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اإلمارات تعزز شراكتها مع المنتدى االقتصادي 
العالمي في تطوير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

اإلمارات تطلق مبادرة مسرعات »أسواق 
الغد« لتشكيل مستقبل المشاريع الناشئة

أعلنــت حكومــة اإلمــارات عــن توقيــع 
اتفاقيــة مــع المنتدى االقتصــادي العالمي 
فــي مجــال تطويــر تطبيقــات الثــورة 
ــة الرابعــة، فــي خطــوة تشــكل  الصناعي
مرحلــة مهمــة وجديــدة فــي مســيرة 
الشــراكة االســتراتيجية بين الجانبين التي 
تمتد لعشــرين عامــًا، بما يعزز جهودهما 

المشــتركة فــي صناعة المســتقبل ورســم 
مســارات التنميــة الشــاملة.

تــم توقيــع االتفاقيــة بحضــور معالــي 
محمــد بــن عبــداهلل القرقــاوي وزيــر 
ــوزراء و البروفيســور  ــس ال ــؤون مجل ش
كالوس شــواب مؤســس ورئيــس المنتدى 
االقتصادي العالمــي »دافوس«. ص»١٠«

أطلقــت حكومــة دولة اإلمارات بالشــراكة 
ــادرة  ــي مب ــادي العالم ــدى االقتص ــع المنت م
»أســواق الغــد«، الهادفــة لتطويــر مســرعات 
أعمــال جديــدة تســهم فــي إعــداد االقتصــاد 
الوطنــي لدولــة اإلمــارات الحتضــان أنشــطة 
األعمــال التــي تركــز علــى قطاعــات االقتصــاد 

الجديد وتعزيز جاهزيتها لدخول أسواق الغد، 
باالعتمــاد على أحدث الوســائل التكنولوجية.

وأكــد معالــي عبــد اهلل بن طــوق المري 
أن دولــة اإلمــارات تدخــل حقبــة جديــدة 
مــن التطــور والتقدم المســتدام وفق رؤية 
واضحة واســتراتيجيات متكاملة. ص»٢٣«

اإلمارات تؤكد إلتزامها بدعم 
جهود تعزيز األمن الغذائي العالمي

أكــدت معالــي مريم بنت محمد ســعيد 
حــارب المهيــري وزيــرة التغيــر المناخــي 
والبيئــة، أن حكومــة دولة اإلمارات ملتزمة 
بدعم الجهود الدولية لتعزيز األمن الغذائي 
العالمي، وتبني نظم غذائية سليمة وصحية 
ومســتدامة، لتحقيــق مســتهدفات التنميــة 

ــم،  ــي العال ــوع ف ــة الج ــاملة ومكافح الش
ــة  ــات الحالي ــة االحتياج ــن تلبي ــا يضم بم

والمســتقبلية للمجتمعات.
جــاء ذلك، خالل مشــاركتها في جلســة 
بعنوان »تفادي أزمة غذاء عالمية« ضمن 
أعمال المنتدى االقتصادي العالمي. ص»٨«

يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

رئيس الدولة يوّجه بتخصيص 6 ماليين درهم لشراء 
ُكتب ومراجع من معرض أبوظبي للكتاب الـ31

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل« بتخصيــص ســتة مالييــن 
درهــم منحــة لشــراء مجموعــة قيمــة 
ومتكاملــة من عناوين الكتب والمراجع 
والمــواد التعليمية التــي يضمها معرض 
أبوظبــي الدولــي للكتاب ٢٠٢٢، والذي 
انطلق في دورته الـ٣١ يوم أمس األول 
ليتــم توزيعهــا علــى مكتبــات مــدارس 
الدولــة، وذلــك دعمــًا لقطاعــي النشــر 
ــع  ــة المراج ــراء لحصيل ــم، وإث والتعلي
التــي تحتــوي عليهــا، وبمــا يعــزز مــن 
ــم والمعرفــة أمــام  ــل العل ســبل تحصي
جميــع الطلبة وفــي مختلــف المراحل.

وقال ســعادة الدكتور علي بن تميم، 
رئيــس مركز أبوظبي للغة العربية: »إن 
ــة  منحــة صاحــب الســمو رئيــس الدول
»حفظــه اهلل« لمعــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب تجسد مرحلة وعهدًا جديدًا في 
مســيرة العطاء ودعم القطاعين الثقافي 
والتعليمي من قبل سموه، وهي ليست 
غريبــة علــى ســموه بــل بــادرة ســنوية 
عــززت مــن مكانــة المعــرض وتطــوره 
وتأتــي لتســتكمل مســيرة طويلــة بدأها 
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان »طيــب اهلل ثــراه« دعمــا لقطــاع 
النشــر والمعرفة، وحرصًا على أن يبقى 
الكتــاب فــي حيــزه األصيــل، ومكانتــه 
األهــم فــي مســيرة البنــاء المجتمعيــة 

والحضاريــة فــي الدولة«.
هــذا  »نثمــن  ســعادته:  وأضــاف 
الدعــم الكبيــر مــن قائــد مســيرتنا، 
ــتثنائية  ــزة اس ــدا وركي ــل راف ــو يمث فه
لمواصلــة تقديــم األعمال وإبقاء ســوق 
ــز  النشــر المحلــي والعربــي ضمــن حي
المنافســة، كمــا ســتؤدي هــذه المنحــة 
دورًا فاعاًل في تعزيز المسيرة المعرفية 
والثقافيــة للدولــة وتتيــح أمــام جميــع 
الطلبــة مجموعــة واســعة ومتنوعــة من 
مصــادر المعارف والعناوين الثرية التي 
يضمهــا المعــرض، بمــا يحفــز مخيلتهــم 
اإلبداعيــة، ويســهم فــي ترســيخ ارتباط 
األجيــال الجديــدة بالكتــاب ومقدراتــه، 
ــة  ــر وصناع ــاع النش ــيمنح قط ــا س كم
الكتاب مســاحة جديدة لمواصلة العمل 
والعطــاء خدمة لمعــارف وثقافة جميع 

أفــراد المجتمــع«. ص»٢ إلــى ٦«

خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع شراكة 
استراتيجية بين »أدنوك« و»مصدر« و»بي بي«

شــهد ســمو الشــيخ خالــد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيــذي 
ــي  ــب أبوظب ــس مكت ــي رئي ــارة أبوظب إلم
التنفيــذي رئيــس اللجنــة التنفيذية لمجلس 
إدارة شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة 
»أدنــوك«، توقيــع شــراكة اســتراتيجية بين 

»أدنــوك« و»مصــدر« و»بــي بــي« تهــدف 
إلــى تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي التعــاون 
المشــترك بين األطراف الثالثة في مجاالت 
الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي ذلــك تطويــر 
مركزين للهيدروجين النظيف والتكنولوجيا 
المتطــورة لالســتفادة من الفــرص. ص»٩«

محمد بن زايد يرحب بضيوف سموه في مجلس قصر البحر وفي الصورة زايد بن ذياب بن محمد بن زايد

تعزيز االستفادة من الهيدروجين في التحول بقطاع الطاقة

»الصحة« تعلن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة

أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع عــن رصــد 
أول حالــة لجــدري القــردة فــي الدولــة وفــق السياســة 
المتبعــة لدى الجهات الصحيــة بالدولة للرصد والتقصي 

المبكــر لجــدري القردة.
وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان أن الحالــة تعــود إلــى 
ســيدة تبلــغ من العمر ٢٩ ســنة زائــرة للدولة من غرب 

إفريقيــا وتتلقــى العنايــة الطبيــة الالزمة فــي الدولة.
وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية 

بالدولة تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة. ص»٦«

»الصحة« تؤكد أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية 
تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية

الوزارة تطمئن أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية تقوم باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم

الُكتب سيتم 
توزيعها على 

مكتبات مدارس 
الدولة دعمًا 

لقطاعي النشر 
والتعليم

تعزيز سبل 
تحصيل العلم 
والمعرفة أمام 
جميع الطلبة 
وفي مختلف 

المراحل

تحت رعاية محمد بن زايد.. سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ16
ص»6«
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رئيس الدولة يرحب بضيوف سموه في مجلس قصر البحر

محمد بن زايد يرحب بضيوف سموه في قصر البحر بحضور طحنون وسرور بن محمد وحمدان وهزاع ونهيان وخالد بن زايد وزايد بن ذياب بن محمد بن زايد 

نهيان وسيف بن زايد منصور بن زايد
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محمد بن زايد يرحب بضيوف سموه في قصر البحر بحضور طحنون بن محمد وسعيد بن زايد وسعيد بن محمد ونهيان بن مبارك وزايد بن ذياب بن محمد بن زايد

هزاع بن زايد  خالد بن محمد بن زايد وسلطان بن حمدان بن زايد
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محمد بن زايد يرحب بضيوف سموه في قصر البحر 
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محمد بن زايد وزايد بن ذياب بن محمد بن زايد



العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م 06

 تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية 
في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض واجهة التعليم 
ومؤتمر شباب الشرق األوسط، الذي تنطلق أعماله 
اليوم في أبوظبي، وتستمر على مدار يومين، 
وذلك تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية .
وتقدم الجامعة خالل مشاركتها في ورش العمل 
وفعاليات المعرض الذي يعقد تحت شعار »٥٠ 
عاما من تمكين التعليم«، خبرتها وبرامجها العلمية 
واألكاديمية للطلبة، من خالل تخصصاتها الرئيسية 
في مجال الدراسات اإلنسانية واإلسالمية واللغة 
العربية والفلسفة والتسامح، إلى جانب التعريف 
بدورها في تعزيز مبادئ األخوة اإلنسانية والتعايش 
بين الشعوب، كما تساهم الجامعة مع شركاء 
معرض واجهة التعليم في تسليط الضوء حول 
مستقبل التعليم والمهن وآفاق التطور المنشود 

في هذا الصدد.
وأكد سعادة الدكتور خالد الظاهري، مدير 
الجامعة أن مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم 
اإلنسانية في هذا الحدث العلمي المهم، تأتي 
ضمن جهودها لتعزيز مبادرات ودور دولة اإلمارات 
وقيادتها الرشيدة في ترقية وتطوير التعليم، باعتباره 
المدخل الرئيسي إلحداث التنمية الشاملة في شتى 
المجاالت مشيرا إلى أنه بالتعليم تزدهر وتنمو 
 أواصر المحبة والسالم وتتعزز قيم األخوة اإلنسانية.

وقال إن مبادرات الجامعة في هذا الصدد تعتبر 

تجسيداً حقيقياً وترجمة فعلية لجهودها وتحركاتها 
بقصد االستثمار في اإلنسان، وتحقيق تطلعاته 
وصون كرامته من خالل تأهيله و إعداده جيدا 
من أجل مستقبل أفضل له وألسرته، وتسعى 
الجامعة للتوسع في هذا الجانب نظراً ألهميته 
ودوره البناء في إعداد األجيال التي يقع عليها 
العبء في دفع مسيرة النهضة والتنمية المنشودة.

وأكد أن الجامعة تنتهز هذه الفرصة لتعزيز 
شراكتها المجتمعية مع المؤسسات والهيئات الوطنية 
والفعاليات التربوية واألكاديمية المشاركة في 
المعرض، من أجل تمكين وتطوير قدرات الشباب 
اإلماراتي لإلسهام في استشراف المستقبل بأدواته 

المتمثلة في امتالك ناصية العلم والمعرفة.
وفتحت جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية 

باب التسجيل للدراسة أمام الطالب من داخل 
الدولة وخارجها في جميع التخصصات وتتيح لهم 
االلتحاق بالبرامج األكاديمية المعتمدة لديها عبر 
موقع الجامعة اإللكتروني، كما خصصت منحًا 

دراسية للطالب المتميزين.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوسع الكمي 
والكيفي الذي تشهده الجامعة في التخصصات 
األكاديمية الحيوية وعدد الطالب المنضمين إليها، 
وتلبية لرغبات الطالب المقيمين في الدولة والذين 
يتوقون لاللتحاق بالبرامج العلمية لجامعة محمد 
بن زايد للعلوم اإلنسانية، ويتطلعون لدراسة العلوم 
اإلنسانية التي أصبحت ضرورة ال غنى عنها في 
الوقت الحاضر، باعتبارها منارة للعلم والمعرفة 
ومصدر اشعاع للحضارة اإلنسانية بصورة عامة. وام

االتحادي خالل  الوطني  المجلس  تبنى 
انعقاده  دور  من  عشرة  الحادية  جلسته 
السابع  التشريعي  للفصل  الثالث  العادي 
عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر 
غباش رئيس المجلس في قاعة زايد بمقر 
التوصيات  من  عددًا  بأبوظبي،  المجلس 
خالل مناقشة موضوعي سياسة وزارة الطاقة 
الشيخ  برنامج  وسياسة  التحتية،  والبنية 

زايد لإلسكان.
ووافق المجلس خالل الجلسة التي حضرها 
وزير  المزروعي  محمد  بن  سهيل  معالي 
الطاقة والبنية التحتية، على إعادة التوصيات 
التي تبناها بشأن الموضوعين العامين إلى 
لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق 
العامة، إلعادة صياغتها وفق مناقشات أعضاء 

المجلس وردود ممثلي الحكومة.
تناولت التوصيات التي تبناها المجلس 
بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية 
التحتية، قطاعات مجال السياسة والبرامج، 
وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، 
والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية.

معايير  وضع  ضرورة  المجلس  وأكد 
األوزان  على  للرقابة  محددة  ومؤشرات 
المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق 
من اآلثار السلبية المترتبة على هذه األوزان 
من  الطرق  استدامة  على  الحفاظ  بهدف 
خالل استخدام الوسائل الحديثة مثل الذكاء 
االصطناعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة 
والسدود،  والطرق  التحتية  بالبنية  معنية 

والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات 
وقت  المعنية  الجهات  لتمكين  إلكترونيًا 
الطوارئ واألزمات والكوارث من االستفادة 
قد  التي  المحتملة  المخاطر  لتفادي  منها 

تتعرض لها.
وطالبت التوصيات بإعداد دليل استرشادي 
موحد للحفاظ على استدامة كافة المباني 
الحكومية والتجارية والسكنية، تماشيًا مع 
أهداف التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠م، 
في  الخاصة  الجهات  مع  شراكات  وعقد 
قطاع االستدامة لتحقيق متطلبات أهداف 
التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في الدولة 
وهي »مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وتناولت التوصيات التي تبناها المجلس 
برنامج  سياسة  موضوع  مناقشة  خالل 
الشيخ زايد لإلسكان، قطاعات التشريعات 
والسياسات واألنظمة، والشراكة والتواصل، 
والدراسات  االستدامة،  معايير  وتطبيق 
اإللكتروني،  السكاني  والنظام  االستباقية 
السكاني  والنظام  االستباقية  والدراسات 
االجتماعية. والمبادرات   اإللكتروني، 

وطالبت التوصيات بإضافة بند في القرار 
الصادر من مجلس الوزراء رقم )٦١( لسنة 
لشروط  التنفيذية  الالئحة  بشأن  ٢٠٢١م 
وضوابط تقديم المساعدات السكنية ليتضمن 
تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على 
الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرضا 
النهائية  الموافقة  قرار  إصدار  تاريخ  من 
على الطلب، مع مراعاة التغيرات المادية 

التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم.
التنفيذية  الالئحة  بتعديل  طالبت  كما 
بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات 
السكنية فيما يتعلق بنظام استقطاع برنامج 
الشيخ زايد لإلسكان للدعم السكني ليناسب 
َدخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات 
القرض  سداد  من  اإلعفاء  بشأن  واضحة 
بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني 
للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن 
أحيلوا  من  أو  الرزق  كسب  عن  عجزوا 
المواطنين،  كبار  أو  التقاعدي  للمعاش 
لالنتهاء  محددة  زمنية  بمدة  ذلك  وربط 
من هذه اإلجراءات، وزيادة عدد القرارات 
السكنية الخاصة بالمنح السكنية وذلك لتلبية 
احتياجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير 
المنح  سقف  ورفع  لهم،  الكريمة  الحياة 
السكنية بما يتالءم مع ارتفاع أسعار البناء 
والتشييد وارتفاع معدالت التضخم بالدولة.

ودعت إلى وضع خطة عمل لتنفيذ توصية 
المجلس الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ في الدور 
االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 
مجلس  عليها  وافق  والتي  عشر،  الخامس 
الوزراء بتاريخ ٢٠١٩/7/٢ بخصوص سياسة 
وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء األسرة 
خاصة بما يلي: تسهيل الحصول على المساكن 
الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي 
الزوجات وتخفيض نسب االستقطاع لتمويل 
اإلسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في 

السابق. وام

 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل”.. 
َمنح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
، أمس، الجوائز للفائزين بجائزة الشيخ زايد 
للكتاب في دورتها السادسة عشرة؛ حيث 
تم تنظيم حفل التكريم السنوي للجائزة في 
متحف “اللوفر أبوظبي” من قبل مركز أبوظبي 
للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة 

في أبوظبي.
وتحتفي جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي 
تعد واحدة من أرفع الجوائز األدبية في الوطن 
العربي والعالم، كّل عام بنخبة من األدباء 
والكّتاب والمفكرين والناشرين والمواهب 
الصاعدة الذين أسهموا بمؤلفاتهم وترجماتهم 
في إثراء الِحراك الفكري والثقافي واألدبي 
واالجتماعي العربي واإلنساني، حيث تمنح 
الجائزة هذا العام لسبع شخصيات من كّتاب 
من  ومفكرين عرب حصدوا سبعة  وأدباء 
فروعها إلى جانب تكريم دار نشر مصرية.

اآلداب”  “فرع  ضمن  بالجائزة  وفازت 
الشاعرة والروائية اإلماراتية ميسون صقر، 

عن كتابها “مقهى ريش، عين على مصر”، 
الصادر عن “دار نهضة مصر للنشر” عام ٢٠٢١، 
ماريا دعدوش  السورية  الكاتبة  نالت  فيما 
الجائزة في فرع “أدب الطفل والناشئة”، عن 
كتابها لغز الكرة الزجاجية، الصادر عن دار 
الساقي عام ٢٠٢١، فيما حصد الكاتب الدكتور 
محمد المزطوري من تونس الجائزة ضمن 
فرع “المؤلف الشاب”، عن كتابه “البداوة في 
الّشعر العربي القديم”، وهو دراسة صادرة 
عن كل من كّلية اآلداب والفنون واإلنسانيات- 
جامعة مّنوبة ومؤّسسة GLD “مجمع األطرش 

للكتاب المختّص” عام ٢٠٢١.
العدوي من مصر،  الدكتور أحمد  ونال 
الجائزة عن فرع “الترجمة”، عن ترجمته 
“نشأة اإلنسانيات عند المسلمين وفي الغرب 
المسيحي”، من اإلنجليزية إلى العربية للمؤلف 
جورج مقدسي، وأصدرته مدارات لألبحاث 
والنشر في عام ٢٠٢١، فيما حصد الكاتب 
الجائزة في فرع  الداهي،  المغربي محمد 
“الفنون والدراسات النقدية” عن كتابه “السارد 
وتوأم الروح من التمثيل إلى االصطناع” والصادر 
عن المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع 

عام ٢٠٢١.
ونال جائزة فرع “الثقافة العربية في اللغات 
الموسوي  الدكتور محسن جاسم  األخرى” 
من العراق - الواليات المتحدة األمريكية، 
عن كتابه “ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم 
المعاصر: التسليع العولمي والترجمة والتصنيع 
الثقافي”، الصادر باإلنجليزية عن دار نشر 
جامعة كمبريدج في ٢٠٢١، فيما ذهب فرع 
الجائزة في “النشر والتقنيات الثقافية” لمكتبة 

اإلسكندرية في مصر.
أما لقب شخصية العام الثقافية فمنح للناقد 
الدكتور عبد اهلل الغّذامي، تكريماً لمسيرة طويلة 
من العطاء أنجز خاللها الكثير من الدراسات 
والمشروعات البحثية المهّمة التي أسهمت في 

إثراء الِحراك الثقافي إقليميًا وعربيًا.
كما تم تكريم الفائز بلقب “شخصية العام 
الثقافية” ومنحه “ميدالية ذهبية” تحمل شعار 
الجائزة وشهادة تقدير، باإلضافة إلى مبلغ 
مالي بقيمة مليون درهم، في حين حصل 
الفائزون في الفروع األخرى على “ميدالية 
ذهبية” و”شهادة تقدير”، وجائزة مالية بقيمة 
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جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تشارك في معرض واجهة التعليم

»الوطني االتحادي« يتبنى توصيات بشأن موضوعي سياسة وزارة 
الطاقة والبنية التحتية وسياسة برنامج الشيخ زايد لإلسكان

تحت رعاية محمد بن زايد
سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ16

صقر غباش خالل ترؤسه الجلسة

سيف بن زايد خالل تكريم الفائزين 

محمد بن زايد يوّجـه بتخصيـص  
6 ماليين درهم لشراء ُكتب ومراجع 

من معرض أبوظبي للكتاب الـ31
¢ الُكتب سيتم توزيعها على مكتبات مدارس 

الدولة دعماً لقطاعي النشر والتعليم 
¢ تعزيز سبل تحصيل العلم والمعرفة أمام 

جميع الطلبة وفي مختلف المراحل
وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة »حفظه اهلل« 
بتخصيــص ســتة ماليين درهم منحة لشــراء 
ــن  ــن عناوي ــة م ــة ومتكامل ــة قيم مجموع
الكتــب والمراجــع والمــواد التعليميــة التي 
يضمهــا معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب 
٢٠٢٢، والــذي انطلــق في دورتــه الـ٣١ يوم 

أمــس األول ليتــم توزيعهــا علــى مكتبــات 
مدارس الدولة، وذلك دعمًا لقطاعي النشــر 
والتعليــم، وإثــراء لحصيلــة المراجــع التــي 
تحتــوي عليها، وبما يعزز من ســبل تحصيل 
العلــم والمعرفــة أمــام جميــع الطلبــة وفي 

مختلــف المراحل.
وقــال ســعادة الدكتــور علــي بــن تميــم، 

رئيــس مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة: »إن 
منحة صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تجسد 
مرحلــة وعهــداً جديــداً فــي مســيرة العطاء 
ودعم القطاعين الثقافي والتعليمي من قبل 
ســموه، وهي ليســت غريبة على سموه بل 
بــادرة ســنوية عــززت مــن مكانــة المعرض 

وتطــوره وتأتــي لتســتكمل مســيرة طويلــة 
بدأهــا المغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان دعمــا لقطــاع النشــر والمعرفــة، 
وحرصــًا علــى أن يبقــى الكتــاب فــي حيــزه 
األصيــل، ومكانتــه األهــم في مســيرة البناء 

المجتمعيــة والحضارية فــي الدولة«.
وأضــاف ســعادته: »نثمــن هــذا الدعــم 

الكبيــر من قائد مســيرتنا، فهو يمثــل رافدا 
وركيزة اســتثنائية لمواصلــة تقديم األعمال 
وإبقاء ســوق النشــر المحلي والعربي ضمن 
حيــز المنافســة، كما ســتؤدي هــذه المنحة 
دوراً فاعــاًل فــي تعزيــز المســيرة المعرفيــة 
والثقافيــة للدولة وتتيح أمــام جميع الطلبة 
ــن مصــادر  ــة م ــعة ومتنوع ــة واس مجموع

المعــارف والعناويــن الثريــة التــي يضمهــا 
المعــرض، بمــا يحفــز مخيلتهــم اإلبداعيــة، 
ويسهم في ترسيخ ارتباط األجيال الجديدة 
بالكتاب ومقدراته، كما سيمنح قطاع النشر 
وصناعــة الكتاب مســاحة جديــدة لمواصلة 
العمــل والعطــاء خدمــة لمعــارف وثقافــة 

جميــع أفراد المجتمــع«. وام

أكــد ويســانو كريــا نجــام نائــب رئيــس 
ــي  ــالده ف ــة ب ــد رغب ــة تايالن وزراء مملك
تعزيــز عالقاتهــا مــع دولــة اإلمــارات فــي 
جميــع المجــاالت خاصــة بقطاعــي األمــن 

الغذائــي والزراعــي. 
ونوه المســؤول التايالندي في تصريحات 
لوكالــة أنبــاء اإلمــارات »وام« إلى أن تايالند 
باعتبارهــا أحــد منتجــي ومصــدري المــواد 
الغذائيــة الرائديــن فــي العالــم تقــف علــى 
أهبة االســتعداد للتعاون مع دولــة اإلمارات 
لتحقيق األهداف المشتركة في هذا المجال.

وأوضح أن تفشــي الجائحة العالمية وما 

صاحبهــا مــن تعطــل سالســل اإلمــداد أثبت 
أهمية األمن الغذائي وصياغة استراتيجيات 
طويلــة المدى لالســتعداد لمواجهــة األوبئة 

المستقبل. في 
وأكــد ثقتــه بقــدرة البلدين على توســيع 
ــا  ــدة منه ــاالت جدي ــمل مج ــاون ليش التع
ــة  ــة التحتي ــكار، والبني ــا واالبت التكنولوجي
ــًا عــن إعجابــه  والخدمــات الماليــة.. معرب

ــة  ــادة الرشــيدة لدول ــة للقي ــة الثاقب بالرؤي
ــن شــعبها. ــد تمكي ــى صعي اإلمــارات عل

ونــوه نائب رئيس الوزراء التايالندي إلى 
أن هناك تواجدا كبيرا للشــركات التايالندية 

فــي مختلــف القطاعــات فــي اإلمــارات مــا 
يــدل على األهمية الكبيــرة لدولة اإلمارات 

وإمكاناتها الهائلة.
وأعرب عن تقديره للمساعدات اإلنسانية 
اإلماراتية المستمرة لمختلف الدول بما في 
ذلــك تايالنــد خاصة في األوقــات الصعبة ال 
ســيما إبــان الجائحــة العالمية.. مشــيراً في 
هــذا الصــدد إلى المســاعدات التــي قدمتها 
اإلمــارات فــي ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ لبالده ممثلة 
في أحد عشــر طنًا من المســتلزمات الطبية 
إضافــة إلــى توفيــر الدعــم الطبي إلعــادة ٣ 

آالف مواطــن تايالندي إلى وطنهم. وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصد أول حالة لجدري 
الصحية  الجهات  لدى  المتبعة  السياسة  وفق  الدولة  في  القردة 

بالدولة للرصد والتقصي المبكر لجدري القردة.
تبلغ  سيدة  إلى  تعود  الحالة  أن  بيان  في  الوزارة  وأوضحت 
من العمر ٢٩ سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا وتتلقى العناية 

الطبية الالزمة في الدولة.
وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة 
وفحص  التقصي  فيها  بما  كافة  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  تقوم 

ومتابعتهم. المخالطين 
وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد 
وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة 
ووقاية المجتمع من األمراض السارية وسرعة اكتشاف الحاالت 
والفيروسات  لألمراض  المحلي  االنتشار  من  الحد  على  والعمل 

كافة بما فيها جدري القردة.

وأهابت الوزارة بالجمهور الكريم أخذ المعلومات من المصادر 
الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة 
تصدر  التي  واإلرشادات  المستجدات  متابعة  أهمية  إلى  إضافة 

من الجهات الصحية. وام

نائب رئيس وزراء تايالند يؤكد رغبة بالده بتعزيز عالقات التعاون مع اإلمارات بمجال األمن الغذائي

»الصحة« تعلن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة
¢ الوزارة طمأنت أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم

¢ »الصحة« أكدت أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية
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قــدم صاحب الســمو الشــيخ محمد 
ــس  ــب رئي ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ب
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم 
دبــي »رعــاه اهلل« واجــب العــزاء فــي 
وفــاة المغفــور لهــا تعالــى ميثــاء مطر 

الطايــر.
جــاء ذلــك خالل زيارة ســموه أمس 
منــزل أســرة الفقيــدة فــي دبــي حيث 
قــدم ســموه صــادق عزائــه ومواســاته 
إلى أنجالهــا معالي مطر محمد الطاير 
المديــر العام رئيــس مجلس المديرين 
في هيئة الطرق والمواصالت، ومعالي 
ســعيد محمد الطايــر، العضو المنتدب 
الرئيــس التنفيذي لهيئــة كهرباء ومياه 
ــر،  ــد الطاي ــم محم ــي، وعبدالحكي دب
الذيــن دعــوا اهلل العلــي القديــر أن 
يحفــظ ســموه وأن يديــم علــى دولــة 
اإلمــارات االســتقرار والرخــاء في ظل 

قيادتنا الرشــيدة. وام

محمد بن راشد ُيقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

محمد بن راشد خالل تقديمه واجب العزاء

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس 
الوطني االتحادي، في مقر المجلس سعادة هانا 
نيومان رئيسة وفد العالقات مع شبه الجزيرة 
العربية في البرلمان األوروبي، الذي يقوم بزيارة 

إلى دولة اإلمارات تستغرق عدة أيام.
وجرى خالل اللقاء أمس األول بحث سبل 
تعزيز عالقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة 
اإلمارات ودول االتحاد األوروبي في مختلف 
المجاالت، سيما البرلمانية والسياسية واالقتصادية 
والثقافية، والتأكيد على أهمية تكثيف الزيارات 
المتبادلة ومواصلة الحوار والتنسيق والتشاور 
لمواكبة التطور الذي تشهده هذه العالقات، 
واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في ظل التطورات 

واألزمات التي يشهدها العالم.
حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة 
المجلس،  في  األوروبية  الدول  برلمانات  مع 
سعادة سارة فلكناز رئيسة المجموعة، ومعالي 
الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة الدكتورة 
حواء الضحاك المنصوري، وسعادة الدكتورة شيخة 
عبيد الطنيجي، وسعادة مروان عبيد المهيري، 
وسعادة ميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس 

الوطني االتحادي.
كما حضر اللقاء سعادة محمد السهالوي سفير 
دولة اإلمارات لدى مملكة بلجيكا، وسعادة عفراء 
راشد البسطي األمين العام المساعد لالتصال 

البرلماني في المجلس.
ورحب معالي صقر غباش رئيس المجلس 
شبه  مع  العالقات  بوفد  االتحادي،  الوطني 
الجزيرة العربية في البرلمان األوروبي، مؤكدًا 
أهمية هذه الزيارة في تقريب وجهات النظر 
والتشاور حيال القضايا ذات االهتمام المشترك، 
واالطالع على إنجازات دولة اإلمارات التي من 

أهمها التنويع في االقتصاد واالستدامة والتغير 
المناخي، وتمكين المرأة والشباب، والمساعدات 
الدولة لمختلف دول  تقدمها  التي  اإلنسانية 

وشعوب العالم.
وقال معاليه : »تأتي هذه الزيارة بعد أيام 
معدودة من وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه اهلل راعي 
مسيرة التمكين السياسي وشهد عهده إجراء أول 
انتخابات لنصف أعضاء المجلس، وزادت نسبة 
مشاركة المرأة في عضوية المجلس إلى ٥٠%.

وأشاد معاليه بالبيان المشترك بين االتحاد 
األوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بشأن »شراكة استراتيجية مع الخليج«، الذي 
يهدف إلى توسيع وتعميق التعاون بين الطرفين 
في مجاالت االستقرار في الخليج والشرق األوسط، 
والتهديدات األمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغير 
المناخ والتحول األخضر، والرقمنة، والتجارة 
واالستثمار، مؤكدا أنه ال يمكننا تحقيق التعاون 

في هذه المجاالت ما لم نستطع الحفاظ على 
بعض  سعي  ظل  وفي  ومستقر،  آمن  خليج 
الدول إلى استهداف أمن المنطقة واستقرار 

دولها وشعوبها.
وأشار معالي صقر غباش إلى أنه في الوقت 
الذي تسعى فيه بعض الدول إلى التدخل في 
دولة  فإن  المنطقة،  لدول  الداخلية  الشؤون 
والسالم  األمن  تعزيز  على  اإلمارات حريصة 
واالستقرار، وتواصل نهجها في إعالء قيم التعايش 
األخوة  وثيقة  توقيع  والتسامح، حيث جرى 
اإلنسانية على أرض اإلمارات، كما وقعت االتفاق 
اإلبراهيمي لقناعتها بخيار السالم لتحقيق االستقرار 

والتنمية في المنطقة واالزدهار لشعوبها.
وأكد أن دولة اإلمارات حريصة على مواصلة 
الدعم اإلنساني وجهود الحل السياسي في اليمن، 
وأن موقف الدولة من األزمة األوكرانية واضح 
من خالل التركيز على الوضع اإلنساني للمدنيين 

وتقديم المساعدات اإلنسانية.وام

 شارك سعادة محمد أحمد اليماحي وسعادة 
أحمد حمد بوشهاب عضوا المجلس الوطني 
االتحادي، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية 
في البرلمان العربي، في أعمال منتدى تعزيز 
التكامل االقتصادي بين الدول العربية، الذي 
نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية، تحت عنوان »التجارة 
البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق 

ذلك«، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد سعادة محمد أحمد اليماحي أهمية 
المؤتمر كونه يأتي متسقًا مع الرؤية التي 
تسعى إليها الدول العربية، وهي االتجاه نحو 
تحقيق التكامل االقتصادي العربي، ووضع 
آليات لتعزيز ودعم التجارة العربية البينية 
التي مازالت نسبها دون الطموح العربي، 
مشيراً إلى أن الدول العربية تمتلك مقومات 
اقتصادية هائلة البد من استغاللها من أجل 
تحقيق نهضة تنموية حقيقية تدعم الطموحات 
العربية ومستقبل األجيال القادمة، معربًا عن 
امله أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة ويتم 

تنفيذها على أرض الواقع.
بدوره أكد سعادة أحمد بوشهاب أن هذا 
المؤتمر الذي تم التحضير له خالل الفترة 
الماضية عن طريق لجنة مشكلة من البرلمان 

العربي والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
االقتصادية  الطاقات  األساسي حشد  هدفه 
التكامل  وتعزيز  دعم  اتجاه  في  العربية 
االقتصادي العربية، وأن العالم يتجه نحو تكوين 
تكتالت اقتصادية قوية لمواجهة أية مخاطر، 
 خاصة في ظل األزمات التي يمر بها العالم.

وأشار الى أن التكامل االقتصادي أحد أهم 

االستراتيجيات المعاصرة التي تنتهجها الدول 
التي يربطها محيط جغرافي واحد، ومنطقتنا 
العربية لديها جميع المقومات التي تؤهلها لهذه 
الوحدة بنجاح، منوهًا إلى أن هذا المؤتمر 
خطوة مهمة من خطوات تحقيق التكامل 
االقتصادي، والبد من البناء عليها والسعي 

إلى تطبيق توصياته. وام

»الوطني االتحادي« يبحث مع وفد من البرلمان األوروبي تعزيز عالقات التعاون البرلمانية

الشعبة البرلمانية تشارك في منتدى التكامل االقتصادي بين الدول العربية بالقاهرة

صقر غباش خالل لقائه هانا نيومان

جانب من مشاركة الوفد في المنتدى

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
إلمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي 
للمستقبل إطالق »منتدى دبي للمستقبل« يومي ١٠ 
و١١ أكتوبر ٢٠٢٢ في »متحف المستقبل« وذلك 
بمشاركة أكثر من ٤٠٠ من الشخصيات العالمية 
البارزة والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم 
المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، 
إضافة إلى ما يزيد على ١٥ منظمة ومؤسسة دولية 
معنية بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم في هذا الصدد : »دبي سترحب في 
أكتوبر المقبل بأكثر من ٤٠٠ شخصية فكرية 
عالمية تستشرف المستقبل من القطاعين الحكومي 
والخاص من أكثر من ١٠٠ دولة في »منتدى 
دبي للمستقبل« أكبر تجمع عالمي ألهم خبراء 

المستقبل في »متحف المستقبل«.
وأضاف سموه: »سيركز المنتدى على تصميم 
و رسم المستقبل من خالل مناقشة التغيرات التي 
تالمس حياتنا اليومية واستثمار الفرص وحماية 
العالم من المخاطر المحتملة.. نريد أن نسهم 
باالستعداد لهذه المتغيرات لضمان مستقبل أفضل 
لإلنسانية واستمرار دبي بمسيرتها في جمع العالم 
وتواصل العقول لالزدهار العالمي«، مؤكداً أن 
نموذجها  في  اإلمارات  لدولة  الحقيقة  القوة 
التنموي القائم على صناعة المستقبل.. وجمع 
أفضل األفكار والعقول.. لبناء أفضل مستقبل 

للمجتمعات البشرية«.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم: »شغوفون بالمستقبل.. ويستحق أن 
نطلق له حدثا سنويا على قدر أهميته.. دبي 
عاصمة عالمية لالبتكار وصناعة المستقبل وهي 
حريصة على استقطاب المواهب والمفكرين 
والعقول لتشكيل مالمح المرحلة المقبلة من 

الحضارة اإلنسانية”.
وأضاف : »نريد أن نكون سباقين في تصميم 
االستعداد  في  سباقين  وصناعته..  المستقبل 
لمتغيراته.. طموحاتنا كبيرة.. ورؤيتنا بعيدة.. دبي 
ودولة اإلمارات لديهما شغف دائم بالمستقبل«.

وسيركز »منتدى دبي للمستقبل« بدورته 
األولى على ٤ محاور رئيسية تشمل »مستقبل 
العالم« و«استشراف المخاطر المستقبلية« و«القيمة 
واإلنسانية« و«تعزيز االستعداد لتغيرات المستقبل«.

وتتوزع هذه المحاور على ٣٠ جلسة حوارية 
على مدى يومين يشارك ٤٠٠ من قادة الفكر 
المستقبلي والخبراء والمتخصصين واألكاديميين 
والمسؤولين في القطاعيين الحكومي والخاص 

من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم.
ويشكل »منتدى دبي للمستقبل« منصة عالمية 
لتبادل الخبرات واألفكار في مجال تصميم المستقبل 
بما يسهم بتعزيز جودة حياة المجتمعات، إضافة 
إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات 
واألفراد وإنشاء شراكات عالمية وفاعلة لخلق 
فرص مستقبلية جديدة تواكب التغيرات العالمية 
وتسهم بإيجاد حلول ألبرز التحديات التي تواجه 
العالم في الحاضر والمستقبل عبر استشراف 
مالمح التغيرات الجذرية القادمة في مستقبل 
والحيوية. الرئيسية  القطاعات  من   العديد 

ويستضيف »منتدى دبي للمستقبل« اجتماعا 
موسعا لرؤساء وأعضاء »مجالس دبي للمستقبل« 
المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 
المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
دبي للمستقبل، لتكون منصة الستشراف وصناعة 
مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خالل 

الـ٥٠ عاماً المقبلة.
وسيستعرض المشاركون في االجتماع أبرز 
إنجازات »مجالس دبي للمستقبل« ومبادراتها 
خالل المرحلة السابقة، وخططها االستراتيجية 
لتصميم مستقبل العديد من القطاعات الرئيسية 
بما في ذلك النقل واإلعالم والتكنولوجيا وريادة 

األعمال والذكاء االصطناعي والصحة وجودة الحياة 
والتعليم واالقتصاد والطاقة وغيرها الكثير.

وتهدف مؤسسة دبي للمستقبل من خالل 
تنظيم »منتدى دبي للمستقبل« إلى تحقيق 
رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، لمستقبل دبي 
وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كواحدة من 
أفضل مدن المستقبل من خالل قيادة جهود 
استشراف وتصميم المستقبل وتطوير الفرص 
المستقبلية بالتعاون مع شركائها من الجهات 
الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد 

األعمال في دولة اإلمارات والعالم.
وتتمثل ركائز استراتيجية المؤسسة في تخيل 
وتصميم وتنفيذ المستقبل من خالل تطوير وإطالق 
البرامج والمبادرات الوطنية والعالمية، وإعداد 
الخطط واالستراتيجيات المستقبلية، وإصدار التقارير 
االستشرافية، ودعم المشاريع المبتكرة والنوعية، 
وذلك بإشراف ودعم سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 
المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
دبي للمستقبل، بما يسهم في جعل دبي عاصمة 
عالمية لتطوير وتبني أحدث الحلول والممارسات 

المبتكرة لخدمة اإلنسانية. وام

أكد أن القوة الحقيقية لإلمارات في نموذجها القائم على صناعة المستقبل 
حمدان بن محمد يعلن إطالق »منتدى دبي للمستقبل« أكتوبر المقبل 

بمشاركة 400 خبير عالمي وأكثر من 15 منظمة ومؤسسة دولية
قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 
العزاء الى مطر  ولي عهد عجمان واجب 
محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس 
المديرين في هيئة الطرق والمواصالت بدبي 
ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
والسيد عبدالحكيم محمد الطاير في وفاة 

المغفور لها بإذن اهلل والدتهم ميثاء بنت 
مطر الطاير وإلى أسرة وعائلة الطاير الكرام، 
وذلك بخيمة العزاء بمنطقة أم سقيم بدبي .

سموه  جانب  الى  العزاء  واجب  وقدم 
الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس 
السياحية والشيخ راشد بن  التنمية  دائرة 
حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط 

والشيخ حميد بن عمار النعيمي.
وأعرب سموه خالل زيارته خيمة العزاء 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألسرة 
الفقيدة وذويها سائاًل المولى العلي القدير 
أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان. وام

قــدم ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم دبــي نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزير الماليــة، واجب 
العــزاء فــي وفاة المغفور لها بــإذن اهلل تعالى 

ميثــاء مطــر الطاير.
كمــا قــدم ســمو الشــيخ أحمد بــن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس مجلــس دبــي 
لإلعــالم واجــب العزاء ألســرة الفقيــدة خالل 

زيــارة ســموه لمنــزل العائلــة فــي دبي.
وقــد أعــرب ســموهما ألنجــال الفقيــدة، 
معالــي مطــر محمــد الطايــر المديــر، العــام 
رئيــس مجلــس المديريــن فــي هيئــة الطرق 
والمواصالت، ومعالي ســعيد محمــد الطاير، 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 

وميــاه دبي، وعبدالحكيــم محمد الطاير، عن 
خالص التعازي والمواساة سائلين المولى تعالى 

أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم 
أهلهــا وذويها جميل الصبر والســلوان. وام

ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

عمار النعيمي خالل تقديمه واجب العزاء 

مكتوم بن محمد خالل تقديمه واجب العزاء 

سموه: دبي حريصة على 
استقطاب المواهب لتشكيل 
مالمح المرحلة المقبلة من 

الحضارة اإلنسانية

شغوفون بالمستقبل وهو 
يستحق أن نطلق له حدثًا 
سنويًا على قدر أهميته

أحمد بن محمد خالل تقديمه واجب  العزاء 
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تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن 
سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس 
نموذج  أمس  ظهر  بعد  الشارقة،  جامعة 
 مشروع البيت الشمسي بجامعة الشارقة.

وتجول سموه فور وصوله للموقع، في أرجاء 
ومرافق النموذج التطبيقي للبيت الشمسي، 
في  الثاني  بالمركز  الفائز  المشروع  وهو 
مسابقة »ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق 
األوسط ٢٠٢١«، والتي نظمتها هيئة كهرباء 
ومياه دبي بالتزامن مع »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«.

ويعد البيت الشمسي النموذج االبتكاري 
الذي شارك به فريق جامعة الشارقة تحت 
مسمى »فريق الشارقة«، وتكون من ١٠٠ 
عضو بين طالب وأساتذة من ثالث كليات 
كلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية العلوم 

الصحية.
واستمع سمو رئيس الجامعة إلى شرح 
وفوائده  وأهدافه  المشروع  حول  مفصل 
المتعددة على الحياة العصرية الحديثة، وهو 
عبارة عن منزل مبتكر فريد من نوعه يتميز 

بكونه مستداما بيئيًا وموفرًا للطاقة والموارد 
مثل إعادة استخدام المياه والطاقة الشمسية 
للتدفئة والتبريد، إلى جانب إمكانية تحريك 
الهيكل الخارجي للبيت بحسب اتجاه الشمس، 
 مع مراعاة االشتراطات البيئية والهندسية.

وتعرف سموه خالل الجولة على أهم ما 
يتميز به المشروع الذي يراعي بشكل كبير 
توزيع المساحات بطريقة تحقق أعلى درجات 
االستفادة لشاغلي المكان لألغراض المتنوعة، 
مما يجعله مشروعًا مستدامًا وصديقًا للبيئة 

والمستقبل.
وفي ختام الجولة كرم سمو الشيخ سلطان 
بن أحمد بن سلطان القاسمي المؤسسات 
الراعية للمشروع وفريق الشارقة إلى جانب 
األساتذة والطلبة العاملين في المشروع وعدد 
الكبيرة  الجامعة لمجهوداتهم  من قيادات 

لتطوير ودعم أعمال الفريق.
وكان الحضور قد شاهد عرضًا مرئيًا تناول 
ومراحل  الشمسي  البيت  مشروع  تجربة 

انجازه المختلفة.

وألقى الدكتور أحمد الشماع عميد كلية 
الهندسة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى 
سمو رئيس الجامعة على الدعم والمتابعة 
الحثيثة لجميع الفعاليات واألنشطة الطالبية 
ما أسهم في تطوير مستويات الطلبة على 
صعيد االبتكار والمشاركات في المسابقات 

والملتقيات العلمية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعد مثااًل على 
أهمية العمل المشترك والتعاون بين مختلف 
طالب الكليات بالجامعة، مما يحقق االستفادة 
من الخبرات، والعلوم والبرامج المتنوعة لمختلف 

التخصصات.
من جانبه ألقى الدكتور معمر بالطيب نائب 
مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي كلمة أكد 
فيها استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي 
واالبتكار، مما يسهم في االرتقاء بمقدرات 
ومواهب الطلبة إلى جانب استفادتهم من 
التعاون خاصة في مشروعات البيئة والتكنولوجيا 
والطاقة والهندسة التي تمهد إلى تقديم الحلول 
المبتكرة للمشكالت اآلنية والمستقبلية. وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى 
حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو 
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي 
ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ 
عبداهلل بن سالم بن سلطان القاسمي نائب 
حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد 
بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، 
محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، 
األولى من نوعها على مستوى الشرق األوسط.

وتعد المحطة التي طورتها »شركة اإلمارات 
لتحويل النفايات إلى طاقة«، وهي شركة 
الرائدة  المجموعة  »بيئة«،  بين  مشتركة 
بالمنطقة في مجال االستدامة، وشركة أبوظبي 
لطاقة المستقبل »مصدر«، إحدى الشركات 
العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، 
إنجازًا جديدًا يضاف لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة على وجه العموم وإمارة الشارقة 
على وجه الخصوص في القطاع البيئي وفي 

دعم االقتصاد المستدام.
وقدم محمد حسن خلف مدير عام هيئة 
له  كلمًة  فى  والتلفزيون  لإلذاعة  الشارقة 
عرضًا عامًا حول انجازات شركة بيئة وأبرزها 
محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

وألقى خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بيئة كلمة قدم فيها الشكر والعرفان 
إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه 
في  المستمرة  ولجهودها  لبيئة  المتواصل 
انجاز  في  أسهم  مما  اإلمارة  رؤية  تنفيذ 
محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

الحريمل: »تنفيذًا لرؤية صاحب  وقال 
السمو حاكم الشارقة، حققت مجموعة بيئة 
إنجازًا نوعيًا في إمارة الشارقة وذلك برفع 
تحويل النفايات بعيدًا عن المكبات بمعدل 
7٦% وهو األعلى بمنطقة الشرق األوسط 
بدعم من مرافق إعادة التدوير المتنوعة التي 
تستقبل مختلف أنواع النفايات حيث يتم 
معالجتها واستخالص المواد القابلة إلعادة 

التدوير وإعادة دمجها باالقتصاد«.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: 
»مع دخول محطة تحويل النفايات إلى طاقة 
مرحلة التشغيل الفعلي، سنتمكن من معالجة 
النفايات غير القابلة إلعادة التدوير بالكامل 
وبالتالي يرتفع معدل تحويل النفايات في 
إمارة الشارقة بعيدًا عن المكبات إلى ١٠٠%«.

وألقى بعد ذلك محمد جميل الرمحي، 
الرئيس التنفيذي لشركة »مصدر« كلمة أعرب 
السمو  لصاحب  والتقدير  الشكر  عن  فيها 
حاكم الشارقة على دعمه لمشروع محطة 
النفايات إلى طاقة الذي  الشارقة لتحويل 
تتعاون فيه »مصدر« و«بيئة« لترسيخ مكانة 

الدولة في مجال اإلدارة المستدامة للنفايات 
والنهوض باالبتكار في قطاع الطاقة النظيفة.

وقال الرمحي: »إن هذا المشروع يتفوق 
من حيث المعايير العلمية والتقنية المطبقة 
االستشرافية  الرؤية  يعكس  ما  وهو  فيه، 
لصاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه على 
ترسيخ ريادة إمارة الشارقة في مجال البيئة 
واالستدامة وجعلها نموذجًا يحتذى لمدن 
بأن تصبح  اإلمارة  المنطقة، ودعم هدف 
أول مدينة تحول جميع النفايات بعيدًا عن 

المكبات في منطقة الشرق األوسط«.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة »مصدر«: 
»اسمحوا لي أن أتوجه أيضًا بخالص الشكر 
»بيئة«،  شركة  في  شركائنا  إلى  والتقدير 
فبفضل جهودهم والتزامهم وتفانيهم، وبفضل 
تعاوننا المشترك وشراكتنا االستراتيجية طويلة 
األمد، أصبح مشروع محطة تحويل النفايات 
إلى طاقة حقيقة على أرض الواقع، ومنشأة 
ودولة  الشارقة  إمارة  بها  تفخر  متطورة، 
ما  تفادي  في  وتساهم  عمومًا،  اإلمارات 

يقرب من نصف مليون طن من انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا«.

وشاهد بعد ذلك صاحب السمو حاكم 
عرضًا  والحضور  الشيوخ  وسمو  الشارقة 
حول مراحل إنشاء محطة الشارقة لتحويل 
ونتائج  ومرافقها  أهدافها  وأبرز  النفايات 

تشغيلها المتوقعة.
وستكون المحطة الجديدة نقطة تحول 
بإمارة  نفايات  صفر  هدف  تحقيق  نحو 
عن  بعيدًا  بالكامل  وتحويلها  الشارقة 
المكبات، والوصول إلى الحياد الكربوني، 
كما ستدعم المحطة مساعي الدولة لتعزيز 
ومعالجة  الكربون  قليلة  الطاقة  مزيج 
النفايات غير القابلة إلعادة التدوير والتعامل 
وأحدثها. المعايير  ألعلى  وفقًا   معها 

وإلى جانب إنتاج الطاقة من نفايات غير 
قابلة إلعادة التدوير، تضم المحطة نظمًا 
استهالك  وخفض  الطاقة  كفاءة  لتحسين 

»أفضل  وثيقة  شروط  وتستوفي  المياه، 
االتحاد  عن  الصادرة  المتاحة«  التقنيات 
العالمية  المعايير  والتي ترسي  األوروبي 

المجال. المعتمدة في هذا 
وستسهم المحطة، التي أُعلن عنها عام 
٢٠١٨، في تحويل ما يصل إلى ٣٠٠ ألف 
طن من النفايات عن المكبات سنويًا، ما 
الخاصة  اإلمارات  أهداف  تحقيق  يدعم 
ستمكن  كما  وإدارتها،  النفايات  بتحويل 
تحويل  نسبة  رفع  من  الشارقة  المحطة 
النفايات من 7٦% إلى ١٠٠%، لتكون أول 
ُتحول  الشرق األوسط  مدينة في منطقة 
فيها جميع النفايات بعيدًا عن المكبات.

وسيسهم المشروع في تفادي انبعاث 
ما يصل إلى ٤٥٠ ألف طن من ثاني أكسيد 
مساعي  يدعم  ما  وهو  سنويًا،  الكربون 
الدولة لتنفيذ المبادرة االستراتيجية الخاصة 
بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام ٢٠٥٠.

من  ميجاواط   ٣٠ المحطة  وستنتج 
يكفي  ما  الكربون،  منخفضة  الكهرباء 
لتزويد نحو ٢٨ ألف منزل في اإلمارات 
بالكهرباء، وتوفير ٤٥ مليون متر مكعب 

من الغاز الطبيعي في كل عام.
وحول آليات التشغيل في هذه المحطة 
التدوير  القابلة إلعادة  النفايات غير  فإن 
بخار  لتوليد  حراري  مرجل  في  ستعالج 
بخاري  توربين  بدوره في تشغيل  يسهم 
يقوم بتوليد الكهرباء، وسيتم تجميع رماد 
القاع الناجم عن عملية االحتراق إلعادة 
والمكونات  المعدنية  المواد  استخراج 
البناء  األخرى التي يمكن استخدامها في 
وأعمال الطرق في الوقت الذي ُيجمع فيه 
الرماد المتطاير لمعالجته بشكل منفصل.

وتبلغ مساحة المحطة ٨٠ ألف متر مرّبع، 
النفايات  إلدارة  بيئة  مجمع  وتقع ضمن 
الذي تديره »بيئة إلعادة التدوير« شركة 
التابعة  المواد  واستعادة  التدوير  إعادة 
لمجموعة بيئة، حيث سيتم تحويل النفايات 
عن  الصادرة  التدوير  إلعادة  القابلة  غير 
مجمع إدارة النفايات من أجل معالجتها 
النفايات  لتحويل  الشارقة  محطة  ضمن 

إلى طاقة.
وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي بعد ذلك بالضغط 
لتحويل  الشارقة  محطة  تدشين  زر  على 
النفايات إلى طاقة إيذانًا بافتتاحها الرسمي، 
تذكارية  هدية  بتلقي  سموه  تفضل  كما 
تقديرًا لتشريف سموه حفل افتتاح المحطة.

مع  تذكارية  صورة  سموه  التقط  كما 
»بيئة«  مجموعة  مسؤولي  وكبار  رؤساء 

وشركة »مصدر«. وام

بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  اطلع 
راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي ولي عهد عجمان على المخططات 
النهائية لمشروع مبني الفرع الرابع لجمعية 
أسواق عجمان التعاونية في عجمان والذي 
درهم  مليون   7٠ اإلجمالية  تكلفته  تبلغ 
ابتداء من  إنجازه في ١٨ شهرًا  والمتوقع 

شهر سبتمبر المقبل.
عجمان  حاكم  السمو  صاحب  واستمع 
في مبني الديوان إلى شرح واف من خالل 
العرض الذي قدمه الشيخ محمد بن عبداهلل 
النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق 
عجمان التعاونية حول موقع المشروع الذي 
تشهد  والتي  الحميدية  منطقة  في  يقع 
تطورًا ونموًا سريعًا من الناحية العمرانية 
والسكانية والمشاريع التجارية ُمبينًا أهداف 
المشروع وفترة التنفيذ ونبذة عن تجهيزاته 

التي ستضم هايبر ماركت ومحالت تجارية 
مدينة  ألهالي  أخرى  وخدمات  ومطاعم 

عجمان والمقيمين والزائرين.
وقال الشيخ محمد بن عبداهلل النعيمي 
إن المشروع سيكون واحداً من أهم مشاريع 
الجمعية وأكبرها حجماً وسيقدم خدمات مميزة 
للمتسوقين بكافة فئاتهم ويوفر لهم أفضل 
المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية وبجودة 

عالية ضمن بيئة تسوقيه حديثة ومتميزة.
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 
أسواق عجمان التعاونية ان مساحة مباني 
المشروع تبلغ ٢٠ الف متر ويحتوى على 
مبنى مخصصلهايبر ماركت جمعية أسواق 
عجمان التعاونية بمساحة تصل إلى ١٠ آالف 
متر مربع و١٨ محاًل تجاريًا داخليًا و١٥ محاًل 
تجاريًا خارجيًا ،وأقسام لبيع الخضار والفواكه 
والمخبوزات والحلويات واللحوم والدواجن 
 واالسماك الطازجة واألجبان بمختلف أنواعها .

كما تم توفيرمساحة خارجية بتصميم مميز 
تحتوى على ٢٢ مطعمًا وكافيه بمساحات 
مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذه النوعية 
من المشاريع فيما تم تخصيص حوالي ٣٠٠ 

موقف للمتسوقين والزائرين .
وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود 
التي يبذلها رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية 
أسواق عجمان التعاونية والمسؤولين على 
إدارة الجمعية وتنفيذ مشاريعها المتنوعة، 
والتي من شأنها تلبية احتياجات المتسوقين.

حميد  بن  أحمد  الشيخ  الفعالية  حضر 
االدارية  للشؤون  الحاكم  ممثل  النعيمي 
والمالية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن 
سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو 
حاكم عجمان والشيخ حميد بن عمار النعيمي 
وسعادة حمد بن غليطه رئيس مكتب سمو 
الحاكم وسعادة يوسف النعيمي مدير عام 

دائرة التشريفات والضيافة. وام

سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد نموذج مشروع البيت الشمسي بجامعة الشارقة

في إنجاز جديد يضاف للقطاع البيئي ودعم االقتصاد المستدام في الدولة 
سلطان القاسمي يفتتح محطة الشارقة لتحويل النفايات 

إلى طاقة األولى من نوعها بالشرق األوسط

بتكلفة 70 مليون درهم
حميد النعيمي يطلع على مخططات مشروع »الفرع 

الرابع لجمعية أسواق عجمان التعاونية« 

سلطان بن أحمد القاسمي خالل افتتاحه المشروع

سلطان القاسمي خالل افتتاحه المحطة بحضور سلطان بن محمد بن سلطان وعبداهلل بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي وسلطان الجابر  حميد النعيمي خالل اطالعه على مخططات المشروع 

لألمــن  الوطنيــة  اللجنــة  عقــدت 
البيولوجــي برئاســة معالــي مريــم بنــت 
محمــد المهيــري وزيــرة التغيــر المناخــي 
ــام ٢٠٢٢ . ــا األول للع ــة اجتماعه والبيئ

ناقــش االجتمــاع التحضيــرات الخاصــة 
بعقــد »مؤتمــر اإلمارات الدولي الخامس 
لألمــن البيولوجــي ٢٠٢٢« تحــت شــعار 
»رؤية مســتقبلية من أجل أمن بيولوجي 
مســتدام«، فــي شــهر ديســمبر المقبــل، 
بحضــور نخبــة مــن المختصيــن والخبــراء 

مــن داخــل وخــارج الدولة .
جلســاته  جانــب  إلــى  ويتضمــن 
ــر  ــة ومختب ــل جانبي ــية ورش عم الرئيس
مصاحبــًا  ومعرضــًا  البيولوجــي  األمــن 
منظومــة  تحديــات  جميعهــا  وتتنــاول 
االلتــزام  وأثــر  البيولوجــي،  األمــن 
ــدة  ــة الجي ــة والطبي بالممارســات العلمي
فــي الوصــول لتحقيــق األمــن البيولوجي، 
والــذكاء االصطناعي وإمكانية اســتخدامه 
فــي تعزيــز منظومــة األمــن البيولوجــي، 
ودور االبتــكار واعتمــاد التقنيــة الحيويــة 
فــي ممارســات تتعلق باألمــن البيولوجي 
واألوبئــة  البيئيــة  بالكــوارث  والتنبــؤ 
والجوائــح ضمــن منظومــة استشــراف 

المســتقبل.
وتطــرق إلــى مجموعة مواضيــع مهمة 
ــن البيولوجــي  ــال األم ــي مج ــة ف وحيوي
ــذ  ــتجدات تنفي ــتعراض مس ــت اس تضمن
توصيــات االجتماع الثانــي للجنة الوطنية 
ومشــروع   ٢٠٢١ البيولوجــي  لألمــن 
مبادرة استشــراف المهــددات البيولوجية 
ــر  ــتعداد المبك ــة واالس ــوارث البيئي والك
ــالغ  ــام اإلب ــر نظ ــا ومســتجدات تطوي له

المبكــر لألمــن البيولوجــي.
وشــهد االجتمــاع طــرح مقتــرح إعادة 
تشــكيل اللجنة االستشارية العلمية لألمن 
البيولوجــي المنبثقــة من اللجنــة الوطنية 
لألمــن البيولوجــي إلــى جانب اســتعراض 

آليــة إدارة حــوادث المــواد البيولوجيــة 
إلدارة  الوطنيــة  الهيئــة  فــي  الخطــرة 

الطــوارئ واألزمــات والكوارث.
ــد  ــت محم ــم بن ــي مري ــدت معال وأك
المهيــري وزيــرة التغيــر المناخــي والبيئة 
خــالل االجتمــاع أهميــة األدوار التــي 
الوطنيــة لألمــن  اللجنــة  تضطلــع بهــا 
البيولوجــي والمتوافقــة مــع رؤية الدولة 
ــادة بالمجــاالت كافــة. فــي تحقيــق الري

وشــددت معاليهــا علــى عالقــة األمــن 
الغذائــي والبيئــي  البيولوجــي باألمــن 
التنســيق  وأهميــة  اإلنســان،  وصحــة 
المعنيــة  والمؤسســات  الجهــات  بيــن 
ــل  ــل التعام ــة مراح ــي كاف ــة ف المختلف
باختــالف  البيولوجيــة  المخاطــر  مــع 
مصادرهــا وضــرورة اســتقطاب وتأهيــل 
الكوادر المواطنة، والمشاركة المجتمعية 
ــف  ــام بتكثي ــة االهتم ــة، ومواصل الفاعل
ــة  ــتركة لمواجه ــة المش ــود العالمي الجه
البيولوجيــة  والتهديــدات  التحديــات 
المشــتركة بكافــة أنواعها، وضرورة إيالء 
ــن  ــة األم ــام بمنظوم ــن االهتم ــد م مزي
البيولوجــي خاصــة فــي ظل تفشــي أوبئة 
وآفات مهددة للصحة العامة، ســيما وأن 
جائحــة كورونــا غيرت كثيرا مــن مفاهيم 
العالم وســلوكه، مع األخــذ بعين االعتبار 
أن الســبب الرئيســي لهــذه الجائحــة هــو 
تفشــي فيــروس »كوفيــد١٩« األمــر الذي 
يدفــع للتركيــز واالهتمام بالعمل على أن 
نكــون فاعليــن وال ننتظر حــدوث األوبئة 

والكــوارث، بــل نشــرع في تعزيــز جهود 
ــددات،  ــم ورصــد المه استشــراف وتقيي
وتســخير الجهــود واإلمكانيــات لتحقيــق 
االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن البيولوجي 
ومســتهدفاتها بمــا فيها استشــراف الرؤية 
المســتقبلية للحــد مــن احتماليــة ظهــور 

مثــل هــذه األوبئــة وانتشــارها.
وتنــاول االجتمــاع خطــة الســيطرة 
ــا  ــراض ومنه ــل األم ــى نواق ــة عل العاجل
»البعوضــة الزاعجــة« التــي تنقــل حمــى 
الحملــة  اســتكمال  وأهميــة  الضنــك، 
الوطنية للمكافحة في اإلمارات الشــمالية 
وإطــالق المرحلــة الثانيــة مــن »البرنامج 
الوطني لرصد ومكافحة البعوض » خالل 
الفتــرة مــن ٢ فبرايــر ٢٠٢٢ إلى ٣٠ مايو 
٢٠٢٥، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية 
المجتمــع، والــذي يســتهدف عمليــات 
ــيق  ــوض، بالتنس ــة البع ــد ومكافح الرص
مــع كافــة الســلطات والجهــات المحليــة 

المعنيــة علــى مســتوى الدولــة.
ــي  ــة الت ــات الدوري ــر االجتماع وتعتب
تعقدهــا اللجنة الوطنية لألمن البيولوجي 
عنصــرًا أساســيًا ضمــن جهودهــا الراميــة 
الوطنيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  إلــى 
لألمــن البيولوجــي التــي أقرهــا مجلــس 
ــعار  ــت ش ــام ٢٠١٣ تح ــي ع ــوزراء ف ال
ــا  »أمــن بيولوجــي متكامــل«، خاصــة م
يتعلــق منهــا ببنــاء القــدرات الماديــة 
والبشــرية وحمايــة الدولة من المهددات 

البيولوجيــة. وام

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب 
المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن 
حكومة دولة اإلمارات ملتزمة بدعم الجهود 
الدولية لتعزيز األمن الغذائي العالمي، وتبني 
نظم غذائية سليمة وصحية ومستدامة، لتحقيق 
مستهدفات التنمية الشاملة ومكافحة الجوع 
في العالم، بما يضمن تلبية االحتياجات الحالية 

والمستقبلية للمجتمعات.
جلسة  في  مشاركتها  خالل  ذلك،  جاء 
عالمية« ضمن  غذاء  أزمة  »تفادي  بعنوان 
أعمال المنتدى االقتصادي العالمي في مدينة 
دافوس السويسرية المقام حالياً ويستمر حتى 
٢٦ مايو الجاري، بعنوان: »العالم في نقطة 
الحكومية واستراتيجيات  السياسات  تحول: 
قطاع األعمال«، بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ من 
المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين 
والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص 
واألكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز 
جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة 
وتحديد  والمستقبلية  الحالية  التحديات 
المقبلة  للمرحلة  مشتركة  عمل  مسارات 
أفضل. لمستقبل  الفرص  منظومة   وتطوير 

وقالت مريم المهيري إن ما يشهده العالم 
من متغيرات متسارعة يتطلب تعزيز التعاون 
الدولي والشراكات العالمية وتنسيق الجهود 
لتعزيز أمننا الغذائي وتفادي أزمة غذائية تطال 
الجميع، من خالل تبني مفاهيم وممارسات 
االستدامة على أوسع نطاق، وتبادل الخبرات 
الحكومات والدول  الناجحة بين  والتجارب 
والقطاع الخاص، في ما يتعلق بإيجاد حلول 
مبتكرة وذات فاعلية لتوفير مصادر جديدة 
للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن 

تلبية احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية.
المنتدى  نقاشات  أهمية  إلى  وأشارت 
األولويات  تحديد  في  العالمي  االقتصادي 
العالمية والخطوات الواجب اتخاذها خالل 
هذه المرحلة لتفادي أزمة غذاء عالمية، ورفع 
الوعي بأهمية الشراكات العالمية وتنسيق الجهود 
في مواجهة تحديات األمن الغذائي، وضرورة 
تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد 
سلوكيات  وتبني  الهدر  ومكافحة  الطبيعية 
غذائية تحافظ على الموارد الطبيعية وتسهم 

في تحسين حياة األفراد.
كاي  مين  لي  معالي  الجلسة  في  شارك 
بيزلي  وديفيد  فيتنام،  وزراء  رئيس  نائب 
العالمي،  الغذاء  لبرنامج  التنفيذي  المدير 
التنفيذي  الرئيس  فيرولد  إيريك  وجيه. 

