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يومية سياسية مستقلة

ضمن التزامها بدعم أمن وسالمة الصناعة البحرية، 
استضافت دولة اإلمارات ورشة عمل رفيعة المستوى 
لعــام ٢٠٢٢ لمدونة جيبوتي المعدلة لســلوك مكافحة 
أعمــال القرصنــة والســطو المســلح، والتي تــم اعتماد 
آخــر تعديــل لهــا فــي اجتمــاع جــدة عــام ٢٠١7 مــن 
قبــل الــدول الواقعــة غــرب المحيــط الهنــدي وخليــج 
عــدن، لتوســيع نطاقهــا وتطويرهــا، لتصبــح اتفاقيــة 
رئيســة في مجال مكافحة القرصنة والســطو المســلح 

ضــد الســفن التــي تبحر فــي ميــاه المنطقة. 
وانعقــدت فعاليــات ورشــة العمــل فــي الفتــرة من 

٢8 إلــى ٣٠ يونيــو ٢٠٢٢، فــي فنــدق إنتركونتيننتــال 
ــي ســهيل  فســتيفال ســيتي فــي دبــي، بحضــور معال
المزروعــي، وزيــر الطاقــة والبنيــة التحتيــة باإلضافــة 
لنحــو 8٠ مســؤواًل يمثلــون ١7 دولــة، مــن بينهم عدد 
مــن الــوزراء، وممثلــون مــن حلفــاء مدونــة جيبوتــي، 
وعــددًا من الــوكاالت العالمية والــدول المختلفة، من 
ضمنهــا فرنســا والواليات المتحــدة األمريكية وغيرها.

ــذي طــّور مــن النســخة  ــل جــدة ال ويغطــي تعدي
ــة  ــدة لمكافح ــر جدي ــة تدابي ــة إضاف ــة للمدون األولي

ــروعة. ص»٤« ــر المش ــن األنشــطة غي ــة م مجموع

شــاركت وزارة الداخلية في العملية الدولية »ويكا 
٢« »«WEKA ٢، التــي نظمتهــا منظمــة الشــرطة 
ــة  ــاركة ٤٤ دول ــول« بمش ــة »اإلنترب ــة الدولي الجنائي
حــول العالــم، وتســتهدف تعزيــز العمل المشــترك في 
مجــاالت مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر والجرائــم 

المرتبطــة بهــا.
وشــاركت دول عالميــة بفعاليــة فــي العمليــة مــن 
بينهــا البرازيــل وإســبانيا والمملكــة المغربيــة وجنوب 
ــة  ــج العملي ــس وأســفرت نتائ ــر وتون ــا والنيج إفريقي

عالميــًا عــن اعتقال أكثر من ٣٠٠ شــخص متهم بجرائم 
االتجــار بالبشــر، وإنقــاذ ضحايــا يفــوق عددهــم 7٠٠ 

شــخص فــي دول متعــددة حــول العالــم.
وتأتــي مشــاركة الداخليــة مــن خــالل غرفــة عمليــات 
محليــة للتنســيق بيــن الفــرق الشــرطية مــن الــوزارة، 
والقيادات العامة للشــرطة بالدولة من مســتويين: األول 
المعنــي بالتثقيــف ونشــر الوعــي، والثانــي فــي مجــال 
تبــادل المعلومــات والضبطيــات، وتأتــي هــذه العمليات 
تحت مظلة الشــرطة الجنائية الدولية اإلنتربول. ص»7«

لتوحيد جهود 17 دولة مشاركة لتعزيز األمن البحري اإلقليمي
اإلمارات تستضيف ورشة عمل رفيعة المستوى 
بشأن مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح

»2 WEKA« وزارة الداخلية تشارك في العملية الدولية

»مبادلة للبترول« تحتفل بمرور عقد من النمو

ــركة  ــرول - الش ــة للبت ــت مبادل احتفل
الدوليــة للطاقــة التــي تتخــذ مــن أبوظبــي 
ــرة  ــنوية العاش ــرى الس ــا.. بالذك ــرًا له مق
لتأسيســها بعــد إثبــات جدارتهــا باعتبارهــا 
كيانًا مســتقاًل عن وحــدة الطاقة في مبادلة 

فــي العــام ٢٠١٢.
وواصلــت منــذ ذلك الحيــن تحقيق النمو 
لتســجل حضــورًا لهــا فــي ١١ ســوقًا حــول 
العالــم، كمــا توظــف أكثر من 5٠٠ شــخص، 
وتسهم بشكل كبير في تحول الطاقة، وذلك 
مــن خــالل محفظتها التــي تركز علــى الغاز، 
عــالوة على تركيزهــا االســتراتيجي للتخلص 

مــن االنبعاثــات الكربونية فــي عملياتها.
وتمكنــت مبادلــة للبتــرول علــى مــدى 
ــجيل  ــن تس ــة م ــر الماضي ــنوات العش الس
خطــوات كبيــرة في تعزيــز حجمها ونطاق 
انتشارها، حيث زاد إجمالي أصولها بنسبة 
55% بينما ارتفع إنتاجها بنســبة ٣٢%. وفي 
وقت ســابق من هذا العام أعلنت الشــركة 
عــن وصولهــا إلــى نصف مليــون برميل من 
النفــط المكافــئ يوميــًا للمــرة األولــى فــي 
تاريخهــا، مســجلة بذلك زيادة بنســبة ٢٢% 
فــي حجــم اإلنتاج مقارنــة بمســتوياتها في 

العام ٢٠٢١. ص»١٩«

55% نمو في إجمالي قيمة األصول وتسجيل زيادة في 
إنتاجية العمل السنوية بـ32% على مدى 10 سنوات

إنتاج الغاز يستحوذ على 
70% من أنشطة الشركة

اإلمارات وكوريا تطلقان برنامجًا 
للتعاون المشترك في ريادة األعمال

أطلقت دولة اإلمارات، ممثلة بالبرنامج 
الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
وزارة االقتصــاد، وجمهورية كوريا، ممثلة 
بالبرنامــج الكوري لتبادل المعرفة الملحق 
بالمعهــد الكوري للتنميــة برنامجًا للتعاون 
المشــترك فــي مجال ريــادة األعمال ودعم 

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، بهــدف 
تمكيــن المؤسســات والشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة اإلماراتيــة مــن النمــو وتعزيز 
آليــات تمويلهــا وقدراتهــا التنافســية، بمــا 
يســاهم فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي في 

مجــاالت االقتصاد الجديد. ص»١٩«

يستقبل البرنامج طلبات التسجيل ابتداًء من اليوم
»خبراء اإلمارات« يواصل تطوير خبرات المواطنين 

ومعارفهم التخصصية مع إطالق الدفعة الثالثة
ــارات -  ــراء اإلم ــج خب ــق برنام أطل
الــذي يمثــل منصــة تهــدف إلــى إعداد 
قاعــدة متنوعــة مــن الكــوادر الوطنيــة 
االستشارية التي تسهم في دفع التنمية 
ــات  ــف القطاع ورســم مســتقبل مختل
فــي الدولــة - أمــس، الدفعــة الثالثــة 
التــي ســتتلقى طلبات التســجيل اعتبارًا 
مــن ١ يوليــو ٢٠٢٢، وذلــك فــي إطــار 
الجهــود المتواصلة لتمكين اإلماراتيين، 
والمســاهمة فــي بنــاء االقتصــاد القائم 

علــى المعرفــة فــي الدولــة.
وكان صاحب الســمو الشــيخ محمد 
ــة  ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
»حفظــه اهلل« قد أطلــق برنامج خبراء 
اإلمــارات فــي عــام ٢٠١٩، حيــث يوفر 
اإلرشاد والدعم التدريبي تحت إشراف 
فريــق رفيــع المســتوى مــن الموجهين 
واالستشــاريين فــي الحكومة اإلماراتية 
ورجــال األعمــال ضمــن القطاعــات 

الرئيسة. ص»٣«

»التشّلون هم«

في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها
رئيس الدولة يصدر قرارًا بشأن معاملة أبناء المواطنات اإلماراتيات المقيمين 

في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة

أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل« قــرارًا بشــأن معاملــة 
أبنــاء المواطنــات اإلماراتيات المقيمين 
فــي الدولــة بالمعاملــة ذاتهــا المقــررة 
للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

ويصدر نائــب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شــؤون الرئاســة القرارات الالزمة 
ــذا  ــكام ه ــير أح ــذ وتفس ــة لتنفي كاف

القرار.
وتقــدم وزارة شــؤون الرئاســة أوجه 
الدعــم الــالزم إلــى الجهــات الحكوميــة 

االتحاديــة والمحليــة لتنفيذ أحكام هذا 
القــرار والقرارات الصادرة بشــأنه.

ويأتــي قــرار صاحــب الســمو رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل« فــي إطــار حرص 
القيــادة الرشــيدة علــى دعم أســر أبناء 

المواطنات واســتقرارها. ص»٢«

سموه يمنح سفيري النمسا وبلغاريا وسام زايد الثاني من 
الطبقة األولى تقديرًا لجهودهما خالل فترة عملهما في الدولة

رئيس الدولة يصدر المرسوم االتحادي رقم »74« لسنة 
2022 بفض دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 

التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني االتحادي

ترسيخاً لمكانة اإلمارة مركزاً صناعياً ُيعد األكثر تنافسية بالمنطقة
خالد بن محمد بن زايد يطلق 
استراتيجية أبوظبي الصناعية 

أطلق ســمو الشــيخ خالد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيذي 
ــي  ــب أبوظب ــي رئيــس مكت ــارة أبوظب إلم
ــي  ــتراتيجية أبوظب ــس، اس ــذي، أم التنفي

الصناعيــة ترســيخًا لمكانــة اإلمــارة بصفتها 
مركــزًا صناعيــًا ُيعــد األكثــر تنافســية علــى 
مســتوى المنطقــة؛ حيــث تعتــزم حكومــة 
أبوظبي استثمار ١٠ مليارات درهم. ص»٦«

خالد بن محمد بن زايد خالل إطالقه استراتيجية أبوظبي الصناعية

خالل تكريم جائزة خليفة التربوية للفائزين بدورتها الـ15
منصور بن زايد: منظومة التعليم في 
اإلمارات على موعد مع عصر ذهبي

أكــد ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل 
رئيــس  نائــب  نهيــان 
ــر  ــوزراء وزي ــس ال مجل
شــؤون الرئاســة رئيــس 
مجلــس أمنــاء جائــزة 
أن  التربويــة  خليفــة 
التعليــم يتصــّدر أجنــدة 
الوطنيــة  األولويــات 
لدولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة بفضل الرعاية 
والعنايــة  الكريمــة 
الفائقــة التــي يوليهــا 
صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل 
ــة  ــس الدول ــان رئي نهي
ــر  ــه اهلل« لتطوي »حفظ
التعليميــة  المنظومــة 
وتأهيل الكوادر الوطنية 
وتعزيــز البيئة الُمتمّيزة 

ــي احتياجــات النهضــة الوطنيــة الشــاملة  لتربيــة أجيــال المســتقبل وتعليمهــم بمــا ُيلّب
ــادة. ــكار والري ــداع واالبت ــى اإلب ــز عل وُيحّف

ــد  ــد القائ ــى ي ــاد عل ــيرة االتح ــالق مس ــذ انط ــّكل من ــم ش ــموه إّن التعلي ــال س وق
المؤّســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه«. ص»5«

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الكونغو بذكرى استقالل بالده
ص»٣«

استثمار جديد بقيمة إجمالية تصل 10 مليارات درهم
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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، المرسوم االتحادي 
رقم »7٤« لسنة ٢٠٢٢م بفض دور االنعقاد العادي 
الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس 

الوطني االتحادي.
دور  »يفض  األولى:  مادته  في  المرسوم  ونص 
االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع 
عشر للمجلس بنهاية جدول أعمال جلسة يوم األربعاء 
الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٩م، وعلى رئيس المجلس تنفيذ 

هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية«.
من جانبه رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس 
الجلسة  خالل  ألقاها  كلمة  في  االتحادي  الوطني 
السادسة عشرة الختامية من دور االنعقاد العادي 
الثالث للفصل التشريعي السابع عشر.. أسمى آيات 
التقدير وعظيم االمتنان والعرفان إلى القيادة الرشيدة، 

بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، وأخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 
وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، 
والمتواصل  الكبير  دعمهم  على 
للمجلس الوطني االتحادي بصفته 
الدولة،  في  التشريعية  السلطة 
أعماله  لكل  الكريمة  ورعايتهم 

ومتطلباته.
ووافق المجلس الوطني االتحادي برئاسة معالي 
صقر غباش رئيس المجلس، خالل الجلسة السادسة 
بمقر  زايد  قاعة  في  عقدها  التي  الختامية  عشرة 
المجلس بأبوظبي، على ثالثة مشروعات قوانين هي 
مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون 
االتحادي رقم 8 لسنة ٢٠١٩ في شأن المنتجات الطبية 
ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدالنية، ومشروع قانون 
اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي 

بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.
وقال معالي صقر غباش في كلمته: »لقد شهد 
انطالق الدور الثالث بداية رحلة الخمسينية الثانية 

من عمر دولتنا المديد، وفي هذا الدور أكمل مجلسنا 
عامه الخمسين من مسيرته التي جسد فيها، وسيظل، 
المفهوم والتطبيق الحقيقي للشراكة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية المبنية على التعاون، واالحترام 

والثقة بما يخدم وطننا الغالي«.
وأضاف: »في هذا الدور أيضًا، فقدت اإلمارات، 
ومعها األمتان العربية واإلسالمية، قائد مسيرة التمكين 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه اهلل« الذي 
جسد خير امتداد إلرث مؤسس الدولة المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
بتأكيد المبادئ التي تأسست عليها دولتنا المباركة 
االنتقال  العالم  شهد  كما  واالعتدال،  الحكمة  في 
أصحاب  انتخب  عندما  للسلطة  والميمون  السلس 
السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد، وبصوت جامع 
واحد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
امتدادًا  ليكون  للدولة،  رئيسًا 

أصياًل لخير األسالف«.
غباش  صقر  معالي  وقال 
إن هذا اليوم الذي نختتم فيه 
اليوم  الثالث، هو أيضًا  الدور 
الدولي للعمل البرلماني، الذي 
الدولي  المجتمع  فيه  يعترف 
بالدور الكبير الذي يضطلع به 
بلدانهم،  لخدمة  البرلمانيون 
ويحق لنا، في هذه المناسبة، 
أن نعتز بالنجاحات واإلنجازات 
التي حققها مجلسنا عبر مسيرته 
الممتدة لـ5٠ عامًا منذ تأسيسه، 
ومنها ما حققه خالل هذا الدور من قيامه بعقد ١٦ 
و٣  اجتماعا   ١٤٣ لجانه  عقدت  كما  عامة،  جلسة 
حلقات نقاشية. وتواصلت مع ٦٠ جهة من مختلف 
المؤسسات والقطاعات المعنية لخدمة العمل البرلماني.

وأوضح معاليه أنه على الصعيد التشريعي ورد إلى 
المجلس من الحكومة ١٢ مشروع قانون قام المجلس 
بدراستها جميعًا، وانتهى من مناقشة ١٠ مشروعات 
قوانين، وعلى الصعيد الرقابي، فقد ناقش المجلس 
8 موضوعات عامة، وأصدر بشأنها ١5١ توصية تم 
رفعها للحكومة، وطرح أعضاء المجلس أمام ممثلي 
الحكومة ٣٤ سؤااًل تناولت مختلف القضايا الحيوية 

في شتى مجاالت العمل الوطني.
وقال: »كان للشعبة البرلمانية دور نشط وفاعل 
في تمثيل المجلس الوطني عبر مختلف الفعاليات، 
واالجتماعات، التي استضاف فيها المجلس الكثير من 
الوفود البرلمانية الزائرة التي جاءت خالل هذا الدور 
مع استضافة اإلمارات لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي، 
بنجاح عالمي غير مسبوق،  الدولة  احتضنته  الذي 
حصول  عن  التحركات  هذه  حصيلة  أثمرت  ولقد 
المجلس على العضوية الدائمة لبرلمان البحر األبيض 
المتوسط، وعلى عضوية مراقب في برلمان أمريكا 
الالتينية والكاريبي، مما ينعكس بآثاره اإليجابية على 

تأكيد مكانة الدولة ومصالحها«.
وقال معالي صقر غباش: »إننا في المجلس الوطني 
االتحادي، نثمن التعاون الذي أبداه أصحاب السمو 
بين  النموذجية  العالقة  لتدعيم  الوزراء  والمعالي 
الحكومة والمجلس على أسس من االحترام المتبادل، 
واإلحساس المشترك بالمسؤولية الوطنية، والمصلحة 
العامة، معربا عن عميق الشكر لمعالي عبد الرحمن ين 
محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني 
االتحادي على تعاونه وتواصله، ومعه فريقه التنفيذي 
وعلى رأسه سعادة األخ طارق لوتاه وباقي العاملين 

من ذوي الكفاءة واإلخالص بالوزارة«.
وتقدم معالي رئيس المجلس الوطني االتحادي 
بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
والطعون على جهودها في دراسة ومناقشة موضوع 
سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه األسري، ولجنة 
شؤون الدفاع والداخلية والخارجية إلنجازها مشروعي 
قانون األحداث والمعرضين للجنوح وقانون رد االعتبار، 
ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية إلنجازها 
خمسة مشروعات قوانين وموضوع عام حول دعم 
قطاع السياحة، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة 
المعدنية إلنجازها دراسة ومناقشة موضوع تطوير 
الصناعة الوطنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب 
والرياضة واإلعالم إلنجازها دراسة ومناقشة موضوع 
سياسة وزارة الثقافة والشباب، ولجنة الشؤون الصحية 
والبيئية إلنجازها مشروع تعديل قانون الصيدلة ودراسة 
ومناقشة موضوع الصحة النفسية، ولجنة الشؤون 
االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية إلنجازها 
دراسة ومناقشة موضوع الضمان االجتماعي، ولجنة 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة إلنجازها 
دراسة ومناقشة موضوعي سياسة البنية التحتية وبرنامج 
زايد لإلسكان، ولجنة الشكاوى إلنجازها دراسة قرابة 
78 شكوى والبت فيها خالل دور االنعقاد الثالث، 
ولجنة رؤساء اللجان لجهودها في تطوير وتحسين 
أعمال اللجان ومتابعة إنجاز اللجان أعمالها بضمان 

انتظام جلسات المجلس.
وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات والهيئات 
والجهات الحكومية الذين كانوا جميعا عونا لنا في 
أداء مهامنا ونجاحنا. والشكر موصول لكل مؤسساتنا 
اإلعالمية ولإلعالميين لجهودهم الدؤوبة في تغطية 
أعمال المجلس إعالميًا والمساهمة في ترسيخ مبدأ 

وثقافة الحياة البرلمانية.
واختتم كلمته قائال: »يسعدني أن أتقدم باسمكم 
جميعا بالشكر الجزيل إلى أخواتي وإخواني، وبناتي 

وأبنائي في األمانة العامة للمجلس 
بقيادة سعادة الدكتور عمر النعيمي 
على جهودهم الطيبة، وحرصهم 
الوطني  المجلس  يظل  أن  على 
االتحادي سباقا في تطوير أعماله 

الفنية واإلدارية«.
من جانبه قال معالي عبداهلل بن 
طوق المري وزير االقتصاد، في 
كلمة نيابة عن معالي عبدالرحمن 
بن محمد العويس وزير الصحة 
الدولة  وزير  المجتمع  ووقاية 
لشؤون المجلس الوطني االتحادي: 
المواطن  مصلحة  تحقيق  »يعد 

وتلبية تطلعاته أحد الركائز األساسية لمواصلة نهج 
العربية  اإلمارات  دولة  عليه  قامت  الذي  الشورى 
المتحدة، ورسخت بآليات عمل مكنت شعب االمارات 
المراتب  أعلى  الى  والوصول  الريادة  تحقيق  من 
 في كثير من المجاالت وعلى جميع المستويات«.

