك��ت��اب 
»ح��ي��ات��ه و����س���ع���ره«؛ وي���ح���وي ت��ع��ري��ف��اً بحياة 
يف  مار�سها  �لتي  و�الأع��م��ال  ون�ساأته  �ل�ساعر 
�أثر  من  لها  ملا  باأ�سرته،  �لتعريف  مع  حياته، 
يحوي  كما  �أ���س��ع��اره،  يف  وح�����س��ور  تكوينه  يف 
خ�سائ�سه  �أه��م  تتناول  ل�سعره  فنية  در����س��ة 
�لثاين  �لق�سم  �أم��ا  تناولها.  �لتي  و�الأغ��ر����ص 
�سعره،  فيحوي خم�سني ق�سيدة خمتارة من 
متثل مناذج لالأغر��ص �ل�سعرية �لتي تناولها 
قومية،  ق�سائد  وط��ن��ي��ة،  ق�سائد  ���س��ع��ره:  يف 
ق�����س��ائ��د �ج��ت��م��اع��ي��ة، ق�����س��ائ��د ع���ن �الأ����س���رة، 
ق�سائد  تاأملية،  ق�سائد  �ل��غ��زل،  يف  ق�سائد 

�ل�ساعر  م��ت��ن��وع��ة.وي��ع��د  ق�سائد  �ل���رث���اء،  يف 
�لها�سمي  �ملُ�ساوى  حممد  �هلل  عبد  �خلطاط 
�الإمار�ت  �سعر�ء  من  م”   2021-1925“
دو�وين  ثمانية  �أ���س��در  فقد  �الإن��ت��اج،  غزيري 
�سعرية، حوت ما يقارب 800 ق�سيدة. وكان 
�الإمار�تية )�الحتاد  ين�سر �سعره يف �ل�سحف 

�أكرث من ع�سرين عاماً  و�خلليج( على مدى 
�لعديد من  �أ�سبوعي تقريباً، كما ن�سر  ب�سكل 
و�ل�سهرية  �الأ�سبوعية  �مل��ج��الت  يف  ق�سائده 
يف �الإم��ار�ت ودول �خلليج، مثل جملة »زهرة 
�خلليج« و»�ل�سدى« )�الإم��ار�ت(، و»�لفي�سل« 
و»�لعربي«  )�ل�����س��ع��ودي��ة(  �لعربية«  و»�مل��ج��ل��ة 

)�لكويت(. يتوفر �لكتاب يف معر�ص �ل�سارقة 
�الأوىل  �لقاعة  �لعنو�ن  د�ر   � للكتاب  �ل��دويل 
�ملوؤ�س�سة  �إ���س��د�ر�ت  تتوفر  كما   .X 4 جناح 
�إل���ك���رتون���ي���اً ح��ي��ث مي��ك��ن ط��ل��ب �ل��ك��ت��ب عرب 
www.alowaisbooks. �مل����وق����ع: 

 .com

•• ال�شارقة-الفجر:

�أكرث   6 �ل���  فروعها  يف  �لعامة  �ل�سارقة  مكتبات  تنظم 
من 15 فعالية ثقافية وتدريبية متنوعة �الهتمامات، 
بالتز�من مع  تاأتي  10 نوفمرب،  �إىل   1 �لفرتة من  يف 
للكتاب،  �ل���دويل  �ل�سارقة  معر�ص  م��ن   41 �ل���  �ل���دورة 

متنوعة  �إب��د�ع��ي��ة  م��و���س��وع��ات  تغطي 
ت�������س���ت���ه���دف ت���ع���زي���ز جم���م���وع���ة من 
�لعمرية  للفئات  �الإب��د�ع��ي��ة  �مل��ه��ار�ت 
من �الأطفال وحتى �ل�سباب فوق �سن 

�لثامنة ع�سرة.
وي�سارك يف �لفعاليات عدد من �الأدباء 
و�ملخت�سني  و�خل�������رب�ء  و�الأدي�����ب�����ات 
مهار�ت  ت��ط��وي��ر  ت�سمل  جم���االت  يف 
�لوقت،  وت��ن��ظ��ي��م  �مل���ث���م���رة،  �ل����ق����ر�ءة 
)�لبورتريه(  �لوجه  ر�سم  و�أ�سا�سيات 
ل��الأط��ف��ال، وف���ن �حل��روف��ي��ات �لذي 
كاجتاه  �لعربي  �حل��رف  على  يعتمد 
�أن�سطة  بجانب  �لت�سكيلي،  �ل��ف��ن  يف 
مم��ت��ع��ة �أخ�������رى، ك��ع��م��ل��ي��ات �ل���زر�ع���ة 