لمجموعة سينغينتا، وفيليب اسدور امبانغو 
االتحادية. تنزانيا  جمهورية  رئيس   نائب 

وناقش المتحدثون التحديات التي تهدد النظم 
الغذائية في كل مكان، وسبل معالجتها للتخفيف 
من هذه الصدمات العالمية نتيجة ما يواجهه العالم 
من بوادر أزمة غذائية تعتبر األسوأ منذ عقود، 
مدفوعة باآلثار المترتبة على تداعيات جائحة 
كورونا »كوفيد١٩« وتغير المناخ والصراعات 
العالمية الحالية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق 
 ألسعار الغذاء والطاقة وزيادة الفقر والجوع.

وأكدوا أهمية توظيف التقنيات الحديثة في 
مختلف مجاالت القطاع الزراعي وابتكار أفضل 
الحلول إلنتاج غذاء متنوع ومستدام وصحي 
وضمان استمرارية واستدامة سالسل اإلمداد 

في جميع الظروف واألزمات.وام

»رؤية مستقبلية من أجل أمن بيولوجي مستدام« 
شعار مؤتمر اإلمارات لألمن البيولوجي 2022

 مريم المهيري: حكومة اإلمارات ملتزمة بدعم جهود تعزيز األمن الغذائي العالمي

مريم المهيري خالل مشاركتها في الجلسة 

 المحطة ستمكن 
الشارقة من رفع 

نسبة تحويل 
النفايات من %76 

إلى %100 
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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل 
نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة 
التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك«، توقيع شراكة استراتيجية 
بين »أدنوك« و«مصدر« و«بي بي« تهدف إلى 
تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك بين 
األطراف الثالثة في مجاالت الطاقة المتجددة، 
بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف 
والتكنولوجيا المتطورة لالستفادة من الفرص التي 

يوفرها التحول في قطاع الطاقة.
واتفقت »أدنوك« و«بي بي« على بدء مرحلة 
التصميم  »FEED«، في مشروع »اتش تو تيسايد« 
للهيدروجين المنخفض الكربون في المملكة 
المتحدة، بينما وقّعت شركة »مصدر« و«بي بي« 
مذكرة تفاهم الستكشاف فرص التعاون المحتمل 
في تشييد منشأة »تيسايد« إلنتاج الهيدروجين 
األخضر في مجّمع »تيسايد« الصناعي بالمملكة 
 المتحدة والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح البحرية.

وفي دولة اإلمارات، اتفقت كل من »أدنوك« 
و«بي بي« على االنتقال إلى مرحلة إجراء دراسة 
جدوى مشتركة إلنتاج الهيدروجين منخفض 
الكربون في إمارة أبوظبي، واستكشاف فرص 
إنتاج وقود مستدام للطائرات في الدولة باالعتماد 
على الهيدروجين األخضر الذي يتم إنتاجه باستخدام 
الطاقة الشمسية والنفايات البلدية عبر االستفادة 
من خبرات مركز أبوظبي إلدارة النفايات »تدوير«، 

وشركة »االتحاد للطيران«.
ويستند التّقدم الذي تحرزه كل من »أدنوك« 
و«مصدر« و«بي بي« ضمن أعمالهم في مجال 
الطاقة المتجددة على اتفاقيات التعاون االستراتيجي 
التي تم توقيعها بالتزامن مع زيارة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
»حفظه اهلل«، إلى المملكة المتحدة خالل شهر 

سبتمبر ٢٠٢١.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان 
بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
مجلس  ورئيس  شركاتها،  ومجموعة  ألدنوك 
القيادة  لتوجيهات  »تنفيذاً  »مصدر«:  إدارة 

الرشيدة بمد جسور التعاون مع دول العالم 
في مختلف القطاعات االستراتيجية ذات االهتمام 
المشترك، تعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع 
»أدنوك« و«مصدر« مع »بي بي« عالقات التعاون 
والشراكة الراسخة في مجال االستدامة بين دولة 
اإلمارات والمملكة المتحدة، كّما تؤكد التزام 
الدولة بالقيام بدور ريادي محلياً وعالمياً في بناء 
اقتصاد الهيدروجين النظيف سريع النمو، وذلك 
تماشياً مع خريطة طريق »تحقيق الريادة في 
مجال الهيدروجين« لدولة اإلمارات. ونحن سعداء 
بتوقيع هذه االتفاقية مع »بي بي« لالستفادة من 
فرص التعاون بين البلدين الصديقين، وتوثيق 
عالقات الشراكة التجارية في مجاالت الطاقات 

المتجددة والتقنيات النظيفة«.
وأضاف: »ُتعد الشراكة مع »بي بي« في 
»تيسايد« أول استثمار لـ »أدنوك« في المملكة 
المتحدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون 
في دفع عجلة التقدم واالبتكار في مجال تقنيات 
الحد من انبعاثات الكربون من مصادر الطاقة 
المستخدمة في القطاعات الصناعية. ونرى في 
التعاون مع شركائنا إلنتاج الهيدروجين منخفض 
الكربون في أبوظبي فرصة مهمة تسهم في ترسيخ 
ريادة اإلمارات في مجال إنتاج الطاقة منخفضة 
الكربون، وتحقيق النمو الصناعي المرتكز على 

أحدث التقنيات التكنولوجية«.
من جانبه، قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي 
لشركة »بي بي«: »تعزز شراكتنا مع »أدنوك« 
و«مصدر« الدور العالمي الرائد الذي يمكن أن 
تلعبه »تيسايد« والمملكة المتحدة في تطوير 
الهيدروجين منخفض الكربون لدعم االقتصادات 
منخفضة االنبعاثات. إن »تيسايد« و«بي بي« 
مستعدين دائماً لتنفيذ األعمال بدءاً من سالسل 
التوريد وصواًل إلى تنمية المهارات. وتعكس هذه 
الخطوة امتداد شراكتنا مع »أدنوك« و«مصدر« 
لنكون قادرين على المساهمة في إزالة الكربون 
بطريقة مستدامة من قطاعات مهمة مثل التصنيع 
والطاقة والطيران. كما تسهم هذه الشراكات أيضًا 
في توفير حلول الطاقة الجديدة التي يحتاجها 
العالم. وأود بهذه المناسبة أن أشكر معالي 
الدكتور سلطان الجابر اللتزامه المستمر بتحقيق 

التحول في قطاع الطاقة في دولة اإلمارات«.
من جهته، قال معالي فالح محمد األحبابي، 
رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي إلدارة النفايات 
»تدوير«: »يحرص مركز أبوظبي إلدارة النفايات 
على تطوير وإبرام شراكات استراتيجية تتماشى مع 
جهودنا المستمرة لتحويل النفايات إلى طاقة بداًل 
من طمرها، واالستفادة من أحدث التكنولوجيات 
والحلول التقنية إليجاد الحلول لبعض التحديات 
الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من النفايات. 
تعكس هذه االتفاقية التزامنا الراسخ في تعزيز 
االستدامة وسُتسهم بال شك في االرتقاء بمكانة 
إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات على الخارطة 
العالمية كوجهة رائدة في مجال الطاقة الخضراء«.

بدوره، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس 
التنفيذي لشركة »مصدر«: »تمثل االتفاقيات 
التي تم اإلعالن عنها اليوم خطوة جديدة نحو 

تعزيز الشراكة االستراتيجية التي تجمع بين كل 
من مصدر وأدنوك وبي بي، ومواصلة جهودها 
في دفع عجلة االبتكار ضمن قطاعي الطاقة 
النظيفة اإلماراتي والبريطاني. وتعد شركة مصدر 
مستثمراً طويل األمد في قطاع الطاقة المتجددة 
في المملكة المتحدة، وسوف نعمل على تسخير 
خبراتنا في مجال طاقة الرياح البحرية وإنتاج 
وقود الطائرات المستدام لدعم مساعي الدولتين 
لتحقيق التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة 
دولة اإلمارات الريادية في اقتصاد الهيدروجين 

األخضر الناشئ«.
التنفيذي  الرئيس  دوغالس،  توني  وقال 
لمجموعة االتحاد للطيران: »على الرغم من 
أن قطاع الطيران يعتبر أحد أصعب القطاعات من 
ناحية الحد أو التخلص من االنبعاثات الكربونية، 
إال أن بإمكاننا تحقيق تقّدم إيجابي في حال أخذنا 

بعين االعتبار مجموعة متكاملة من التدابير من 
بينها وقود الطائرات المستدام »SAF« ووقود 
الطائرات منخفض الكربون »LCAF«، إننا نؤمن 
بأن اتباع نهج متوازن أمر ضروري، حيث يمكن 
استكشاف المزيد من الفرص المستقبلية لوقود 
الطائرات المستدام في الوقت الذي نعمل فيه 
على تحسين كثافة الكربون في وقود الطائرات 
القائم على الهيدروكربونات. ال شك أن هذه 
الشراكة بين أدنوك وشركة بي بي البريطانية 
االتحاد  استراتيجية  ستدعم  ومصدر  وتدوير 
المستدام ووقود  الطائرات  بوقود  المرتبطة 
الطائرات منخفض الكربون بصفتهما مكونين 
رئيسيين للحد من االنبعاثات الكربونية، إلى 
حين إيجاد وقود بديل وابتكار تقنيات متفوقة«.

بي«  و«بي  »أدنوك«  من  كل  وستتعاون 
لتطوير مشروعهما المشترك ’اتش تو تيسايد‘ 
في مجمع »تيسايد« الصناعي للطاقة النظيفة 
الذي يقع على الساحل الشرقي للمملكة المتحدة، 
مما يتيح للمشروع سهولة الوصول إلى الغاز 
من بحر الشمال واالستفادة من قدرات »بي 
بي« الحالية في مجال تقنيات التقاط الكربون 

واستخدامه وتخزينه.
ومن المتوقع أن تشمل فئة المستخدمين 
في  المنتج  النظيف  للهيدروجين  النهائيين 
المشروع المخطط إلنشائه عمالء من قطاعات 
صناعية تضم منشآت معالجة وتصنيع المواد 
وشركات  األسمدة،  ومنتجي  الكيميائية، 
كل  ستتعاون  كما  والحرارة.  الكهرباء  توليد 
من »مصدر« و«بي بي« الستكشاف حاالت 
على  الطلب  إلى  إضافة  مماثلة  استخدام 
في  النقل  قطاع  من  النظيف  الهيدروجين 
»تيسايد« مما يمهد الطريق إلنشاء سالسل 
 قيمة متكاملة وفعالة للهيدروجين األخضر.

وتتطلع »أدنوك« و«بي بي« إلى االستفادة من 
البنية التحتية الصناعية الحالية ومصادر الغاز 
الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي وقربها من مراكز 
الطلب المستقبلية المهمة للهيدروجين النظيف 
منخفض  الهيدروجين  إلنتاج  منشأة  لتطوير 
الكربون عالمية المستوى في دولة اإلمارات.

بي«  و«بي  و«مصدر«  »أدنوك«  ورحبت 

إلى  للطيران«  و«االتحاد  »تدوير«  بانضمام 
الشراكة في مجال الطاقة المتجددة بين دولة 
اإلمارات والمملكة المتحدة مما يعزز مكانة 

اإلمارات في مجال اقتصاد الهيدروجين.
وبحسب ما اتفقت عليه األطراف، ستستفيد 
»أدنوك« و«مصدر« و«بي بي« من الخبرات 
التشغيلية الواسعة لـ«تدوير« في تطوير حلول 
فرص  الستكشاف  الدائري  لالقتصاد  مبتكرة 
مستدام  وقود  إلى  البلدية  النفايات  تحويل 
للطيران لمصلحة »االتحاد للطيران« باستخدام 

الهيدروجين األخضر.
واستناداً لالتفاقيات التي تّم اإلعالن عنها 
في سبتمبر ٢٠٢١، تستمر »أدنوك« و«مصدر« 
و«بي بي« بتوثيق التعاون في مجال تقنيات 
الطاقة النظيفة، بما في ذلك مراكز القرار الذكية 
لدعم إدارة األداء المتقدمة والتقنيات المتطورة 
للكشف عن الميثان وتكنولوجيا التقاط الكربون 
واستخدامه وتخزينه في حقل »باب« التابع 

لـ »أدنوك«.
وتتماشى توسعة مجاالت الشراكة االستراتيجية 
بين دولة اإلمارات والمملكة المتحدة في مجال 
الطاقة المتجددة مع التزام المملكة بإنتاج ١٠ 
جيجاوات من الهيدروجين منخفض الكربون 
بحلول عام ٢٠٣٠ الذي تم اإلعالن عنه مؤخرًا 
وكذلك مع هدف خفض االنبعاثات بنسبة ٢٣.٥% 
المتضمن في المساهمات المحددة وطنيًا لدولة 

اإلمارات بحلول عام ٢٠٣٠.
وفي إطار سعيهما لالستفادة من الفرص 
التي تتيحها هذ االتفاقيات ستسعى »أدنوك« 
و«مصدر« و«بي بي« لرفع مستوى الوعي وتبادل 
المعرفة حول سياسات الطاقة المتجددة مع 
القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق 
هذه الطموحات الوطنية. وفي هذا السياق، سيتم 
مبدئيًا تبادل إعارة موظفين بين الشركاء للعمل 
في إمارة أبوظبي والمملكة المتحدة الكتساب 
»أدنوك«  تتطلع  فيما  الخبرات،  من  المزيد 
و«مصدر« و«بي بي« لتعزيز قدراتهما بما يسهم 
في دعم التعاون المشترك في تطوير حلول 
مبتكرة وتقنيات الحد من انبعاثات الكربون 

على المدى الطويل. وام

¢ أدنوك و»بي بي« تبدآن مرحلة التصميم في مشروع »اتش تو تيسايد« إلنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بالمملكة المتحدة

خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين »أدنوك« و»مصدر« 
و»بي بي« لتعزيز االستفادة من الهيدروجين في التحول بقطاع الطاقة

خالد بن محمد بن زايد خالل حضوره توقيع سلطان الجابر  وبرنارد لوني على توقيع الشراكة االستراتيجية

الشركتان تتفقان على إجراء دراسة الجدوى لمشروع 
الهيدروجين منخفض الكربون في اإلمارات

»مصدر« و»بي بي« تستكشفان التعاون المحتمل في المشروع 
من خالل االستفادة من محطات الرياح البحرية كمصدر للطاقة 

توسعة الشراكة بين »أدنوك« و»مصدر« و»بي بي« يشمل 
استكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطيران من الهيدروجين 

مشروع »اتش تو تيسايد« أول استثمار 
لـ»أدنوك« في المملكة المتحدة 
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أكــدت معالــي ســارة بنت يوســف األميري 
ــا  ــام والتكنولوجي ــم الع ــة للتعلي ــرة دول وزي
المتقدمــة رئيــس مجلــس علمــاء اإلمــارات، 
حــرص حكومــة دولــة اإلمــارات علــى تعزيــز 
الشــراكات والتعــاون العالمي البنــاء في مجال 
البحــث العلمــي، لمــا لذلــك مــن انعكاســات 
إيجابية على المجتمعات، مؤكدة أن اإلمارات 
تؤدي دوراً محوريًا في هذا القطاع، مستعرضة 
تجربــة مجلــس علمــاء اإلمــارات، فــي تقديــم 
االستشارات العلمية لمؤسسات الدولة ومراكز 

اتخــاذ القرار.
ــي  ــاركتها ف ــالل مش ــا خ ــارت معاليه وأش
جلســة حواريــة بعنــوان »رعايــة التعــاون 
العلمــي العالمــي«، ضمــن أعمــال االجتمــاع 
السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي، المنعقد 
حاليــًا في مدينة دافوس السويســرية ويســتمر 
حتــى ٢٦ مايــو الجــاري، إلــى أهميــة التعــاون 
البنــاء مــن خــالل مشــاركة نتائــج ومخرجــات 
ــر  ــذي يســهم فــي تطوي البحــث العلمــي وال
حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، وتطرقت 
إلــى دور دولــة اإلمــارات في مشــاركة بيانات 
»مســبار األمــل« مــع أكثــر مــن ٢٠٠ مؤسســة 
علمية ومركز أبحاث حول العالم. واستهدفت 
الجلسة تعزيز الوعي بأهمية التعاون العلمي، 
والتحديــات التــي تواجهــه، ومشــاركة الــرؤى 
واألفــكار حــول الحلول المتاحة لصنــاع القرار 
والسياســات وداعمــي قطــاع البحــث العلمي، 
بمــا يســهم فــي تهيئــة بيئــة حاضنــة ومحفزة 

لتوســيع مجــاالت التعــاون العلمــي العالمي.
شــارك فــي الجلســة كل مــن ماريــا ليبتيــن 
رئيــس مجلــس البحــوث األوروبيــة وفابيــوال 
جيانوتــي مديــر عــام المنظمــة األوروبيــة 
فوناتســوس  وميشــيل  النوويــة،  لألبحــاث 
ــة  ــن لصناع ــذي لشــركة بيوغ ــس التنفي الرئي
ــة. ــات المتحــدة األمريكي ــة فــي الوالي  األدوي

وقالــت معالــي وزيــرة دولــة للتعليــم العــام 
والتكنولوجيــا المتقدمــة: إن التعــاون العلمي 
يمثــل حجــر الزاويــة فــي تقــدم البشــرية 
وتطورهــا، حيــث تعتمــد المجتمعــات عليهــا 
فــي التقدم في المجاالت الحيوية مثل الرعاية 
الصحيــة واألمــن الغذائــي، وإن العالــم لمــس 
نتائج وثمار هذا التعاون الفاعل واإليجابي في 
مواجهة تحديات جائحة فيروس »كوفيد١٩«، 
من خالل تســريع تطوير اللقاحات، ومشــاركة 
نتائــج البحــث العلمــي التــي تــم توظيفها في 

تصميــم الحلــول لتطويــق آثــار الجائحة.
وأكــدت أهمية تعزيز بيئــة البحث العلمي 
والتركيز على توفير الموارد الضرورية لتمويل 
ــى  ــة المتخصصــة الهادفــة إل األبحــاث العلمي
رفــع مســتويات جاهزية الــدول والمجتمعات 
ــف  ــي مختل ــات أو مســتجدات ف ــة تحدي ألي
القطاعــات الحيويــة، مشــيرة إلــى أن توجــه 
ــات الخاصــة  ــة اإلمــارات لمشــاركة البيان دول

بمهمــة استكشــاف كوكــب المريــخ »مســبار 
األمل«، مع المجتمع العلمي العالمي، تعكس 
هــذه الرؤيــة ألهميــة الشــراكات العالمية في 

تعزيــز البحــث العلمي.
وشــاركت دولــة اإلمــارات بيانات »مســبار 
األمــل« التــي تــم جمعهــا مــع أكثــر مــن ٢٠٠ 
مؤسســة علمية ومركز أبحــاث، وقدمت هذه 
البيانــات المشــتركة الدعــم للمجتمــع العلمي 
الدولــي، مــن خالل تقديم فهــم أفضل لنظامنا 
الشمســي واألهــم مــن ذلك كوكبنا في ســياق 

مناخي.
ــم يواجــه  ــى أن العال ــا إل وأشــارت معاليه
نقصــًا في منصــات مشــاركة البيانات، بســبب 
مخاوف بعض البلدان بشــأن الملكية الفكرية. 
منوهــة بمبــادرة بعثــة اإلمــارات الستكشــاف 
كوكــب المريــخ التــي أعلنــت تعاونــا لتحليــل 
 MAVEN البيانــات العلمية مع بعثــة المريخ
التابعــة لناســا، حيــث ســتمهد هــذه الشــراكة 
ــي  ــاون العلم ــن التع ــد م ــو مزي ــق نح الطري

ــادل البيانات. وتب
وأضافت أن األزمات الجيوسياسية والصحية 
واالقتصاديــة الحاليــة تؤثر على قــدرة العلماء 
على التعاون في المساعي العلمية المشتركة، 
كمــا تدفع بعــض البلدان ومؤسســاتها العلمية 
إلــى أن تصبح أقل اســتعداداً للعمــل التعاوني 
العالمــي، داعيــة الجميع إلى اتخاذ وجهة نظر 
أكثــر تعاونــًا وتكاماًل، للتغلب علــى التحديات 
واالستفادة من نقاط القوة لدى بعضنا البعض 
وتشــجيع التعــاون بيــن المواهــب فــي ســن 
مبكــرة، ممــا يضمــن أن يصبح جــزءاً جوهريًا 

من المجال العالمــي للعلوم والتكنولوجيا.
وقالــت معاليهــا: »نحــن نؤمــن أن األمــر 
ــات.  ــن الحكوم ــاون بي ــق فقــط بالتع ال يتعل
فالتعاون العلمي الدولي الحقيقي يعتمد على 
المشــاركة بيــن القطاعات الثالثــة: الحكومي، 

والخــاص، والبحثــي واألكاديمي«.
وأضافت: »دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تبــرز كمنصــة للتعــاون العالمــي عبــر مختلف 
ــك البحــث العلمــي  القطاعــات، بمــا فــي ذل
ــا  ــة. ولدين ــا المتقدم ــة والتكنولوجي والصناع
مجلــس متخصــص للبحــث والتطويــر، وآخــر 
لعلمــاء اإلمــارات، حيــث تضــع رؤيــة واضحة 
جــداً للخمســين عامًا المقبلــة، تعطي األولوية 
للبحــث العلمــي والتعاون اإلقليمــي والعالمي 
مــع تحــرك الدولــة لتنويــع اقتصادهــا وبنــاء 

ــتقبلية«. صناعات مس
وتناولت الجلسة سبل تعزيز دور القيادات 
في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات 
األكاديميــة والبحثية في توفير الرعاية والدعم 
للتعــاون العلمــي وتوســيع مجاالتــه، بما يعزز 
دوره كعنصــر أساســي في مواجهــة التحديات 
العالميــة، وابتــكار الحلــول الكفيلــة بضمــان 
التعافــي العالمــي واالزدهــار فــي مرحلــة مــا 

بعــد الجائحة.
جائحــة  أن  إلــى  المتحدثــون  وأشــار 
»كوفيــد١٩«، أكــدت أهمية التعــاون العلمي، 
الــذي أســهم بشــكل فاعل في كشــف أســباب 
تفشــي الفيــروس وســبل مواجهتــه فــي فتــرة 
ــات  ــر اللقاح ــت تطوي ــي دعم ــية، والت قياس
وتوفيرهــا، ومكنت القطاع الصحي في العالم 
مــن فهــم أفضــل لكيفيــة إدارة هــذه األزمــة 
ــدة محــاور  ــون ع ــة. وبحــث المتحدث الصحي
تضمنــت أهميــة التعــاون العلمــي الدولي في 
ازدهار وتطور البشــرية، والتحديات الرئيسية 
ــر األزمــات الجيوسياســية  التــي تواجهــه، وأث
ــة علــى قــدرة العلمــاء  ــة واالقتصادي والصحي
علــى التعــاون، والخطــوات الكفيلــة بتمكيــن 
صنــاع السياســات وممولي األبحــاث والصناعة 
والمؤسســات األكاديميــة مــن مواجهــة هــذه 

التحديــات.وام

خالل مشاركتها ضمن أعمال االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي
سارة األميري: اإلمارات حريصة على تعزيز الشراكات العالمية 

لتطوير البحث العلمي في القطاعات الحيوية والمستقبلية

سارة األميري خالل مشاركتها في الجلسة

اســتقبل معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره 
أمــس حانــا نيومــان رئيســة وفــد العالقــات 
ــة فــي البرلمــان  ــرة العربي مــع شــبه الجزي
األوروبي الذي يقوم بزيارة رســمية للدولة.

ورحــب معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبارك 
آل نهيــان بالوفــد الزائــر مشــيدًا بالعالقــات 
الراســخة التــي تربــط دولة اإلمــارات بقيادة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولة »حفظــه اهلل« مع دول 

االتحــاد األوروبي.
جــرى خــالل اللقــاء بحــث ســبل تعزيــز 
عالقــات التعاون بين اإلمارات ودول االتحاد 
األوروبــي فــي مختلــف المجــاالت ال ســيما 
التسامح والسالم والتعايش واألخوة اإلنسانية 

بمــا يعزز الســالم واالســتقرار العالمي.
وأكــد معالي الشــيخ نهيان بــن مبارك آل 
نهيــان حــرص دولة اإلمــارات بقيادة صاحب 
الســمو رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« علــى 
تعزيــز الســالم واالســتقرار العالمــي انطالقــًا 
مــن نهجهــا الراســخ فــي التســامح والســالم 
والتعايــش بمــا يحقــق االســتقرار واالزدهار 

والنمــاء لشــعوب العالــم أجمع.
ــن  ــترك بي ــان المش ــه بالبي ــاد معالي وأش
االتحــاد األوروبــي ومجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربية بشــأن »شــراكة اســتراتيجية 
ــيع  ــى توس ــدف إل ــذي يه ــج« ال ــع الخلي م
وتعميــق التعاون بيــن الطرفين في مجاالت 
 االســتقرار فــي الخليــج والشــرق األوســط.

مــن جانبهــا تقدمــت حانــا نيومــان والوفــد 

ــارات  ــة اإلم ــازي لدول ــر التع ــق بأح المراف
ــه الشــيخ  ــور ل ــاة المغف ــادة وشــعبا بوف قي
خليفــة بن زايــد آل نهيان »رحمه اهلل« فيما 
هنــأت صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيان »حفظه اهلل« بانتخابه رئيســًا 
للدولة مثمنة مواقف سموه الداعمة لتعزيز 
ــم.  الســالم واالســتقرار علــى مســتوى العال

ــرة  وأشــاد وفــد العالقــات مــع شــبه الجزي
العربية في البرلمان األوروبي بنهج اإلمارات 
الراســخ فــي تعزيز مبــادئ األخوة اإلنســانية 
والتعايــش والتــآزر والتضامــن اإلنســاني بين 
بنــي البشــر والــذي تجلــى مؤخــرا باعتمــاد 
األخــوة  وثيقــة  العالــم  دول  مــن  عــدد 
ــة وإدراجهــا ضمــن  اإلنســانية وثيقــة وطني

مناهــج التعليــم. وام

نهيان بن مبارك: اإلمارات حريصة على تعزيز السالم واالستقرار العالمي 

نهيان بن مبارك خالل استقباله حانا نيومان

انطلقــت أمــس فعاليات الدورة السادســة 
للقمــة العالميــة لصناعــة الطيــران التــي 
ــي  ــتثمار ف ــة لالس ــركة مبادل ــتضيفها ش تس
أبوظبــي وبحضــور شــخصي ألول مــرة منــذ 
دورة العــام ٢٠١٨، بمشــاركة قرابة ألف من 
كبــار القــادة والخبــراء والرؤســاء التنفيذييــن 

مــن قطاعــات الطيــران والفضــاء والدفــاع.
ــة، ســلط  ــة للقم ــة االفتتاحي ــي الكلم وف
معالــي محمــد أحمد البــواردي، وزير الدولة 
لشــؤون الدفــاع الضــوء علــى أهميــة القمــة 
العالميــة لصناعــة الطيــران فــي توفيــر منصة 
تجمــع بيــن قــادة القطــاع لمشــاركة الــرؤى 
واألفــكار حــول مســتقبل قطاعــات الطيــران 

والفضــاء والدفــاع.
ــا  ــي تقلدته ــة الت ــه المكان وأوضــح معالي
دولــة اإلمــارات لتصبــح واحــدة مــن الــدول 
الرائــدة فــي التقــدم العلمــي عبــر مجموعــة 
مــن القطاعــات، وذلــك بهــدف مواكبــة 
ــة  ــورة الصناعي ــا الث ــي حملته التوجهــات الت
والتكنولوجيــة الرابعــة. مضيفًا إلــى أن دولة 
اإلمــارات تعمل على تعزيز قدراتها وترســيخ 
مكانتهــا لتصبــح مــن الوجهــات الرائــدة فــي 
ــا  ــي والتكنولوجي ــذكاء االصطناع ــات ال تقني
الرقميــة، واألولــى علــى مســتوى المنطقــة 

فــي مجــال استكشــاف الفضــاء.
ومــن جانبه أكــد مصبح الكعبــي، الرئيس 
ــذي لقطــاع االســتثمار فــي اإلمــارات  التنفي
بشركة مبادلة لالستثمار التزام دولة اإلمارات 
بتطويــر تقنيات جديــدة رائدة وابتكار حلول 
ــرة  ــدة مــن شــأنها أن تســرع مــن وتي جدي

التحــول نحو االســتدامة.
و ســلط بــدر العلمــاء، المديــر التنفيــذي 
لوحــدة المجمعــات االســتراتيجية فــي قطاع 
االســتثمار فــي اإلمــارات لــدى شــركة مبادلة 
لالســتثمار، الضوء على نجــاح دولة اإلمارات 
فــي مســيرتها إلنشــاء وتطويــر مركــز طيران 
يشــمل مرافــق تصنيــع بقيــادة مواطنيــن 
إماراتييــن والنســاء الالتــي يســاهمن بــأدوار 
محوريــة فــي تطويــر مثــل هــذه المرافق. و 
اســتعرض التقــدم المحــرز فــي مجــال وقــود 
الطيــران المســتدام والتوجــه نحــو اســتخدام 

الطاقــة النظيفــة.
ــس  ــي دوغــالس، الرئي ــدوره أكــد تون وب
التنفيــذي لمجموعــة االتحــاد للطيــران علــى 
أهميــة تعــاون القطــاع لتعزيز الجهــود للحد 
مــن االنبعاثــات الكربونيــة وتحقيــق هــدف 
الحيــاد الكربونــي بحلــول عــام ٢٠٥٠. كمــا 
ســلط الضــوء علــى نجــاح االتحــاد للطيــران 

فــي إحرازها تقدمــًا ملحوظــًا لناحية التحول 
نحــو االســتدامة.

واستعرضت القمة خالل يومها األول كيف 
أن تضافر ومواءمة جهود الموردين والعمالء 
فــي قطــاع الدفــاع مــن خــالل الدخــول فــي 
شــراكات اســتراتيجية مــن شــأنه أن يحســن 
ــن رأس  ــة ويطــور م ــدرات الدفاعي ــن الق م
المــال البشــري ويخفــض مــن التكاليــف 
ويعــزز مــن كفــاءة عمليــات القطــاع. وفــي 
هــذا الصــدد، اســتعرض المهنــدس وليــد أبو 
خالــد، الرئيس التنفيذي للشــركة الســعودية 
للصناعات العسكرية، دور الشركة في توفير 
فــرص العمــل مــن خــالل إبــرام الشــراكات 
الدوليــة والتــي تســعى مــن خاللهــا الشــركة 
ــر ٢٥ مقــاواًل  ــن أكب ــح واحــدة مــن بي لتصب
عالميــًا في قطــاع الدفاع بحلــول عام ٢٠٣٠. 
ــة  ــة العالمي ــى القم ــه عل ــي إطــار تعليق وف

لصناعــة الطيــران.
وأضاف أبو خالد: اكتسبت القمة العالمية 
لصناعــة الطيــران هــذه الســمعة المرموقــة 
بفضل قدرتها على توجيه نمو قطاع الطيران 
مــن خــالل توفيــر منصــة إلجــراء المحادثات 
والمناقشــات البنــاءة والمؤثــرة فــي القطاع. 
ونظــرًا لكونهــا واحــدة من الشــركات البارزة 
وســريعة النمــو فــي قطــاع الدفــاع، تــدرك 
ــكرية  ــات العس ــعودية للصناع ــركة الس الش
أهميــة التزامهــا بــأن تكــون جــزءًا فاعــاًل من 
هــذه المهمــة، وُتعتبــر رعايتها لهــذا الحدث 
القيــم مســاهمة هامــة فــي تعزيــز الجهــود 
لحمايــة مســتقبل القطــاع. لــذا نثمــن جهود 
شــركة مبادلــة علــى هــذه الشــراكة ونتطلــع 
إلــى االســتفادة مــن هــذه المنصــة العالميــة 
الســتعراض قدراتنا وتعزيز شــراكاتنا الدولية 
وتســريع الجهــود المبذولة لتوطيــن وتطوير 

القطاعــات الدفاعيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة 
الســعودية ٢٠٣٠. ونأمــل أن يوطــد ويرســخ 
هذا التعاون من العالقات االســتراتيجية التي 
تجمع الجارتين الشقيقتين، المملكة العربية 

الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحدة.
وعلــى مــدار ثالثــة أيام، ســيتضمن جدول 
المناقشــات  العديــد مــن  القمــة  أعمــال 
الطيــران  قطاعــات  حــول  والمحاضــرات 

ــاع. ــاء والدف والفض
ومــن جانبــه قــال تيموثــي هــاوز، العضــو 
المنتــدب لشــركة تارســوس فــي الشــرق 
ــاون  ــدات والتع ــز التعاق ــط: إن تعزي األوس
علــى تطويــر الحلــول التكنولوجيــة يســاهم 
فــي تســليط الضوء بشــكل أكبر علــى أهمية 
الشــراكات فــي قطــاع الدفــاع، والتــي مــن 
ــدول  ــز أمــن ال شــأنها أن تســاعد فــي تعزي
ــة  ــتعرض القم ــل. وتس ــدى الطوي ــى الم عل
ــن  ــة م ــران مجموع ــة الطي ــة لصناع العالمي
أحــدث التقنيــات والحلــول المطــورة بفضــل 
الشــراكات المبرمة بين شركات قطاع الدفاع 
الدولــي. ويســاعد تركيــز القمــة علــى قطــاع 
الدفاع الشــركات في التعــرف على القدرات 
الدفاعيــة الحديثــة مــع مشــاركة قيمــة مــن 

الشــركاء الدولييــن والحكومــات.
وقال جان مارك نصر، رئيس قســم أنظمة 
الفضاء ورئيس شركة إيرباص للدفاع والفضاء: 
تلتزم إيرباص بدعم دولة اإلمارات في مسيرة 
تطويرهــا لقطــاع الطيــران والفضاء. ويســرنا 
اليوم أن نعبر عن مدى فخرنا بتعزيز شراكتنا 
مــع شــركة اليــاه لالتصاالت الفضائية وشــركة 
الثريــا لالتصــاالت فــي عــدد مــن المشــاريع 
الهامــة. كمــا وقعنا مؤخــرًا اتفاقية تعاون مع 
شــركائنا فــي دولــة اإلمــارات لبنــاء وتطويــر 
ــة،  ــار األقمــار الصناعي مركــز لتجميــع واختب
حيــث ســيكون هــذا المركــز متخصصــًا فــي 
تصنيــع وتطويــر أقمــار صناعيــة لالتصــاالت 
والمالحة وأقمار صناعية فائقة الدقة بأحجام 

تتــراوح بيــن ٥٠ – ٢٥٠ كغ.
وُصمــم برنامــج القمــة لهــذا العــام ليعزز 
التفاعــل بيــن المشــاركين ويحفز علــى إبرام 
الشراكات وتقديم الحلول التي من شأنها أن 
تحــدث نقلة نوعية في القطاع. كما ستشــهد 
دورة هــذا العام أنشــطة وفعاليــات جديدة، 
مثل عيادة إرشادية للشركات الناشئة تنظمها 
شركة Aerospace Xelerated، وجلسات حول 
الــدور الرائــد الــذي تســاهم بــه التكنولوجيا 

في تطوير قطــاع الطيران.وام

القمة العالمية لصناعة الطيران تسلط الضوء على 
أهمية التحول الرقمي واستدامة القطاع

جانب من فعاليات القمة

التحول الرقمي يعزز 
من االنتعاش والنمو 
في قطاع الطيران

االستدامة ومكافحة 
التغير المناخي من أبرز 

أولويات القطاع

أعلنــت حكومــة اإلمــارات عــن توقيــع 
اتفاقيــة مــع المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
في مجال تطوير تطبيقات الثورة الصناعية 
الرابعــة، فــي خطــوة تشــكل مرحلــة مهمة 
وجديدة في مســيرة الشراكة االستراتيجية 
بيــن الجانبيــن التــي تمتــد لعشــرين عامــًا، 
بمــا يعــزز جهودهما المشــتركة في صناعة 
المستقبل ورسم مسارات التنمية الشاملة.

ــي  ــور معال ــة بحض ــع االتفاقي ــم توقي ت
محمــد بــن عبــداهلل القرقاوي وزير شــؤون 
مجلس الوزراء و البروفيسور كالوس شواب 
مؤسس ورئيس المنتدى االقتصادي العالمي 
»دافــوس«، ومعالــي عمــر ســلطان العلماء 
وزيــر دولــة للــذكاء االصطناعــي واالقتصاد 
الرقمــي وتطبيقــات العمــل عن بعــد نائب 
العضو المنتدب لمؤسســة دبي للمستقبل، 
ــس  ــول الرئي ــة بله ــان جمع وســعادة خلف
للمســتقبل،  دبــي  لمؤسســة  التنفيــذي 
وجيريمــي يورجنــز المديــر العــام للمنتدى 
االقتصــادي العالمــي، وسيباســتيان باكــوب 
رئيــس الشــبكات والشــراكات عضــو اللجنة 

التنفيذيــة للمنتــدى االقتصــادي العالمــي.
ــاق  ــيع نط ــى توس ــة عل ــص االتفاقي وتن
عمــل مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي 
اإلمارات، الذي تم اإلعالن عن إطالقه قبل 
٣ ســنوات خالل الدورة التاسعة واألربعين 
للمنتــدى االقتصــادي العالمــي عــام ٢٠١٩، 
بما يســهم بتوفير الفرصــة للمركز للوصول 
إلــى شــبكة واســعة حــول العالــم لمراكــز 
الثــورة الصناعيــة الرابعة التابعــة للمنتدى، 
وتبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحة معها 
فــي مجــال المعرفــة المســتقبلية وتوظيف 

تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعة.
كمــا تســهم هــذه الشــراكة برفــد جهود 
المركــز، الــذي تشــرف عليه مؤسســة دبي 
للمســتقبل، لتوفيــر منصــة تجمــع الجهــات 
األعمــال  وقطــاع  والخاصــة  الحكوميــة 
والمجتمع واألوســاط األكاديمية وإشــراكها 
فــي تطويــر السياســات واألطــر التنظيمية، 
ودراســة تطبيقات تقنيــات الثورة الصناعية 

الرابعة.
الصناعيــة  الثــورة  مركــز  وســيواصل 
علــى  العمــل  اإلمــارات  فــي  الرابعــة 
دعــم توظيــف التقنيــات الناشــئة لتحقيــق 
المســتوى  علــى  المجتمعيــة  المنفعــة 
المحلــي واإلقليمــي، ومشــاركة المعــارف 
والتجــارب المحلية مع المنتدى االقتصادي 
العالمــي ومختلف المؤسســات المتخصصة 
في تكنولوجيا المســتقبل، واالســتفادة من 

ــذ  ــي تنفي ــة ف ــات العالمي أفضــل الممارس
ــة. ــادرات المحلي المب

وأكــد معالــي عمــر ســلطان العلماء ، أن 
الشراكة االستراتيجية بين حكومة اإلمارات 
والمنتــدى االقتصــادي العالمــي تهدف إلى 
خدمــة المجتمعــات عبــر توظيــف الــذكاء 

االصطناعي والبلوك تشين ومختلف تقنيات 
المســتقبل، وتبادل الخبرات والممارســات 
المبتكــرة بمــا يســهم بتوفير بيئــات داعمة 
ــدة تســرع  ــر أفــكار ومشــاريع جدي لتطوي
مــن عمليــة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 

والمعرفي.
مــن جهتــه، قــال ســعادة خلفــان جمعة 
بلهــول إن مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
فــي اإلمــارات نجح منذ إطالقــه عام ٢٠١٩ 
بالعمــل مــع العديد من الجهــات الحكومية 
والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية 
لتطويــر ممارســات جديــدة ومبتكرة قائمة 
علــى توظيــف التقنيــات المتقدمــة بما في 
ذلــك تطويــر تطبيقــات الطــب الدقيــق 
لالرتقــاء بــأداء القطــاع الصحــي، وتطويــر 
أدوات الذكاء االصطناعي لمساعدة األطفال 
مــن أصحاب الهمــم على تجــاوز التحديات 
اليوميــة عبر »األلعاب الذكية«، إضافة إلى 
دعــم توظيــف تقنيــات البلــوك تشــين فــي 

ترميــز األصــول الرقمية وتعزيــز فعاليتها.
الصناعيــة  الثــورة  مركــز  أن  ُيذكــر 
ــم  ــذي ت ــارات ال ــة اإلم ــي دول ــة ف الرابع
إطالقــه فــي إطــار التعــاون االســتراتيجي 
ــة اإلمــارات والمنتــدى  بيــن حكومــة دول
عليــه  وتشــرف  العالمــي،  االقتصــادي 
ــى  ــل عل ــتقبل، يعم ــي للمس ــة دب مؤسس
دراســة التغييــرات الجذرية التي تشــهدها 
االقتصــادات والمجتمعــات والسياســات 
العالميــة بهــدف توحيــد الــرؤى وتنســيق 
الجهود لالســتفادة مــن أدوات التكنولوجيا 
الناشــئة والتعامــالت الرقميــة فــي تطويــر 
ــي  ــدة ف ــرص واع ــات واكتشــاف ف الخدم

ــتقبلية.وام ــات المس ــة القطاع كاف

حكومة اإلمارات تعزز شراكتها مع المنتدى االقتصادي 
العالمي في تطوير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

توقيع اتفاقية تعاون 
لتوسيع نطاق اختصاصات 

مركز الثورة الصناعية 
الرابعة في اإلمارات

خلفان بلهول: مركز الثورة 
الصناعية الرابعة طور 

تطبيقات مبتكرة بالتعاون مع 
القطاعين الحكومي والخاص

عمر سلطان العلماء: 
شراكة استراتيجية لخدمة 

المجتمعات وتوظيف 
تكنولوجيا المستقبل

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية الثالثة رقم ٢٥7
موضوع الدعوى : يلتمس المدعى من محكمتكم الموقرة القضاء بـــــــــــــــــ :

قيد الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها وإعالن المدعى عليه بنسخه من الالئحة والمرفقات. 
الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره )٣٥٢.٩٨7.٣٩( درهم )ثالثمائة اثنان 
وخمسون الفا تسعمائة سبعة وثمانون درهما تسعة وثالثون فلسا( مع الزامه بالفائدة القانونية 
بواقع ٩% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. عرض الدعوى على القاضي المشرف 
للنظر عما اذا توافرت بها شروط امر األداء من عدمه وفي حالة توافرها إحالة الدعوى لقاضى 
امر األداء طبقا لنص المادة )١7( فقرة )٨( من الالئحة التنظيمية وإصدار االمر بإلزام المدعى 
عليه بأداء مبلغ وقدرة )٣٥٢.٩٨7.٣٩( درهم )ثالثمائة اثنان وخمسون الفا تسعمائة سبعة 
وثمانون درهما تسعة وثالثون فلسا( مع الزامه بالفوائد القانونية بواقع ٩% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى تمام السداد . إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

المدعي: البنك التجارى الدولي )ش.م.ع( عنوانه : امارة دبي - شارع الشيخ زايد-برج لطيفة 
? الطابق )٣٨( ? مكتب رقم )٣٨٠١(

المطلوب إعالنه : ١- جي كيان صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها يلتمس المدعى من محكمتكم الموقرة 
عليه  المدعى  وإعالن  لنظرها  جلسة  أقرب  وتحديد  الدعوى  قيد   : بـــــــــــــــــ  القضاء 
بنسخه من الالئحة والمرفقات. الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره 
الفا تسعمائة سبعة وثمانون درهما تسعة  )٣٥٢.٩٨7.٣٩( درهم )ثالثمائة اثنان وخمسون 
تمام  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بواقع ٩% من  القانونية  بالفائدة  الزامه  مع  فلسا(  وثالثون 
السداد. عرض الدعوى على القاضي المشرف للنظر عما اذا توافرت بها شروط امر األداء من 
عدمه وفي حالة توافرها إحالة الدعوى لقاضى امر األداء طبقا لنص المادة )١7( فقرة )٨( 
بأداء مبلغ وقدرة )٣٩.٣٥٢.٩٨7(  المدعى عليه  بإلزام  التنظيمية وإصدار االمر  الالئحة  من 
درهم )ثالثمائة اثنان وخمسون الفا تسعمائة سبعة وثمانون درهما تسعة وثالثون فلسا( مع 
الزامه بالفوائد القانونية بواقع ٩% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . إلزام المدعى 
عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق 
٣٠-٠٥-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا 
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى  رقم 
38 / 2022 / 492 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

الخصم المدخل األول / شركة/ بيست بردز لتجارة المعدات الثقيلة 
الخصم المدخل الثاني / شركة/ المجد العربي لتجارة قطع غيار السيارات

الخصم المدخل الثالث / شركة/ طيور الخليج لتجارة مواد البناء
الخصم المدخل الرابع / شركة/ تيكسون للتجارة العامة

الخصم المدخل الخامس / السيد/ عبداهلل محمد أحمد سعيد الزيودي 
الخصم المدخل السادس / شركة/ جامز للمقاوالت 

الخصم المدخل السابع / بنك اإلمارات دبي الوطني 
الخصم المدخل الثامن / بنك نور اإلسالمي سابقًا المستحوذ عليه من بنك دبي االسالمي 

الخصم المدخل التاسع / مصرف الهالل 
الخصم المدخل العاشر/ بنك المشرق 

الخصم المدخل الحادي عشر / بنك رأس الخيمة 
الخصم المدخل الثاني عشر / ستاندر تشارترد بنك 

الخصم المدخل الثالث عشر / سيتي بنك 
الخصم المدخل الرابع عشر / بنك الخليج األول 

الخصم المدخل الخامس عشر / هيئة كهرباء ومياه دبي 
أعاله  المذكورة  الدعوى  في  حسابي  خبير  إنتدابنا  تم  قد  أنه  علمًا  سيادتكم  نحيط 
عبيد  إبراهيم محمد  السيد/  القطامي، ضد  عبيد  علي محمد  السيد/  من  والمرفوعة 
القطامي وعليه وبصفتكم أطراف في الدعوى كخصم مدخل فأنتم مكلفين بالحضور أو 
من يمثلكم قانونًا في إجتماع الخبرة المقرر عقده يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١ 
في تمام الساعة ١١:٠٠ ظهرًا عبر تقنية المكالمات الصوتية والمرئية عن ُبعد عبرتطبيق 
»ZOOM« وعليه يرجى التواصل مع الخبير على رقم الهاتف األرضي ٠٤٨٨٦٨١٨٤ أورقم 
هاتف ٠٥٢٤٤٩7٥٥٩ - وسوف يتم تزويدكم برابط االجتماع بعد تزويدنا برقم الهاتف 
المتحرك لألشخاص المخولين بحضور اإلجتماعات وبالبريد اإللكتروني أيضًا وتزويدنا 
بصورة الهوية والتوكيالت والتفويضات الالزمة. علما بأنه في حال تخلفكم عن الحضور 

فان الخبرة ستباشر أعمالها وفقا للصالحيات المخولة لها قانونًا.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 مذكرة اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 2250/ 2021 - استئناف مدني

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ أ/ محمد مقبل الكثيري - قيد رقم »٢0٥«



11العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م

أكــدت األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة 
التربوية على أن التعليم سيظل في صدارة 
اهتمامات القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة، ولــم تتوان عن تطويره 
واالرتقــاء بمخرجاتــه، لتحتــل مكانتها بين 
األمم المتقدمة، والمجتمعات المزدهرة، 
ــي  ــم أهــم ركائزهــا الت ــت التعلي إذ جعل
أسســت عليهــا مســيرة النهضــة التنمويــة، 
لتدخل ســباق التنافســية العالميــة، بتاريخ 
حافــل مــن تطويــر منابــر المعرفــة، بــدءًا 
مــن مجالــس العلــم، ووصــواًل إلــى أجيال 

الــذكاء االصطناعــي والكوكب األحمر . 
وأشــارت األمانــة العامة لجائــزة خليفة 
التربويــة إلــى أن التعليم ســيواصل نهضته 
وتميــزه خــالل الفتــرة المقبلــة باعتبــاره 
أحــد الركائــز األساســية التــي تنطلــق منها 
رؤيــة القيادة الرشــيدة ألجندة الخمســين 
المقبلــة ومئويــة اإلمــارات ٢٠7١، والتــي 
تســتهدف بناء الكوادر الوطنية وتســليحها 
بالعلم والمعرفة وإكســابها مهارات العصر 
لرســم خريطــة مســتقبل مشــرق لألجيــال 

. المقبلة 
جــاء ذلــك خــالل النــدوة العلميــة التي 
نظمتهــا األمانــة العامة للجائــزة بعنوان » 
خليفــة والتمكيــن في التعليــم » وتحدث 
فيهــا الدكتــور خالــد العبــري عضــو اللجنة 
التنفيذية للجائزة وشــهدها كل من محمد 
ســالم الظاهري عضو مجلــس أمناء جائزة 
خليفــة التربويــة وأمــل العفيفــي األميــن 
العــام لجائــزة خليفــة التربويــة وعدد من 
التربوييــن والجمهــور وذلــك علــى هامش 
فعاليــات معــرض أبوظبــي الدولي للكتاب 

 . ٢٠٢٢
وفــي بدايــة الندوة قــال الدكتــور خالد 
العبــري :منــذ أن تولى المغفور له الشــيخ 
ــب اهلل  ــان »طي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
ثــراه« مقاليــد حكــم دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي ٣ نوفمبــر ٢٠٠٤، 
ظــل التعليــم الهاجــس األكبــر للدولــة، إذ 
أرســى ركائــزه المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثراه«، 
ونهــض بــه وارتقى بمخرجاته ومؤسســاته 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان »رحمه 
اهلل«، ووجــه المغفــور لــه الشــيخ خليفــة 
بتوطين الوظائف اإلدارية والتدريسية في 

قطــاع التعليــم وبلغــت نســبة المواطنيــن 
العامليــن فــي ســلك التربيــة والتعليــم في 
بعض المدارس والمنشآت التعليمية ١٠٠%، 
واليــوم تنتشــر المــدارس فــي كل ربــوع 
الدولــة، لينــال كل طالــب وطالبــة حظــه 
مــن التعليــم والرعايــة التربويــة مــن دون 
تمييز، والســيما بعد اعتماد قانون إلزامية 

ــم وتطبيقه. التعلي
وأضــاف د. العبــري: إن التعليــم حظي 
ــة  ــيخ خليف ــه الش ــور ل ــد المغف ــي عه ف
ــراه«  ــب اهلل ث ــان »طي ــد آل نهي ــن زاي ب
ــوى  بتطــور شــامل فــي المناهــج والمحت
الدراســي وارتكزت منظومــة التعليم على 
ــز  ــاري وتعزي ــش الحض ــامح والتعاي التس
ــإن  ــد ف ــرام اآلخــر، وبالتأكي ــوع واحت التن
مســيرة تطــور منظومة التعليــم اإلماراتية 
ســتتواصل وستشــهد قفــزات نوعيــة بارزة 
ترجمــة للرؤيــة الثاقبــة لصاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل« فهو قائد استشــرف 
المســتقبل ورســم خارطــة طريــق تعلــي 
مــن مكانــة دولــة اإلمــارات وريادتهــا فــي 
مؤشــرات التنافسية العالمية ، كما تتكامل 
هــذه الرؤيــة الخالقــة فــي قطــاع التعليــم 
وأجندتــه الوطنيــة بدعــم ال محــدود مــن 
قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت راش
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي » رعاه 
اهلل » وأصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس 

األعلــى حــكام اإلمــارات.
وقــال د. العبــري: إن تطور التعليم في 
دولة اإلمارات ال يقف عند حقبة تاريخية 
معينــة بــل هــو نهــج ثابــت فــي أجنــدة 
دولــة اإلمارات ورؤيتها للمســتقبل، وهذا 
مــا أكــدت عليــه مبــادئ وثيقة الخمســين 
فالتعليــم هــو الغــد المشــرق وهــو جســر 

التواصــل الحضاري مع العالم وهو شــجرة 
التســامح واألخوة اإلنســانية التي انطلقت 

مــن ربــوع دولــة اإلمــارات للعالم .
ــري خــالل  ــد العب ــور خال وأشــار الدكت
النــدوة إلــى أن المغفور له الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان » طيــب اهلل ثــراه »، 
أطلــق عدًدا مــن المبادرات اإلســتراتيجية 
التــي استشــرفت مســتقبل التعليــم ومنهــا 
جائــزة الشــيخ خليفــة للمعلم ومــا ارتبط 
ــر  ــم وتوفي ــة المعل ــم مكان ــن دع ــا م به
البيئــة الجاذبــة لــه فــي الميــدان التربــوي 
ــزة  ــى جائ ــام ٢٠٠7 إل ــي الع ــت ف وتحول
خليفــة التربويــة وتهــدف إلى نشــر ثقافة 
التميــز في الميدان التربوي محليًا وعربيًا، 
وتطــرح الجائــزة فــي دوراتهــا المختلفــة 
مجــاالت تغطــي التعليم بشــقيه الجامعي 
ومــا قبل الجامعي، ونجحــت الجائزة منذ 
اطــالق مســيرتها فــي اكتشــاف المواهــب 

ورعايــة المتميزيــن .
ومــن جانبه قال محمد ســالم الظاهري 
: إن التعليم سيظل قاطرة التنمية الوطنية 
فــي فكــر ورؤية القيادة الرشــيدة، مشــيرًا 
إلــى المبادرات والمشــاريع التــي طرحتها 
القيــادة والمرتبطــة بهــذا القطــاع الحيوي 
ــة  ــزة خليف ــه جائ ــا تطرح ــا م ــن بينه وم
 ٢٠٢٢ الحاليــة  دورتهــا  فــي  التربويــة 
مــن مجــاالت متنوعــة باإلضافــة إلــى 
ــة  ــة العالمي ــزة خليف ــال جائ ــا مج طرحه
للتعليــم المبكــر  وهياألولــى مــن نوعهــا 
علــى مســتوى العالــم وتهــدف إلــى دعــم 
المبــادرات والبحوث وأفضل الممارســات 

فــي التعليــم المبكــر .
وأكــدت أمــل العفيفــي علــى أن دعــم 
وتمكيــن المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان » طيب اهلل ثراه » لقطاع 
التعليــم امتد ليشــمل هــذا القطــاع محليًا 

واقليميــًا ودوليــًا، حيــث قدمــت مؤسســة 
خليفــة بــن زايــد لألعمــال اإلنســانية 
ــادرات  ــا ال محــدوًدا للمب ــة دعم والخيري
التعليمية محليًا واقليميًا ودوليًا، وشــهدت 
مشــاريع صنــدوق أبوظبــي للتنميــة أيضــا 
ــم  ــاع التعلي ــم قط ــي دع ــة ف ــة نوعي نقل
للــدول المحتاجــة عبــر انشــاء المــدارس 
ــا واســتقطاب  ــة له ــى التحتي ــر البن وتوفي
المعلمين وغيرها من المشــاريع التنموية 

التــي اســتهدفت رفــاه االنســان .
ــر  ــدور الكبي ــى ال ــت العفيفــي إل ولفت
ــر  ــالل األحم ــة اله ــه هيئ ــض ب ــذي تنه ال
والتــي قدمــت عــددًا مــن  اإلماراتيــة 
المبادرات اإلســتراتيجية في قطاع التعليم 
علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، 
ودشــنت المــدارس والجامعــات وزودتهــا 
بأحدثاألجهــزة والتقنيات المتطورة لنشــر 

ــم . التعليــم والمعرفــة فــي العال

على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
»خليفة التربوية«: التعليم يتصدر أولويات القيادة الرشيدة للخمسين المقبلة

¢ الشيخ خليفة اطلق مبادرات استراتيجية رائدة لتعليم يعزز التسامح والتعايش الحضاري  

محمد الظاهري وأمل العفيفي وخالد العبري خالل الندوة 

محمد سالم الظاهري : التعليم سيظل قاطرة 
التنمية الوطنية في فكر ورؤية القيادة الرشيدة

خالد العبري: خليفة ارتقى بمكانة المعلم وعزز 
التوطين للهيئتين اإلدارية و التدريسية

أمل العفيفي : دعم قطاع التعليم للدول 
المحتاجة وتوفير البنى التحتية لها

المدارس تضمن مستوى عاليًا من المرونة 
للتعامل مع إجراءات »كوفيد19« 

أبوظبي - الوطن

ــث  ــاع الثال ــال االجتم انطلقــت أمــس أعم
والعشــرين لمجلــس الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
المتجددة »آيرينا« في أبوظبي، وذلك بحضور 
أكثــر مــن ٣٠٠ منــدوب رفيــع المســتوى مــن 

١٠٠ دولــة حــول العالــم.
ــن  ــتمر يومي ــذي يس ــاع ال ــث االجتم يبح
ــة  ــود توســيع نطــاق تحــول قطــاع الطاق جه
علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار الوقــود األحفوري 

ــة. ــادة المخــاوف المناخي وزي
واســتهل االجتمــاع أعمالــه، بوقــوف أعضاء 
ــة المتجــددة  ــة للطاق ــة الدولي ــس الوكال مجل
»آيرينــا« دقيقــة صمــت علــى روح المغفــور 
نهيــان  آل  زايــد  بــن  الشــيخ خليفــة  لــه 
»رحمــة اهلل« معربيــن عــن تمنياتهــم لدولــة 
تحــت  واالزدهــار  التقــدم  دوام  اإلمــارات 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــادة صاح قي
 زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل”.

وقــال فرانشيســكو ال كاميرا، مديــر عام الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة في كلمته االفتتاحية: 
»تؤثــر األزمــات المتفاقمــة الناجمــة عن تأجج 
النزاعــات واســتمرار األوبئــة بشــكل كبير على 
نظــام الطاقــة العالمــي، وهــو ما يلقــي بظالله 
على مختلف القطاعات وأشكال الحياة اليومية 
، لــذا علينــا التركيــز علــى الحلــول التــي يمكن 
نشرها بالسرعة الالزمة وعلى النطاق المطلوب، 
وفــي ظــل هذا المشــهد، ســتكون النتائــج التي 

ســيخرج بها اجتماعنا اليوم بالغــة األهمية«.
مــن جانبه، قال معالي الدكتور والتر فيري، 

نائــب وزيــر الصناعــة والطاقــة والتعديــن فــي 
أوروغــواي رئيــس اجتماع المجلس في كلمته: 
»إن المســار الذي تبنته األوروغواي في تطوير 
قطاع الطاقة المتجددة معروف جيدا ويعكس 
التــزام بلدنــا في هــذا المجال، ومــع ذلك، فإن 
التحديــات الملحة التي تواجهنا اليوم، ال ســيما 
مــا يتعلــق بتغير المنــاخ وأزمة الطاقة، تشــكل 
دوافــع قويــة لتســريع وتيــرة عملنا فــي مجال 
تطوير الطاقة المتجددة، ونحن مؤمنون بأهمية 
دور »آيرينــا« وخصيصــاً فــي ظــل التحديــات 
الحالية، لتوفير حلول تســاعد المجتمع الدولي 

على تحقيق التنمية المســتدامة«.
يتكــون مجلــس »آيرينا« مــن ٢١ عضواً يتم 

انتخابهــم لمــدة عاميــن علــى أســاس التنــاوب 
لضمــان المشــاركة الفاعلــة لــكل مــن الــدول 
الناميــة والدول المتقدمــة، والتوزيع الجغرافي 
العــادل والمنصــف، ويقــوم بتســهيل التشــاور 
والتعــاون بيــن األعضــاء ويناقــش برنامج عمل 

الوكالــة وميزانيتهــا والتقرير الســنوي.
كانت »آيرينا« قد نشــرت في وقت ســابق 
مــن العــام الحالــي تقريرها »نظرة مســتقبلية 
لتحــوالت الطاقــة حــول العالم«، والــذي يمثل 
خارطة طريق عملية تبحث الخطوات الواجب 
اتخاذها بحلول عام ٢٠٣٠ لتنفيذ حلول المناخ 
وأهــداف الطاقــة قريبة المدى بشــكل متزامن 

وعاجل. وام

نظمت إدارة التعاون الدولي في وزارة 
العــدل بالتعاون مع إدارة حقوق اإلنســان 
فــي وزارة الخارجيــة، ورشــة عمــل حــول  
تطوير استراتيجيات تنفيذ اتفاقية مناهضة 
التعذيــب، والتي كانت دولــة اإلمارات قد 
صادقت عليها بموجب المرســوم االتحادي 
رقــم 7٣ لعــام ٢٠١٢، وتأتي هذه الورشــة 
فــي إطــار دعــم الجهــود الوطنيــة، وتبادل 
ــة  ــذ اتفاقي ــي تنفي ــات ف ــل الممارس أفض
مكافحــة التعذيــب والحــد منهــا، وتعزيــز 
القــدرات الوطنيــة، مــن خــالل زيــادة 
الوعــي والمعرفــة بشــأن اإلطــار المعياري 
الدولــي لمكافحــة التعذيــب والمتمثل في 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبروتوكــول 

االختيــاري الملحــق باالتفاقيــة، وتوضيــح 
ــة  ــة والقضائي ــراءات القانوني ــاق اإلج نط
لجعــل المعاييــر الدوليــة جزءًا مباشــرًا من 
االستراتيجيات الوطنية لمناهضة التعذيب، 
وتعزيــز اليات المســاءلة، واإلطار القانوني 
والمؤسســي لمنع التعذيب على المستوى 
الوطنــي، وتبــادل أفضــل الممارســات فــي 
هذا الســياق. وقدم الورشة المستشار عبد 
الوهــاب الهانــي الخبير الدولــي لدى األمم 
المتحــدة، والمستشــار الخــاص بالمبــادرة 
الدوليــة لمناهضــة التعذيــب فــي جنيــف 
سويســرا، وحضرهــا ٤٥ مشــاركًا مــن قبــل 
عــدد مــن الجهــات ذات العالقــة، باإلضافة 
الى أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة 
مــن وزارة العــدل  والنيابــة المحليــة فــي 
ابوظبــي ودبــي  وراس الخيمــة، وممثليــن 

عــن وزارة الداخليــة ووزارة الخارجيــة 
ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة 
االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن 
المنافــذ  والهيئــة الوطنية لحقوق االنســان 
والقضــاء العســكري. والجديــر بالذكــر انــه 
ومنــذ انضمــام دولــة االمارات الــى اتفاقية 
ــره مــن ضــروب  ــب وغي مناهضــة التعذي
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو المهينــة عــام ٢٠١٢ تــم تشــكيل فريــق 
عمــل وطنــي مــن الجهــات الوطنيــة ذات 
العالقــة  لمتابعــة عمليــة االســتعراض وقد 
عقــد هــذه الفريق عدة اجتماعــات دورية 
ــي فــي  ــة تقريرهــا االول ، وقدمــت الدول
ــة االســتعراض  ــدًا لمرحل ــام ٢٠١٨ تمهي ع
والــذي مــن المقــرر عقــده فــي منتصــف 

شــهر يوليــو المقبل.