وأضاف: »كما أن للعمل البرلماني في ظل الرؤية 
االستشرافية والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس 

التطور  من  مزيدًا  سيشهد  اإلمارات  حكام  األعلى 
واالزدهار في ظل مسيرة اإلنجازات التي حققتها دولة 
 اإلمارات ليكون شعب اإلمارات اسعد شعوب العالم«.

وقال: »في ظل اختتام اعمال دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر تواصل 
المسيرة البرلمانية في دولة االمارات تعزيز مكانتها 
الريادية، وذلك من خالل ما شهده هذا الدور من 
اإلنجازات الكبيرة تجسدت في المناقشات التفاعلية 
والبناءة لمشاريع القوانين والموضوعات العامة وأيضا 
من خالل حرص أعضاء المجلس الوطني االتحادي 
وطموحاتهم  المواطنين  قضايا  نقل  على  الشديد 
بكل أمانة ومناقشتها بلك شفافية، كذلك تجسدت 
ممثلي  تجاوب  خالل  من  الريادية  المكانة  هذا 
التي تقدم بها أعضاء  الكبير مع األسئلة  الحكومة 
الجلسات وتحويل  والحرص على حضور  المجلس 
عمل  خطط  الى  التوصيات 
ومشاريع سوف تنعكس آثارها 
اإليجابية بإذن اهلل على جميع 
المجاالت والقطاعات لتحقيق 
رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في صدارة دول العالم«.
وأضاف: »ال يسعني في هذا 
بالشكر  أتوجه  أن  إال  المقال 
الجزيل الى معالي صقر غباش 
رئيس المجلس الوطني االتحادي 
على ادارته المتميزة لجلسات 
االتحادي  الوطني  المجلس 
كما اسمحوا لي ان أتقدم بالشكر لإلخوة أصحاب 
على  االتحادية  الحكومة  ممثلي  الوزراء  المعالي 
حرصهم على التعامل المثمر مع مجلسكم الموقر 
وتمكين ممارسة مهامه وصالحياته الدستورية على 
كمل وجه كما ال يفوتني ان أتقدم بعميق الشكر 
ألصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الوطني 
االتحادي الذين يمثلون صوت المواطن المعبر عن 
طموحه والشكر الموصول إلى فريق عمل األمانة 
العامة للمجلس الوطني االتحادي على الجهود التي 
يبذلونها وعمليات التنسيق بين الحكومة والمجلس 

الوطني االتحادي«. وام

رئيس الدولة يصدر المرسوم االتحادي رقم »74« لسنة 2022 بفض دور االنعقاد 
العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني االتحادي

في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها

رئيس الدولة يصدر قرارًا بشأن معاملة 
أبناء المواطنات اإلماراتيات المقيمين 

في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة 
للمواطنين في التعليم والصحة

أصــدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان رئيس 
ــات  ــاء المواطن ــة أبن ــرارًا بشــأن معامل ــة »حفظــه اهلل« ق الدول
ــا المقــررة  ــة ذاته ــة بالمعامل ــي الدول ــن ف ــات المقيمي اإلماراتي

للمواطنيــن فــي قطاعــي التعليــم والصحــة.
ويصــدر نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة 

القــرارات الالزمــة كافــة لتنفيــذ وتفســير أحــكام هــذا القرار.

ــى  ــالزم إل ــم ال ــه الدع ــة أوج ــؤون الرئاس ــدم وزارة ش وتق
ــذ أحــكام هــذا  ــة لتنفي ــة والمحلي ــة االتحادي الجهــات الحكومي

ــرارات الصــادرة بشــأنه. ــرار والق الق
ويأتــي قــرار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« 
ــاء  ــر أبن ــم أس ــى دع ــيدة عل ــادة الرش ــرص القي ــار ح ــي إط ف

المواطنــات واســتقرارها. وام

رئيس الوطني االتحادي: 
المجلس سيظل التطبيق 
الحقيقي للشراكة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية 
بما يخدم وطننا الغالي

يحق لنا أن نعتز 
بالنجاحات واإلنجازات التي 
حققها المجلس الوطني  
االتحادي عبر مسيرته 
الممتدة لـ50 عامًا 

¢ صقر غباش يرفع أسمى آيات التقدير وعظيم االمتنان للقيادة الرشيدة على دعمها للمجلس ورعايتها لكل أعماله ومتطلباته

تقديراً لجهودهما خالل فترة عملهما في الدولة
 رئيس الدولة يمنح سفيري النمسا وبلغاريا وسام زايد الثاني من الطبقة األولى

ــح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  من
الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
»حفظــه اهلل«، ســعادة أندريــاس ليبمــان 
ســفير جمهوريــة النمســا لــدى الدولــة، 
وســام زايــد الثانــي مــن الطبقــة األولــى، 
وذلــك تقديــرًا للجهــود التــي بذلها خالل 
فتــرة عملــه فــي الدولــة، مــا أســهم فــي 
تطويــر وتعزيــز العالقــات بيــن البلديــن 
 الصديقيــن فــي العديــد مــن المجــاالت.

وقلــدت معالــي ريــم بنــت إبراهيــم 
الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون التعاون 
ــاء  ــالل لق ــام خ ــعادته الوس ــي، س الدول
عقــد فــي ديــوان عــام وزارة الخارجيــة 

ــي. ــي أبوظب ــي ف ــاون الدول والتع
وأعربــت معاليها عن أمنياتها لســعادة 
الســفير بالتوفيــق والنجــاح فــي عملــه، 
مثنيــة علــى دوره فــي تعزيــز العالقــات 
المتميــزة بين اإلمــارات العربية المتحدة 
وجمهوريــة النمســا في المجــاالت كافة.

مــن جانبــه، أعرب ســعادة ليبمان عن 
ــغ تقديــره وشــكره لصاحــب الســمو  بال
الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل«، مشــيدًا بالسياســة 
الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل«، مشــيرًا إلــى اإلنجازات التي 
ــة خــالل الخمســين عامــا  ــا الدول حققته

الماضيــة في كافــة المجاالت.
وفــي الختــام، تقــدم ســعادة الســفير 
بالشــكر لجميــع الجهــات الحكوميــة فــي 
الدولــة علــى مــا وجــده مــن تعــاون كان 
لــه األثــر اإليجابــي فــي نجــاح مهمته في 
توطيــد العالقات بين البلدين الصديقين.

 كمــا منــح صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل«، ســعادة بوجــدان 
بلغاريــا  كــوالروف، ســفير جمهوريــة 
ــي مــن  ــد الثان ــة، وســام زاي ــدى الدول ل
ــرة  ــاء فت ــبة انته ــى بمناس ــة األول الطبق

ــة. ــدى الدول ــفيرًا ل ــه س عمل
ــم  ــم بنــت إبراهي ــي ري ــدت معال وقّل
الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون التعاون 
الدولي، ســعادة كوالروف الوســام خالل 
اســتقباله في ديوان عام وزارة الخارجية 
والتعــاون الدولــي، حيث أكــدت معاليها 
خــالل اللقــاء حــرص دولــة اإلمــارات 
ــة  ــع جمهوري ــات م ــز العالق ــى تعزي عل
ــة  ــاالت، مثّمن ــتى المج ــي ش ــا ف بلغاري
مســاهمته فــي تطويــر هــذه العالقــة 
ــًا خــالل  ــي قدم ــع بالتعــاون الثنائ والدف

فتــرة عملــه فــي الدولــة.

كمــا أبــدت معالــي الهاشــمي شــكرها 
لســعادة كــوالروف علــى مــا بذلــه مــن 
جهــود، معربــة عــن أمنياتها لــه بالتوفيق 

لنجاح. وا
ــد ســعادة كــوالروف  ــه، أّك مــن جانب
اعتــزازه بهــذا الوســام الــذي يعبــر عــن 

عمــق عالقات الصداقة والتعاون الثنائي، 
ــى  ــًا إل ــالده دائم ــع ب ــى تطل ــيرًا إل مش
تعــاون وثيــق بما يخــدم مصالــح البلدين 

وشــعبيهما.
كمــا أعــرب عن بالــغ تقديره وشــكره 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 

آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظه اهلل«، 
لســموه،  الحكيمــة  بالسياســة  مشــيدًا 
ولصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 

»رعــاه اهلل«.

وفــي الختــام، تقــدم ســعادته بالشــكر 
ــة  ــي دول ــة ف ــات الحكومي ــع الجه لجمي
اإلمــارات علــى مــا وجــده مــن تعــاون، 
ــي نجــاح  ــي ف ــر اإليجاب ــه األث ــا كان ل م
مهمتــه في توطيــد العالقات بين البلدين 

الصديقيــن. وام
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الكونغو بذكرى استقالل بالده
بعث صاحب الســمو الشيخ 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« 
فخامــة  إلــى  تهنئــة  برقيــة 
تشيســيكيدي  فيليكــس 
الكونغــو  جمهوريــة  رئيــس 
الديمقراطيــة وذلــك بمناســبة 

ــالده. ــتقالل ب ــرى اس ذك
كمــا بعــث صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم 
دبي »رعــاه اهلل« برقية تهنئة 
مماثلــة إلــى فخامــة الرئيــس 

فيليكــس تشيســيكيدي.
الســمو  صاحــب  وبعــث 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم برقيــة تهنئــة مماثلــة 
إلــى معالــي جــان ميشــيل 
رئيــس  لوكونــدي  ســاما 
الكونغــو  جمهوريــة  وزراء 

وام الديمقراطيــة. 

جهود متواصلة 
لتمكين اإلماراتيين 
والمساهمة في بناء 
االقتصاد القائم على 
المعرفة في الدولة

أطلــق برنامــج خبــراء اإلمــارات - الذي 
ــى إعــداد قاعــدة  ــل منصــة تهــدف إل يمث
متنوعــة مــن الكــوادر الوطنية االستشــارية 
ــم  ــة ورس ــع التنمي ــي دف ــهم ف ــي تس الت
مســتقبل مختلــف القطاعــات فــي الدولــة 
ــتتلقى  ــي س ــة الت ــة الثالث ــس، الدفع - أم
طلبات التسجيل اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٢، 
وذلــك في إطار الجهــود المتواصلة لتمكين 
اإلماراتيين، والمســاهمة فــي بناء االقتصاد 

القائــم علــى المعرفــة فــي الدولــة.
وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة »حفظه اهلل« 
قــد أطلــق برنامج خبراء اإلمــارات في عام 
٢٠١٩، حيث يوفر اإلرشاد والدعم التدريبي 
تحــت إشــراف فريــق رفيــع المســتوى من 
ــة  ــي الحكوم ــن واالستشــاريين ف الموجهي
اإلماراتيــة ورجال األعمال ضمن القطاعات 
الرئيســة، ويهدف إلى تعزيز الدور المنوط 
بالمتخصصيــن اإلماراتييــن الذيــن يتميزون 
فــي مجاالتهــم وإعدادهــم للمســاهمة في 
عمليــة البناء والتطور التي تشــهدها الدولة 
ضمــن القطاعــات االجتماعيــة واالقتصادية 

الرئيسية.
اإلمــارات  خبــراء  برنامــج  ويضمــن 
الالزميــن، واللذيــن  التوجيــه واإلعــداد 
وقــادة  الحكوميــة  الجهــات  تقدمهمــا 
األعمــال، باإلضافــة إلــى خبــرات التربويين 
ــات  ــي قطاع ــن ف ــن والمتخصصي التنفيذيي
محــددة مــن المؤسســات الشــريكة الرائدة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، بهــدف ترســيخ 
ــاة،  ــدى الحي ــم م ــية للتعل ــس رئيس 5 أس
وهــي القــدرات االنعكاســية، والتحليليــة، 

ــذ. ــاون، والتنفي ــة، والتع والعالمي
وتركز الدفعة الثالثة على تعزيز خبرات 
ومهارات ١5 متخصصًا عبر ثالث مجموعات 
رئيسية، وهي: التطور االقتصادي، والتنمية 
االجتماعيــة، واالســتدامة والبنيــة التحتيــة، 
وسيقع االختيار على متخصص واحد ضمن 
ــتراتيجية  ــات االس ــن القطاع ــًا م ١5 قطاع
التــي تعتبــر القطاعــات األساســية لتحقيــق 
األهداف االســتراتيجية في دولة اإلمارات.

وتماشــيًا مــع األولويــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة الوطنيــة فــي دولــة اإلمارات، 
وتأكيــدًا علــى المســاعي لمواكبــة متطلبات 
ــر  ــتقبلية، وتوفي ــة والمس ــة الحالي المرحل
ــى  ــن، يتول ــة لإلماراتيي ــرات التخصصي الخب
اإلشــراف على البرنامج مجموعة من أفضل 
المدربين في اإلمارات والعالم في مختلف 
المجــاالت، لضمــان توفيــر فــرص التوجيــه 
وتطوير المهارات للمشاركين في البرنامج.

ويلتــزم المشــاركون فــي كل دفعــة 
ــم  ــل مهاراته ــم لصق ــارم ُصم ــج ص ببرنام
وخبراتهــم القياديــة أثنــاء عملهــم فــي 
مشــاريع اســتراتيجية ضمــن قطاعاتهــم 
الرئيســية التــي تمثــل األولويــات التــي 
حددتها القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات 

ــدة. ــة المتح العربي
وطــور البرنامــج بالتعــاون مــع الشــركاء 
ــم،  ــة اإلمــارات والعال ــن فــي دول التربويي
وقادة القطاعات، بهدف تمكين المتقدمين 
مــن اكتســاب الخبــرات والتخصــص ضمــن 
قطاعاتهــم، وتطويــر خبراتهــم ومهاراتهــم 
ومعارفهــم وتســخيرها فــي ســبيل تحقيــق 
النمــو واإلعــداد لمســتقبل دولــة اإلمارات.

ويمثل المشــاركون ضمن الدفعة الثالثة 
مــن البرنامج في مجــال التنمية االقتصادية 
مجموعــة مــن القطاعــات، وهــي التنميــة 
االقتصاديــة، والعلوم واألبحــاث المتقدمة، 
والتكنولوجيا واالبتكار، والفضاء، واإلعالم، 
والصناعــات اإلبداعيــة، والســياحة والبيــع 
ــبة  ــا بالنس ــاة .. أم ــط الحي ــة ونم بالتجزئ
لمجموعــة التنميــة االجتماعيــة، فستشــمل 
المتخصصيــن في مجاالت الثقافة والتراث، 
والتعليــم، الصحــة والرفاهيــة، وتنميــة 
المجتمع المحلــي، والخدمات االجتماعية، 

والسياســات والخدمــات والحكومية.
كمــا ينضــم اإلماراتيــون الذين يشــغلون 
مناصــب فــي قطــاع البيئــة وتغيــر المنــاخ، 
والتنقــل والخدمــات اللوجســتية، والطاقــة 
ومصــادر الطاقــة المتجــددة، وأمــن الغذاء 
والميــاه إلــى مجموعــة االســتدامة والبنيــة 

لتحتية. ا
ويتضمــن البرنامــج، الــذي يســتمر على 
ــة،  ــطة المتنوع ــهر، أنش ــة أش ــدار ثماني م
وخبــرات تعليميــة محفــزة لألفــكار، إلــى 
جانب التجارب العملية الميدانية، والتعليم 

ضمــن الفصــول الدراســية.
ــراء  ــن الخب ــق م ــراف فري ــت إش وتح
والموجهيــن، ســيخضع المشــاركون لدورة 
ــم  ــع متطلباته ــق م ــدة تتواف ــة فري تدريبي
ــم،  ــن قطاعاته ــخصية ضم ــة، والش المهني
وبفضــل الخبــرات التي سيكتســبونها والتي 
ســتضاف إلى خبراتهم األساســية، فسيكون 
ــي المســاهمة  ــة ف ــغ األهمي ــم دور بال له
في المشــاريع االســتراتيجية التي اعتمدتها 

دولــة اإلمــارات.
وقــال ســعادة أحمــد طالــب الشامســي، 
مديــر برنامج خبراء اإلمــارات: تأكيدًا على 
ــو  ــا نح ــارات وتوجهه ــة اإلم ــاعي دول مس
ترســيخ مكانتهــا باعتبارهــا دولــة عالميــة 
رئيســة فــي مجــاالت التجــارة والســياحة 
واألعمــال، يوفــر برنامــج خبــراء اإلمــارات 

فرصــة حقيقيــة لمــرة واحــدة لإلماراتييــن 
الطموحيــن حتــى يكــون لهــم دور رئيســي 
ومركزي في بناء مستقبل أفضل للمواطنين 
والمقيميــن من خالل االنضمام إلى مبادرة 
ــة  ــات حكوم ــع توجه ــى م ــدة تتماش فري
اإلمارات ومســاعي الدولــة لمواصلة العمل 
على إعداد قادة المســتقبل وضمان امتالك 
هــؤالء القادة خبرة عميقة وراســخة ضمن 
تخصصاتهــم في القطاعات التي يقوم عليها 