�إىل  �إ�سافة  �الإم��ار�ت��ي��ة،  �ل�سحر�وية  �لبيئة  يف  باملنزل 
تنظيم جولة على �الأق��د�م يف منطقة مليحة للتعريف 

بطبيعتها �ل�ساحرة.
مكتبات  ف���روع  جميع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  يف  وت�����س��ارك 
وخورفكان  و�لذيد  �ل�سارقة  يف  �ل�ستة،  �لعامة  �ل�سارقة 
ودبا �حل�سن وو�دي �حللو، �لتي ت�ست�سيف �أي�ساً �أ�سو�تاً 
متميزة من �لكتاب بغر�ص ت�سجيع �ليافعني على �لقر�ءة 

و�لكتابة، من بينهم �لكاتبتان �الإمار�تيتان خولة �لطاير 
�أعمالهما،  �ل��ت��ع��ري��ف ع��ن  ب��ه��دف  �ل���زرع���وين،  و�أ���س��م��اء 
�لعامة  �ل�سارقة  �أخ��رى، تهدف مكتبات  �سمن فعاليات 
�ختيار�تهم  حتديد  على  �ل��ق��ر�ء  م�ساعدة  �إىل  عربها 
�ملقامة  “كتب �ستغري حياتك”  �لعناوين، كفعالية  من 
�فرت��سياً قبل �نطالق �ملعر�ص بيوم و�حد، �إ�سافة �إىل 
جل�سة نقا�سية بعنو�ن “بد�خل كل منا 
كتاب” �لتي تناق�ص كتاب “ق�ستي” 
لل�سيخ حممد بن ر��سد و�سرية �ل�سيخ 

�سلطان �لقا�سمي حفظه �هلل ورعاه.
�إمي������ان  ق����ال����ت  �ل�������س���ي���اق،  ه������ذ�  ويف 
مكتبات  �إد�رة  م���دي���ر  ب��و���س��ل��ي��ب��ي، 
�نطالق  “مع  �ل���ع���ام���ة:  �ل�������س���ارق���ة 
للكتاب  �ل�����دويل  �ل�����س��ارق��ة  م��ع��ر���ص 
تعي�ص �إمارة �ل�سارقة ودولة �الإمار�ت 
ثقافياً يجد  �لعربية �ملتحدة مو�سماً 
فر�سة  �ملجتمع  �أف����ر�د  خمتلف  فيه 
و�ال�ستفادة من  للتفاعل مع �حلدث 
وبالتز�من  ل��ه،  �مل�ساحبة  �لفعاليات 
�ل�سارقة  مكتبات  �أع���دت  �ملعر�ص  م��ع 
�ملتخ�س�سة  و�لور�ص  بالفعاليات  غنياً  برناجماً  �لعامة 
يف  �ملجتمع  منها  لي�ستفيد  ف���روع   6 يف  تنظمها  �ل��ت��ي 
�ملكتبات  ت��وؤدي  �أن  �الإم��ارة، �سمن حر�سنا على  مناطق 
يف �ل�سارقة دور�ً ثقافياً �ساماًل ي�سجع �الأطفال و�ل�سباب 
ع��ل��ى �ل���ق���ر�ءة و�ل��ت��ع��ل��م و�ك��ت�����س��اب م���ه���ار�ت ج��دي��دة يف 
جم���االت �إب��د�ع��ي��ة وف��ن��ي��ة ت��رت��ق��ي ب��ال��وع��ي وت�����س��اه��م يف 

متكني �ملو�هب وتطوير قدر�تها«.

جديد موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ض الثقافية

 �سدور كتاب »ال�ساعر عبد اهلل حممد امل�ساوى الها�سمي«
تتزامن مع معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

مكتبات ال�سارقة تعزز مهارات االأطفال وال�سباب 
بـ 15 فعالية يف فنون اإبداعية متنوعة
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فــن عــربـــي

31
بعد اكت�شاف ا�شابتها بال�شرطان

دينا حايك: يجب اأن اأقوي نف�سي واأن اأظل �سامدة
اأنا اإن�شانة موؤمنة وعلّي اأن اأتقبل واأن اأحتّمل

وملاذ�  �لثدي،  ب�سرطان  م�سابة  �أن��ك  �كت�سفِت  متى   •
�أخربِت �لنا�ص حالياً مبر�سك؟

- �أنا مري�سة منذ فرتة، ولكنني �سعرُت حالياً باأنه يجب 
�سيء  ك��ل  على  �هلل  و�أ�سكر  مبر�سي.  �لنا�ص  �أخ��رب  �أن 
و�أمتنى �أن يبعد �هلل هذ� �ملر�ص عن جميع �لنا�ص. 