أعلن مكتب أبوظبي لالستثمار بالتعاون 
أبوظبي  في  والمعرفة  التعليم  دائرة  مع 
ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص لبناء ثالث مدارس في مدينة زايد 
على تحالف شركات بقيادة شركة »بيسيكس« 
و«مجموعة بيليناري«، ليبلغ المشروع بالتالي 

مرحلة التعاقد واإلغالق التجاري.
القطاعين  بين  الشراكة  ويهدف مشروع 
العام والخاص لبناء مدارس مدينة زايد إلى 
ثالث  ونقل  وصيانة  وتمويل  وبناء  تصميم 
إلى  تصل  استيعابية  بطاقة  مدارس جديدة 
٥٣٦٠ طالبًا وطالبة في مدينة زايد في أبوظبي.

البداية  من  المشروع  هذا  تصميم  وتم 
حتى مرحلة الترسية والتعاقد وفًقا لقانون 
الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، 
ليسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في 

مشاريع البنية التحتية العامة في أبوظبي.
األسترالية  »بيليناري«  مجموعة  وتتمتع 
المتخصصة في تطوير مشاريع الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص بسجٍل حافٍل في تسليم 
مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر »بيليناري« من المجموعات الجديدة 
 الوافدة إلى قطاع األعمال في إمارة أبوظبي.

وبالتعاون مع مجموعة »بيسيكس« البلجيكية 
العام  منذ  الدولة  في  أعمالها  تنشط  التي 
١٩٦٥، والتي أشرفت على العديد من مشاريع 
البنية التحتية المرموقة مثل متحف جوجنهايم 
أبوظبي سيقدم التحالف حل تسليم مبتكرًا 
دائرة  مدارس  لتشييد  عالمية  وبمواصفات 
التعليم والمعرفة في أبوظبي في مدينة زايد.

كل  في  التعليم  خدمات  توفير  وسيتم 
منفصل  بشكل  المدارس  هذه  من  مدرسة 
التعليمية«  الشراكات  »مدارس  قبل  من 
إطار  في  اختيارها  سيتم  والتي  الخاصة 
برنامج دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 
والخاص. العام  القطاعين  بين   للشراكة 

ويعتبر هذا المشروع الفريد لبناء المدارس 
األول من نوعه المتكامل مع برنامج الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص للتعليم في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والذي سيعمل 
على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية باالستفادة 
من اإلمكانات المتقدمة ألفضل مزودي خدمات 
البنية التحتية وخدمات التعليم ذات الجودة 
العالمية ضمن إطار عمل واحد للشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
متطلبات  لتلبي  المدارس  تصميم  وتم 
»استدامة«،  ببرنامج  الخاصة  االستدامة 
ولتضمن مستوى عاليًا من المرونة للتعامل 
مع إجراءات »كوفيد١٩« من حيث االستخدام 

والتخطيط المكاني. 
وستوفر هذه المدارس عند تسليمها للطلبة 
عالية  تعليمية  بيئات  إلى  الوصول  إمكانية 
جاذبية  يعزز  مما  ومرافق حديثة،  الجودة 
عام. بشكل  أبوظبي  وإمارة  زايد   مدينة 

وبهذه المناسبة، قال محمد الظاهري، المدير 
التنفيذي باإلنابة لقطاع المؤسسات التجارية 
في مكتب أبوظبي لالستثمار: »يفخر مكتب 
هذا  تسليم  في  بنجاحه  لالستثمار  أبوظبي 
المشروع خالل مدة قياسية بلغت ١7 شهرًا 
منذ اإلعالن عن دراسة الجدوى وصواًل إلى 
مرحلة الترسية واإلغالق التجاري، وهي مدة 

زمنية قياسية لمثل هذه المشاريع في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما أن جودة 
الوثائق الخاصة التي اتسم بها العطاء عززت 

من النجاح الكبير لهذا المشروع«.
توقع  على  القدرة  أن  الظاهري  وأوضح 
االحتياجات والمتطلبات المختلفة للمستثمرين 
أمر هام للحفاظ على ثقتهم، وسيمثل هذا 
األمر أولوية مستمرة إلثراء آلية صنع القرار 
الذي يواصل  أبوظبي لالستثمار  في مكتب 
جهوده لتطوير برنامج الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في أبوظبي وقال: »نتطلع ألن 
نكون بمثابة معيار ذهبي للمستثمرين، وأن 
نقدم أفضل المشاريع في إطار الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص التي تمكن المستثمرين 
المحليين والدوليين المشاركة فيها وتعزز من 
ثقتهم بنا وقدرتنا على توفير أفضل المشاريع 
والعطاءات الرئيسية ذات الجودة العالية والهامة 
لتجسيد رؤية أبوظبي طويلة األجل للتطور 

واالزدهار في المستقبل«.
العامري،  الدكتور طارق  قال  من جانبه 
لدى  والمرافق  التحتية  البنية  مكتب  مدير 
دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: »نكّرس 
في دائرة التعليم والمعرفة جهودنا لالستمرار 
بمسيرة تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم 
على امتداد مناطق اإلمارة، بما يلبي احتياجات 
الطلبة وأولياء األمور.. إنشاء المدارس الثالث 
الجديدة بهذه المواصفات العالمية يعزز حصول 
المزيد من الطلبة على التعليم النوعي في 
أبوظبي، وتمكينهم من التعلم في بيئة صحية 

ومتطورة«.
واستقطب العطاء الخاص بمشروع تشييد 
المدارس نخبة من شركات التطوير واالستثمار 

الدولية ليتم ترسيته بنجاح ليبلغ مرحلة التعاقد 
واإلغالق التجاري.

ومن المتوقع أن يصل المشروع لمرحلة 
اإلغالق المالي في شهر يوليو ٢٠٢٢، ليكتمل 
العمل على إنشاء المدارس بالتزامن مع بدء 
الفصل الدراسي المحدد للمدارس الثالث في 

سبتمبر عام ٢٠٢٤.
برنامج  من  جزءًا  المشروع  هذا  ويمثل 
مكتب أبوظبي لالستثمار للشراكة بين القطاعين 
العام والخاص الذي يهدف لتعزيز مشاركة 
واستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية 

التحتية العامة.
عن  المسؤولة  المركزية  الهيئة  وبصفته 
التحتية  البنية  ومنح جميع مشاريع  تطوير 
أبوظبي  مكتب  فإن  أبوظبي،  إمارة  في 
الهيئات  مختلف  مع  يعمل  لالستثمار 
مشاريع  ومنح  لتحديد  الحكومية  والدوائر 
في  تساهم  التي  الرئيسية  التحتية  البنية 
 تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقام مكتب أبوظبي لالستثمار مؤخرًا بتحديث 
دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة 
وعملية لألطر واإلجراءات العامة لعمليات 
الشراكة في  وإدارة مشاريع  طرح وترسية 

إمارة أبوظبي.
وباإلضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، يتولى مكتب أبوظبي لالستثمار 
مسؤولية طرح العطاءات الخاصة بمشاريع 
البنية التحتية التي يتم تطويرها بموجب عقود 
المساطحة، وهي عقود إيجار طويلة األمد 
لألراضي تمكن شركات القطاع الخاص من 
االستفادة من اإلمكانات الكبيرة من األراضي 

العامة في إمارة أبوظبي. وام

انطالق االجتماع الـ23 لمجلس »آيرينا« في أبوظبي

ترسية مشروع تشييد 3 مدارس حديثة في أبوظبي ضمن »العدل« تنظم ورشة تدريبية حول االستراتيجيات الوطنية لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب
برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جانب من المشاركين في الورشة

تم تصميم المدارس لتلبي متطلبات 
االستدامة الخاصة ببرنامج »استدامة« 

أبوظبي - الوطن

خالل االجتماع
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اقتصاد
العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بقالة واحة ناهل

رخصة رقم: CN-1119313 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سمرقند للمكسرات

رخصة رقم: CN-3671699 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: تكسايد خدمات تشغيل النفط ذ.م.م 
عنوان الشركة: جزيرة ابوظبي, شرق 5, 0 : ~, مبنى, 

السيد احمد خليفه يوسف احمد اليوسف و اخرين
CN-2745237 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون 
، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 19/05/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205019225

تاريخ التعديل 23/05/2022
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
راينز دراي كلين

رخصة   رقم:  CN-1071003  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة حنان حسين اسماعيل احمد %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ناصر محمد ناصر عبداهلل البريكى 
الشخص  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من   / قانوني  شكل  تعديل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ راينز دراي كلين

RYANS DRY CLEAN
إلى / راينز دراي كلين - شركة الشخص الواحد ذ م م

RYANS DRY CLEAN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / إضافة غسل السجاد وتنظيفه )9601004( 

تعديل نشاط / إضافة التنظيف الجاف للمالبس والستائر والمفارش 
والبطاطين والسجاد )بالبخار( )9601005(

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
تاريخ نشر هذا  يومًا من  أربعة عشر  االقتصادية خالل  التنمية 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

4 مي 4 كافيه

رخصة رقم: CN-2861784 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

أيه أند كيو للعطور

رخصة رقم: CN-3982898 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

انجاز لتنجيد السيارات

رخصة رقم: CN-2483765 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: اكسبرس وان للمقاوالت العامة - شركة 

الشخص الواحد ذ م م 
عنوان الشركة: جزيرة ابوظبي, غرب 6, 0 : ~, مبنى, 

السيدة حمده احمد محمد سعود عرار و اخرين
CN-2964027 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / القمة - محاسبون قانونيون ، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 17/05/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205017362

تاريخ التعديل 24/05/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شركة االصول للمقاوالت العامة ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1118435  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / اسامه على بركات على من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / اسامه على بركات على من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سرحان قائد سيف الحمودى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ شركة االصول للمقاوالت العامة ذ م م
AL USOOL GENERAL CONTRACTING CO. LLC

إلى / شركة االصول للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 AL USOOL GENERAL CONTRACTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مختبر برستيج لألسنان - ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1191374  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد شادى محمود صابونى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد شادى محمود صابونى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خالد محمد على سلطان الحمادى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مختبر برستيج لألسنان - ذ م م

PRESTIGE DENTAL LABORATORY L.L.C
إلى / مختبر برستيج لألسنان- شركة الشخص الواحد ذ م م

 PRESTIGE DENTAL LABORATORY
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية برجيل الظفرة مول ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3964572  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ صيدلية برجيل الظفرة مول ذ.م.م
BURJEEL PHARMACY AL DHAFRA MALL L.L.C

إلى / صيدلية برجيل ريتيل ذ.م.م
BURJEEL RETAIL PHARMACY L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة نايف للنقليات العامة

رخصة رقم: CN-1026662 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم شاورما و فالفل شفل - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-2976304  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مطعم شاورما و فالفل شفل - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
 SHUFFLE RESTAURANT SHAWARMA AND FALAFEL

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / كافيه اشبال شكس - شركة الشخص الواحد ذ م م

ASHBAL CHICKS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز سوفت كوبي لنسخ الخرائط

رخصة   رقم:  CN-1268994  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خالد مبارك سيف 

سعيد الهاملى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خالد مبارك سيف 

سعيد الهاملى 
تعديل نوع الرخصة / من تجارية إلى مهنية

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مصبغة وايت بلس

رخصة   رقم:  CN-2722879  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد احمد سالم 

على المحرمى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عوض محمد عوض 

سالم الكثيرى
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: مطعم وكافيه شيف واي ذ.م.م 

عنوان الشركة: مصفح, الصناعية - م 2 - ق 11 - محل 19, 
بناية / سمو الشيخ عبداهلل بن زايد بن سلطان ال نهيان

CN-1837464 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / القمة - محاسبون قانونيون ، كمصفي 

قانوني للشركة بتاريخ 23/05/2022
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205009592

تاريخ التعديل 24/05/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
باب كشمير للنقليات والمقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-1941577  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ابراهيم على غلوم 

موسى العبيدلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف هشام محمد عبود 

عامر بن حريز
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

األمل استشارات هندسية في تخطيط المرور ووسائل النقل

رخصة رقم: CN-4472198 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
هدى سبا اند بيوتي الونج ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2618527  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / هدى بن اخى من شريك إلى مالك 

تعديل نسب الشركاء / هدى بن اخى من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حيدر صالح احمد على المصعبى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ هدى سبا اند بيوتي الونج ذ.م.م
HOUDA SPA AND BEAUTY LOUNGE L.L.C

إلى / هدى سبا اند بيوتي الونج - شركة الشخص الواحد ذ م م
 HOUDA SPA AND BEAUTY LOUNGE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3749 تاريخ 2022/05/25
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة البحرية للنقليات العامة

رخصة   رقم:  CN-1023704  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة البحرية للنقليات العامة
AL BAHRIYYA GENERAL TRANSPORT ESTABLISHMENT

إلى / مؤسسة نيفي للنقليات العامة
NAVY GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.



13العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢١ تحكيم والمصدق عليها 
بالقرار رقم 77 لسنة ٢٠١٩ أمر على عريضة تحكيم ، بسداد المبلغ المنفذ به 

وقدره ١٠١٠٤٥١ درهم ، شاماًل للرسوم والمصاريف
إمارة  اإلمارات -  الصايغ عنوانه  ناصر محمد ناصر حسين حسن  التنفيذ  طالب 
دبي - بورسعيد - ديره - دبي - مبنى بزنس بوينت - شقة ١٠٥ ويمثله ناديه 

عبدالرزاق محمدي
المنخول   - دبي  إمارة   - اإلمارات  عنوانه:  ليمتد  بريز  مارينا  إعالنه  المطلوب 
- بر دبي - دبي - شارع خليفة بن زايد - مبنى برجمان سنتر - شقة ٢٣٠٥ - 

  priyesh.kapadia@bdo.ae - ٠٤٢٢7٠٥٥٢٣٤١١٢٣ - ٠١٥١
موضوع اإلعالن : أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه 
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن 
٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير 
ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد 
بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن 
المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  

اسم   -١٨٦ االرض  رقم   - دبي  مرسى  المنطقة:   - االنشاء(  )قيد  وحدة سكنية 
المبنى: ماي تاور - رقم الوحدة ٣٦٠٤ - المساحة : ٦٠.٥7 متر مربع - التقيم : 

7٣١7٨٥.7١ درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 211 / 2019 / 646 - تنفيذ عقاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢١ تحكيم والمصدق عليها 
بالقرار رقم 77 لسنة ٢٠١٩ أمر على عريضة تحكيم ، بسداد المبلغ المنفذ به 

وقدره ١٠١٠٤٥١ درهم ، شاماًل للرسوم والمصاريف
إمارة  اإلمارات -  الصايغ عنوانه  ناصر محمد ناصر حسين حسن  التنفيذ  طالب 
دبي - بورسعيد - ديره - دبي - مبنى بزنس بوينت - شقة ١٠٥ ويمثله ناديه 

عبدالرزاق محمدي
المنخول   - دبي  إمارة   - اإلمارات  عنوانه:  ليمتد  بريز  مارينا  إعالنه  المطلوب 
- بر دبي - دبي - شارع خليفة بن زايد - مبنى برجمان سنتر - شقة ٢٣٠٥ - 

  priyesh.kapadia@bdo.ae - ٠٤٢٢7٠٥٥٢٣٤١١٢٣ - ٠١٥١
موضوع اإلعالن : أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه 
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن 
٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير 
ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد 
بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن 
المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  

اسم   -١٨٦ االرض  رقم   - دبي  مرسى  المنطقة:   - االنشاء(  )قيد  وحدة سكنية 
المبنى: ماي تاور - رقم الوحدة ٣٦٠٤ - المساحة : ٦٠.٥7 متر مربع - التقيم : 

7٣١7٨٥.7١ درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر للمنفذ ضده في التنفيذ 
رقم 211 / 2019 / 646 - تنفيذ عقاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع الدعوى طلب بتوقيع الحجز التنفيذي على حق )المنفعة( المرهونة تمهيدًا 
لبيعها بالمزاد العلنى سندًا ألحكـام القانون رقم )١٤( لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني 
ألفًا  لمبلغ وقدره ٩.١٩٥.٢٠٠.٠١ درهم تسعة ماليين ومائة وخمسة وتسعون  وفاًء 

ومائتي درهمًا وواحد فلسًا.
طالب التنفيذ ابوظبي للتمويل ش.م.خ وآخرون عنوانه محلها المختار : مكتب علي 
حبيب ومشاركوه - دبي شارع الشيخ زايد - سما تاور - الطابق االول - مكتب رقم 

 dubai@ahlegal.ae ١٠٥ هاتف رقم ٠٤٣٥٨٨٤٤٤ - البريد اإللكتروني
ويمثله علي أحمد حبيب عبدالكريم الخاجة

المطلوب إعالنه فورزون ديكور الصناعية ذ.م.م عنوانه: إمارة دبي - منطقة القوز الصناعية 
الثالثة - شارع رقم ٢٨ )ب( -رقم مكاني ٢٠٣٨٥ 7٨٩٠٥ -هاتف رقم ٠٤/٣٤١٣٩٢٠ - 

a@a.ae - ٠٥٢٨٥٠7فاكس رقم ٠٤/٣٤١٣٩٢١ - ٠٢٢
موضوع اإلعالن  أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي 
األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى 
البـيع ) شركة اإلمـارات للمـزادات وعلى موقعـهـا اإللكتـروني  الجهة التي أنيط بها 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
نوع العقار : حق منفعة على أرض وماعليها من بناء- تحت االنشاء- المنطقة : سيح 
شعيب ٢-رقم االرض : ٣٨٢-رقم البلدية: ٥٣١-٥٢٥ - المساحة : ١١٢٤٩.١٩ متر مربع 

- القيمة الكلية :١٢٠٠٠٠٠٠ درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2019 / 311 - بيع عقار مرهون

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع الدعوى طلب بتوقيع الحجز التنفيذي على حق )المنفعة( المرهونة تمهيدًا 
لبيعها بالمزاد العلنى سندًا ألحكـام القانون رقم )١٤( لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني 
ألفًا  لمبلغ وقدره ٩.١٩٥.٢٠٠.٠١ درهم تسعة ماليين ومائة وخمسة وتسعون  وفاًء 

ومائتي درهمًا وواحد فلسًا.
طالب التنفيذ ابوظبي للتمويل ش.م.خ وآخرون عنوانه محلها الُ مختار : مكتب علي 
حبيب ومشاركوه - دبي شارع الشيخ زايد - سما تاور - الطابق االول - مكتب رقم 

 dubai@ahlegal.ae ١٠٥ هاتف رقم ٠٤٣٥٨٨٤٤٤ - البريد اإللكتروني
ويمثله علي أحمد حبيب عبدالكريم الخاجة

المطلوب إعالنه فورزون ديكور الصناعية ذ.م.م عنوانه: إمارة دبي - منطقة القوز الصناعية 
الثالثة - شارع رقم ٢٨ )ب( -رقم مكاني ٢٠٣٨٥ 7٨٩٠٥ -هاتف رقم ٠٤/٣٤١٣٩٢٠ - 

a@a.ae - ٠٥٢٨٥٠7فاكس رقم ٠٤/٣٤١٣٩٢١ - ٠٢٢
موضوع اإلعالن  أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي 
األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى 
البـيع ) شركة اإلمـارات للمـزادات وعلى موقعـهـا اإللكتـروني  الجهة التي أنيط بها 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
نوع العقار : حق منفعة على أرض وماعليها من بناء- تحت االنشاء- المنطقة : سيح 
شعيب ٢-رقم االرض : ٣٨٢-رقم البلدية: ٥٣١-٥٢٥ - المساحة : ١١٢٤٩.١٩ متر مربع 

- القيمة الكلية :١٢٠٠٠٠٠٠ درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2019 / 311 - بيع عقار مرهون

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع الدعوى طلب الحجز و بيـــع عقـار مرهــون بالمزاد العلني بموجب القانون 

رقم )١٤( لسنة ٢٠٠٨بشــــــــأن الرهـــن التامينـى قي امـــــارة دبـــي
طالب التنفيذ المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية ) مساهمة عامة (

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع شارع برج خليفة -مبنى اسبكت تاور 
-شقة الرابع ٤٠٤ ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي

الشارقة-الحمرية -  اإلمارات-إمارة  عنوانه:  م م ح  كيه سي  إعالنه شركة  المطلوب 
2F-02A-بالقرب  رقم  ارض  قطعة  -مبنى  بالحمرية  الحرة  المنطقة  الشارقة-شارع 
qmixma@emirates.net.ae - ٠٤٨٨٨٦٠7من شركة أوكسجين - ٠٥٠٦٣٠٠٩٨٠ - ١

موضوع اإلعالن : المنفذ ضده : ياسر نمر محمود خواجا
أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية 
إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
 ) http://www.emiratesauction.ae شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني (
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل 
الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية 
وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة 
البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية 
لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
نوع العقار: شقة سكنية-المنطقة:ام هرير الثانية-رقم األرض:٥٠-رقم البلدية: ٦٣١٣-

٣١٥ - المساحة: ١٥٣.١7 متر مربع- رقم المبنى:٢ -اسم المبنى:كريك هايتس-رقم 
الوحدة: ١٩٦٥-التقييم : ٢.٣٩٠.٦٢٩.٥ درهم.

مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2021 / 119 - بيع عقار مرهون

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع الدعوى طلب الحجز و بيـــع عقـار مرهــون بالمزاد العلني بموجب القانون 

رقم )١٤( لسنة ٢٠٠٨بشــــــــأن الرهـــن التامينـى قي امـــــارة دبـــي
طالب التنفيذ المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية ) مساهمة عامة (

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع شارع برج خليفة -مبنى اسبكت تاور 
-شقة الرابع ٤٠٤ ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي

الشارقة-الحمرية -  اإلمارات-إمارة  عنوانه:  م م ح  كيه سي  إعالنه شركة  المطلوب 
2F-02A-بالقرب  رقم  ارض  قطعة  -مبنى  بالحمرية  الحرة  المنطقة  الشارقة-شارع 
qmixma@emirates.net.ae - ٠٤٨٨٨٦٠7من شركة أوكسجين - ٠٥٠٦٣٠٠٩٨٠ - ١

موضوع اإلعالن : المنفذ ضده : ياسر نمر محمود خواجا
أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية 
إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
 ) http://www.emiratesauction.ae شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني (
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل 
الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية 
وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة 
البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية 
لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
نوع العقار: شقة سكنية-المنطقة:ام هرير الثانية-رقم األرض:٥٠-رقم البلدية: ٦٣١٣-

٣١٥ - المساحة: ١٥٣.١7 متر مربع- رقم المبنى:٢ -اسم المبنى:كريك هايتس-رقم 
الوحدة: ١٩٦٥-التقييم : ٢.٣٩٠.٦٢٩.٥ درهم.

مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر للمنفذ ضده في الدعوى 
رقم 250 / 2021 / 119 - بيع عقار مرهون

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٩٥٥ امر اداء ، والمؤيد 
باالستئناف رقم ٢٠١٩/١٥٦٥ استئناف تجاري بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٣١٤7٣٤٠ 

درهم ( ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: اكسيلوس كوميرشال انتربرايسز )ش.م.ح.ذ(

عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-شارع القرهود-مبنى ليبرتي-شقة 
٣٠٥-بجوار بنك الشارقة ويمثله فاطمة محمد علي حسين المازمي

المطلوب إعالنه جيستين جاكوب مانافاالن اتيفا جاكوب عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-المرقبات 
- ديره - دبي-شارع صالح الدين-مبنى مركز وربة سنتر-شقة F2/ 2 -بجوار مركز شرطة 
operations@connectworldtours.com - ٣١ - ٠٥٥٩١١٢٢٤٤77المرقبات - مكاني ٩٩٥٨٩٣

موضوع اإلعالن: المنفذ ضده: عالم متواصل للسياحة والسفر )ذ،م،م(
أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية 
إن اقتضى الحـال سيجــرى بيع العقــار الموضحــة أوصافـــه أدناه لدى الجهــة التي 
اإللكتــروني  للمــــزادات وعلــى موقعهـــا  اإلمــارات  ) شـركــة  البيــع  بهــا  أنيـط 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
نوع العقار:شقة سكنية- المنطقة:الخليج التجاري-رقم االرض: 7٠ -رقم البلدية ٥٦٢-

٣٤٦ - رقم المبنى:١- اسم المبنى:ATRIA RA -رقم العقار: ٤٠٤ -المساحة: ١٤٤.٦٩ 
متر مربع- التقييم: ١.٦٦٢.٢١٨.١٢ درهم

مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 207 / 2019 / 7387 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٩٥٥ امر اداء ، والمؤيد 
باالستئناف رقم ٢٠١٩/١٥٦٥ استئناف تجاري بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٣١٤7٣٤٠ 

درهم ( ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: اكسيلوس كوميرشال انتربرايسز )ش.م.ح.ذ(

عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-شارع القرهود-مبنى ليبرتي-شقة 
٣٠٥-بجوار بنك الشارقة ويمثله فاطمة محمد علي حسين المازمي

المطلوب إعالنه جيستين جاكوب مانافاالن اتيفا جاكوب عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-المرقبات 
- ديره - دبي-شارع صالح الدين-مبنى مركز وربة سنتر-شقة F2/ 2 -بجوار مركز شرطة 
operations@connectworldtours.com - ٣١ - ٠٥٥٩١١٢٢٤٤77المرقبات - مكاني ٩٩٥٨٩٣

موضوع اإلعالن: المنفذ ضده: عالم متواصل للسياحة والسفر )ذ،م،م(
أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية 
إن اقتضى الحـال سيجــرى بيع العقــار الموضحــة أوصافـــه أدناه لدى الجهــة التي 
اإللكتــروني  للمــــزادات وعلــى موقعهـــا  اإلمــارات  ) شـركــة  البيــع  بهــا  أنيـط 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
نوع العقار:شقة سكنية- المنطقة:الخليج التجاري-رقم االرض: 7٠ -رقم البلدية ٥٦٢-

٣٤٦ - رقم المبنى:١- اسم المبنى:ATRIA RA -رقم العقار: ٤٠٤ -المساحة: ١٤٤.٦٩ 
متر مربع- التقييم: ١.٦٦٢.٢١٨.١٢ درهم

مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر )للمنفذ ضده( في التنفيذ 
رقم 207 / 2019 / 7387 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٦٦٤ تجاري كلي بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره ) ١٤7٥١١٩.٣٣درهم ( ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ الخراز ميدوز ليمتد عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي يعلن على 
محله المختار - بوست للمحاماة واإلستشارات القانونية العنوان - اماره دبي بر دبي 
منطقة الخليج التجاري شارع األبراج برج o14 الطابق ١٨ مكتب ١٨٠١ رقم مكاني-٢

ويمثله عبيد صقر عبيد بوست
المطلوب إعالنه مياسة مثنى عبد الرازق عنوانه: عنوانها المختار / مكتب بيت الحكمة للمحاماة 
و االستشارات القانونية دبي ديره شارع بورسعيد - بناية بزنس بوينت - خلف وكالة نيسان 
Mayasa.alomar@yahoo.com - للسيارات رقم مكاني : ٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦ - ٠٥٠٤٢٠٦٠٥٠

موضوع اإلعالن  أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي 
األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى 
البيع ) شركة اإلمـارات للمـزادات وعلـى موقعهـا اإللكتـروني  الجهة التي أنيـط بها 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
ارض و ما عليها من بناء - المنطقة : سيح شعيب ٢ - رقم االرض : ١٢ - المساحة : 

١٩٣.١٩ متر مربع - المقدره ب)١.٤٠٠.٠٠٠( درهم- يباع العلى عطاء .
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 207 / 2019 / 6741 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠١٩/٦٦٤ تجاري كلي بسداد المبلغ 

المنفذ به وقدره ) ١٤7٥١١٩.٣٣درهم ( ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ الخراز ميدوز ليمتد عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي يعلن على 
محله المختار - بوست للمحاماة واإلستشارات القانونية العنوان - اماره دبي بر دبي 
منطقة الخليج التجاري شارع األبراج برج o14 الطابق ١٨ مكتب ١٨٠١ رقم مكاني-٢

ويمثله عبيد صقر عبيد بوست
المطلوب إعالنه مياسة مثنى عبد الرازق عنوانه: عنوانها المختار / مكتب بيت الحكمة للمحاماة 
و االستشارات القانونية دبي ديره شارع بورسعيد - بناية بزنس بوينت - خلف وكالة نيسان 
Mayasa.alomar@yahoo.com - للسيارات رقم مكاني : ٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦ - ٠٥٠٤٢٠٦٠٥٠

موضوع اإلعالن  أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي 
األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى 
البيع ) شركة اإلمـارات للمـزادات وعلـى موقعهـا اإللكتـروني  الجهة التي أنيـط بها 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% 
التقدم  البيع  على  اعتراض  لديه  من  ولكل  المزايدة  دخول  قبل  األساسي  الثمن  من 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
ارض و ما عليها من بناء - المنطقة : سيح شعيب ٢ - رقم االرض : ١٢ - المساحة : 

١٩٣.١٩ متر مربع - المقدره ب)١.٤٠٠.٠٠٠( درهم- يباع العلى عطاء .
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر )للمنفذ ضده( في التنفيذ 
رقم 207 / 2019 / 6741 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع الدعوى إنابة من محكمة رأس الخيمة في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٢77 التنفيذ المدني
طالب التنفيذ النيابه العامة وآخرون، عنوانه دبي، بر دبي، بجوار مجمع محاكم دبي

المطلوب إعالنه كرم صالح الدين عوني الصادق، عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، 
مدينة دبي، أبوهيل ، ديرة

موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠ م 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه 
أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع »شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها 
اإللكتروني http://www.emiratesauction.ae « وعلى راغبي الشراء إيداع 
تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه 
اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما ُيبرره من مستندات قبل الجلسة 
المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية 
أيام  عشرة  خالل  والمصاريف  الثمن  كامل  ايداع  عطاؤه  يعتمد  من  وعلى 
التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن 
خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن 
ُعشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة 

المحكمة وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:
وحدة عقارية - المنطقة : برج خليفة - رقم األرض : ١7٤ - المساحة: ٦٥٫77 
متر مربع - رقم المبنى: ١ - اسم المبنى: ب د ستاند بوينت أ- رقم الوحدة: 

١٤٠٥ - التقييم: ١٠٥٤٤٤٠٫7٠ درهم
مالحظات ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 25/2021/222 - انابات مدنية

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع الدعوى طلب الحجز وبيع العقار المرهون »قطعة األرض رقم »١٢١7« وما 
عليها من بناء »فيال« والبالغ مساحتها »٣٢٤٫٠٥ متر مربع« رقم البلدية»٨٢٣١ - ٦٤٣«، 
منطقة وادي الصفا »٢« إمارة دبي « وذلك تمهيدًا لبيعه بالمزاد العلني وفقا للمادتين 

أرقام ٢٥ و ٢٦ من القانون رقم ١٤ لسنه ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إماره دبي
طالب التنفيذ ستاندرد تشارترد بنك، اإلمارات - إمارة دبي - المركز التجاري الثانية - دبي- 
شارع داون تاون - برج خليفة - مبنى بناية ستاندرد تشارترد بنك - مكاني ٢٥٩٥٥٨٨٣٤

ويمثله عصام عبداألمير حمادي الفاضلي التميمي
المطلوب إعالنه زانزهن زهانج عنوانه الفيال رقم »٢٤-١٢« - مجمع فلل فالكون سيتي 
أوف اوندرز - شارع الشيخ محمد بن زايد بعد مجمع فلل سيتي اوف أرابيا وبالقرب 
من مجمع فلل )ذا فيال( - منطقة وادي الصفا ٢ - إمارة دبي -مكاني ٣٢٢7٣77٠٦٠ - 

azan7388@hotmail.com - ٠٥٠٣٨٦ - ٠٤٦٣٩٨٥٤٥7٣٨٨
موضوع اإلعالن أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠ م وفي األيام الثالث 
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها 
 » http://www.emiratesauction.ae البيع »شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل 
من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما ُيبرره من مستندات قبل الجلسة 
المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من 
البيع ولكل  التالية لجلسة  أيام  الثمن والمصاريف خالل عشرة  ايداع كامل  يعتمد عطاؤه 
شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد 
بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن ُعشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض 

والمصروفات خزينة المحكمة وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات:
نوع العقار: أرض وما عليها من بناء - المنطقة : وادي الصفا ٢ - رقم األرض : ١٢١7 - رقم 
البلدية: ٨٢٣١ - ٦٤٣ المساحة: ٥ متر مربع - بمبلغ: ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم - ألعلى عطاء

مالحظات ١- يدفع المبلغ فورًا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى
 رقم 89/2021/250 - بيع عقار مرهون

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠١7/١7١ تجاري كلي« ، والمعدل 
باالستئناف رقم » ٢٠١7/٢٢٩7 استئناف تجاري « ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٤٣٨٨٤٩٦١.١٣ 

درهم ،شاماًل للرسوم والمصاريف
المنفذ ضده: شركة ندهى جيمز - م.د.م.س - ويمثلها قانونًا مالك الشركة ومديرها المسؤول 
الثانية - شارع  أم سقيم  إمارة دبي - دبي -  اإلمارات -  اتيت سودهير جاندى عنوانه   /

الميدار - مبنى فيال - شقة ٢٥
المطلوب إعالنه : اتيت سودهير جاندي - بصفته الممثل القانوني وبصفته كفياًل عن شركة 
للمحاماه  القانوني - مكتب كنعان  الوكيل  ندهى جيمز - م.د.م.س عنوانه: عنوانهم على 
التجاري- ميدان الخليج - بناية رقم  الكائن بإمارة دبي- الخليج  القانونية -  واإلستشارات 
info@kanlaw.ae - ٩7١٤٢77٢٩٣١٦٩٢ - ٥٤٤٤7١١- هاتف رقم ٠٤٢77٥٤٤٤/مكاني /١١

موضوع اإلعالن : المنفذ ضده : شركة ندهى جيمز - م.د.م.س
التالية  الثالث  األيام  الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي  الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢  االربعاء  أنه في يوم 
إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
 ) http://www.emiratesauction.ae شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني (
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل 
الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا  التقدم  البيع  اعتراض على  لديه  من 
المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من 
يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص 
غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن 
ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
نوع العقار : ارض وما عليها من بناء - المنطقة : وادي الصفا ٣ - رقم االرض : ١٠٤١ - رقم 
البلدية : ٦٠77-٦٤٥ - المساحة : ١٨٦.٩٨ متر مربع - رقم المبنى : C41- 3 - القيمة الكلية 

: ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠درهم العلى عطاء
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 207 / 2018 / 1764 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠١٨/٣٥7 عقاري كلي « ، بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره  ١٠١٥٩٢٥ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ خالد محمد خلف وآخرون

عنوانه إمارة الشارقة منطقة المجاز بناية قصر الخان شقة رقم ٦٠٦ عنوانه المختار : مكتب 
المرزوقي والجرواني الكائن في - امارة عجمان - منطقة النعيمية - شارع الشيخ زايد - برج 

بوابة عجمان - مكتب رقم ١٠٤ ويمثله حسن علي يوسف جمعة المرزوقي
المطلوب إعالنه : تنميات جلوبل للتطوير العقاري ش . ذ . م . م

 )IC1-SRA-T01-S02( عنوانه: اإلمارات - إمارة دبي - بر دبي - نخيل - المدينةالعالمية
info@tanmiyat.ae - ٠٥٠٩١١7الطابق السادس عشر - ٨١٢

موضوع اإلعالن 
التالية  الثالث  األيام  الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي  الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢  االربعاء  أنه في يوم 
إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
 ) http://www.emiratesauction.ae شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني (
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل 
الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا  التقدم  البيع  اعتراض على  لديه  من 
المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من 
يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص 
غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن 
ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  
مواصفات العقار:شقة سكنية/ تحت االنشاء-المنطقة: وادي الصفا ٣- رقم االرض:٦٩٤-اسم 
المبنى: HERCULES - رقم العقار: ١٠٠٤ - المساحة:٣٨٢.٥٨ متر مربع- التقييم:٦٢/٢.٤٢٠.٠١7 

درهم ويباع العلى عطاء.
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 211 / 2020 / 24 - تنفيذ عقاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع الدعوى طلب أذن بيع عقارمرهون عبارة عن عقار بإمارة دبي برج الخليفة 
رقم االرض ١٦٨ اسم المبني لوفتس تي سانت رقم المبني ٤ رقم الوحدة ٨٠٢ 
الطابق ٨ نظيرالمديونية المترصدة في ذمة المنفذ ضده البالغ قدرها ٥٣.٣7٩٥٤٢7 

مع الزامه بالرسوم و المصاريف
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني ش.م.ع عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - 
دبي - القصيص الثانية - شارع دمشق - مبنى نيهال ويمثله موزة عبيد ربيع الخظر

المطلوب إعالنه افيجيت سالوجا جورباشان سينغ عنوانه: اإلمارات - إمارة دبي - 
دبي - بر دبي - مبنى بناية سي غال SEA GULL - شقة ١١٣ - ٠٥٠٥٥٣٩٥77 

Anijeet@dtdlc.com-
موضوع اإلعالن  أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه 
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن 
٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص 
غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم 
المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
نوع العقار: وحدة عقارية-المنطقة : برج خليفة-رقم االرض : ١٦٨-رقم المبنى : 
٤-اسم المبنى : لوفتس تي ويست-رقم العقار : ٨٠٢-رقم الطابق : ٨-المساحة: 

١٣٣.١7متر مربع-التقييم: ١٩77٥٠٦.٦٦ درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2016 / 95 - بيع عقار مرهون

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠١٩/٢٠٣٢ تجاري جزئي « 

، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٩٩77٢٢.٤٠ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ شركة شركة البوم التجارية ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-عود 

ميثا - بر دبي - دبي   ويمثله صالحة خليفة الحج خليفة البسطي
المطلوب إعالنه راكيش ديوان بم ام ديوان عنوانه: إمارة دبي - الخليج التجاري - 
شارع مراسي دريف- )DamacXLTOWER(برج داماك اكس ال- الطابق ٢٣ - مكتب 
٢٣٠٢ ? هاتف رقم ٠٤٤٢٥١٩٩٩ - ٠٥٥٣٤١٢٠٠١ - فاكس رقم ٠٤٤٢٥١٩٩٨ - رقم 
rajay@emirates.net.ae -  ٩  - ٠٤٤٢٥١٩٩٨7مكاني ٢٥٤٢٥٨٦٠٤٦ - ١٠٥٥٣٤١٢٠٠١

موضوع اإلعالن المنفذ ضده : راكيش ديوان بم ام ديوان 
المنفذ ضده : راجي العالمية )ش ذ م م(

أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م وفي األيام الثالث التالية 
إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة التي أنيط بها البيع 
 ) http://www.emiratesauction.ae شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني (
وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن ٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة 
ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل 
الجلسة المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية 
وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة 
البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية 
لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل 
الثمن المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات :  

التجاري - رقم االرض: ٥٤  الخليج  المنطقة:  العقار: حصة في وحدة عقارية -  نوع 
- مساحة الحصة : ٦٣.٥٥ متر مربع - رقم المبنى:١-اسم المبنى :اكسيل تاور- رقم 

الوحدة :٤٠٢- -قيمة الحصة: ٤٥٠٤٠٥.٥٤ درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم 207 / 2020 / 5818 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٥7٫٤٦٨ المنذر: بنك دبي اإلسالمي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
القانونية بتوثيق رقم: ٢٠١٨/١/٢٤٦٠77 ويمثله/ زكي علي زكي عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦٨  
رقم:  هاتف  ـ  اإلسالمي  دبي  بنك  بناية  ـ  بورسعيد  شارع  ـ  ديرة  ـ  دبي  إمارة  العنوان: 
الثقة  الفاكس: ٠٤٨١٩٤٢٩٤ ص.ب: ١٠٨٠ دبي  ومحله المختار مكتب  ٠٤٢٠7٥٨٤٩ ورقم 
للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة- قصباء- شارع كورنيش الخان- بناية برج 
الهند- الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦77 - فاكس: 7٨٥٥٠٥7/٠٦ 

info@trustdc.ae متحرك: ٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني
بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية

المنذر إليه: اوداباكومار موثيرابارامبيل سوكوماران  العنوان: اإلمارات، إمارة ابوظبي، شارع 
المطار، فيال PV1- 25 ، بجوار WESTZONE SUPERMARKET، هاتف: ٠٥٥٨١٩٥٢٥٤

حيث أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر اليه على عقد تمويل لصالح 
المنذر اليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ ٤٨٠٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شاماًل مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ١٠٠٨ درهم شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًاـ  وذلك بإجمالي مبلغ »٦٠٤٩٢« درهم.

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٥7٤٦٨« درهم، 
حتى تاريخه- وذلك بخالف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فان المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٥7٤٦٨« درهم، وذلك خالل مدة سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه- وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية. 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى. علما بأن المنذر »بنك دبي االسالمي« غير مسؤول عن 

المتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة اثناء تنفيذ االجراءات. 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 إخطار عدلي رقم 2022/8911 

السيارة
سوزوكي ارتيجا - ابيض  ـ ٢٠٢١

 اللوحة 
13 / 35964

اإلمارة 
أبوظبي

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٨٤٦٩٠٫٣٠ درهم المنذر/ المنذر/ زكي علي زكي عبدالحميد- مصري الجنسية، بصفتي 
وكيال عن/ مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية بموجب وكالة رقم:  ٢٠١٩/١/١١٣٣٦٨، 
بصفتهم وكالء عن/ ممثلي المصرف بموجب وكالة رقم »٢١٠٠٠٨٠٠٤٢٦« بصفتهم وكالء 
ومفوضين عن مصرف أبوظبي االسالمي »٢١٥٦٠٠٣٢٨٤« العنوان: إمارة دبي ـ بجوار دبي 
مولـ  بناية اعمار اسكوير رقم ٨- الطابق االرضي- ٤٢٨٦٠٠٠ / ٠٤ ورقم الفاكس: ٤١7٣٦٨7 / 
٠٤ ص.ب: ١٢٨٨٠٠ دبي، ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة- المجاز ٢- شارع كورنيش البحيرة- مقابل حديقة المجاز ٢- بناية عيسى اليوسفي- 
مكتب ١٤ - تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦77 - فاكس: ٠٦/7٨٥٥٠٥7 متحرك: ٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد 

الكتروني info@trustdc.ae بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية
المنذر إليه: سلطان علي سالم شنون الحارثي العنوان: اإلمارات، امارة ابوظبي، الشامخة، فيال 
١٠- هاتف: ٠٥٠٩٢٩٢٦٥٣ حيث أنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر 

اليه على عقد تمويل لصالح المنذر اليه قرض تمويل السيارة

 بمبلغ ٨7٢٢١٫٨٨ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شاماًل مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ٢٤٢٢٫٨٣ درهم شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًاـ  وذلك بإجمالي مبلغ »١٠٠٠٠٠« درهم.

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٨٤٦٩٠٫٣٠« 
درهم، حتى تاريخه- وذلك بخالف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية 

تستحق بعد ذلك التاريخ.
وعليه، فان المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته وقدره »٨٤٦٩٠٫٣٠« 
درهم، وذلك خالل مدة سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن واال سيضطر المنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية ضد المنذر اليه- وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ العيني 
والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية. مع حفظ 

كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 إخطار عدلي رقم 2022/8914 

السيارة
نيسان باترول ـ ابيض  ـ ٢٠١٥

 اللوحة 
18 / 81583

اإلمارة 
أبوظبي

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٦٦٫٠٤٨ المنذر: بنك دبي اإلسالمي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
القانونية بتوثيق رقم: ٢٠١٨/١/٢٤٦٠77 ويمثله/ زكي علي زكي عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦٨  
رقم:  هاتف  ـ  اإلسالمي  دبي  بنك  بناية  ـ  بورسعيد  شارع  ـ  ديرة  ـ  دبي  إمارة  العنوان: 
الثقة  الفاكس: ٠٤٨١٩٤٢٩٤ ص.ب: ١٠٨٠ دبي  ومحله المختار مكتب  ٠٤٢٠7٥٨٤٩ ورقم 
للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة- قصباء- شارع كورنيش الخان- بناية برج 
الهند- الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦77 - فاكس: 7٨٥٥٠٥7/٠٦ 

info@trustdc.ae متحرك: ٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني
بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية

المنذر إليه: بولس ميناشري اتيراج  العنوان: اإلمارات، إمارة ابوظبي، شارع المطار، بجوار 
الوحدة مول، برج الندري، شقة ١٥٠٣، هاتف: ٠٥٦٦٦٩٣٥٦7

حيث أنه بتاريخ ٢٠١7/٠7/٢7 تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر اليه على عقد تمويل لصالح 
المنذر اليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ ١٨٠٠7٢ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شاماًل مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ٣٣٠٢ درهم شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًاـ  وذلك بإجمالي مبلغ »١٩٨١٢٨« درهم.

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٦٦٠٤٨« درهم، 
حتى تاريخه- وذلك بخالف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فان المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٦٦٫٠٤٨« درهم، وذلك خالل مدة سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه- وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية. 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى. علما بأن المنذر »بنك دبي االسالمي« غير مسؤول عن 

المتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة اثناء تنفيذ االجراءات.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 إخطار عدلي رقم 2022/8913 

السيارة
لكزس جي اكس 480 - ازرق  ـ ٢٠١7

 اللوحة 
14 / 35201

اإلمارة 
أبوظبي

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٥٩٣٨٣ المنذر: بنك دبي اإلسالمي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
القانونية بتوثيق رقم: ٢٠١٨/١/٢٤٦٠77 ويمثله/ زكي علي زكي عبدالحميد ٢٠١٩/١/١١٣٣٦٨  
رقم:  هاتف  ـ  اإلسالمي  دبي  بنك  بناية  ـ  بورسعيد  شارع  ـ  ديرة  ـ  دبي  إمارة  العنوان: 
الثقة  الفاكس: ٠٤٨١٩٤٢٩٤ ص.ب: ١٠٨٠ دبي  ومحله المختار مكتب  ٠٤٢٠7٥٨٤٩ ورقم 
للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة- قصباء- شارع كورنيش الخان- بناية برج 
الهند- الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: ٠٦/٥٥٠٥٦77 - فاكس: 7٨٥٥٠٥7/٠٦ 

info@trustdc.ae متحرك: ٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني
بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية

المنذر إليه: بورما للخراطة الهندسية  العنوان: اإلمارات، إمارة الشارقة، صناعية خلف الثاني 
الصناعي، محل رقم ١-٢ ملك راشد محمد راشد الكعبي، هاتف: ٠٥٠7١77٤٥١

حيث أنه بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٤ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر اليه على عقد تمويل لصالح 
المنذر اليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ ١٤٫٢٩٢٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شاماًل مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ٢٨٢٩ درهم شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًاـ  وذلك بإجمالي مبلغ »١٦٩7١٨« درهم.

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٥٩٣٨٣« درهم، 
حتى تاريخه- وذلك بخالف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فان المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٥٩٣٨٣« درهم، وذلك خالل مدة سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه- وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقا لقانون المعامالت المدنية والتجارية. 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى. علما بأن المنذر »بنك دبي االسالمي« غير مسؤول عن 

المتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة اثناء تنفيذ االجراءات.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 إخطار عدلي رقم 2022/8912 

السيارة
كيا كارنز/ فضي ـ ٢٠١٤

 اللوحة 
2 / 28896

اإلمارة 
الشارقة

صنف اللوحة 
خصوصي



العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م 14

اقتصاد

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الحادية عشر رقم 7٦٠
موضوع المنازعة المطالبة بالزام المتنازع ضده بتحويل المركبات ) نوع ليكزيس 
والتي تحمل الرقم ٥٩٩٢٣ كود N خصوصي دبي ، و السيارة نوع ميتسوبيشي 
باجيرو والتي تحمل الرقم DONV320TJ00141 كود W خصوصي دبي ( باسمه 

والزامه بسداد مبلغ ) ١٤٦٩٥ درهم ( قيمة المخالفات والرسوم والمصاريف
المتنازع راشد عياش حيدر حسين

عنوانه اإلمارات-إمارة أم القيوين- الرمله أ - شارع المنخل - منزل: ١٤/٥٩ - 
بالقرب من الدفاع المدني - مكاني: ٥7١٩٣٢١٩٥٠

المطلوب إعالنه ١- حسين حيدر صابر اميري صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المتنازع ضده 
بتحويل المركبات ) نوع ليكزيس والتي تحمل الرقم ٥٩٩٢٣ كود N خصوصي دبي 
 DONV320TJ00141 و السيارة نوع ميتسوبيشي باجيرو والتي تحمل الرقم ،
قيمة   ) درهم   ١٤٦٩٥  ( مبلغ  بسداد  والزامه  باسمه   ) دبي  كود W خصوصي 

المخالفات والرسوم والمصاريف
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة 
التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 

ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 460 / 2022 / 688 - نزاع مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السابعة رقم ١٣٦
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ) ١٢٤7٥٥.٩٠درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٩% من تاريخ المطالبه 

وحتى السداد التام .ضم ملف النزاع التجاري رقم ٢٠٢١/٢٥٨٢
المدعى جي تي ايه )ميدل ايست( منطقة حرة ذ م م

عنوانه امارة دبي - شارع الشيخ زايد-برج لطيفةالطابق )٣٨( مكتب رقم )٣٨٠١(
ويمثله عبدالحكيم حبيب منصور بن حرز

المطلوب إعالنه ١- دان للسفر والسياحة )ذ.م.م( صفته: مدعى عليه
موضوع االعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٤-٠٣-

٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح / جي تي ايه )ميدل ايست( منطقة 
حرة ذ م م بالزام المدعى عليها بان يؤدي للمدعية مبلغ ١٢٤.7٥٥.٩٠ درهم 
)مائة واربعة وعشرون الفا وسبعمائة وخمسة وخمسون درهما وتسعون فلسا( 
وبالفائدة القانونية بواقع ٥% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد 
التام والرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسمائة درهما مقابل اتعاب المحاماة.

اليوم  حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من 
التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2022 / 509 - تجاري جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى السابعة رقم ٤٠٩
موضوع الدعوى طلب الحكم بأثبات خروج ورثة الشريك المتوفى في شركة »اس 
ايه تي للصناعات المعدنية.ذ.م.م« وتعديل كيانها القانوني لتصبح شركة شخص واحد 
ملك المدعى. مع اخطار الجهات صاحبة االختصاص بصورة مما عسى ان يقضى به 
من احكام في الدعوى الماثلة. وفضال الزام الورثة المدعى عليهم المصاريف والرسوم 

ومقابل اتعاب المحاماة.ضم ملف النزاع التجاري رقم 7١٢/٢٠٢٢
المدعى صالح ابراهيم على ابراهيم بن تويه عنوانه امارة دبي - شارع الشيخ زايد-

برج لطيفة الطابق )٣٨( مكتب رقم )٣٨٠١(
المطلوب إعالنه ١- سوبرتينا شاكونتاال ساتورنينا باعتبارها احد ورثة / ورثة المتوفى 

السيد/ كوستوديو دياس دو روزاريو الشريك المتوفي صفته: مدعى عليه
خروج  بأثبات  الحكم  طلب  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
ورثة الشريك المتوفى في شركة »اس ايه تي للصناعات المعدنية.ذ.م.م« وتعديل 
كيانها القانوني لتصبح شركة شخص واحد ملك المدعى. مع اخطار الجهات صاحبة 
االختصاص بصورة مما عسى ان يقضى به من احكام في الدعوى الماثلة. وفضال الزام 
الورثة المدعى عليهم المصاريف والرسوم ومقابل اتعاب المحاماة.ضم ملف النزاع 
التجاري رقم 7١٢\٢٠٢٢ وحددت لها جلسة يوم الموافق ٣٠-٠٥-٢٠٢٢ الساعة في 
&BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك 
بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 20 / 2022 / 189 - تجاري كلي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إلى المستأنف ضده
١- ايسو ميتريك لالستشارات الهندسية

مجهول محل اإلقامة
بما أن المستأنف البرزة للمقاوالت ذ م م

و يمثله عبدالعزيز محمد عبداهلل محمد بن خلفان الزعابي
قد أستأنف القرار/الحكم الصادر بالدعوى رقم ٩٣٣ / ٢٠٢٢ 

تجاري جزئي
 ٢٥-٠٥-٢٠٢٢ الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى 
حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى 

محاكمتكم غيابيا.

إعالن بالنشر  
رقم 933/2022/305 استئناف تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم ٨٥
موضوع االستئناف استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٩7 

/ ٢٠٢١ تجاري جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف شركة شبكة الخليج لالتصاالت ذم.م، عنوانه اإلمارات-

إمارة دبي-راس الخور - مبنى المهيري - خلف مرحبا مول - مكتب 
١١٠، ويمثله راشد عبداهلل علي بن عرب

ذ.م.م  حرة  منطقة  سيرفيسز  جلوبال  بي   -١ إعالنه  المطلوب 
صفته: مستأنف ضده

بالدعوى رقم ٤٤٩7  الصادر  الحكم  موضوع اإلعالن قد أستأنف 
/٢٠٢١ تجاري جزئي

الساعة  الموافق ٠١-٠٦-٢٠٢٢  االربعاء  يوم  لها جلسة  وحددت 
١٠:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو 
من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيًا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف 
رقم 305/ 2022 / 875 - استئناف تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الحادية عشر رقم 7٦٠
وقدره  بمبلغ  عليه  المدعى  بإلزام  المطالبة  المنازعة  موضوع 
»١٠٠٠٠ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة 
الحكم  وشمول  التام  السداد  وحتى  االستحقاق  تاريخ  من   %١٢

بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع شهاب احمد محمد أمين كالت البستكي، عنوانه اإلمارات 
العربية المتحدة ، امارة دبي ، منطقة ديرة، دوار الساعة، قرية 

االعمال، بلوك ٨، مكتب رقم ٦٣٥
المطلوب إعالنه ١- ديمترى جوزيف صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قررنا بمثابة الحضوري: الزام المتنازع ضده بان 
يؤدى للمتنازع مبلغ عشرة االف درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% 
من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢١/١٢/١7 وحتى تمام السداد 
وبالزامه بالمصروفات وبمبلغ مائتى درهم مقابل اتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 114/2022/460 - نزاع مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ تنفيذ بالشيكات ارقام ١٥.١٦.١7.١٨.١٩.٢٠.٢١.٢٢ والمؤرخة 
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ والمسحوبة على مصرف الهالل برقم الحساب ٢٣٤٥٣١٥٠١٦ 
بمبلغ اجمالي وقدره ١٨٢.٤٠٠ درهم والمتبقي بعد قيام العميل بسداد جزء 

منه قبل التوقف عن السداد ) ١7٤.٦٣٥ ( درهم
طالب التنفيذ بنك دبي االسالمي

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 
فاكس ٠٦٥٥٠٥77٨ - هاتف متحرك:٠٥٠٢٢٣١٢٢٤? صندوق البريد ٢٩٢١٠

المطلوب إعالنه ١- سالم عبداهلل عيسى مالح الرميثي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١7٤٦٣٥.٠٠ الى طالب التنفيذأو خزينة  المحكمة .

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام 
بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 2436 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إلى المدعى عليه / مسعود رانا لخدمات التنظيف ش.ذ.م.م
طالب اإلعالن تاباس ديب دينيش ديب

نعلنكم بأن المدعيين قد أقاموا عليكم الدعاوي المذكورة أدناه 
وحددت المحكمة لها جلسة ٠٦-٠٦-٢٠٢٢ الساعة

المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها )١٥٩٥٣ درهم( وتذكرة عوده 
.)MB224186828AE ( رقم الشكوى . )بمبلغ )٢٠٠٠ درهم

قانونا وعليكم تقديم ما لديكم من  بالحضور أو من يمثلكم 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على 
األقل باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف وفي حال تخلفكم سوف 

يصدر الحكم بمثابة الحضوري.

مذكرة اعالن المدعى عليه بالنشر
 13 /3702/2022 عمالي جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
الدعوى رقم 7٨٠٠/٢٠٢١  الصادر في  الحكم  التنفيذ تنفيذ  موضوع 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ١١٥٢٠ درهم ( ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ أحمد عتيق مهدي عبداهلل المخيط

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-البرشاء جنوب - األولى - دبي-شارع 
٨٩-مبنى فيال ٣-شقة االرضي-مركز شرطه البرشاء

المطلوب إعالنه ١- انس طارق محمد طارق صفته: منفذ ضده
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
المنفذ به وقدره )١١٥٢٠(درهم الى طالب  المبلغ  والزامكم بدفع 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 207 / 2022 / 2083 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٥٠٠٠٠٦( والصادر 

عن / راجيل موندابيليل رافي بقيمة ) ١٠.٠٠٠ درهم(.
طالب التنفيذ محمد معراج احمد

٣.شارع  الصناعية  الخور  رأس  دبي.منطقة  .أمارة  االمارات  عنوانه 
رقم ٦ .فيال رقم ٦. بالقرب من سوبر ماركت صحاري الجديد .اقرب

رقم مكاني ٣٦٥7٤٨٥٣٣٩
المطلوب إعالنه ١- راجيل موندابيليل رافي صفته: منفذ ضده

أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
طالب  الى  درهم   ١٠٠٠٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر  في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 3349 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في الدائرة الكلية المدنية األولى رقم ٣٣
للمدعيات مبلغًا وقدره  بأن تؤدي  المدعى عليها  إلزام  بـ:  المطالبة  الدعوى  موضوع 
١٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم إماراتي )عشرة ماليين درهم إماراتي( تعويضًا عن األضرار المادية 
واألدبية مع الفائدة التأخيرية عنه . ، بواقع ٩% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا 

وحتى تمام السداد.
إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

المدعى ايستيلي جارديني بوصاية المدعية األولي يوليا سميث وآخرون عنوانه اإلمارات-
إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي- شارع الشيخ راشد-مبنى زلفه-مكتب رقم ١٠٢

المطلوب إعالنه ١- مونيكا ميشيال بروست صفته: الخصم المدخل
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بـ:

إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيات مبلغًا وقدره ١٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم إماراتي )عشرة 
ماليين درهم إماراتي( تعويضًا عن األضرار المادية واألدبية مع الفائدة التأخيرية عنه 
بواقع ٩% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. إلزام المدعى عليها 

بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٦-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٣٠ صباحا في قاعة 
يمثلك  أو من  بالحضور  فأنت مكلف  لذا   BUILDING_DESC& بعد التقاضي عن 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة 

أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 22 / 2020 / 17 - مدني كلي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية األولى رقم ٢٣
موضوع الدعوى المطالبه والحكم بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ إجمالي 
١٦٥٠٠٠ (درهم ، والفائده القانونيه بواقع ٩% من تاريخ االستحقاق وحتى 

)MB993948773AE( السداد رقم الشكوى
العربية المتحدة  المدعى اسامه عبدالحفيظ وهبه مرزوق عنوانه اإلمارات 
، إمارة ابو ظبي ، منطقه المصفح ٦ ، شارع المصفخ ، بنايه ميزان العال ، 

الطابق ٢ ، بالقرب من محطه االتوبيس رقم مكاني : ال يوجد
المطلوب إعالنه ١- دار الفخامة لتنظيم المعارض والحفالت صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨-
١٠-٢٠٢١ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح / اسامه عبدالحفيظ وهبه مرزوق

بحكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ )١٦٥.٠٠٠( 
تمام  القضائية وحتى  المطالبة  تاريخ  بواقع ٥% من  التأخير  درهم وبفوائد 

السداد، وألزمت المدعى عليها بمصروفات الدعوى .
اليوم  حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من 
التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم 13 / 2021 / 9527 - عمالي جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى الزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتكافل والتضامن والتضامم مبلغ ٣٠٫٠77٫٦٤٩٫7٨ 
درهم إماراتي »ثالثون مليون وسبعة وسبعون ألف وستمائة وتسعة وأربعون درهم وثمانية وسبعون 
التام.  السداد  الحاصل في ٢٠١٦/٠٢/٢٩ وحتى  االستحقاق  تاريخ  القانونية ١٢% من  والفائدة  فلس« 
والزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتكافل والتضامن والتضامم مبلغ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »خمسة 
مليون درهم« تعويض عن األضرار المادية واألدبية والكسب الفائت مع الفائدة القانونية ١٢% من تاريخ 

المطالبة وحتى السداد التام. وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المدعى شركة زاكرس للبتروكيمياويات »مساهمة خاصة« بجمهورية إيران اإلسالمية

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - ديرة - دبي -  شارع االتحاد - مبنى الرستماني ٥ مكتب ٥٠٢
المطلوب إعالنهم ١- هيزل الشرق األوسط م م ح صفته: مدعى عليه

٢- فينشر كروس تريد م م ح صفته: مدعى عليه ٣- هيزل ميركانتيل ليمتد صفته: مدعى عليه
٤- انترجلوب للتجارة م م ح صفته: مدعى عليه ٥- ابو الفضل قربانعلي ملكي شمس ابادى صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتكافل 
والتضامن والتضامم مبلغ ٣٠٫٠77٫٦٤٩٫7٨ درهم إماراتي »ثالثون مليون وسبعة وسبعون ألف وستمائة 
وتسعة وأربعون درهم وثمانية وسبعون فلس« والفائدة القانونية ١٢% من تاريخ االستحقاق الحاصل 
بالتكافل والتضامن  المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية  التام. والزام  السداد  في ٢٠١٦/٠٢/٢٩ وحتى 
والتضامم مبلغ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »خمسة مليون درهم« تعويض عن األضرار المادية واألدبية والكسب 
الفائت مع الفائدة القانونية ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وإلزام المدعى عليهم بالرسوم 
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٣٠-٠٥-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد  & BUILDING-DESC  لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 206/2022/20 تجاري كلي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم»٠٠٢٠٥٨«والصادر 

عن تيتيك لخدمات الفنية ش ذ م م بقيمة»١٥١٣7٫٢١ درهم«
طالب التنفيذ كينيتكس ميدل ايست » ش.ذم.م« عنوانه اإلمارات 
- إمارة دبي - بورسعيد - ديره - دبي - شارع بورسعيد - مبنى 

بنايه دبي الوطنية للتامين - شقة ١١٠١
المطلوب إعالنه ١- اميتك لخدمات الفنية ش ذ م م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 951/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٢٠.٠٠٠ 

درهم والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى
تمام السداد والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه

المدعى الوئام لتجارة السيارات المستعملة ذ م م عنوانه الشارقة ، دوار الحكومة 
، بناية دماس ، الطابق ١٣ ، مكتب رقم ١٣٤٩ ، هاتف رقم ٠٦7٤٨٢٢٨٨ ، 

بريد الكتروني      ويمثله عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل السويدي
المطلوب إعالنهما ١- محمد عمران محمد رمضان صفته: مدعى عليه

٢- دعاء الخير لتأجير السيارات ش ذ م م صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 

بتاريخ ١٩-٠٣-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليها الثالثة بان تؤدي
للمدعية مبلغ وقدره )٢٠.٠٠٠ ( درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% سنويًا 
من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 

٣٠٠ درهم أتعاب المحاماة..
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة 

في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2022 / 698 - امر أداء

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في  دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ  المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٢٢٢٢٣٣٠« والصادر 
عن بنك أبوظبي األول بقيمة المتبقي بعد قيام العميل بسداد جزء منه 

قبل التوقف عن السداد »٢٦١٣٦٠ درهم«
الثقة  مكتب  المختار  محله  عنوانه  األول،  أبوظبي  بنك  التنفيذ   طالب 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ، الخان- القصباء- برج 
الهند، مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 فاكس ٠٦٥٥٠٥77٨ - هاتف 

متحرك: 7٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ صندوق البريد:  ٢٩٢١٠
 المطلوب إعالنه  ١- بارامجيت كاور كشمير سينغ صفته: منفذ ضده

 موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  إلى  درهم    ٢٦١٣٦٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 3511/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 7٦٣
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضدها بأن تؤدي للمتنازعة مبلغ 

)٢٢.٤٦7.٩٣ درهم ( أثنان وعشرون الف وأربعمائة وسبعة
وستون درهم وثالثة وتسعون فلس والفائدة القانونية .