اقتصــاد الدولــة في المســتقبل.
وأضــاف: عمــل برنامــج خبــراء اإلمارات 
منــذ إطالقــه علــى الجمــع بيــن طموحــات 
الخبــرات  وتســخير  فيــه،  المشــاركين 
والمهــارات التي يمتلكهــا كبار المتخصصين 
والقادة واالستشاريين في حكومة اإلمارات، 
ــاص  ــن الخ ــي القطاعي ــال ف ــال األعم ورج
والحكومــي مــن أجــل المســاهمة فــي بنــاء 
ــى اآلن،  ــا، وحت ــارات وتطوره ــة اإلم دول
اســتفاد ٤٦ إماراتيًا من المجموعة الواســعة 
من الخبرات التي أتاحها البرنامج، واكتسبوا 
المعــارف والمهارات مــن الموجهين وقادة 
األعمال والشركاء المساهمين في البرنامج، 
ويســاهم المتخرجون فــي أول دفعتين في 
ســبعة مشــاريع تنفذ ضمــن القطاعات التي 
يعملــون بهــا، ليضعوا خبراتهــم قيد التنفيذ 
للمســاهمة فــي تحقيــق النتائــج اإليجابيــة 
والمســتدامة التــي تضمــن بنــاء الوطــن 

وتطــوره في المســتقبل.
وأكــد أن هــذا األمــر يعــد دليــاًل لجميــع 
المشــاركين في البرنامج على أن المشاريع 
تســاهم فــي إحــداث أثــر هائل فــي تطوير 
القطاعــات، مبديا ســعادته بإطــالق الدفعة 
الثالثــة التــي لن يقتصر دورها على إحداث 
تحــول هائــل بالنســبة للمشــتركين الذيــن 
ســيكونون قادريــن علــى تقديــم خدماتهــم 
فــي الدولــة، ولكنــه سيســاهم بالتأكيد في 
ــة  ــة التطــور والتنميــة فــي دول دفــع عجل

اإلمــارات لســنوات طويلــة قادمة.
وصمــم البرنامج للمواطنيــن اإلماراتيين 
المتخصصيــن الذيــن يســعون إلــى االرتقاء 
ــم  ــم وخبراته ــق فهمه ــم، وتعمي بمهاراته
للتوجهــات والممارســات فــي  بالنســبة 
قطاعــات األعمال، ويســاهمون في تحقيق 
رؤيــة مئويــة اإلمــارات ومواصلــة التنميــة 

االقتصاديــة فــي الدولــة.
ويجــب أن يمتلــك المتقدمــون إلــى 
الدفعــة الثالثــة مــن البرنامــج ١٠ ســنوات 
مــن الخبــرة، ومــن ضمنهــا 5 ســنوات فــي 
القطــاع الذي يعملــون فيه، وأن يكونوا قد 
ســاهموا فــي مشــاريع اســتراتيجية تحقــق 

األولويــات الوطنيــة.
يفتــح بــاب التســجيل بتاريــخ ١ يوليــو، 
www.[ ويمكن للراغبيــن باالنضمام زيارة

ــى  uaenep.ae[ ، للتســجيل واالطــالع عل
المزيــد مــن المعلومــات حــول المتطلبــات 

ــل اإلضافية.وام والتفاصي

يستقبل البرنامج طلبات التسجيل ابتداًء من اليوم
»خبراء اإلمارات« يواصل تطوير خبرات المواطنين 

ومعارفهم التخصصية مع إطالق الدفعة الثالثة
إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية تسهم في دفع التنمية 

ورسم مستقبل مختلف القطاعات

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق 
مع مكتب شؤون المجالس، محاضرة توعوية 
االقتراض«، وذلك ضمن  بعنوان »مخاطر 
مبادرة »مجالسنا« التي أطلقتها دائرة القضاء 
بن  منصور  الشيخ  لتوجيهات سمو  تنفيذًا 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء 
في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية 
بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على 

األمن واالستقرار.
وتناول الدكتور تركي القحطاني، موجه 
أسري في دائرة القضاء، خالل المحاضرة 
زاخر  مجلس  استضافها  التي  التوعوية، 
بمدينة العين، محاور عدة تمثلت في آثار 

االقتراض غير المنضبط على األشخاص، وبيان 
أسباب االقتراض وسمات ودوافع القروض 
االستهالكية، مع التركيز على أهمية المال 
في الحياة ومهارات اإلدارة المالية وأثرها 

على استقرار األسرة.
وأوضح أن االستقرار االجتماعي يرتبط 
بمدى القدرة على توفير االحتياجات األساسية 
من السلع والخدمات، إذ أن الناحية االقتصادية 
يكون لها أثر واضح على الشعور بالطمأنينة 
واالستقرار النفسي، كما لها أبلغ األثر في 
تأمين الجانب الصحي لألسرة وتلبية جميع 
متطلبات أفرادها، وهو ما يستوجب معه 
حسن إدارة الموارد ووضع خطط لإلنفاق 

تتناسب مع الدخل.

االستهالكي  القرض  سمة  إلى  وتطرق 
الذي يهدف باألساس إلى االستهالك وليس 
اإلنتاج ويفوق القدرة المالية للفرد، فضاًل 
عن ارتباطه بمظاهر الرفاهية، في الوقت 
الذي تتمثل دوافع هذا القرض في السعي 
إلى تغطية الفرق بين انخفاض الدخل أو 

محدوديته وارتفاع اإلنفاق.
تأثير  إلى  القحطاني،  الدكتور  وأشار 
االقتراض غير المدروس على الفرد واألسرة 
والمجتمع سواء من ناحية الضغوط النفسية 
قد  والتي  االقتصادية،  أو  االجتماعية  أو 
تؤدي بالنهاية إلى االنهيار والتفكك األسري 
واالنحراف السلوكي، محذرًا من مخاطر هذا 

النوع من القروض االستهالكية. وام

»قضاء أبوظبي« تنظم محاضرة توعوية حول مخاطر االقتراض

أكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي علــى مواطنــي 
الدولــة أهميــة التخــــطيط المســبق قبــل الســفر ألداء مناســك 
الحــج مــن خــالل االطــالع علــى إرشــادات الســفر فــي صفحــة 
المســافر اإلماراتــي والمتوفــرة فــي موقــع الــوزارة ومراجعــة 
اشــتراطات وإجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

ــى ضــرورة  ــي إل ــة والتعــاون الدول ولفتــت وزارة الخارجي
االلتــزام بكافــة التعليمــات الصــادرة عن الهيئة العامة للشــؤون 
اإلســالمية واألوقــاف، مؤكــدة أهميــة الحصــول علــى التصاريح 
الخاصــة بالحــج مــن حمــالت الحــج المعتمــدة للدخــول إلــى 
مكــة المكرمــة، ومراجعــة أقرب مركز صحي فــي الدولة ألخذ 
ــم  ــل مغادرته ــة قب ــة داخــل الدول ــة الالزم ــات الطبي التطعيم
لألراضي المقدســة، ومراعاة عدم اســتخدام الســيارات الخاصة 
ــددة  ــول المح ــد الوص ــزام بمواعي ــج، وااللت ــك الح ــي مناس ف
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــات المختص ــن الجه م

وااللتــزام بقوانيــن الدولــة المضيفــة للحجــاج.
وقال سعادة عبدالعزيز الحبسي، مدير إدارة شؤون المواطنين 
فــي وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي إن الوزارة تقدم الدعم 
لكافــة المواطنيــن المتواجديــن فــي الخــارج على مدار الســاعة 
 وتتعامــل مــع الحاالت الطارئة التي قد يتعــرض لها المواطنين.

وأكــد علــى حجــاج الدولــة ضــرورة التواصل مع خــط الطوارئ 
ــال  ــي ح ــة ف ــي بالدول ــاون الدول ــة والتع ــي وزارة الخارجي ف
تعرضهم ألي حالة طارئة أو مشكالت على الرقم ٠٠٩7١8٠٠٢٤.

ومــن جهــة أخرى، تحــث الــوزارة مواطني الدولــة الراغبين 
فــي الســفر علــى التســجيل فــي خدمــة »تواجــدي« مــن خــالل 
الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو 
ــن  ــث تمّك ــوزارة “UAEMOFAIC” حي ــي لل ــق الذك التطبي
الخدمــة الــوزارة وبعثاتهــا فــي الخــارج مــن التواصــل معهــم 
فــي حــاالت الطوارئ واألزمــات أثناء تواجدهم خــارج الدولة.

ــالمة  ــة وس ــى رعاي ــارات عل ــة اإلم ــرص دول ــيدًا لح وتجس
مواطنيهــا فــي الخــارج، خصصــت وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي خدمــة خط الطوارئ ٠٠٩7١8٠٠٢٤ الخاصــة بمواطني 
الدولــة والتــي مــن خاللهــا تســتقبل البالغــات الطارئــة علــى 
مــدار الســاعة. كمــا تتوفر خدمــة إصدار جواز الطــوارئ والتي 

تقدمهــا مــن خــالل بعثــات دولــة اإلمــارات فــي الخــارج فــي 
حالــة فقــدان أو تلــف أو انتهــاء جــواز الســفر اإلماراتــي حتــى 
ــة ســالمًا.  ــى أراضــي الدول ــن العــودة إل يتمكــن المواطــن م
كمــا يمكــن طلــب خدمــة إصــدار جــواز الطــوارئ بكل ســهولة 
ويســر عبــر الموقــع اإللكترونــي الرســمي للــوزارة أو تطبيقهــا 

الذكــي UAEMOFAIC. وام

»الخارجية« تحث مواطني الدولة على اتباع إرشادات السفر لتأدية حج آمن

جانب من المشاركين في المحاضرة

أعلنــت وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن أن الفتــرة مــن يــوم الجمعة 
الموافــق الثامــن مــن شــهر يوليــو المقبــل إلــى يــوم االثنيــن الموافــق ١١ 
مــن الشــهر ذاتــه عطلــة رســمية مدفوعــة األجــر لجميــع العامليــن فــي 

القطــاع الخــاص فــي الدولــة بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك.
يأتــي ذلــك تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء بشــأن العطــالت الرســمية 

ــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. وام ــاص لعام ــي والخ ــن الحكوم ــدة للقطاعي المعتم

عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد 
األضحى من 8 إلى 11 يوليو

التقى سعادة سعيد عبداهلل القمزي سفير 
الدولة لدى جمهورية األرجنتين والسفير 
الباراغواي،  جمهورية  لدى  المقيم  غير 
معالي خوليو سيزار أريوال وزير خارجية 
الباراغواي، وذلك في مقر وزارة الخارجية 

أسونسيون. بالعاصمة 
وبحث الجانبان خالل اللقاء سبل تعزيز 
العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفتح 
آفاق التعاون في كافة المجاالت، إضافة إلى 
عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

كما استعرضا نتائج زيارة فخامة ماريو 
عبده بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي إلى 
الدولة خالل »إكسبو ٢٠٢٠ دبي«، ومتابعة 
العمل المشترك على توسيع آفاق التعاون 

بين البلدين الصديقين. وام

 سفير اإلمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية الباراغواي
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دبي - الوطن

ــادي  ــي االتح ــس الوطن ــل المجل يحتف
باليــوم الدولــي للعمــل البرلمانــي الــذي 
يصــادف فــي الثالثين من شــهر يونيو من 
كل عــام، تحــت شــعار »اشــراك الجمهور 
فــي عمل البرلمان«، وهــو يحقق العديد 
مــن اإلنجــازات الوطنيــة التــي أســهم 
خاللهــا وعلــى مــدى خمســين عامــًا فــي 
مســيرة التطــور والنهضــة الشــاملة، فــي 
ظــل دعــم ال محــدود مــن قبــل القيــادة 
الحكيمــة لتمكينه من ممارســة اختصاصه 
الدســتورية مــن خالل إشــراك المواطنين 
ــل  ــي العم ــرار وف ــع الق ــة صن ــي عملي ف

البرلمانــي.
وتعــزى اإلنجازات التــي حققها العمل 
البرلمانــي منــذ تأســيس المجلس الوطني 
االتحــادي بتاريــخ ١٢ فبراير ١٩7٢م، إلى 
النظــرة الثاقبــة لآلبــاء المؤسســين وإلــى 
الرؤية الحكيمة للقائد المؤســس المغفور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
»طيــب اهلل ثــراه«، الــذي آمــن بأهميــة 
الشــورى كأســاس للحكم وبأهمية اشراك 
ــي وأن  ــل البرلمان ــي العم ــن ف المواطني
تمكيــن المواطــن هــو غاية ســامية يجب 
أن تســخر لها جميع اإلمكانات والقدرات 

وتوظــف لهــا جميع األدوات.
ويســتند المجلــس فــي عملــه علــى 
مجموعــة من المنطلقــات الوطنية تعكس 
ــج  ــا برنام ــيدة ومنه ــادة الرش ــر القي فك
ــن  ــة ب ــيخ خليف ــي للش ــن السياس التمكي
زايــد آل نهيــان »رحمــه اهلل« الــذي أعلنه 
عام ٢٠٠5م، والتوجيهات والتوصيات التي 
طرحت خالل اللقاءات مع صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل«، وأصحــاب الســمو 
أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمارات.

ــي  ــل البرلمان ــيرة العم ــهدت مس وش
العديــد مــن المحطــات جســدت أهميــة 
الوطنيــة،  المؤسســات  كأحــد  دوره 
فعلــى مــدى ١7 فصــاًل تشــريعيًا عقدهــا 
المجلــس لغاية ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، ســاهم 
المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن خــالل 
ممارســة اختصاصاته الدستورية بتحديث 
وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات 
وتبنــي التوصيــات بشــأنها، ومــن خــالل 
دوره المســاند والمرشــد والدعــم لعمــل 

الحكومــة فــي االهتمــام بشــؤون الوطــن 
والمواطنين، وذلك على مدى ٦5٢ جلسة 
أقــر خاللها ٦٣8 مشــروع قانــون، ووافق 
ــش  ــتورية، وناق ــالت دس ــى 7  تعدي عل
٣٤١ موضوعــًا عامــًا، ووجــه ٩٩١ ســؤااًل.

وهــذه اإلنجــازات كانــت ثمــرة العمل 
المشــترك والتعــاون البنــاء بيــن المجلس 
الوطنــي االتحادي والحكومة، والذي ُيعد 
الركيزة الرئيسة والمحور األساسي لتنفيذ 
رؤيــة القيادة في تحقيــق مصلحة الوطن 
والمواطــن، وتلبية احتياجــات المواطنين 

وتحقيــق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وحظــي العمــل البرلمانــي بــكل الدعم 
مــن قبــل راعــي مســيرة التمكيــن الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان،«رحمه اهلل«، 
ــه  ــذي أعلن ــن ال ترجمــة لبرنامــج التمكي
ــن  ــددًا م ــن ع ــذي تضم ــام ٢٠٠5م، ال ع
المرتكــزات لتعزيــز مشــاركة المواطنيــن 
ــاركة  ــر المش ــي عب ــل السياس ــي العم ف
فــي العمليــة االنتخابيــة الختيــار أعضــاء 
المجلــس الوطنــي االتحــادي، التي جرت 
ــوام ٢٠٠٦ و٢٠١١م و٢٠١5م  ــالل األع خ
و٢٠١٩، ورفــع نســبة تمثيــل المــرأة فــي 
المجلــس إلى 5٠% في الفصل التشــريعي 

الســابع عشــر.
المواطنيــن  مــع  التواصــل  ويعــد 
ومختلــف فعاليــات المجتمــع وإشــراكهم 
ــل  ــات عم ــن أولوي ــرار م ــع الق ــي صن ف
إدراكًا  االتحــادي،  الوطنــي  المجلــس 
يضطلــع  الــذي  الــدور  بأهميــة  منــه 
المســاهمة فــي  المواطنــون فــي  بــه 
المســتدامة  الشــاملة  التنميــة  مســيرة 
والمتوازنــة، ومــن خــالل االســتماع إلــى 
آرائهــم ومقترحاتهــم التــي تثــري عمــل 
لجــان المجلــس خــالل إعدادهــا التقاريــر 
المتعلقــة بــكل مــا يحيلــه لهــا المجلــس 
من موضوعات عامة ومشروعات قوانين.