هي فرتة والبد �أن تنق�سي.
لبنان؟ يف  تتعاجلني  • هل 

�أت��ع��ال��ج يف ل��ب��ن��ان وق���د �ج��ري��ت عملية  - ن��ع��م 
جر�حية.

بال�سرطان؟ مري�سه  �أنك  �كت�سفِت  • وكيف 
بفح�ص  �أق�������وم  ك���ن���ت  �مل����ا�����س����ي،  م����ار�����ص  يف   -
هناك  �أن  وت��ب��نّي  �ل��ث��دي(  )ت�سوير  �مل��ام��وغ��ر�يف 
�لتحاليل  م��ن  ملجموعة  خ�سعُت  وب��ع��دم��ا  ورم����اً. 
و�ل��ف��ح��و���ص و�ل�����س��ور �ل��ت��ي طلبها �الأط���ب���اء يف 
جر�حية  بعملية  يقومو�  �أن  ق��ررو�  �مل�ست�سفى 
ب��ع��الج كيميائي  و�ل��ق��ي��ام  �ل�����ورم  ال���س��ت��ئ�����س��ال 
�أن��ا جم��ربة عليها  ه��ذه �خلطو�ت  و��سعاعي. كل 
وال مهرب منها. يف هذه �ملرحلة �أخ�سع لعالج 
�أن��ت��ق��ل للعالج  �أن  ي��ج��ب  ك��ي��م��ي��ائ��ي، وب��ع��ده��ا 
�ال�سعاعي. ال يوجد باليد حيلة و�أنا �إن�سانة 

موؤمنة وعلّي �أن �أتقبل و�أن �أحتّمل.
�ملاموغر�يف  • وهل كنِت تقومني بفح�ص 

ب�سكل �سنوي؟
�أقوم  �أن  ق���ررُت  �مل��رة  ه��ذه  نعم، ولكن   -
�ل�سورة  �أ�سهر على  �ستة  بعد مرور  به 
�أن��ن��ي مل  �أظ���ن  كنت  الأن��ن��ي  �ل�سابقة، 
�عتقدُت  و�أ���س��ك��ر �هلل الأين  ب��ه.  �أق���م 
�أنني مل �أقم بتلك �ل�سورة، �إذ كان 
ب��ع��د �ستة  �أف��ع��ل ذل���ك  �أن  ي��ج��ب 
قبل  لها  �إج��ر�ئ��ي  لكن  �أ�سهر، 
�سّب  �أ�سهر من موعدها  �ستة 
�كت�سفُت  الأن��ن��ي  م�سلحتي  يف 
�لثدي،  �سرطان  مبر�ص  �إ�سابتي 
�أن �الأم����ور ���س��ارت على  و�حل��م��دهلل 
وال  �أك���رث،  تتطّور  ومل  �لنحو  ه��ذ� 
�أعرف ماذ� كان ميكن �أن يح�سل لو 

�أنني �نتظرُت �ستة �أ�سهر �أخرى.
و�حد؟ ثدي  يف  • �الإ�سابة 

- نعم، ولكن �لورم كان يت�ساعف ولذلك ��سطررنا �إىل 
�لقيام باجلر�حة فور�ً ال�ستئ�ساله.

�الأمر  وتقّبلِت  فعاًل  قوية  �أن��ِت  فهل  قوية،  تبدين   •
�إظهار  وع��ل��ى  �لتما�سك  على  نف�سك  جت��ربي��ن  �أن���ك  �أم 

�لقوة؟
�أت��ع��ب ك��ث��ري�ً يف بع�ص �الأح���ي���ان، ولكن  �أن��ن��ي  �أن��ك��ر  - ال 
�أحتّمل  �لو�سع.  �أتقّبل  �أن  من  مفر  ال  �ملطاف  نهاية  يف 
و�أتقّبل و�سعي الأنه ال يوجد لدي حل �آَخر. يف حال كنُت 
�أقوي  �أن  يجب  م�سلحتي.  يف  �الأم��ر  يكون  لن  �سعيفة 

نف�سي و�أن �أظل �سامدة.
نف�سي؟ لعالج  خ�سعِت  • وهل 

- كال، وال �أحتاج �إليه. �أ�سلي د�ئماً و�أ�سكر �هلل على كل 
�الأحيان،  بع�ص  يف  كثري�ً  �أت�سايق  �أنني  �أنكر  وال  �سيء. 
�أتقبل  و�أن  د�ئ���م���اً  متما�سكة  �أظ���ل  �أن  �أح�����اول  ول��ك��ن��ن��ي 

مر�سي.
ُيَطْمئنونك؟ وهل  �الأطباء  لك  يقول  • ماذ� 

وبعدها  �لعالج،  يتطلبه  ما  بكل  يقومون  وه��م  طبعاً   -
�سنعيد �إجر�ء �لفحو�ص وُيبنى على �ل�سيء مقت�ساه.