المتنازع شركة البحري والمزروعي التجارية ش ذ م م
بناية  الخبيصي-مبنى  دبي-شارع   - دبي-ديرة  اإلمارات-إمارة  عنوانه 

البحيري-شقة الميزانين-بجوار وكالة جمعة للسيارات )هيوانداي
ويمثله أحمد علي رضا ابراهيم البناي

المطلوب إعالنه ١- شركة البيادر للري والمقاوالت )ذ.م.م( صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع 

ضدها بأن تؤدي للمتنازعة مبلغ )٢٢.٤٦7.٩٣ درهم ( أثنان
فلس  وتسعون  وثالثة  درهم  وستون  وسبعة  وأربعمائة  الف  وعشرون 
القانونية . وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠١-٠٦- والفائدة 

٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 83 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم ٨٥٩
موضوع الدعوى إلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي ?البنك« مبلغ وقدره 
٤٠٨.7٨٨.٠٠ درهم اربعمائة وثمانية ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون درهما 
باإلضافة إلى الفائدة بواقع ٩% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والرسوم 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة(
المدعى بنك ابوظبي التجاري عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال 
بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢٥٢٥٢7٠ فاكس ٠٤٢٥٢٥٢7٣

بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعالنه ١- خالد ثاني محمد على صالح المنصوري صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعي عليه بان يؤدي 
للمدعي ?البنك« مبلغ وقدره ٤٠٨.7٨٨.٠٠ درهم اربعمائة

وثمانية ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون درهما باإلضافة إلى الفائدة بواقع ٩% 
من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب 
الساعة   ٣٠-٠٥-٢٠٢٢ الموافق  االثنين  يوم  جلسة  لها  وحددت  المحاماة( 
٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 38 / 2022 / 541 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في الدائرة العقارية الجزئية السادسة رقم ٢١٦
موضوع الدعوى مطالبة بفسخ اتفاقية االجارة المؤرخة في ٢٠٠٦/١٠/١٨ المبرمة 
بين المدعية والمدعى عليه،والزام المدعى عليه بقيمة االيجار المترصدة بذمته 
، والتعويض ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة ،مع الزام المدعى عليه 

بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المدعى تمويل مساهمة خاصة عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج 

التجاري - دبي- اسبكت تاور - الطابق الرابع ? مكتب ٤٠٤
ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي 

١- شاستري فيو اسفات كومار رادهي شام صفته: مدعى عليه المطلوب إعالنه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها مطالبة بفسخ اتفاقية االجارة 

المؤرخة في ٢٠٠٦/١٠/١٨ المبرمة بين المدعية والمدعى
عليه،والزام المدعى عليه بقيمة االيجار المترصدة بذمته ، والتعويض ، وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة ،مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف 
واتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ الساعة 
١٠:٣٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 18 / 2022 / 290 - عقاري جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثالثة رقم ٢7
موضوع الدعوى المطالبة بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ١١.٠٠٠ درهم 
»احدى عشر ألف درهم«والفائدة ١٢% والرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة.

اإلمارات-إمارة  ( عنوانه  ) فرع دبي  للتامين  الوطنيه  البحيره  المدعى شركة 
دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-مبنى ذا بريسم -شقة 7٠٢

ويمثله عبداهلل سيف سالم خميس النقبي
المطلوب إعالنه ١- عمر الشقروني صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١7-
٠١-٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ شركة البحيره

الوطنيه للتامين ) فرع دبي ( بالزام المدعى ان يؤدى للمدعية مبلغ قدره ١١٠٠٠ 
) احد عشر الف درهم ( والفائدة القانونية بواقع ٥ % سنويا من تاريخ صيرورة 
الحكم نهائيا وحتى تمام السداد على اال تتجاوز اصل المبلغ المقضي به والزمته 

المصاريف وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة
حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي 
لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 

آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 11 / 2021 / 3080 - مدني جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السابعة رقم ١٣٦
موضوع الدعوى إحالة القضية رقم ٢٠٢١/77٣7 أمر أداء من محكمة أوامر االداء 

إلى المحكمة التجاريه الجزئية المختصه
المدعى جي. بي. ام. تي لصناعات االنشاءات المعدنية )ش.ذ.م.م(

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي ? شارع الشيخ زايد? سما تاور ? الطابق الثالث مكتب 
رقم )٣٠٤( ? ص. ب )١١٦٦٢٣( - هاتف رقم # ٠٤/٢7٢٣٣٨٨ ? فاكس # ٣٤٩٥٣٢٠/ 

٠٤- مكاني# ٢7٢٨٨٩١٣٦٢ ويمثله حبيب عبد الرحيم عبد اهلل الحوسني
المطلوب إعالنهما ١- بيفر جلف للمقاوالت )ش. ذ. م. م ( صفته: مدعى عليه

٢- راجيش كومار كريشنا صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٣-٠٤-

٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح / جي. بي. ام. تي لصناعات االنشاءات 
المعدنية )ش.ذ.م.م(

بحكمت المحكمة بمثابة الحضوري : بإلزام المدعى عليهما األولى والثاني بالتضامن 
بأن يؤديا إلى المدعية مبلغ ٩.٩٥٢.٨٠٩.٨٢ درهم )تسعة مليونا وتسعمائة واثنان 
وخمسون الفا وثمانمائة وتسعة درهما واثنان وثمانون فلسا( ، وبالفائدة بواقع ٥% 
سنويا من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠٢١/٨/٣١ وحتى تمام السداد ، وبالرسوم 
والمصاريف وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال 
لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2021 / 4784 - تجاري جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 7٦٣
موضوع المنازعة مطالبة مالية

المتنازع الويدية للنقليات العامة
عنوانه اإلمارات-إمارة ابو ظبي-الصناعية - العين-شارع ٦-مبنى ٢٠- شقة ١٠٥

دبي  فرع  ذ.م.م  الحفر  لمقاوالت  بورينج  فلورا   -١ إعالنهما  المطلوب 
صفته: متنازع ضده

٢- فلورا بورينج لمقاوالت الحفر ذ.م.م صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قررنا بمثابة الحضوري : الزام المتنازع ضدها بان تؤدى 

للمتنازعة مبلغ ثالثة واربعون الف وتسعمائة واثنين وثمانون
درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 

في ٢٠٢١/١٢/٢٥ وحتى تمام السداد وبالزامها بالمصروفات
قررنا بمثابة الحضوري : الزام المتنازع ضدها بان تؤدى للمتنازعة مبلغ 
ثالثة واربعون الف وتسعمائة واثنين وثمانون درهم والفائدة القانونية 
بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠٢١/١٢/٢٥ وحتى 

تمام السداد وبالزامها بالمصروفات

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 465 / 2021 / 3383 - نزاع تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس األولى رقم 7١
موضوع الدعوى تطلب المدعية من عدالة المحكمة تسجيل الدعوى وتحديد جلسة 

لنظرها وإعالن المدعى عليه بصورة عن صحيفتها والموعد
المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم: ١- بتطليق المدعية من المدعى عليه خلعًا.

٢- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .
المدعى عواطف الحريري

عنوانه االمارات المتحدة - إمارة دبي ? منطقة ورسان ١ ? الحي المغربي ? بناء 
٣-j - الطابق : ٤- الشقة : ٤٠٩ ? الرقم المكاني : ٤٠٨٤٥٨٣٦٨٩

المطلوب إعالنه ١- امجد محمد محمد مصطفى شكري صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها تطلب المدعية من عدالة المحكمة 

تسجيل الدعوى وتحديد جلسة لنظرها وإعالن المدعى
عليه بصورة عن صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم:

١- بتطليق المدعية من المدعى عليه خلعًا .
٢- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .

صباحا   ٠٨:٣٠ الساعة   ٢٢-٠٦-٢٠٢٢ الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
القرهود  منطقة  في  الشخصية  األحوال  مبنى  في  بعد  عن  التقاضي  قاعة  في 
&BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك 
بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى رقم
 100 / 2022 / 289 - احوال نفس مسلمين

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 7٥٦
موضوع المنازعة إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ درهم)

ثمانون ألف درهم( والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ االستحقاق 
وحتى السداد التام.

المتنازع لمسات العمال تنفيذ التصميم الداخلي
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي- شارع النهدة-مبنى صهيل ١شقة٨٠٦

المطلوب إعالنه نديم عصام الحمصي عنوانه: اإلمارات- إمارة دبي- ديرة- 
دبي-شارع النهدة-مبنى صهيل١ شقة٨٠٤- بجانب النادي األهلي )مغلق 

٠٥٦7٠٥٠٤٤٥٥ ٢٤٩٤٤٤7٣٣ - -n_alhomsi@hotmail.com -)حاليًا
رقم المهمة: ٢٠٢٢/١٣٦٦٩٤

موضوع اإلعالن نعلنكم بأن المتنازع أقام عليكم النزاع المذكور أعاله 
وحدد له مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي جلسة يوم  الخميس 
الموافق ٠٩-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد 
والتي يمكن الوصول إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني-الخدمات 

العامة-جداول جلسات القضايا والتي يتوجب عليكم حضورها.

إعالن صحيفة نزاع في المنازعة 
رقم 465 / 2022 / 727 - نزاع تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥



15العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٩٠٠7٤١ ( 

والصادر عن كونالد سيروس سوارس بقيمة )٢٣.٨٣٣.٦(
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني ) ش.م.ع (

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعالنه : ١- كونالد سيروس سوارس صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٣٨٣٣.٠٦ درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 3100 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيكين رقمي ٨١٨١٨7 بمبلغ وقدره 
١١.٠٠٠ درهم إماراتي والمؤرخ ٢٠٢٠/٨/١ والشيك رقم ٨١٨١٨٨ بمبلغ 
وقدره ١١.٠٠٠ درهم إماراتي والمؤرخ ٢٠٢٠/١٠/١ مع الفوائد القانونية 
بواقع ٥% من تاريخ اإلستحقاق الحاصل في ٢٠٢٠/٨/١ وحتي تمام السداد 

مع إلزام المنفذ ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
طالب التنفيذ: نبيل شعبان عبداهلل شاويش )بصفته مدير طالب التنفيذ( 

وآخرون  عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - مدينة : دبي -
المطلوب إعالنه : ١- ماهر ياسين أبوالمعاطي شتيوي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة باالضافة 

الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 126 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٣٨٨٤٢٥( 

والصادر عن بنك راس الخيمة بقيمة )٦٣٣٦٠٠ درهم( 
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.ذ.م.ع(

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي -القصيص األولى - دبي - شارع 
دمشق - مبنى النهال - شقة الطابق االرضي

صفته:  احمد  علي  حسين  محمد  جاسم   -١  : إعالنه  المطلوب 
منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله 
الى طالب  به وقدره ١٩٨٠٦٨.٥١  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 1260 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣٤٨ لسنة 
٢٠٢١ نزاع تجاري ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٩٠.٢٥٢.٥٨ 

درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف لصالح طالب التنفيذ .
طالب التنفيذ: شركة انتربالست المحدودة

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - منطقة الخليج التجاري - دبي - شارع 
االصايل - الباي سكوير - بناية ٠٦ - مكتب ٢٠١ -

المطلوب إعالنه : ١- بيفر جلف للمقاوالت ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله و 
الزامك بدفع المبلغ المنفذ به و قدره  ١٩٠٢٥٢.٥٨  درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 3270 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
لسنة   ٣٦٩ رقم »  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
شاماًل   ، درهم    ١٣7٩٠٢ وقدره   به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ،  »  ٢٠٢٠

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: األيد كومبالينس لالستشارات

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع شارع 
االبراج-مبنى برج كلوفر باي-شقة ١٩٠٦ ويمثله محمد أحمد محمد عبداهلل

راشد  حسن  محمود  الغنى  عبد  محمد  منتصر   -١  : إعالنه  المطلوب 
صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ١٣7٩٠٢ درهم  الى طالب التنفيذأو خزينة 

المحكمة شاماًل للرسوموالمصاريف
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2021 / 657 - تنفيذ مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم٢٠٢١/7١٢7 امر اداء 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٨٣١٦٥درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ: مصطفى حسن محمد البحراوى
امارة   -: عنوانها  القانونية  د.السبهان  المختار مجموعة  : محله  عنوانه 
دبي- بر دبي -شارع الشيخ زايد -خلف مرور البرشاء - مقابل مجمع 
الذهب و االلمس مبنى شمس المدينة للسيارات -رقم مكاني ١٩٥٢١٨٠١7٥
المطلوب إعالنه : ١- بينتا كالسيك للتجارة العامه ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

و  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
الزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ١٨٣١٦٥  درهم الى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 2600 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٥٨٤ 
تجاري مصارف جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٢٥٦٤٤٩درهم  

، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : دبي - شارع الشيخ زايد، برج لطيفة - الطابق ٣٨ - مكتب ٣٨٠١
المطلوب إعالنه : ١- فؤاد عباس تميز صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله و 
الزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٢٥٦٤٤٩  درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 3304 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيــذ : المطــالبة بقيمة الشيكات المرتجعه ارقــام 

 ) ٠٠٢٢٨7  /  ٠٠٢٢٨٦  /  ٠٠٢٢7٣  /٠٠٢٢7٢  /٠٠٢٢7٠  /  ٠٠٢٢٦٩  (
والصادر عن بنك ابو ظبي التجاري بقيمة ) ٦٥7١٨ درهم ( 

طالب التنفيذ: علي جمعه فرحان للتجاره ) ش ذ م م ( ويمثلها مديرها 
السيد / اغاشيواال جوهري اسحاق بهائي ? هندي الجنسيه

عنوانه : اماره دبي ? بر دبي ? بجوار محطه برجمان مخرج رقم ١- بنايه 
الصفا ? نفس بنايه بوليود ? مكتب رقم ١٠٥- رقم مكاني ٢٩٣٢٩٩٤٢١٠

المطلوب إعالنه : ١- جلوبال الهندسيه الصناعيه ذ م م صفته: منفذ ضده 
٢- فرخ محمد شريف خادمي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٥7١٨ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 2273 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢7
العمالية رقم ١٣ /  التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى  موضوع 
٢٠٢٢ / ٥٤ عمالي جزئي ، بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها )١٦7٣٠ 

درهم( ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: محمود محمد سليمان ابراهيم مصباح

عنوانه : االمارات: امارة دبي ، المنطقة وادي الصفا ١ ، شارع دبي الند 
، بناية سكاي كورت تاور ب ، الطابق ٢٠ ، شقة رقم ٨ ، بنفس مبنى 

عيادة استر ، رقم مكاني: ٣7٢7٦7٥٩٨٠
المطلوب إعالنه : ١- حفرالباطن لمقاوالت البناء صفته: منفذ ضده

اعاله  المذكورة  التنفيذية  مالدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
طالب  الى  درهم   )١٦7٣٠( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـم 

التنفيذ أو خزينة المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 2375 - تنفيذ عمالي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٦١٠٩ 
أمر أداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٦.٥٨١.٩٣٨.٢٥ درهم ، 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: ناصر علي شعبان اهلي

عنوانه : إمارة دبي- ديرة - المزهر األولى - شارع رقم ٣٨ - فيال رقم ٤٣ 
المطلوب إعالنه : ١- طارق عبدالرحمن عقيل الخاجه صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٦٥٨١٩٣٨.٢٥درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 3095 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 ،)  ٠٠١٨٥7  ( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
)٠٠١٤٦١( ،)٠٠١٤٦٢( ،)٠٠١٤٦٠( والصادر عن ) بنك االمارات دبي الوطني 

( ، )بنك ابوظبي التجاري( بقيمة ) ١٢١٣٢٣ ( ، والرسوم و المصاريف
طالب التنفيذ: فندق اوميغا ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بردبي ? الرفاعه ? فندق ملك محمد شريف 
عثمان يوسف رقم مكاني: ٢7٩٦7٩٤٢٦١

المطلوب إعالنه : ١- أوركيد للسياحة ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
المحكمة  خزينة  أو  التنفيذ  طالب  إلى  وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

باالضافة إلى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 2450 - تنفيذ شيكات

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ / ٦٨٤٣ 
امر أداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٢٦.٦١١ درهم  ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: سماح نمر اميل ميخائيل

عنوانه : الشارقة ، الصناعية الثانية عشر ، بناية الرضوان ، الطابق 
٢- رقم الشقة ١٠7 ، بالقرب من مدرسة الشعله 

المطلوب إعالنه : ١- شادى احمد سعد السيد ارسالن صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله و 
الزامك بدفع المبلغ المنفذ به و قدره  ١٢٦٦١١  درهم الى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 2070 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢7
الدعوى رقم » ٢٣٠/٢٠٢٠  الصادر في  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
استئناف مدني « ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٣٤١٨7١ درهم  ، 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: شركة التأمين العربية ش م ل )فرع دبي(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع االبراج-
مبنى باى اسكوير-شقة الخامس ٥٠٢-بالقرب من بنك االمارات دبي الوطنى

ويمثله سمير حليم كنعان
المطلوب إعالنه : ١- خورشيد روستاموف صفته: منفذ ضده ٢- معز 
عادل عودة عرابي صفته: منفذ ضده ٣- هشام بن خميس بوبكر صفته: 

منفذ ضده ٤- محمد رشاد حافظ الكيالني صفته: منفذ ضده
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
طالب  الى  درهم   ٣٤١٨7١ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  ـ  والزامكم 

التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2021 / 1882 - تنفيذ مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢7
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٩٣٦٩ عمالي 
جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٣٢7٩7 درهم( لصالح العامل، 
باالضافه إلى مبلغ وقدره ) ٦7٦ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ ) ١٦٦٨ 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ: مجيد عبدل 

دبي-شارع   - دبي  بر   - االولى  دبي-البرشاء  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
شارع حصة -مبنى بناية اسكان -شقة ٣٠١/٣-بالقرب من مول االمارات
المطلوب إعالنه : ١- الخليج للخدمات الهندسية )ش.ذ.م.م( صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٣٢7٩7 درهم( لصالح العامل، باالضافه 
إلى مبلغ وقدره ) ٦7٦ درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ ) ١٦٦٨ درهم( 
المحكمة ستباشر  فان  وعليه  المحكمة  لصالح  االبتدائية  الدعوى  رسوم 
االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 703 - تنفيذ عمالي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إلى المتنازع ضدهما ١- صالون نجوم بحري للرجال، ٢- أحمد محسن 
منصور محمود بصفته مالك وصاحب العمل بصالون نجوم بحري للرجال

مجهولي محل اإلقامة
بما أن المتنازع شركة دبي للتأمين »شركة مساهمة عامة«

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن 
والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ ١٩٫٨٩٤٫٠٠ درهم »تسعة 
عشر الفا وثمانمائة واربعة وتسعون درهما« و الرسوم و المصاريف و 
أتعاب المحاماة و الفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية 
مع  المحاماة  اتعاب  ومقابل  والمصاريف  والرسوم  التام  السداد  ولغاية 

شمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
 ٠٩٫٠٠ الساعة   ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل.

إعالن بالنشر 
458/2022/460 نزاع مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إلى المتنازع ضدهما ١- انتونيوس خ انتونيو بصفته صاحب عمل بشركة 
ويل جي اند بي الوطنية »ش ذ م م«

مجهول محل اإلقامة
بما أن المتنازع شركة دبي للتأمين »شركة مساهمة عامة«

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن 
والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ ٢٠٫٠٠٠ درهم »عشرون الف 
درهم« و الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة و الفائدة القانونية بواقع 
٥% من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام والرسوم والمصاريف 

ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
 ٠٩٫٠٠ الساعة   ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل.

إعالن بالنشر 
553/2022/460 نزاع مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

طالب التنفيذ: مصرف االمارات االسالمي »مساهمة عامة« واخرون
المطلوب إعالنه: ناصر عبداهلل احمد الغرير

موضوع اإلعالن: انه في يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨ الساعة ٥٫٠٠ م 
وفي االيام الثالث التالية ان اقتضى الحال سيجري بيع العقار الموضحة اوصافه 
ادناه لدى الجهة التي انيط بها البيع )شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها 
ايداع  الشراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االلكتروني 
تأمين ال يقل عن ٢٠% من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه 
اعتراض على البيع التقدم باعتراضه معززا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة 
المحددة للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون االجراءات المدنية 
وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية 
لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط ان ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة المحكمة. وفيما 
يلي بيان أوصاف الممتلكات: حصة في ارض وماعليها من بناء، المنطقة الراس، 
رقم االرض ١٢٦، المساحة الحصة ٤٫٥٣ متر مربع ، المقدرة بـ: ٢٠٣١7١ درهم

مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ 
رقم: 1351/2019/207 تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة إدارة الطعون األولى رقم ٢٣٢
موضوع الطعن قبول النقض شكال وموضوعا ونقض الحكم المطعون 
ما  االستئناف إلصدار حكمها على ضوء  الى محكمة  أحالته  فيه 
تقرره محكمة النقض والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف 

واألتعاب عن كل درجات التقاضي.
الطاعن اسد اله حسين علي مثنى عنوانه اإلمارات - إمارة دبى 
- ديرة - منطقة بورسعيد - شارع آل مكتوم - برج المسعود - 

الطابق السادس - مكتب ٦٠١ رقم مكاني: ٣٢١٩٤٩٤٤٣٠
ويمثله زايد سعيد راشد سعيد الشحي

المطلوب إعالنه ١- جولدن تويز صفته: مطعون ضده
موضوع اإلعالن نبلغكم بنسخة من صحيفة الطعن المقدمة من 
الطاعن ولكم الحق في تقديم مذكرة بالدفاع خالل خمسة عشر 

يومًا تاريخ تبليغكم لالعالن.

إعالن صحيفة طعن بالنشر في الطعن 
رقم 445 / 2022 / 565 - طعن تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٥٫٠٠٠ 
والرسوم  التام  السداد  المطالبة وحتى  تاريخ  القانونية ١٢% من  والفائدة  درهم 

والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
المدعى كراج الشعار ش ذم م عنوانه الشارقة، دوار الحكومة، بناية دماس، الطابق ١٣، 
info@alsuwaidi-advo.com مكتب رقم ١٣٤٩، هاتف رقم ٠٦7٤٨٢٢٨٨ بريد إلكتروني

ويمثله عبداهلل علي عبدالوهاب عبد اهلل السويدي
المطلوب إعالنه ١- نعمان محمود المحاميد صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢٢/٣/١٤ امرت المحكمة في مادة تجارية بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية 
مبلغ ١٥٫٠٠٠ درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام 
السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف و٣٠٠ درهم مقابل اتعاب المحاماة. ولكم 
الحق في التظلم االمر او استئنافه بحسب األحوال وفق األحكام الواردة في المادة 

٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 626 - امر أداء

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثالثة عشر رقم 7٦٢
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره »١١٠٠٠ درهم« 
و الرسوم والمصاريف والفائدة ١٢% من ٢٠١٦/٤/٦ وحتى السداد التام.

المتنازع الهدف السريع لتجارة اإلطارات ش ذم م، عنوانه اإلمارات - إمارة 
دبي - راس الخور - بر دبي - شارع ١٤ من شارع المنامة - سوق الخضار 

والفواكه بالعوير ميناء الجاف - مستودع ٦١ -٦٢
المطلوب إعالنه ١- علي حسين المحمد صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
عليه بمبلغ وقدره »١١٠٠٠ درهم« و الرسوم والمصاريف والفائدة ١٢% 
من ٢٠١٦/٤/٦ وحتى السداد التام.وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
٢٠٢٢/٠٦/٠7 الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 460/ 2022 / 801 - نزاع مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم ٨٤
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٨١7 لسنة ٢٠٢١ تجاري 

جزئي والرسوم و المصاريف واالتعاب.
المستأنف بنك المشرق »شركة مساهمة عامة« عنوانه مكتب / إبراهيم حسن المال 
ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية، الكائن بإمارة دبي ، ديرة ، شارع بورسعيد 
فاكس  هاتف ٠٤٢٩٥٠٠١٠   7٠7 رقم  مكتب   ، السابع  الطابق   ، أفينيو  سيتي  بناية   ،

٠٤٢٩٥٠٠٨٠ ويمثله إبراهيم حسن إبراهيم المال
المطلوب إعالنه ١- أختر رسول رشيد أحمد صفته: مستأئف ضده

موضوع اإلعالن حكمت المحكمة بمثابة الحضورى/بقبول االستئناف شكاًل وفي موضوع 
االستئناف، بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعله على النحو التالى: بإلزام المستأنف 
مائة  »فقط  درهم«   ١٣٠.٥٨٤.١٣  « وقدره  مبلغ  المستأنف  للبنك  يؤدي  بأن  ضده 
وثالثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون درهمًا وثالثة عشر فلسا ال غير«. في تاريخ 
غلق الحساب في ٢٠١٨/٥/١٢، باإلضافة إلى مبلغ الفوائد البسيطة بواقع ٩% سنويا من 
تاريخ غلق الحساب الحاصل في ٢٠١٨/٥/١٢ »وهو تاريخ آخر عملية إيداع بالبطاقة 
االئتمانية محل التداعى« - وحتى تاريخ قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة الحاصل 
في ٢٠٢١/٤/٢٥ ، والفائدة القانونية بواقع ٥% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية أمام 
محكمة أول درجة الحاصل في ٢٠٢١/٤/٢٥ وحتى تمام السداد. ورفضت ما عدا ذلك 
من طلبات، والزمت المستأنف ضده برسوم ومصاريف االستئناف. وبمبلغ ألف درهم 

مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين. 

إعالن حكم تمهيدي بالنشر في االستئتاف 
رقم 2134/2021/305 - استئناف تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إلى المدعى عليه ١- فرحان سورتي عثمان سورتي 
مجهولي محل اإلقامة

بما أن المدعي سيمبلي هومز للوساطة العقارية
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى براءة ذمة المدعية من 
مبلغ وقدره ١٠٦٫٣٣7 درهم »مائة وستة آالف وثالثمائة وسبع 

وثالثين درهم« محل التنفيذ رقم ٢٠٢٢/١١٩٥ تنفيذ عمالي
 وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦ الساعة 
 BUILDING-DESC &  ٠٩:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم 
ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة 

أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 752/2022/11 مدني جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
الدعوى رقم ٢٠٢١/٣٥٠١  الصادر في  الحكم  التنفيذ تنفيذ  موضوع 
شاماًل  درهم«   ٢٥٦٥٩« وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  اداء،  امر 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ جيرلي دومينجو ماجونداياو   عنوانه: اإلمارات، إمارة 
دبي، بردبي، المنطقة المنخول، شارع الشيخ خالد بن وليد، بناية 
برج مركز برجمان، الطابق ١٨، بالقرب من الفندق برجمان أرجان 

من روتانا، رقم مكاني ١٩٤٢٨7٢٨7٦
المطلوب إعالنه ١- ريكلن بابيلونا اجويالر صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ أو  بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٥٦٥٩ درهم الى طالب 

خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر  في التنفيذ 
رقم 10268/2021/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إلى المستأنف ضده ١- سبيكون ش.ذ.م.م مجهول محل اإلقامة 

بما أن المستأنف باسم منير بو حمدان

قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٦77/ ٢٠٢٢ تجاري جزئي

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ الساعة 

١٠:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم 

أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم 

غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف«
982/2022/305 استئناف تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
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اقتصاد

اسم الشركة: اس ايه ان اس انترناشيونال لتجارة المواد الغذائيه ذ.م.م  
رقم الرخصة: ٨٨7٩٤٨ 

العنوان: مكتب ١٠٩ - ملك الشيخه مهره احمد الغرير - القصيص ٢ 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٩٣٦٦٤ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم 7٠٢- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: الحارث واحمد الموسى لخدمات الشحن ش.ذ.م.م  
رقم الرخصة: 7١٢٥٩٩  العنوان: مكتب ملك مركز سوبريم ارك لالعمال-بر 

 B دبي -بزنس بي -مركز استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٩7٤٠ 

اسم المصفي: ايزيس لتدقيق الحسابات وتنظيم السجلت 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٠٤/٢٢  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٤/٢٢ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم ٩١٠ - ملك مجموعة سلطان لالستثمار - بور سعيد 

الهاتف: ٢٩٤7٠٠٢-٠٤-٩7١ الفاكس: ٢٩٤7٠٠٣-٠٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: كلوفردن لالدارة ذ.م.م  
رقم الرخصة: ٨٢7٤٠١  العنوان: مكتب رقم ٨٠١.٨٠٢.٨٠٣.٨٠٤.٨٠٥.٨٠٦ 

 B ملك كمال بوري - الخليج التجاري-استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٩٥١٩٢ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم 7٠٢- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: اس ايه ان اس انترناشيونال لتجارة المواد الغذائيه ذ.م.م  
رقم الرخصة: ٨٨7٩٤٨ 

العنوان: مكتب ١٠٩ - ملك الشيخه مهره احمد الغرير - القصيص ٢ 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٩٣٦٦٤ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم 7٠٢- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: الحارث واحمد الموسى لخدمات الشحن ش.ذ.م.م  
رقم الرخصة: 7١٢٥٩٩  العنوان: مكتب ملك مركز سوبريم ارك لالعمال-بر 

 B دبي -بزنس بي -مركز استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٩7٤٠ 

اسم المصفي: ايزيس لتدقيق الحسابات وتنظيم السجلت 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٠٤/٢٢  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٤/٢٢ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم ٩١٠ - ملك مجموعة سلطان لالستثمار - بور سعيد 

الهاتف: ٢٩٤7٠٠٢-٠٤-٩7١ الفاكس: ٢٩٤7٠٠٣-٠٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: كلوفردن لالدارة ذ.م.م  
رقم الرخصة: ٨٢7٤٠١  العنوان: مكتب رقم ٨٠١.٨٠٢.٨٠٣.٨٠٤.٨٠٥.٨٠٦ 

 B ملك كمال بوري - الخليج التجاري-استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٩٥١٩٢ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٥/٢٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم 7٠٢- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٠٤-٩7١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: مخبز الحمرية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٩٥٥٠7

العنوان: محل ١٩ ملك عبدالقادر محمد يوسف كرمستجي- مردف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠١٠١٨7
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١٨

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٤-٩7١ الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: مييت للحلول البيئية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٩٣٩٦٣ العنوان: مكتب رقم ٢٠٣ ملك حمد سلطان سيف 

بالجافله المنصوري - القوز الصناعية االولى
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٠٨٣٨٠
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٥/١٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بور سعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس: ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: مخبز الحمرية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٩٥٥٠7

العنوان: محل ١٩ ملك عبدالقادر محمد يوسف كرمستجي- مردف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠١٠١٨7
اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١٨ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٤/١٨

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٤-٩7١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اسم الشركة: مييت للحلول البيئية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٥٩٣٩٦٣ العنوان: مكتب رقم ٢٠٣ ملك حمد سلطان سيف 

بالجافله المنصوري - القوز الصناعية االولى
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٠٨٣٨٠
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٥/١٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٥/١٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بور سعيد 

الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس: ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

ليكـن معلومـا للجميـع بـأن السـيد/ صالـح جـاسم ابراهيم 
غلـوم روبـار إمـاراتي الجنسـية يرغب في الـبيع والتنـازل 
عـن كامل حصته البالغـة )١٠٠ %( وذلــك الى الســيد/ رازو 
مونــدول راز نيكيــل مونــدول بنجالدش الجنسية وذلـك في 
الرخصـة المهنيـة المسماة ))النجمة المضيئة لكي المالبس(( 

تأسست بأمـارة الشارقة بموجب المهنية رقم )٥7٢٣٠٤(
تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية الى مؤسسة 

فردية بوكيل خدمات ،
و عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم 
اقتضى نشر  العدل فقد  الكاتب  )٤( لسنة ٢٠١٣ في شأن 
هذا اإلعالن للعلم و انه سـوف يتم التصـديق على اإلجراء 
اإلعالن فمن  تاريـخ هـذا  أسـبوعين من  بعـد  المشـارإليه 

لـديه أي اعـتراض حيـال ذلك إتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 MOJAU_2022_0066546 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ احمد عبدالرحمن احمد كراني 
إماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنـازل عن كامل حصـته البالغة 
فورا  سوني  هارون  عرفان  محمـد  السـيد/  الى  وذلك   )%  ١٠٠(
المسـماة ))كوكب  التجارية  الرخصـة  الجنسية وذلك في  هندي 
الزهرة لتجارة االدوات الحديدية(( تأسست بأمـارة الشارقة بموجب 

تجارية رقم )٥7٢٣٠٤(
شـركة  الى  فرديـة  مؤسـسة  مـن  القـانوني  الشــكل  تغيير  تـم 
ذات مسؤوليـة محـدودة شركة الشخص الواحد، تم تغيير االسم 
التجاري من كوكب الزهرة لتجارة االدوات الحديدية إلى كوكب 

الزهرة لتجارة االدوات الحديدية ذ م م شركة الشخص الواحد
و عمالـ بنص المـادة )١٤( فقره ٥ من القـانون االتحـادي رقم 
)٤( لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العـدل فقد اقتضـى نشـر هذا 
اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشـارإليه 
بعـد أسـبوعين من تاريـخ هـذا اإلعالـن فمن لـديه أي اعتراض 

حيـال ذلك إتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 MOJAU_2022_0066515 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
الرهن  عقد  تذيل  عن  عبارة  مرهون  عقار  وبيع  الحجز  طلب  الدعوى  موضوع 
بالصيغه التنفيديه . واصدار امركم بتوقيع الحجز التنفيذي على العقار المرهون 
الكائن على االرض رقم ١7٢ المنطقه مرسى دبي نوع العقار شقه سكنيه نوع 
العقار : شقه - الجهه دبي - منطقة مرسى دبي -األرض رقم ١7٢ ? مبنى رقم 
:7 ? أسم المبنى : الصدف 7 ? الشقه رقم :٣٠٦ ? الطابق : ٣ ? مساحة الشقه 
:١.٤١٨/٥٠ قدم مربع ? المساحه المشتركه : ٦٣٨/٣٦ وفقا لما هو ثابت بشهادة 
ملكية العقار. والصادرة من دائرة االراضي واالمالك بدبي تمهيدًا لبيعه بالمزاد 
نظير  بدبي  واالمالك  االراضي  دائرة  لدى  بها  المعمول  لالجراءات  وفقًا  العلني 
المديونية المترصده في ذمة المنفذ ضده وقدرها بقيمة ١.١٨١.١٩٢.٣٢ )مليون 

ومائة وواحد وثمانون الف ومائه واثنان وتسعون درهم واثنان وثالثون فلسا(
والمصاريف  بالرسوم  الزامه  مع  باالوراق  المرفق  الحساب  لكشف  وفقا  وذلك 
ومقابل اتعاب المحاماة والتصريح لطالب التنفيذ باستالم مبلغ الدين المشار اليه 
سلفًا وفق ثمن البيع بالمزاد العلني باالضافه الى كافة الرسوم والمصاريف وكذا 
حفظ حقه في الرجوع على المنفذ ضده بالفرق بين حصيلة البيع بالمزاد وقيمة 

المديونية في حالة ما اذا كانت حصيل
 - دبي-ديرة  اإلمارات-إمارة  عنوانه  ش.م.ع  التجاري  دبي  بنك  التنفيذ  طالب 
ويمثله  سنتر  سيتي  ديره  التجاري-بجوار  دبي  بنك  بورسعيد-مبنى  دبي-شارع 

يسلم صالح احمد السعدي
المطلوب إعالنه معصوما فراز باتيل عنوانه: اإلمارات-إمارة دبي-مبنى الصدف 7-شقة 
masuma@investinc.net - ٠٥٠٥٠٥٥٤77 - ١7٣٠٦ -منطقة مرسى دبي -األرض رقم ٢

موضوع اإلعالن : أنه في يوم االربعاء الموافق ٠٨-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٥:٠٠:٠٠ م 
وفي األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه 
لدى الجهة التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني 
http://www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي الشراء إيداع تأمين اليقل عن 
٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع 
التقدم بإعتراضه معززًا بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة للبيع وفي 
المواعيد المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه 
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير 
ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد 
بشرط أن ال تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن 

المعروض والمصروفات خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
االرض:١7٢-اســم  رقم   - دبي  مرسى  عقارية-المنطقة:  وحدة   : العقار  بيانات 
المبنى:الصدف 7 - رقم المبنى:7-رقم العقار:٣٠٦- المساحة:١٣١.7٨ متر مربع 

- التقييم :١7٠٣١٤٨.٦٣ درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2021 / 130 - بيع عقار مرهون

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه :-

من : الطرف األول/ سعيد موسى سعيد على الظهورى 
الجنسية : االمارات 

الى : الطرف الثاني/ جوبين جوس جوز انتونى الجنسية : الهند
باالسم التجاري )مطعم بيت االمارات( رخصة صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم )١٠١٢٦٣( 
و المسجلة بغرفة تجارة و صناعة عجمان ،، و عليه 
سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء 

١٤يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن ،،

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 MOJAU_2022_0066449 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

ليكـن معلومـا للجميـع بـأن السـيد/ فيروز بـابو تيربنيـل هنـدي 
الجنسـية يرغب في الـبيع والتنـازل عـن كامـل حصــته البالغـة 
)١٠٠ %( وذلــك الى السـادة/ إكسـيد كوليـدج م م ح ويمثلهـا 
سـامراس مايمي هنـدي الجنسـية وذلك في الرخصـة المهنيـة 
المســماة ))مركز ويســتفود للـدراسات االداريـة(( تأسسـت 

بأمـارة الشارقة بموجب المهنية رقم )7٢٠٦٦٩( 
تم تغيير االسم التجاري من مركز ويسـتفود للـدراسات االدارية 

الى االسـم التجاري الجديد مركز إكسيد للدراسات االدارية ،
و عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم 
)٤( لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضـى نشر هذا 
اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصـديق على اإلجراء المشـارإليه 
بعـد أسـبوعين من تاريـخ هـذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض 

حيال ذلك إتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

 MOJAU_2022_0066696 إعالن بالنشر رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

المستأنف/ ام 7 توباكو تريدينج ش.ذ.م.م
المستأنف ضده/ دلفوزا قربانكولوفا

المستأنف ضده/ عبداهلل مافيس
المستأنف ضده/ اسماعيل هان

المستأنف ضده/ رضا جعفر علي جعفر علي
المستأنف ضده/ مجموعة اإلمارات لالستثمار ذ.م.م

نحيط سيادتكم علمًا أنه قد تم إنتدابنا خبير حسابي في االستئناف المذكورة من 
المستأنف/ ام 7 توباكو تريدينج ش.ذم.م.، وعليه فأنتم مكلفين بالحضور أو من 
يمثلكم قانونًا في إجتماع الخبرة المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ في 
تمام الساعة ١:٠٠ ظهرًا عبر تقنية المكالمات الصوتية والمرئية عن ُبعد عبرتطبيق 
»ZOOM« وعليه يرجى التواصل مع الخبير على رقم الهاتف األرضي ٠٤٨٨٦٨١٨٤ 
أورقم هاتف ٠٥٠١٠٤٩7٤٠ - وسوف يتم تزويدكم برابط االجتماع بعد تزويدنا 
برقم الهاتف المتحرك لألشخاص المخولين بحضور اإلجتماعات وبالبريد اإللكتروني 
أيضًا وتزويدنا بصورة الهوية والتوكيالت والتفويضات الالزمة للمخولين بالحضور.

علما بأنه في حال تخلفكم عن الحضور فان الخبرة ستباشر أعمالها وفقا للصالحيات 
المخولة لها قانونًا.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

مذكرة اعالن بالنشر في االستئناف
 رقم 2416/ 2021 - استئناف تجاري

إجتماع خبرة

خبير حسابي/ أسامه أحمد مالك - محاكم دبي قيد رقم »١٤٥«

المرفوعة من: بنك الفجيرة الوطني- فرع دبي
ضد : ١- ميد ايست ستار إميكس )م.م.ح( لمالكها سوروجيت كومار روي

٢ - يورو بولز لصناعة األلعاب ش ذ.م.م ٣- اندو جلف ستار للتجارة العامة ش ذ.م.م
٤ - سوروجيت كومار روي كسيتر اموهان روي

المدعى عليها االولى/ ميد ايست ستار إمبكس )م.م.ح( لمالكها سوروجيت كومار 
روي والمدعى عليه الثانية/ يورو بولز لصناعة األلعاب ش ذ.م.م ،

والمدعى عليه الثالثة / اندو جلف ستار للتجارة العامة ش ذ.م.م ، والمدعى عليه 
الرابع / سوروجيت كومار روي كسيتر اموهان روي مدعوين للحضور

شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع الخبرة )المصرفية( االول وفقًا للتفاصيل 
المبينة إدناه: اليوم: االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣

الساعة: ١١.٣٠ صباحًا .
موقع مكتب الخبير المصرفي يونس على المال

الشارقة ، منطقة مويلح. شارع المدينة الجامعية. بناية رقم)٩7٦( مكتب رقم ٢٠٢
)Google Maps/خرائط قوقل(

https://goo.gl/maps/fG5FCoK3HLc5u7vg7
للتواصل / ٠٥٥٢7٥٢١٤7

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن بالنشر في الدعوى رقم 2689 لسنة 2022 
لدى محكمة الشارقة االبتدائية

إجتماع خبرة

الخبير / يونس على المال-عضو الدائرة التجارية الكلية المصرفية

يتعين على شركة / كندانز للتجارة ش ذ م م )المستأنف ضدها 
الثالثة( او من يمثلها الحضور الى مقر إدارة الخبرة وتسوية المنازعات 
بمبني الحضيبة للجوائز – شارع الثاني من ديسمبر مبني C طابق 
الميزانين لمقابلة لجنة الخبرة )خبير/ عامر عبد الكريم جودة، 
خبير/ هيثم عصام محمد، خبير/ محمد شريف العلماء( واحضار 
الوثائق التي تؤيد موقفهم في الدعوى أعاله وذلك خالل أسبوع 

من نشر هذا اإلعالن.
راجين التوقيع على هذا اإلخطار إشعارا باالستالم وتأكيد الحضور 
وإرساله إلينا على الفاكس ٠٤٣٥٣77٨٣ أو الرد بالبريد اإللكتروني.

HEMohamed@ diwan.dubai.gov.ae

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن بالنشر 
للدعوى )2021/2163( استئناف تجاري

إجتماع خبرة

لجنة الخبراء

بموعد  ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  االهلي  شركة  عليها/  المدعى  إعالن 
اجتماع خبرة

 / الحسابي  الخبير  يعلن  العامة  للتجارة  االهلية  شركة  عليها/  المدعى 
محمد على سلطان الخضر أن أعمال الخبرة المحاسبية بموجب الحكم 
التمهيدي الصادر عن محكمة استئناف دبي الموقرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢7 
الدعوى رقم ٢٠٢٢/٢ استئناف تجاري والمقامة من / ابيل لوجيستيكس 
انترناشونال ش.ذ.م.م والخبير يعلن المدعى عليها أو من يمثلها قانونا 
بموعد إجتماع الخبرة لتقديم ما لديها من مستندات و ذلك يوم الثالثاء 
مكتب  بمقر  وذلك  الثالثة ظهرًا  الساعة  تمام  في  الموافق ٢٠٢٢/٥/٣١ 

الخبير والكائن في إمارة
دبي - ديره - بناية مكاتب خلف الشركة العربية للسيارات - توكيل 
نيسان - مقابل داناتا الطابق التاسع مكتب ٩١٠، التليفون ٠٤٢٩٤7٠٠٢ 

فاكس/ ٠٤٢٩٤7٠٠٣

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن موعد اجتماع خبرة بالنشر 
في الدعوى رقم 2022/2 استئناف تجاري

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ محمد على الخضر

الخصم المدخل / سلمان مجير، العنوان: مجهول محل االقامة
نحيطكم علمًا انه تم انتدابنا كخبير حسابي بالدعوى أعاله والمرفوعة 

ضدكم من المدعي / اتشيوتا ستونز
وعليه فانتم مكلفون أو من يمثلكم قانونًا بحضور اجتماع الخبرة والمقرر 

عقده يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ الساعة ٠١:٠٠ ظهرًا.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف المحمول الخاص بالخبير وإرسال 
كافة المستندات المؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق البريد االلكتروني 
علمًا بأنه في حال تخلفكم عن الحضور فإن الخبرة ستباشر اعمالها وفقًا 

للصالحيات المخولة لها قانونًا.
missnahed@hotmail.com  :لالستفسار االتصال بـ ٠٥٠-٦٣١7٤١7  االيميل

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن بالنشر للحضور أمام الخبرة
في الدعوى رقم 2022/380 تجاري جزئي - دبي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ ناهد رشاد محمد

الى المدعى عليها/ شركة عاصم لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م- بما 
ان المدعية/ ساوهني لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م فرع دبي، 
محكمة  اعاله، وحكمت  اليها  المشار  القضية  اقامت ضدكم  قد 
الشارقة الموقرة بتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور للنظر في 
الدعوى، وحيث انكم لم تحضروا جلسة النطق بالحكم. لذا فانه 
يرجى العلم انه قد تحدد يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١ الساعة 
الثانية عشرة ظهرا »١٢٫٠٠pm« كموعد لجلسة الخبرة عن بعد 
عبر تطبيق Microsoft Teams في الدعوى اعاله، ويتعين عليكم 
الرقمية  التواصل  بوسيلة  وتزويدنا  سابق  بموعد  معنا  التواصل 
»االلكترونية« الخاصة بكم حتى نتمكن من تزويدكم برابط االجتماع 
تؤيد  التي  والمستندات  الوثائق  كافة  تقديم  عليكم  يتعين  كما 

موقفكم في الدعوى.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن اجتماع خبرة في القضية 
رقم 2022/1566 تجاري جزئي- الشارقة

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / د. رضا درويش آل رحمه 

ليكن معلومًا للجميع بأن: السيد/ جوالن سين بيدهو سين - 
الجنسية: بنغالديش يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته 
البالغة »١٠٠%« للسيد/ شاهناوج أحمد فاروق أحمد - هندي  
للخياطة  »الهاجس  المسماه  التجارية  الرخصة  في  الجنسية 
والتطريز،« رخصة تجارية رقم »7٦٤٦٨٦« صادرة من دائرة 

التنمية اإلقتصادية بالشارقة
تنازل صاحب الرخصة آلخر

القانون اإلتحادي رقم  المادة »١٤« فقرة ٥ من  وعماًل بنص 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم و أنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار 
إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي إعتراض 
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع 

اإلجراءات القانونية.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

MOJAU-2022- 0066784 إعالن تنازل/ بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

المدعية / تاكسى العربية عجمان )ذ.م.م(
المدعى عليه / سجير فاداكيفا البيل بدر الدين بدرالدين

نظرًا لعدم استطاعة الخبرة الوصول للمدعى عليه )السيد/ سجير فاداكيفا 
البيل بدر الدين بدرالدين( لحضور جلسة الخبرة في القضية رقم

١٠7٠/٢٠٢٢ مدني جزئي عجمان ، فقد تقرر إعالن المدعى عليه لحضور 
جلسة الخبرة الحسابية في القضية المذكورة عن بعد يوم األثنين

زووم  تقنية  طريق  عن  صباحًا  الحادية  الساعة   ٢٠٢٢/٠٥/٣١ الموافق 
)ZOOM(، وذلك لعقد إجتماع الخبرة الثاني وفقا للرابط التالي:

https://us04web.zoom.us/j/76820868328?pwd=6brL7eAuqlLQ
pTV1MY9wBClza0TOUU.1

MeetingID:76820868328
Passcode:RB4M0u

وقد كلفت الخبرة المدعية بإعالن المدعى عليه بالنشر لحضور إجتماع 
الخبرة في المكان والموعد المحددين أعاله. 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن بالنشر لحضور جلسة الخبرة الحسابية في 
القضية رقم 2022/1070 مدني جزئي عجمان

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي عصام حسين الحامد - 0٥0-33١٤6٤٤



17العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م

اقتصاد

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٥٢١« البلدية  رقم   »7٥٢« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»٥٫٦7٤٫٥٢ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫٩٣٤٫١٥٤« درهم اماراتي 
درهم  واربعة وخمسون  ومائة  الف  وثالثون  واربعة  وتسعمائة  ماليين  »اربعة 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113349 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
امريكي »اربعمائة واثنان وستون مليون وسبعمائة وثالثة وستون الف دوالر امريكي 
و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار وستمائة 
وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة وعشرون 
درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك قطر الوطني 
االخطار، وفي حال  نشر هذا  تاريخ  يوما من  ثالثين »٣٠«  »ش.م.ع.ق« خالل 
اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما المذكورة، 
فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع ملكية قطعة 
االرض رقم »7٦٢« رقم البلدية »٥٦٣٤- ٣٩٤« والبالغ مساحتها »٦٫٤٩٣٫٠١ قدم 
مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات العربية المتحدة، 
اماراتي »خمسة ماليين  المخطر بقيمة »٥٫١٨7٫٥١٨« درهم  والمرهونة لصالح 
اماراتي« وحجزها  ومائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية عشر درهم 
وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113363 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٦٢7« البلدية  رقم   »7٦٠« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»٦٫٤٩٦٫٩٩ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫٩٣٤٫١٥٤« درهم اماراتي 
درهم  واربعة وخمسون  ومائة  الف  وثالثون  واربعة  وتسعمائة  ماليين  »اربعة 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113319 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٦٢٨« البلدية  رقم   »7٦١« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»٦٫٤٩٦٫٩٩ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫7٨٨٫١٤٨« درهم اماراتي 
الف ومائة وثمانية واربعون درهم  »اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113324 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: بنك أبوظبي االول ش م ع
المنذر اليها االولى: شركة االكليل الذهبي للنفط م.م.ح

المنذر اليه الثاني: سيد عباسعلى سيد حميد رضا مرعشي
الموضوع فان المخطر يخطر كال من المخطر اليهما باالتي:

١- اخطار المخطر اليها االولى بسداد مبلغ وقدره ١7٫7٦٨٫٥٢٦٫٦٤ درهم 
سبعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وستون الفا وخمسمائة وستة وعشرون 
درهما واربعة وستون فلسا قيمة المديونية المترصدة في ذمة المخطر 

اليها االولى عن التسهيالت الممنوحة لها.
٢- اخطار المخطر اليه الثاني بالتضامن مع المخطر اليها بسداد مبلغ وقدره 
٩٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم فقط »تسعة ماليين درهم« الواردة في سند الرهن.

وذلك خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نشر هذا االخطار وبخالف ذلك 
سيضطر المخطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية ضدكم بما فيها الطلب 
من قاضي التنفيذ مباشرة اجراءات نزع ملكية قطعة االرض رقم »٨١٥« 
والكائنة بمنطقة وادي الصفا رقم »٦« بامارة دبي وما عليها بدبي وبيعها 

بالمزاد العلني وفاء لكامل قيمة سند الرهن.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113670 / 2022 
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: ستاندرد تشارترد بنك
المخطر اليه: كيشان غيريشباهي باتافيا- هندي الجنسية، مجهول محل االقامة

الى المخطر اليه/ كيشان غيريشباهي باتافيا، يكلفك المخطر/ ستاندرد 
وقدره   ٢٠٢٢/٤/١٢ في  هو  كما  المديونية  مبلغ  بسداد  بنك  تشارترد 
اماراتي »ثالثة ماليين وستمائة وستة وستون  »٣٫٦٦٦٫٤١٤٫٣٣« درهم 
الف واربعمائة واربعة عشر درهم اماراتي و٣٣ فلس« بموجب اتفاقية 
التسهيالت المؤرخة في ٢٠١٤/١/٣٠ خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ 
نشر هذا االخطار، وفي حال اخفاق المخطر اليه في سداد المبلغ خالل 
مدة الثالثين »٣٠« يوما المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة لمباشرة اجراءات نزع ملكية قطعة االرض رقم »٢١٥٣« وما عليها 
من بناء »فيال«، والبالغ مساحتها 7٤٠ متر مربع، منطقة الثنية الخامسة، 
امارة دبي، االمارات العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة 
٤٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم اماراتي وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ 

الكاتب العدللسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 110117 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
ملكية قطعة االرض رقم »٢١٥« والبالغ مساحتها »١٠٫٦7١ قدم مربع« والكائنة 
في منطقة السوق الكبير، امارة دبي، االمارات العربية المتحدة، والمرهونة لصالح 
مليون  واربعون  اماراتي »مائة وخمسة  بقيمة »١٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠« درهم  المخطر 
درهم اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن 

الكاتب العدلالرهن التأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113342 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٦٢٥« البلدية  رقم   »7٥٨« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»٥٫٩٥7٫٣٩ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫7٨٨٫١٤٨« درهم اماراتي 
الف ومائة وثمانية واربعون درهم  »اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113311 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٦٢٢« البلدية  رقم   »7٥7« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»٥٫٩٥7٫٣٩ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫٩٣٤٫١٥٤« درهم اماراتي 
درهم  وخمسون  اربعة  ومائة  الف  وثالثون  واربعة  وتسعمائة  ماليين  »اربعة 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113304 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٥٢٣« البلدية  رقم   »7٥٤« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»٥٫٦7٤٫٦٣ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫7٨٨٫١٤٨« درهم اماراتي 
الف ومائة وثمانية واربعون درهم  »اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113294 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٦٢٠« البلدية  رقم   »7٥٥« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»١٫٣٠٠٫١7 قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫7٨٨٫١٤٨« درهم اماراتي 
الف ومائة وثمانية واربعون درهم  »اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113282 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المخطر: البنك التجاري الدولي ش.م.ع
ضد المخطر اليه االول: محمد عمر علي بن حيدر الحارثي- اماراتي الجنسية

القابضة مساهمة خاصة،  الثانية: مجموعة محمد عمر بن حيدر  اليها  المخطر   
مجهولين محل االقامة

الى المخطر اليهما االول والثاني، يكلفك المخطر/ البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٣/٨ وقدره »٤٦٢٫7٦٣٫٠٠٠٫٤١« دوالر 
دوالر  الف  وستون  وثالثة  وسبعمائة  مليون  وستون  واثنان  »اربعمائة  امريكي 
امريكي و٤١ سنت« او ما يعادله بالدرهم االماراتي »١٫٦٩٩٫٦٨٢٫٢٢٤٫٢١« »مليار 
وستمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف ومائتان واربعة 
وعشرون درهم اماراتي و٢١ فلس« بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع بنك 
قطر الوطني »ش.م.ع.ق« خالل ثالثين »٣٠« يوما من تاريخ نشر هذا االخطار، 
وفي حال اخفاق المخطر اليهما في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين »٣٠« يوما 
المذكورة، فان المخطر سيتخذ االجراءات القانونية الالزمة لمباشرة اجراءات نزع 
مساحتها  والبالغ   »٣٩٤  -٥٥٢٢« البلدية  رقم   »7٥٣« رقم  االرض  قطعة  ملكية 
»٥٫٦7٥٫١٦ قدم مربع« والكائنة في منطقة الثنية الرابعة، امارة دبي، االمارات 
العربية المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة »٤٫7٨٨٫١٤٨« درهم اماراتي 
الف ومائة وثمانية واربعون درهم  »اربعة ماليين وسبعمائة وثمانية وثمانون 
اماراتي« وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن 

الكاتب العدلالتأميني في إمارة دبي.

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم 113332 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: بنك دبي االسالمي »شركة مساهمة عامة«
المنذر اليه: حامد محمد عطاء مسعود- الجنسية باكستان 

ينبه المنذر على المنذر اليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة 
الموضحة جملة وتفصيال بصدر هذا االنذار باجمالي مبلغ وقدره 
١٣٥٨٤٢ درهم »مائة خمسة وثالثون الف وثمانمائة اثنان واربعون 
درهم« بخصوص مركبة نيسان باترول- موديل ٢٠١٨- اسود 
اللوحة »7٣٢٠٠« جهة ترخيص دبي- خصوصي  اللون- رقم 
- رمز اللوحة T، وذلك خالل سبعة ايام من تاريخ نشر هذا 
االنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ االجراءات القانونية 
بالزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة 
الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلى المنذرة مسئوليتها عن 
اي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة اثناء ضبطها 

الكاتب العدلمن الجهات المختصة.

انذار عدلي بالنشر رقم 113272 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: بنك دبي االسالمي »شركة مساهمة عامة«
المنذر اليه: قصي يوسف عبدالرحمن العثمان- الجنسية االردن 
ينبه المنذر على المنذر اليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة 
الموضحة جملة وتفصيال بصدر هذا االنذار باجمالي مبلغ وقدره 
٤٤7٣٤٫٤٩ درهم »اربعة واربعون الف وسبعمائة اربعة وثالثون 
ميتسوبيشي  مركبة  بخصوص  فلس«  واربعون  وتسعة  درهم 
النسر- موديل ٢٠١٥- ابيض اللون- رقم اللوحة »٣٥٢٠٨« جهة 
ترخيص دبي- خصوصي - رمز اللوحة P، وذلك خالل سبعة 
ايام من تاريخ نشر هذا االنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا المبلغ والفائدة 
القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلى المنذرة مسئوليتها عن اي متعلقات شخصية قد تكون 

متواجدة بالمركبة اثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113265 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: بنك دبي االسالمي »شركة مساهمة عامة«
المنذر اليهم: ١- كاثرين ماراسيجان ديمانو- الجنسية الفلبين 

٢- بيل ريشارد كاكوديمانو- الجنسية الفلبين 
ينبه المنذر على المنذر اليهم بسرعة سداد المبالغ المستحقة 
الموضحة جملة وتفصيال بصدر هذا االنذار باجمالي مبلغ وقدره 
٥٢٦٨٠ درهم »اثنان وخمسون الف وستمائة وثمانون درهم« 
بخصوص مركبة كيا سبورتج- موديل ٢٠١٩- ابيض اللون- رقم 
اللوحة »7٥٢٤٤« جهة ترخيص دبي- خصوصي - رمز اللوحة 
J، وذلك خالل سبعة ايام من تاريخ نشر هذا االنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلى المنذرة مسئوليتها عن اي متعلقات شخصية 
قد تكون متواجدة بالمركبة اثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113284 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: بنك دبي االسالمي »شركة مساهمة عامة«
المنذر اليه: بن طوق للسالمة ومكافحة الحريق 

ينبه المنذر على المنذر اليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة 
مبلغ  باجمالي  االنذار  هذا  بصدر  وتفصيال  جملة  الموضحة 
وقدره ١٨٠٦٥١٫٩٠ درهم »مائة وثمانون الف وستمائة واحد 
وخمسون درهم وتسعون فلس« بخصوص مركبة تويوتا هاي 
ايس- موديل ٢٠١٦- ابيض اللون- رقم اللوحة »٣٣٤7٩« جهة 
ترخيص دبي- خصوصي - رمز اللوحة H، وذلك خالل سبعة 
ايام من تاريخ نشر هذا االنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا المبلغ والفائدة 
القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلى المنذرة مسئوليتها عن اي متعلقات شخصية قد تكون 

متواجدة بالمركبة اثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113303 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: بنك دبي االسالمي »شركة مساهمة عامة«
المنذر اليه: روبى لين باسكوال ديالكروز - الجنسية الفلبين

المستحقة  المبالغ  سداد  بسرعة  اليه  المنذر  على  المنذر  ينبه 
الموضحة جملة وتفصيال بصدر هذا االنذار باجمالي مبلغ وقدره 
١٤٦٥١ درهم »اربعة عشر الف وستمائة واحد وخمسون درهم« 
بخصوص مركبة ميتسوبيشي النسر- موديل ٢٠١٦- رمادي اللون- 
رقم اللوحة »٢٢٥٠٢« جهة ترخيص دبي- خصوصي - رمز اللوحة 
T، وذلك خالل سبعة ايام من تاريخ نشر هذا االنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلى المنذرة مسئوليتها عن اي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة اثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113260 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: بنك دبي االسالمي »شركة مساهمة عامة«
المنذر اليهم: ١- محمد علي محمد علي المازمي- الجنسية اإلمارات

٢- حسن محمد علي محمد المازمي- الجنسية: االمارات
المستحقة  المبالغ  سداد  بسرعة  اليهم  المنذر  على  المنذر  ينبه 
الموضحة جملة وتفصيال بصدر هذا االنذار باجمالي مبلغ وقدره 
٣٣٣٦٥ درهم »ثالثة وثالثون الف وثالثمائة خمسة وستون درهم« 
بخصوص مركبة نيسان ماكسيما- موديل ٢٠١٤- رمادي اللون- رقم 
 ،J اللوحة »٤٩٢7٨« جهة ترخيص دبي- خصوصي - رمز اللوحة
وذلك خالل سبعة ايام من تاريخ نشر هذا االنذار، وفي حالة رفض 
السداد سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، 
كما تخلى المنذرة مسئوليتها عن اي متعلقات شخصية قد تكون 

متواجدة بالمركبة اثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113246 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذرة: طاهر واوالده ش.ذ.م.م
المنذر اليها: شركة ورك ستيشنز لتجارة االثاث ش.ذ.م.م

١- تنبه المنذرة على المنذر اليها بالوفاء بالمديونية المستحقة بذمتها 
والبالغ قيمتها ١٠٠٫٠٠٠ درهم »مائة الف درهم« وذلك في خالل »٥« 
ايام وهي المدة المقررة قانونا وفقا لنص المادة »٦٣« من قرار مجلس 
الوزراء رقم »٣٣« لسنة ٢٠٢٠ المعدلة لقرار مجلس الوزراء رقم »٥7« 
لسنة ٢٠١٨ في شأن الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي رقم »١١« لسنة 

١٩٩٢ بشأن قانون االجراءات المدنية.
٢- وفي حالة عدم قيامكم بالوفاء بالمبلغ المطالب به سيتم اللجوء الى 
القضاء عن طريق امر االداء وفقا لنص المادة »٦٢« من قرار مجلس الوزراء 
رقم »7٥« لسنة ٢٠٢١ المعدلة لقرار مجلس الوزراء رقم »٥7« لسنة ٢٠١٨ 
في شأن الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي رقم »١١« لسنة ١٩٩٢ بشأن 
قانون االجراءات المدنية الجباركم على الوفاء بمبلغ ١٠٠٫٠٠٠ درهم »مائة 
القضائية  والمصروفات  الرسوم  كافة  تحميلكم  مع  وفوائده  درهم«  الف 

واتعاب المحاماة، فضال عن الفائدة التأخيرية.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر االنذار العدلي رقم 113958 / 2022

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: ايميرتس بروبيرتيس
يمثلها بالتوقيع بموجب وكالة قانونية مصدقة رقم المحرر ٢٦٣٨٦٥ /١ 

/ ٢٠١٨ الشافعي فضل بخيت فضل
المنذر إليه: ساهزيدا خان لتجارة المالبس ش.ذ.م.م- رخصة رقم: 7٣٢٢7٨، 

هاتف: ٠٥٠٦7٥٦٦7٤، مجهول محل االقامة
ينذر المنذر/ المنذر المنذر اليه باخالء المأجور وذلك لعدم سداد بدل 
االيجار المترصد للعين المؤجرة »وحدة رقم ١٠٨« الواقعة على بناية 
فاطمة احمد سيف الفالسي في منطقة هور المرر، امارة دبي، والبالغة 
قدرها »٤٫١٢٥« درهم، قيمة بدل االيجار والتي تمثل الفترة من تاريخ 
قيمة  درقم   ١٫٠٠٠ لمبلغ  وباالضافة   ٢٠٢٢/٠٥/٠٤ وحتى   ٢٠٢٢/٠٣/٠١
مطالبة مالية للشيكات المرتجعة دون صرف وذلك حسب عقد االيجار، 
وما يستجد من بدل االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي وذلك في مدة 
اقصاها »٥« أيام من تاريخ االعالن هذا، واال سوف يباشر المؤجر في 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية مع تحميل المنذر اليه كافة رسوم التقاضي 

واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113392 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: ساراوانان امارناتان- الجنسية الهند
المنذر اليه: رينا فارجيس- الجنسية الهند

ينذر المنذر، المنذر اليه بالوفاء بمبلغ ٣٠٫٠٠٠ ثالثون 
الف درهم المترصدة بذمته وذلك خالل مدة اقصاها 
سيضطر  واال  االنذار  استالم  تاريخ  من  ايام  خمسة 
المنذر باتخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر 
اليه مع تحميل كافة الرسوم والمصاريف.. مع حفظ 

كافة حقوق المنذر تجاه المنذر اليهم.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113599 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذره: العقارات الحديثة ش.ذ.م.م
المنذر اليه: نبيل جاسم محمد جاسم المدفع، مجهول محل االقامة

يمثل  ما  درهم   ١٩٠٠٠ وقدره  مبلغ  بسداد  اليه  المنذر  المنذرة  تنذر 
الدفعة المقدمة لعقد االيجار التي تمثل ايجار ثالثة اشهر مع ايداع باقي 
القيمة االيجارية بايداع عدد ثالث شيكات على ان يكون قيمة كل شيك 
بمبلغ وقدره ١٩٠٠٠ درهم وذلك عن ايجار المكتب رقم ٢٠٢ الكائن 
بمنطقة المنخول بناية اتريم سنتر ارض رقم »٣١7٠٥١٤« »بخالف ما 
يستجد من قيمة ايجاريه حتى تاريخ االخالء والتسليم الفعلي« وكذلك 
ايضا ضرورة سداد ضريبة القيمة المضافة وايضا سداد مبلغ 7٤٠ درهم 
مقابل رسوم ومصاريف تجديد عقد االيجار وتنبه بضرورة سداد كل ما 
سبق ذكره في موعد اقصاه ٣٠ يوم  من تاريخ نشر هذا االنذار تحت 
طائلة االخالء وسداد فواتير الكهرباء والمياه واال سنضطر اسفين التخاذ 
كافة االجراءات القانونية التي تحفظ حقوقنا بما فيها من اقامة دعوى 
والمصاريف  الرسوم  االيجارية مع تحميلكم  المنازعات  امام مركز فض 

ومقابل اتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 113101 / 2022
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: برامود فاسود يفان فاسود يفان
المنذر إليه: محمد اشرف مصطفى عبد اهلل

الموضوع
يكلف المنذر المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره »٣٣٥٠٥« 
درهم، ثالثة وثالثون الف وخمسمائة وخمسة درهم، 
خالل مدة أقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا 
اإلنذار و إال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
التي تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن 
أي عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر 
إليه بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/113361«
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنذر: برامود فاسود يفان فاسود يفان
المنذر إليه: ليديا مصطفى كاتاندي مصطفى

الموضوع
يكلف المنذر المنذر إليه بسداد مبلغ وقدره »٢٥٠٠٠« 
درهم، خمسة وعشرون ألف درهم، خالل مدة أقصاها 
خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا اإلنذار و إال سيضطر 
المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له 
حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل أو ضرر 
تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليه بكافة رسوم 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/113399«
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
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اقتصاد

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحاديةـ  محكمة التنفيذ 
المدنية - عرفان مصطفى مصطفى شهاب الدين

إلى المحكوم عليه: عرفان مصطفى مصطفى شهاب الدين
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ سحر عدنان رمان ، في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٨٨٢٣ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2022 /0002864 - مدني »جزئي«

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: ابراهيم يوسف خليفه غانم الحميري
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ رائد زاهر عبده المهدي الشهاوي، الجنسية مصري، - في 

القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٨٩٠٣.٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2022 /0001697 - مدني »جزئي«

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

 الى المدعى عليه: وحيد مراد جول فام، مجهول محل االقامة
بناء على طلب المدعية: غنتوت لتجارة سكراب المعادن ذ م م

المدعى  بالزام  الحكم  بـ:  تطالبكم  اعاله  المذكورة  الدعوى  رفعت  قد 
عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ درهم اربعون الف درهم 
والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. مع 
الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات. أنت مكلف بالحضور بجلسة 
٢٠٢٢/٠٥/٣٠ امام مكتب ادارة الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة 
االبتدائية المدنية- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٢« شخصيا 
او بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر 

وذلك للنظر في الدعوى المذكورة رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم SHCFICIREA2022/ 0002807 مدني جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: سيد أكبر لمقاوالت البناء ذ.م.م ، مجهول محل اإلقامة
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة 
 »٦ رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   - المدنية  االبتدانية  المحكمة  اإلتحادية 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في 
الدعوى المذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه. . التصريح بهذه الدعوى وقيدها، 
وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظرها وإعالن المدعى عليهما بها. ضم النزاع رقم ٢٨٠ 
لسنة ٢٠٢٢ تجاري جزئي من لجنة الوساطة والتوفيق والمحال إلى المحكمة المختصة.