ويحــرص المجلــس باســتمرار علــى 
ــن  ــع المواطني ــه م ــر أدوات تواصل تطوي
الزيــارات  خــالل  مــن  مواقعهــم  فــي 
بعــض  مقــار  تشــمل  التــي  الميدانيــة 
ــي  ــة ف ــوزارات والمؤسســات االتحادي ال
مختلــف أرجــاء الدولــة، ومواصلــة عقــد 
الحلقات النقاشــية ودعوة ممثلي مختلف 
والمجتمعيــة  الحكوميــة  المؤسســات 

وجمعيــات النفــع العــام وأصحــاب الرأي 
ــتنارة  ــاص، لالس ــرة واالختص وذوي الخب
بأفكارهم وآرائهم للتوصل إلى القرارات 
المناســبة في شــأنها باإلضافــة إلى تطوير 
وتعزيــز كافــة قنــوات التواصــل األخــرى 

المتاحــة.
ويحــرص المجلــس على دعــوة ممثلي 
مختلف المؤسســات الرســمية والتعليمية 
جلســات  لحضــور  وغيرهــا  والثقافيــة 
المــدارس  طلبــة  وخاصــة  المجلــس، 

ــتقبل. ــادة المس ــم ق ــات ألنه والجامع
ــادي  ــي االتح ــس الوطن ــهد المجل ويش
كممثــل لشــعب االتحــاد انعقــاد برلمــان 
الطفل اإلماراتي الذي عقد أولى جلســاته 
فــي شــهر مــارس مــن عــام ٢٠٢١م، الــذي 
وجهت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
ــة  ــام رئيس ــائي الع ــاد النس ــة االتح رئيس
المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيس 
ــرية »أم  ــة األس ــة التنمي ــى لمؤسس األعل
اإلمــارات« بإنشــائه تأكيــدًا علــى الحقوق 
ــوق  ــون حق ــا قان ــي وضعه ــية الت األساس
الطفــل »وديمــة« وانطالقــًا مــن المبــادئ 
التوجيهيــة التفاقية حقوق الطفل الدولية 
التــي تنــص على »حق الطفل فــي التعبير 
عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة 

بالطفــل وأخذهــا بعيــن االعتبار.
ويجســد التعــاون القائم بيــن المجلس 
الوطنــي االتحــادي والمجلــس األعلــى 
لألمومــة والطفولــة فــي اإلعــالن عــن 
نهــج  للطفــل،  اإلماراتــي  البرلمانــي 
الوطنــي  انطالقــا مــن دوره  الشــورى 
وترجمــة الهتمامــه بأهمية دور الناشــئة 
ــة  ــوا اللبن ــأن يكون ــال المســتقبل ب وأجي
الفاعلــة فــي بنــاء الدولــة الحديثــة فــي 

ــاة. ــاالت الحي ــف مج مختل
كما يســعى المجلس بشــكل دؤوب إلى 
ــددة  ــة المتج ــبات الوطني ــتثمار المناس اس
لتعزيــز تفاعلــه وتواصلــه مــع المواطنيــن، 
آراء مــن  أو  بأيــة مقترحــات  ويرحــب 
المواطنيــن والجمهــور بما فيــه المختصون 
والمعنيون لالسترشــاد بآرائهم لدى مناقشة 
أيــة موضوعات أو قضية فإنه يؤكد الحرص 
ــى التفاعــل بــكل مســؤولية مــع هــذه  عل
ــدم  ــا يخ ــا بم ــة عليه ــات واإلجاب المقترح
مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين. وام

المجلس الوطني االتحادي يحتفل باليوم الدولي للعمل البرلماني

ضمن التزامها بدعم أمن وسالمة الصناعة 
البحرية، استضافت دولة اإلمارات ورشة عمل 
رفيعة المستوى لعام ٢٠٢٢ لمدونة جيبوتي 
القرصنة  أعمال  مكافحة  لسلوك  المعدلة 
آخر  اعتماد  تم  والتي  المسلح،  والسطو 
تعديل لها في اجتماع جدة عام ٢٠١7 من 
قبل الدول الواقعة غرب المحيط الهندي 
وتطويرها،  نطاقها  لتوسيع  عدن،  وخليج 
مكافحة  مجال  في  رئيسة  اتفاقية  لتصبح 
القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي 

تبحر في مياه المنطقة. 
في  العمل  ورشة  فعاليات  وانعقدت 
في   ،٢٠٢٢ يونيو   ٣٠ إلى   ٢8 من  الفترة 
في  سيتي  فستيفال  إنتركونتيننتال  فندق 
المزروعي،  سهيل  معالي  بحضور  دبي، 
وزير الطاقة والبنية التحتية باإلضافة لنحو 
بينهم  من  دولة،   ١7 يمثلون  مسؤواًل   8٠
عدد من الوزراء، وممثلين من حلفاء مدونة 
جيبوتي، تضم عددًا من الوكاالت العالمية 
والدول المختلفة، من ضمنها فرنسا والواليات 

المتحدة األمريكية وغيرها.
ويغطي تعديل جدة الذي طّور من النسخة 
األولية للمدونة إضافة تدابير جديدة لمكافحة 
مجموعة من األنشطة غير المشروعة، تشمل 
أعمال القرصنة، وتهريب األسلحة، واالتجار 
بالمخدرات، والتجارة غير المشروعة في 
الحيوانات البرية، إضافة إلى أعمال التزويد 
غير القانوني بالوقود، وسرقة النفط الخام، 
واالتجار بالبشر وتهريبهم، والتخلص بشكل 
غير مشروع من النفايات السامة في المياه 

اإلقليمية والدولية في المنطقة.

استراتيجية دعم األمن البحري
حول هذا االجتماع المهم صرح سعادة 
وكيل  المنصوري،  المهندس حسن جمعة 
وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات 
لشؤون البنية التحتية والنقل: »ُتعد دولة 
على مستوى  رائًدا  بحرًيا  مركًزا  اإلمارات 
العالم، ويزيد إسهام االقتصاد البحري في 
كما  سنوًيا،  درهم  مليار   ٩٠ على  الدولة 
ألف   ٢5 على  يزيد  ما  موانئها  إلى  يصل 
سفينة تجارية كل عام، ما يجعل منها موانئ 
وبوابات تجارية تخدم كل اإلقليم. ويمثل 
األمن البحري مكوًنا رئيًسا في استدامة هذا 
النمو االقتصادي، ومن دونه ستواجه دول 
المنطقة تحديات كبرى؛ من أجل ذلك نلتزم 
في دولة اإلمارات بجميع المبادرات الدولية 
التي تهدف إلى تعزيز أمننا البحري ومكافحة 
جميع أشكال األنشطة غير المشروعة، ونكرس 
قدراتنا البحرية ومواردنا وخبراتنا لضمان أن 
تكون الوصول إلى منطقة خالية من األعمال 

اإلجرامية والتجاوزات بحق اإلنسان والبيئة 
والحياة الفطرية«.

وأضاف المنصوري: »كما أن مياه البحار 
على مستوى العالم واحدة، فإن أمنها وسالمة 
السفن والطرق المالحية واحد، السيما في 
منطقة الخليج العربي وغرب المحيط الهندي، 
والتي تضم أكبر مخزونات للطاقة على مستوى 
العالم، وتحتضن أهم المضائق البحرية وطرق 
التجارة الدولية، وأي مساس باألمن البحري في 
المنطقة سيكون له ارتدادات سلبية تنعكس 
على االقتصاد العالمي ككل، من أجل ذلك 
يمثل هذا االجتماع الذي تستضيفه دولة 
اإلمارات للدول الموقعة على مدونة جيبوتي 
القرصنة  أعمال  مكافحة  لسلوك  المعدلة 
لتعزيز  المسلح، اجتماًعا محورًيا  والسطو 

سالمة البحار على مستوى العالم«.
وقد وقع على تعديل جدة عام ٢٠١7، 
المعدلة لسلوك مكافحة  لمدونة جيبوتي 
أعمال القرصنة والسطو المسلح ١7 دولة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  شملت 
والمملكة العربية السعودية، وسلطنة ُعمان، 
واألردن، واليمن، إضافة إلى  جزر القمر، 
ومدغشقر،  وكينيا،  وإثيوبيا،  وجيبوتي، 
وجزر المالديف، وموريشيوس، وموزمبيق، 
وسيشيل، والصومال، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا.

إطار إقليمي جامع
ناصر  الشيخ  سعادة  أوضح  جانبه  من 
القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية 
والبنية  الطاقة  والنقل في وزارة  التحتية 
»تطورت  قائاًل:  اإلمارات،  بدولة  التحتية 
مكافحة  لسلوك  المعدلة  جيبوتي  مدونة 
أعمال القرصنة والسطو المسلح على مدى 
سنوات، من مجرد إطار تعاون يركز على 
مكافحة أعمال القرصنة، لتصبح منتدى جامًعا 
يعالج قضايا األمن البحري بمنظوره الشامل. 

وفي العام الماضي، بذلت الدول الموقعة 
على المذكرة جهوًدا كبيرة للتركيز على بناء 
شبكة مشاركة معلومات األمن البحري التي 
تم التخطيط لها، ووضع إطار عام لمصفوفة 
الدول  قدرات  ببناء  الخاصة  المسؤوليات 
الظروف  مع  التعامل  أجل  من  اإلقليمية 
المتقلبة في مجال األمن البحري في غرب 
المحيط الهندي وخليج عدن. وقد تعززت 
هذه المدونة عبر الدعم الكبير الذي قدمه 
الشركاء الدوليين من أصدقاء مدونة جيبوتي، 
لتكون الدول األعضاء في هذه االتفاقية قادرة 
على التعاون مًعا بشكل أفضل في تقديم 
المساعدة بناًء على احتياجاتها. واليوم نكرس 
السابقة  الجهود  لنبني على  التعاون،  هذا 
التي تم بذلها، وصواًل إلى أعلى مستويات 
السالمة واألمن البحري في هذه المنطقة 

الحيوية من العالم«.

قرارات رئيسة
بين  االتفاق  تم  العمل،  وخالل ورشة 
الدول الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة 
القرصنة والسطو  أعمال  لسلوك مكافحة 
المسلح، على اعتماد أربعة قرارات رئيسة؛ 
تشمل وضع خارطة الطريق لتفعيل شبكة 
تبادل المعلومات المتعلقة باألمن البحري 
واعتماد  والشركاء،  األعضاء  الدول  بين 
قدرات  بناء  ومهام  صالحيات  مصفوفة 
الدول األعضاء واحتياجاتها، ودور الدول 
االجتماع  بحث  كما  والتزاماتها.  المانحة 
ترتيبات تفعيل صندوق تمويل بناء قدرات 
الدول اإلقليمية، باإلضافة إلى بحث سبل 
الشركاء  قبل  من  اإلقليمي  الدعم  تعزيز 
لرفع مستوى أمن طرق المالحة البحرية 
في اإلقليم. كما تم انتخاب أعضاء اللجنة 
التوجيهية الجديدة لمتابعة تنفيذ القرارات 

المدونة. الواردة في  والمبادرات 

لتوحيد جهود 17 دولة مشاركة لتعزيز األمن البحري اإلقليمي وحماية طرق التجارة الدولية
اإلمارات تستضيف ورشة عمل رفيعة المستوى لمدونة جيبوتي المعدلة 

لعام 2022  لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح

سهيل المزروعي خالل فعاليات الورشة

حققــت مؤسســة اإلمــارات للخدمــات 
ــزة  ــدا بفوزهــا بجائ ــة انجــازا جدي الصحي
الحكومــة الذكيــة العربيــة ٢٠٢٢ عــن فئــة 
محتــوى الحكومــة الرقميــة التــي أعلنــت 
ــة  ــة فــي والي ــز الدولي ــزة التمي ــا جائ عنه
فلوريــدا األمريكية والمعنية بتعزيز مواقع 
ــك  ــة والذكية، وذل ــات اإللكتروني الحكوم
ــي  ــس ف ــم أم ــي أقي ــل تكريم ــالل حف خ

فنــدق موفمبيــك البســتان بدبــي.
جــاء فوز المؤسســة عطفًا على تقديمها 
محتوى رقميا متميزا تم تصميمه وتطويره 
علــى أيــدي نخبــة مــن الكفــاءات الوطنيــة 
ــر  ــًا للمعايي ــة فــي المؤسســة ووفق العامل
الدوليــة لمواقــع الحكومــات اإللكترونيــة 
والذكيــة حيث حقــق المحتوى اإللكتروني 
المشــارك جميــع المتطلبــات والمواصفات 
الجائــزة. وشــروط  بمعاييــر   المتعلقــة 

االســتباقية  الجائــزة  وتتضمن معاييــر 
ــار  ــر األخب ــي نش ــفافية ف والســرعة والش
والمعلومات والقدرة على التنبؤ باحتياجات 
الجمهــور واالســتجابة لهــا باإلضافــة إلــى 
التنــوع والمرونــة مــن خــالل القــدرة على 
ــة  ــتجدات التكنولوجي ــع المس ــف م التكي

والمتغيرات المحلية والعالمية واالستجابة 
السريعة لحاالت الطوارئ واألزمات، فضال 
عــن  التناغــم مــع العصــر الرقمــي وتعزيز 

لتنافسية. ا
وقال راشد آل علي مدير إدارة االتصال 
والتســويق في مؤسسة اإلمارات للخدمات 
ــي ثمــرة  ــوز المؤسســة يأت ــة إن ف الصحي

للجهــود التــي تبذلهــا ضمــن مســيرتها 
ــج  ــق نتائ ــى تحقي ــة إل ــة الهادف التطويري
ومنجزات تليق بمكانتها من خالل  تكثيف 
ــول  ــبات للوص ــف المكتس ــل وتوظي العم
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة فــي القيمــة 
االبتكاريــة للمحتــوى اإللكترونــي، عبــر 
تصميــم منهجيــات نوعيــة ومرنــة قــادرة 
علــى تعزيــز وتطويــر الواقــع الرقمــي فــي 
ــق  ــة لضمــان تحقي ــة الصحي قطــاع الرعاي
التنافســية والتفــرد فــي جــودة الخدمــات 

اإللكترونيــة والذكيــة.
وأكــدت العنــود الحــداد رئيســة قســم 
االتصــال اإللكترونــي أن المؤسســة تقــود 
جهــودًا كبيــرة لالســتثمار فــي كوادرها بما 
ــى  ــة إل ــتراتيجيتها الهادف ــع اس ينســجم م
تمكيــن الكفــاءات البشــرية وتعزيز أدوات 
التواصــل مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة 
ــر  ــى تطوي ــة إل ــا باإلضاف ــر به ــي تزخ الت
مفاهيم االبتكار والبحوث الصحية لتحقيق 
منظومــة الرعايــة الصحيــة المســتندة إلــى 
الحلــول الذكيــة ورفــع مســتوى رضــا 
تقديــم  جــودة  وتحســين  المتعامليــن 

ــات. وام الخدم

 مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية تفوز بجائزة الحكومة الذكية العربية 2022 

راشد آل علي

اســتقبل صاحب الســمو الشيخ سعود 
بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس 
األعلــى حاكــم رأس الخيمــة، فــي قصــر 
ســموه بمدينــة صقــر بــن محمــد أمس، 
ســعادة ذيــاب فرحان الرشــيدي، قنصل 
عــام دولــة الكويت فــي دبي واإلمارات 
ــى  ــالم عل ــدم للس ــذي ق ــمالية، ال الش

ســموه بمناســبة انتهــاء مهــام عملــه.

ورحــب صاحــب الســمو حاكــم رأس 
الخيمة، بســعادة القنصــل العام، وتمنى 
لــه التوفيــق والنجــاح فــي مهــام عملــه 
ــي  ــوده ف ــى جه ــًا عل المســتقبلية، مثني
تعزيز العالقات التاريخية المتأصلة التي 
تربــط دولــة اإلمــارات ودولــة الكويــت 
الشــقيقة على جميع المستويات، مؤكدًا 
عمــق الروابــط األخويــة المتجــذرة بين 

البلدين والشــعبين الشــقيقين.
مــن جانبــه أشــاد ســعادة ذيــاب 
ــات  ــة العالق ــيدي، بمتان ــان الرش فرح
ــى  ــن الشــقيقين عل ــط البلدي ــي ترب الت
ــكره  ــن ش ــًا ع ــد، معرب ــف الصع مختل
وتقديــره لمــا لقيــه مــن تعــاون خــالل 
فتــرة عملــه قنصــاًل عامــًا لبــالده لــدى 

ــة. وام الدول

حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام الكويتي ويؤكد عمق الروابط األخوية المتجذرة بين البلدين

سعود بن صقر خالل استقباله ذياب الرشيدي

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة 
المرســوم بقانــون رقــم )١( لســنة ٢٠٢٢م بشــأن تنظيــم 

جامعــة خورفــكان.
ــة  ــون الجامع ــى أن تك ــون عل ــوم بقان ــص المرس ون
مؤسســة علميــة أكاديميــة عربيــة غيــر ربحيــة، تتمتــع 
بالشــخصية االعتبارية واألهليــة القانونية الالزمة لتحقيق 
أهدافهــا وممارســة اختصاصاتهــا، ويكــون لهــا االســتقالل 
المالــي واإلداري وتعــود ملكيتها للحكومة، ويكون المقر 
الرئيــس للجامعــة فــي مدينــة خورفــكان ويجــوز بقــرار 
مــن الرئيــس إنشــاء فروع لهــا داخل اإلمــارة أو خارجها.

وتهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:
تكويــن الشــخصية العلميــة اإلنســانية باالرتــكاز علــى 

القيــم اإلســالمية واألصالــة العربيــة والتطــور العلمــي.
تحقيق النمو المتوازن في شــخصية الطلبة الدارســين 
فــي الجامعــة ومعارفهــم وقدراتهــم، وإعــداد الكفــاءات 
البشــرية الُمدربة نظريًا وتطبيقيــًا لتلبية متطلبات خطط 

التنمية الشــاملة فــي الدولة.
٣- رعايــة البحــوث العلمية وتشــجيعها بهدف تحقيق 
التطــور العلمــي وخدمــة المجتمــع وتنميتــه وتطويــره 

ــو األفضل. نح
طــرح برامــج للتعليــم العالــي وتطويرهــا بمــا ُيحقــق 

التميــز األكاديمــي وفقــًا لسياســة الجامعــة وخططهــا المبنية على 
احتياجــات المجتمع.

ــة مــع الجامعــات األخــرى  ــة والعلمي ــط الثقافي ــق الرواب توثي
ومعاهــد التعليــم الُعليــا والهيئــات العلميــة العربيــة واألجنبيــة.

توفيــر الرعايــة الالزمــة للطلبــة الدارســين وأعضــاء الهيئتيــن 
التدريســية واإلدارية في الجامعة من مختلف الجنســيات، وإيجاد 
البيئــة المناســبة لهم وتشــجعيهم علــى التميز واإلبــداع واالبتكار.

اإلســهام فــي خدمــة المجتمــع من خــالل تكوين الشــراكات مع 
الجهــات الحكوميــة والخاصــة، واالســتجابة الحتياجــات المجتمــع 

والتفاعــل معها.
ووفقــًا للمرســوم يكــون صاحــب الســمو حاكم الشــارقة رئيســًا 
للجامعــة ورئيســًا لمجلــس األمناء ولــه أن يخّول غيــره من أعضاء 
ــى أن  ــس، عل ــي المجل ــه ف ــي كل أو بعــض صالحيات ــس ف المجل
يتولــى إدارة الجامعــة كلٌّ فــي مجــال اختصاصــه وفقــًا ألحــكام 

المرســوم بقانــون والئحتــه التنفيذيــة:
١- مجلس األمناء

مدير الجامعة.
مجلس العمداء.

ونــص المرســوم بقانــون علــى أن تتكــون الجامعــة مــن ُكليــات 

ومعاهــد ومراكــز أبحــاث وتعليــم وتدريــب، ومؤسســات علميــة 
ُتحددهــا القــرارات التــي تصــدر مــن الرئيــس بنــاًء علــى اقتــراح 
المديــر وموافقــة المجلــس، كمــا تخضــع الجامعــة بجميــع ُكلياتها 
ومعاهدهــا ومراكزهــا وأقســامها األكاديميــة واإلداريــة والماليــة 
والمجتمعية في كافة شــؤونها لألنظمة والتشــريعات الســارية في 
الدولــة، وتمنح الجامعة شــهادات بالدرجــات العلمية واألكاديمية 
ــًا ألحــكام هــذا المرســوم  ــة لمســتحقيها وفق ــة والفخري والمهني

بقانــون واللوائــح الصــادرة بموجبــه.
ــة  ــي جامع ــس ف ــون التدري ــون يك ــوم بقان ــب المرس وبحس
ــق طبيعــة  ــك وف ــة وذل ــة واإلنجليزي ــن العربي ــكان باللغتي خورف
البرامــج الدراســية المعتمــدة، ويجــوز للمجلــس اعتمــاد بعــض 
ــة إذا  ــي الجامع ــب ف ــس أو التدري ــي التدري ــرى ف ــات األخ اللغ
اســتلزمت ذلــك طبيعــة بعــض البرامج الدراســية المعتمــدة فيها.