�إىل جانبك طو�ل �لوقت ويقّدمون  �أهلك  �أن  • ال �سك 
لك كل �لدعم؟

�إىل جانبي  �أحظى بالدعم من �جلميع، و�لكل  - طبعاً. 
ويدعون يل بال�سفاء، وهذ� مع �أمل�سه �سخ�سياً من �الأهل 

و�لزمالء �لفنانني و�ل�سحافة ومن جميع �لنا�ص.
• �أجنيلينا جويل ��ستاأ�سلت ثدييها خوفاً من �الإ�سابة 
وهي  عائلتها  يف  ور�ث����ّي  �ل��ث��دي  ���س��رط��ان  الأن  ب��امل��ر���ص 

م�ستمرة �ليوم يف حياتها ب�سكل عادي؟
ونكت�سفه  �ملر�ص  ن��ت��د�رك  �أن  �سيء  �أه��ّم  ه��ذ� �سحيح،   -
باكر�ً كي نتمكن من عالجه قبل �نت�ساره يف كل �جل�سم، 
�لك�سف  يف  ت�ساعد  الأنها  مهمة  �مل��ام��وغ��ر�يف  ف��اإن  لذلك 
�أ�سن  �ل��ن�����س��اء  ب��ع�����ص  �أن  ل��ل��م��ر���ص، خ�����س��و���س��اً  �مل��ب��ك��ر 
مناطق  و�إىل  �ل��رئ��ت��ني  �إىل  �نتقل  ث��م  �ل��ث��دي  ب�سرطان 
����س��م��ه ماموغر�يف  ���س��يء  ي��وج��د  �أن  �أخ����رى. �حل��م��دهلل 
قبل  �ملر�ص وعالجه  �كت�ساف  على  �لن�ساء  ي�ساعد  الأن��ه 

��ستفحاله.

�لثالث من  ك��رمي، بدء ت�سوير �جل��زء  نيللى  �لنجمة  �أعلنت 
م�سل�سل "ليه الأ" �لذى تخو�ص بطولته ، �ملقررعر�سه 
�إخ���ر�ج ن��ادي��ن خ���ان، حيث من  �ل��ف��رتة �ملقبلة، م��ن 
حتى  �مل�سل�سل  ت�سوير  يف  نيللى  ت�ستمر  �أن  �ملقرر 
نادرة"  "عملة  �جلديد  م�سل�سلها  ت�سوير  بد�ية 
نيللى  وك�سفت  �ملقبل،  رم�سان  يف  عر�سه  �ملقرر 
عن بدء  �لت�سوير من خالل ن�سر �سورة �لكالك 

للعمل .
بطولته  خ��ا���س��ت  الأ"  "ليه  م�سل�سل  م��ن  �الأول  �جل���زء 
و�ساركها  �ملطلقة،  بطوالتها  �أوىل  يف  خليل  �أمينة  �لفنانة 
�ل��ب��ط��ول��ة ه��ال��ة ���س��دق��ي و���س��ريي��ن ر���س��ا وحم�����س��ن حميي 
�جلديدة  �لوجوه  من  وع��دد  �سرنوبي  وحممد  �لدين، 
من �ل�سباب، وتناول �لعمل ق�سية ��ستقالل �لفتاة يف 
حياتها بعيد� عن بيت �أ�سرتها و�عتمادها على نف�سها.

الأ"  "ليه  م��ن م�سل�سل  �ل��ث��اين  �جل���زء  ب��ط��ول��ة  خ��ا���ص 
عيون  طبيبة  دور  فيه  وج�سدت  �سلبي،  منة  �لنجمة 
حامت،  �أحمد  �لبطولة  و�ساركها  �لدر�ما،  يف  مرة  الأول 
مرمي  تاأليف  ومن  عبد�لرحمن،  و�سارة  �ساهني،  �أم��ري 

ناعوم، و�إخر�ج مرمي �أبو عوف.
�ل�سباق  خل��و���ص  ت�ستعد  ك��ري��ن  نيللى  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
�لرم�سانى �ملقبل مب�سل�سل "عملة نادرة"، وي�سارك يف 
بطولته كال من جمال �سليمان، فردو�ص عبد �حلميد، 
�سيتم  �لفنانني  �إىل عدد من  باالإ�سافة  رية،  �أبو  كمال 
مدحت  ت��األ��ي��ف  م��ن  و�مل�سل�سل  ت��ب��اع��اً،  عنهم  �الإع����الن 

�لعدل، و�إخر�ج ماندو �لعدل، و�إنتاج �لعدل جروب .