للمدعيين  يسددا  بأن  بينهما  فيما  والتضامم  بالتضامن  عليهما  المدعى  بإلزام  الحكم 
الشيخ زايد لإلسكان مبلغ ١٥٩٫٤٣٢ درهم »مائة وتسعة وخمسون ألف  لبرنامج  أو 
وأربعمائة وإثنان وثالثون درهمًا« قيمة ما قبضته المدعى عليها األولى من المدعيين 
ومن البرنامج المذكور باعتماد المدعى عليه الثاني بالزيادة عن قيمة ما نفذته من أعمال 
وفق ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب المرفق. الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن 
والتضامم فيما بينهما بأن يسددا للمدعيين مبلغ ١٠٠.٠٠٠ درهم »مائة ألف درهم« 
تعويضًا عن األضرار التي أصابتهما. الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم 

مكتب الخدمات القضائيةبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022/ 0002281  تجاري »جزئي«

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: دار الصفا للمقاوالت الفنية ، مجهول محل اإلقامة 
نعلمكم بأن المدعي/ ابراهيم مياه محمد باريك مياه الجنسية: بنجالديش 
فى الدعوى رقم ٢٠٢٢/٢7٨٥ دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة.

عليه  المدعى  الزام  فيها:  يطالب  أعاله  المذكورة  الدعوى  رفع  قد 
بسداد مبلغ وقدره ١٤٣٠٠ درهم باالضافة الى الرسوم والمصاريف.

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠7 أمام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدانية المدنية - مكتب رقم 
بواسطة وكيل معتمد،  أو  الدعوى رقم ١٥« شخصيا  »مكتب مدير 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك 
خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في 

الدعوى المذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدانية المدنية االتحادية فى 
الدعوى رقم SHCFICILABMIN2022 /0002785 عمالي »جزئي«

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: عبد الفتاح بلحاج، مجهول محل اإلقامة 
سلطان  سالم   / ويمثلها  السيارات  لتأجير  البواسل  المدعية  أن  نعلمكم 
بهارون آل على، بوكالة / محمد قاسم حسوني، عراقي الجنسية قد أقام 

الدعوى المذكورة أعاله ويطالب فيها باآلتي:
 تحديد أقرب جلسة للنظر في القضية في أسرع وقت ممكن ،  الزام المدعى 
الرسوم  بدفع  عليها  المدعى  الزام   ، درهم    »٨٦77« مبلغ  بدفع  عليها 
والمصروفات وأتعاب المحاماة،  إعالن المدعى عليها بالجلسة والئحة االدعاء.

الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٢/٠٦/٠7 بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
رقم  مكتب   - المدنية  االبتدانية  المحكمة  اإلتحادية  الشارقة  محكمة 
»مكتب مدير الدعوى« شخصيا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

مكتب الخدمات القضائيةأعاله - بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدانية المدنية االتحادية فى 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0002680 مدني »جزئي«

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية -
إلى المحكوم عليه: ١- ابهيجيت موهان ديشباندي، ٢- ديبتي ابهيجيت 

ديشباندي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك مصر فرع الشارقة - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٠٨٢٥٠ درهم، باالضافة الى 
الفائدة القانونية بواقع »٥%« من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 
محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIPOR2021 /0005141 - تجاري »جزئي«

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة كلباء اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية -

إلى المحكوم عليه: ابراهيم محمد حسن كرم الجابري
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المحكوم له/ بنك أبوظبي األول - في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١١٨٢٤٠٦ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 KLBEXCIBOUNCE2022 /0000080 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- خالد ذكي السيد عامر

إلى: المحكوم عليه: خالد ذكي السيد عامر 
العنوان: عجمان النعيمية بجوار سفير مول  

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  في   - الجنسية مصري.   .. البحراوي  المنفذ مصطفى حسن محمد 
المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم 
المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٠٠٠7٤.٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل]١٥[ 

يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار .
يوم -  فأنت)م( مكلف)ين( بحضور جلسة  تخلفك)م( عن ذلك  وفي حالة 
الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك )م( عن ذلك 

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم 
AJCEXCIBOUNCE2022/ 0000459 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى: المحكوم عليه: شاهد بالل ديال محمد أسلم  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى 
المنفذ تاكسي العربية عجمان ذ.م.م  ـ في القضية المشار إليها 
أعاله  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم 
المطلوب  الحكم  أن  وبما  لذلك  المحدد  الرسم  ودفع  المذكور، 

تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٤٣٩١

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل ]١٥[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار .

وفي حال تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية رقم 
AJCEXCIREA2022 /0001475 ـ مدني )جزئي(

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعالن 
المدنية - شركة الصقور الذهبية لإلنشاءات ذ.م.م عبد المجيد مروان 

عبد المجيد علم الدين  
إلى: المحكوم عليه: شركة الصقور الذهبية لإلنشاءات ذ.م.م

عبد المجيد مروان عبد المجيد علم الدين 
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ الشركة العربية لمواد البناء ذ.م.م - في القضية المشار إليها أعاله. 
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١١7٨٣٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 
خالل ]١٥[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 
محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIVS2021/ 0003860 - مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى: كابيتال مون للوساطة التجارية ذ.م.م )خط األبيض للوساطة التجارية ذ.م.م)سابقًا((
مجهول محل اإلقامة : االمارات العربية المتحدة دبي ديرة ميدان بني ياس برج 
ديرة الطابق السابع مكتب رقم 7٣ هاتف رقم ٠٤٢٣٦٩٠77 صندوق بريد: ١٤7٨١

نعلمكم بأن المدعي )ة( / هيزل ميركانتايل ليمتد العنوان / محل اإلقامة: خارج 
الدولة بدولة الهند ومحلها المختار ألغراض الدعوى الماثلة مكتب خوله سعيد 
للمحاماة واالستشارات القانونية دبي الخليج التجاري مراسي درايف برج سيلفر 

الطابق ٢٢ مكتب رقم ٢٢١٠ قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة -
تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة :

١- تسجيل الدعوى واعالن المدعى عليهم بالموعد والمرفقات
٢- أصليا : إثبات براءة ذمة المدعية من آية مطالبات تجاه المدعى عليهما الثانية 

والثالثة وفي جميع األحوال
إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

، لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة الدائرة المدنية الكلية محكمة الشارقه اإلتحادية 
صباح يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ الساعة ٠٩:٠٠ لتقديم ما لديكم من دفاع و 
مستندات ، وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة 

مكتب الخدمات القضائيةستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقه اإلتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICICOM2020/ 0000468 / تجاري )كلي(

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه/ إبراهيم علي أحمد أبوعريش - أردني الجنسية 
- مجهول محل اإلقامة خارج الدولة

بما أن المدعية/ نعيمة الشيكر
قد أقامت عليك الدعوى الشرعية المذكورة بالرقم أعاله أمام هذه 
المحكمة للمطالبة بـ / الحكم بطالق المدعية من المدعى عليه 
للضرر لما تم ذكره من أسباب مع الزام المدعى عليه بالرسوم 

والمصروفات
وقد حددت المحكمة جلسة اإلثنين ٢٠٢٢/٠٦/١٣ للنظر في الدعوى، 
فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك رسميًا أمام هذه 
المحكمة في الموعد المذكور للرد على الدعوى، وفي حالة تخلفك 
عن الحضور في الموعد المحدد، فإن المحكمة ستنظر في الدعوى 

وتصدر حكمها غيابيًا.
تحريرًا في يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣

القاضي

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 2022/219 أحوال
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن صحيفة الطعن بالنشر رقم 2022/372
بوكالة المحامي / عبدالرحمن نصيب

١- مؤسسة جيني للمواد الغذائية ) سابقًا ( . ٢- داموداران 
مانيارا بدنجاري فيتيل .

٣- شركة جايني فود اندستريز – م.م.ح . ٤- شركة الهند 
لتعبئة المواد الغذائية ش.ذ.م.م

ليكن معلومـا لـديكم بـأن الحكـم االستئناف رقــم ١٩٣٣/٢٠١٩ 
تجـاري الصــادر بتاريخ ٢7/٠١/٢٠٢٢ قد تم الطعن عليه بالنقض 
من طرف الطاعن / البنك التجـاري الـدولي ) ش.م.ع ( ، في 
الطعن المشار اليـه اعـاله وعليكم إيـداع مذكرة بدفاعكم 
مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنكم وبالمستندات 
التي يرى تقديمها لدى مكتب إدارة الدعوى في موعد اقصاه 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
مدير مكتب ادارة الدعوى

اإلمارات العربية المتحدة
المحكمة اإلتحادية العليا

بناء على طلب المحكوم له/ راشد احمد حافظ قارى محمد فريد 
الجنسية/ باكستان

الى المحكوم عليه / طه ربيع طه سيد الجنسية / مصر
ليكن معلوما لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكما بتاريخ ٢٠٢١/7/١٥ في القضية رقم ٢٠٢١/١٣١٦٩ بالزامك 
والمصاريف،  الرسوم  مبلغ وقدره ٩٦٥٩٫٠٠ درهما شامال  بدفع 
وبما ان المحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم 
المشار أعاله، فانت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل ١٥ يوم التالي 
للتبليغ و في حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك 
االجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2021/500 -التنفيذ المدني

تعـلن هيئة راس الخيمه لتنمية السياحة  بـأن السيد/ راهول 
جوميس اوليفر جوميس          .الجنسية/الهند    

للسياحة  ماركي   (   : المسماة  التجاريــة   الـرخـصـ  مالك 
والفعاليات  (  وبنشاط/منظم رحالت سياحية داخلية      يرغب  
اعاله من مؤسسة  المذكوره  التجارية  الرخصة  تحويل  في 

LLC فردية الى
راس  هيئة  مـراجـعـة  عـليـه  اعتـراض  أي  لـديـه  فـمـن   
الخيمه لتنمية السياحة  خـالل مـدة أقـصاهـا اسبوع  مـن 
بعمل  الهيئة  ستـقوم  بعـدها  اإلعـالن،  نـشر هـذا  تـاريـخ 
اجراء التحويل دون تحـملـها مسـؤوليـة أي دعـوى أو حقـوق 

قـد تظـهر فيـما بعـد.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن تحويل المؤسسة الفردية  
الى شركة ذات مؤسسة محدوده   

مدير إدارة الشؤون التجارية

سينك  جورديال  سينك  امرجيت   / مدعي  طلب  على  بناء 
الجنسية / الهند

الى مدعى عليه / سورجيت سينغ جيان سينغ الجنسية / الهند
فأنت مكلف بالحضور امام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية 
شخصيا او بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٩:٣٠ من 
يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/٦ لالجابة علي الدعوى و تقديم 
ما لديك من بيانات و دفوع، و في حالة تخلفك عن الحضور 
او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة ستباشر 

الدعوى غيابيا.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

أمين سر

إعالن موعد جلسة بالنشر
رقم الدعوى: 325 / 2022 - تجاري جزئي

بناء على طلب / مدعي / مدرسة هارفست الخاصة الجنسية
الى مدعى عليه / عادل شاهريار خان نيازي امير عزيز اهلل خان نيازي 

الجنسية / باكستان
او  اإلبتدائية شخصيا  الخيمة  رأس  امام محكمة  بالحضور  مكلف  فأنت 
بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠٩:٠٠ من يوم االثنين الموافق 
٢٠٢٢/٥/٣٠ لالجابة على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع ، 
وفي حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد 

فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيا.
طالبا فيها:- أواًل:- تسجيل الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها وأعالن 

المدعى عليه بها
ثانيًا: الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدرة ٦٠١٥ درهم 
»ستة آالف وخمسة عشر درهم فقط الغير« مع الفائدة  القانونية من 

تاريخ رفع الدعوى بواقع ١٢% 
ثالثًا: - إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر
رقم الدعوى: 2022/289 تجاري جزئي

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن صحيفة الطعن بالنشر رقم 2022/498
بوكالة المحامي / احمد بن مسحار

إلى ١- الشركة الكندية لصناعة األوعية الكرتونية ذ.م.م 
٢- محمد أمين محمد رمضان ٣- نعمان علي محمد .

ليكن معلومًا لديكم بأن الحكم االستناف رقم 7٨/٢٠٢٢ 
تجاري الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ قد تم الطعن عليه 
/ بنك دبي اإلسالمي، في  الطاعن  بالنقض من طرف 
الطعن المشار إليه أعاله وعليكم إيداع مذكرة بدفاعكم 
مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنكم وبالمستندات 
التي يرى تقديمها لدى مكتب إدارة الدعوى في موعد 

أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
مدير مكتب ادارة الدعوى

اإلمارات العربية المتحدة
المحكمة اإلتحادية العليا

ليكن معلومًا للجميع بأن: السيد/ ساهادات توتا حسر - الجنسية: 
البالغة  والتنازل عن كامل حصته  البيع  بنغالديش يرغب في 
»١٠٠%« وذلك إلى السيد/ محمد ياسين بهويان محمد حسين 
بهويان - الجنسية: بنغالديش في الرخصة المسماه »بوابة الشرق 
لصيانة السيارات« تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم 

»77٠١٨٠« الصادرة من دائرة التنمية اإلقتصادية بالشارقة
تعديالت أخرى: اليوجد

القانون اإلتحادي رقم  المادة »١٤« فقرة ٥ من  وعماًل بنص 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم و أنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار 
إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي إعتراض 

حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن بالنشر تنازل / بيع

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

السيد/ علي عبداهلل محمد شرف  بأن:  للجميع  ليكن معلومًا 
البيع والتنازل عن  الجنسية: اإلمارات يرغب في  الحمادي - 
علي  محمد  السيد/  إلى  وذلك   »%١٠٠« البالغة  حصته  كامل 
باالتينجال - الجنسية: الهند في الرخصة المسماه »علي شرف 
لتجارة االدوات الصحية« الصادرة من دائرة التنمية اإلقتصادية 

بالشارقة برخصة رقم »١٢٢٤٣٣«
تعديالت أخرى: تغيير الشكل القانوني للرخصة من »مؤسسة 

فردية« إلى »وكيل خدمات«
القانون اإلتحادي رقم  المادة »١٤« فقرة ٥ من  وعماًل بنص 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم و أنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار 
إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي إعتراض 

حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن بالنشر تنازل / بيع

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

السعود سعدالدين  السيد/ محمد  بأن:  للجميع  ليكن معلومًا 
مبارك - الجنسية: سوريا يرغب في البيع والتنازل عن كامل 
حصته البالغة »١٠٠%« وذلك إلى السيد/ حماده علي حسن 
شاهين - الجنسية: مصر في الرخصة المسماه »المحرك الفضي 
لتصليح كهرباء وميكانيك السيارات« الصادرة من دائرة التنمية 

اإلقتصادية بالشارقة برخصة رقم »777٤٦٩«
تعديالت أخرى: اليوجد

القانون اإلتحادي رقم  المادة »١٤« فقرة ٥ من  وعماًل بنص 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم و أنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار 
إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي إعتراض 

حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن بالنشر تنازل / بيع

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 7٥7
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 

وقدره ٢٣٥٠١ درهم مع الفائدة القانونية عنه بواقع ٩% من تاريخ
المطالبة وحتى السداد التام ٣ . إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .

المتنازع جي تي ٢ لتأجير السيارات ش ذ م م
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-هور العنز - ديره - دبي - بناية شيخة فاطمة 

، الطابق األرضي ، محل ٥١ رقم مكاني: ٣٤٠٨٨٩7١١٠
المطلوب إعالنه ١- محمد سالم ناصر االبهق صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٢٣٥٠١ درهم مع الفائدة
القانونية عنه بواقع ٩% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام

٣ . إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠١-٠٦-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا ص بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر  في المنازعة 
رقم 460 / 2022 / 826 - نزاع مدني

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 7٥٦
موضوع المنازعة إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ درهم)ثمانون 
ألف درهم( والفائدة القانونية بواقع ٩% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.

المتنازع لمسات العمال تنفيذ التصميم الداخلي
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع النهدة-مبنى صهيل ١شقة٨٠٦

عجمان-  إمارة  عنوانه:اإلمارات-  الطيف   سليمان  محمد  إعالنه  المطلوب 
الجرف- عجمان- شارع سوق عجمان للسيارات-مبنى معرض الفيحاء للسيارات- 
شقة٤7- سوق عجمان للسيارات-  ٠٥٦١١٩٤٩٤٨ رقم المهمة:٢٠٢٢/١٣٦٦٩٥

موضوع اإلعالن نعلنكم بأن المتنازع أقام عليكم النزاع المذكور أعاله وحدد 
له مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي جلسة يوم الخميس الموافق 
٠٩-٠٦- ٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد والتي يمكن 
العامة-  إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني-  الخدمات  الوصول 

جداول جلسات القضايا والت ييتوجب عليكم حضورها.

إعالن صحيفة نزاع في المنازعة 
رقم  465 / 2022 / 727 - نزاع تجاري

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥



19العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة كومزست تريدينغ ش م ح )رقم السجل التجاري 4014736( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 727429

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
السجل  )رقم  ذ.م.م  ش.م.ح-  انتيربراسيز  انجينيرينغ  ميكا  شركة  بأن 
التجاري 4026145( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 700323

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة اوكسيليوم تريدينغ م م ح )رقم السجل التجاري 4017369( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 727187

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ميدي بلوس هيلث كير ش.م.ح- ذ.م.م )رقم السجل التجاري 
4026118( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة 
في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 729445

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فينيشيس آند بيوند م م ح )رقم السجل التجاري 4020173( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 727323

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة أيه أيه أيه إمبيكس إنترناشونال ش.م.ح- ذ.م.م )رقم السجل 
التجاري 4029313( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 722762

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة كادنس إم.سي م م ح )رقم السجل التجاري 4011419( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728710

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة موا تريدينغ ش.م.ح- ذ.م.م )رقم السجل التجاري 4026064( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 729419

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة نيكيتيس ش.م.ح- ذ.م.م )رقم السجل التجاري 4033345( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 723772

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ماجنيت إنترتيمينت ش.م.ح-ذ.م.م )رقم السجل التجاري 4025477( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 691697

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
 )RAKIA22WIZ04136653 شركة تيم ون كومبوزتس ذ.م.م )رقم السجل التجاري
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 727487

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم  تريدينغ م م ح  إنترناشونال  كالباوت  بأن شركة 
لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد   )4014894
راكز وذلك خالل  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض  مصلحة في 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728143

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فورتيس تريدينغ ش م ح )رقم السجل التجاري 4020105( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728890

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة آل نخيل توباكو مانوفاكتورينج ش.م.ح- ذ.م.م , )رقم السجل 
التجاري 4025035( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 693998
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن ايمباير جولد أند دايموند جوليري مؤسسـة منطقة حرة 
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١٥ يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن

الدولي  الشارقة  لمطار  الحرة  المنطقة  هيئة  تعلن 
حـــرة  منطقـة  مؤسسـة  انترناشيونال  شانو  أن  بموجبه 
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١٥ يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

إعالن

اقتصاد

المخطر :  السيد / توفيق فؤاد توفيق السويلم – شريك و مدير 
بمصنع ماستر توب لألثاث )ش.ذ.م.م.(

المخطر إليه: السيد / طارق راشد الماجد - شريك بمصنع ماستر 
توب لألثاث )ش.ذ.م.م.(

توب  ماستر  لمصنع  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  الموضوع: 
لألثاث ش.ذ.م.م 

المنعقد في ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م
بناء على الدعوة الثانية الموجهة من السيد/ توفيق فؤاد توفيق 
السويلم بصفته مدير و شريك بمصنع ماستر توب لألثاث ش.ذ.م.م، 
رخصة صناعية رقم ٣٠٠77٢ انعقدت الجمعية العمومية العادية 
لمصنع ماستر توب لألثاث ش.ذ.م.م )ويشار إليها بـ «الشركة«( للمرة 
الثانية في تمام الساعة ١٢ ظهرًا يوم اإلثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٩م فى 
العنوان التالى: مصنع ماستر توب لألثاث في منطقة القوز الصناعية 
الرابعة ، شارع ٢٢ - دبي ، وذلك للنظر فى جدول األعمال التالى:
التصديق على تقرير اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام ٢٠٢١م.

عرض تقرير المدقق الحسابي للقوائم المالية لمصنع ماستر توب 
لألثاث ش.ذ.م.م عن السنة المالية المنتهية فى  ٢٠٢١م.

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١م.
تعيين السادة/ كريستون عوني فرسخ وشركاه - مراقب الحسابات 
وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في  ٢٠٢٢م.هذا وقد 

حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من:
مالكي الحصص:

لم يحضر السيد/ طارق راشد الماجد بصفته شريك ، يملك )٥٥( 
حصة نقدية بنسبة مساهمة قدرها)٥٥(% من رأس مال الشركة 

بالرغم من تبليغه الدعوة.
حضر السيد/ توفيق فؤاد توفيق السويلم بصفته شريك و مدير 
رأس  من  قدرها)٤٥(%  مساهمة  بنسبة  نقدية  حصة  يملك)٤٥( 

مال الشركة.
مراقب الحسابات:

حضر السيد/ خالد مطر أحمد أبو زاهر ممثاًل عن السادة/ مجموعة 
طالل أبو غزالة.

السويلم  توفيق  فؤاد  توفيق  السيد/  أعلن  االجتماع  بداية  وفى 
بنسبة مساهمة  نقدية  )٤٥( حصة  يملك  مدير  و  بصفته شريك 
قدرها )٤٥(% من رأس مال الشركة ، و السيد/ خالد مطر أحمد 
أبو زاهر بصفته مراقب الحسابات أن عدد الحصص الممثلة تمثل 
)٤٥(% من رأس المال للشركة وحيث أن هذا اإلجتماع هو الثاني 
وعمال بأحكام القانون وما نص عليه مرسوم بقانون اتحادي رقم 
)٢٦( لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )٢( 
لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية اإلماراتي وما نصت عليه 
المادة ٩٦ من قانون الشركات التجارية اإلماراتي وعقد تأسيس 
الشركة فإن النصاب يعد متوفرا لعقد إجتماع الجمعية العمومية 
بمن حضر وعليه فإن توافر النصاب القانوني الالزم في المرة الثانية 
لدعوة عقد إجتماع الجمعية العمومية قد تحقق وبالتالي صحة 
االجتماع، وأصدرت الجمعية العمومية العادية بإجماع الحاضرين 

القرارات اآلتية: 
١- التصديق على تقرير اإلدارة عن نشاط الشركة خالل عام ٢٠٢١م.

٢- التصديق على تقرير المدقق الحسابي للقوائم المالية لمصنع 
ماستر توب لألثاث ش.ذ.م.م عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١م.
٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١م.

٤- تعيين السادة/ كريستون عوني فرسخ وشركاه - مراقب الحسابات 
وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢م.

اإلثنين  يوم  الساعة ١٢:٤٠ ظهرا من  تمام  المحضر في  أقفل  و 
الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٩م.

الكاتب العدل

إنذار عدلى بالنشر رقم )2022/114198(
العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

فقد جواز سفر باسم: شيريمي اجساواي 
سالفادور، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
A7263251P، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: مدثر الطاف الطاف 
حسين، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
AE1778804، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: عبداهلل ناصر عبداهلل 
الجعشاني، جنسيته: اليمن، ورقم الجواز: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،09939184

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
فقدان جواز سفر

ديزون  كاترين  باسم:  سفر  جواز  فقد 
سيجويرا، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
P4876185A، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣7٤٩ تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥
فقدان جواز سفر
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اقتصاد

رواندا تؤّكد إصابة مدنيين بقصف 
مصدره الكونغو الديموقراطية

شولتس يشيد بمهمة بالده 
العسكرية في النيجر

في  عاجل«  »تحقيق  بفتح  أمس  كيغالي  طالبت 
إصابة »العديد من المدنيين« بقصف صاروخي طال 
منطقة رواندية على الحدود مع جمهورية الكونغو 
الديموقراطية، مؤّكدة أّن مصدر النيران هو القوات 

الكونغولية.
وقال الجيش الرواندي في بيان إّن الصواريخ سقطت 
الكونغو  لجمهورية  المحاذية  موسانز  منطقة  في 
الديموقراطية و«أصابت العديد من المدنيين بجروح 

وألحقت أضرارًا بمنازلهم”.
وأوضح البيان أّن القصف بدأ صباح اإلثنين واستمّر 

٢١ دقيقة، من دون مزيد من التفاصيل.
وأّكد المتحّدث باسم الجيش الرواندي الكولونيل 
طبيعي  المنطقة  في  »الوضع  أّن  رويفانغا  رونالد 

واألمن مضمون”.
وأعلنت كيغالي أّنها طلبت من »آلية التحّقق المشتركة 
الموّسعة«، الهيئة اإلقليمية المكّلفة مراقبة الحوادث 
األمنية في منطقة البحيرات العظمى والتحقيق فيها، 

فتح »تحقيق عاجل« في الحادث.
وأّكد الكولونيل رويفانغا أّن »السلطات الرواندية 
اّتصلت أيضًا بنظيرتها الكونغولية بخصوص هذا الحادث”.

من جهته لم يرّد الجيش الكونغولي في الحال على 
االّتهامات الرواندية.

وتوّترت العالقات بين البلدين الجارين منذ اإلبادة 
الجماعية التي شهدتها رواندا في ١٩٩٤.أ.ف.ب

أشاد المستشار األلماني، أوالف شولتس، بمهمة 
وقال  ناجحة،  إياها  عاّدًا  النيجر،  في  بالده  قوات 
شولتس، أمس، خالل أول زيارة يقوم بها إلى قوات 
تيليا  العسكرية بمدينة  بالقاعدة  الخارج  بالده في 
عادي  غير  بأمر  األلماني  الجيش  »يقوم  النيجرية: 
هنا، وقد حقق أيضًا أمورًا غير عادية هنا، في ظل 
ظروف صعبة للغاية«، موضحًا أن »األمر المحوري 
النيجرية من  المسلحة  القوات  تتمكن  أن  هنا هو 

بنفسها”. بلدها  ضمان األمن في 
يحتذى  نموذج  بأنها  المهمة  شولتس  ووصف 
لمناطق أخرى أيضًا، مضيفًا أن هذه »مهمة ناجحة 

أيضًا. خطيرة  لكنها  للغاية«، 
التي  المهمة  تمديد  ضرورة  المستشار  وأكد 
األمر  أن  مضيفًا  العام،  هذا  نهاية  بحلول  ستنتهي 
اآلن يتعلق بمسألة تحديد »مشروع متابعة جيد«، 
موضحًا أن ذلك سيتم مع الشركاء المحليين، مضيفًا 
أنه عندما يرى »اآلن التحفيز لدى جنودنا«، فإنه 
يشعر بأنهم يتطلعون إلى تفويض جيد، مضيفًا أن 
المهمة الحالية »ناجحة للغاية« وستواَصل بتحفيز 
كبير. وتوجه المستشار صباح أمس على متن طائرة 
عسكرية تابعة للجيش األلماني من العاصمة نيامي 
إلى القاعدة العسكرية في تيليا، حيث تقوم ضفادع 
على  نيجرية  خاصة  قوات  بتدريب  ألمانية  بشرية 

المنطقة. اإلرهاب في  محاربة 
وبحسب قيادة العمليات، يشارك نحو ٢٠٠ جندي 
ألماني في مهمة »غزال« التي بدأت منذ عام ٢٠١٨. 
األوروبي  االتحاد  بعثة  من  جزء  »غزال«  ومهمة 

وكاالت للتدريب. 

غروندبرغ يناقش األولويات االقتصادية وسط انتهاكات الحوثيين
اليمن يسعى لتكامل أداء األجهزة األمنية والعسكرية في المناطق المحررة

انطالق دورات تكوينية لمكافحة اإلرهاب في المغرب

مقتل 30 مدنيًا بهجوم إرهابي في نيجيريا

بايدن يؤكد استمرار سياسة واشنطن حيال تايوان

الصين تهّنئ رئيس وزراء أستراليا الجديد بعد أشهر من الفتور 

بولسونارو يقيل رئيس بتروبراس بعد 40 يومًا على تعيينه

نقل 139 مهاجرًا لـ»أوشن فايكينغ« بعد إنقاذهم في »المتوسط«

الرئيس الفيليبيني المنتخب يبحث مع سيؤل إحياء المحطة النووية

»الصحـة العالميـة« تستبعـد تحـور »جـدري القـردة«

على وقع اســتمرار الميليشــيات الحوثية اإلرهابية 
بالتصعيــد الميدانــي، واصــل المبعــوث األممــي إلــى 
اليمــن هانــس غروندبــرغ جهــوده لتحديد مســارات 
الســالم وأولوياتــه، بنــاء علــى الهدنــة القائمــة، فــي 
وقــت شــددت فيــه اللجنــة األمنيــة العليــا اليمنيــة 
علــى أهميــة تكامــل األجهــزة األمنيــة والعســكرية 
ــس  ــة مجل ــذًا لخط ــررة، تنفي ــق المح ــي المناط ف

القيــادة الرئاســي.
فــي هــذا الســياق، أفــاد مكتب المبعــوث األممي 
على حســابه الرســمي على »تويتر«، بأن غروندبرغ 
أطلق اجتماعًا سيســتمر يومين مع خبراء اقتصاديين 
ــن،  ــة الدوليي ــاب المصلح ــن، بمشــاركة أصح يمنيي
للتشاور حول األولويات العاجلة، والقصيرة، وطويلة 
األمــد للقضايــا االقتصاديــة التــي يتوجــب التطــرق 

إليهــا فــي عمليــة الســالم فــي اليمن.
المشــاورات التــي أطلقهــا المبعــوث األممي فيما 
يتعلــق بالمســار االقتصــادي يواكبهــا مشــاورات بين 
ممثلــي الحكومــة اليمنيــة وممثلين عن الميليشــيات 
ــذ  ــان، الســتكمال تنفي ــي عم ــة ف ــة اإلرهابي الحوثي
بقيــة بنــود الهدنــة القائمــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق 
بفتــح الطرقــات الحيويــة وفــك الحصــار المفــروض 

علــى مدينــة تعــز.
وفــي خضــم الجهــود األمميــة، صدرت فــي األيام 
ــة، تشــير  ــة تلميحــات عــن الحكومــة اليمني الماضي
إلــى إمكانيــة التوافــق علــى تمديــد هدنة الشــهرين 
التــي تنتهــي فــي الثانــي مــن يونيــو المقبــل، وهــو 
مــا يــرى فيــه المجتمــع الدولــي إلــى جانــب األمــم 
المتحــدة فرصة للتخفيف من حدة األزمة اإلنســانية 
فــي البــالد، إلــى جانــب كونــه خطــوة نحــو إطــالق 

مســارات متعــددة للتوصــل إلــى ســالم دائــم.
فــي غضــون ذلــك، عقــدت اللجنــة األمنيــة العليــا 
اليمنيــة اجتماعــًا لهــا فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن 
برئاســة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، 
للوقوف على مستجدات األوضاع العسكرية واألمنية 
ــات  ــف محافظ ــي مختل ــا ف ــكرية وتطوراته والعس

الجمهوريــة، بحســب بيان رســمي.
وتنــاول االجتمــاع بحضــور وزيــر الداخليــة اللواء 
الركن إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز األمن السياسي 
اللــواء عبــده الحذيفــي، ووكيل جهاز األمــن القومي 
اللــواء علــي المحــوري، ورئيــس هيئة االســتخبارات 
ــد  ــن أحم ــواء الرك ــاع الل ــوزارة الدف واالســتطالع ب
محســن اليافعــي، وأركان حرب المنطقة العســكرية 
الرابعــة اللــواء الركــن أحمــد البصــر، ســبل تعزيــز 
التنســيق والتعــاون والتكامــل بيــن األجهــزة األمنيــة 

والعســكرية لتحقيــق األمــن واالســتقرار وفــرض 
ــكينة العامة. الس

وأفــادت وكالة »ســبأ« الرســمية بــأن المجتمعين 
ناقشــوا »اإلنجــازات التــي حققتهــا األجهــزة األمنيــة 
خــالل الفتــرة الماضيــة فــي المحافظــات المحــررة، 
ــا اإلرهابيــة وإحبــاط  مــن ضبــط عديــد مــن الخالي
المخططات اإلجرامية التي تستهدف األمن والسلم”.

وأشار المجتمعون إلى »أهمية المهام الدستورية 
والوطنيــة المنوطــة بالمؤسســة العســكرية واألمنية؛ 
خصوصــًا فــي ظل عملية االنتقال السياســي للســلطة 
التــي تم التوافق عليهــا بهدف توحيد الصف الوطني 

وتوجيــه المجهود نحو األهداف المشــتركة”.
وشــدد االجتمــاع بحســب البيــان علــى »ضــرورة 
ــكرية  ــة والعس ــات األمني ــل المؤسس ــاء بعم االرتق
ــتثنائية، وصــواًل  ــة االس ــات المرحل ــة التزام لمواجه
لهــدف اســتعادة الدولــة ونظامهــا الجمهــوري مــن 
الميليشــيات الحوثيــة اإلرهابيــة«. كمــا تطــرق إلــى 

ــة،  جهــود مكافحــة اإلرهــاب والتنظيمــات اإلرهابي
ومــا مــن شــأنه تثبيــت دعائــم األمــن واالســتقرار، 
ــة  ــاء القــدرات األمني ــة لبن ــز الشــراكة الدولي وتعزي

واالســتخباراتية ورفــع كفــاءة منســوبيها.
وكان رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي رشــاد 
ــن، أن  ــل يومي ــي خطــاب قب ــد ف ــد أك العليمــي، ق
المجلس »سيمضي قدمًا في جهود توحيد المؤسسة 
العســكرية واألمنيــة، كمــا نــص علــى ذلــك )اتفــاق 
الريــاض(، وإعــالن نقــل الســلطة، وذلــك مــن خــالل 
اللجنــة العســكرية واألمنية التي ســيتم إعالنها خالل 

األيــام القليلــة المقبلــة”.
ــي  ــن يعكــف المجلــس الرئاســي اليمن وفــي حي
المشــكل بموجــب قــرار نقــل الســلطة فــي الســابع 
مــن أبريــل الماضي على اســتكمال مداميك ســلطاته 
-بحســب مصادر مطلعة- يتهم الجيش الميليشــيات 
الحوثية اإلرهابية باالســتمرار في التصعيد الميداني، 

وخــرق الهدنــة فــي مختلف الجبهــات.وكاالت

انطلقــت أمــس في مدينــة الربــاط المغربية 
ــي  ــة المتخصصــة ف ــدورات التكويني سلســلة ال
مجــال مكافحــة اإلرهــاب، المنظمــة من طرف 
المتحــدة لمكافحــة  األمــم  برنامــج  مكتــب 
اإلرهــاب والتدريــب فــي أفريقيــا، بتعــاون 

مــع الحكومــة األســترالية.
ــي  ــة الت ــدورات التكويني ــذه ال ــى ه وتتوخ
يؤطرهــا خبــراء دوليون على مدى ١٠ أســابيع، 
تطويــر وتعزيــز القدرات والمهــارات في مجال 
مكافحة اإلرهاب. ويشارك في السلسلة األولى 
التــي تســتمر ٣ أســابيع، ٢٤ مشــاركًا يمثلــون 
٦ دول أفريقيــة، هــي: بنيــن، وبوركينافاســو، 
والســنغال.  ونيجيريــا،  ومالــي،  وتشــاد، 
وســتتواصل سالســل هــذه الــدورات التكوينيــة 
ــط،  ــتوى المتوس ــي المس ــن ف ــدة التكوي بوح
ثــم المســتوى المتقــدم، مــن ٢١ نوفمبــر إلــى 
ــدًا  ــدم ج ــم مســتوى متق ٩ ديســمبر ٢٠٢٢، ث

فــي فبرايــر ٢٠٢٣.
ــم  ــج األم ــب برنام ــر مكت ــب مدي ــال نائ وق
ــب فــي  المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب والتدري
ــن  ــة ع ــي مداخل ــو ف ــاورو ميديك ــا، م أفريقي
بعــد، إن هــذا المكتــب الــذي يعــد األول مــن 
نوعــه فــي أفريقيــا، يطمــح إلــى أن يكــون 
قطبــًا للتكويــن والتدبيــر وإعــادة التأهيــل، 
وبنــاء القــدرات، عبــر دورات تكوينيــة يشــرف 

عليهــا خبــراء دوليــون؛ موضحًا أنه بعــد افتتاح 
ــى العمــل،  ــم الحــرص عل ــاط ت ــب بالرب المكت
وفــق نهــج يســتجيب الحتياجات بنــاء القدرات 
ابتــداء من المســتوى األساســي، ثم المتوســط، 
فالمتقــدم، والمتقــدم جدًا، ومشــيرًا إلى أن ما 
يجعــل هــذا التدريــب نوعيــًا هو اعتمــاده على 
ــن  ــذا التكوي ــًا أن ه ــرة؛ خصوص ــة مبتك مقارب
يعتمــد أساســًا علــى الممارســة، بهــدف تقديــم 
تدريــب علــى المســتوى البعيــد، مشــددًا علــى 
ــات  ــن التدريب ــوع م ــذا الن ــاج ه ضــرورة إدم

فــي معاهــد إنفــاذ القانــون.
وخلــص مــاورو ميديكــو إلــى أن تنظيم هذا 
ــزام  ــى الت ــل عل ــات »دلي ــن التدريب ــوع م الن
المملكــة المغربيــة الراســخ، وجميع الشــركاء، 
ــظ  ــي حف بمكافحــة اإلرهــاب، والمســاهمة ف

الســلم واألمــن العالمييــن”.
مــن جهتــه، أعــرب رئيــس مكتــب برنامــج 
األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب والتدريب 
ــن  ــس، ع ــرو ري ــوس مونتي ــا، كارل ــي أفريقي ف
فخــره بتطويــر هــذا المنتــوج المبتكــر؛ مشــيرًا 
إلــى أن مجموعــة مــن الــدول ستســتفيد مــن 
هــذا التكوين، فــي إطار بناء قدراتهــا لمكافحة 
اإلرهاب. وســجل أن هذا العمل الذي سينطلق 
مــن المغــرب سيســتمر بطريقة مســتدامة، عبر 
مواكبــة المشــاركين في هــذا التدريب.وكاالت

ــا  ــرق نيجيري ــمال ش ــي ش ــًا ف ــل ٣٠ مدني ُقت
فــي نهايــة األســبوع الماضــي فــي هجــوم شــّنه 
إرهابيــون رّدًا علــى غــارة للجيــش، بحســب مــا 
ــة  ــن الميليشــيات الموالي ــن م ــدا اثنتي ــاد قائ أف

ــاء. للحكومــة أمــس الثالث
وقــال المصــدران إّن الهجوم وقع الســبت في 
قريــة مــودو بواليــة بورنــو قــرب الحــدود مــع 
تشــاد، وشــّنه إرهابيون تابعــون لتنظيم«داعش« 

اإلرهابــي فــي غــرب أفريقيا.
وتأّخــر ورود نبــأ هــذا الهجــوم حتــى الثالثــاء 
بســبب رداءة شــبكة االتصاالت إذ إّن اإلرهابيين 
دّمــروا عددًا مــن أبراج االّتصاالت فــي المنطقة، 

بحســب المصدرين.
وقــال لــوكاالت أنبــاء عالميــة باباكــورا كولــو، 
ــد ميليشــيا فــي مايدوغــوري عاصمــة  وهــو قائ
واليــة بورنــو، إّن القتلــى الثالثيــن هــم »عّمــال 
خــردة كانــوا فــي المنطقــة بحثــًا عــن ســيارات 
محترقــة، وهــي كثيــرة فــي قــرى شــمال بورنــو 

بســبب الهجمــات اإلرهابيــة”.
وأضــاف أّن هــؤالء العمــال أتــوا ســيرًا علــى 
األقــدام مــن مخّيمــات للنازحين فــي ران، البلدة 
الواقعــة علــى ُبعــد ٨٠ كيلومتــرًا مــن حيث وقع 

الهجــوم اإلرهابي.
بــدوره قــال لــوكاالت أنباء عالميــة عمر آري، 
وهو زعيم ميليشــيا محلّية أخرى، إّن اإلرهابيين 
ــم  ــا اّتهموهــم بأّنه ــال بعدم ــوا هــؤالء العّم قتل
يتجّسســون عليهم لحســاب الجيش ويبلغونه عن 

أماكــن وجــود التنظيــم اإلرهابي فــي المنطقة.
ــوا لســوء  ــن كان وأضــاف أّن »الرجــال الثالثي
حّظهم في المنطقة عندما كان اإلرهابيون يبكون 

اثنيــن مــن قادتهــم ُقتــال فــي عملية عســكرية”.
وفي األســابيع األخيرة شــّن الجيــش النيجيري 
غــارات بّرية وجّوية ناجحــة ضّد تنظيم “داعش” 
اإلرهابــي وجماعــة “بوكو حــرام” اإلرهابية، مما 
أســفر عــن مقتــل العديــد مــن قــادة التنظيميــن 

اإلرهابيين.أ.ف.ب

أكد الرئيس األميركي جو بايدن أمس الثالثاء 
أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على 
»الغموض االستراتيجي« لم تتغير، بعدما أدلى 
عن  للدفاع  بالده  استعداد  بشأن  بتصريحات 
اعُتبرت  محتمل  غزو  اي  مواجهة  في  الجزيرة 

مؤشرا على وجود تغّير.
السياسة  كانت هذه  إن  بشأن  ولدى سؤاله 
انتهت، رد بايدن بـ«ال«. وقال »لم تتغّير السياسة 
بتصريحاتي  أدليت  عندما  ذلك  أعلنت  أبدا. 

في األمس”.
ويأتي تصريح بايدن األخير بعدما أصر كبار 
الواليات  نهج  أن  على  األميركيين  المسؤولين 
المتحدة المّتبع منذ عقود حيال تايوان ما زال 
التي  الجزيرة  تسليح  ذلك  ويشمل  حاله.  على 
الدفاع  من  لتتمكن  ديموقراطي  بحكم  تتمتع 
عن نفسها مع االعتراف بسيادة الصين القانونية 

إمكانية  حيال  استراتيجي«  »غموض  وإظهار 
األميركية. القوات  تدخل 

وتأتي التطمينات بعدما رد الرئيس األميركي 
خالل مؤتمر صحافي في طوكيو االثنين بـ«نعم« 
على سؤال بشأن إن كان لدى واشنطن رغبة في 

تايوان. للدفاع عن  التدخل عسكريا 
وبينما رّحبت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي 
وتقيم عالقات تجارية متينة مع الواليات المتحدة 
إن  قائلة  بغضب  الصين  ردت  بايدن،  بموقف 

بالنار”. »تلعب  واشنطن 
مع  اجتماعات  لعقد  طوكيو  بايدن  ويزور 
قادة تحالف »كواد« )الرباعي( الذي يضم أيضا 
أستراليا والهند واليابان. وأجرى قبل ذلك زيارة 
إلى كوريا الجنوبية في إطار جولة تهدف لتعزيز 
تحالفات الواليات المتحدة التجارية والعسكرية 

في آسيا.أ.ف.ب

ــة  ــغ« التابع ــن فايكين ــفينة »أوش ــذت س أنق
لمنظمة »اس.او.اس مديتيرانيه« أمس ١٣٩ مهاجرا 
قبالــة الســواحل الليبيــة ومــن ثــم المالطيــة، مــا 
يرفــع حصيلــة الناجيــن المتواجديــن علــى متنهــا 
إلــى ٢٩٦ شــخصا، وفــق الهيئــة غيــر الحكوميــة.

وأعلنــت »اس.او.اس مديتيرانيــه«، المنظمــة 
ــي  ــاذ ف ــى بالبحــث واإلنق ــي تعن ــة الت األوروبي
أعالــي البحــار ومقرها مرســيليا )جنوب فرنســا( 
»إنقــاذ ٦٤ شــخصا بيــن نســاء ورجــال وأطفــال 
علــى متــن زورق خشــبي كان يواجــه محنــة في 

منطقــة البحــث واإلنقــاذ المالطيــة« اإلثنيــن.
ــب الشــراعي  ــة أن المرك وأوضحــت المنظم
»أسترال« التابع لمنظمة »أوبن آرمز« اإلسبانية 
غيــر الحكومية كان قد ســبقها إلى الموقع وأنقذ 
الــزورق ببقائــه علــى مقربة منه ســاعات طويلة.

ــدا  ــن ب ــن الناجي ــا م ــى أن بعض ــارت إل وأش
عليهــم »اإلرهــاق بعدمــا أمضــوا أكثــر مــن ١٦ 

ســاعة فــي البحــر”.
ــراعي  ــب ش ــذ مرك ــن أنق ــل األحد-اإلثني ولي
تابــع لمنظمــة »ريسك-شــيب« غيــر الحكوميــة 
7٥ مهاجــرا قبالــة الســواحل الليبيــة، وتســّلمتهم 

الحقــا »اس.او.اس مديتيرانيــه”.

ورصــد المركــب الشــراعي »نــادر« الــذي كان 
ــا  ــا مطاطي ــاذ، زورق ــة االنق ــة مراقب ــوم بمهم يق
بمحــرك معطــل قبالــة ليبيــا. وفيمــا كان الطاقــم 
يقــدم اإلســعافات األوليــة، حضــرت ســفينة تابعة 
لخفر السواحل الليبي وطالبت بتسليم المهاجرين.

ثــم حضرت ســفينة »أوشــن فايكينغ« وتولت 
أمــر المهاجرين وال ســيما شــخص مصاب بينهم.

وقالــت فــي بيــان »في وقــت ســابق توجهت 
الســفينة أوشــن فايكنــغ بحثــا عــن قــارب وجــه 

نــداء اســتغاثة “.
ومــع عمليــة االنقــاذ الجديــدة هــذه، باتــت 
ســفينة اإلغاثــة التــي تعمــل بمســاعدة االتحــاد 
ــالل  ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي الدول

ــا ٢٩٦ مهاجــرا. ــى متنه األحمــر، تعــد عل
تشكل ليبيا نقطة عبور مهمة لعشرات اآلالف 
مــن المهاجرين الذين يســعون كل عــام للوصول 
إلــى أوروبــا عن طريــق الســواحل اإليطالية التي 

تبعــد حوالى ٣٠٠ كيلومتر.
يعتبر وســط البحر المتوسط أخطر طريق هجرة 
ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــم، بحســب المنظم ــي العال ف
ــدد  ــدرت أن ع ــي ق ــدة والت ــم المتح ــة لألم التابع
القتلى والمفقودين فيه بلغ ١٥٥٣ في ٢٠٢١.أ.ف.ب

أعلنــت الصيــن أمــس أّن رئيــس وزرائهــا لــي 
كيتشيانغ بعث ببرقية تهنئة إلى نظيره األسترالي 
الجديــد أنتونــي ألبانيــزي، فــي أول اتصــال رفيع 
المســتوى بيــن البلدين بعــد فتور فــي عالقاتهما 

اســتمر أشهرًا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« 
الرسمية لألنباء عن لي قوله إّن »الجانب الصيني 
مســتعّد للعمــل مــع الجانــب األســترالي للنظــر 
إلــى الــوراء والتطّلــع إلــى المســتقبل... لتعزيــز 
النمــّو الســليم والثابت لشــراكتهما االســتراتيجية 

الشاملة”.
ــى  ــي أدن ــرا ف ــن وكانبي ــن بكي ــات بي والعالق
مستوياتها منذ ٢٠٢٠ إثر انتشار جائحة كوفيد-١٩ 
والطلــب الــذي رفعتــه أســتراليا إلجــراء تحقيــق 

مســتقّل فــي أصــل الفيروس.
وتفاقــم التوّتــر بيــن البلديــن بعــد ذلــك مــع 
ــة  ــرار أســتراليا إقصــاء شــركة هــواوي الصيني ق
العمالقــة مــن المنافســة لبنــاء شــبكة اتصــاالت 

الجيــل الخامــس »٥ جــي”.
والصيــن هــي أكبــر شــريك تجــاري ألســتراليا، 
وقد رّدت على الخطوة األســترالية بفرض رســوم 
جمركيــة عقابيــة علــى أكثــر من عشــرة منتجات 

أســترالية، بمــا في ذلــك الفحم والشــعير.
وتوّلــى ألبانيــزي منصبه اإلثنين قبيل ســاعات 
مــن توّجهــه إلــى طوكيــو للمشــاركة فــي قمــة 
التحالــف الرباعــي »كــواد« )الواليــات المتحــدة 
والهنــد واليابان وأســتراليا(، وهــي مجموعة غير 
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أعلنــت الحكومــة البرازيليــة أمــس أّن الرئيس 
جاييــر بولســونارو أقــال جوزيــه مــاورو كويلــو، 
ــة  ــة العمالق ــط العمومي ــة النف ــس مجموع رئي
»بتروبــراس«، بعــد ٤٠ يومــًا فقــط علــى تعيينــه 

فــي هــذا المنصــب.
وبولســونارو الطامــح للفــوز بواليــة ثانيــة في 
االنتخابات الرئاســية المقّررة فــي أكتوبر المقبل 
يتعّرض لضغوط شــديدة بســبب التضّخم الناجم 

عــن أســعار الوقود فــي البالد.
وقالــت وزارة الطاقــة والمناجــم فــي بيان إّن 
»الحكومــة الفدراليــة، بصفتهــا المســاهم األكبــر 
مــن بتروليو برازيليــرو إس. آ.، بتروبراس، تعلن 
أّنهــا قــّررت المضــي في تغيير رئاســة الشــركة”.

وبذلــك يصبــح جوزيــه مــاورو كويلــو ثالــث 
رئيــس لبتروبــراس تتــّم اإلطاحــة بــه فــي غضون 
ــوزارة أّن  ــت ال ــا أعلن ــي بيانه ــف. وف ــام ونّي ع
الحكومــة شــكرت رئيــس بتروبراس علــى عمله، 

مــن دون أن توضــح أســباب إقالتــه.
وقــال البيــان إّن »البرازيــل تمــّر حاليــًا بفتــرة 
ــب الشــديد ألســعار  ــار التقّل ــة بســبب آث عصيب

الوقــود علــى األســواق العالميــة”.
وأوضحــت الحكومــة أّن مرّشــحها لرئاســة 
المجموعــة النفطيــة العموميــة هــو كايــو ماريــو 
بايــس دي أنــدرادي الــذي يشــغل حاليــًا منصــب 
أميــن ســّر هيئــة التخّلــص مــن البيروقراطيــة في 

وزارة االقتصــاد.أ.ف.ب

فرديناند  المنتخب  الفيليبيني  الرئيس  أعلن 
ماركوس االبن أمس تصميمه على تبّني مشاريع 
الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء بعدما أجرى محادثات 
مع السفير الكوري الجنوبي بشأن إحياء محتمل 

لمحطة قديمة.
وظّلت محطة باتان للطاقة النووية التي تبلغ 
قدرتها ٦٢٠ ميغاواط في حالة إهمال بعد اإلطاحة 

بفرديناند ماركوس األب عام ١٩٨٦.
وفي الفترة التي سبقت االنتخابات الرئاسية 
في ٩ مايو، تناول ماركوس االبن أهمية المحطات 
النووية لمواجهة تكاليف انتاج الكهرباء الباهظة 

في البالد.
وترك ماركوس حينها الباب مفتوحًا أمام إمكانية 
الذي يدفع اآلن إلطالقه قبل  المشروع  إنعاش 

حفل تنصيبه رئيسًا في ٣٠ يونيو.
وقال ماركوس إّنه التقى سفير كوريا الجنوبية 
لدى مانيال كيم إنشول اإلثنين لمناقشة اقتراح 
إحياء منشأة باتان بكلفة تبلغ ٢.٢ مليار دوالر.

وعقب االجتماع تساءل ماركوس خالل مؤتمر 
صحافي »هل يمكننا االستمرار بالمحطة أم أننا 

بحاجة لواحدة جديدة؟ ما هي األشياء التي يتعّين 
علينا القيام بها؟”.

وأضاف »لذلك أحيينا النقاشات حول المحطة، 
على الّرغم من إثارتها سابقًا. سنقوم اآلن بدراسة 
وسنرى  اليها،  توّصلوا  التي  والنتائج  التوصيات 

ما إذا كان ال يزال بإمكاننا المضّي قدمًا بها”.
كوريون  خبراء  أجراها  دراسات  وأظهرت 
تشغيل  إعادة  باإلمكان  أّنه  وروس  جنوبيون 
وزير  ذكر  ما  وفق  الحالية،  النووية  المحطة 
الطاقة ألفونسو كوسي أمام جلسة استماع بمجلس 

الشيوخ عام ٢٠٢٠.
قد  قديمة  بتقنيات  منشأة  تحديث  ولكّن 
يستغرق أربع سنوات على األقّل ويكّلف مليار 
دوالر أخرى، كما أّن هناك عالمات استفهام أيضًا 

حول تصميم المنشأة وموقعها.
بإنعاش  السير  نريد  كّنا  »إذا  ماركوس  وقال 
أن  يجب  الجائحة  بعد  ما  مرحلة  في  الصناعة 

يكون قطاع الطاقة جاهزًا لذلك”.
وأضاف أّن بناء محطة كهرباء جديدة من الصفر 

سيستغرق من ثالث إلى سبع سنوات.أ.ف.ب

أكدت مسؤولة تنفيذية في »الصحة العالمية« إن 
المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة 
قد تحور، مشيرة إلى أن المرض المتوطن في مناطق 
من أفريقيا لم يتغير، فيما قال المركز األوروبي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها إن خطر انتشار مرض جدري 
القردة النادر بين السكان على نطاق واسع »منخفض 

للغاية« لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة.
وتم تسجيل أكثر من ١٠٠ حالة مؤكدة أو حالة 
اشتباه معظمها في أوروبا. وحتى أول من أمس، ُرصد 
اثنتي عشرة دولة أوروبية وفي أستراليا وكندا  في 

واسكوتلندا  الدنمارك  وأعلنت  المتحدة.  والواليات 
العلماء  الحاالت. ويقول  أول  والبرتغال واألرجنتين 
ال  دول   ١٠ من  أكثر  في  مؤخراً  المرض  تفشي  إن 

يتوطن بها أمر غير معتاد.
وقالت المفوضة األوروبية للصحة وسالمة الغذاء 
ستيال كرياكيديس: »أشعر بالقلق حيال العدد المتزايد 
من حاالت جدري القردة في االتحاد األوروبي والعالم. 
نراقب الوضع عن كثب«. وأشارت إلى أنه بينما يعد 
احتمال انتشار الوباء »في أوساط السكان بشكل أوسع 
منخفضًا«، من الضروري »المحافظة على اليقظة« والتأكد 

من تعقب المخالطين وإجراء الفحوص المناسبة حسبما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت مديرة وكالة الصحة األوروبية أندريا أمون 
أن »معظم الحاالت الراهنة ترافقت مع أعراض خفيفة، 
وبالنسبة إلى العامة، فإن احتمال االنتشار منخفض للغاية«.

وتشمل عوارض جدري القردة الحمى وآالم العضالت 
وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة واإلرهاق والطفح 
الجلدي على اليدين والوجه. وال يوجد عالج بعد للمرض 
لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة 

أسابيع.وكاالت

جانب من قوات الشرعية في اليمن                           وكاالت

الجيش النيجيري خالل عملية أمنية                         وكاالت

مهاجرون في المتوسط                                         وكاالت

¢¢ »األمنية العليا اليمنية« تبحث مستجدات األوضاع العسكرية واألمنية
¢¢ ضرورة العمل على تحقيق األمن واالستقرار وفرض السكينة العامة



21العدد )٣7٤٩( األربعاء ٢٤ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢م

يسر جريدة »          « أن تتواصل مع قرائها الكرام 
حول صفحة »رأي ودراسات« على العنوان التالي

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae https://twitter.com/ALWATAN_UAE https://www.facebook.com/Alwatan.uae

رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١7٩/ 0٥0

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤0٤0 ص.ب:  أبوظبــي 
0٤٤٨-٢6000 هـاتـــف: 
0٤٤٨٥٤-٢00 فاكــس: 

03 -7٨٤٩6١6 فاكس:    03 -76٥٥000 هاتف:   لعين:  ا مكتب 
0٤ -3٩٥7١ ١ ١ فاكس:     0٤ -3٩٥7000 هـاتف:   دبي:  مكتب 
0٢ -٤٤٨٥٤٥0 0٢  فاكس:   -٤٤٨٥000 تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
0٢ -٤٤٨٢٤٨6 فاكس:    0٢ -٤٤٨6000 تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

تنعــم اإلمــارات بنهــج قيــادي راســخ فــي ظــل قيــادة 
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــل باســتدامة المكرمــات  ــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، يتمث الدول
والمنــح الهادفــة لفائــدة أبناء الوطــن لتعزيز قدراتهــم وتنمية 
مهاراتهم ليكون االســتثمار بالرأســمال البشري محققًا ألهدافه 
فــي مواصلــة البنــاء وتمكيــن الجميــع مــن تحمــل واجباتهــم 
ــام بدورهــم  ــة والقي ــار المشــرفة للدول ــي مســيرة االزده ف
الكامــل فــي التنميــة والنهضــة الحضاريــة الشــاملة، وال شــك 
ــة  ــة التعليمي ــه للعملي ــا تقدم ــادة الرشــيدة وم ــم القي أن دع
ــم  ــط تتس ــام وخط ــة واهتم ــن رعاي ــا م ــع مراحله ــي جمي ف
ــداد  ــاًل بإع ــتقبلية كان كفي ــة والمس ــة الثاقب ــة والرؤي بالحداث
ــة  ــالة نبيل ــل رس ــة وتحم ــة ومتمكن ــة ومطلع ــاءات مؤهل كف
ــر  ــالل فك ــن خ ــل م ــة العم ــا، وأهمي ــة وطنه ــة برفع ومؤمن
ــرى  ــداف الكب ــق األه ــة لتحقي ــم والثقاف ــة العل ــدرك أهمي ي
ــة  ــالء مكان ــار وإع ــز االزده ــي تعزي ــة ف ــات الوطني والتطلع
الدولــة، وبفضــل هــذا النهــج حققــت اإلمــارات الكثيــر مــن 
ــى المســتوى العالمــي بفعــل  ــر المســبوقة عل اإلنجــازات غي

ــة. ــة والمتمكن ــة المؤهل ــات البشــرية الوطني الطاق
تعكــس التوجيهــات الســامية لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
ــاه«،  ــه اهلل ورع ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
بتخصيــص ٦ مالييــن درهــم منحــة لشــراء مجموعــة قيمــة من 
الكتــب والمراجــع والمــواد التعليميــة التــي يضمهــا معــرض 
»أبوظبــي الدولــي للكتــاب« وتوزيعهــا  علــى مكتبات مدارس 
ــري مصــادر  ــا ُيث ــن كل م ــى تأمي ــة، حــرص ســموه عل الدول
ــى  ــتويات عل ــف المس ــي مختل ــة ف ــة وحصــول الطلب المعرف
كافــة المراجــع التعليميــة الالزمــة، وتأكيــدًا علــى دعم ســموه 

للقطــاع الثقافــي والمعرفــي ودور النشــر.
مكرمــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــم ســنويًا  ــة، تت ــاه«، الهادف ــة »حفظــه اهلل ورع ــس الدول رئي
وتضــع فــي االعتبــار مصلحــة أبنائــه الطلبة في عمــوم مدارس 
الدولــة.. كذلــك لهــا دور كبيــر فــي تعزيــز مكانــة »معــرض 
أبوظبــي الدولــي للكتــاب« على المســتويين اإلقليمي والدولي 
ــه  ــا تمثل ــاًل عم ــة، فض ــات الثقافي ــم الفعالي ــن أه ــد م كواح
ــة االرتقــاء  المكرمــة مــن نهــج متأصــل فــي العطــاء لمواصل
ــع  ــاء مجتم ــة لبن ــود المتكامل ــن الجه ــي ضم ــاع الثقاف بالقط
ــا  ــد فيه ــة تتجس ــج وهوي ــة كنه ــث أن الثقاف ــة، حي المعرف
العزيمــة والرؤية الحكيمة في التوجه نحو المســتقبل وامتالك 
ــن  ــان م ــدرات اإلنس ــي ق ــا ينم ــم كل م ــر تقدي ــه عب مفاتيح

خــالل منظــور عصــري متقــدم.
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، يتعاظــم دور اإلمــارات 
كوطــن يشــع نــورًا ويقــدم الدليــل التــام علــى كيفيــة تقــدم 
الشــعوب وتنميــة قــدرات أبنائهــا مــن خــالل جعــل العمليــة 
التعليميــة المتطــورة أولويــة مطلقة، إذ أثبتــت الدولة قدراتها 
ومكانتهــا التــي تقــوم على ركائــز قوية أهمها اإلنســان المتعلم 
ــم  ــل التعلي ــي نه ــة الدائمــة ف ــة والرغب ــذي تشــكل الثقاف وال
أبــرز ســماته الحضاريــة.. فهنيئــًا للوطــن وأبنائــه مــا يحظــون 

بــه مــن متابعــة واهتمــام قائــد مســيرة الخيــر والعطــاء.