ووفقًا للمرسوم بقانون ُتكلف جامعة الشارقة باتخاذ اإلجراءات 
األكاديميــة واإلداريــة والماليــة لتمكيــن جامعــة خورفــكان مــن 
التشــغيل الكامــل خــالل فتــرة انتقاليــة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات 

اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدور هــذا المرســوم بقانون.
وتضمــن المرســوم بقانــون مختلــف البنود القانونيــة التنظيمية 
للجامعــة مثــل الموارد المالية والموازنة العامة واألحكام الختامية 

وغيرها. وام

حاكم الشارقة يصدر مرسومًا بقانون بشأن تنظيم جامعة خورفكان

أصدرت الهيئة االتحادية للموارد البشرية 
ــوزارات  ــة ال ــى كاف ــًا إل ــة تعميم الحكومي
ــة بشــأن إجــازة وقفــة  والجهــات االتحادي
عرفــة وعيد األضحــى المبارك في الحكومة 

االتحادية للعــام ١٤٤٣هـ.
وبحســب التعميــم الذي أصدرتــه الهيئة 
اســتناداً لقرار مجلس الوزراء لســنة ٢٠٢١م 
بشــأن النظــام الجديــد للعمــل األســبوعي 
فــي القطــاع الحكومــي االتحــادي، وأجندة 
العطالت الرســمية المعتمدة بموجب قرار 
ــن  ــنة ٢٠٢٠ للقطاعي ــوزراء لس ــس ال مجل
الحكومــي والخــاص فــي الدولــة، فقد تقرر 
أن تبــدأ عطلــة وقفــة عرفة وعيــد األضحى 
المبــارك مــن يــوم الجمعة 8 يوليــو ٢٠٢٢م 
الموافــق ٩ ذي الحجــة ١٤٤٣هـ وحتى يوم 
االثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢م، على أن يســتأنف 
الدوام الرسمي يوم الثالثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢م.

وبهذه المناســبة رفعت الهيئة االتحادية 

للمــوارد البشــرية الحكوميــة أســمى آيــات 
ــام صاحــب  ــى مق ــكات إل ــي والتبري التهان
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولة »حفظه اهلل«، وأخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، وإخوانهما أصحاب 

ــى لالتحــاد  الســمو أعضــاء المجلــس األعل
حــكام اإلمــارات، ســائلًة اهلل العلــي القديــر 
أن يعيدهــا علــى ســموهم بموفــور الصحة 

والعافية.
كمــا هنــأت شــعب دولــة اإلمــارات 
واألمتين العربية واإلسالمية بهذه المناسبة 

الســعيدة. وام

إجازة عيد األضحى في الحكومة االتحادية من 8 إلى 11 يوليو
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جــاء ذلــك خالل احتفال األمانة العامة لـ »جائزة 
ــا  ــن فــي دورته ــم الفائزي ــة« بتكري خليفــة التربوي
الخامســة عشــرة ٢٠٢٢ أمــس فــي »فنــدق قصــر 
اإلمــارات« بأبوظبــي بحضــور معالــي الشــيخ نهيان 
بــن مبارك آل نهيان وزير التســامح والتعايش نائب 
رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة خليفــة التربويــة نيابة 
عــن ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيــان نائب 
رئيــس مجلــس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة رئيس 

مجلــس أمنــاء جائــزة خليفــة التربوية.
حضر الحفل كّل من معالي أحمد جمعة الزعابي 
مستشــار رئيــس الدولــة ومعالــي الدكتــور أحمــد 
بــن عبــد اهلل حميــد بالهــول الفالســي وزيــر التربية 
ــور نســيبة المستشــار  ــي أن ــي زك ــم ومعال والتعلي
الثقافــي لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة الرئيــس 
األعلــى لجامعــة اإلمارات ومعالي حســين الحمادي 
عضو مجلس أمناء الجائزة والدكتور ســعيد الكعبي 
ــالم  ــد س ــم ومحم ــس الشــارقة للتعلي ــس مجل رئي
الظاهــري عضو مجلس أمناء الجائزة وأمل العفيفي 
األميــن العــام لجائــزة خليفــة التربويــة وعــدد مــن 

كبــار الشــخصيات مــن داخــل الدولــة وخارجها.
وبلــغ عــدد الفائزين الُمكّرمين في دورة الجائزة 
لهذا العام ٣5 فائزًا وفائزة منهم ١8 على المســتوى 

المحلي و١7 على مستوى الوطن العربي.
وكــرم معالي الشــيخ نهيــان بن مبــارك آل نهيان 
الفائزيــن مثمنــًا جهودهــم فــي نيــل شــرف هــذه 
الجائزة التربوية المرموقة متمنيًا لهم دوام التوفيق 
فــي النهــوض بقطاع التعليم محليــًا وعربيًا ودوليًا .

وشملت قائمة المكرمين الفائزين بالدورة الحالية 
فــي »مجــال التعليــم العــام - فئــة المعلــم المبــدع 
على المستوى المحلي«: ساريه عبد الرحمن محمد 
ــارات  ــة الســلع بمؤسســة اإلم ــن مدرس عائشــة م
للتعليــم المدرســي في الظفــرة ورمزية علي محمد 
المازمي من مدرســة القرائن للتعليم األساســي ح١ 
بمؤسســة اإلمارات للتعليم المدرســي في الشــارقة 
وخلود يوسف خلف المنصوري من مدرسة الشفاء 
بنــت عبــداهلل للتعليــم الثانــوي بمؤسســة اإلمــارات 
ــعيد  ــن س ــارقة وندي ــي الش ــي ف ــم المدرس للتعلي

نعمــان ذيــاب مــن ثانويــة التكنولوجيــا التطبيقيــة 
فــي أبوظبي .

وعــن فئــة المعلــم المبــدع على مســتوى الوطن 
العربــي.. فــازت شــيمه ســالم درويــش الحربي من 
ــة  مدرســة المتوســطة الـــ٤٦ فــي المملكــة العربي
الســعودية، وعلــي عبدالعزيــز عبداهلل الســيافي من 
ــي المملكــة  ــة ف ــاد الثانوي ــن زي مدرســة طــارق ب
العربيــة الســعودية والدكتــور رأفــت بــن كمــال بن 
ــي  ــح بخــارى مــن مجمــع الثغــر التعليمــي ف صال
ــال عبدالرحمــن  ــة الســعودية ومن المملكــة العربي
علــي النعمــي مــن مدرســة متوســطة الموهوبــات 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ونجــوى محمــد 
محمــد أبــو ســليمة مــن مدرســة الهــدى الثانويــة 
للبنــات فــي دولــة فلســطين ورنــا أحمــد محمــود 
أبــو صقــر مــن مدرســة الزهــراء الثانويــة فــي دولة 
ــو عمــر مــن  فلســطين وعــدي هــارون حســين أب
ــي  ــن ف ــية للبني ــاري األساس ــو ذر الغف ــة اب مدرس
المملكــة األردنيــة الهاشــمية وصالــح عجيــل صالــح 

موســى العجيــل مــن مدرســة خالــد أحمــد المضف 
المتوســطة بنيــن فــي دولــة الكويــت وأنيــس نــور 
ــب  ــوي الطي ــد الثان ــن المعه ــوري م ــن العم الدي

المهيــري فــي الجمهوريــة التونســية.
وفــي مجال أصحــاب الهمم »فئة األفــراد«.. فاز 
مؤمن محســن عثمــان يونس من مدرســة الظبيانية 
في مؤسســة اإلمارات للتعليم المدرســي بأبوظبي، 
وفــي مجــال أصحــاب الهمــم »فئــة المؤسســات«.. 
فــازت »مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم في 
أبوظبــي ومركــز المــوارد لذوي اإلعاقــة من جامعة 
الشــارقة«، وفــي مجال التعليــم وخدمة المجتمع - 
فئة المؤسســات.. فــازت وزارة الداخليــة - اإلدارة 
العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية عن مشروع 
»إطــالق منصــة محمــد بــن راشــد للتعلــم الذكي«، 
وفي قطاع المؤسسات العقابية واإلصالحية.. فازت 
القيــادة العامة لشــرطة أبوظبي عن مشــروع »كلنا 
شــرطة«، وعــن فئــة األســرة اإلماراتيــة المتميــزة 
فازت بها أســرة ســعد نصيب ســعد ناجي األحبابي 

وأســرة عبداهلل علي عبداهلل ســند الســويدي وأســرة 
أحمــد علــي عبيد علــي الكعبي.

أمــا فــي مجال اإلبداع في تدريــس اللغة العربية 
- فئــة المعلــم المتميز.. فاز خالــد عبدالعظيم علي 
محمــد بــدران مــن مدرســة القرائــن فــي مؤسســة 
اإلمــارات للتعليــم المدرســي بالشــارقة ومريم علي 
راشــد الخــالوي الكعبي من مدرســة القريــة الحلقة 
األولــى فــي مؤسســة اإلمــارات للتعليــم المدرســي 
ــة  ــي - فئ ــم العال ــال التعلي ــي مج ــرة، وف بالفجي
األســتاذ الجامعــي المتميــز علــى مســتوى الدولــة.. 
ــد عبــاس مســعد الطرابيلــي  فــاز البروفيســور خال
ــة  ــدة بدول ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن جامع م
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبروفيســور محمــد 
شــوقي المرســي المرســي مــن جامعــة خليفــة 
ــة  ــن فئ ــدة، وع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم بدول
األســتاذ الجامعــي المتميــز علــى مســتوى الوطــن 
العربي ..فاز البروفيســور يوســف صالــح عبدالقادر 
خضــر مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة 

بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية والبروفيســور محمــد 
فرحــات عثمــان حميــد مــن مدينــة زويــل للعلــوم 
والتكنولوجيــا بجمهورية مصــر العربية، وفي مجال 
ــازت  ــة البحــوث التربوية..ف ــة فئ البحــوث التربوي
ميمونــة حمــد عامــر النهائية والدكتور ســيف ناصر 
المعمــري مــن جامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة 
عمــان عــن البحــث الفائز »صــورة اآلخــر المضمنة 
ــوف )٣- ــة للصف ــات االجتماعي ــب الدراس ــي كت ف

ــة  ــة التفاعلي ١٢( بســلطنة عمــان فــي ضــوء نظري
ــد ســليم ســالم الحافظــي  ــور فه ــة« والدكت الرمزي
مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز بالمملكــة العربيــة 
الســعودية عــن البحــث الفائــز »كفــاءة المحفــزات 
الرقميــة فــي تنميــة بعــض مخرجــات التعلــم وفقــًا 
ــة بحــوث  ــن فئ ــي«، وع ــدي والنوع ــل البع للتحلي
دراســات أدب الطفــل.. فــاز الدكتــور أحمــد نبيــل 
أحمــد أحمــد مــن جامعــة عيــن شــمس بجمهوريــة 
مصــر العربيــة عــن البحث الفائــز »الســيميائية في 
مســرح الطفــل العربي مكنونــات الخطاب ودالالت 

بنيــة الصــورة المســرحية«.
وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى 
الدولــة والوطــن العربي – فئة اإلبداعات التربوية.. 
فــاز ياس جياد زويــد الفهداوي من المديرية العامة 
للتربية في بغداد الرصافة الثانية بجمهورية العراق 
عــن التأليف الفائز »أعلى من كل األشــجار« وناهد 
محمــد صالــح الكعبــي من مدرســة الحصــن الحلقة 
ــم  ــة مــن مؤسســة اإلمــارات للتعلي ــى والثاني األول
المدرســي الشــارقة وعــن التأليــف الفائــز »أحــالم 
عابــرة«، وفي مجال المشــاريع والبرامــج التعليمية 
المبتكــرة علــى مســتوى الدولــة فئــة المؤسســات.. 
فازت مدرسة راشد بن حميد للتعليم االساسي ح٢ 
مــن مؤسســة اإلمــارات للتعليم المدرســي بعجمان 
عن مشــروع » ببيئتي موســوعة علمية«، وعن فئة 
األفــراد علــى مســتوى الوطــن العربي..فــاز »بــدر 
الريمــش بــن محمــد الريمــش بالمديريــة اإلقليميــة 
بتارودانــت فــي المملكــة المغربيــة عــن مشــروع 

»روضــة الصغير«. 

خالل تكريم جائزة خليفة التربوية للفائزين بدورتها الـ15
منصور بن زايد: منظومة التعليم في اإلمارات على موعد مع عصر ذهبي

سموه يثمن الدور الرائد للجائزة في نشر ثقافة التميّز 
بالميدان التعليمي والتربوي داخل الدولة وفي الوطن العربي

أكــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــؤون الرئاس ــر ش وزي
أمنــاء جائــزة خليفة التربويــة أن التعليم 
يتصــّدر أجندة األولويــات الوطنية لدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة بفضل الرعاية 
الكريمــة والعنايــة الفائقــة التــي يوليهــا 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــة »حفظــه اهلل«  ــان رئيــس الدول آل نهي
ــل  ــة وتأهي ــة التعليمي ــر المنظوم لتطوي

الكــوادر الوطنية وتعزيــز البيئة الُمتمّيزة 
لتربيــة أجيــال المســتقبل وتعليمهــم بمــا 
ُيلّبــي احتياجات النهضة الوطنية الشــاملة 
وُيحّفــز علــى اإلبداع واالبتــكار والريادة.

وقــال ســموه إّن التعليــم شــّكل منــذ 
انطــالق مســيرة االتحــاد علــى يــد القائد 
المؤّســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« ركيزة 
أساســية لنهضة الوطن وتقّدمه وازدهاره 
وهــو نهج ســار عليــه المغفور له الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان »رحمه اهلل« 
الــذي أولــى هــذا القطــاع رعايــًة جعلت 

مــن منظومة التعليــم اإلماراتيــة نموذًجا 
رائــًدا على الصعيدْين االقليمي والدولي.

وأضــاف ســموهأن منظومــة التعليــم 
بدولــة اإلمــارات علــى موعــد مــع عصــر 
ذهبــي لالنطــالق نحو آفــاق أكثــر إبداعًا 
بفضــل توجيهــات ورعاية صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل« إذ ترســم الرؤيــة 
السديدة لسموه مسار تمّيز اإلمارات في 
تعزيز تنافســية أجيال المســتقبل وتمهيد 
ــكار  ــداع واالبت ــو اإلب ــم نح ــق له الطري
ــاالت  ــات والمج ــف التخّصص ــي مختل ف

ــي احتياجــات ســوق  ــا ُيلّب ــة بم المعرفي
العمــل وينســجم مــع متطلبــات »أجندة 

الخمســين«.
ــذي  ــد ال ــدور الرائ ــموه ال ــن س وثّم
ــة«  ــة التربوي ــزة خليف ــه »جائ ــض ب تنه
ــدان  ــي المي ــز ف ــة التمّي ــر ثقاف ــي نش ف
التعليمــي والتربــوي داخــل الدولــة وفي 
الوطــن العربي..مشــيرا إلــى أّن الجائــزة 
نجحت في اكتشــاف الكثير من المواهب 
التعليميــة ورعايتها وســمحت بفتح آفاق 
اإلبــداع أمــام المتمّيزيــن لدعــم مســيرة 

التعليــم.

أبوظبي - الوطن

عدد الفائزين الُمكّرمين 
في دورة الجائزة لهذاالعام 

بلغ35 منهم 18 على 
المستوى المحلي و17 على 

مستوى الوطن العربي

الجائزة نجحت في اكتشاف 
الكثير من المواهب 

التعليمية وسمحت بفتح 
آفاق اإلبداع أمام المتمّيزين  

لدعم مسيرة التعليم

نهيان بن مبارك خالل تكريمه الفائزين

تستعد دولة اإلمارات الستضافة نسخة 
اتفاقية  في  األطراف  لمؤتمر  استثنائية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
“COP٢8” تعزيزًا لمكانتها وحضورها الفاعل 
في مختلف القطاعات المعنية بهذا القطاع، 
واستجابة لتنامي القلق العالمي من تأثيرات 
التغير المناخي على مختلف أوجه الحياة.

وأعلنت دولة اإلمارات مؤخرًا عن قرارين 
مهمين في هذا الصدد يظهران مدى االهتمام 
بتوفير أكبر قدر من فرص النجاح للحدث 

الدولي.
وعبر توجيه صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة »حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
اهلل« باستضافة مؤتمر األطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
“COP٢8” في مدينة إكسبو دبي، واإلعالن 
عن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية العليا لإلشراف 
على أعمال الحدث العالمي والمقرر استضافته 
في اإلمارات عام ٢٠٢٣ برئاسة سمو الشيخ 
الخارجية  عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
والتعاون الدولي، وعضوية عدد كبير من 
عن  الصلة  ذات  الجهات  وممثلي  الوزراء 
مدى حجم االهتمام والدعم الرسمي المقدم 

لتنظيم وإنجاح الحدث العالمي.
المتراكمة  خبراتها  في  اإلمارات  وتثق 
على أكثر من مستوى في ضمان استضافة 
استثنائية للحدث ومواصلة تحقيق ريادتها في 
هذا الملف على مستوى المنطقة فباإلضافة 
إلى التأثير الكبير لتنظيم الحدث في مدينة 
مستوى  رفع  من  ذلك  يعنيه  وما  إكسبو 
الزخم التنظيمي واللوجستي فإن اإلمارات 
تراهن على مجموعة من األبعاد االستراتيجية 
والخدماتية التي ستسهم في الخروج بنسخة 

غير اعتيادية من الحدث.

مركز عالمي
وتعد اإلمارات أحد أهم المراكز العالمية 

المعنية بقضايا المناخ، حيث تشهد طوال 
والفعاليات  األحداث  من  سلسلة  العام 
والمؤتمرات الدولية المعنية بملف التغير 
المناخي واالستدامة، مشكلة في مجملها 
حراكًا دائمًا يجمع قادة العالم وعلمائه وأبرز 
العالمية في  الجهود  لتعزيز  فيه  الفاعلين 

هذا اإلطار.
وتستضيف اإلمارات بشكل سنوي فعاليات 
أسبوع أبوظبي لالستدامة، ومنتدى المناخ 
والقمة  للحكومات،  العالمية  القمة  في 
العالمية لالقتصاد األخضر، والمعرض السنوي 
لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة »ويتيكس«.