�عتذر �لنجم ماجد �لكدو�نى عن �مل�ساركة يف بطولة فيلم "�مللجاأ" للنجم �أحمد عز 
وتاأليف و�إخر�ج �سريف عرفة،

 وذلك ب�سبب عدم منا�سبة مو�عيد �لت�سوير معه نظر�ً الرتباطه باأعمال 
�أخرى، 

ويعمل خمرج �لعمل على �ختيار جنم �آخر للدور �إ�سافة �إىل �لتعاقد 
مع باقى �لفنانني �مل�ساركني يف �لبطولة متهيد�ً لبدء �لت�سوير خالل 

�الأ�سابيع �ملقبلة.
وكان ماجد �لكدو�نى قد تعاون مع �أحمد عز و�ملخرج �سريف عرفة 
موؤخر�ً يف فيلم " �جلرمية" �لذى عر�ص فى مو�سم �إج��ازة منت�سف 

�لعام �لدر��سى �ملا�سى،
ريا�ص �خلوىل،  رج��ب،  �سيد  �سلبى،   ع��ز، منة  و�سارك يف بطولته حمد   
نور  �ل��دي��ن،  ن��ور  م��رين��ا  عي�سى،  نبيل  جمعة،  حممد  �ل�����س��رن��وب��ى،  حممد 
حممود، حجاج عبد �لعظيم، حممد �أبو د�ود، عبد �لرحيم ح�سن، �لطفل 

�آدم وهد�ن وعدد �آخر من �لفنانني.
�ل�سينمات  يف  حالياً  �لكدو�نى  ملاجد  ويعر�ص 
يف  وي�����س��ارك  ونعمة"  "ف�سل  فيلم 
حممود  ���س��ربى،  هند  بطولته 
حافظ، حممد ر�سو�ن، يا�سمينا 
�لعبد، �لطفل �إ�سماعيل �أحمد 
�جل��ن��دى وع���دد م��ن �سيوف 
�ل�سرف على ر�أ�سهم حممد 

ممدوح،
 وت����األ����ي����ف �أمي�������ن وت������ار، 
و�إخ�����������ر�ج ر�م�������ي �إم�������ام، 
وتدور �الأحد�ث يف �إطار 
كوميدى حول �لزوجني 
ف�سل )ماجد �لكدو�نى( 
�سربى(  )هند  ونعمة 
مي��ت��ل��ك��ان ع���رب���ة �أك���ل 
���س��ري��ع وي��ت��ورط��ان يف 
ق�������س���ي���ة وي�����ح�����اوالن 

�إثبات بر�ءتهما.

ماجد الكدواين يعتذر عن فيلم "امللجاأ"  نيللى كرمي بطلة اجلزء 
الثالث من "ليه الأ " 
وتعلن بدء الت�سوير 

ب�سورة "الكالك"

حايك  ديثثنثثا  اللبنانية  الفنانة  ُتثثخثثِف  مل 
نتيجة  االأحثثيثثان،  بع�ض  يف  بالتعب  �شعورها 
م�شتدركة  ال�شرطان،  مبر�ض  اأخريًا  اإ�شابتها 
مفر  ال  املطاف  نهاية  )يف  اأنه  احلوار  هذا  يف 
الو�شع الأنه ال يوجد لدي حل  اأتقّبل  اأن  من 
لن  �شعيفة،  كنُت  حثثال  )يف  م�شيفة  اآَخثثثر(، 
يكون االأمر يف م�شلحتي. يجب اأن اأقوي نف�شي 

واأن اأظل �شامدة(.
حايك املبتعدة عن االأ�شواء واالإعالم ومواقع 
منذ فرتة غري ق�شرية،  التوا�شل االجتماعي 
قبيل م�شاركتها يف ندوة للتوعية من �شرطان 
مر�شها،  عن  احلثثوار  هذا  يف  حتدثت  الثدي، 
مراحل  معه،  وتعاملها  له  اكت�شافها  كيفية 
التي  العالجية  واخلطوات  احلثثايل  عالجها 

�شتقوم بها يف الفرتة املقبلة.
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اأخ�سائية علم نف�ص تك�سف 
اأعرا�ص اكتئاب االأطفال

ك�سفت �لدكتورة ماريا بابو�سكينا، �أخ�سائية علم �لنف�ص �ل�سريري، �الأ�سباب 
�لتي تعر�ص �لطفل لالكتئاب وكيفية �لتعرف عليها.