فــي عالم الترجمــة اآللية، هناك 
عــدد مــن الخوارزميــات، التــي 
ــن  ــتخدامها م ــا واس ــم ابتكاره يت
قبــل الشــركات المنتجــة لخدمــات 
ــغ التقــدم فــي  الترجمــة، وقــد بل
ــة  ــة، لمرحل ــة اآللي مجــال الترجم
جعــل هــذه الخدمــة تقــدم بشــكل 
ــن منصــات  ــدد م ــى ع مجــاٍن، عل
اإلنترنــت، كتلــك التــي توفرهــا 

ــع محــركات البحــث. مواق
يتــم  التــي  المصــادر،  توافــر 
اســتخدامها فــي عمليــة تعليــم 
يعــد  الخوارزميــات،  وتدريــب 
أحــد أكبــر التحديــات التــي تواجــه 
خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي 
وخوارزميــات  عــام،  بشــكل 
الترجمــة اآلليــة بشــكل خــاص، 
ولذلــك مــن الممكــن مالحظــة أن 
أنظمــة الترجمــة، حققــت تقدمــًا 
جيــدًا فــي عــدد مــن اللغــات التــي 
تتوافــر بهــا المصــادر وبيانــات، 
ــبانية،  كاإلنجليزية واأللمانية واإلس
غيــر أن اللغــات التــي ال تتوفــر لها 
ــب  ــزة لتدري ــات جاه ــد بيان قواع
الخوارزميــات، ما زالت في مرحلة 
متراجعة مقارنــة باللغات األخرى.

ــي  ــات الت مــن أشــهر الخوارزمي
ــي  ــة، ه ــة اآللي ــتخدم للترجم تس
تلــك التــي تعمــل بشــكل يحاكــي 
عمــل الخاليــا العصبيــة، في جســم 
اإلنســان، ويطلــق عليهــا الترجمــة 
 Neural Machine( اآللية العصبية
ــق هــذا  ــد حق Translation(، وق
النوع من الخوارزميات نتائج جيدة 
فــي هــذا المجــال البحثــي، والتــي 
ــي  ــكل أساس ــد بش ــا تعتم بدوره
ــم، أي  ــادر للتعلي ــر مص ــى توف عل
توفر قواعد بيانات يتم اســتخدامها 
ــة  ــة، كيفي ــم تلــك الخوارزمي لتعلي

الترجمــة مــن لغــة إلــى أخــرى.
خوارزميــات  تدريــب  ولكــن 
الــذكاء االصطناعــي، علــى اللغــات 

ــب هندســة  ــة المــوارد، يتطل قليل
متخصصــة للبيانات، ولذلك ظهرت 
خوارزميــات برعــت فــي التعامــل 
خصوصــًا،  التحــدي  هــذا  مــع 
اإلشــراف  ذاتيــة  كالخوارزميــات 
 self-supervised( التعلــم  أو 
ــج  ــي قدمــت نتائ learning(، والت
مرضيــة للترجمة مــن وإلى اللغات 

ــوارد. ــة الم قليل
 Yonghui( الدكتور يونقهوي ويو
Wu( مــع فريــق بحــث كبيــر، 
 ،)Google( قوقــل  شــركة  مــن 
قامــوا محاولــة دمــج خوارزميــات 
التعليــم الذاتــي، مــع خوارزميــات 
الترجمــة اآلليــة العصبيــة، وذلــك 
لخدمــة اللغــات التــي ال يتوفــر لها 
الكــم الــالزم مــن المــوارد، حيــث 
كانــت نظريتهم، أنه إذا أمكن رفع 
دقــة الترجمــة اآلليــة لتلــك اللغات 
بإحد الطريقتين فإن األخرى يمكن 
استخدامها لسد الفجوات المتبقية، 
وبذلــك يمكن زيادة كفــاءة أنظمة 

ــة المطورة. الترجم
علــى الرغــم مــن أن الطريقــة 
المتبعــة لفريــق الدكتــور يونقهــوي 
أبــدت نتائج مبشــرة، فــي عدد من 
اللغات اإلنســانية، إال أن ذلك األمر 
لــم يكــن علــى اإلطــالق، حيــث إنه 
وباختبار نظامهم على ١٥ لغة قليلة 
المــوارد، وجــد الباحثــون أن بعــض 
اللغات لم يكن لدمج الخوارزميتين 
للترجمــة منهــا وإليهــا فــرق يذكــر 
بهــا، ولذا وبحســب النتائج التي تم 
نشــرها مــن قبــل شــركة قوقــل في 
أحــد المؤتمــرات المهتمة بالمجال، 
فإنــه يبــدو أنــه ما زال هنــاك حاجة 
إلى مزيد من التجارب.عن »الوطن 

السعودية«

الــدول  مندوبــي  مــع  الحديــث 
والمنظمــات الدوليــة فــي »قصــر األمم« 
فــي جنيــف يكشــف تباينــات فــي قضايا 
البيئــة والتنميــة تصــل إلى حــدِّ التناقض. 
وال يبرِّد من ســخونة النقاشــات إال موقع 
المقــرِّ األوروبي لألمــم المتحدة، المطلِّ 

علــى بحيــرة ليمــان الهادئــة.
ــة  ــة مختصَّ ــع منظم ــل م ــر يعم خبي
بالتغيُّــر المناخــي ُيصرُّ علــى أنه ال يمكن 
تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة قبل 
ــه  ــاخ. فيعارض ــات المن ي ي لتحدِّ ــدِّ التص
العالميــة  التجــارة  مستشــار لمنظمــة 
بــأن األولويــة المطلقــة يجــب أن تكــون 
للنمــوِّ االقتصــادي المدعــوم بفتح أبواب 
التبــادل التجاري الحر. ويتشــعَّب النقاش 
فــي اتجاهــات متباعــدة، يتداخــل فيهــا 
الفقــر مــع التربيــة واألمــن الغذائــي 
والغابــات والصناعــة. وفــي حيــن ينتظــر 
المتحــاورون مــن ممثــل إحــدى الــدول 
المنتجــة للبتــرول االعتــراض على خفض 
ســريع فــي انبعاثــات الغــازات المســببة 
ــراض  ــي االعت ــراري، يأت ــاس الح لالحتب
ــة  ــدول المنتج ــي ال ــن مندوب ــريعًا م س
ــم الحاضــرون أن  ــار. ويفه للحــوم األبق
تربيــة األبقــار مســؤولة عــن أكثــر مــن 
١٢ فــي المائــة مــن االنبعاثــات الضــارَّة 

بالمنــاخ؛ خصوصــًا غــاز الميثــان.
وإذ يحتدم النقاش، ُيلهم هدوء بحيرة 
جنيــف حــاًل يأخــذ الحقائــق الموضوعية 
ــق يدافــع فــي  ــار. فــكلُّ فري فــي االعتب
الواقــع عــن جــزء مــن الحقيقــة، والحــلُّ 
قــد يكــون فــي اعتمــاد خــطٍّ ثالــث؛ ألن 
ــة  ــة والتنمي ــا البيئ ــن قضاي ــة بي الموازن

قضيــة محكومــة بالتســويات.
صحيــح أنــه ال يمكــن تحقيــق أهداف 
التنميــة المســتدامة، وعلــى األخــص تلك 
والصحــة  والجــوع  بالفقــر  المرتبطــة 
والحيــاة  النظيفــة  والطاقــة  والميــاه 
علــى األرض وفــي المحيطــات، بمعــزل 

عــن مواجهــة تغيُّــر المنــاخ ووضــع حــدٍّ 
لنتائجــه الكارثيــة، إلى جانب االســتعداد 
للتعامــل مع اآلثار التي لن يمكن وقفها.

األمــن  يضــرب  المناخــي  فالتغيُّــر 
ــض  ــا يخفِّ ــم الجــوع، كم ــي ليفاق الغذائ
كميــات المياه العذبــة المتاحة، بما يؤثر 
علــى اســتمرار الحيــاة بجميــع أشــكالها، 
حــة البشــرية بانتشــار مزيــد  د الصِّ ويهــدِّ
من األمراض واألوبئة، ويعرقل إمدادات 
ــم  ــًا تفاق ــة. هــذه العوامــل جميع الطاق
الفقــر الــذي يبقــى التخلُّــص منــه، عبــر 
تحقيــق العدالــة فــي اإلنتــاج والتوزيــع، 
للتنميــة  واألســمى  األساســي  الهــدف 

المســتدامة.
فــي المقابــل، ال يمكــن أن ننتظــر 
ــوت  ــون ق ــن ال يملك ــراء الذي ــن الفق م
يومهــم، وال يعلمون ما إذا كانوا قادرين 
علــى تأميــن الحليــب والمــاء ألطفالهــم 
فــي صبــاح اليــوم التالــي، أن يتجاهلــوا 
ــل  ــن أج ــة م ــة الملحَّ ــم اليومي همومه
العمــل لوقــف التغيُّر المناخــي؛ إذ كيف 
ــن  ــون بي ــر يقف ــتقبل بش ــط للمس يخطِّ
الحيــاة والمــوت فــي كلِّ لحظــة؟ وكيف 
يمكــن مطالبــة مــن ال يملــك أي مصــدر 
ــو أو  ــواء كان للطه ــة، س ــوق للطاق موث
التدفئة أو اإلضاءة، أن يساهم في إنقاص 
االنبعاثــات، مــن دون تقديــم المســاعدة 
فــي إيجاد بديل يضمــن القضاء على فقر 
الطاقــة؟ الحــلُّ الواقعــي هــو فــي اعتماد 
ــق  ــر وتحق ــى الفق ــي عل ــارات تقض خي
أهــداف التنميــة، بالتــوازي مــع خفــض 
االنبعاثــات للحــدِّ مــن التغيُّــر المناخــي، 
وتنفيذ إجراءات للتعامل مع آثاره. هذه 
كلهــا ليســت خيــارات ســهلة، إذ تتطلــب 
ــي أنمــاط االســتهالك،  ــًا ف ــاًل جذري تبدي
ــة،  ــدان الغني ــي البل ــرون ف ــه كثي يرفض
ويعتبرونــه تضحيــة ال يمكنهــم تحملهــا.

وعلــى المطالبيــن بوضــع قيود صارمة 
ــا  ــدر عنه ــاطات تص ــى نش ــريعة عل وس
ــر المناخــي، مثــل  غــازات مســببة للتغيُّ
إنتــاج لحــوم األبقــار أو حــرق البتــرول 
الكارثيــة  اآلثــار  يدركــوا  أن  والغــاز، 
علــى مجتمعــات تشــكِّل هــذه المــوارد 
مصــدر رزقها األساســي. وال يقتصر الحلُّ 

ل  ــوُّ ــة للتح ــاد خطــط مرحلي ــى اعتم عل
ــل  ــاد البدائ ــق إيج ــن طري التدريجــي ع
وتنويــع االقتصاد؛ بل يشــمل أيضًا تطوير 
وســائل إنتاج واســتهالك للحوم والوقود، 
تســاهم فــي تخفيــف االنبعاثــات. لكــن 
هــذا يفــرض على المنتجيــن أيضًا القبول 
بحتميــة التغييــر، وعــدم تأخيــر برامــج 
ل الســلس إلــى أنمــاط اقتصاديــة  التحــوُّ

بديلــة.
فــي غرفة أخرى مــن قصر األمم، كان 
النقاش يدور حول دور القطاع المصرفي 
فــي تمويــل برامــج التنميــة المســتدامة، 
وإدخال المخاطر المناخية كجزء أساسي 
في عمليات تقييم المشــروعات. االتفاق 
ل إلــى  علــى المبــادئ العامــة للتحــوُّ
»االقتصــاد األخضــر« كان شــاماًل؛ إذ لــم 
يبــَق اليــوم مــن ُينكــر أن التنميــة التــي 
ــوارد  ــة الم ــة ومحدودي ــرم البيئ ال تحت
محكومــة باإلخفاق. لكن الخالفات تبقى 
على وســائل التنفيذ، والحماسة الخطابية 
للمفاخــرة  بعضهــم  لــدى  المفرطــة 
بإنجــازات -ولــو وهمية- تهــّدد بتحويل 
»االقتصــاد األخضر« إلى »غســل أخضر« 

يضاهــي تبييــض األموال.
وقد لفت نظرنا حديث ممثل مؤسســة 
تمويل دولية عن برامج للتمويل األخضر، 
اتفــق عليهــا فــي الســنوات الماضيــة مــع 
المصــرف المركــزي وبعــض المصــارف 
التجاريــة فــي لبنــان، تضمنــت دعمــًا 
ــرة في  بمئــات المالييــن لمنح قروض ميسَّ
مجــاالت، مثل الطاقــة المتجــددة والمياه 
وإدارة النفايــات. وكان مــن الطبيعــي أن 
كالمــه خــارج الزمن، بعــد التطورات التي ينبِّــه أحــد المشــاركين المتحــدِّث إلــى أنَّ 
ــرة.  ــنوات األخي ــي الس ــان ف ــهدها لبن ش
ذلــك أن »التمويــل األخضــر« ال يمكن أن 
يغطــي فشــل أنظمــة التمويــل التقليديــة، 
نتيجــة ســوء التخطيط واإلدارة الفاســدة. 
فبينما منحت المؤسسات الدولية تسهيالت 
لتمويل مشروعات »خضراء«، كانت بعض 
المصارف التجارية المشاِركة تمنح قروضًا 
الوهميــة لديهــا  الســيولة  مــن فائــض 
لجراحــات التجميل وُحَقــن »البوتوكس«، 
ــاِرب  ــت ُتض ــاالت كان ــن الح ــي أحس وف

تشــترط  أن  األجــدى  بالعمــالت. وكان 
مؤسســات التمويل علــى المصارف توجيه 
قروضها التقليدية إلى مشــروعات ُمنِتجة، 
قبــل الدخــول فــي العمليــات المصرفيــة 
»الخضــراء«، كمــا كان عليهــا دعــم بنــاء 
للكهربــاء،  محطــات وشــبكات حديثــة 
قبــل توفيــر دعــم للســيارات الكهربائيــة. 
فلعلَّهــا لــو فعلــت هــذا لكانــت ســاعدت 
فــي تجنيــب النظــام المصرفــي والنقــدي 
فــي لبنــان هــذا الســقوط المريــع الــذي 
ــوداء،  ــع الس ــراء م ــوال الخض ــع األم ابتل
إلــى جانــب تلــك الحمــراء المجبولــة بدم 

النــاس وجنــى عمرهــم.
ــر  ــي قص ــون ف ــا كان المجتمع وبينم
لة من  األمم يســتمعون إلى رســالة مســجَّ
األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو 
غوتيريــش، يحــثُّ فيهــا الــدول علــى 
تســريع العمل الجــدي لمواجهة تحديات 
ــة  ــة محدق ــع كارث ــر المناخــي لمن التغيُّ
ــن أن  ــد المندوبي ــظ أح ــرية، الح بالبش
الحضــور الجســدي في القاعــة ال يتجاوز 
العشرين، وهي تتسع لنحو ٥٠٠ شخص، 
فــي حين يشــارك اآلخــرون افتراضيًا عن 
ــض  ــذا التناق ــًا ه ــد كان صادم ــد. وق بع
بيــن مضمــون الرســالة األمميــة ومشــهد 
القاعــة الكبيرة شــبه الفارغــة التي تعمل 
فيهــا أجهــزة التهويــة والتدفئــة والتبريــد 
واإلضــاءة بقــدرة كاملــة، مصــدرة أطنانًا 

مــن االنبعاثــات الكربونيــة.
بينمــا يتابــع المندوبون حديث المناخ 
والتنميــة والطاقــة النظيفــة فــي قاعــات 
قصــر األمــم علــى بحيــرة جنيــف، يــكاد 
ل حين  يفوتهــم أن قواعــد اللعبــة ســتتبدَّ
تنجلــي عواصــف »كورونــا« وأوكرانيــا.

عن »الشــرق األوســط«

ــمال  ــم الش ــع بإقلي ــل الربي ــي فص ف
الغربــي الهــادئ فــي أمريــكا الشــمالية، 
تندفــع الميــاه الناتجة من ذوبــان الجليد 
فــي اتجاه ســريان األنهار، وتهــب الرياح 
بقــوة فــي أغلــب األحيــان، هــذه القوى 
تلــف العــدد الكبيــر من توربينــات طاقة 
الريــاح فــي تلــك المنطقــة، وتولِّــد كميًة 
كبيــرًة مــن الكهربــاء فــي وقــت الربيــع، 
ــرارة،  ــات الح ــه درج ــدل في ــذي تعت ال
وينخفــض فيــه الطلــب علــى الطاقــة 
نســبيًّا، لكــنَّ الكثيــر مــن هــذا الفائــض 
الموســمي فــي الكهربــاء، والــذي ُيمكــن 
أن ُيشــغِّل مكيفــات الهــواء عنــد حلــول 
الصيف، ُيهَدُر ألنَّ البطاريات ال تســتطيع 

تخزينــه لمــدٍة كافيــة.
، يعمل الباحثون في المختبر  ومــن َثمَّ
الوطنــي بإقليــم الشــمال الغربــي الهادئ 
)PNNL(، التابع لوزارة الطاقة في مدينة 
ريتشالند بوالية واشنطن األمريكية، على 
ابتــكار بطاريــٍة قــد تحل هذه المشــكلة؛ 
ففــي ورقــٍة بحثيــٍة ُنشــرت مؤخــًرا فــي 
دورية »ِسل ريبورتس فيزيكال ساينس« 
Cell Reports Physical Science، بيَّن 
الباحثــون كيــف أنَّــه مــن خــالل إخضــاع 
محلــوٍل مــن الملــح المنصهــر لعمليــات 
التجميد والتذويب، يمكن إنشــاء بطاريٍة 
قابلٍة إلعادة الشــحن، قادرة على تخزين 
الطاقــة بتكلفــٍة منخفضة وكفــاءٍة عالية، 
لمــدٍة تبلــغ أســابيع أو أشــُهر فــي المــرة 
الواحــدة، هــذه الخصائص ضرورية حتى 
تســتغني شــبكة الكهربــاء فــي الواليــات 
المتحــدة عــن الوقــود األحفــوري الــذي 
يبعــث غــازات الدفيئــة، وتعتمــد بــداًل 
ــة المتجــددة؛ إذ  ــى الطاق ــك عل مــن ذل
يســتهدف الرئيــس األمريكــي جــو بايدن 
خفض االنبعاثات الكربونية في الواليات 
المتحــدة إلــى نصــف مســتوياتها الحالية 
بحلــول عــام ٢٠٣٠، وهــو مــا سيســتلزم 
زيــادًة كبيــرة فــي مصــادر طاقــة الرياح، 
والطاقــة الشمســية، وغيرهــا من مصادر 
الطاقــة النظيفــة، باإلضافــة إلــى ابتــكار 
طــرٍق لتخزيــن الطاقــة التــي ُتنتجها تلك 

المصادر.
ــة ُتخــزن  ــات التقليدي معظــم البطاري
الطاقــة فــي صــورة تفاعــالٍت كيميائيــة 
ــل البطاريــة  ــط لهــا، وعندمــا ُتوصَّ ُمخطَّ
تنتقــل  خارجيــة،  كهربائيــة  بدائــرٍة 
اإللكترونــات مــن أحــد جانبــي البطاريــة 
إلــى اآلخــر عبــر تلــك الدائــرة، مولِّــدًة 
الكهربــاء، ولتعويــض تأثير ذلــك التغيير، 
ى  تتحــرك جســيماٌت مشــحونة ُتســمَّ
األيونــات عبــر المــادة التــي تفصــل بيــن 
جانبــي البطاريــة، والتــي تكــون ســائلًة، 
أو صلبــة، أو مثــل العجيــن، لكــن حتــى 
ــة،  ــتخدام البطاري ــدم اس ــة ع ــي حال ف
ــر هــذه  ــا عب ــات تدريجيًّ تتحــرك األيون
المــادة، التي تســمى اإللكتروليت، وألنَّ 
هــذا يحــدث علــى مرِّ أســابيع أو أشــهر، 
فــإنَّ البطاريــات تفقــد الطاقــة؛ إذ ُيمكن 
لبعــض البطاريات القابلة إلعادة الشــحن 
أن تفقــد فــي شــهٍر واحــد حوالــي ثلــث 

نــة. شــحنتها الُمخزَّ
ــا في حالة هــذه البطارية الجديدة،  أمَّ
فيقول الباحث جوشينج لي، الذي يعمل 
فــي المختبــر وقــاد مشــروع ابتكارهــا: 
»فــي بطاريتنــا، حاولنــا جاهديــن إيقاف 

ــع  عمليــة التفريــغ الذاتــي هــذه«، ُيصَن
ــن  ــة م ــي هــذه البطاري ــت ف اإللكترولي
محلــوٍل ملحــي، يكــون صلًبــا فــي درجة 
حــرارة الغرفــة، ويصبــح ســائاًل عنــد 
تســخينه إلــى ١٨٠ درجــة مئويــة )درجة 
ــُز عندهــا الكعــك(،  ــي ُيخب الحــرارة الت
عندمــا يكــون ذلــك اإللكتروليــت صلًبــا، 
ُتحَجــز األيونــات فــي موضعها، مــا يمنع 
ا عندما يصبح  التفريغ الذاتي للشحنة، أمَّ
ســائاًل، فحينئــٍذ فقــط يمكــن أن تتدفــق 
األيونــات عبــر البطاريــة، ُمتيحــًة َشــحَنها 

أو تفريــغ شــحنتها.
غيــر أنَّ ابتــكار بطاريــٍة قــادرة علــى 
ــن التســخين  ــررة م ــل دوراٍت متك تحمُّ
والتبريــد ُيعــد إنجــاًزا كبيــًرا، فالتقلبــات 
د  ــدُّ ــبب تم ــرارة ُتس ــات الح ــي درج ف
البطاريــة وانكماشــها، ولــذا َتعيَّــن علــى 
الباحثيــن اكتشــاف مواد مرنة، تســتطيع 
ــل هــذه التغيُّرات، وعــن ذلك يقول  تحمُّ
فينس ســبرينكل، المستشار اإلستراتيجي 
المتخصص في تخزيــن الطاقة بالمختبر، 
والذي شــارك في تأليف الورقة البحثية: 
»الكثيــر من األبحاث فــي الماضي كانت 
ُتركــز على إعفائنا من إخضاع البطاريات 
ــا نحن فنقول  لهــذه الــدورة الحرارية، أمَّ
إنَّنــا نرغــب في إخضــاع البطاريــات لها، 
وأن تســتطيع البطاريات الصمود خاللها، 

وأن نســتغلها كميزٍة رئيســية«.
ونتيجــة هذا هي بطاريٌة قابلة إلعادة 
الشــحن، مصنوعــة مــن مــواد رخيصــة 
الثمــن نســبيًّا، تســتطيع تخزيــن الطاقــة 
ــا أورورا  ــول عنه ــة، وتق ــراٍت مطول فت
إدينجتون، مديرة السياســات في جمعية 
 GridWise Alliance »جريدوايز أليانس«
للعامليــن فــي قطاع الكهربــاء، والتي لم 
تشــارك فــي هــذا البحــث: »إنهــا مثــاٌل 
عظيــم علــى التقنيــات الواعــدة لتخزيــن 
الطاقــة لفتراٍت طويلــة، أعتقد أنَّنا يجب 
أن ندعــم هــذه الجهــود، وأن نــرى إلــى 
ــة  ــي عملي ــن أن نصــل ف ــدى ُيمك أي م

طرحهــا لالســتخدام التجاري«.
ويمكــن أن تكون هــذه التقنية مفيدًة 
ا باألخــص فــي مــكاٍن مثــل أالســكا،  جــدًّ
التــي يشــهد صيفهــا فــي الوقــت نفســه 
ظاهرتيــن: ضــوء الشــمس شــبه الثابــت، 
واالنخفاض النسبي في معدالت استهالك 

الطاقــة، فبطاريــٌة مثــل هذه قــادرة على 
تخزيــن الطاقــة ألشــُهر ُيمكن أن تســمح 
باســتغالل طاقــة شــمس الصيــف الوافرة 
ــي  ــاء ف ــة االحتياجــات مــن الكهرب لتلبي
فصــل الشــتاء، وعــن ذلــك يقــول روب 
رويــس، رئيس قســم االبتكار في منظمة 
»النش أالسكا« Launch Alaska، وهي 
منظمــة غيــر ربحيــة تعمــل على تســريع 
طــرح التقنيــات المتعلقــة بالمنــاخ فــي 
الواليــة: »الشــيء المثيــر فــي هــذه 
البطاريــة القائمــة على التجميــد واإلذابة 
ــٍم  ــن موس ــر م ــى التغيُّ ــا عل هــو قدرته
إلــى آخــر«، ويتطلــع رويس إلــى تجربة 
البطاريــة التي ابتكرهــا المختبر في جزٍء 

بعيــد مــن واليتــه.
غيــر أنَّ تســخين البطاريــة قــد ُيمثِّــل 
ــاردة،  ــن الب ــي األماك ــًة ف ــا، خاص تحدًي
وحتــى فــي الظــروف المعتدلــة، تتطلب 
ــبًة  ــادل نس ــًة تع ــة التســخين طاق عملي
تتــراوح بيــن ١٠ و١٥% تقريًبــا من ســعة 
البطاريــة، وفــق ما أوضح جوشــينج لي، 
لــذا مــن المقــرر أن تستكشــف المراحل 
ــا لخفــض  الالحقــة مــن المشــروع طرًق
درجــة الحــرارة المطلوبــة، ولتزويــد 
البطاريــة نفســها بنظــاٍم للتســخين، وإذا 
تحققــت ميزٌة كهذه، فســتصبح البطارية 
أكثر بســاطًة في االســتخدام، ويمكن أن 
يجعلهــا ذلــك أيًضــا مناســبًة لالســتخدام 
المنزلي، أو االستخدامات صغيرة النطاق.

ــو  ــدف ه ــي، اله ــت الحال ــي الوق وف
اســتخدام هــذه التقنيــة التجريبيــة علــى 
نطــاق المرافــق، وفــي االســتخدامات 
الصناعية، إذ يتخيل سبرينكل مثاًل إمكانية 
استخدام شاحناٍت قاطرة ذات مقطوراٍت 
حاويــة، تحمل داخلهــا بطارياٍت ضخمة، 
وُترَكــن بجــوار محطــات طاقــة الرياح أو 
مصفوفــات الخاليــا الشمســية، لُتشــَحن 
البطاريــات فــي موقعهــا، ثــم ُيســَمح لها 
ــل بالقاطــرات  ــرد، وبعدهــا ُتنَق ــأن تب ب
ى المحطات الفرعية،  إلى منشــآٍت ُتســمَّ
حيــث يمكــن توزيع الطاقــة عبر خطوط 

الكهربــاء وفــق الحاجة.
المختبــر  فريــق  ويخطــط  هــذا، 
ــة،  ــر هــذه التقني ــي تطوي ــتمرار ف لالس
ــاًء  ــٍج تجــاري بن ــر ُمنت ــرار تطوي لكــنَّ ق
عليهــا ســيكون متــروًكا لقطــاع الصناعــة 

فــي النهايــة، ويقول ســبرينكل عن ذلك: 
»وظيفتنــا فــي وزارة الطاقــة تقتصر في 
الحقيقــة علــى تقليــل مخاطــر التقنيــات 
ــا قطــاع الصناعــة فســيتخذ  الجديــدة، أمَّ
القرار بشأن ما إذا كان يرى أنَّ المخاطر 
قــد قلَّــت بالقدر الكافي أم ال، وســيتولى 

تطويــر المنتــج«.
جديــٌر بالذكــر أنَّ وزارة الطاقــة تعمل 
علــى تســريع طــرح تقنيــات الطاقــة 
لالســتخدام التجــاري بعد إثبــات فاعليتها 
مــن خــالل األبحــاث األولية؛ فعلى ســبيل 
المثــال، مــع أنَّ العلمــاء بــدأوا في تطوير 
بطاريــات أيونــات الليثيوم في ســبعينيات 
ــي  ــتخدامها ف ــإنَّ اس ــي، ف ــرن الماض الق
المنتجــات االســتهالكية لــم يبــدأ إالَّ فــي 
عام ١٩٩١ تقريًبا، ولم ُتدَمج في شــبكات 
الكهربــاء إال فــي أواخــر العقــد األول من 
القرن الحالي، وعن ذلك يقول ســبرينكل 
إنَّ تقنيات الذكاء االصطناعي وتعلُّم اآللة 
قــد تســاعد فــي تســريع عمليــة التحقــق 
من فاعليــة التقنيات الجديدة واختبارها، 
ما ســيتيح للباحثيــن نمذجة أداء البطارية 
وتوقعه على مرِّ عقٍد كامل، دون الحاجة 

إلــى ١٠ ســنواٍت لجمــع البيانات.
ولــم يتضــح بعُد مــا إذا كانــت خطوة 
اســتخدام هــذه التقنية الجديدة ســُتتخذ 
بالســرعة الكافيــة لتحقيق أهداف خفض 
االنبعاثــات الكربونيــة، وفي هــذا الصدد 
ــا  يقــول ســبرينكل: »إذا كنــا نســعى حقًّ
إلــى تحقيــق أهــداف خفــض االنبعاثــات 
الكربونيــة لعامــي ٢٠٣٠ و٢٠٣٥، فيجب 
تســريع عمليــة طــرح كل هــذه التقنيات 
بحوالــي خمس مرات، فهــذه االبتكارات 
ينبغــي أن يبــدأ تشــغيلها، والتحقــق من 
فاعليتهــا، وأن تكــون جاهــزًة للطرح في 
ــة،  ــع أو الخمــس المقبل الســنوات األرب
حتــى يكــون لهــا تأثيــٌر فعلــيٌّ حقيقي«.

عن »ســاينتافيك أميريكان«

حوارات بيئية في قصر األمم

بطاريات الملح المنصهر: حلٌّ مبتكر لتخزين الطاقة على المدى البعيد

الترجمة اآللية بطريقتين

التعليم أولوية في نهج محمد بن زايد

يومية سياسية مستقلة

إذا كنا نسعى حّقاً إلى تحقيق 
أهداف خفض االنبعاثات الكربونية 
لعامي ٢030 و٢03٥، فيجب تسريع 
عملية طرح هذه التقنيات

ال يمكن أن ننتظر من الفقراء 
الذين ال يملكون قوت يومهم 
أن يتجاهلوا همومهم الملحَّة من 
أجل العمل لوقف التغيُّر المناخي

إذا أمكن رفع دقة الترجمة 
اآللية لتلك اللغات بإحد الطريقتين 
فإن األخرى يمكن استخدامها 
لسد الفجوات المتبقية

نجيب صعب

آنا بالوستين

األمين العام لـ»أفد« ورئيس 
تحرير »البيئة والتنمية«

صحفية علمية

أنس الغامدي
كاتب عربي
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اقتصاد

ــد الرحمــن  ــور عب ــي الدكت شــدد معال
المــوارد  وزيــر  العــور،  المّنــان  عبــد 
ــة  ــوزارة ماضي ــن، أن ال البشــرية والتوطي
فــي دعــم جهــود دولــة اإلمــارات لتحقيق 
ــع  ــال م ــة األعم ــي بيئ ــة ف ــادة عالمي ري
الرئيســية  الوطنيــة  األهــداف  دعــم 
ــن  ــج التوطي ــز برام ــا تعزي ــي مقدمته وف
ــدا أن  ــة، مؤك ــن الكــوادر اإلماراتي وتمكي
التصنيــف الجديــد للمنشــآت والقــرارات 
التــي تبعته تســتجيب لمتطلبــات أصحاب 
األعمــال وتحمــي حقــوق العمال وتشــجع 
االبتكار والشــركات الصغيرة والمتوسطة، 
وتقــدم حوافز مجزية للشــركات الملتزمة 
بالقوانين وسياســات تعزيز التنوع الثقافي 
والديمغرافــي المنســجمة مع قيم مجتمع 
اإلمــارات القائــم علــى التســامح وتكافــؤ 

الفــرص.
وقــال معاليه، خــالل اإلحاطة اإلعالمية 
التــي نظمتهــا وزارة المــوارد البشــرية 
بدبــي  مقرهــا  فــي  اليــوم  والتوطيــن 
ــل حــول نظــام التصنيــف  ــم تفاصي لتقدي
ــس  ــرار مجل ــد للمنشــآت ضمــن ق الجدي
الوزراء رقم )١٨( لسنة ٢٠٢٢، والقرارات 
الوزارية المصاحبة له، إن السياسة العامة 
لتطويــر ســوق العمــل في الدولة تســتلهم 
مبادئ الخمســين التــي تحدد هدف »بناء 
االقتصــاد األفضــل واألنشــط فــي العالم«.

وأكــد معاليــه فــي هــذا اإلطــار النظرة 
التكامليــة للوزارة نحو قطــاع األعمال في 
الدولــة، والتــي تقــوم علــى أربعــة أركان 
هــي دعــم وتمكيــن الكــوادر والكفــاءات 
الوطنيــة، والحفــاظ علــى جاذبيــة ســوق 
العمــل للمواهب وأصحــاب الكفاءات من 
حــول العالم، وحمايــة العمال والموظفين 
وتوفير أقصى الضمانات لحقوقهم، وتمكين 
وتعزيــز قــدرات الشــركات علــى تحقيــق 

النمو المســتدام.
ولفــت معالــي الدكتــور عبــد الرحمــن 
العــور إلى أن التصنيف الجديد للشــركات 
فــي الدولــة، والذي ســيدخل حيــز التنفيذ 
في األول من يونيو ٢٠٢٢، يوزع المنشآت 
القائمــة على ٣ فئات، أولى وثانية وثالثة، 
بمــا يســتجيب لمتطلبــات المتعامليــن في 
تبســيط المعامــالت مــع مســتوى مرتفــع 
مــن الحوكمــة الدقيقــة المدعومــة بحلول 
ــة لــدى  ــة توفرهــا المنظومــة الرقمي ذكي
الوزارة حيث ســتوضع الشركات في الفئة 
المناســبة لهــا بواســطة نظــام آلــي تفاعلي 
يتيح تغيير تصنيف المنشآت بكل شفافية 
ــا كل  ــوم به ــي تق ــراءات الت حســب اإلج

شــركة أو التعامــالت التــي تخضــع لها.
ونــوه معاليــه إلــى أن التصنيــف يقــدم 
حوافز وإعفاءات للشركات وفق انسجامها 
مــع أولويــات االقتصــاد الوطنــي والبرامج 

الخاصــة بالتوطيــن وتعزيــز القطاعــات 
ــم  ــة القي ــك منظوم ــة، وكذل ذات األولوي
التــي يجــب أن يقــوم عليهــا أي اقتصــاد 
عالمــي ناجــح، أي التكافــؤ والعدالــة فــي 
ــم التســامح  ــز قي فــرص التوظيــف وتعزي
والشــمولية، دون إخــالل بحريــة أصحــاب 
العمــل فــي اختيــار المواهــب والكفــاءات 
التي يرغبون بتوظيفها، مع تحديد رســوم 
جديدة للخدمات مرتبطة عمليا بالخيارات 

التــي ســيتخذها أصحــاب العمــل.
تصنيــف  أن  العــور  معالــي  وذكــر 
ــى مــدى  ــد »يعتمــد عل الشــركات الجدي
التزامهــا بالقوانيــن وبنظــام حماية األجور 
وحمايــة حقــوق العمالــة وبسياســة تعزيز 
التنــوع الثقافــي والديمغرافي فــي الدولة 
ــل..  ــوق العم ــة لس ــرارات المنظم وبالق
ــة  فمعظــم الشــركات القائمــة فــي الدول
ــات،  ــذه االلتزام ــع ه ــتوفية لجمي والمس
ــيترقى  ــة، وس ــة الثاني ــي الفئ ــتكون ف س
تصنيف بعض الشــركات لتكــون من الفئة 
األولــى المســتحقة إلعفــاءات كبيــرة مــن 
الرســوم بنــاء علــى اســتيفائها لعــدد مــن 
ــف  ــن ســُيخّفض تصني ــي حي ــر، ف المعايي
شــركات أخــرى إلــى الفئــة الثالثة بســبب 
والقوانيــن  بالسياســات  التزامهــا  عــدم 

والقــرارات المنظمــة لســوق العمــل.

وحــدد معاليــه المعايير التي يمكن من 
خاللها للشــركات ترقية وضعهــا إلى الفئة 
األولــى بمجــرد اســتيفاء أحــد معاييرهــا، 
ومــن بينهــا رفــع معــدل التوطيــن لديهــا 
بمــا ال يقــل عن ٣ مرات عن المســتهدف، 
والتعــاون مــع برنامــج »نافــس« لتدريــب 
مــا ال يقــل عــن ٥٠٠ مواطن ســنويا، أو أن 
تكــون المنشــأة مــن مشــاريع المواطنيــن 
الشــباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا 
الشــأن أو أن تكون ضمــن مراكز التدريب 
والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط 
القــوى العاملــة عبر تعزيز التنــوع الثقافي 
ــات  ــن القطاع ــون ضم ــة أو أن تك بالدول
واألنشــطة المســتهدفة وفــق مــا يحــدده 
مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر 

المــوارد البشــرية والتوطين.
ــا  ــر لديه ــي ال تتوف ــركات الت ــا الش أم
أي مــن تلــك المعاييــر، مــع التزامهــا 
بالقوانين وبسياســة تعزيــز التنوع الثقافي 
والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائيا 

فــي الفئــة الثانيــة.
أما الفئة الثالثة فستضم كافة المنشآت 
األخرى، وهي التي ثبت للوزارة مخالفتها 
أحــكام القانــون االتحــادي رقــم ٣٣ لســنة 
٢٠٢١ بشأن تنظيم عالقات العمل والئحته 
ــرارات المنظمــة لســوق  ــة، والق التنفيذي

العمــل، أو بمعاييــر حماية حقوق العمالة 
أو عــدم التزامهــا بتعزيــز التنــوع الثقافــي 

والديمغرافــي في ســوق العمــل بالدولة.
ويمكــن أن ُتصنف الشــركات في الفئة 
الثالثــة بحــال ارتكابهــا مخالفــات أخــرى 
نــص عليها القرار الوزاري رقم ٢٠٩ لســنة 
٢٠٢٢ ، ومــن بينهــا صــدور حكــم نهائــي 
ــم  ــكاب المنشــأة لجريمــة مــن جرائ بارت
االتجــار بالبشــر أو اســتخدام أو اســتقدام 
عامل بدون اســتخراج تصريح عمل له، أو 
تقديــم بيانــات أو مســتندات أو معلومات 
غيــر صحيحــة للــوزارة أو إخــالل صاحــب 
العمــل بالتزاماته الخاصــة بحقوق العمالة 
كااللتزام بأجور العمال أو معايير ســكنهم 
وســالمتهم أو التوطيــن الصــوري وســواها 

مــن المخالفات الجســيمة.
وسيتواكب التصنيف مع تحديثات على 
رســوم الخدمــات الخاصــة بتصاريح العمل 
ورســوم االنتقــال تنســجم مــع تصنيفــات 
الشركات، والرسوم لن تتجاوز ٢٥٠ درهما 
لمدة سنتين لشركات الفئة األولى و ١٢٠٠ 
درهــم لمــدة ســنتين للشــركات المصنفــة 

ــة الثانية. في الفئ
أمــا شــركات الفئــة الثالثــة فلــن تتمكن 
ــى  ــات عل ــن التخفيض ــتفادة م ــن االس م
الرســوم وستبلغ قيمة رسم اصدار تصريح 

العمــل أو تجديــده لها ٣٤٥٠ درهما لمدة 
ســنتين.. علما أن توظيف مواطني الدولة 
ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجي 

معفــي مــن هذه الرســوم.
وأوضــح معالــي الدكتــور عبدالرحمــن 
العــور، أن التصنيــف الجديــد بالترافق مع 
ســائر أركان المنظومة التشريعية سيحقق 
جملــة مــن األهــداف الحيوية التــي تخدم 
االقتصاد الوطني، فالفئات الجديدة ستعزز 
التنــوع االقتصــادي وتدعــم تطويــر آليــات 
التوظيــف إليجــاد فــرص عادلــة ومتكافئة 
في القطاع الخاص بما يعزز قيم التســامح 
والتنــوع الثقافي والديمغرافي في الدولة.

ــة  ــات دول وتســتجيب الخطــوة لتوجه
اإلمــارات فــي األعــوام الخمســين المقبلة 
للمواهــب  »عاصمــة  مكانتهــا  وتعــزز 
والشركات واالســتثمارات وعاصمة قادمة 
للمستقبل« وتدعم ترسيخ اقتصاد المعرفة 
القائــم علــى نقل الخبرات وبنــاء القدرات 
وإطــالق القطاعات الجديدة التي تناســب 
اقتصــاد المســتقبل وتســاهم بفعاليــة فــي 
مســيرة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين 
ــز التكامــل  ــى تعزي ــرار إل مــن خــالل الق
ــة  ــة، المحلي مــع كافــة الجهــات الحكومي
واالتحاديــة، لدعــم سياســات تعزيز كفاءة 

واستقرار سوق العمل، وهذا هو المعطى 
األساسي الذي قامت عليه معايير تصنيف 
الشــركات وتحــددت علــى أساســه طــرق 

ترقيتهــا أو خفــض تصنيفها.
وســتوفر الوزارة خريطة طريق واضحة 
للشــركات العاملــة فــي الدولــة مــن أجــل 
االرتقــاء بتصنيفها وزيادة »قابلية التوقع« 

للمستثمرين.
وســتحرص الوزارة من منطلق الشراكة 
مــع القطــاع الخــاص علــى دعم الشــركات 
التــي تضــم ٥٠ عامــال أو أكثــر فــي رحلــة 
تحولهــا مع القرار الجديــد الخاص بالتنوع 
الثقافــي والديمغرافــي عبــر فتــرة انتقالية 
يمكــن االســتفادة منهــا إلجــراء عمليــات 

التطوير.
ــة التشــريعية الخاصــة  ــت المنظوم كان
بســوق العمــل و التوطيــن فــي دولــة 
اإلمــارات قد شــهدت إقــرار حزمة قرارات 
تصــب فــي صالــح تطويــر األعمــال ودعــم 
توطيــن الكــوادر الوطنيــة وحمايــة العمال 
ــون  ــك مــن خــالل القان ــن و ذل والموظفي
االتحــادي الجديــد الخــاص بالتأميــن ضــد 
التعطــل عــن العمــل وقــرار رفــع نســب 
التوطين الحالية بمعدل ٢% سنويا للوظائف 
المهارية في منشــآت القطــاع الخاص التي 
تضــم ٥٠ موظفــا فأكثــر وتحقيــق معــدل 
زيــادة اجمالي بنســبة ١٠% في عام ٢٠٢٦.

و يترافــق قــرار رفــع نســبة التوطيــن 
ســنويا فــي شــركات القطــاع الخــاص مــع 
مزايا غير مســبوقة، تشمل تخفيض رسوم 
ــا  ــن بم ــرية والتوطي ــوارد البش وزارة الم
يصــل إلــى حوالــي نســبة ٨٠% لشــركات 
ــازات  ــق انج ــي تحق ــاص الت ــاع الخ القط
نوعيــة فــي توظيــف وتدريــب المواطنين 
بالشــراكة مع برنامج »نافــس«.. أما نظام 
ــن  ــل م ــن العم ــن ضــد التعطــل ع التأمي
خــالل الباقــات التأمينيــة، فيوفــر نموذجــا 
ــة اإلمــارات لمظــالت  فريــدا تقدمــه دول
الحمايــة عبــر منتجــات من خالل شــركات 
ــر دخــل  ــان توف ــن، تســتهدف ضم التأمي
للعامــل أوقــات تعطلــه لحيــن توفر فرص 

عمــل بديلــة.
وتدعم قرارات وزارة الموارد البشرية 
والتوطين على األمدين المتوسط والبعيد 
ــة  ــتراتيجي لدول ــادي االس ــن االقتص األم
اإلمارات مــن خالل تعزيز قدرة االقتصاد 
ــن  ــارات م ــاءات ومه ــذاب كف ــى اجت عل
حــول العالــم وإطالق قطاعــات اقتصادية 
جديدة تســاهم فــي تنويع مصادر الدخل 
ــيخ  ــة وترس ــة للعمال ــر الحماي ــع توفي م
أســس بيئــة أعمــال مرنــة متوافقــة مــع 
المتغيــرات العالميــة والتحــوالت فــي 
مجــاالت اإلنتــاج والعمــل مــن أجــل 

اقتصــاد متنــوع مســتدام.وام

قــام وفــد مــن شــركة زيروجرافيتــي االماراتية 
مؤخــرُا  بزيــارة إلــى مقــر شــركة »برايــت داتــا 
ــاع  ــد اجتم ــرى عق ــث ج ــرائيل ، حي ــي إس » ف
مــع المســؤولين فــي كال الشــركتين، وتأتــي هذه 
الزيــارة فــي إطــار ســعي شــركة زيــرو جرافيتــي 

لتطويــر شــراكاتها التطويريــة والتوســعية.
وجــرى خــالل الزيــارة مناقشــة طــرق التعاون 
المشترك بين الشركتين مع التركيز على خدمات 
جمــع المعلومــات الخاصــة بشــركات التســويق 
االلكترونــي وشــركات البيــع بالتجزئــة، من خالل 
الشــبكة العنكبوتية ، علما بأن شــركة برايت داتا 
هي شــركة إســرائيلية رائدة في جمع المعلومات 
المنشــورة المتاحــة حــول العالــم والمتوفرة على 
االنترنــت والتــي ال غنــى عنهــا في وضــع الخطط 

االســتراتيجية للتســويق بكل أشكاله.
وقام الســيد طارق الحوسني الرئيس التنفيذي 
لشــركة زيروجرافيتــي بزيارة خاصة لمقر شــركة 
برايــت داتــا فــي إســرائيل، والتقــى مــع الرئيــس 
التنفيذي لشــركة برايت داتا الســيد »اور لينشــنر 
»، حيــث تــم  مناقشــة طــرق التعــاون المشــترك 
والرغبــة فــي تقديم تكنولوجيا جمــع المعلومات 
وخدمات بروتوكوالت االنترنت الثابتة والمتغيرة، 
والتــي تســمح للمســتخدمين فــي جمــع بيانــات 
متعــددة من مصــادر مختلفة حيث تســتخدم في 

تحديــد العمالء المســتهدفين لشــركات التســويق 
في حمالتهم اإلعالنية، وتسّهل استخراج البيانات 
فــي تنظيــم عملياتهــم اليوميــة وتســريع وتيــرة 
إدخــال البيانات الــى منصاتهم، كما تفيد أصحاب 
المؤسســات علــى االنترنــت فــي اتخــاذ قــرارات 
ــر  ــع عب ــى البي ــاء المنافســة عل أفضــل وأدق أثن
المنصات االلكترونية وتحسين مستوى المبيعات.

وتعتبــر شــركة برايــت داتا المنصــة رقم واحد 
فــي تقديــم البيانــات عالميــًا ، وتقــدم خدماتهــا 
ألقوى ٥٠٠ شــركة عالميا ويســتفيد مــن خدماتها  
ــات  ــع البيان ــي جم ــل  ف ــن ١٥٠٠٠ عمي ــر م أكث
العامة، وهيكلتها، وتنظيمها للتعامل مع األسواق 
المتغيــرة يوميــا، للحفــاظ علــى تنافســية دائمــة 
وقادرة على تجاوز التحديات بالنســبة للشــركات 
الكبــرى والناشــئة والمؤسســات األكاديميــة ، مما 
يتيــح لهم بيئــة موثوقة قادرة على اتخاذ قراراتها 
ــس ،  ــى التناف ــا عل ــا وقدرته ــن تفوقه ــا يضم بم
وتنتهــج شــركة برايــت داتــا علــى مفهــوم ثقافــة 
ــة  ــم حقيقي ــم قي إنجــاز المهــام ، وسياســة تقدي
ــدأ الشــفافية  ــي ومب ــى العمــل المتفان تقــوم عل
لخدمــة العميــل فــي عالــم حقيقــي لدعــم تفوق 

وريــادة عمالئهــا فــي األســواق المفتوحــة.
وتحــرص شــركة زيــرو جرافيتــي في مســيرتها 
ــركات  ــرى ش ــع كب ــاون م ــى التع ــة عل التطويري
ــي  ــا ف ــم األفضــل لعمالئه ــدف تقدي ــم، به العال

شــتى المجــاالت وعلــى أعلــى المســتويات .

أكــد معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي وزير 
ــارات حريصــة  ــة اإلم ــة أن دول ــارة الخارجي ــة للتج دول
علــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي العالمــي نحــو آفاق 
جديــدة مــن خــالل دعم جهــود تعزيــز التجــارة العالمية 
وســد فجــوات التمويــل فــي أعمــال التجــارة والتصديــر، 
وتحفيــز االبتــكار والنمــو فــي االقتصــاد الرقمــي وخلــق 
فــرص جديــدة تقــوم علــى التكنولوجيــا الحديثــة لدفــع 
مسيرة التنمية العالمية الشاملة وتحسين حياة الشعوب 

والمجتمعات البشــرية.
جــاء ذلــك، فــي كلمــة ألقاهــا خــالل مشــاركته فــي 
جلســة بعنــوان »ســد فجــوة تمويــل التجــارة«، ضمــن 
ــد  ــذي يعق ــي، ال ــدى االقتصــادي العالم ــات المنت فعالي
اجتماعــه الســنوي حاليــا في مدينــة دافوس السويســرية 
و تســتمر حتــى ٢٦ مايــو الجــاري، تحت شــعار: »العالم 
فــي نقطــة تحــول: السياســات الحكومية واســتراتيجيات 
قطــاع األعمــال«، بمشــاركة أكثــر مــن ٢٠٠٠ مــن الوزراء 
وكبار المســؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين 
والعلمــاء ونخبة مــن قيادات القطاع الخــاص واألكاديمي 
لصياغــة رؤى وأفــكار جديــدة تعــزز جاهزيــة الحكومات 
والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية 
وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير 

منظومــة الفــرص لمســتقبل أفضل.
وأشــار معالــي ثانــي الزيــودي إلــى أن حكومــة دولــة 
اإلمــارات تتبنــى اســتراتيجية طموحــة لتعزيــز تجارتهــا 
الخارجية في ظل المتغيرات العالمية المتســارعة للدفع 

بعجلــة النمــو االقتصــادي نحــو حقبــة جديدة مــن النمو 
واالزدهــار، وبمــا يلبــي متطلبــات المرحلــة المقبلــة في 
المســيرة التنمويــة للدولــة، ويحقــق مســتهدفات الدولة 
وحضورهــا فــي ســوق العمــل المســتقبلي للمســاهمة 
فــي تعزيز القــدرة التنافســية لالقتصاد الوطني وترســيخ 

المكانــة التجاريــة الرائــدة للدولة.
وقــال معاليــه إن المنتــدى االقتصــادي العالمــي يمثل 

ــد  ــرات والتجــارب الناجحــة وتحدي ــادل الخب فرصــة لتب
أولويات التجارة العالمية والتحديات التي تواجه سالسل 
التوريد والشركات الناشئة وسبل دعمها وتطويرها وآلية 
تعزيــز االســتفادة مــن التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة 
فــي استكشــاف فــرص جديــدة لدعــم مســارات تمويــل 
التجــارة واألعمال لتعزيز نمو االقتصــاد العالمي وصناعة 

مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمة.
وتطــرق المتحدثــون فــي الجلســة التــي شــارك فيهــا 
خوســيه فينالس رئيس مجموعة بنك ســتاندرد تشارترد، 
وشون دورتي عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى االقتصادي 
العالمي، إلى مســتقبل التجارة العالمية والتحديات التي 
تواجههــا ضمــن منظومــة التمويــل وســبل التغلــب عليها 
وكيفيــة االنتقــال إلــى نمــاذج اقتصاديــة وتجاريــة أكثــر 
مرونــة وابتــكارا واســتدامة فــي ظــل التغيــرات العالميــة 
الجديــدة، وضــرورة تعزيــز التعــاون العالمــي وتنســيق 
الجهــود لتطويــر منظومــة الفرص لمســتقبل أفضل وأكثر 

إشــراقًا لألجيــال القادمة.
وأكــد المشــاركون أن فجــوة تمويل التجــارة أصبحت 
حاليــًا أكبــر مــن أي وقــت مضــى، حيــث وصلــت إلــى 
١.7 تريليــون دوالر أمريكــي، فــي حيــن تتأثــر الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة بشــكل غير متناسب بهذه الفجوة، 
حيــث تمثــل ٤٠% مــن حــاالت رفــض تمويــل التجــارة، 
وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن حصتهــا فــي الطلبــات، 
وتتضــرر الشــركات المملوكــة للنســاء بشــكل خــاص إذ 
تــم رفــض حوالــي 7٠% مــن الطلبــات جزئيــا أو كليــا.وام

زيرو جرافيتي اإلماراتية تبحث التعاون 
والشراكة مع »برايت داتا« في إسرائيل

خالل جلسة »سد فجوة تمويل التجارة« في المنتدى االقتصادي العالمي
الزيودي: اإلمارات حريصة على دفع عجلة االنتعاش االقتصادي 
واالنتقال بالتجارة العالمية إلى آفاق أوسع من النمو المستدام

يزيد من جاذبية قطاع األعمال
تصـنيف جديد للشـركات والمنشـآت يسـتجيب لمطـلب 

تبـسـيط اإلجراءات وريادة األعمال

الوزارة توفر فترة انتقالية للشركات لدعمها 
في رحلة التحول بتحديد قطاعات ذات أولوية

التصنيف يقدم حوافز وإعفاءات للشركات 
وفق انسجامها مع أولويات االقتصاد الوطني

حماية العمال ومواصلة جذب المواهب من 
العالم وتحقيق النمو المستدام للقطاع الخاص

نظرة تكاملية تقدمها وزارة الموارد البشرية 
والتوطين عنوانها تعزيز كفاءة سوق العمل

عبد الرحمن العور:

تعزيز التجارة العالمية وسد 
فجوات التمويل في أعمال 

التجارة والتصدير وتحفيز االبتكار 
والنمو في االقتصاد الرقمي

خلق فرص جديدة تقوم على 
التكنولوجيا الحديثة لدفع مسيرة 
التنمية العالمية الشاملة وتحسين 

حياة الشعوب والمجتمعات

أبوظبي - الوطن
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اقتصاد

ــي أس  ــر ب ــال » مؤتم ــت أعم انطلق
فــي العالمــي للبلــوك تشــين » فــي 
دولــة اإلمــارات وألول مــرة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط، ويســتمر حتى ٢٦ مايو 
ــي، بمشــاركة واســعة مــن  الجــاري بدب
خبــراء تقنيــات البلــوك تشــين واألصــول 
الرقميــة والتكنولوجيــا مــن جميــع أنحاء 

العالــم .
ــة  ــر مــن مائ يســتقطب المؤتمــر أكث
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــا م ــرين متحدًث وعش
ــي  ــتوى ف ــي المس ــادة رفيع ــم وق العال
قطــاع البلــوك تشــين وصناعــة األصــول 
الرقميــة، وممثلــي القطاعــات الصناعيــة 
ــة. ــى التقني ــد عل ــي تعتم ــة الت المتنوع

وقــال ســعادة محمــد مصبــح النعيمي 
رئيــس مجلــس ادارة غرفــة تجــارة رأس 
الخيمة، إن منصات البلوك تشين ستلعب 
دوًرا أساســًيا بحياتنــا فــي المســتقبل، 
وستوفر الوقت والجهد والموارد وتمكن 
ــراد مــن إجــراء معظــم معامالتهــم  األف
ــب  ــذي يناس ــب ال ــت المناس ــي الوق ف

نمــط حياتهــم.
ــن  ــي نجوي ــح جيم ــه أوض ــن جانب م
الرئيــس المؤســس لمنظمــة البلوكتشــين 
العالميــة«BSV« أنــه يمكــن لتطبيقــات 
ــة  ــاءة واألمان البلوكتشــين تحســين الكف

لتطبيقــات المســتهلكين والمؤسســات 
والقطاع العام وعبر عن التطلع لمشاركة 
اإلمارات والشــرق األوسط والعالم فوائد 

تقنيــة البلوكتشــين .
مــن جهتــه قــال الدكتــور محمــد 
الحميري رئيس مكتب نقل التكنولوجيا، 
جامعــة الشــارقة، إن تقنيــة البلوكتشــين 
مــن التقنيــات المهمــة التي تعتمــد عليها 
الحكومــات فــي عمليــة التحــول الرقمــي 
خاصــة فيمــا يخــص المعامــالت الماليــة 
ــع  ــق م ــا يتواف ــو م ــول وه وإدارة األص
اســتراتيجية حكومــة دولــة اإلمــارات 
الرقميــة »بلــوك تشــين«  للتعامــالت 
ــة  ــات المتقدم ــع التقني ــن أجــل تطوي م
وتوظيفهــا، وأيضــا الميتافيــرس وغيرهــا 

مــن التطبيقــات الجديــدة.
وأكد الحميري في تصريح لوكالة أنباء 
اإلمــارات »وام« أن المؤتمــر يهــدف إلي 
توعيــة الجمهــور بأهميــة تقنيــة البلــوك 
تشــين وتبنــي الشــركات لهــا الفتــًا إلــى 
وجــود مشــروع بحثــي لجامعة الشــارقة 
مــع تلــك الجهــة العالمية لتطويــر قاعدة 
البيانــات للتحقــق مــن صحــة الشــهادات 
الجامعية وكشــف المزور منها ، وتسهيل 
عمليــة إصدارهــا وتصديقها مــن الجهات 
المعنية من خالل قاعدة بيانات مركزية.

ــج  ــر المنت ــن إي ــح كالف ــدوره أوض ب
 Ayre للمؤتمــر ومؤســس«  التنفيــذي 
Ventures«، مدى تأثير هذه التكنولوجيا 
ومســاهمتها في تغير الكثير من األشياء، 
مشــيرًا إلــى أن المؤتمر يســاهم بتثقيف 
ــرز  ــرى و يب الشــركات االستشــارية الكب
أمامهــم مــا يمكــن أن تفعلــه هــذه 

التكنولوجيــا لحــل المشــاكل التقنيــة.
مــن  عــدد  الجلســات  فــي  شــارك 
المتحدثين من بينهم خبراء مثل كاشــيفو 
إينــووا عبــد اهلل، المديــر العــام للوكالــة 
الوطنيــة لتنميــة تكنولوجيــا المعلومــات 
فــي نيجيريــا ومحمــد عــازار إحســان 
ــس  ــس مجل ــابق رئي ــة الس ــر الدول وزي
االســتثمار فــي باكســتان ولطيــف الديــد 
رئيــس التحالف العالمي لشــبكات الجيل 
الخامــس ورئيــس منتــدى »IPv٦« و 
الدكتــور محمــد الحميــري رئيــس مكتب 
نقــل التكنولوجيــا فــي جامعــة الشــارقة 
وســعيد محمــد علــي الحبســي مستشــار 
فــي الــذكاء االصطناعــي ومدير مشــاريع 
فــي وزارة المــوارد البشــرية و التوطيــن 
فــي اإلمــارات والدكتــور زايــد الحميــري 
مهندس رئيســي إدارة تقنيــة المعلومات 
بــوزارة تنميــة المجتمــع و غيرهــم مــن 
القيــادات ورواد األعمــال في القطاع.وام

أشــادت »منظمة الجمــارك العالمية 
المنصــة  بمبــادرة  وأعضاؤهــا» 
الرقميــة لبرنامــج المشــغل االقتصــادي 
المعتمــد««OAC« التي طرحتها دائرة 
ــا  ــا بصفته ــهم فيه ــي وتس ــارك دب جم
خبيــًرا فــي البرنامج وتهــدف إلى ربط 
إدارات الجمــارك األعضــاء والمنظمــة 
مــن خــالل منصــة آمنــة موثوقــة ذات 

إمكانــات بعيــدة المــدى.
تتضمــن المنصــة أفضل الممارســات 
واتفاقيــات االعتــراف المتبادل ألعضاء 
برنامــج المشــغل االقتصــادي المعتمد، 
وتهــدف إلــى تبــادل البيانــات اآلمنــة 
بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات 
الجمــارك األعضــاء فيهــا بما يســهم في 
التحســين المستمر للمشغل االقتصادي 
على مســتوى العالــم من خالل االبتكار 

المدعــم بالبيانات.
جــاء ذلــك خــالل مشــاركة جمــارك 
والـــ٢7  الـــ٢٦  الدورتيــن  فــي  دبــي 
ــن  ــر أم ــل معايي ــار عم ــة إط لمجموع
وتيســير سلســلة اإلمــداد فــي التجــارة 
الدوليــة »SAFE« اللتيــن عقدتهمــا 
منظمــة الجمــارك العالميــة عبــر تقنيــة 
االتصــال المرئــي بمنصتهــا فــي مدينــة 

بروكســل.

ــن  ــر أم ــل معايي ــار عم ــتند إط يس
وتســهيل سلســلة التزويــد فــي التجارة 
ــالث أساســية  ــز ث ــى ركائ ــة عل العالمي
هــي ترتيبــات العالقــة التــي تربط بين 
الجمــارك وشــركاء قطاعــات األعمــال، 
والجهــة الجمركية مع الجهة الجمركية 
ــارك و  ــن الجم ــة بي ــرى، والعالق األخ

المؤسســات الحكوميــة.
ــارك  ــي جم ــل ف ــار العم ــر إط ويوف
دبــي منصــة موحــدة مــن شــأنها تعزيز 
التجــارة الدوليــة، وضمــان ســبل أمــن 
أفضــل ضــد الجريمــة العابــرة، وزيادة 
مســاهمة الجمارك والشركاء التجاريين 
والرفــاه  االقتصــادي  االزدهــار  فــي 

االجتماعــي للــدول.
يعمــل اإلطــار علــى تحســين قــدرة 
الجمــارك علــى اكتشــاف الشــحنات 
معهــا  والتعامــل  الخطــورة  عاليــة 
وزيــادة الكفــاءة فــي إدارة البضائــع، 
ــراج  ــع واإلف ــص البضائ ــي تخلي وبالتال
عنهــا بســرعة كبيــرة بمــا يدعــم أمــن 

ــد. ــل التوري ــة سالس ومرون
وتوجهــت أمانــة منظمــة الجمــارك 
لدولــة  والتقديــر  بالشــكر  العالميــة 
اإلمارات العربية المتحدة على نجاحها 
في اســتضافة المؤتمر العالمي الخامس 

للمشــغل االقتصــادي المعتمــد لمنظمة 
ــتضافته  ــذي اس ــة ال ــارك العالمي الجم
ــن ٢٥  ــرة م ــي خــالل الفت ــارك دب جم
إلــى ٢7 مايــو ٢٠٢١ واســتقطب أكثــر 
مــن ٣٩٠٠ مشــارك مســجل مــن ١٥٨ 
ــي المنظمــة  مــن اإلدارات األعضــاء ف
ونّوهــت  العالــم  حــول  والمعنييــن 
ــا  ــق معه ــي الوثي ــارك دب ــاون جم بتع
فــي تنظيــم المؤتمــر وإعــداد التقريــر 

الختامــي.
الســويدي  بــدر  إيمــان  وقالــت 
ــر  ــة مدي ــر إدارة القيمــة الجمركي مدي
برنامــج المشــغل االقتصــادي المعتمــد 
فــي جمــارك دبــي: »إن جمــارك دبــي 
أدت دورًا مهمــًا فــي تطبيــق برنامــج 
المشــغل االقتصادي المعتمد في دولة 
اإلمــارات، فضــاًل عــن دورهــا الريــادي 
فــي تطبيــق أحــدث األنظمــة والبرامج 
المتعلقــة بعمليــات التخليص الجمركي 
والتفتيــش والمعاينــة، وأثبتــت تجربــة 
جمــارك دبــي بالفعــل، نجــاح البرنامج 
فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة منــه، 
وفــق إطــار ومعاييــر أمــن وتيســير 
سلســلة اإلمــداد فــي التجــارة الدوليــة 
وتوقعــت أن يمثــل البرنامــج مســتقبل 

التجــارة العالميــة«.وام

جمارك دبي تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالميةانطالق أعمال المؤتمر العالمي للبلوك تشين بدبي

بالشراكة بين وزارة االقتصاد ومركز االقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى االقتصادي العالمي
اإلمارات تطلق مبادرة مسرعات »أسواق الغد« لتشكيل مستقبل المشاريع 

الناشئة وتحفيز أنشطة األعمال في مجاالت االقتصادات الجديد

اتفاقية الشراكة تعكس النجاحات واإلنجازات 
التي حققتها اإلمارات على مدى السنوات الماضية

الدولة تمّكنت من تعزيز مكانتها وجهة مفضلة 
للشركات الناشئة والمشاريع الريادية والمبتكرة

حكومة اإلمارات حريصة على تعزيز مكانة الدولة 
مركزًا عالميًا لالقتصاد والتنمية والتجارة

اإلمارات تطور نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يستند إلى 
التقنيات الناشئة ونماذج األعمال المستقبلية

عبد اهلل بن طوق:

أطلقت حكومة دولة اإلمارات بالشراكة مع المنتدى 
االقتصــادي العالمــي مبــادرة »أســواق الغــد«، الهادفــة 
لتطويــر مســرعات أعمــال جديــدة تســهم فــي إعــداد 
االقتصــاد الوطنــي لدولــة اإلمــارات الحتضــان أنشــطة 
األعمــال التــي تركــز علــى قطاعــات االقتصــاد الجديــد 
ــا لدخــول أســواق الغــد، باالعتمــاد  ــز جاهزيته وتعزي

علــى أحــدث الوســائل التكنولوجيــة.
ــراكة  ــة ش ــن اتفاقي ــادرة ضم ــالق المب ــي إط ويأت
اســتراتيجية شــاملة بين وزارة االقتصاد ومركز االقتصاد 
الجديــد والمجتمع التابع للمنتــدى االقتصادي العالمي، 
وقعهــا كل مــن معالــي عبــداهلل بــن طــوق المــري وزير 
االقتصــاد، وســعادة ســادية زاهــدي المديــر التنفيــذي 
للمنتــدى االقتصــادي العالمــي ، بحضــور معالي محمد 
ــي  ــوزراء، و معال ــس ال ــر شــؤون مجل ــاوي، وزي القرق
ــؤون  ــة للش ــر دول ــيني وزي ــادي الحس ــن ه ــد ب محم
الماليــة، و معالــي الدكتــور ثانــي الزيــودي وزيــر دولــة 
للتجــارة الخارجيــة، و معالــي عهــود الرومــي وزيــرة 
دولــة للتطويــر الحكومــي والمســتقبل ،و معالــي شــما 
المزروعــي وزيــرة دولــة لشــؤون الشــباب، و معالــي 
ســارة األميــري وزيرة دولة للتعليــم العام والتكنولوجيا 
المتقدمــة، و معالــي عمــر العلمــاء وزيــر دولــة للذكاء 
اإلصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمل عن 
بعــد، وســعادة عبــداهلل لوتــاه مديــر عام مكتب رئاســة 

مجلــس الــوزراء.
جــاء ذلك، ضمن أعمال المنتدى االقتصادي العالمي 
في مدينة دافوس السويســرية بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ 
من المســؤولين الحكوميين وصنــاع القرار، والمفكرين 
والعلمــاء ونخبة من قيادات القطاع الخاص واألكاديمي 
لصياغــة رؤى وأفــكار جديدة تعــزز جاهزية الحكومات 
والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية 

وتحديــد مســارات عمــل مشــتركة للمرحلــة المقبلــة 
وتطويــر منظومة الفرص لمســتقبل أفضل.