والمؤتمرات  االستضافات  تلك  وتشكل 
قاعدة ترتكز عليها اإلمارات في العمل على 
إنجاح الحدث الدولي والخروج بتوصيات 
ألزمة  الحالي  المسار  تغيير  على  قادرة 

المناخ عالميًا.

استثمارات ضخمة
وتشكل استضافة دولة اإلمارات فرصة 
في  العالمية  االستثمارات  لتعزيز  حقيقية 
قطاع الطاقة النظيف، حيث تحتل اإلمارات 
مكانة متقدمة عالميًا على مستوى االستثمار 
في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بحوالي 
5٠ مليار دوالر فيما أعلنت مؤخرًا خطتها 
خالل  دوالر  مليار   5٠ من  أكثر  الستثمار 
العقد المقبل في مزيد من المشاريع بما 

فيها الهيدروجين واألمونيا.
وتمتلك اإلمارات مشاريع في 7٠ دولة، 
وتشمل تقديم أكثر من مليار دوالر أمريكي 
في شكل منح وقروض لـ٢7 دولة جزرية 
الموارد وتعد أكثر عرضة  تعاني من شح 

لتأثيرات تغير المناخ.

محطات الطاقة
وتمتلك اإلمارات خبرات واسعة في مجال 
البحث العلمي المرتبط بقطاع الطاقة وتشغل 

العديد من المحطات في الدولة وخارجها، 
وتتيح تلك الخبرات أمام العديد من دول 
مستوى  على  للتطبيق  قابلة  أبحاثًا  العالم 
نقل المعرفة واالستفادة من تجربة الدولة 

الواسعة في هذا الصدد.
وتعمل اإلمارات منذ ما يقرب من عقدين 
من الزمن على رسم مالمح مستقبل قطاع 
الطاقة لديها، وتمتلك اليوم ثالث من أكبر 
محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في 
العالم، ومجموعة كبيرة من المشاريع واألفكار 
الرائدة التي تؤهلها للمحافظة على ريادتها 

في هذا القطاع لسنوات عديدة مقبلة.

الحياد المناخي
عبر  المنطقة  دول  اإلمارات  واستبقت 
المبادرة  عن  الماضي  أكتوبر  في  اإلعالن 
الحياد  تحقيق  نحو  للسعي  االستراتيجية 
المناخي بحلول عام ٢٠5٠، وذلك في خطوة 
نوعية كأول دولة في منطقة الشرق األوسط 
استراتيجية  مبادرة  تطلق  إفريقيا  وشمال 

لتحقيق الحياد المناخي.
والخبرات  المؤهالت  اإلمارات  وتمتلك 
الكافية لتعميم تجربتها في هذا الصدد مع 
العهد في  العالم حديثة  العديد من دول 
هذا القطاع، وتسهم العالقات والصداقات 
التي تربط اإلمارات بمختلف دول العالم 
الخبرات  وتبادل  التعاون  أطر  تعزيز  في 

والتجارب اإلماراتية إلى تلك الدول.
وتعد اإلمارات رائدة في إطالق المبادرات 
المناخية على مستوى المنطقة، منها وضع 
وتطبيق  البيئي،  التنوع  لحماية  أهداف 
تقنية التقاط الكربون على نطاق تجاري، 
وتشغيل محطة طاقة نووية صفرية االنبعاثات، 
واستكشاف طاقة الهيدروجين، وتبني أنماط 
التبريد الصديقة للبيئة، وإطالق التشريعات 
الصديقة  األبنية  معايير  باعتماد  المرتبطة 

للبيئة.وام

تعزيزاً لمكانتها وحضورها الفاعل في مختلف القطاعات
ــام  اإلمارات تستعد لـ»cop28« و6 عوامل تضمن نسخة غير اعتيادية من الحدث ــن الع ــي األمي ــل العفيف ــدت أم أك

احتفــال  أن  التربويــة  خليفــة  لجائــزة 
األمانــة العامــة للجائــزة بتكريــم الفائزيــن 
في دورتها الخامسة عشرة ٢٠٢٢ أمس في 
»فنــدق قصر اإلمــارات« بأبوظبي مناســبة 
لتجديد أسمى آيات الوالء واالنتماء للوطن 
ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« وصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، وإخوانهما أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضــاء المجلــس األعلــى 

لالتحــاد حــكام اإلمارات .
وثمنــت العفيفــي - في تصريــح لوكالة 
أنبــاء اإلمــارات »وام« - الدعم الالمحدود 
الــذي يوليه ســمو الشــيخ منصور بــن زايد 
ــوزراء  ــس ال ــان نائــب رئيــس مجل آل نهي
وزيــر شــؤون الرئاســة رئيس مجلــس أمناء 
جائــزة خليفــة التربويــة للجائــزة وحــرص 
ــة  ــزة مكان ــى أن تتصــدر الجائ ســموه عل
مرموقــة محليــًا وعربيــًا ودوليــًا وهــو مــا 
تحقــق طــوال مســيرتها التــي انطلقت في 

العــام ٢٠٠7 .
ولفتــت إلــى أن الــدورة الـــ١5 شــهدت 
ــي  ــتويين المحل ــى المس ــرًا عل ــااًل كبي إقب
والعربــي بالرغــم من الظروف االســتثنائية 
التــي شــهدها العالــم خــالل تلــك الفتــرة 
حيــث تلقت الجائزة طلبات ترشــيح تتميز 
باإلبــداع والريــادة واالبتــكار فــي مختلــف 
ــت ١٠  ــي ضم ــة والت ــا المطروح مجاالته

مجــاالت موزعــة علــى ٢٠ فئــة.
ــزة خليفــة  ــن العــام لجائ ــت األمي وقال
التربويــة: »كان حضــور المكرميــن كبيــرًا 
العربــي  الوطــن  اليــوم علــى مســتوى 
والذيــن نســتفيد مــن خبراتهــم وأبحاثهــم 
وإصداراتهــم، مشــيرة إلــى تكريــم الجائزة 
ثالثــة أســر إماراتيــة متميــزة يفتخــر فيهــا 
الميــدان التربــوي إلى جانــب تكريم بعض 
ــام  ــم الع ــى مســتوى التعلي المجــاالت عل
والتعليــم العالــي ونخبــة مــن المتميزيــن 

فــي خدمــة المجتمع إضافة إلــى مجموعة 
مــن المبدعين في المجــال التربوي وطرق 
التدريس باللغة العربية في حين أعلن عن 
إطــالق مجــال جائــزة التعليــم المبكر على 
المســتوى العالمــي وســيتم قريبا الكشــف 

عــن أســماء الفائزيــن بهــا«.
وأكــدت أمــل العفيفــي فــي ختــام 
ــع  ــذي تضطل ــدور ال ــة ال ــا أهمي تصريحه
بــه مســيرة الجائــزة ورســالتها فــي نشــر 
التميــز فــي الميدان التربوي محليــًا وعربيًا 
ودوليًا حيث دشــنت الجائزة خالل الدورة 
الحاليــة مجــااًل جديــدًا هــو مجــال جائــزة 
خليفــة العالميــة للتعليــم المبكــر بفئتيــه 
»فئــة البحــوث الدراســات وفئــة البرامــج 
والمناهــج والمنهجيات وطرق التدريس«، 
وذلــك للمــرة األولــى على مســتوى العالم 
بمــا يترجــم حــرص القيــادة الرشــيدة على 
تهيئــة بيئــة متميــزة للتنشــئة االجتماعيــة 

لهــذه الفئــة.
وقــدم عــدد مــن الفائزيــن بالجائزة عبر 
ــاء اإلمــارات »وام« كل الشــكر  ــة أنب وكال
والتقدير لدولة اإلمارات ولجميع القائمين 
علــى جائــزة خليفــة التربويــة علــى هــذه 
اللفتة الكريمة والدعم الالمحدود للتعليم.

وأكــد أحمــد علــي عبيــد علــي الكعبــي 

مــن إمــارة الفجيــرة الفائز عن فئة األســرة 
اإلماراتيــة المتميــزة لـــ«وام« أن تتويجــه 
بالجائــزة هــو شــرف كبيــر كونهــا تحمــل 
إســم المغفــور لــه الشــيخ خليفة بــن زايد 
ــل  ــا دلي ــا أنه ــه اهلل« كم ــان »رحم آل نهي
علــى أهميــة مــا تــم تقديمــه للمســاهمة 

فــي رفعــة الوطــن.
مــن جهته عبر البروفيســور خالد عباس 
مســعد الطرابيلــي المتخصــص فــي علــوم 
األحيــاء الدقيقــة بجامعة اإلمــارات والفائز 
عــن فئــة األســتاذ الجامعــي المتميــز علــى 
مســتوى الدولــة عن مشــاعر الفخــر بالفوز 
بتلك الجائزة التي تحمل إســم المغفور له 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيــان »رحمه 
 اهلل« وهــي فخــر لــكل مــن يحصــل عليهــا.

وقــال صالــح عجيــل صالح موســى العجيل 
من مدرسة خالد أحمد المضف المتوسطة 
ــة  ــز بفئ ــت والفائ ــة الكوي ــي دول ــن ف بني
المعلــم المبــدع إنــه ســعيد بهــذا اإلنجــاز 
وحصولــه علــى أول جائــزة لــه فــي دولــة 
االمــارات والتــي تتميــز برعايــة المواهــب 
ــدى  ــة ل ــكار خاص ــداع واالبت ــز اإلب وتعزي
ــة  ــزة عــن فئ ــن . ووصفــت الفائ المعلمي
المعلــم المبدع منــال النعمي من المملكة 
العربية السعودية - إدارة تعليم جدة هذه 
التجربــة بالمهمــة في مجــال التميز إلظهار 
الجوانــب المتميــزة فــي تعليــم الطالبات، 
متوجهــة بالشــكر لجائــزة خليفــة التربوية 

وجميــع القائميــن عليها.
وقالت المعلمة خلود يوسف المنصوري 
من مدرســة الشــفاء بنــت عبــداهلل للتعليم 
للتعليــم  اإلمــارات  بمؤسســة  الثانــوي 
ــة  ــزة بفئ ــارقة والفائ ــي الش ــي ف المدرس
المعلــم: »شــرف كبير لــي أن أكون إحدى 
الفائــزات بجائــزة قائــد التمكيــن المغفــور 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــه الش ل
رحمــه اهلل«.. مشــيرة إلى أن هــذا اإلنجاز 
ــد مــن الجهــد  ــذل المزي ــى ب ســيدفعها إل
والعمــل لالســتمرار فــي التميــز والعطــاء 

مــن أجــل رفعــة الوطــن. وام

أمل العفيفي: »خليفة التربوية« نقلة نوعية في تميز التعليم محليًا وعربيًا
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أطلق ســمو الشــيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضو المجلــس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي 
ــي  ــتراتيجية أبوظب ــس، اس ــذي، أم التنفي
الصناعية ترســيخًا لمكانــة اإلمارة بصفتها 
مركــزًا صناعيــًا ُيعــد األكثــر تنافســية على 
مســتوى المنطقــة؛ حيــث تعتــزم حكومة 
أبوظبــي اســتثمار ١٠ مليــار درهــم مــن 
ــة  ــة طموح ــج اقتصادي ــتة برام ــالل س خ
قطــاع  حجــم  مضاعفــة  إلــى  تســعى 
ــى ١7٢  ــي ليصــل إل ــع فــي أبوظب التصني
ــر  ــول العــام ٢٠٣١ عب ــار درهــم بحل ملي
تعزيــز ســهولة ممارســة األعمــال، ودعــم 
ــتثمار  ــذب االس ــي، وج ــل الصناع التموي

األجنبــي المباشــر.
عبــر  االســتراتيجية،  ســتعمل  كمــا 
برامجها الستة، على خلق ١٣.٦٠٠ فرصة 
وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر 
الفنيــة اإلماراتية، وتعزيــز تجارة أبوظبي 
ــك  ــي ذل ــة، بمــا ف مــع األســواق العالمي
دعــم جهــود تنويــع االقتصــاد مــن خــالل 
ــة  ــر النفطي ــادرات غي ــم الص ــادة حج زي
لإلمــارة بنســبة ١٣8% لتصــل قيمتهــا إلــى 
١78.8 مليار درهم في أفق العام ٢٠٣١.

ــي  ــادرات الت ــف المب ــهم مختل وستس
تتضمنهــا اســتراتيجية أبوظبــي الصناعية، 
والتــي تشــمل أيضــًا إعداد إطــار تنظيمي 
جديــد لالقتصــاد الدائري وتبني سياســات 
ــي  ــة، ف ــة للبيئ ــة صديق وخطــط تحفيزي
المضــي قدمــًا فــي تعزيــز تحــول أبوظبي 
لالقتصاد الدائري واالســتفادة من القطاع 
الصناعــي الــذي يحفــز ويشــجع على رفع 
مســتوى المســؤولية فــي اإلنتاج وترشــيد 
االســتهالك مــن خــالل معالجــة النفايات، 

وإعــادة التدويــر، والتصنيــع الذكي.
اســتراتيجية  إطــالق  علــى  وتعليقــًا 
ــالح  ــي ف ــال معال ــة، ق ــي الصناعي أبوظب
محمــد األحبابــي، رئيس دائــرة البلديات 
والنقــل ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
ــي.. » تعــد االســتراتيجية  ــئ أبوظب موان
الصناعيــة إلمــارة أبوظبــي داعمــًا رئيســيًا 
للطموحــات الكبيــرة فــي دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة نحو تطوير استراتيجيات 
اقتصاديــة محكمــة تســهم بشــكل فعــال 
فــي تحقيــق التنميــة االقتصادية وترســيخ 
ــارة  ــي التج ــن قطاع ــة ضم ــة الدول مكان

والصناعــة العالمييــن«.
وأضــاف معاليــه: »كمــا تعكــس هــذه 
المبــادرة المهمــة رؤيــة قيادتنا الرشــيدة 
ــتدام  ــاد مس ــاء اقتص ــى بن ــا عل وحرصه
خــالل العقــد المقبــل إذ أن البنــاء علــى 
اإلمكانــات الضخمــة والتقنيــات المبتكرة 
التــي تمتلكهــا الدولــة إلــى جانــب دفــع 
عجلــة تنميــة قطــاع التصنيــع وتنويعــه، 
ســيكون لــه بالــغ األثــر فــي تحقيــق 
ــر  ــن تطوي ــة م ــة المقبل أهــداف المرحل
اقتصادنــا الوطنــي المتنــوع ما يســهم في 
االرتقــاء بمكانــة إمــارة أبوظبــي ودولــة 
اإلمــارات العربية المتحــدة كقوة صناعية 
عالميــة. وفــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه 
االقتصــاد العالمــي الكثيــر مــن العقبــات 
والتحديــات، فإن الجهــود المتواصلة التي 
ــى  ــة إل ــا الرشــيدة والرامي ــا قيادتن تبذله
دعــم القطــاع الصناعي في اإلمارة تســير 
بنــا إلى األمــام بما يعزز الناتــج اإلجمالي 
المحلي غير النفطي وتؤســس في الوقت 
ذاتــه منظومــة عمــل لوجســتية وصناعيــة 

راســخة تدعــم النمــو وتوفــر العديــد من 
فــرص العمــل«.

وسيتم، من خالل االستراتيجية، تسريع 
تطــور القطــاع الصناعي عبــر دمج تقنيات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة المتقدمــة لدفع 
ــع  ــكار م ــو والتنافســية واالبت ــة النم عجل
تعزيــز االســتدامة فــي منظومــة القطــاع 
الصناعي بما يتماشــى مع مبادرة اإلمارات 
ــي  ــاد المناخ ــق الحي ــتراتيجية لتحقي االس
بحلــول العــام ٢٠5٠ والخطــة الوطنيــة 

ــر المناخي. للتغي
ــدة  ــادرات جدي ــذ مب ــيتم تنفي ــا س كم
ــتراتيجية  ــذه االس ــداف ه ــار أه ــي إط ف
مــن أجــل دفــع عجلــة النمــو عبــر ســبعة 
قطاعات صناعية أساســية، هي: الصناعات 
الكيميائيــة، وصناعة المكائــن والمعدات، 
والصناعــات  الكهربائيــة،  والصناعــات 
اإللكترونية، وصناعة المواصالت، والصناعة 

الغذائية والزراعيــة، والصناعات الدوائية.
وتضم االســتراتيجية ستة برامج تسعى 
إلــى دفــع عجلــة التنمية وتعزيــز االبتكار 
وصقــل المهارات وبنــاء منظومة متكاملة 
لشــركات ومؤسســات التصنيــع المحليــة 
وزيــادة حجــم تجــارة إمــارة أبوظبــي مع 
األسواق العالمية وتسهيل عملية االنتقال 

إلى االقتصــاد الدائري.
وستعمل مبادرة االقتصاد الدائري على 
تعزيــز النمــو االقتصــادي المســتدام مــن 
خالل رفع مســتوى المسؤولية في اإلنتاج 
واالســتهالك، مــع إعــداد إطــار تنظيمــي 
لالقتصــاد الدائــري لمعالجــة النفايــات 
وإعــادة التدويــر وترشــيد االســتهالك، 
إضافــًة إلــى تبنــي السياســات المســتدامة 
وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات 
الصديقــة للبيئــة ومنــح الحوافز لتحســين 

االســتدامة البيئيــة.