�سبيل  كالبالغني. على  �لطفل  �الكتئاب لدى  �أن يحدث  لها، ميكن  ووفقا 
�الأق���ارب، طالق  �أح��د  �الأح��ب��اء، �النف�سال �لطويل عن  �أح��د  �ملثال، فقد�ن 

�لو�لدين، �لنز�عات يف �لبيئة �الجتماعية وغريها من �الأحد�ث.
وتقول، "ميكن �أال تظهر �لكاآبة لدى �لطفل على �سكل ال مباالة �أو �ل�سعف، 
وعدم  خمتلفة  وخم���اوف  نف�سية  و����س��ط��ر�ب��ات  �سديد  قلق  �سكل  على  ب��ل 

�لتكيف مع �ملجموعة، �أو �لف�سل �لدر��سي و�ل�سر�عات".
�لبطن،  يف  �أمل  �لغثيان،  �لطفل-  �كتئاب  �إىل  ي�سري  �أن  ميكن  وت�سيف، 
�ل�سد�ع، �الأرق، �ال�ستيقاظ يف �لليل وكو�بي�ص و�رتفاع معدل �سربات �لقلب 

و�نخفا�ص �ل�سهية.
وتقول، "�إذ� مل تك�سف �لتحاليل و�لفحو�ص عن �سبب هذه �الأعر��ص. فاإنها 

ت�سري �إىل �أن �لطفل يعاين من �الكتئاب".

درا�سة: الن�ساء النباتيات اأكرث 
عر�سة لك�سور الورك

وجدت در��سة جديدة �أن �لن�ساء �للو�تي يتبعن نظاما غذ�ئيا نباتيا يرتفع 
ياأكلن  مب��ن  مقارنة   33% بن�سبة  �ل���ورك  بك�سر  لديهن  �الإ���س��اب��ة  خطر 

�للحوم.
35 و69 عاما  �أعمارهن بني  ت��رت�وح  �م��ر�أة   26000 �أك��رث من  �ساركت 
�الإ�سابة  خماطر  وقيمت  �ل��در����س��ة،  يف  �ملتحدة  �ململكة  �أن��ح��اء  جميع  م��ن 
بك�سر �لورك بني �لنباتيني، و�لن�ساء �للو�تي يتناولن �الأ�سماك ولكن لي�ص 
�لذين  مع  مقارنة  �الأح��ي��ان  بع�ص  يف  �للحوم  يتناولن  و�للو�تي  �للحوم، 

يتناولون �للحوم بانتظام.
والحظ �لباحثون بعد حو�يل 20 عاما ،822 ك�سر� يف �لورك بني �لن�ساء، 
ك���ان ف��ق��ط بني  �ل����ورك  �رت��ف��اع خ��ط��ر �الإ���س��اب��ة بك�سر  %3، و�أن  ح���و�يل 

�لنباتيات مقارنة بالن�ساء �للو�تي تناولن �للحوم بانتظام.
�ملتحدة،  �ململكة  يف  �لن�ساء  جمموعة  در��سة  من  �لبيانات  ��ستخال�ص  ومت 
�لغذ�ئي  �لنظام  بني  �ملخاطر  لتقييم  �لوقت  مب��رور  �لن�ساء  تتعقب  و�لتي 

و�ل�سحة.
�ل�سوء  "در��ستنا ت�سلط  �لرئي�سي للدر��سة جيم�ص ويب�سرت:  �ملوؤلف  وقال 
على �ملخاوف �ملحتملة فيما يتعلق بخطر ك�سر �لورك لدى �لن�ساء �لنباتيات، 
�لنباتية،  �لغذ�ئية  �لنظم  �لتخلي عن  �لنا�ص من  ومع ذلك فهي ال حتذر 
كما هو �حلال مع �أي نظام غذ�ئي، من �ملهم فهم �لظروف �ل�سخ�سية وما 

هي �لعنا�سر �لغذ�ئية. �لالزمة لنمط حياة �سحي متو�زن".

؟ العرب  فتحها  اندل�شية  مدينه  اول  •  ما 
- �جلزيرة �خل�سر�ء .

الرام�ض؟ الغ�شاء  عن  تعرف  • ماذا 
�لغ�ساء �لر�م�ص هو �جلفن �لثالث للطري، و�ملعروف �أن للطيور ثالثة 
�أجفان جفنان كاالإن�سان وجفن ثالث يحمي �لعني من �لهو�ء و�ل�سوء 
�ل�سديد وي�سمى �جلفن �لر�م�ص ويتحرك هذ� �جلفن يف �لعني �ليمنى 

�إىل �لي�سار ويف �لعني �لي�سرى �إىل �ليمني.
؟ اإلينا  ي�شل  حتى  القمر  �شوء  ي�شتغرق  الوقت  من  •  كم 

- ثانية و�حدة .
؟ جبال  �شل�شلة  كاأنها  و  تبدو  التي  ال�شوداء  الغابة  توجد  •  اأين 

- توجد يف �أملانيا.