وأكــد معالــي عبــد اهلل بــن طــوق المــري أن دولــة 
اإلمــارات تدخــل حقبــة جديــدة مــن التطــور والتقــدم 
المســتدام وفق رؤيــة واضحة واســتراتيجيات متكاملة، 
لتوفيــر األدوات وآليــات العمل، والممكنــات الحتضان 
ــات  ــم وتطبيق ــى مفاهي ــة عل ــال القائم أنشــطة األعم
االقتصــادات الجديــدة، وجــذب واســتقطاب الشــركات 
الناشــئة مــن األســواق اإلقليمية والدوليــة، وخاصة تلك 
التي تركز على االبتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، 
وتشــجعها لالنتقــال إلــى اإلمــارات، ما يعكــس نموذجًا 
اقتصاديــًا جديــداً يتــم تطويــره باالســتناد إلــى ركائــز 
ــول  ــر الحل ــادي فــي األعمــال وتوف ترســخ الفكــر الري

وفــرص التعلــم والحوافز.
وقــال إن حكومــة دولــة اإلمــارات تكثــف الجهــود 
لتعزيــز مكانــة الدولة مركــزاً عالميًا لالقتصــاد والتنمية 
والتجارة، وعاصمة القتصاد المستقبل من خالل تطوير 
ممكنــات المعرفــة والتكنولوجيــا المتقدمــة واالبــداع 
واالبتــكار، وقــد أطلقت الدولة في هــذا االتجاه العديد 
مــن المبــادرات النوعية وأثبتت مكانتها كوجهة مفضلة 
للشركات والمشاريع الناشئة والمبتكرة والريادية عالميا، 
مــن خالل بناء اقتصاد تنافســي ومرن ومســتدام، وبيئة 
أعمــال محفــزة توفــر المزيــد مــن الفــرص المتقدمــة 

لالســتثمار ونماذج جديــدة لألعمال.
وأضاف أن اتفاقية الشــراكة االســتراتيجية والمبادرة 
التــي تــم إطالقهــا ضمــن أعمــال المنتــدى االقتصــادي 
العالمــي، تعكــس النجاحــات واإلنجازات التــي حققتها 
دولــة اإلمــارات علــى مــدى الســنوات الماضيــة، حيــث 
ســجلت نمــواّ في االقتصاد وصل إلــى ٣.٨% خالل العام 
الماضــي، ومــن المتوقــع أن يصــل النمو هــذا العام إلى 

٤.٢% وفــق تقديــرات صندوق النقد الدولي، ما يجعلها 
الموطــن األول لريادة األعمال والمشــروعات المتميزة.

وأكــد وزيــر االقتصــاد أن حكومــة دولــة اإلمــارات 
أطلقــت العديــد مــن المبــادرات والبرامــج المتخصصة 
فــي مجــاالت االقتصــاد الجديــد، بما في ذلــك االقتصاد 
الرقمــي، والطاقــة، والتقنيات الناشــئة، إلى جانب دعم 
تطويــر وتنميــة قطــاع الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
والذي يمثل اليوم أكثر من ٩٤% من إجمالي الشــركات 
ومؤسسات القطاع الخاص المسجلة في الدولة، ويسهم 
بنســبة ٥٠% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة، ما 
يجعلهــا العبــًا رئيســيًا فــي تعزيــز النمــو وبنــاء اقتصــاد 

تنافســي قائم علــى المعرفة.
وتركز مبادرة »أســواق الغد« على إطالق مســرعات 
جديــدة فــي حكومة دولــة اإلمــارات وتخصيصها لدعم 
نماذج جديدة لألعمال في الدولة، وتعزيز دور الشركات 
الناشــئة في االقتصاد الوطني، وتمكينهم من االستعداد 
لألعمال الرقمية والتكنولوجية المستقبلية التي ستكون 

جــزءاً مــن اقتصاد مــا بعد النفط.
وتســعى مبــادرة أســواق الغــد، إلــى وضــع تصــور 

جديد يشــكل أهم محاور تحالفات مصممي األســواق، 
والنتائــج التــي تــم تحقيقهــا وأفضــل الحلــول واألدوات 
التي تســهم في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين 

الحكومي والخاص، وتشــكيل األســواق المســتقبلية.
وستعمل وزارة االقتصاد بالشراكة مع مركز االقتصاد 
الجديــد والمجتمــع التابع للمنتدى االقتصــادي العالمي 
على تشــكيل لجنة متخصصة تضم الرؤســاء المشاركين 
والشــركاء ممــن يشــكلون نخبــة الرؤســاء التنفيذييــن 
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص إليجاد حلــول ألهم 
التحديــات العالميــة الحاليــة ووضــع منظومــة الفــرص 
المســتقبلية التي يحملهــا االقتصاد الجديــد القائم على 

التقنيــات المتقدمة والرقمية وقطاعات المســتقبل.
وســيتركز عمل اللجنة على تطوير مســرعات أسواق 
الغــد وتوســيع نطاق عملهــا، إلحداث التغييــر اإليجابي 
علــى مســتوى المنطقــة، حيــث ســتنضم هــذه اللجنــة 
ــادرات  ــة مب ــى دراس ــة، تســعى إل ــبكة عالمي ــى ش إل
دولــة اإلمــارات فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة 
وريــادة األعمــال، وتحليلهــا، بما يضمن إطــالق البرامج 
والمبــادرات المســتقبلية التــي تدفــع عجلــة االقتصــاد 

الوطنــي وتنعكــس إيجابــًا علــى االقتصــاد العالمــي.
ــة اإلمــارات فــي االجتمــاع  وتشــارك حكومــة دول
السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي في مدينة دافوس 
السويســرية الــذي يعقــد فــي الفتــرة مــن ٢٢ إلــى ٢٦ 
مايــو الجــاري، ويركــز خــالل هــذا العام علــى ٦ محاور 
رئيســية تشــمل، اســتعادة النظــام العالمــي والتعــاون 
ــراف  ــادي واستش ــي االقتص ــان التعاف ــي، ضم اإلقليم
ــة  ــاء مجتمعــات صحي ــدة مــن النمــو، بن ــة جدي حقب
وعادلــة، حمايــة المنــاخ ومصــادر الغــذاء والطبيعــة، 
قيــادة التحــول الصناعــي، وتوظيــف إمكانــات الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة.
ويشــّكل المنتــدى االقتصــادي العالمــي، إحدى أهم 
المنصــات العالميــة التــي تبحــث قضايا أبــرز القطاعات 
المستقبلية الحيوية ويسعى لوضع أجندة عمل متكاملة 
يمكــن تطويرهــا وتطبيقهــا والبنــاء عليهــا، مــن خــالل 
ــات  ــكار حــول التوجه ــرات واألف ــرؤى والخب ــادل ال تب
المســتقبلية، بيــن الحكومــات وصنــاع القــرار والقطاع 
ــر  ــة أكث ــم رؤي ــد معال ــي تحدي الخــاص بمــا يســهم ف

مرونة وشــمواًل واســتدامة.وام

- مسرعات أعمال جديدة تعد االقتصاد الوطني لدخول أسواق الغد.
- االستعداد لألعمال الرقمية والتكنولوجية المستقبلية التي ستشكل اقتصاد ما بعد النفط.
- إطالق البرامج والمبادرات المستقبلية لدفع عجلة االقتصاد الوطني وتطوير االقتصاد العالمي.
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اقتصاد

تتســم العالقــات بين صنــدوق أبوظبي 
للتنميــة، وحكومــة المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية بثباتهــا وعمقهــا بوصف األردن 
من الدول الرئيسية التي يرتبط الصندوق 
معهــا بشــراكة رائــدة بــدأت منــذ تمويله 
أول المشــاريع التنمويــة في عــام ١٩7٤.

ــة  ــع الحكوم ــاون م ــالل التع ــن خ وم
ــل  ــي تموي ــدوق ف ــة ســاهم الصن األردني
العديــد مــن المشــاريع التنمويــة فــي 
مختلــف القطاعــات الحيوية بلغت قيمتها 
حوالــي ٦.٥ مليــار درهــم و شــكلت تلــك 
ــًا لدعــم ونهضــة  ــدًا تنموي المشــاريع راف
المجتمع األردني وعملت على المساهمة 
فــي تمكيــن الحكومــة من تنفيــذ برامجها 
الهادفــة لتســريع وتيــرة النمــو االقتصادي 

المســتدام.
ويشــارك صندوق أبوظبــي للتنمية في 
االحتفال باليوم الوطني الستقالل المملكة 
األردنيــة الهاشــمية الـ7٦، والــذي ُيصادف 
٢٥ مايــو مــن كل عــام وقــد شــهد األردن 
منــذ عهــد االســتقالل تطــورات اقتصاديــة 
كبيــرة شــملت مختلــف الجوانــب بعدمــا 
ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبــالد 
بمعــدل ٦.٥%، و بلغــت نســبة مســاهمة 
االســتثمار نحــو ١٣% مــن الناتــج المحلي.

وشــكلت منحــة دول مجلــس التعــاون 
ــي  ــألردن فــي عــام ٢٠١٣ الت الخليجــي ل
بلغ مجموعها خمســة مليارات دوالر منها 
١.٢٥٠ مليــار دوالر قيمــة مســاهمة دولة 
ــق  ــدًا أساســيًا لتحقي ــا، راف ــارات فيه اإلم
االستقرار المالي وتحفيز النمو االقتصادي.

وأدار صنــدوق أبوظبــي للتنميــة منحة 

دولة اإلمارات لألردن من خالل اإلشــراف 
المباشــر علــى تمويــل مجموعــة مــن 
المشــاريع التنمويــة االســتراتيجية، والتي 
كان لهــا األثــر البالغ على تنمية القطاعات 
ــا  ــالد، كم ــي الب ــية ف ــة الرئيس االقتصادي
عملــت دولــة اإلمــارات على تعزيــز قيمة 
االحتياطــي مــن العمــالت األجنبيــة مــن 
خــالل إيــداع كامــل قيمــة منحــة الدولــة 
فــي البنــك المركــزي األردنــي مــا انعكس 
على دعم االســتقرار النقــدي ورفع كفاءة 

النظــام المالــي األردني.
وبهــذه المناســبة، قــال ســعادة محمــد 
ــدوق  ــام صن ــر ع ــويدي مدي ــيف الس س
أبوظبي للتنمية: »تمثل العالقات األخوية 
التــي ربطــت بيــن دولة اإلمــارات العربية 
ــة الهاشــمية  ــة األردني المتحــدة والمملك
ــن  ــزة بي ــدًا للشــراكة المتمي نموذجــًا رائ
الــدول، وتجســدت تلــك العالقــة الوثيقــة 
ــدوق  ــن الصن ــتراتيجي بي ــاون االس بالتع
ــى أن  ــة« .. مشــيرًا إل والحكومــة األردني
الصنــدوق يعد مســاهمًا رئيســيًا في دعم 
مســيرة التنمية الشاملة في األردن، حيث 
مــول العديد من المشــاريع التنموية التي 
شــكلت داعمًا حقيقيًا للنهوض بالقطاعات 
االقتصادية المتنوعــة واالرتقاء بالخدمات 
التي انعكســت بشكل مباشر على تحسين 

جــودة حيــاة ماليين الســكان«.
وأضاف سعادته :« انعكست المشاريع 
التــي مولهــا الصنــدوق في األردن بشــكل 
مباشــر وفّعــال علــى تحقيــق أهــداف 
ــملت  ــة وش ــة األردني ــات الحكوم وتطلع
مختلف القطاعات األساسية مثل، التعليم 

والصحــة والنقــل والمواصــالت والطاقــة 
والزراعــة والــري واإلســكان ومشــاريع 
ــن المشــاريع  ــة وغيرهــا م ــة التحتي البني
االســتراتيجية« .. الفتــًا إلــى أن الصندوق 
يتطلــع بشــكل دائم إلى اســتمرار التعاون 
مــع األردن فــي دعــم االقتصــاد األردنــي 
لمواجهــة التحديــات وصــواًل إلــى تحقيــق 

التنميــة المســتدامة.
ــات رســمية حــول تطــور  ــًا لبيان ووفق
ــارات  ــة اإلم ــن دول ــاري بي ــادل التج التب
واألردن، فقد ارتفعت المبادالت التجارية 
تدريجيــًا خــالل الســنوات العشــر الماضية 
مــن ١.٩ مليــار درهم فــي ٢٠١٠ إلى ٦.٩ 
ــل أن  ــام ٢٠١7، قب ــي ع ــم ف ــار دره ملي
تســجل قفــزة كبيرة في عــام ٢٠١٨ لتصل 
إلــى ٩.٤ مليــار درهــم، وصــواًل إلى أعلى 
مســتوياتها علــى اإلطــالق فــي عــام ٢٠١٩ 
مع تخطيها حاجز المليارات العشرة ألول 

مــرة لتبلــغ ١٠.٤ مليــار درهم.
كمــا احتلــت اســتثمارات اإلمــارات في 
األردن مراكــز قياســية ومتقدمــة، ووفقــًا 
ــد  ــغ رصي ــتثمارية، يبل ــات االس لإلحصائي
ــي  ــرة ف ــة المباش ــتثمارات اإلماراتي االس
ــا  ــم، فيم ــار دره ــو ٦٢.٦ ملي األردن نح
يصــل رصيــد االســتثمارات األردنيــة فــي 
دولــة اإلمــارات نحــو ٤.٥ مليــار درهــم، 
الشــركات والعالمــات  تركــزت  حيــث 
ــات  ــدة قطاع ــي ع ــة ف ــة األردني التجاري
اقتصادية تشــمل األنشطة المالية وأنشطة 
ــة، األنشــطة  ــة التحويلي ــن، الصناع التأمي
العقارية، التشــييد والبناء، تجارة الجملة، 

ــة.وام والتجزئ

ــل  ــس  »دلي ــة أم ــت وزارة المالي أطلق
الخدمــات الرقميــة« وذلك لتســهيل وصول 
المتعامليــن مــن األفــراد وقطــاع األعمــال 
والجهــات الحكوميــة إلــى جميــع الخدمات 
ــة  ــة رقمي ــن خــالل تجرب ــا م ــي تقدمه الت
ســهلة وتفاعليــة تتيــح لهــم الحصــول علــى 
المعلومــات كافــة الالزمة لتقديــم الطلبات 

والحصــول علــى الخدمــة.
ــوزارة  ــك فــي إطــار جهــود ال ــي ذل يأت
الراميــة إلى تعزيز جودة وكفاءة الخدمات 
واالرتقاء بمستوى األداء في منظومة العمل 
الحكومــي ورفع مســتوى الرضا والســعادة 

عنــد المتعاملين،
وقــال ســعادة يونــس حاجــي الخــوري 
ــوزارة نجحــت  ــة إن ال ــل وزارة المالي وكي
خــالل العقــود الماضية فــي تحقيق التحول 
الذكــي لخدماتها بشــكل كامل، وفق أفضل 
ــي هــذا  ــة ف ــة المتبع الممارســات العالمي
المجــال، بمــا يؤكــد مكانتها الرائــدة عالميًا 
ــي،  ــي الحكوم ــل المال ــي مجــاالت العم ف
ويســهم فــي االرتقــاء بتجربــة المتعامليــن 
تعــزز مــن  اســتثنائية  وتقديــم خدمــة 
أعمالهــم وتســاهم فــي دفع عجلــة التنمية 
االقتصاديــة فــي الدولــة، وذلــك انســجامًا 
مــع جهودهــا لتعزيــز ســعادة المجتمع من 
األفراد والشــركات والمؤسســات الحكومية 
مــن خــالل توفيــر منصــات تواصل مباشــرة 

وميســرة فــي كل األوقــات وأينمــا كانــوا.
وأضاف سعادته: » تحرص وزارة المالية 
على مواصلة إطالق المشاريع و المبادرات 
التــي تلبــي تطلعــات وطموحــات الدولــة 
للخمســين عامــًا المقبلــة.. ويأتــي إطــالق 
دليــل الخدمــات الرقميــة لتوفيــر خدمــات 
متميزة ذات جودة وموثوقية عالية لجميع 
المتعاملين، مــن خالل تعريفهم بمتطلبات 
الخدمــات وضمــان تقديــم المعلومــات 
المحدثــة باســتمرار بنــاء علــى مســتجدات 
العمــل المرتبطــة بذلــك، بمــا يســهم فــي 

تعزيز مســتوى سعادتهم وإنجاز معامالتهم 
بأســرع وقت«.

ويضم » دليل الخدمات الرقمية » لمحة 
عن اســتراتيجية وزارة المالية تشتمل على 
رؤيتهــا ورســالتها وقيمها لتلبيــة احتياجات 
المتعاملين وأهدافها االستراتيجية وبطاقات 
ــة لـــ ٢٠ خدمــة مصممــة خصيصــًا  الخدم
لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن والمورديــن 
بجــودة وموثوقيــة عالية، والــرد على كافة 
استفســارات ومالحظــات المتعامليــن مــن 
األفراد والجهات الحكومية وقطاع األعمال 
والتواصــل معهم وتلقــي اقتراحاتهم، فضاًل 
عن تقديم الدعــم الفني للجهات االتحادية 
فيمــا يتعلــق باألنظمــة الماليــة والخدمــات 
ذات الصلــة بنظام التقاريــر الذكية وبحيرة 
البيانــات، وخدمة رد اإليرادات المســتحقة 
للمتعاملين، وخدمة البالغات السرية بشأن 

الحاالت المشــبوهة وغيرها.
توضيحــا  الخدمــة  بطاقــات  تتضمــن 

شــامال و مفصــال لخطــوات الحصــول علــى 
الخدمات المقدمة، والشروط والمتطلبات، 
والوثائــق المطلوبــة لتقديم الطلب، وقيمة 
الرســوم، ومتوســط مــدة إنجــاز الخدمــة، 
ــوات  ــتهدفة، وقن ــن المس ــة المتعاملي وفئ
تقديــم الخدمــة وغيرهــا مــن المعلومــات 
األساســية التي يحتاجهــا المتعامل للحصول 
على خدمات الوزارة بيســر وســهولة تامة.

ــي  ــل الرقمــي التفاعل ــم الدلي ــم تصمي ت
بشــكل يتــواءم مــع متطلبــات المتعامليــن 
ويوضح خطوات اســتخدام الخدمات بشكل 
ســهل و واضح فيما تم تعزيز هذه التجربة 
من خــالل األفــالم والفيديوهــات التعليمية 
لكافة الخدمات المقدمة تستعرض الخدمات 
ومراحــل رحلــة المتعامل خطــوة وبخطوة.

الموقــع  عبــر  الدليــل  نشــر  جــرى 
االلكترونــي والتطبيــق الذكــي للــوزارة 
خدماتهــا  تقديــم  قناتــي  باعتبارهمــا 

الرئيســية.وام

بحــث ســعادة محمــد هــالل المهيــري 
مديــر عــام غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظبي 
مــع ســعادة فيرنانــدو فيجيرينهــاس ســفير 
جمهورية البرتغال لدى الدولة ســبل تعزيز 
ــاون التجــاري واالســتثماري  مجــاالت التع
المشــترك، بمــا يســهم في دعــم القطاعات 
االقتصاديــة الحيويــة ذات األولويــة، وفتــح 
ــي  ــي األعمــال ف ــدى بيئت ــدة ل ــاق جدي أف

إمــارة أبوظبــي وجمهوريــة البرتغــال.
جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الــذي جمعهمــا 
فــي مقــر بــرج غرفــة أبوظبي بحضــور كل 
مــن عبــداهلل غرير القبيســي وهــالل محمد 

الهاملــي نائبــي المديــر العام.
وأكــد المهيــري أن غرفــة أبوظبــي وفي 
إطار استراتيجيتها في التواصل مع مختلف 
ــع  ــاون م ــة، ترحــب بالتع ــدول الصديق ال

مجتمــع األعمــال فــي جمهوريــة البرتغال، 
ــي  ــارة الت ــذه الزي ــة ه ــى أهمي ــيرًا إل مش
مكّنــت مــن التعريــف بخدمــات غرفــة 
ــج القتصــاد  ــي التروي ــي ودورهــا ف أبوظب
إمــارة أبوظبــي وبنــاء أفضــل العالقات بين 
مجتمعــات األعمــال و التعــرف علــى أهــم 
الفــرص االســتثمارية المتاحة في جمهورية 
البرتغــال وتبادل اآلراء واألفكار االقتصادية 

والتجاريــة المختلفــة.
وأضــاف أن غرفة أبوظبــي تتطلع وبكل 
تفــاؤل إلــى دعــم وتطوير عالقــات التعاون 
التجــاري مــع بيئــة األعمــال فــي البرتغــال، 
وإيجــاد الفــرص االســتثمارية المناســبة 
التنســيق  بضــرورة  مشــددًا  ألعضائهــا، 
ــي  ــة ف ــات والمؤسســات المعني ــع الجه م
ــة  ــف بالمناخــات التجاري ــال للتعري البرتغ
لديها، واألطر والنظم التشــريعية لالستثمار 
المتبــادل، والعمل المتكامل لوضع الخطط 

الستكشــاف الفرص التنموية واالســتثمارية 
الواعدة والتي تســاهم في رســم مســارات 
جديدة للتعاون االقتصادي، ورفع معدالت 
التجــارة البينيــة، واالســتفادة مــن عوامــل 
القــوة االقتصادية المتاحــة لتحقيق التنمية 
الشــاملة بما يعود بالنفــع وخدمة المصالح 

المشــتركة للبلديــن الصديقين.
ــة  ــرب ســفير جمهوري ــه أع ــن جانب وم
البرتغــال الجديد عن ســعادته بزيارة غرفة 
أبوظبــي، والتعــرف علــى خدماتهــا مثمنــًا 
استعدادها للتعاون مع سفارة البرتغال فيما 
يخــدم دعــم العالقــات االقتصاديــة، مؤكدًا 
بــأن دولته تتمتع بمزايا اســتثمارية متنوعة 
إلى جانب التســهيالت التي تقدمها حكومة 
بالده للمستثمرين، ومعتبرًا بأن هذا اللقاء 
سيشــكل نقطة انطالق نحو مســتقبل واعد 
مــن الشــراكات االقتصاديــة بيــن مجتمعــي 

األعمــال في أبوظبــي والبرتغال.

منذ تأسيسه .. صندوق أبوظبي للتنمية يدعم مسيرة 
التنمية في األردن بقيمة 6,5 مليار درهم

وزارة المـاليـة تطـلـق دلـيـل الخدمـات الرقمية

اإلمارات العالمية لأللمنيوم تتيح خدمات مركز الطويلة 
الطبي لجميع العاملين في كيزاد

»غرفة أبوظبي« تبحث مجاالت التعاون التجاري مع 
سفير البرتغال لدى الدولة

خالل ورشة عمل نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
أبوظبي للجودة« يرفع كفاءة المنظومة المترولوجية 

عبر استراتيجية التحول الرقمي

1,5 مـلـيـار درهـم تصـرفـات العـقـارات في دبــي
العالميــة  اإلمــارات  شــركة  أعلنــت 
لأللمنيــوم أمــس عن توقيع مذكــرة تفاهم 
مــع كيزاد التابعة لقطاع المدن االقتصادية 
والمناطــق الحــرة ضمــن مجموعــة موانــئ 
أبوظبــي، بهــدف تقديــم خدمــات مركــز 
الطويلة الطبي التابع للشــركة إلى موظفي 

جميــع الجهــات العاملــة فــي كيــزاد.
افتتحــت الشــركة مركز الطويلــة الطبي 
التقنيــات  أحــدث  لتوفيــر   ٢٠١7 عــام 
والخدمــات الطبية على مدار الســاعة على 
ــاء واالخصائييــن  يــد مجموعــة مــن األطب
ــة  ــة األولي ــة الصحي المؤهليــن فــي الرعاي
والصحــة المهنيــة، ويتبــع للمركــز الطبــي 
صيدليــة متكاملة ومختبر للكيمياء الحيوية 
ــر باألشــعة، ويقــع بجــوار  وقســم للتصوي
المقر الرئيســي لشــركة اإلمــارات العالمية 

لأللمنيــوم فــي أبوظبــي.
ــدة  توفــر مذكــرة التفاهــم فرصــة فري
أمام الموظفيــن والمتعاملين ضمن كيزاد، 
للحصــول على خدمات طبية عالية الجودة 
فــي قلــب المركــز الصناعــي واللوجســتي 

والتجــاري لمدينــة أبوظبي.
وقــال عبــد الناصــر بــن كلبــان، الرئيــس 
العالميــة  اإلمــارات  لشــركة  التنفيــذي 

لأللمنيــوم: »تمكننــا مذكــرة التفاهم هذه 
علــى تقديــم خدماتنــا فــي المركــز الطبــي 
إلــى مجتمــع كيــزاد بالكامــل، إيمانــًا مــن 
الشــركة بأهميــة صحــة وســالمة موظفيهــا 
ومقاوليهــا وجيرانهــا، ويســعدنا مشــاركة 
خبرتنــا الطبيــة مــع كامل شــركات سلســلة 
التوريــد الصناعيــة فــي دولة اإلمــارات في 
إطار ســعينا لتحقيق أهداف مشــروع ٣٠٠ 

مليار«.
ــي،  ــداهلل الهامل ــال عب ــه، ق ــن جهت وم
الرئيس التنفيذي لقطاع المدن االقتصادية 
والمناطــق الحــرة - مجموعــة موانــئ 

أبوظبــي: »يوفــر مركــز الطويلــة المجهــز 
بالكامــل حلــواًل معقولــة التكلفــة لخدمات 
الرعايــة الطبيــة للموظفيــن والمتعامليــن، 
وستســاعدنا هــذه المذكــرة علــى تعزيــز 
ــن  ــا بدعــم صحــة وســالمة العاملي التزامن
معنــا ضمــن أكثــر مــن ٦٠٠ شــركة علــى 
مســاحة تفــوق ٤١٠ كيلومتــرات مربعــة«.

وســتعمل اإلمــارات العالميــة لأللمنيوم 
التوســع  فــرص  لتحديــد  معــًا  وكيــزاد 
المســتقبلية لمركــز الطويلــة الطبــي، بمــا 
فــي ذلــك تضمينــه ضمــن شــبكة التأميــن 

ــزاد.وام ــي كي ــة ف ــي الخاص الصح

شــارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 
ــي  ــا ف ــارات للمترولوجي ــد اإلم ــاًل بمعه ممث
احتفاليــة اليــوم العالمــي للمترولوجيــا الذي 
يصــادف يــوم ٢٠ مايــو مــن كل عــام وذلــك 
مــن خالل تســليط الضــوء على الــدور الكبير 
ــاهمة  ــي المس ــد ف ــه المعه ــوم ب ــذي يق ال
ــع  ــه األرب ــر التحــول الرقمــي لخدمات بتطوي
وهي خدمــة معايرة أدوات القياس، وخدمة 
برامــج المقارنــات البينية، وخدمــة التدريب 
الفنــي، وخدمــة تقديــم استشــارة أو بحــث 

أو دراســة فنيــة فــي مجــال المترولوجيــا.
جاء ذلك خالل ورشــة عمل نظمتها وزارة 
الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة بمشــاركة 
معهد االمــارات للمترولوجيا وهيئة التقييس 
لــدول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية 
ــب  ــارقة والمكت ــة بالش ــة االمريكي والجامع
الدولي لالوزان والقياس »BIPM » والمعهد 
الدولي لقانون المترولوجيا »OIML » عدد 
مــن شــركات القطــاع الخــاص المعنيــة بعلم 

المترولوجيا.
ــر  ــري المدي ــعيد المهي ــعادة س ــال س وق
التنفيــذي لمعهــد اإلمــارات للمترولوجيــا 
ــنوًيا  ــد س ــارك المعه ــبة :«يش ــذه المناس به
فــي فعاليــات اليــوم العالمــي للمترولوجيــا، 
والــذي يأتــي فــي هــذا العــام تحت شــعار » 
المترولوجيــا فــي العصــر الرقمي » لتســليط 
الضــوء على الثورة الرقمية المعاصرة وبحث 
ــا  ــي مجــاالت المترولوجي ــا ف ــبل توظيفه س

المختلفــة«.
وأكــد أهمية اســتراتيجية التحــول الرقمي 
ــع العــام الجــاري معهــد  ــا مطل ــي أطلقه الت
اإلمــارات للمترولوجيا الجهة الوطنية للقياس 
في دولة اإلمارات، وأحد القطاعات الرئيسة 
بمجلــس أبوظبي للجــودة والمطابقة موضحًا 
بــأن االســتراتيجية ترتكــز على أربعــة محاور 
أساسية وهي أواًل دمج أنظمة المعهد للتأكد 
ــا  ــا بينه ــات فيم ــادل البيان ــة تب ــن إمكاني م
بحيــث يتــم إدخالهــا لمــرة واحــدة وإعــادة 
استخدامها عند الحاجة مما يعزز كفاءتها في 
تقليــل الوقــت والجهــد وثانيًا أتمتــة خدمت 
المعهد من معايرة ومقارنات بينية وتدريب 
فنــي وثالثًا التحقــــق من متطلبات شهــــادة 
المعايــــرة الرقميــــة عبــر تحديــد متطلبات 
واحتياجــات متعاملــي المعهــد مــن شــهادة 
ــي  ــة الت ــق الصيغ ــة وتطبي ــرة الرقمي المعاي
تتناســب مــع ذلــك ورابعــا وأخيــرًا البحــث 
فــي توظيــف تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي 

والتعلــم اآللــي فــي المعهد.
وأوضــح المهيــري أن معهــد االمــارات 
للمترولوجيــا يحــرص علــى فهــم أحــدث مــا 
توصلــت إليــه التكنولوجيــا في مجــال الذكاء 
االصطناعي والتعلم اآللي، وتحديد تطبيقاتها 

إلــى جانب االطــالع على أفضل الممارســات 
المطبقة في مجال المترولوجيا والتنسيق مع 
الجهــات المحلية المعنية بالذكاء االصطناعي 

ــم اآللي. والتعل
وأكــد المهيــري علــى أن معهــد االمــارات 
للمترولوجيــا لــه أثــر إيجابــي ومباشــر علــى 
القطاعات االقتصادية والحيوية المختلفة في 
الدولــة بمــا فيهــا قطــاع الصناعــة مــن خــالل 
تقليــل كلفــة الخدمــات والوقــت المســتغرق 
ــول  ــهيل القب ــى تس ــة إل ــا، باإلضاف لتقديمه
الدولي للصناعات الوطنية االماراتية واالرتقاء 
بالقــدرة االنتاجيــة فــي الدولــة، حيــث بلــغ 
ــم  ــي ت ــة الت ــات البيني ــج المقارن ــدد برام ع
ــرة ٥٣ برنامجــا  ــرات المعاي ــا لمختب تقديمه
خــالل العــام ٢٠٢١ ، فيمــا بلــغ عــدد أدوات 
القيــاس التــي تــم معايرتهــا ٦٦٠ أداة خــالل 
نفس العام كما قــدم المعهد ٢٨ اسـتـشـارة 
فنية وتم نشــر ٨ قـــدرات القياس والمعايرة 
لدى قاعدة البيانات الرئيسة التابعة للمكتب 
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وقــال المهيــري أن دور المعهــد وخدماته 
لدولــة  الوطنــي  النطــاق  تتوســع خــارج 
اإلمــارات لتشــمل المنطقة بمــا يحقق الدعم 
الـمـتـرولـوجـــي الخليجي ورفـــــع كـفـــاءة 
المنظومــة المترولوجيــة، حيــث بلغــت عدد 
المعايــرات التــي قدمهــا المعهــد خالل عـــام 
٢٠٢١ نحــو ٤٣٥ لعمــالء المعهد فــي القطاع 
الحكومــي والخــاص بالدولــة ودول مجلــس 

التعــاون الخليجــي علــى حــد ســواء.
وأشــار الــى ريــادة المعهــد إقليميــًا حيث 
حصــل علــى رئاســة مجموعــة عمــل التحــول 
الرقمــي فــي التجمع الخليجــي للمترولوجيا، 
ــن دول  ــة أعضــاء م وتضــم هــذه المجموع
مجلــس التعــاون إلــى جانــب مصــر وهونــغ 
يعــد  حيــث  الجنوبيــة  وكوريــا  كونــغ 
المعهــد الممثــل الرســمي للتجمــع الخليجي 
للمترولوجيا في لجنة التحول الرقمي التابعة 
للجنــة المشــتركة للتجمعــات اإلقليمية، إلى 
جانــب ذلــك، يشــارك المعهــد فــي المؤتمــر 
الدولــي األول للقياس والتحول الرقمي الذي 
ينظمــه االتحــاد الدولي للقياس، خالل الفترة 
مــن ١٩ الــى ٢١ ســبتمبر ٢٠٢٢ مــن خــالل 
ورقــة عمــل بعنــوان » التحــول الرقمــي في 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــا ف المترولوجي
المتحــدة » بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة 

للرقابــة النوويــة.
ويعد معهد اإلمارات للمترولوجيا مشروًعا 
وطنًيــٍا رائــًدا علــى مســتوى المنطقــة حيــث 
حـصـل عـلـى االعــتــمــاد مــن قـبـل مركز 
االمارات العالمي لالعتماد EIAC بما يتوافق 
مــع معاييــر المواصفــة الدولية أيــزو ١7٠٢٥ 
وذلــك لمعظم خدمات المعايرة التي يقدمها 
لعمالئــه كمــا تمكــن المعهــد أن يجعــل مــن 
دولـة االمارات أول دولـة في منطقة الخليج 
تقــوم بنشــر قــدرات القيــاس والمعايرة على 
ــألوزان  ــي ل ــب الدول ــات المكت ــدة بيان قاع
والمقاييــس والتــي تعتبــر الـنـافـــذة االولــى 
لتسهيل القبول الـدولـــي للصناعات الوطنية.

وقــد حقــق المعهــد االكتفــاء الذاتــي 
الحتياجات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 
فــي مجــال القيــاس والمعايــرة عــن طريــق 
تقديــم خدمات المعايــرة لقطاعي مختبرات 
ــتهلكين  ــات المس ــزي وخدم الفحــص المرك
»المترولوجيــا القانونيــة« ممــا يحقــق الوفر 
المالي للمجلــس باالضافة إلى توفير الوقت.

االمــارات  مختبــر  أن  بالذكــر  جديــر 
للمترولوجيــا يمتلــك خمســة مختبرات وهي 
مختبــر الكتلــة والكثافــة والحجــم والتدفــق 
ومختبــر االبعــاد والزوايــا ومختبــر الحــرارة 
والرطوبــة ومختبــر القــوة والضغــط وعــزم 
الــدوران ومختبــر الكهرباء والوقــت والتردد 

ــة.وام والطاق

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة 
االراضــي واالمــالك فــي دبي أكثــر من ١.٥ 
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمس 
ــار  تســجيل ٤٩٩ مبايعــة بقيمــة ١.٢٨ ملي
درهــم، منهــا ٣٩ مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
٢٨7 مليــون درهــم و٤٦٠ مبايعــة للشــقق 

والفلــل بقيمــة ٩٩٣.١٥ مليــون درهــم. 
ــات األراضــي  ــد جــاءت أهــم مبايع وق
ــة  ــي منطق ــم ف ــون دره ــة ١١٠ ملي بقيم
ــة بقيمــة ٢٤  ــا مبايع ــى تليه ورســان االول
مليــون درهــم فــي منطقــة حدائق الشــيخ 
محمــد بــن راشــد تليهــا مبايعــة بقيمــة ١١ 

مليــون درهــم فــي منطقــة المــركاض. 
وقــد تصدرت منطقة المركاض المناطق 
مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ ســجلت ١٢ 
مبايعــة بقيمــة 7٨ مليــون درهــم وتلتهــا 
ــجيلها ٨  ــى بتس ــي األول ــل عل ــة جب منطق
ــة  مبايعــة بقيمــة ٢7 مليــون درهــم وثالث
فــي اليفــره ٣ بتســجيلها ٣ مبايعــة بقيمــة 

٣ مليــون درهــم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهم مبايعات الشــقق 
ــة ٣7  ــة بقيم ــاءت مبايع ــد ج ــل فق والفل

مليــون درهــم بمنطقــة نخلة جميــرا كأهم 
المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة ١٩ مليون 
درهــم فــي منطقــة نخلــة جميــرا وأخيــرا 
مبايعــة بقيمة ١7 مليون درهم في منطقة 

ــى دبي.  مرس
وقــد تصــدرت منطقــة الوصــل المناطق 
مــن حيث عدد مبايعات الشــقق والفلل إذ 
سجلت 7٢ مبايعة بقيمة ٢١٥ مليون درهم 
وتلتهــا منطقــة بــرج خليفــة بتســجيلها ٤٨ 
مبايعة بقيمة ١٣٥ مليون درهم وثالثة في 
حدائــق الشــيخ محمد بن راشــد بتســجيلها 

٣٨ مبايعــة بقيمــة ٦١ مليون درهم. 

وسجلت الرهونات قيمة قدرها ١٣٤.١٦ 
ــات أراضــي  ــا ٥ رهون ــون درهــم منه ملي
بقيمــة ٨.7٣ مليــون درهــم و7٢ رهونــات 
فلل وشــقق بقيمــة ١٢٥.٤٣ مليون درهم، 
وكان أهمهــا بمنطقــة نخلــة جميــرا بقيمة 
٢٢ مليــون درهــم وأخري فــي منطقة برج 

خليفــة بقيمــة ١١ مليــون درهم. 
وامــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل ٢٥ 
هبة بقيمة ٩٤.٢٨ مليون درهم كان أهمها 
بمنطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد 
بقيمة ٢٩ مليون درهم وأخري في منطقة 

وادي الصفــا ٥ بقيمــة ٢٨ مليون درهم.

تسليط الضوء على دور 
معهد اإلمارات للمترولوجيا 

في المساهمة بتطوير 
التحول الرقمي لخدماته

أهمية استراتيجية التحول 
الرقمي لمعهد اإلمارات 

للمترولوجيا الجهة الوطنية 
للقياس في اإلمارات

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن
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اقتصاد

تطــرح اليــوم شــركة دانــوب العقاريــة، 
الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات 
ذات األســعار المعقولــة ومقرهــا اإلمارات 
العربيــة المتحدة وأحــد مطوري العقارات 
الخاصــة األكثــر ديناميكيــة فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، مشــروع جيمــز، وهــو 
مشــروع ســكني فاخــر بقيمــة ٣٥٠ مليون 
درهــم إماراتــي بهندســة معماريــة مذهلة 
علــى شــكل هــرم، ويقــدم منــازل فســيحة 
ومخططــات طوابق ذات تصميمات فريدة 
قابلــة للتحويــل لدرجــة أنه يمكــن تحويل 
الشــقة ذات غرفة النوم الواحدة إلى شــقة 
بغرفتــي نــوم ، و الشــقة بغرفتــي نوم إلى 

شــقة بثــالث غــرف نوم.
يأتــي مشــروع جيمــز الســكني الفائــق 
الحصــري بعــدد ٢7٠ شــقة مصممــة جيــًدا 
ومــزودة بـ ٣٠ وســيلة راحة فاخرة وخطة 
ــن  ــة م ــي المائ ــع شــهرية بنســبة ١ ف دف
ــل  ــا أفض ــا يجعله ــة، مم ــوب العقاري دان
ــعار  ــورة بأس ــة ميس ــة وذات تكلف رفاهي

تبــدأ مــن ٥٥٠.٠٠٠ درهــم.
ســيتم تطويــر مشــروع جيمــز الســكني 
مــن دانــوب العقاريــة فــي الفرجــان، وهو 
مشــروع ســكني نابــض بالحيــاة يقــع بيــن 
ــن  ــد وشــارع محمــد ب شــارع الشــيخ زاي
زايــد. وعلــى بعــد أربــع دقائــق فقــط من 
شــارع الشــيخ زايــد ، يقــع مشــروع جيمز 
ــى بعــد  الســكني فــي مــكان مناســب عل
دقيقتيــن فقــط مــن خــط المتــرو المقترح 
بينمــا يقــع مطــار آل مكتــوم الدولــي أيًضا 
علــى مقربة منه بمســافة ١٠ دقائق فقط. 
وتقــع المعالــم الهامة األخــرى في المدينة 
مثل ديســكفري جاردنز وابن بطوطة مول 
فــي مكان قريــب يبعد أربع دقائق وســبع 

دقائــق فقــط علــى التوالي.
تعتبــر الفرجــان بالفعــل وجهــة متصلــة 
جيــًدا، وهــي واحــدة مــن أكثــر المناطــق 
ــي تضــم  ــي والت ــي دب الســكنية شــهرة ف
البيــع  المتاجــر ومرافــق  العديــد مــن 
بالتجزئة بما في ذلك الصيدليات ومحالت 
البقالــة والمطاعــم والمقاهــي والصالونات 
والمستشــفيات  والمــدارس  والمكتبــات 
والعيــادات والفنــادق وغيرهــا. نظــًرا ألن 
معظــم وســائل الراحــة فــي نمــط الحيــاة 
مغطــاة، فــإن الحيــاة فــي الفرجــان هادئة 
ومريحــة. وهــو مجتمــع معاصــر ومتميــز 
موجــه نحــو األســرة يوفر الراحــة والدفء 
لتقاليــد المعيشــة باإلضافــة إلــى أســلوب 
الحياة الحديث بشــقق واســعة ومساحات 
خضــراء مفتوحــة وفيــرة ووســائل راحــة 

عالميــة المســتوى.
تســهل خطــة الدفــع بنســبة ١ % علــى 
المســتأجرين مــن ذوي الدخــل المتوســط   

والمســتخدمين النهائييــن تحقيق أحالمهم 
ــارة  بســهولة فــي امتــالك منازلهــم المخت
ــل  ــة. ولكــي تجع ــات مالي دون أي صعوب

المعاملــة أكثــر ربًحــا لمشــتري المنــازل، 
أعلنــت دانــوب العقاريــة اليــوم عن عرض 
ال يقاوم لمشــتري المنــازل: »بادر بالحجز 
فــي اليوم األول، أي ٢٨ مايو واحصل على 

شــقة مفروشــة بالكامــل مجاًنــا.«
وبمــا أنــه مشــروع تــم تصميمــه بعناية 
وباحترافيــة معماريــة، فهو يوفر غرف نوم 
ــاذة  ــة أخ ــات داخلي ــيحة ذات تصميم فس
وإطــالالت بانوراميــة علــى المدينــة. ومــن 
ــي ال  ــرة الت ــة الفاخ ــائل الراح ــث وس حي
يمكــن العثــور عليهــا مــع أي مطــور فــي 
المنطقــة، فيوفــر المشــروع مســبًحا خاًصا 
رائًعــا مجهًزا بأكــوا جيم وآلة مضادة للتيار 
لــذوي الذوق الرفيع في الرفاهية والتميز.

وحيثما تم بناء المســبح الخاص بشــكل 
ــاة اســتثنائي،  ــق أســلوب حي هــادف لخل
فتشــمل وســائل الراحــة الحصريــة األخرى 
فــي هذا المشــروع؛ من بين أمــور أخرى: 
رعايــة األطفــال النهاريــة مــع مشــرفة 
تربيــة، وملعب الكريكيت بشــبكة قياســية 
للممارســة، ومركــز يوجــا لتخفيــف التوتر 
وصالــون تجميــل حديــث مــع طاقــم عمل 

ــدًا. مدرب جي
شــارك في حفل إنطالق المشــروع نجم 
بوليــوود ســانجاي دوت - ســفير العالمــة 
التجاريــة الجديــد لدانــوب العقاريــة - في 

المؤتمــر الصحفــي الحافل.
وقــال الســيد رضــوان ســاجان، مؤســس 
ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن 
شــركته ســتبدأ في إجراءات اإلقامة طويلة 
األجــل والتأشــيرات الذهبية للمســتثمرين 
الذيــن يســتوفون المعاييــر المعنية، وهي 
٢ مليــون درهــم و ٥ مالييــن درهــم و 
١٠ مالييــن درهــم - اعتبــاًرا مــن ســبتمبر 

٢٠٢٢، عندمــا تبــدأ العملية.
ــر  ــي المؤتم ــاجان ف ــوان س ــال رض وق
الصحفــي الحافــل »هنــاك ثقــة متجــددة 
لــدى المســتخدمين النهائييــن فــي ســوق 
العقــارات فــي دبــي مــع مشــتري المنازل 
المحلييــن والهنود الذين يتطلعون المتالك 
منــزل ثــان فــي المدينــة«. »تســهل اآلن 
أحــدث اإلصالحات فــي قواعد التأشــيرات 
واإلقامــة علــى المســتثمرين والمشــترين 
تأميــن تأشــيرات اإلقامــة ونحــن نــرى 

عــدًدا كبيــًرا مــن المشــترين يبحثــون عــن 
عقــارات مناســبة.

»بالنظــر إلى هــذا الســيناريو اإليجابي، 
نحن متحمسون إلطالق مشروعنا السكني 
جيمز، الذي ال يوفر ميزات ووســائل راحة 
عالميــة المســتوى فقــط ولكــن يوفــر أيضا 
بيئــة هادئــة تجــذب الســكان والمواطنيــن 
الذيــن يرغبــون فــي إنشــاء أســرة بعيــًدا 
عــن صخــب المدينــة بســبب موقعهــا 
االســتراتيجي. وإنــه ألمــر مشــجع للغايــة 
حصولنــا علــى اســتجابة كبيــرة لمشــاريعنا 
ــي  ــليم ف ــخ بالتس ــا الراس ــبب التزامن بس

الوقــت المناســب.
ــا القــوي فــي مــواد  ــا بتمويلن »مدعوًم
ــاء، تقتــرب جميــع مواقــع مشــاريعنا  البن
ــة مــن االكتمــال وهــي فــي تقــدم  الحالي
كل يــوم. وهدفنــا هــو تقديــم مــا وعدنــا 
بــه ورؤيــة االبتســامة علــى وجهكــم بينما 
تمسكون بمفاتيح منزل أحالمكم حلمكم.«

تبلــغ مســاحة المشــروع ٥٣٠ ألف قدم 
مربــع، وســيتم تطويــره على مســاحة ١٠١ 
ألف قدم مربع. وسيضم المشروع المكون 

مــن مبانــي ذات ١٤ طابًقــا ٢7٠ شــقة، 
٢٤ شــقة اســتوديو، 7٤ شــقة بغرفــة نــوم 
ــة و  ــن وصال ــقة غرفتي ــدة ، ١١٤ ش واح
٤٢ شــقة ٣ غــرف نــوم وصالــة، وعــدد ١٦ 

ــقة دوبلكس. ش
الذكيــة،  المفروشــات  إدخــال  ومــع 
يشــمل مشــروع جميــس الســكني منــازل 
كبيــرة وتخطيطــات ذات مخططــات قابلة 
للتحويــل - يمكــن تحويــل شــقة من غرفة 
نــوم واحــدة إلــى شــقة مــن غرفتــي نــوم 
وشــقة مــن غرفتــي نــوم إلــى شــقة مــن ٣ 
غــرف نــوم. تأتــي الشــقق الفســيحة فــي 
مشروع جميس السكني مع حوض سباحة 
فــي الشــرفة - رفاهيــة فريدة مــن نوعها!

إن مشــروع جميــس الســكني هو ثالث 
ــوب  ــركة دان ــه ش ــاري تطلق ــروع عق مش
العقاريــة منــذ أكتوبر ٢٠٢٢ - والمشــروع 
الثانــي فــي غضــون شــهرين بعــد إطــالق 
مشــروع بيرلس بقيمــة ٣٠٠ مليون درهم 

إماراتــي فــي فرجــان فــي مــارس ٢٠٢٢.
مــع إطــالق مشــروع جميــس الســكني، 
تجــاوزت محفظــة تطويــر شــركة دانــوب 
العقاريــة اآلن ٨٢7٢ وحــدة، بقيمة تطوير 
مجتمعــة تجــاوزت ٥.٦٥ مليــار درهــم 
ــى اآلن ٤٥٥٦  ــد ســلمت حت ــي. وق إمارات
وحــدة بقيمــة مبيعات مجمعــة تبلغ ٣.٦٣ 
مليــار درهــم - مــا يقــرب من ثلثــي قيمة 

المحفظــة بالكامــل.
ــي  ــن ف ــح المطوري ــن أنج ــد م وكواح
اإلمــارات العربية المتحدة مع أعلى نســبة 
انطــالق حتــى التســليم، قامــت مجموعــة 
ــز، وجالمــز،  ــوب بالفعــل بتســليم باي دان
ــز بينمــا قامــت  ــز، ولون وســتارز، وريورت
بتجديد مشــاريع مثل بايــز وميراكلز. وكل 
هــذه المشــاريع كانت موضــع تقدير كبير 

مــن قبــل الذيــن اشــتروا وحــدات فيهــا.
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سهولة الوصول إلى 
وسائل النقل العام ومراكز 
التسوق وغير ذلك الكثير

المشروع الفريد  والمتميز 
يقدم وصواًل حصريًا إلى 

وسائل الراحة الفاخرة

المشروع يوفر موقعًا متميزًا 
وشقًقا فسيحة ووسائل راحة 

على أعلى مستوى

الموقع الرئيسي للمشروع 
يجعل الوصول إلى شارع 

الشيخ زايد سهاًل

أعلنت بوليوود سوبرستار سانجاي دوت كسفير للعالمة التجارية لمجموعة الدانوب
دانوب العقارية تكشف عن مشروع جيمز- معلم سكني 

عالي المستوى في الفرجان

المشروع الفريد سيكون بهندسة معمارية مذهلة على شكل هرم عالمة بارزة

أعلــن معهد االبتــكار التكنولوجي ذراع 
البحــوث التطبيقيــة لــدى مجلــس أبحــاث 
التكنولوجيــا المتطــورة أمس إطالق مركز 
بحــوث الطاقــة الموجهــة لمنشــأة بحثيــة 
متطــورة في مجمع تــوازن الصناعي الذي 
يعــد مركــزًا إقليميًا لألعمال االســتراتيجية 
في مجاالت الســالمة واألمــن والذي يوفر 

بنيــة تحتيــة عالمية المســتوى لألعمال.
تضم المنشأة الجديدة سبع ورش عمل 
ــرات متخصصــة،  ــزة وخمســة مختب متمي
يخدم كل منها مجااًل بحثيًا معينًا.. وتشمل 
ورش العمــل الســبع المتخصصــة الورشــة 
الميكانيكية، ورشــة اإللكترونيات، منطقة 
اختبــار النمــاذج األوليــة، لــف الملفــات، 
لــف المحــركات، اختبــار العــزل، ومختبر 

النمــاذج الصوتية.
فــي حيــن تضــم المختبــرات الخمســة، 
التــي تــم تصميم كل منهــا لدعم متطلبات 
بحثيــة فريــدة.. معمــل الطاقــة النبضيــة، 
وغرفة شــبه كاتمــة للصدى، وغرفة العزل 
الكامل، والمختبر الصوتي، ومختبر تطوير 

الليزر.
و تضــم المنشــأة أيضــًا ثالثــة مختبرات 
بحثية متنقلة يمكن استخدامها إلى جانب 
المختبــرات األوليــة أو فــي مواقــع العمل 
إلجــراء االختبــارات الخارجيــة، بمــا فــي 
ذلك مختبران متنقالن للكهرومغناطيســية 

ومختبــر ليــزر متنقل.
و يمكن للمنشأة الجديدة أن تستوعب 
١٥٠ من الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية 
الزائريــن أو الباحثيــن الضيــوف العامليــن 
بالتعــاون مــع فريــق مركز بحــوث الطاقة 

الموجة.
وتم تجهيز المركز الجديد بثالث غرف 
للتدريب تستوعب ما يصل إلى ٤٥ شخصًا 
في الندوات والدورات التدريبية.. وتتخذ 
المنشــأة موقعــًا اســتراتيجيًا ضمــن مجمع 
توازن الصناعي، المنطقة اإلقتصادية اآلمنة 
مــا يمكنهــا مــن تقديــم خدمــات البحــث 
واالختبــار للقطاعــات الصناعيــة المحليــة 

وخارجها.
وتشمل التطبيقات التي يمكن أن يركز 

عليهــا مركز بحوث الطاقة ..
عاليــة  الكهرومغناطيســية  الموجــه 
التوافــق  واختبــار   /HPEM/ الطاقــة 

وتحديــدًا   ،/EMC/ الكهرومغناطيســي 
اختبار المناعة واالنبعاثات عند مســتويات 

ــة. ــة مختلف طاق
كمــا يمكــن للمركــز إجــراء بحــوث 
متطــورة فــي مجالــي الكهرومغناطيســية 
عاليــة الطاقــة والطاقــة النبضيــة، باإلضافة 
إلــى اختبــارات التأهيــل المســبق للعديــد 

مــن الصناعــات فــي المنطقــة.
وفــي خطــوة هــي األولــى مــن نوعهــا 
أيضــًا فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، توفر المنشــأة الجديدة القدرة 
على إجراء اختبارات رائدة على الترددات 
ــزة  ــف األجه ــع وتوصي ــلكية لتصني الالس
عاليــة الطاقــة ذات الحالــة الصلبــة. ومــن 
جهــة أخــرى، توفــر المختبــرات المتقدمة 
إمكانية تشــكيل أنظمة وتطبيقات جديدة 

للقطاعــات الصناعيــة المحلية.
ومــع بروزها كمجــال اهتمام رئيســي، 
يمكــن للمنشــأة الجديــدة إجــراء تجــارب 
صوتيــة عاليــة الحساســية تتطلــب درجــة 
عاليــة من العزلة عن األصوات والذبذبات 
البيئيــة، وتدعــم تطويــر وتوصيــف أجهزة 
اإلرسال واالستشعار الصوتية غير العادية.

كمــا تســاعد البيئــة الُمراَقبــة عــن كثب 
فــي المختبــرات المخصصــة علــى تحديــد 
مصــادر الصوت غيــر الطوعية في األنظمة 
اإللكترونيــة المتطورة التــي قد تؤدي إلى 

التســرب من القنــوات الجانبية.
الذبذبــات  تحليــل  ألدوات  ويمكــن 
لمركــز  خصيصــًا  المطــورة  البصريــة 
بحــوث الطاقــة الموجهــة دراســة ســلوك 
النظــام الميكانيكــي عبــر نطاق واســع من 

التــرددات.

كمــا حقــق المركز إنجــازات نوعية في 
مجال ابتــكار النماذج األولية إللكترونيات 
اإلشارة والصوتيات بهدف تسهيل التطوير 
المحلــي للحلــول المتقدمــة مثــل أجهــزة 
الترددات الالسلكية الصغيرة/عالية الكثافة 

الصوتية. واألجهزة 
وتتمتــع منشــأة مجمع تــوازن الصناعي 
ــام  ــات اللح ــراء عملي ــى إج ــدرة عل بالق
والتجميــع الميكانيكي المتطــور واالختبار 
مــع دفــع عجلــة تقــدم النمــاذج األوليــة 
المصنوعة بالطباعة ثالثية األبعاد لتحسين 
األدوات  باســتخدام  المبتكــر  التصنيــع 

الحديثــة.
ويعتبــر مختبــر الليــزر المتنقــل التابــع 
ــة  ــي المنطق ــه ف ــن نوع ــز األول م للمرك
إلجــراء تجــارب لليــزر فــي الهــواء الطلــق 
واستكشــاف انتشــار الليــزر عالــي الطاقــة 

ودراســة تأثيــره علــى األهــداف البعيــدة 
فــي البيئــة الجافة التــي تتميز بهــا منطقة 

الخليــج العربــي.
وُيصــدر المختبــر ليــزرًا متواصاًل متعدد 
الكيلــوواط، وهو مجهز بتلســكوب مثبت 
علــى حلقــة دائريــة مائلــة، ويركز شــعاعًا 
على مسافة تتراوح بين ٢٠٠ و ٢٠٠٠ متر.

وتــم تصميــم المختبــر المتنقل المتصل 
بمولد كهربائي لُيســتخدم بشــكل مســتقل 
فــي الهواء الطلق في ظــل درجات حرارة 

قصــوى تصل إلــى ٥٠ درجة مئوية.
و قــال الدكتــور راي أو. جونســون، 
االبتــكار  لمعهــد  التنفيــذي  الرئيــس 
ــة  ــذي باإلناب ــس التنفي التكنولوجــي الرئي
ألســباير: » ملتزمون باستقطاب المواهب 
العالميــة إلى مراكزنــا البحثية، األمر الذي 
يشكل عاماًل أساسيًا لدعم انتقال اإلمارات 

ــة..  ــى المعرف ــم عل ــاد القائ ــو االقتص نح
وانطالقــًا مــن تلــك األولويــة، نفتخــر 
ــه  ــز بإطالق ــه المرك ــذي حقق ــاز ال باإلنج
هــذه المنشــأة، حيــث ســتجذب تلــك 
المختبــرات المبتكــرة عــددًا متزايــدًا مــن 
الباحثيــن، إضافــة إلى العمــالء الحريصين 
علــى االســتفادة مــن قــدرات االختبار عبر 
ــاالت  ــمل ح ــات، إذ تش ــف القطاع مختل
ــة  ــا الطبي االســتخدام كال مــن التكنولوجي
والبيولوجية، وعمليات التنقيب، وتوصيف 
المــواد، والــرادارات، واكتشــاف البضائــع 
الخطــرة والتــي تعــد جميعهــا بعضــًا مــن 
التطبيقــات واالســتخدامات المحتملة بين 
العديــد مــن التطبيقــات األخــرى.« وقــال 
الدكتــور شــوقي قاســمي، كبيــر الباحثيــن 
فــي مركــز بحــوث الطاقة الموجهــة التابع 
لمعهــد اإلبتــكار التكنولوجــي: »يســعدنا 
إطــالق هذه المنشــأة الجديــدة بما توفره 
مــن إمكانــات متطــورة ســتمنحنا أفضليــة 
مميزة مع منح دولة اإلمارات االســتقاللية 
التــي تحتــاج إليهــا فــي مــا يخــص ضمــان 
االختبــار الشــامل وإنشــاء سلســلة توريــد 

موثوقــة.
وأضــاف :« غالبًا مــا ُتصنَّف االختبارات 
واألنشطة التي يجب إجراؤها لبناء نماذج 
ــا خطــرة،  ــي هــذا المجــال بأنه ــة ف أولي
نظــرًا لمجــاالت البحث التي نعمــل فيها.. 
ــات  ــص وموافق ــب تراخي ــا تتطل ــا أنه كم
خاصــة، فــي ظــل وجــود عــدد قليــل مــن 
الكيانــات البحثيــة المجهــزة للعمــل علــى 
هــذه القضايا اإلداريــة.. ونأمل في تجنب 
تلــك العقبــات عبر بنيتنــا التحتيــة الرائدة 
بهــدف تقديم خدمــات شــاملة لعمالئنا«.

وســيوفر إنجــاز المركــز المتمثــل فــي 
الجمــع بين القــدرات األساســية المتعددة 
تحت ســقف واحد فرصًا لنقل االختبارات 
الكهرومغناطيســية عاليــة الطاقــة إلــى 
ــن  ــع تمكي ــًا، م ــدة تمام ــتويات جدي مس
اختبــار الليــزر عالــي الطاقــة فــي البيئــات 

المضغوطــة.
ويضيــف المركــز إلى المنطقــة خبرات 
فــي الصوتيــات واإللكترونيــات والفيزيــاء 
وأمن المعلومات لتقديم المشورة للعمالء 
والتعامــل مــع المشــاريع المتطــورة فــي 

مجــال الصوت.وام

الختبارات التأهيل المسبق للصناعات
معهد االبتكار التكنولوجي يطلق منشأة بحثية متطورة في أبوظبي

3 مختبرات بحثية متنقلة يمكن استخدامها بجانب المختبرات األولية 
وبمواقع العمل إلجراء االختبارات الخارجية

تضم المنشأة 
الجديدة 7 ورش 
عمل متميزة و6 
مختبرات متخصصة 
يخدم كل منها 
مجااًل بحثيًا معينًا

يمكن للمنشأة 
الجديدة أن تستوعب 
150 من الباحثين 
وأعضاء الهيئة 

التدريسية الزائرين 
أو الباحثين الضيوف

دبي - الوطن
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دخــل مريــض ســبعيني إلــى ميديكلينيــك 
مستشــفى ويلكيــر بدبي وهــو يعاني ضعف 
فــي عضلــة القلــب وضيق حــاد فــي التنفس 

وتــورم  فــي القدمين   
وانســدادات مزمنة في الشــرايين التاجية 
الناجمة عن تراكم الكوليســترول في األوعية 
الشــريانية ممــا أدي إلــى قصــور فــي عضلــة 
القلــب وتراكــم الســوائل في جســم المريض 
مســببًا ضيــق حــاد فــي التنفــس وانتفاخــات 

فــي األرجل.
حيــث تــم عــالج المريــض بصــورة طارئة 
ــن  ــد الرحم ــداهلل عب ــور عب ــد الدكت ــى ي عل
الهاجري، استشاري أمراض القلب التداخلية. 
كان العــالج عــن طريــق زراعــة جهــاز مضــاد 
لفشــل القلــب والمــوت الفجائــي ثالثــي 
الحجــرات، ذو ســلك رباعــي األقطــاب حيث 
يقــوم الجهــاز بارســال نبضــات متعــددة مــن 
نقــاط مختلفــة للبطيــن األيســر.مع وجــود 
ســتة حساســات مختلفــة لمتابعــة ضعف أو 

فشــل عضلــة القلــب. 
يقــوم الجهاز بمعالجة القصور القلبي عن 
طريــق اســتعادة الحركية لعضلــة القلب من 
خــالل إعطــاء نبضــات متزامنة فــي ثالثة من 
حجــرات القلــب بنفــس الوقت، مما يســمح 
لعضلــة القلــب بالتعافــي واســتعادة الحركية 
ووظيفــة الضــخ، كمــا يمتلــك الجهــاز ســتة 
حساســات تقــوم بمراقبة وظائــف فيزلوجية 
مختلقــة مثل أصــوات القلــب وغيرها، يقوم 
الجهــاز بمعالجــة المعلومــات القادمــة مــن 
الحساســات عن طريــق خوارزميات متقدمة 
تســمح بالتنبــؤ بمســتوى التحســن للمريــض 

وإبــالغ الطبيــب بذلك.
وعــن هــذه الحالــة قال د. الهاجــري الذي 

ــد  ــاز الجدي ــة الجه ــات لزراع ــرى جراح أج
لمرضــى مصابيــن بفشــل فــي عضلــة القلب 
فــي ميديكلينيــك مستشــفى ويلكيــر بدبــي: 

» إن هــذه التقنيــة تســاعد فــي إنقــاذ حيــاة 
ــاة  ــدد الحي ــت ته ــة كان ــن حال ــى م المرض
وتخفــف مــن أعــراض فشــل القلــب بشــكل 
كبيــر جداً وتحســن مــن حالة ضعــف القلب 
وعودته إلى الشكل الطبيعي وتعطي المريض 

حيــاة أفضــل بكثير«.
وتابــع الدكتــور الهاجــري »يتميــز الجهــاز 
الجديــد بصغــر الحجــم، وســهولة تركيبه في 
ــًا  الجســم، بجراحــة بســيطة تســتغرق وقت
قصيراً، بمخدر موضعي، ويخرج المريض من 
المستشــفى في اليوم نفســه، ويــزاول حياته 
بصــورة طبيعيــة. حيــث أن التقنيــة الحديثة 
يمكن زراعتها للمرضى من مختلف األعمار، 
إذ يستفيد منها المريض الطفل أو الشاب أو 
المسّن، وتتنبأ بتعرض قلب المريض للخطر، 
وتحمــي المريــض مــن المضاعفــات الصحيــة 
التــي يتعــرض لهــا المصابون بأمــراض القلب 
فــي حــال تأخرهــم عــن تلقي العــالج الطبي 
ويعتبــر الجهــاز المــزروع داخــل الجســم من 

أطــول األجهــزه عمراً ويقدر ب ١٤ ســنة.«
وختــم الدكتــور الهاجــري« وفعــاًل غــادر 
المريــض المستشــفى فــي نفس اليــوم وبعد 
أســبوع زارنــا للمراجعــة وكان بصحــة أفضل 
والنتائج كانت ايجابية جداً وبعد مرور شــهر 
علــى العــالج كان المريــض قــادراً علــى النوم 
والمشــي وممارســة عــدة أنشــطة كانــت قد 

أصبحــت مســتحيلة لــه قبــل العالج. 
قســم طــب القلــب فــي ميديكلينيــك 
مستشــفى ويلكيــر يتكــون مــن  كادر طبــي 
متكامــل لتزويــد المرضــى بخطــط عالجيــة 
حديثــة كمــا أن قســم أمــراض القلــب فــي 
ــب  ــراض القل ــالج أم ــوم بع ــفى يق المستش
وضعــف عضلــة القلــب مــن خــالل تقنيــات 
حديثــة علــى يــد طاقــم طبي متميــز وبأعلى 

المعاييــر والمســتويات العالميــة.