ــة  ــورة الصناعي ــادرة الث ــتعمل مب وس
الرابعــة على دفــع عجلة النمو االقتصادي 
ــات والسياســات  مــن خــالل دمــج التقني
المتقدمة لتعزيز التنافســية واالبتكار، مع 
دعــم مــن البرامــج األخــرى التــي تتضمن 
برنامــج تمويــل التصنيــع الذكي، ومؤشــر 
تقييــم التصنيــع الذكــي، ومراكــز الكفاءة 

التــي توفــر التدريــب وتبــادل المعرفة.
وســتقوم مبــادرة تنميــة الكفــاءات 
والمواهــب الصناعية بتقييم كفاءة القوى 
العاملــة، وطــرح برامج تطويــر المهارات 
لتلبيــة متطلبــات الصناعــات المســتقبلية، 
باإلضافة إلى خلق ١٣.٦٠٠ فرصة وظيفية 
بحلــول العــام ٢٠٣١، مــع التركيــز علــى 
المواهــب اإلماراتيــة، وتطويــر مســارات 

وظيفيــة مجزيــة فــي قطــاع التصنيــع.
وتشــتمل عوامــل تمكيــن منظومــة 
ــط  ــر خرائ ــى توفي ــي عل ــاع الصناع القط

رقميــة وفق نظام المعلومــات الجغرافية 
للبحــث عــن األراضــي الصناعيــة وتطبيق 
برنامــج موّحــد للتفتيــش علــى ضبــط 
ــادرة  ــة الجــودة. كمــا تركــز المب ومراقب
علــى تعزيز ســهولة ممارســة األعمال من 
خــالل برامــج تقديــم الحوافــز واإلعفــاء 
مــن الرســوم الحكوميــة وخفــض أســعار 
األراضــي وتقديــم منــح البحــث والتطوير 
ــي، فضــاًل عــن تبســيط  واإلعفــاء الضريب
اإلجــراءات الجمركيــة وتكاليفها، وإجراء 
اإلصالحــات التنظيميــة لقوانيــن الصناعــة 

واإلســكان.
وســتعمل مبــادرة إحــالل الــواردات 
ــى  ــة عل ــداد المحلي ــز سلســلة اإلم وتعزي
تعزيــز مرونة القطــاع الصناعي عن طريق 
ــم  ــي ودع ــاء الذات ــادة مســتوى االكتف زي
المنتجــات المحلية. ويجري حاليًا توســيع 
قائمــة أبوظبــي الذهبيــة، والتــي تشــجع 

المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة 
محليــًا، مع تســهيل الوصول إلى األســواق 
الخارجيــة مــن خــالل اتفاقيــات الشــراكة 
االقتصاديــة الشــاملة، إضافــًة إلــى برنامج 
االتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة. كمــا ســيتم 
توريد منتجــات الصناعة المحلية في إطار 
برنامــج المســاعدات الخارجيــة واإلنمائية 

الُمقدمــة إلــى الــدول المحتاجــة.
ولدفــع عجلــة تطويــر البنيــة التحتيــة 
للوصــول إلــى التكامل التام، ســيتم إنشــاء 
ــي إدارة  ــتثمار ف ــدوق مخصــص لالس صن
ــك،  ــى ذل ــة إل ــد. باإلضاف ــل التوري سالس
ســيتم تقديــم تعويضــات لدعــم التمويــل 
الصناعي، وتقديم الحوافز لشــركاء قنوات 
التوزيع لجذب االستثمار األجنبي المباشر، 
وســتعمل برامــج تحســين البنيــة التحتيــة 
فــي العيــن ومنطقــة الظفــرة علــى تعزيز 

منظومــة القطــاع الصناعــي.
وعلــى هامــش إطــالق اســتراتيجية 
أبوظبــي الصناعيــة، شــهد الحفــل توقيــع 
المجــال  فــي  شــراكة  اتفاقيــات  عــدة 
ــراكة  ــة ش ــا: اتفاقي ــي، كان أبرزه الصناع
التنميــة االقتصاديــة فــي  بيــن دائــرة 
 « – MADE Iأبوظبي وشركة »مايد ٤.٠
اإليطاليــة المتخصصة في تأهيل الكفاءات 
وســتعمل الدائــرة مــع الشــركة اإليطاليــة 
ــز الوعــي بالفــرص المرتبطــة  ــى تعزي عل
بتطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعة ٤.٠، 
وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية للقوى 
العاملــة فــي القطــاع الصناعــي مــن خالل 
برنامــج متخصــص فــي صقــل المهــارات 
 وتعزيز منظومــة االبتكار وريادة األعمال.

واتفاقيــة بيــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة 
فــي أبوظبــي وشــركة توف ســود األلمانية 
“TUV SUD” وتهدف االتفاقية إلى تعزيز 
التعــاون من أجل تطوير وتقييم الجاهزية 
ــف  ــار تثقي ــي إط ــي “IR I٤.٠” ف الصناع
المؤسسات الصناعية وقياس النضج الحالي 
 Iفي قطاع الصناعة. وســيتم استخدام ٤.٠
IR إلجــراء التقييمــات للشــركات المؤهلة 
من أجل االعتماد على الخبرات المكتسبة 
في تســهيل التعاون بين األطراف المعنية 
بقطــاع التصنيــع لتطويــر سياســات تدعــم 

الذكي. التصنيع 
واتفاقيــة بيــن شــركة بتــرول أبوظبــي 
الوطنية »أدنوك« وشــركة فاركو الوطنية 
النفــط “NOV” حيــث تســعى  ألبــار 
ــاون  ــاق التع ــيع نط ــى توس ــة إل االتفاقي
بيــن أدنــوك وشــركة NOV وتوســيع 
عملياتهــا علــى مســتوى الدولــة. وتنفيــذًا 
لهذه االتفاقية، ســتقوم الشركة األمريكية 
بتصنيع المكونات األساســية المســتخدمة 
للحفــر فــي المرافــق الصناعيــة ألبوظبي.

واتفاقيــة بيــن شــركة بتــرول أبوظبــي 
الوطنية »أدنوك« وشركة انجينيا بوليمرز 
ــا بوليمــرز  حيــث ســتعمل شــركة انجيني
علــى إنشــاء أول منشــأة صناعيــة لهــا في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. حيث 
ســتنتج الشركة مواد األصبغة البالستيكية 
الصناعــة  البوليمــر ومــواد  ومشــتقات 
ــركات  ــتخدمها ش ــي تس ــتيكية الت البالس
وطنيــة مثــل »بــروج« إلنتــاج حلــول 
ــن.  ــي أوليفي ــى البول مبتكــرة تعتمــد عل
حيث نقلت شــركة انجينا بوليمر مؤخرًا، 
جزءًا من قدراتها التصنيعية إلى اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، وأسســت أول منشــأة 

تصنيــع لهــا فــي »آيــكاد ١«. وام

ترسيخاً لمكانة اإلمارة مركزاً صناعياً ُيعد األكثر تنافسية بالمنطقة
خالد بن محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي الصناعية

خالد بن محمد بن زايد خالل اطالقه استراتيجية أبوظبي الصناعية بحضور سلطان الجابر

خالد بن محمد بن زايد خالل اطالقه استراتيجية أبوظبي الصناعية بحضور سلطان الجابر

 استثمار جديد لحكومة أبوظبي بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم

خطة متكاملة تدعم المبادرة االستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي والخطة الوطنية للتغير المناخي ٢050 

االستراتيجية ستعمل على خلق 1٣.600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية اإلماراتية

مضاعفة حجم قطاع التصنيع في اإلمارة ليصل إلى 17٢ مليار درهم بحلول ٢0٣1

استراتيجية جديدة ستعمل على زيادة حجم التجارة مع األسواق العالمية وإنشاء اقتصاد دائري ذكي

»NOV« خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« وشركة فاركو الوطنية ألبار النفط
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نظــم االتحاد النســائي العــام بالتعاون مع 
مركــز إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 
التابــع إلمــارة أبوظبي ورشــة إدارة األزمات 
والكــوارث التأسيســية لتعزيز نقــل المعرفة 
ــل  ــي أفض ــرات وتبن ــن الخب ــتفادة م واالس
الممارســات فــي إدارة األزمــات قدمتهــا 
عنــود يوســف عبدالمحســن، مديــرة مركــز 
والســالم  للمــرأة  مبــارك  بنــت  فاطمــة 
واألمــن باإلنابــة، عضو برنامج ســفراء إدارة 
 الطــوارئ واألزمــات التابــع إلمــارة أبوظبي.

يأتــي تنظيــم الورشــة تعزيــزًا لــدور الكوادر 
فــي  واســتعدادها  وجاهزيتهــا  المحليــة 
مواجهــة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث 
علــى المســتويات وفــق المنظومــة الوطنيــة 
والكــوارث،  واألزمــات  الطــوارئ  إلدارة 
باإلضافــة إلــى أهميــة مرحلــة التعافــي 
وبنــاء القــدرات لمواجهــة حــاالت الطــوارئ 
واألزمــات وعــودة الحيــاة إلــى طبيعتها بعد 
مــرور الكارثــة أو األزمــة، واالســتفادة مــن 
التغيــرات والمســببات التــي أحدثــت األزمة 

واإلدراك الكافي للتخطيط المســتقبلي حول 
ــن  ــان أم ــدف ضم ــة به ــع األزم ــل م التعام
وســالمة المواطنيــن والمقيميــن والمنشــآت 

والبنيــة الحيويــة.
وأكــدت  مديرة مركــز فاطمة بنت مبارك 
للمرأة والسالم واألمن باإلنابة خالل الورشة 
أن المهــارات األساســية التــي يحتاجهــا قائــد 
الطــوارئ تشــكل جــزءًا مهمــًا فــي معالجــة 
األزمــات، يتكامــل مــع مــا تقــوم بــه اإلدارة 
وبقية األجهزة المعنية، مشــيرة إلى ضرورة 
أن يكون لقائد الطوارئ القدرة على تشكيل 
ــق العمــل، والثقــة بالنفــس، والنشــاط  فري
الدائم، والقدرة على إيجاد الحلول والتعامل 

مع األزمــات، والخبرة الكافية والشــجاعة.
كمــا تحدثت عن دور الجهــات الحكومية 
المعنيــة خــالل األزمــات، وتنســيق العمــل 
المشــترك مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمــات والكــوارث ومــع فريــق إدارة 
ــل  ــى التعام ــة إل ــة، إضاف ــوارئ المحلي الط
ــل  ــث يعــد توصي ــع وســائل اإلعــالم، حي م

المعلومــات الدقيقــة للجمهــور في مثل تلك 
األوقــات مــن أهــم المتطلبــات، بمــا يضمــن 
تفــادي الشــائعات، وتمكيــن األطــراف ذات 
الصلــة مــن الوقــوف علــى التطــورات بدقة.

وأضافت أن هنالك مسؤولية تترتب على 
الجمهور والمدنيين المتواجدين في األزمة، 
مــن خــالل الحفــاظ علــى النظام، ومســاعدة 
القائميــن علــى خدمات الطوارئ ومســاعدة 
 فرق االستجابة، إضافة إلى األعمال التطوعية.

ويحــرص اإلتحــاد النســائي العــام مــن خالل 
تنظيــم هــذه الــورش مواكبــًة للظــروف 
ــك  ــم، وذل االســتثنائية التــي يمــر بهــا العال
عبر توظيف كافة األدوات والبرامج النوعية، 
ــة  ــات المعني ــات والجه ــراكة المؤسس بالش
فــي توفيــر الفــرص والتوجهــات والتحديــات 
والتداعيــات المســتقبلية، وتحليــل آثارهــا، 
ووضــع الحلــول المبتكــرة لهــا، األمــر الــذي 
يســاعد على التخطيط االســتراتيجي السليم، 
الــذي يســهم بــدوره فــي توجيه السياســات 

وتحديــد األولويــات بالشــكل األمثــل. وام

 االتحاد النسائي العام ينظم ورشة إدارة األزمات والكوارث التأسيسية

جانب من المشاركات في الورشة

 WEKA”« »شاركت وزارة الداخلية في العملية الدولية »ويكا ٢
٢، التــي نظمتهــا منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة »اإلنتربــول« 
بمشــاركة ٤٤ دولة حول العالم، وتســتهدف تعزيز العمل المشــترك 
فــي مجاالت مكافحة جرائم االتجار بالبشــر والجرائــم المرتبطة بها.

وشــاركت دول عالميــة بفعاليــة فــي العمليــة مــن بينهــا البرازيــل 
ــس  ــا والنيجــر وتون ــوب إفريقي ــة وجن وإســبانيا والمملكــة المغربي
وأســفرت نتائــج العمليــة عالميــًا عــن اعتقــال أكثــر من ٣٠٠ شــخص 
متهــم بجرائــم االتجــار بالبشــر، وإنقــاذ ضحايــا يفــوق عددهــم 7٠٠ 

شــخص فــي دول متعــددة حــول العالــم.
ــة  ــات محلي ــة عملي ــالل غرف ــن خ ــة م ــاركة الداخلي ــي مش وتأت
ــادات العامــة  ــوزارة، والقي ــن الفــرق الشــرطية مــن ال للتنســيق بي

للشــرطة بالدولــة مــن مســتويين: األول المعنــي بالتثقيــف ونشــر 
الوعــي، والثانــي فــي مجــال تبــادل المعلومــات والضبطيــات، وتأتي 
هــذه العمليــات تحــت مظلــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة اإلنتربــول، 
وبمشــاركة واســعة مــن جهات إنفــاذ القانون على المســتوى الدولي 
لتعمــل معــًا وفــق تنســيق وتبــادل مباشــر للبيانــات والمعلومــات، 
والعمــل علــى حــل عــدد مــن القضايــا بصــورة جماعيــة، لمــا تتطلبه 

جرائــم االتجــار بالبشــر مــن الدعــم والمســاندة العابــرة للحــدود.
كمــا تمثــل هــذه العمليــات المشــتركة وســيلة لتبــادل الخبــرات 
ــي  ــا الشــرطية الت ــي القضاي ــدول ف ــن ال ــة بي والممارســات المطبق
تعــزز أمــن وســالمة المجتمعــات الدوليــة، وتقــوم الفــرق الشــرطية 
المشــاركة فــي تعزيــز منظومــة التعــاون والتنســيق الدولــي بصــورة 
كبيــرة، كمــا تعــزز مــن قنــوات التواصــل والتعــاون  بيــن الــدول 
والحصــول علــى معلومــات حــول الشــبكات اإلجراميــة الجديــدة.

وتحــرص دولــة اإلمــارات ممثلة بــوزارة الداخليــة على مثل هذه 
المشــاركات، التــي تعــزز رصيدهــا الدولي فــي التعاون والمشــاركة 
الفاعلــة، ورفــد ســمعتها المتميــزة عالميــًا، كمــا تســعى لالســتفادة 
واإلفــادة مــن الخبرات العالمية، وعرض التجربــة اإلماراتية الريادية 
ــز األمــن واألمــان ومكافحــة الجريمــة بجميــع  فــي مجــاالت تعزي

وام أشكالها. 

»2 WEKA« وزارة الداخلية تشارك في العملية الدولية

جانب من الفعالية

اســتقبل معالــي محمــد بــن أحمــد 
ــاع  ــة لشــؤون الدف ــر الدول ــواردي وزي الب
فــي مقــر الــوزارة بأبوظبــي، أمــس معالي 
فرابوو ســوبيانتو وزير الدفاع اإلندونيسي، 

الــذي يــزور الدولــة حاليــا.
وتــم خالل اللقاء بحضور معالي الفريق 
الركــن حمــد محمــد ثانــي الرميثــي رئيس 
ــر  ــعادة مط ــلحة وس ــوات المس أركان الق
ســالم علي الظاهــري وكيل وزارة الدفاع..

والتنســيق  التعــاون  عالقــات  بحــث 
ــي  ــن ف ــن الصديقي ــن البلدي ــترك بي المش
المجال الدفاعي والعســكري وسبل تنميتها 
بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة، إضافــة 

إلــى اســتعراض عدد من القضايــا اإلقليمية 
والدوليــة ذات االهتمام المشــترك وتبادل 

وجهــات النظــر بشــأنها.
وأكــد البــواردي حــرص دولــة اإلمارات 
علــى تطوير عالقات التعاون مع جمهورية 
إندونيســيا فــي شــتى المجــاالت، خاصــة 
ذات الصلة بالشــؤون العسكرية والدفاعية 

وســبل تعزيزهــا وتنميتها.
وشهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات 
التفاهــم واالتفاقيــات منهــا توقيــع اتفاقية 
بروتوكول بين وزارتي دفاع البلدين بشأن 
التعــاون فــي مجــال الصناعــات الدفاعيــة 
والمشتريات العسكرية واتفاقية بروتوكول 

بيــن وزارة الدفــاع األندونيســية ومجلــس 
تــوازن االقتصــادي ومذكرة تفاهم للتعاون 
فــي مجــال التصميــم والتصنيع والتســويق 
للطائــرات بيــن وزارة الدفــاع لجمهوريــة 
ــة  ــدوس اإلماراتي ــركة كالي ــيا وش إندونيس
ومذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال 
ــات  ــويق لآللي ــع والتس ــم والتصني التصمي
ــاع اإلندونيســية وشــركة  ــن وزارة الدف بي

ــدوس اإلماراتية. كالي
حضــر اللقــاء وتوقيــع مذكــرة التفاهــم 
عــدد مــن كبــار الضبــاط والمســؤولين في 
وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لوزير 

الدفاع اإلندونيســي.وام

البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع اإلندونيسي 

محمد البواردي وفرابوو سوبيانتو خالل حضورهما توقيع االتفاقية

توقيع اتفاقيات تتعلق بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمشتريات العسكرية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية ـ بولتون 
للمقاوالت الفنية مانوج انطوني فيرناندس  

إلى: المحكوم عليه: ١ـ بولتون للمقاوالت الفنية العنوان: إمارة الشارقة، منطقة الشويهيين، 
خلف شارع العروبة، شقة رقم ١٠١، ملك محمد طيب عبدالكريم توكل، هاتف رقم 

edger1971@gmail.com ٠5٢7٠8٠8٣5، صندوق البريد: ٣8٩8١، بريد الكتروني
مانوج انطوني فيرناندس العنوان: إمارة الشارقة، منطقة الشويهيين، خلف شارع العروبة، 
شقة رقم ١٠١، ملك محمد طيب عبدالكريم توكل، هاتف رقم ٠5٢7٠8٠8٣5، صندوق 

edger1971@gmail.com البريد: ٣8٩8١، بريد الكتروني
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ  بنك 
راس الخيمة الوطني »ش.م.ع«، 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: ٢٣١٦٩8٫٠، 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل المدة »١5« 
يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف 
بحضور جلسة يوم- الموافق- الساعة- امام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003722 ـ  الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية -  الخطوط 
السبعة لتجارة اللحوم ذ.م.م غالم فريد محمد شريف

إلى المحكوم عليه: المحكوم عليه: الخطوط السبعة لتجارة اللحوم ذ.م.م العنوان: إمارة 
عجمان، منطقة الراشدية، بناية the blak square ، شارع الشيخ خليفة بن زايد، محل رقم 
١، هاتف ٠5٦٦77٠٣٢٦ ، موبايل ٠5٤5١7١٠٤٠، ص ب: 7٢٣٢١ مكاني رقم ٤55٤8٠8٩57

 ، the blak square غالم فريد محمد شريف العنوان: إمارة عجمان، منطقة الراشدية، بناية
شارع الشيخ خليفة بن زايد، محل رقم ١، هاتف ٠5٦٦77٠٣٢٦ ، موبايل ٠5٤5١7١٠٤٠، 

ص ب: 7٢٣٢١ مكاني رقم ٤55٤8٠8٩57
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ ليدلز 
لتجارة المواد الغذانية ش.ذ.م.م - 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 : 7٢١٢٤٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »المدة« ١5 
يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( 
مكلف )ين( بحضور جلسة يوم - الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال 
تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0002377 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: سريجيت موكان كريشناكوتي ، مجهول محل اإلقامة 
بناًء على طلب المدعية : اوريكس لتجارة قطع غيار المعدات الثقيلة ذ م م

قد رفعت الدعوى المذكورة أعاله تطالبكم بـ: - إلزام المدعى عليه بأن يؤدى 
للمدعية مبلغ ٢5٫٠٠٠ درهم »خمسة وعشرون ألف درهم قيمة المبلغ الثابت 

إستيالئه من المدعية بموجب الحكم الجزائي رقم ٢٠١8/٤٣١٤ جزاء الشارقة
ماديًا  درهم   ١٢٫٠٠٠ وقدرة  تعويضا  للمدعية  يؤدى  بأن  عليه  المدعى  إلزام   -

ومعنويًا عن الفعل الضار الذى أصاب المدعية
- إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع ١٢% سنويًا عن إجمالي المبلغ المقضى 

به من تاريخ اإلستحقاق الحاصل في ٢٠١8/8/5 وحتى السداد التام
- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠7/٠5 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة 
اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٢« 
شخصيًا 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 أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0003593  مدني »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه شركة عالم شابال ذ م م ، العنوان: ٩١5١٣٦5
بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ قد حكمت عليك هذه  بأنه  نحيطكم علمًا 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح: خالد حسن 
أحمد حسن الحمادي، بالتالي: حكمت المحكمة بمثابة حضوري: 
بإلزام المدعى عليها ان تؤدي للمدعي مبلغ ٤٠١٫7٣٩ درهم أربعمائة 
وواحد ألف وسبعمائة وتسعة وثالثين درهم وبفسخ اتفاقية البيع 
المؤرخة في ٢٠٢٠/٠8/٢8 موضوع الوحدة العقارية رقم ٢٠١8 
الطابق ١ برج شابال ذا هارموني مدينة اإلمارات عجمان وتحميلها 

الرسوم والمصروفات
حكمًا قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية ٣٠ يومًا اعتبارًا من 

المحكمة االبتدائية المدنيةاليوم التالي لنشره.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة محكمة عجمان 
االتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم 

AJCFICIPOR2020 /0002192 تجاري »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
مبلغ  بسداد  عليه  المدعى  بإلزام  األمر  بإصدار  المطالبة   : الدعوى  موضوع 
المطالبة  تاريخ  بواقع ١٢% من  القانونيه  الفائده  الى  باإلضافه  ٩١5٤ درهم 
الحاصل في )٢٠٢٢/٠٣/٢٢( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل. 