�ليمنى �الأذن  من  �سمعاً  �أ�سعف  �لي�سرى  �الأذن  �أن  تعلم  • هل 
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ص ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 

�لت�سمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ص  �أخذ  يف  �الفر�ط  �أن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  �ذ�  ميوت  �حل�سان  �أن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  �لتي  �حليو�ن  هي  �ل�سلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

ينام عندما  و�حدة  عني  يغلق  �لدلفني  �أن  تعلم  • هل 
�ل�سمع حا�سة  متتلك  ال  و�الفعى  و�لذبابة  �ل�سلحفاه  �أن  تعلم  • هل 

�لفك ع�سلة  هي  �الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�سم  �أن  تعلم  • هل 

القـدر 
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القهوة

�أن  �أوه��اي��و، وعلماء من جامعة كاليفورنيا  �أك��د خ��رب�ء من جامعة والي��ة 
��ستخد�م �لكافيني يزيد من �لرتكيز وكفاءة �لعمل.

ون�سرت جملة Journal of Psychopharmacology  مقالة 
 72 در���ص حالة  �أمريكي م�سرتك،  علمي  فريق  �أج��ر�ه��ا  در��سة  نتائج  عن 

طالباً مل يكونو� على در�ية بالهدف �حلقيقي للتجربة.
وفهم �لطالب �مل�ساركون �أن عليهم جتربة نوع جديد من �لقهوة، و�مل�ساركة 

يف �ختيار جماعي للمو��سيع �لعلمية �لتي يجب مناق�ستها الحقاً.
ملادة  �لتجربة عدم وجود ح�سا�سية  �مل�ساركني يف  �ختيار  وت�سمنت معايري 

�لكافايني، وعدم �سرب �أكرث من 4 فناجني من �لقهوة يومياً.
ووجد �خلرب�ء يف �سياق �لتجربة �أن �سرب �لقهوة قبل �إجناز �ملهمة ح�ّسن 

من تقييم �لقدرة على �لعمل للفريق ب� 1.4 مرة.

رزقت �حدى �ل�سيد�ت بولد وحيد خرجت به من هذه �لدنيا لذلك كانت تخاف عليه جد� خا�سة بعد �ن مات و�لده، 
�حد  نفذت، ويف  قد  �غر��سه قد جهزت وطلباته  كل  �ن  �ن تطمئن  بعد  �ال  ترتاح حلظة  تكن  له ومل  تعي�ص  كانت 
�لليايل ر�أت هذه �الم يف منامها �ن �سيارة �سخمة جاءت م�سرعة و�سدمت �بنها �لوحيد وكان قد خرج لتوه فرحا 
من �المتحانات، و�ن �ل�سدمة كانت قوية ومل يقم منها ور�أت نف�سها وهي تدفنه بيدها بجانب و�لده بل لقد ر�أت 
و�لده يف �نتظاره وهو يقول لها �ين �المانة �لتي تركتها لك �ين ..�ين؟ ��ستيقظت من نومها فزعة مذعورة خائفة 
و�خذت تقر�أ �يات من �لذكر �حلكيم وهي تطلب من �هلل �لر�أفة بها و�ن يطيل يف عمره فهو وحيدها. وقفت �الم 
تق�سي حاجات بيتها وهي م�سطربة قلقة تنظر �إىل �ل�ساعة و�ىل �لباب بلهفة يف �نتظار قدوم ولدها ، وبالفعل جاء 
�البن يف موعده �ليومي فرحا ن�سطا مقبال �ياها وهو يقول �ريد �لطعام حاال و�ريد �ن �نام قليال لوجود �متحان يف 
�لغد و�رغب يف �لدر��سة و�لتح�سري.. و�رتعبت �الم وقلقت، هاهو �لغد ياأتي ومعه �متحان رمبا هذ� هو �لغد �ملن�سود.. 
قررت �الم بينها وبني نف�سها �ن يذهب �لغد �ىل �جلحيم وال يهم �المتحان بل �ملهم هو �لولد فقط، فليدر�ص هنا 
�مامي و�ساأتركه ولن �جعله يذهب غد�. �نتهى �ليوم ونام �لولد و�خذت هي تربت على ر�أ�سه وتقر�أ له �يات من �لقر�آن 
كعادتها كل يوم حتى ر�ح يف �سبات عميق، ثم مدت يدها و�خذت �ل�ساعة من جانبه و�غلقت جر�سها و�ن�سحبت يف هدوء 
�إىل غرفتها حتى التزعجه ، ونامت ل�ساعات نوما م�سطربا ثم قامت عند �سالة �لفجر وبعد �ن �متت �ل�سالة �خذت 
ترتقب �لوقت، فابنها يريد �ن يذهب من �لبيت يف متام �ل�سابعة وهي لن ت�سمح له بذلك �سترتكه نائما وطلبت من 
�هلل �لعلي �لقدير �ن يظل هكذ� حتى �لعا�سرة موعد �نتهاء �المتحان، وبالفعل مر �لوقت بطيئا كانه جاثما على 
�ملغلقة مكانها ثم  �ل�ساعة  �بنها وقررت �ن تعيد  ��ستجمعت �سجاعتها لتتقبل غ�سب  �لعا�سرة ثم  قلبها حتى جاءت 
�قرتبت منه وهي تربت على كتفه بهدوء وتقول ��ستيقظ �يها �حلبيب مر �لوقت ومل ندر به، �ل�ساعة �الن �لعا�سرة 
�لباب  �لك�سول، هيا �ساعد لك �فطار� �سريعا و�قرتبت من  �يها  ��ستيقظ  �ل�ساعة لكنك �غلقتها ومنت  .. لقد دقت 
للخروج ولكنها الح�ست �نه مل يحرك �ساكنا فاقرتبت منه لتقبله وتد�عبه ولكنها الحظت برودة ج�سده و�سكونه.. 
�سرخت فيه ومل يجب لقد كان ميتا يف فر��سه..  وملا ح�سر �لطبيب قال �نه مات قبل �ساعات رحمه �هلل، �سرخت �الم 