إجراء طبي حديث في طب أمراض القلب والشرايين ينقذ 
حياة مريض في ميديكلينيك مستشفى ويلكير بدبي

ــي  ــي الدول ــرض أبوظب ــي مع ــدر ف ص
للكتــاب في دورته ٣١ التي انطلقت أمس 
األول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 
كتــاب » عقــد اللؤلــؤ » للشــيخة صبحــة 
بنت محمد الخييلي الذى يســتعرض قصة 
ــة  ــن البيئ ــا بي ــاء تنقله ــة أثن ــاة الكاتب حي
اإلماراتيــة وحبهــا للتــراث اإلماراتي الذي 
ســعت إلى توثيقه وحفظه ونقله لألجيال 

القادمــة من خــالل الوســائط المتعددة.
وتضمــن كتــاب » عقــد اللؤلــؤ« حــوار 

واعــداد فاطمة النــزوري وتحرير وتدقيق 
ــن  ــي خمســة أجــزاء وعناوي يحــي الغالب
رئيسية شملت : محطات واسفار والتعليم 
ــح  ــتعرضا مالم ــخ مس ــات والمطب وذكري
حقبــة زمنيــة عاشــتها الكاتبة بيــن البادية 
والمدينــة ورحلــة حيــاة مفعمــة بالكثيــر 

مــن التجــارب.
يذكــر ان الشــاعرة والروائيــة الشــيخة 
صبحــة بنت محمــد الخييلي بدأت رحلتها 
مــع الكتابــة بالشــعر فكتبــْت قصائد دينية 

واجتماعيــة ووطنيــة ثم واصلت مســيرتها 
بتوثيــق الموروث الثقافي لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة من خالل عدة مؤلفات، 
ــذ  ــب من ــن الكت ــة م ــا مجموع ــر له ونش
ــن  ــي وم ــا الحال ــى وقتن ــام ٢٠١٤ وحت ع
العناويــن واإلصــدارات الثقافيــة والتراثية 
واألدبيــة: »ويــن الطــروش«، و»ويــن 
الخيــل«، و»خراريــف«، و»نهيــان بــن 
ــرًا »عقــد  ــارك رجــل التســامح« وأخي مب

اللؤلؤ«.وام

انطلقــت مســاء أمس فعاليــات المعرض 
الفنــي »ترابــط العقــول« الــذي يســتضيفه 
» كيــه غاليــري »فــي حــي دبــي للتصميــم 
والتابــع لســمو الشــيخة خولــة بنــت أحمد 
الشــيخ  الســويدي حــرم ســمو  خليفــه 
طحنــون بــن زايــد آل نهيــان مستشــار 
األمــن الوطنــي رئيســة »خولــة للفــن 
والثقافة« بمشاركة ٤ فنانين عرب مقيمين 
ــن ) ٣٠ (  ــر م ــون أكث ــة يقدم ــي الدول ف
عمــال فنيــا مــن بيــن لوحــات ومنحوتــات 
ــل. ــو المقب ــن يوني ــى ٢٠ م ــتمر حت  ويس

وأشــارت ســمو الشــيخة خولــة بنــت أحمد 
خليفــه الســويدي إلــى أن اســتضافة هــذا 
المعــرض يأتــي فــي إطــار حــرص » خولــة 
ــي  ــاهمة ف ــى المس ــة » عل ــن والثقاف للف
تعزيــز مســيرة الحــراك الثقافــي الــذي 
تشــهده اإلمــارات مــن خــالل العمــل علــى 
ــيما أن  ــن وال س ــن والفناني ــم المبدعي دع
»كيــه غاليــري« غــدا منصة ثقافيــة لإلبداع 
والتفاعــل الفنــي والثقافي والتقــاء الفنانين 
مع بعضهم والفنون بأشكالها ومجال لإللهام 
وساحة لتبادل األفكار إلى جانب دوره في 
منح مســاحة ثقافية وفنيــة للفنانين لعرض 
 إبداعاتهم أمام شريحة واسعة من الجمهور.

بنــت  خولــة  الشــيخة  ســمو  وأكــدت 
أحمــد خليفــة الســويدي إلــى أن اهتمــام 
ــة » بفــن النحــت  ــة للفــن والثقاف » خول
ال يأتــي فــي ســياق منفصــل عــن اهتمامهــا 
بســائر الفنــون واآلداب مــن خــالل تنظيــم 
الفعاليــات والمعــارض وعقــد المحاضــرات 
ــة  ــورش التدريبي ــة وال ــدوات الثقافي و الن
التــي تعنــى بدعــم الفنانيــن المتخصصيــن 
ــى جانــب  فــي هــذا المجــال اإلبداعــي إل
ــن  ــن والمهتمي ــباب الموهوبي ــد الش تزوي
ــة  ل ــة ومفصَّ ــات دقيق ــن بمعلوم ــذا الف به
عنــه وذلــك فــي إطــار ســعيها إلــى ترســيخ 
مكانــة دولة اإلمــارات ودورهــا في صناعة 
اإلبــداع واإلبتــكار وتعزيــز مركزها الثقافي 
والمبدعيــن. لإلبــداع  حاضنــة   بكونهــا 

مــن جانبهــا قالت الدكتورة لميس القيســي 
مديــرة خولــة للفــن والثقافــة لوكالــة أنباء 
اإلمــارات »وام« ان المعــرض يقــدم أعمال 

فنيــة متميــزة فــي أفكارهــا وتنوعهــا فهــو 
يقــدم منحوتــات بالرخــام األبيــض وأخــرى 
لذبذبــات عــدد مــن ســور القــرآن الكريــم 
بصــوت القارئ عبدالباســط عبدالصمد إلى 
جانــب لوحــات فنية ترمز لفــن الحروفيات 
والوجدانيــات، الفتــة إلــى أن المعــرض 
يصاحبــه عقــد ) 7( ورش فنيــة يقدمهــا ) 
٤ ( فنانيــن حــول النحــت والفــن اليابانــي 
 فــي التصميم وغيرها من المواضيع الفنية.

وأكــدت أن »كيــه غاليــري« فــي دبــي 
تمثــل منصــة لعــرض مختلــف أنــواع الفــن 
وتعريــف الجمهــور بالفنانيــن اإلماراتييــن 
والمقيميــن فــي الدولــة وكذلــك الفنانيــن 
أن  إلــى  الفتــة  الدولــة،  خــارج  مــن 
المعــارض الفنيــة القامــة التي سيســتضيفها 
الغاليــري ستشــهد تنوعــًا أكبــر لفنانين من 
جنســيات مختلفــة خاصــة أن إمــارة دبــي 
 تســتقطب زوار مــن مختلــف دول العالــم.

و قالــت آنــا ماريــا بيرســاني مديــرة »كيــه 
غاليــري« ل وام : يشــّرفني أن أشــارك فــي 
هــذا المشــروع الجميــل حيــث نهــدف إلى 
تأســيس منصــة مميــزة لجيــل الفنانيــن 
والمواهــب الجديــدة الفتــة إلــى أن حــي 
دبــي للتصميــم هــو مــكان مثالــي لإلبــداع 
لــذا نريــد أن نعــزز أي نــوع مــن اإلبــداع 
والتنــوع وأن نحوّلــه إلى فن حيث يحتضن 
الغاليــري كافــة أنــواع الفــن مــن التصاميــم 

ــب  ــى جان ــاريع إل ــى المش ــة إل المعماري
 اكتشــاف المواهب ونعمل على تطويرها .

ــى أن المعــرض يضــم أعمــال  وأشــارت إل
فنيــة اســتخدمت أنــواع جديــدة مــن الفن 
ــق  ــال المتعل ــن الجم ــدث ع ــرى تتح وأخ
ــي  ــى أنفســهن ف بالنســاء واعتمادهــن عل
أماكــن العمــل وأعمــال تتنــاول حركــة فــن 
الخــط دون أي محتــوى أي جمال األشــكال 
وتناغــم حــروف اللغــة العربية إلــى جانب 
ــن  ــد م ــتخدام العدي ــات باس ــن المنحوت ف
األســاليب المختلفــة مــا بيــن المطبوعــات 
ــاط الرخــام المزخــرف  ــن الخــط وأنم وف
 ومزيــج من الثقافات والخلفيات المختلفة.

الفتــرة  الغاليــري فــي  انشــطة  وحــول 
ــالل  ــزم خ ــا نعت ــا ماري ــت آن ــة قال المقبل
فتــرة الصيــف عقــد ورش فنيــة مــن خــالل 
إســتضافة مجموعات من األشخاص ليقابلوا 
مرشــدين مختلفيــن لديهم خبــرات متنوعة 
كعالقــة الفن بالهندســة المعمارية وقواعد 
الجمــال والمســاحة وكيفيــة االســتمتاع 
بهــا وورش أخــرى حــول فــن الســيراميك 
 واستخدام تلك العناصر واستخالص طاقتها.

وقــال الفنــان إبراهيــم حميــد انــه يشــارك 
فــي المعــرض مــن خــالل )١7( عمــال فنيــا 
يبــرز وجــوه بشــرية وحــاالت إنســانية 
تعبــر عــن حــاالت الهجــرة واالرتحــال 
ــكره  ــا ش ــن ٣ دول موجه ــا م ــم رصده ت
إلدارة »خولــة للفــن والثقافــة« و«كيــه 
حيــث  بأعمالــه  الهتمامهــم  غاليــري« 
ــا  ــة مــن نوعه تعــد مشــاركته هــذه الثالث
مؤكــدَا أنــه بتنظيمهــم واســتضافتهم لهــذه 
المعــارض الفنيــة يقدمــون خدمــة جليلــة 
لدولــة اإلمــارات خدمــة لنهضــة الفــن ألن 
 الفــن هــو الــذي يخلــد ويثبت الحضــارات.

وقالــت الفنانــة الحربلــي تأتــي مشــاركتي 
ــال  ــول« بأعم ــط العق ــرض »تراب ــي مع ف
غيــر تقليديــة هــي أعمــال مســتوحية مــن 
ــة  ــات تجريدي ــي لوح ــم ه ــرآن الكري الق
ــكل  ــى ش ــة عل ــات الصوتي ــد الذبذب تجس
ــات  ــا ان ذبذب ــت علمي ــث ثب موجــات حي
ــر  ــي كبي ــر إيجاب ــا تأثي ــم له ــرآن الكري الق

ــاغ.وام ــا الدم ــى خالي عل

للبحــوث  ترينــدز  مركــز  دشــن 
الــدورة  واالستشــارات مشــاركته فــي 
الحاديــة والثالثيــن لـــ »معــرض أبوظبــي 
ــت  ــي انطلق ــاب ٢٠٢٢« الت ــي للكت الدول
االثنيــن بجنــاح خــاص يعــرض أكثــر مــن 
ــرف  ــًا تستش ــًا متنوع ــدارًا بحثي ١٥٠ إص
المســتقبل وتحلل القضايا الراهنة وترصد 

ــي. ــالم السياس ــركات اإلس ــد ح وتفن
 وتتنوع إصدارات »تريندز« المعروضة 
فــي جناحــه الخاص رقــم G٠٥ في القاعة 
ــة  ــب أصيل ــن كت العاشــرة بالمعــرض، بي
وكتــب مترجمــة ومجموعة من السالســل 
العلمية؛ ومنها: »اتجاهات اســتراتيجية«، 
و«اتجاهات اقتصادية«، و«اتجاهات حول 
اإلســالم السياســي«، و«أوراق سياســة«، 

و«أوراق محاضرات«،... وغيرها.
الفتتــاح  األولــى  اللحظــات  ومنــذ 
المعــرض الــذي يشــارك فيــه »ترينــدز« 
مــن  العديــد  توافــد  فضــي،  كــراٍع 
واألكاديمييــن  والباحثيــن  المســؤولين 
والطــالب والجمهــور إلــى جنــاح المركــز 
مثّمنيــن جهــوده المعرفيــة الهادفــة، كما 
أشــادوا بغزارة إنتاجه وتنــوع موضوعاته 
ــا  ــة م ــى أهمي ــددوا عل ــموليتها، وش وش
يقــوم بــه ترينــدز مــن بحــوث واهتمــام 
بالشــباب الباحثين، وتمكينهم من أدوات 

ــاد. ــن والج البحــث الرصي
 فقد زارت الجناح معالي سارة مسلم، 
وزيــرة دولــة للتعليــم المبكــر، حيث كان 
ــداهلل  ــد عب ــور محم ــي اســتقبالها الدكت ف
العلــي الرئيــس التنفيــذي لـــ »ترينــدز«، 
ــه  ــة عمل ــز وطبيع ــى المرك ــا عل وأطلعه
ــا  ــد به ــي يرف ــدارات الت ــة واإلص البحثي
المجتمــع، وأهداهــا مجموعــة منهــا، 

كمــا زار الجنــاح كل مــن الدكتــور علــي 
ــي للغــة  ــز أبوظب ــس مرك ــم رئي ــن تمي ب
العربيــة التابــع لهيئــة الثقافــة والســياحة 
في أبوظبي، واألســتاذ بالل البدور رئيس 
مجلــس إدارة نــدوة الثقافــة والعلــوم في 
دبي، واألســتاذ علي ســيف النعيمي مدير 
ــع  ــر التاب ــة والنش ــدة للطباع ــام المتح ع
ــي  ــب الصحف ــالم، والكات ــي لإلع ألبوظب
وعــدد  الهتــالن،  ســليمان  الســعودي 
ــي  ــدارس أبوظب ــن أســاتذة وطــالب م م
ــرفون  ــم المش ــدم له ــث ق ــة، حي الثانوي
علــى الجنــاح نبذة مختصرة حــول طبيعة 
عمــل »تريندز« وإصداراته والقضايا التي 
ــى  ــتقل ُيعَن ــي مس ــز بحث ــا كمرك يتناوله

بالمعرفــة والثقافــة الشــاملة.
كمــا أطلعــوا الزائريــن علــى عــدد مــن 
اإلصــدارات، وخاصــة موســوعة اإلخــوان 
المســلمين التــي صــدر منهــا حتــى اآلن 
ســبعة كتب، وترجمت إلى نحو ١٥ لغة.

ــرض  ــات مع ــدء فعالي ــع ب ــًا م وتزامن
أبوظبــي للكتــاب، أطلق مركــز »تريندز« 
اســتطالعًا للــرأي حول القــراءة يرصد من 
خاللــه مــدى إقبال مجتمــع اإلمارات على 
ممارســة القــراءة، ودور معــارض الكتــب 

فــي هــذا المجال.
وثّمــن الدكتــور محمــد عبــداهلل العلــي 
الرئيس التنفيــذي للمركز جهود القائمين 
على معرض أبوظبي للكتاب، وقال إن ما 
شــاهده من تنظيم رائــع يدل على حرص 

ــة  ــى نشــر المعرف منّظمــي المعــرض عل
وتســهيل وصولهــا إلــى مختلــف شــرائح 
المجتمــع العالمــي والجمهــور. وقــال إن 
المعــرض بمــا يمثلــه مــن قيمــة ثقافيــة 
عالميــة بــات ِقبلــة المثقفيــن والناشــرين 
والُكّتــاب، كمــا أصبح محفاًل يرســخ ثقافة 
اقتنــاء الكتــب، ويزيــد الوعــي والشــغف 

ــراءة وأهميتها. بالق
وأكــد الدكتــور العلــي أن جنــاح مركــز 
ترينــدز للبحوث واالستشــارات هذا العام 
يشــهد نقلــة نوعيــة، مــن حيــث مســتوى 
اإلصدارات وكذلــك الفعاليات المصاحبة، 
والحجــم والتصميــم، وقــال إن المعــرض 
يشــكل محطــة وفرصــة مهمــة للتعريــف 
عملــه  وبطبيعــة  المركــز  بإصــدارات 
البحثــي، مشــيرًا إلــى أن ترينــدز ســينظم 
ــاركته  ــش مش ــى هام ــات عل ــدة فعالي ع
حواريــة  جلســة  تتضمــن  بالمعــرض، 
بعنــوان »الحلــول الممكنــة لمواجهــة 
الكراهيــة«، وتوقيــع اتفاقيــة مــع الهيئــة 
ــاف،  ــالمية واألوق ــؤون األس ــة للش العام
وإعــالن المبادرات المشــتركة بين جامعة 
حــول  ونــدوة  و«ترينــدز«،  اإلمــارات 
ــة. ــة األلماني ــة الخليجي ــات الثقافي العالق

وأضــاف أن المعــرض سيشــهد إطــالق 
ــدز«  ــز »ترين ــم مرك ــي يض ــف ثالث تحال
ــدف  ــع« يه ــة االتحــاد« و«توزي و«صحيف
والثقافيــة،  البحثيــة  القضايــا  لخدمــة 
ومــن الفعاليــات أيضــًا محاضــرة بعنوان: 
ــه فــي القــرن  »البحــث العلمــي وأهميت
ــراء  ــوان: »إث ــية بعن ــة نقاش ٢١«، وحلق
الطلبــة في مجال البحــث العلمي، إضافة 
ــة تعــاون مــع اتحــاد  ــع اتفاقي ــى توقي إل
ــات  ــتتوج الفعالي ــي، وس ــة اإلمارات الطلب
بخلــوة بحثيــة حــول »دور األديــان فــي 

ــز الســالم العالمــي”. تعزي

تشــارك أكاديمية الشــعر التابعــة للجنة 
الثقافيــة  والبرامــج  المهرجانــات  إدارة 
مشــاركتها  خــالل  بأبوظبــي،  والتراثيــة 
فــي الــدورة ٣١ مــن معــرض أبوظبــي 
الدولــي للكتاب ٢٠٢٢، بعددمن الفعاليات 
واإلصــدارات المهمــة التــي تتضمــن ٨ 
 حفــالت توقيــع وأمســيتين شــعريتين.

وأكــد ســلطان العميمــي مديــر أكاديميــة 
الشــعر فــي تصريــح لوكالــة انبــاء االمارات 
» وام » أن الدعــم الــذي تتلقاه االكاديمية 
والمؤسســات الثقافيــة في دولــة اإلمارات 
ــن  مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل«، كبيــر جــًدا وتحملنا مســؤولية كبيرة 
تجــاه االهتمــام بالثقافــة المحليــة وتعزيــز 
والتقاليــد،  والعــادات  الشــعر  حضــور 
الــى توجيهــات ســموه لدعــم  مشــيرا 
األدب والثقافــة فــي اإلمــارات والعالــم 
خــالل  مــن  أجمــع،  والعالــم  العربــي 
الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر للشــعراء 
واألدبــاء ممثــال بمســابقتي شــاعر المليون 
وأميــر الشــعراء اللتيــن تعتبــران مــن أكبر 
المسابقات العالمية لدعم الشعر والشعراء 
وجمهورهــا من مختلف دول العالم وليس 
 فقــط مــن اإلمــارات والعالــم العربــي.

وقــال ســلطان العميمــي، إن أكاديميــة 
الشعر تشــارك في معرض أبوظبي الدولي 
للكتــاب، فــي إطــار حرصهــا علــى التواجد 
ــل  ــذي يحت ــم فــي هــذا المعــرض ال الدائ

مكانــة مهمــة ومرموقة على صعيد خارطة 
 المعــارض الدوليــة في العالم، مشــيرًا إلى

أن األكاديمية تشــارك بعدد من الفعاليات 
رأســها  وعلــى  المهمــة،  واإلصــدارات 
باقــة مــن األعمــال التذكاريــة إلصــدارات 
ــإذن  ــه ب ــور ل ــة المغف ــى نفق ــت عل طبع
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــى الش اهلل تعال
نهيــان »طيــب اهلل ثــراه«، فــي أواخــر 
الســتينيات إلــى بداية الثمانينــات، وقد تم 
طباعــة نســخ منهــا، حيث ســتكون متوفرة 

 للجمهــور تخليــدًا لهــذه األعمــال المهمــة.
كمــا يضــم الجنــاح عــددا مــن اإلصــدارات 
الجديــدة فــي الشــعر النبطــي مــن القديم 
والحديث، وأيضًا دراســات شعرية متعلقة 
بالشــعر النبطــي والفصيــح، باإلضافــة إلــى 
ــة  ــًا أن األكاديمي ــعر، مضيف ــن الش دواوي
خــالل مشــاركتها فــي المعــرض تفتــح باب 
التسجيل للموسم الدراسي الجديد، وتقيم 
مجموعــة من حفــالت التواقيع وأمســيتين 

شعريات.وام

انطالق المعرض الفني »ترابط العقول« »بمشاركة ٤ فنانين عرب صدر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب »عقد اللؤلؤ« لصبحة الخييلي
خولة السويدي: »كيه غاليري« منصة ثقافية لإلبداع والتفاعل الفني والثقافي

»تريندز« يدشــن مشـاركته فـي »أبوظبي للكـتـاب«

أكاديمية الشعر تشارك فى معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 بعددمن الفعاليات واإلصدارات المهمة

 محمد العلي:
المعرض ِقبلة المثقفين 

والناشرين والكّتاب

خولة السويدي: تعزيز مسيرة 
الحراك الثقافي الذي تشهده 
اإلمارات من خالل العمل على 

دعم المبدعين والفنانين

ترسيخ مكانة اإلمارات 
ودورها في صناعة اإلبداع 
واالبتكار وتعزيز مركزها 
الثقافي بكونها حاضنة 

لإلبداع والمبدعين

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

الهاجري: يتميز الجهاز الجديد 
بصغر الحجم وسهولة تركيبه 

بجراحة بسيطة تستغرق وقتًا قصيرًا 
بمخدر موضعي ويخرج المريض 

من المستشفى في اليوم نفسه، 
ويزاول حياته بصورة طبيعية

التقنية الحديثة يمكن زراعتها 
للمرضى من مختلف األعمار إذ 

يستفيد منها المريض الطفل أو 
الشاب أو المسّن وتتنبأ بتعرض قلب 
المريض للخطر وتحمي المريض من 

المضاعفات الصحية
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يفرض  أن  للدراجات  اإلمارات  منتخب  استطاع 
هيمنته على غمار مسابقات الدراجات ويغرد بعيدًا 
المنتخبات ويحصد ١١  الخليجية عن بقية  األلعاب 
ميدالية ملونة من أصل ١٤ تم تخصصيها بوجه عام 
لمسابقة الدراجات في الدورة، حيث حقق منتخبنا 
الوطني للسيدات العالمة الكاملة بحصد ٤ ذهبيات 
ذهبيات   ٣ الرجال  منتخب  حقق  فيما  أصل٤  من 

وفضيتان وبرونزيتين.
واختتم منتخبنا الوطني للدراجات مشواره المميز 
والحافل بالنسخة الثالثة من دورة األلعاب الخليجية 
التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خالل الفترة 
)١٦-٣١( من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من ١7٠٠ 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  من  رياضي 
بحصد ٣ ميداليات جديدة في سباق الطريق للرجال 

للفردي والفرق.
وحصل أحمد المنصوري على الميدالية الذهبية 
 ،١:٤٩:٣٥ الرجال  فردي  لفئة  الطريق  مسابقة  في 
فيما حصد يوسف ميرزا الميدالية البرونزية، وفاز 
فاز  كما  الفضية،  بالميدالية  ناصر  أحمد  البحريني 
منتخبنا الوطني المكّون من يوسف ميرزا ، أحمد 
المنصوري ، جابر المنصوري ، خالد معيوف ،سيف 
معيوف الكعبي ،وليد النقبي بذهبية الفرق لسباق 
الطريق بزمن ٥:٢٨:٤٥ وحصل المنتخب البحريني 
على المركز الثاني، والمنتخب الكويتي بالمركز الثالث.

وعلى صعيد مسابقات الرياضات اإللكترونية توج 
كل من سالم السويدي وإبراهيم الحمادي بفضية لعبة 
الفيفا، فيما فاز المنتخب الكويتي بالذهبية والٌعماني 

بالميدالية البرونزية.
وفي منافسات اليوم األول للجودو تمكن العبو 
منتخبنا الوطني من إهداء اإلمارات ٣ ميداليات ملونة 
حيث توج جورام درانا شغيلي بوزن تحت ٦٦ كغ 
بالميدالية الذهبية عقب فوزه على الكويتي عيسى 
والبحريني  هوساوي  مؤنس  والسعودي  المرزوق 

محمد نايف.
وتوج سعيد النقبي بالميدالية الفضية بوزن تحت 7٣ 
كغ بعد فوز البحريني رمضان كودجاكوف بالميدالية 
الذهبية، كما توج أحمد السميري بالميدالية البرونزية 

بوزن تحت ٦٠ كغ.
وصعدت اإلمارات إلي المركز الرابع في جدول 
الترتيب العام برصيد ٣٤  ميدالية ملونة بواقع ١٢ 
ذهبية، و١٢ فضية، و١٠ ميداليات برونزية، واستمرت 
دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها 
للجدول بإجمالي ٦٢ ميدالية بواقع ٢٣ ذهبية و١٩ 
فضية و٢٠ ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين 
في المركز الثاني بإجمالي ٤٨ ميدالية منها ١7 ذهبية 
و١٩ فضية و١٢ ميدالية برونزية، وحلت قطر في 
المركز الثالث بإجمالي ٣٩ ميدالية بواقع ١٢ ذهبية 
و١٥ فضية و١٢ برونزيات، تلتها سلطنة ٌعمان في 
المركز الرابع بإجمالي ميداليات ٢7 ميدالية بواقع 
برونزية،  ميداليات  و١١  فضيات،  و٥  ذهبيات   ١١
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس 
بإجمالي ٣٦ ميدالية بواقع ٨ ميداليات ذهبية، و ١٠ 

ميداليات فضية، و١٨ ميدالية برونزية.
وأكد أحمد المنصوري على أن اإلنجازات والنجاحات 
تتضاءل مهما كان حجمها أمام دعم واهتمام القيادة 
الرشيدة، وأن ما يتم تحقيقه لن يوفي قيادتنا حقها 
إلى  مشيرًا  الدوام،  على  الوطن  ألبناء  تقدمه  وما 
أن الخطة المرسومة من العبي الفريق والتوقعات 
بفضل  بنسبة٩٥%  تحققت  المنافسات  سبقت  التي 
التنسيق المشترك بين جميع الدراجين والذي أدى 
والمميزة  الناجحة  الدراجات  مسيرة  استكمال  إلى 

في الدورة الخليجية.
وأوضح المنصوري أن العمل الجماعي وإعالء مصلحة 
الدراجة اإلماراتية كان له الفضل في الوصول إلى تلك 
المكانة المشرفة، مبينًا أن الظروف المناخية مّثلت 
تحديًا كبيرًا فـي بداية السباق، ولكن توجيهات الجهاز 
الفني بقيادة المدرب عبد اهلل سويدان وخبرة قائد 
منتخبنا الوطني يوسف ميرزا عززت موقف الدراجة 
اإلماراتية في هذا المحفل الخليجي القوي الذي يأتي 
بعد انتهاء المعسكر الخارجي في إسبانيا حيث تم 
التركيز خالله على تحقيق أكبر قدر من االستفادة 

وتحقيق أفضل النتائج.
أكد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة 
بأن المشاركة ضمن منافسات دورة األلعاب الخليجية 
بالكويت تأتي ضمن خطة االتحاد لالستعداد للمشاركة 
في أجندة المحافل المهمة خالل المرحلة المقبلة 
ومنها دورة ألعاب التضامن اإلسالمي التي تستضيفها 

مدينة قونيه بتركيا شهر أغسطس المقبل.
وأوضح التميمي أن االتحاد وضع هدف المشاركة من 
الدورة الخليجية بالكويت بتحقيق ٤ ميداليات ذهبية في 
أوزان مختلفة، حيث تحقق ضمن منافسات اليوم األول 
الميدالية الذهبية عن طريق الالعب جورام دراناشغيلي، 
وهو األمر الذي يبشر بحصد المزيد من الميداليات مع 
عدم إغفال ذكر الميداليتين الفضية والبرونزية اللتان 
تم حصدهم عن طريق سعيد النقبي وأحمد السميري.

وأضاف التميمي أن العبو منتخبنا الوطني دخلوا 
بمعسكرين قبل انطالق الدورة الخليجية بجورجيا 
وأوزبكستان بهدف إعدادهم على أفضل نحو ممكن 
وظهورهم بالصورة المنشودة خالل المنافسات في 

جميع األوزان.
أكد سعيد الطاهر األمين العام التحاد الرياضات 
االلكترونية، أن مشاركة منتخبنا للرياضات االلكترونية 
في دورة األلعاب الخليجية تعتبر أول مشاركة رسمية 
خارجية، حيث سبق المشاركة بنظام اللعب المرئي 
»عن بعد«  في بطولتي غرب آسيا األولى والثانية 
بالتعاون مع اتحاد اإلمارات لكرة القدم وحقق فيهما 
أن  إلى  مشيرًا  والثالث،  األول  المركزين  المنتخب 

المنتخب يتطلع إلى التميز في مشاركته الخليجية 
وتحقيق مزيد من اإلنجازات التي دشنها في بحصد 
الميدالية الفضية في مسابقة »فيفا« ويأمل مواصلة 
 “ league of legends“ التألق في دوري األساطير

ثاني مسابقات الرياضات االلكترونية في البطولة. 
وأشار الطاهر إلى أن منتخب الرياضات االلكترونية 
وتم  أيام   ٤ لمدة  دبي  في  داخليًا  معسكرًا  خاض 
 league“ التعاقد مع مدرب بريطاني لتدريب فريق
of legends “، الفتًا إلى أن المنتخب يضم مجموعة 
من العناصر المتميزة حيث تأهل العبين من المنتخب 
إلى التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة العالم لكرة 
القدم “FIFA E” والتي ينظمها االتحاد الدولي لكرة 
المقبل  أغسطس  الدنمارك شهر  في  »فيفا«  القدم 
حيث سيمثل منطقة الشرق األوسط ٣ فرق ويأمل أن 
تكون اإلمارات ضمن هذه الفرق الثالثة، مثمنًا جهود 
اللجنة األولمبية الوطنية في تسخير جميع اإلمكانيات 
وتوفير االحتياجات لنجاح مشاركة منتخب اإلمارات. 

هوكي الجليد
نظيره  على  الجليد  لهوكي  الوطني  منتخبنا  فاز 
السعودي بنتيجة ٥ – ١ في مستهل مبارياته بمرحلة 
المجموعات ضمن منافسات دورة األلعاب الخليجية 
للرياضات  الكويت  نادي  استضافها  والتي  بالكويت 

الشتوية.
وسيطر منتخبنا الوطني على المباراة أغلب األوقات 
اللقاء  حسم  من  خالله  من  تمكن  منظم  بأسلوب 
االفتتاحي معززًا انطالقته بنتيجة مميزة، حيث حرص 
وفد اإلمارات الرسمي برئاسة المهندس الشيخ سالم 
بن سلطان القاسمي على الحضور ومؤازرة المنتخب 
كما حضر سعادة الدكتور مطر النيادي سفير دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لدى الكويت والمهندسة 
عزة بنت سليمان األمين العام المساعد للجنة األولمبية 

الوطنية للشؤون اإلدارية والمالية.
خسر عبد الرحمن الجناحي العب منتخبنا الوطني 
للتنس من نظيره السعودي سليمان القاسم بمنافسات 
دور ال١٦ بعد تقدم األخير ٦-٢ وتعادل العب منتخبنا 
بنتيجة  المباراة  من  الثانية  المجموعة  في  الوطني 
٦-٤ قبل أن يحسم الالعب السعودي المباراة ويفوز 

بالمجموعة الثالثة بنتيجة  ٦-٤.

كرة الطاولة
خسر منتخبنا الوطني لكرة الطاولة بصعوبة أمام 
نظيره الكويتي ٢-٣ ضمن منافسات الفرق والذي مثله 
الثالثي الشاب صالح البلوشي وعبداهلل البلوشي وعيسى 
المنافسة  حسابات  من  المنتخب  ليخرج  البلوشي، 
للهزيمة  التعرض  بعد  األولى  الثالثة  المراكز  على 

الثالثة على التوالي. 
وقال عبداهلل محمد البلوشي العب منتخبنا لكرة 
الطاولة، إن المنتخب كان يتطلع إلى تحقيق نتائج 
أفضل رغم المنافسة الصعبة من المنتخبات الخمسة 
المشاركة في مسابقة كرة الطاولة لفئة الفرق، مشيرا 
محترفين  العبين  مشاركة  شهدت  البطولة  أن  إلى 
في  النتائج  تعويض  زمالئه  مع  ويأمل  وأولمبيين، 
أفضل  مراكز  وتحقيق  والزوجي  الفردي  منافسات 

رغم وجود العبين مصنفين. 
من جانبه، أوضح خالد صقر الحاي إداري منتخبنا 
الوطني لكرة الطاولة، أن المنتخب غاب عن المشاركة 
الخارجية لسنوات بسبب جائحة كورونا، حيث يتواجد 
في المنتخب العبين شباب بعد أن كان في السابق 
يضم نخبة من الالعبين المخضرمين، الفتًا إلى أن 

المنتخب يملك فرصة للمنافسة في مسابقة الزوجي 
عبر الثنائي صالح البلوشي وزميله عبداهلل البلوشي 
بعد إسدال الستار على منافسات الفرق التي ضمت 

العبين مخضرمين.
اختتم »أبيض السيدات« مشاركته في مسابقة كرة 
الصاالت التي أقيمت في مجمع الشيخ سعد العبداهلل 
ضمن دورة األلعاب الخليجية بالكويت بخسارته أمام 
في  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة  السعودي  نظيره 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وانتهى الشوط األول بتقدم السعودية بهدف دون 
في  التعادل  راشد هدف  صالحة  أحرزت  بينما  رد 
الشوط الثاني قبل أن يرد المنتخب السعودي بإضافة ٣ 
أهداف ليحقق الفوز ويحصل على الميدالية البرونزية.

شهد االجتماع الـ ٩٥ للمكتب التنفيذي لمجلس 
رؤساء اللجان األولمبية الخليجية، والذي أقيم على 
هامش دورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي 
تستضيفها  الكويت حتى ٣١ مايو الجاري إقرار إقامة 
النسخة األولى من دورة األلعاب الرياضية الخليجية 
للناشئين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، العام 

المقبل ٢٠٢٣.
بين دول مجلس  التعاون  أطر  االجتماع  وناقش 
التعاون الخليجي واألردن في المجال الرياضي وسبل 
تعزيزها في الفترة المقبلة، والعديد من المواضيع 
التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في 

المجال الرياضي واألولمبي.
وشاركت المهندسة عزة بنت سليمان األمين العام 
المساعد للجنة األولمبية الوطنية للشؤون اإلدارية 
والمالية في االجتماع الـ ٩٥ للمكتب التنفيذي ألصحاب 
السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية 
الخليجية والذي عقد أمس االثنين بفندق الفورسيزون 

بالكويت برئاسة األمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز 
رئيس الدورة الحالية بحضور خليفة بن سعيد العبري 
األمين العام المساعد للشئون االقتصادية والتنموية 
باألمانة العامة والدكتور عادل الزياني رئيس قطاع 
شئون اإلنسان والبيئة باألمانة العامة واألمناء العامون 
األمين  المجالي  ناصر  و  الخليجية  األولمبية  للجان 

العام للجنة األولمبية األردنية.
وبدأ االجتماع بكلمة ترحيبية لألمير فهد بن جلوي 
بن عبد العزيز ، قبل أن يبدأ الحضور في استعراض 
بنود جدول األعمال والتي تضمنت مناقشة هيئة فض 
المنازعات الرياضية الخليجية، واعتماد مهام وأعضاء 
فعاليات  سير  على  اإلطالع  ثم  اإلستشارية،  اللجان 
)الكويت  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة 
٢٠٢٢( ومناقشة نتائج االجتماع الثاني لفريق عمل 
متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للرياضة الخليجية، 
ومناقشة التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون 

الخليجي والمملكة األردنية الهاشمية.
اتحاد  إدارة  العليلي، عضو مجلس  وهنأت هند 
اإلمارات لرياضة المرأة، بطالت اإلمارات الحائزات على 
ميداليات ملونة خالل مشاركتهن في منافسات ألعاب 
القوى والدراجات الهوائية بدورة األلعاب الخليجية 
فخر  مدعاة  المشرف  إنجازهن  أن  مشيرة  الثالثة، 
واعتزاز والمثابرة على تحقيق األكثر واألفضل في 

باقي المسابقات النسائية بالدورة.
وثمنت جهود اللجنة األولمبية الوطنية في توفير 
كل سبل الدعم لمنتخبات اإلمارات المشاركة بالدورة، 
كما أشادت بالقدرات التنظيمية العالية لدولة الكويت 

الشقيقة لخروج الدورة الخليجية بأبهى حلة.
وأشارت إلى أهمية أن تتحفز ابنة اإلمارات في 
هذه المشاركة الخليجية إلنجازات ريادية على الصعيد 
العربي واآلسيوي والعالمي، بعد أن حققت نجاحات 
مشهودة في جميع األلعاب الرياضية، بفضل الرعاية 
السامية التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 
رئيسة االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس األعلى 
لألمومة والطفولة، الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية 
األسرية »أم اإلمارات«، التي جعلت من الفتاة اإلماراتية 
شخصية رياضية متمكنة وطموحة في مختلف الرياضات.

في  المرأة  لرياضة  اإلمارات  اتحاد  أن  وأكدت 
العامة  األمينة  السويدي،  نورة  سعادة  رئاسة  ظل 
لالتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد اإلمارات لرياضة 
المرأة، بجهودها الحثيثة ورؤاها المستنيرة، يعمل 
على فتح األبواب أمام بطالت اإلمارات للتألق في 
جميع األلعاب الرياضية، في ظل بيئة داعمة وممكنة 
وحافزة تضمن لهن حقوقهن وتراعي خصوصياتهن، 
ضمن رؤية استشرافية تقوم على التفكير التشاركي 
والعمل بروح الفريق لإلسهام في مسيرة المرأة من 
خالل خطط وبرامج نوعية تدعم مكتسباتها وزيادة 
الرياضية واالرتقاء بقدراتها  المحافل  مشاركتها في 
الفنية لمستويات أعلى من التطور، وذلك بالتعاون 
مع جميع الجهات المعنية بالرياضة النسائية بالدولة.

تنطلق اليوم منافسات تحديد أصحاب المراكز الثالث 
األولى لكرة السلة للرجال بدورة األلعاب الخليجية 
والتي تتوقف على مباريات الدور نصف النهائي التي 
تقام مساء اليوم حينما يالقي منتخبنا الوطني نظيره 
تأجيلها بسبب سوء  التي تم  المباراة  البحريني في 
األحوال الجوية، كما يسبق لقاء منتخبنا الوطني مباراة 
المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي في ذات الدور.

كما تشهد منافسات اليوم مشاركة ٤ العبين من 
منتخبنا الوطني للجودو هم خليفة القبيسي بوزن ٨١ 
كغ ونجارا تتشفيلي بوزن ٩٠ كغ ورامي بوزن ١٠٠ 

كغ ومحمدوف بوزن فوق ال١٠٠ كغ.
نظيره  الجليد  لهوكي  الوطني  منتخبنا  ويالقي 
يستهل  كما  بالدورة،  الثانية  مباراته  في  الكويتي 
منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال منافساته بمواجهة 

المنتخب السعودي.
مباراته  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  ويخوض 
الرابعة مع المنتخب الٌعماني، فيما يخوض منتخبنا 
عن  الفردي  منافسات  اليوم  الطاولة  لكرة  الوطني 
طريق الالعب صالح الدين البلوشي الذي يواجه نظيره 
السعودي تركي المطيري، كما يخوض الثنائي صالح 
الدين البلوشي وعبد اهلل البلوشي منافسات الزوجي 

أمام المنتخب السعودي.
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عفا  قديمة  حافلة  مجرد  الحافلة  هذه  تبدو  قد 
عليها الزمن، لكن عندما تدخل إليها، ستكتشف أنها 

تحولت إلى منزل رائع مجهز بكل وسائل الراحة.
الحافلة المطلية باللون األزرق الفاتح عبارة عن 
منزل ذو طابقين عتيق إلى حد ما تم تحويله إلى 
منزل فريد من نوعه، وهو متوفر اآلن في السوق 
مقابل ٣٥٠٠٠ جنيه إسترليني )٤٤ ألف دوالر(. إيلي 
بانر بول )٣٦ عامًا( من إكستر، ديفون، كانت مالكة 
عليها  وأطلقت  عام ١٩77،  إلى  تعود  التي  الحافلة 
اسم بيتي على اسم ابنة أحد األصدقاء، واحتفظت 
بها كمنزل ثابت منذ عام ٢٠١٨، إلى جانب تأجيرها 

كمنزل للعطالت منذ عام ٢٠٢٠.
و قالت إيلي، التي اشترت الحافلة في عام ٢٠١٦ 
»كنت أعيش في غرب لندن في ذلك الوقت لكنني 
أردت حًقا الخروج إلى الريف. دعتني صديقي إلى 
كانت  الحقول.  أحد  في  كوخ  في  وأقمت  ديفون 
هذه أول تجربة لي مع ديفون. لقد أحببت الريف 
شعرت  لقد   - النجوم  تحت  والنوم  النقي  والهواء 

بالتحرر الشديد«.
وأضافت إيلي » لقد جذبني حًقا العيش في منزل 

صغير. إنه تغيير في طريقة التفكير بداًل من تكديس 
المزيد من األشياء. يتعلق األمر بالعيش مع القليل 
والعودة إلى األساسيات والحصول على ما تحتاجه فقط«.

و قررت إيلي أن تأخذ الحافلة القديمة وتحولها 
على  طابقين  من  »منزل صغير  بأنه  تصفه  ما  إلى 
عجالت«، مع الحرص على استعادة بعض الميزات 
األصلية وإعادة توظيفها، فقد تم تحويل أزرار توقف 
الحافلة، على سبيل المثال، إلى مفاتيح إضاءة، في 
حين أن حقيبة أمتعة السائق تعمل اآلن كمساحة 

تخزين مفيدة في المطبخ.
ويتسع منزل الحافلة لما يصل إلى أربعة أشخاص، 
ويتميز بتصميم مفتوح لتجنب الشعور بالوجود في 
وسيلة نقل عام ضيقة. وتم تحويل المقاعد األمامية 
في السطح العلوي إلى غرفة دراسة وغرفة تبديل 
مالبس وغرفة نوم مع سرير بحجم كينغ - كما يوجد 

حمام على متن الحافلة.
ويوجد مطبخ مجهز بالكامل مع موقد وفرن وثالجة 
وفريزر ومغسلة، باإلضافة إلى غرفة معيشة مع موقد 
يعمل بالحطب ومنطقة جلوس تتسع لما يصل إلى ١٢ 

فرد، بحسب موقع ميترو البريطانية.وكاالت

يرسم عدد من المخرجين المغاربيين في أفالمهم 
المعروضة ضمن مهرجان كان في فرنسا هذه السنة 
صورة جيل شاب على حافة االنفجار، وتقول المخرجة 
أريج السحيري بهذا الصدد »بلداننا جميلة جدًا لكّن 

الناس فيها يختنقون«.
اختارت المخرجة الفرنسية التونسية حقاًل مزروعًا 
بأشجار التين في الريف التونسي غالبية العاملين 
فيه نساء، مسرحًا ألحداث فيلمها الروائي الطويل 
السبت  ُعرض  الذي  التين«  أشجار  »تحت  األول 
ضمن قسم »أسبوَعي المخرجين« في مهرجان كان.

لوالدين  فرنسا  في  المولودة  المخرجة  تنفي 
تونسيين، أن تكون تعكس في عملها أي صور نمطّية، 
وتروي أنها تصّورت »مجتمعًا مصّغراً تونسيًا، وبصورة 
عاّمة مغاربّيأ«. وتضيف »سواء تحدثنا عن المغرب 
أو الجزائر أو تونس، إنه الشباب ذاته الذي يختنق 

في كّل مّرة«.
قال الممثل آدم بسة لفرانس برس إن »المشكلة 
هي أن من المستحيل العيش كما نوّد«، وهو يؤدي 
دور علي في فيلم »حرقة« للمخرج لطفي ناثان 
الرسمية،  المسابقة  ضمن  الخميس  عرض  الذي 

وكذلك خارجها.
الفيلم مصير علي، تونسّي شاب يعتاش  يروي 
من بيع البنزين المهّرب على حافة الطريق، ليطرح 
تساؤالت حول إرث الثورة التونسية التي شكلت 
شرارة لحركة الربيع العربي. فبعد أكثر من عشر 
سنوات على قيام محمد البوعزيزي بإحراق نفسه 
ثورة  بذلك  مطلقا  البائسة  ظروفه  على  احتجاجًا 

الياسمين، هل تبدل الوضع؟
ال تزال الحال على ما هي بحسب الفيلم الذي 
يفضح الفساد وانعدام األفق والفقر المتفّشي. يقف 
علي على شفير االنهيار، والجنون. الخيار الوحيد 
برأيه هو مغادرة تونس والرحيل إلى أوروبا عبر 
سلوك طريق البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر، 

على غرار العديد من المهاجرين من قبله.
ينقل الفيلم بكثير من الواقعية مفاصل مجتمع 
يمنع األفراد من التحرر ويكّبلهم. ويوضح المخرج 
لطفي ناثان لوكالة فرانس برس أن الفيلم يكشف 
بصورة خاصة »يأس جيل يشعر بأنه ممنوع من 
العيش«. ويتابع »أردت وصف مجتمع يسجن الناس 

من دون أن يترك فعليا منفذا«.وكاالت

تتواجد الكثير من المناطق السياحية التي تجذب 
السياح في جميع أنحاء العالم ابتداء من المنتجعات 
أن بعض  األثرية، غير  بالمناطق  وانتهاء  السياحية 
الوجهات السياحية تتميز بأجوائها المرعبة والغامضة، 

والتي تمثل عاماًل إضافيًا يدفع السياح الرتيادها.
يعد ركوب القوارب في أكبر نظام شالل في العالم 
من أكثر األشياء التي يمكن ممارستها في المنطقة، إال 
أن حوادث مقتل السياح التي تكررت في منطقة حلق 
الشيطان جعلت من هذه الوجهة موقعًا يثير الرعب.

يتميز جبل ماونت هوا، بأنه أحد أخطر المرتفعات 
في العالم، إذ يتطلب بنية جسدية قوية وجرأة كبيرة، 
للتجوال عبر منحدراته. تتوفر خدمة التلفريك في 

ماونت هوا أيضًا.
بدأت الفنانة المحلية تسوكيكي أيانو، بمشروع 
فني كبير في القرية، بعدما غادرها السكان، مما 
دفعها الستبدالهم بدمى بحجم البشر، وهذا أعطى 

مظهراً مرعبًا للقرية وجعلها وجهة سياحية مميزة.
تقع جنوب العاصمة مكسيكو سيتي، وتحتوي على 
مئات الدمى والعرائس المصلوبة على جذوع وأغصان 
األشجار التي تغطي أرض تلك الجزيرة الرهيبة. ويقال 
إن هذه الدمى تم تعليقها من قبل شخص يدعى دون 
جوليان على مدار سنوات طويلة إثر مشاهدته لطفلة 
صغيرة غارقة في المياه، وعندما حاول إنقاذ الطفلة 
اكتشف بأنها دمية فبدأ بتعليق الدمى المرعبة في 
جميع أنحاء الجزيرة، بعدما علم بأن طفلة صغيرة 
غرقت في نفس المكان منذ عشرات السنين وهي 

تحمل دميتها.
يلجأ األشخاص المصابون باالكتئاب واليائسون من 
حياتهم إلى هذه الجزيرة إلنهاء حياتهم فيها. وقد 
أصبح األمر سيًئا لدرجة أن الشرطة المحلية بدأت في 
تعليق الفتات مبهجة على األشجار لردع األشخاص 

عن االنتحار.وكاالت

احتفــظ فيلــم اإلثــارة والرعــب »دكتــور 
ــس«  ــرس أوف مادن ســترينج إن ذا مالتيفي
بصدارة إيرادات السينما األمريكية لألسبوع 
الثالــث على التوالي محققــًا إيرادات بلغت 
٣١.٦ مليون دوالر. والفيلم بطولة بنديكت 
كامبرباتــش وسوتشــيل جوميــز وإليزابيــث 

أولســن وإخــراج ســام رايمي.
ــد  ــم الدرامــا التاريخــي الجدي وجــاء فيل
)داونتــون آبــي: إيــه نيــو إيــرا(« داونتــون 
آبــي: حقبــة جديــدة« فــي المركــز الثانــي 
مســجاًل ١٦ مليــون دوالر. والفيلــم بطولــة 
ناتالــي بــاي وهيــو بونفيــل وســامانثا بونــد 
وجيم كارتر ومن إخراج ســيمون كورتيس.

المتحركــة  الرســوم  فيلــم  وتراجــع 

الكوميــدي )ذا بــاد جايــز( »األشــرار« مــن 
المركــز الثانــي إلــى المركــز الثالث مســجاًل 

٦.١ مليــون دوالر.
كمــا تراجــع فيلم الكوميديــا والمغامرات 
)ســونيك ذا هيدجهوج ٢( »القنفذ ســونيك 
٢« مــن المركــز الثالــث إلــى المركــز الرابع 
بإيرادات بلغــت ٣.٩ مليون دوالر. والفيلم 
بطولــة جيم كاري وجيمس مارســدن وتيكا 

ســومبتير ومــن إخراج جيــف فولر.
جــاء فيلــم الرعــب والخيــال العلمــي 
الجديد )مين( »رجال«   في المركز الخامس 
مســجاًل ٣.٣ مليــون دوالر. والفيلــم بطولــة 
جيســي باكلــي وروري كينيــر ومــن إخــراج 

ــد.وكاالت اليكس جارالن

حافلة قديمة تتحول إلى منزل فريد من نوعه مخرجون من المغرب العربي يعرضون أفالمهم في مهرجان كان

شالالت اجوازو في األرجنتين تتصدر الوجهات السياحية األكثر رعبًا »دكتور سترينج« يواصل تصدره إيرادات السينما األمريكية

بينما يمكن أن تؤدي المشاحنات بين األشقاء 
إلى إحداث فوضى في المنزل، فإن األمر ال يصل 
إلى ما يحدث في عالم الدبابير، حيث يلتهم 

اإلخوة بعضهم عندما ينخفض الطعام.
كوبي  جامعة  من  بحثي  فريق  واكتشف 
اليابانية هذا السلوك في نوع من الدبابير يسمى 
»آيسودونتيا هارماندي«، وأعلنوا عنه في العدد 

األخير من دورية »بلوس وان«.
وينتمي هذا النوع إلى »دبابير انفرادية« ال 
تعيش بشكل جماعي في خاليا النحل، ولكنها 

في الواقع تعيش في تجاويف النباتات.
وتضع اإلناث نحو ١٢ بيضة، وتوفر في العش 
قبل إغالقه أجسامًا من الحشرات المشلولة، كي 
تأكلها اليرقات عندما تفقس، ولكن إذا كان أكل 
الحشرات المشلولة يبدو مزعجًا بدرجة كافية، 
إذا نفد  فإنه ال يقارن بما سيحدث بعد ذلك 
هذا الطعام، حيث تبدأ بعض اليرقات في التهام 

إخوتها وأخواتها.
وأمضى الباحثون اليابانيون خمس سنوات في 
جمع وتحليل أكثر من ٣٠٠ عش بين عامي ٢٠١٠ 
و٢٠١٥، وقاموا بحساب عدد البيض والشرانق 
واليرقات لتحديد حجم األعشاش قبل تسجيل 
الحالة العامة في مراحل النمو المختلفة، لُيفاجأوا 

بهذا االكتشاف.
كما قام الباحثون بتربية يرقات في ٣٩ عشًا، 
ورصدوا انخفاضًا في الحضنة في نحو 77 في 
المائة من هذه األعشاش خالل مراحل اليرقات، 
وفي نحو ٥٩ في المائة منها بعد مرحلة الشرنقة.

ووجد الخبراء أن الدبابير آكلي أخواتها كانت 
عادة أكبر من األشقاء الذين تم التهامهم، وكثيرًا 
ما كان الضحايا حديثي الوالدة أو ال يزالون صغارًا 
جدًا ويتشبثون بفرائسهم من الحشرات.وكاالت

عندما بدأ »بريان ماكورماك« البالغ من العمر ٦٥ عامًا 
في استخدام مجموعة أدوات االختبار المنزلية للكشف عن 
سرطان األمعاء، وجد أن العملية محرجة وغير مريحة. 
شعر بأنه يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لتسهيل 
أخذ العينات، خصوصًا عندما يتعلق األمر بالتخلص من 
أدوات االختبار. لذلك توجه براين، الذي قضى أكثر من 
عقدين عاماًل في مناجم وأنفاق الفحم، إلى مطبخه - 
المواد  بعض  لُيجرب   – اآلن  يسميه  كما  أو »معمله« 
الكيميائية المنزلية وكانت فكرته بسيطة للغاية: تصميم 
منتجات تذوب في الماء على الفور... كان ذلك قبل ست 

سنوات عندما حول المطبخ إلى مختبر لتنفيذ فكرته.
موفقة  االختراع  عالم  في  له  محاولة  أول  تكن  لم 
حسب ما قاله لـ)بي بي سي( البريطانية، بل أدت أولى 
الخاص به. لكنني لم  الميكروويف  تجاربه إلى تفجير 

أستسلم، حسب تصريحه.
وإقرارًا منه بافتقاده للمهارات الكيميائية األساسية، 
استعان باختصاصي في الورق القابل للذوبان يعيش في 
أوهايو وكان يقوم بتطوير حاوية للفضالت البشرية قابلة 
وافقت  وبينما  باسمه.  اختراع  براءة  بموجب  للغسيل 
السلطات السويدية على منتجه، فإن هيئة الصحة الوطنية 

في المملكة المتحدة رفضته بسبب تكلفته.
نكسة مماثلة قد ُتحبط أي شخص غيره، لكنها بالنسبة 
لبريان كانت البداية لسلسلة من االختراعات حصل بموجبها 
على مجموعة من براءات االختراع تحمل اسمه. وقد 
وقع اآلن صفقات كبيرة مع شركات التجميل والرعاية 

الصحية في المملكة المتحدة وغيرها.
ويقول: بعد الكثير من العمل الشاق، اكتشفت أنني 
أستطيع المغامرة في صناعة منديل مبلل قابل للذوبان، أي 
المنديل الذي يستطيع أداء الوظيفة ثم التحلل والذوبان 

بسهولة وفي الوقت ذاته صديق للبيئة.وكاالت

في فرنسا، يواجه المكفوفون وضعاف البصر صعوبة 
كبيرة في تصفح مواقع اإلنترنت، إذ إن غالبيتها الساحقة 
ال تأخذ في االعتبار حالتهم، وغير مكّيفة لذوي االحتياجات 

الخاصة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فالخدمات الرقمية العامة وتلك التابعة لكبرى الشركات 
الخاصة ُملَزمة، نظراً إلى كونها باتت أدوات أساسية ال 
متاحًا  استخدامها  بجعل  اليومية،  الحياة  في  عنها  غنى 
لجميع المواطنين بطريقة متكافئة، ومنهم ذوو اإلعاقة، 
وأولئك الذين يعانون اضطرابات البصر والسمع والحركة 
واضطرابات التعلم غير اللفظي، إال أن غياب العقوبات على 
الجهات المخالفة يؤدي إلى عدم انطباق هذه المواصفات 

إال على قّلة منها.
ومن المفترض أن يتاح للمكفوفين البالغ عددهم في 
فرنسا 7٠ ألفًا، وكذلك لضعاف البصر وهم نحو مليون 
ونصف مليون، االستماع إلى قراءة صوتية للنص المعروض 
على شاشة الكومبيوتر، ووصف للصور اإلعالمية، وإرشاد 
إلى الخانات التي ينبغي ملؤها. ونظراً إلى عدم قدرة ذوي 
اإلعاقات البصرية على رؤية المكان الذي تشير إليه فأرة 
الكومبيوتر، يمكنهم استخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

ويقول المسؤول عن اإلتاحة الرقمية في جمعية »فالنتان 
هاي« مانويل بيريرا: ال أملك القدرة على رؤية الصفحة 
بأكملها، بل أّطلع على محتوياتها صوتيًا جزءاً تلو اآلخر.

إال أن هذه العملية الشاقة قد تتوقف في أي لحظة إذا 
لم تكن خانة ما مرّمزة على النحو المناسب. فعندما يمأل 
الكفيف طلبية شراء عبر اإلنترنت مثاًل، قد ينجز معظم 
الخطوات المطلوبة، لكّنه قد يقع فجأة على خانة غير 
مشّفرة.تعرقل العملية برّمتها، وتنسف كل الجهد الذي 
بذله، فيسمع مثاًل عبارة »مربع يجب ملؤه« من دون، 
أن يعرف بالتحديد ما إذا كان المطلوب اسمه أو عنوانه 

أو تأكيد قبوله.وكاالت

قرر زوجان بريطانيان التخلي عن اإليجارات 
واالنتقال للعيش في قارب لتوفير أكثر من نصف 
فواتيرهما الشهرية. جاك، مدرس في مدرسة ثانوية 
يبلغ من العمر ٢٩ عاًما، وجيما، مسعفة تبلغ من 
العمر ٢٩ عاًما، كانا يدفعان ١٠٠٠ جنيه إسترليني 
)١٢٥٠ دوالر( شهرًيا )لإليجار والفواتير( للعيش 
في شقتهما في مانشستر، كل ذلك أثناء محاولتهما 
توفير ما يستيطعان من المال لشراء منزلهما الخاص.

وبالنظر إلى متوسط سعر منزل يبلغ ٢٨٠ ألف 
جنيه إسترليني )٣٥٢ ألف دوالر(، فقد واجه الزوجان 
سنوات من االدخار الصارم لمجرد أن يكونا قادرين 
على شراء عقار قد ال يحبانه. وبداًل من االستقرار 
في هذا المسار، قررا شراء قارب من سريرين راسي 
بين مانشستر ويوركشاير، ونتيجة لذلك، انخفضت 

مصروفاتهما الشهرية إلى النصف.
وقالت جيما »لقد أخذنا قرًضا لشراء القارب، 
ومع ذلك، كان القارب أقل تكلفة من نصف تكلفة 
المنازل التي كنا نبحث عنها. حصلنا على قرض 
لشراء القارب، وندفع اآلن ٥٥٠ جنيه إسترليني 

)٦٩١ دوالر( شهرًيا لتسديد القرض كل شهر.
وأضافت جيما » لقد بدأ األمر على شكل مزحة، 
لكننا ظللنا نفكر في األمر، وظل جاك يقول تخيلي 
العيش على ذلك القارب. ثم واصلنا التفكير في 
العيش على متن قارب. وعندما أدركنا أنه كان 
على بعد ساعة واحدة فقط منا، قررنا الذهاب 
ومشاهدته. بعد أسبوعين دفعنا الوديعة لشرائه 

وكنا على وشك االنتقال إليه«.
ويحب الزوجان اآلن أسلوب حياتهما الجديد 
على متن القارب، والذي يتشاركانه مع سلحفاتهما 
األليفة. وأوضحت جيما »كنا ندفع إيجاًرا بقيمة 
٦٥٠ جنيه إسترلين لمنزل من غرفتي نوم في 
مانشستر، ثم ٤٥٠ جنيه إسترليني على شكل فواتير 
تشمل الغاز والكهرباء والمياه وضريبة المجلس 

المحلي واإلنترنت«.

الدبـابير تلتهــم أشقــاءها 
عند ندرة الطعام

فحص الســرطـان يقــود الخـتراع 
المـناديل المـبللة المـذابة

تصّفـح مواقـع اإلنترنت في فـرنسا 
مهمة شاقة للمكفوفين

زوجان بريطانيان يخفضان فواتيرهما 
الشهرية بالعيش في قارب

العالية  المستويات  أن  حديثة  دراسة  وجدت 
من الكولسترول الجيد قد تقلل من خطر اإلصابة 
بالزهايمر. وُيعرف هذا النوع من الكولسترول باسم 
البروتين الدهني عالي الكثافة، وال يزال تأثيره على 
الدماغ غير مفهوم تمامًا من الناحية العلمية، لكن 
لصحة  مفيدة  زيادته  أن  إلى  البحثية  األدلة  تشير 

القلب وأيضًا الدماغ.
دورية  مؤخرًا  نشرتها  التي  الدراسة  وبحسب 
»الزهايمر«، تقّدم هذه النتائج رؤية جديدة لفوائد 
الكولسترول الجيد، فمن المعروف ارتباطه بصحة 
القلب، لكن تبين أن ارتفاع نسبته في السائل الدماغي 

الشوكي يقلل خطر اإلصابة بالزهايمر.وكاالت

المــزيد مــن الكولــسـترول الجــيـد يحمـي مـن الـزهـــايمــر

حــذر البروفيســور إيكهــارد برايتبــارت من اســتعمال كريم الوقاية من الشــمس 
ــؤدي  ــوة المفتوحــة ي ــى العب ــأن دخــول األوكســجين إل ــك ب ــاًل ذل ــم، معل القدي

إلــى التأكســد.
وأوضــح طبيــب األمــراض الجلدية األلماني أن عملية التأكســد تــؤدي إلى حدوث 
تغيــرات علــى المــواد الفعالة، ومن ثم ال تتمكن المــواد الفعالة من تحقيق مفعولها 
المرجــو مــن ناحيــة، كمــا يمكــن أن تنشــأ مــواد تشــكل خطــراً علــى الصحــة مــن 
ناحيــة أخــرى؛ فعلــى ســبيل المثال يمكن أن تنشــأ مــادة »البنزوفينونات« المســببة 
للســرطان مــن فلتــر األشــعة فــوق البنفســجية المعــروف باســم »أوكتوكريلين« مع 

مــرور الوقــت، وذلــك وفقًا لدراســة حديثــة أجراها علمــاء فرنســيون وأمريكيون.
ولتجنــب هــذا الخطــر، ينبغــي اســتعمال كريــم واق مــن الشــمس جديــد، مــع 
مراعــاة أن يكــون خاليــًا مــن المــواد العطريــة وأن يوفــر حمايــة مــن األشــعة فــوق 

البنفســجية الطويلــة والمتوســطة.
وكــي يتمكــن كريــم الوقايــة من تحقيــق مفعوله المنشــود، ينبغــي وضعه بكمية 
كبيــرة علــى البشــرة، فعلــى ســبيل المثــال يحتــاج وجــه الطفــل إلــى كميــة كريــم 

تعــادل ملعقة شــاي ممتلئــة.وكاالت

تحذير من استعمال كريم الوقاية من الشمس القديم
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