�سرخة قوية فيها كل �للوعة و�حلزن وهي تقول خباأته من �لعربة ومل ��ستطع �ن �خبئه من �لقدر.

يعمل علماء معهد بطر�سبورغ للفيزياء �لنووية، على طريقة 
من  �لكحويل،  غري  �لدهني  �لكبد  مر�ص  لت�سخي�ص  جديدة 

خالل در��سة �ملوؤ�سر�ت �حليوية �لتي ت�سري �إىل �ملر�ص.
ومن �أجل ذلك �سممو� منوذجا لتطور مر�ص �لكبد �لدهني 
موؤ�سر�ت  يف  �حلا�سلة  �لتغري�ت  حتليل  وبعد  �لكحويل.  غري 
كيمياء دم �جلرذ�ن �ملخربية �مل�سابة ��سطناعيا ب�سدة خمتلفة 

من �ملر�ص.
ول���ت���ق���ي���ي���م من�������اذج �مل�����ر������ص، ق����ا�����ص �ل���ب���اح���ث���ون �مل����وؤ�����س����ر�ت 
�لكيميائية�حليوية، مبا فيها م�ستوى �لغلوكوز و�لربوتني يف 

بالزما �لدم و�لكولي�سرتول وغريها.
�لنماذج  "متيزت  �ملخترب،  مدير  تر��سكوف،  �ألك�سندر  ويقول 

)�لبيلريوبني-  �ل���دم  يف  �لبيلريوبني  ب��زي��ادة  �أع��دن��اه��ا  �ل��ت��ي 
�نهيار  ع���ن  ن���اجت���ة  ب��ن��ي  �أ����س���ف���ر-  ل����ون  ذ�ت  م������ر�رة  ���س��ب��غ��ة 
�رتفاع  ل��وح��ظ  كما  ب��ال��ريق��ان.  ت��ع��رف  �ل��ت��ي  �لهيموغلوبني( 
م�ستوى �لكولي�سرتول يف �لدم وقمع �آليات م�ساد�ت �الأك�سدة 
و�أعر��ص �أخرى تتطور نتيجة تلف خاليا �لكبد. و�أن م�ستوى 
��سطر�ب �لتمثيل �لغذ�ئي عند هذه �جلرذ�ن �رتبط مب�ستوى 

�سدة منوذج �ملر�ص".
�ملميزة  �حليوية  �ملوؤ�سر�ت  لتحديد  �الآن  �لباحثون  ويخطط 
مل��ر���ص �ل��ك��ب��د �ل��ده��ن��ي غ���ري �ل��ك��ح��ويل م��ت��ف��اوت �ل�����س��دة، ما 
�سي�سمح بت�سخي�سه يف �لوقت �ملنا�سب وت�سحيح �ال�سطر�بات 

�الأي�سية.

اكت�ساف طريقة ب�سيطة لت�سخي�ص م�سكالت الكبد

الزوار ي�شريون عرب »برج امل�شعد« بالقرب من املدخل ، يف اليوم االأول الفتتاح حديقة جيبلي اجلديدة يف ناغاكوت، اليابان. ا ف ب