والرسوم والمصاريف
المدعي: انفنتي لتاجير السيارات

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-شارع ٢٤-مبنى الشيخة 
فاطمة بنت راشد-شقة ٢٤

المطلوب إعالنه : ١- فهد علي سعيد كوت الحضرمي صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٢-٠٦-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٩١5٤ 
درهم )تسعة االف ومئة واربعة وخمسون درهم( و الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة 

درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
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 / 1225 - امر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

فقد جواز سفر باسم: انا باداى ريكالدي، 
الجواز:  ــم  ورق الفلبين،  جنسيته: 
P5476718B، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: اوا روز بيشوب، 
الجواز:  ورقــم  بريطانيا،  جنسيته: 
يجده  على من  فالرجاء   ،549481611

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: حضره بالل بشير 
خان، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
DA3707312، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
فقدان جواز سفر



العدد )٣78١( الجمعة ٢ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ١ يوليو ٢٠٢٢م 08

نّظــم المكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي سلســلة 
مــن الفعاليات واللقــاءات واالجتماعات في المملكة 
ــي  ــك ف ــل، وذل ــبوع كام ــدى أس ــى م ــدة عل المتح
إطــار برنامــج الشــراكة االســتراتيجية بيــن الجانبيــن 
بهــدف تعزيز العالقات الوطيــدة بين دبي والمملكة 
ــادل  ــى تب ــاءات عل ــزت اللق ــث ترك ــدة، حي المتح
الحــوارات والخبــرات والتواصــل بيــن ُصّنــاع القــرار 

والمؤثريــن وقــادة الفكــر مــن كال الجانبيــن.
وتــم إطــالق البرنامــج متعــدد المحــاور فــي إطار 
توســيع نطــاق شــبكة عالقات دبي، عبــر إجراء حوار 
متجــدد مع قطاعــات مختلفة في بريطانيا اســتعدادًا 
للمســتقبل الســيما فــي فتــرة ما بعــد الجائحــة وفي 
ــا مــن االتحــاد األوروبــي / أعقــاب خــروج بريطاني

بريكســت/ مــن خــالل استكشــاف المزيــد مــن ســبل 
التعــاون فــي قطاعــات مختلفة.

تعزيز مكانة دبي
وضــم وفــد دبــي المشــارك فــي برنامج الشــراكة 
ــي،  ــة بدب ــادات عــدد مــن المؤسســات الحكومي قي
وفــي مقدمتهــا القطاعات المعنيــة بتطوير اقتصادها 
واســتثماراتها وتقنيات المســتقبل والخدمات المالية 
والعلــوم الحياتية والرعاية الصحية واإلعالم والثقافة 

واإلبداع.
وكان فــي مقدمــة المشــاركين فــي الوفد ســعادة 
هالــة بدري، مديــر عام هيئة دبــي للثقافة والفنون، 
وســعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسســة 
دبــي المســتقبل، وســعادة فهــد القرقــاوي، المديــر 
التنفيذي لـــمؤسسة دبي لتنمية االســتثمار، وسعادة 
ــذي  ــر التنفي ــريف، المدي ــد ش ــر أحم ــور عام الدكت
لمؤسسة دبي الصحية األكاديمية رئيس مركز التحكم 
والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور علوي 
الشــيخ علــي، نائــب مديــر عــام هيئة الصحــة بدبي، 
وســعادة شمســة صالــح، المديــر التنفيذي لمؤسســة 
دبي للمرأة، وســعادة وليد ســعيد العوضي، الرئيس 
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــي س ــات ف ــذي للعملي التنفي
الماليــة، ونــورة العبــار، مديــرة اإلعــالم الخارجــي 
بالمكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي، وســعادة هــدى 
ــوزراء  ــس ال ــر شــؤون مجل الهاشــمي، مســاعد وزي
ــول،  ــعادة منصــور باله ــتراتيجية، وس لشــؤون االس
ســفير الدولــة لــدى المملكــة المتحدة، وعائشــة بن 
كلــي، مديــرة مكتــب االتصــال الدولــي، بالمكتــب 

اإلعالمــي لحكومــة دبي.
ــي،  ــب البريطان ــاءات مــن الجان ــي اللق شــارك ف
مجموعة من كبار المســؤولين في قطاعات حكومية 
مختلفة، تشمل األوساط األكاديمية وقطاعات األعمال 
والثقافــة واإلعــالم، وعــدد مــن الشــخصيات المؤثرة 

فــي مجــال ريــادة األعمــال فــي بريطانيا.
وبشــكل عــام التقــى وفــد دبــي مــع أكثــر من 8٠ 
مــن الشــخصيات البريطانية البارزة، مــن بينهم وزير 
الدولــة البريطانــي للتعليــم ووزير العلــوم والبحوث 
واالبتــكار، واللورد أودني ليســتر، الرئيس المشــارك 
البريطانــي لمجلــس األعمــال اإلماراتــي البريطانــي 
ــدن لقطــاع األعمــال، والمفــوض  ونائــب عمــدة لن
التجــاري لملكــة بريطانيــا لمنطقة الشــرق األوســط، 
فضــاًل عن ممثليــن عن وزارة التجارة الدولية وغرف 
التجــارة البريطانيــة وعــدد مــن أبرز قيــادات القطاع 
الخاص البريطاني ومنهم: برنت هوبرمان، المؤسس 
 Founders« المشــارك والرئيــس التنفيــذي لشــركة
Factory«وواريــن ايســت الرئيــس التنفيذي لشــركة 

»رولــز رويس«.
وقالــت ســعادة منــى غــام المــّري، المديــر العــام 
للمكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي: » يشــكل أحدث 
برنامــج للشــراكة بين دبي والمملكــة المتحدة جزءًا 
مــن جهودنــا المســتمرة لتعزيــز مكانة دبي كشــريك 
إيجابــي في األســواق االســتراتيجية فــي جميع أنحاء 
العالــم. ومــن خالل التواصــل والحوار البّناء، نســعى 
لتعزيــز مكانــة دبي كوجهة مفضلة تتســم بالتســامح 
والتنــوع بمــا لهــا مــن رؤيــة داعمــة لمــن يتطلعــون 
إلــى القيــام بــدور إيجابــي مؤثــر فــي تشــكيل مالمح 
المســتقبل. برنامــج الشــراكة مــن شــأنه استكشــاف 
ــراكة  ــز الش ــي لتعزي ــام دب ــبل أم ــن الس ــد م العدي
المتميــزة مــع بريطانيــا، ليــس فقــط على المســتوى 
الحكومــي والقطــاع العــام وقطــاع األعمــال، ولكــن 
ــة  ــالم والرياض ــات اإلع ــتوى قطاع ــى مس ــًا عل أيض
والعلــوم الحياتيــة والثقافــة والمجتمعــات الثقافيــة 

واإلبداعيــة والمجتمــع المدني األشــمل«.

تمكين الثقافة ومشاركة النجاح
مــن جانبهــا قالــت ســعادة هالــة بــدري، المديــر 
العــام لهيئــة دبــي للثقافــة والفنــون: »دبــي حاضنــة 
لإلبــداع وموطــن لمجتمــع ثقافــي ديناميكــي مــرن 
ــذا  ــًا. إن ه ــه عالمي ــج ل ــر بالتروي ــر، نفتخ ومزده
الحوار المفتوح والمســتمر مع شــركائنا في بريطانيا 
حــول كيفيــة تمكيــن القطــاع الثقافــي مــن مواجهــة 
التحديــات المســتقبلية، يعتبــر أمــرًا حيويــًا بالنســبة 
لتحقيق رؤيتنا، في الوقت الذي نواصل فيه ترســيخ 
مكانتنــا كمحــور مركــزي عالمــي للفنــون والثقافة«.

وعــن تطلعــات الجانبيــن نحــو إيجاد صيــغ مثالية 
للوصــول إلــى مســتقبل حافــل بالفرص، قال ســعادة 
خلفــان بالهــول، الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة دبــي 
المســتقبل: »إن روح ريــادة األعمــال التي لمســناها 
خــالل برنامــج الشــراكة منحتنــا منصــة رائعــة 
لمشــاركة النجاحــات والمعرفــة، وخصوصــًا فــي 
مجــال التكنولوجيــا. وتوفر دولة اإلمــارات وبريطانيا 
مرتكــزات قويــة لتطوير نظــام بيئي تقني مســتقبلي 
مزدهــر. ومــن خالل مضافــرة الجهود والعمــل معًا، 
يمكننــا االســتمرار فــي االضطالع بدورنا في تشــكيل 

ــتقبل االبتكار«. مس

وحــول التعــاون فــي مجــال المســاواة بيــن 
ــر  ــح، المدي ــعادة شمســة صال ــت س الجنســين، قال
التنفيــذي لمؤسســة دبــي للمــرأة : »المســاواة بيــن 
الجنســين قضيــة عالميــة، ونحــن نســعى لالســتفادة 
مــن أفضــل الممارســات مــن جميــع أنحــاء العالــم 
لخلــق مجتمــع أفضــل. برنامــج الشــراكة كان فرصــة 
رائعــة لصانعــات التغيير من دبي والمملكة المتحدة 
لبنــاء تحالفــات جديــدة وتبــادل الخبــرات وتركيــز 

جهودنــا علــى تمكيــن المــرأة ».

آفاق التعاون العلمي 
وعلــى صعيــد الخدمــات الصحيــة، قــال ســعادة 
ــذي  ــر التنفي ــريف، المدي ــد ش ــر أحم ــور عام الدكت
ــز  ــس مرك ــة رئي ــة األكاديمي ــي الصحي لمؤسســة دب
فيــروس كورونــا  لمكافحــة  التحكــم والســيطرة 
بدبــي: »خــالل زيارتنا لمجمــع نورويتــش لألبحاث، 
ــة المتحــدة  ــد المملك ــى جدي ــرف عل ســعدنا بالتع
ــة  ــوم الحياتي ــاع العل ــي قط ــكار ف ــال االبت ــي مج ف
والصحــة والتكنولوجيــا. وال شــك أن تبــادل األفــكار 
والمعرفــة والخبــرة قــد أدى إلــى تعميــق عالقاتنــا 
مــع المملكــة المتحــدة ضمن تلــك الصناعــات. ومع 
توافــر الكثيــر من الخبــرة متعددة التخصصــات التي 
تعمــل وفقــا لرؤية مشــتركة، فــإن مســتقبل التعاون 

يبــدو واعــدًا ومبشــرًا«.
وأعــرب الدكتــور علوي الشــيخ علــي، نائب مدير 
عــام هيئــة الصحــة بدبي عــن تقديره لما لمســه من 
تقــدم الجانــب البريطاني في المجــال العلمي وقال: 
»هنــاك مجموعــة متميــزة مــن العلمــاء والباحثيــن 
فــي مجمع نورويتــش لألبحاث. إن لقاءنــا مع علماء 
ومفكريــن متميزين على مســتوى العالم، وجميعهم 
يتعاملــون مــع أكبر التحديــات الطبيــة والتقنية التي 
ــا علــى الوصــول لمســتوى  تواجــه البشــرية، يحفزن
أعمــق من الشــراكة مــع بريطانيــا والمجتمع العلمي 

العالمي«.

االستثمار والفرص المشتركة
وحــول الجانــب المتعلــق بالتعاون فــي المجاالت 
االســتثمارية، قــال ســعادة فهــد القرقــاوي، المديــر 
التنفيذي لمؤسســة دبي لتنمية االســتثمار: »تســتمر 
تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر بيــن المملكــة 
المتحــدة ودولــة اإلمــارات فــي دفع النمــو للجانبين 
عبــر مجموعــة مــن القطاعــات. وقــد كانــت زيــارة 
المملكــة المتحــدة واالجتمــاع بكبــار رجــال األعمال 

ومجتمع المستثمرين الدوليين وسيلة مهمة بالنسبة 
لنــا لمناقشــة كيفيــة تعزيــز جاذبيــة دبــي كوجهــة 
رائــدة لالســتثمار األجنبــي المباشــر علــى الصعيدين 

العالمــي واإلقليمي ».
وبشــأن التعــاون فــي إطــار القطــاع المالــي، قــال 
ســعادة وليــد ســعيد العوضــي، الرئيــس التنفيــذي 
ــة،  ــات المالي ــي للخدم ــلطة دب ــي س ــات ف للعملي
:«عالقاتنا التجارية واالستثمارية مع المملكة المتحدة 
قوية للغاية، وقد ســاعدنا برنامج الشــراكة هذا على 
تعميــق تلــك الروابط. لقد أدت الخبــرات والتجارب 
المتنوعــة ألعضــاء وفــد دبــي المشــارك ومضيفينــا 
البريطانييــن إلــى تســريع وتيــرة التعــاون والتبــادل 
المعرفــي بيــن الجانبيــن. ونتيجــة لذلــك، تعــززت 
أواصــر عالقاتنــا، وبوســعنا التركيــز علــى مســتويات 
جديــدة مــن التعــاون، فيمــا نتطلــع لالســتفادة مــن 

مســتقبل مــن الفــرص المشــتركة«.
مــن جهتهــا، نّوهــت نورة العبــار، مديــرة اإلعالم 
الخارجــي بالمكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي باألثــر 
اإليجابــي للبرنامــج الجديــد، وقالت: »شــهد برنامج 
ــكار  ــًا لألف ــاداًل ثري ــرة وتب ــات مثم ــراكة مناقش الش
حــول كيفيــة تعــاون دبــي وبريطانيــا من أجــل خلق 
فــرص نمــو جديــدة فــي عالــم متغيــر. لقــد أثمــرت 
ــدار  ــى م ــا عل ــم عقده ــي ت ــة الت ــاءات المكثف اللق
أســبوع كامــل العديــد مــن وجهــات النظــر القيمــة 
حــول الكيفيــة التــي يمكــن معهــا للجانبيــن تعزيــز 
ــعة  ــة واس ــن مجموع ــا ضم ــاون بينهم ــط التع رواب
مــن القطاعــات الحيويــة ومواصلــة تنشــيط الروابــط 
الديناميكيــة التــي تشــكلت علــى مــدار تاريــخ طويل 

مــن العالقــات الراســخة.
وأضافت: »وفر البرنامج منصة نموذجية لمناقشة 
العديــد من الموضوعــات الحيوية، انطالقًا من مكانة 
دبــي كوجهــة لألعمــال وريــادة األعمــال واالبتــكار 
والمواهــب والثقافــة. وتبشــر هذه الشــراكة بإضافة 
أبعاد جديدة للتجارة واالستثمار بين دبي والمملكة 
المتحــدة عبــر ســبل ال تفيــد فقــط كال الجانبيــن، بل 

تســهم أيضــا فــي خلق عالــم أفضل«.
وقالــت ســعادة هــدى الهاشــمي، مســاعد وزيــر 
شــؤون مجلس الوزراء لشؤون االستراتيجية: »خالل 
زيارتنــا إلــى المملكــة المتحــدة، التقينــا بالعديد من 
ُصّنــاع السياســات ورجــال األعمــال ورجــال األعمــال 
ــادة مســيرة  ــن، وجميعهــم ملتزمــون بقي الموهوبي
االبتــكار عبــر القطاعين العام والخــاص. ومن العلوم 
الحياتيــة إلى الخدمــات المالية، كان الذكاء اإلبداعي 

واالبتــكار االســتراتيجي فــي طليعة كل المناقشــات، 
ونتطلــع إلــى االســتفادة مــن التجــارب الناجحة«.

ثالثة قطاعات رئيسية
مــع التركيــز على ثالثــة قطاعــات متداخلة وهي: 
المواطنــة العالميــة، والعلــوم الحياتيــة /التي تشــمل 
ــة  ــا المالي ــذكاء االصطناعــي والتكنولوجي الطــب وال
والتجــارة والطاقــة والمنــاخ/ والرفاهيــة /بمــا فــي 
ــاة والســياحة والرياضــة  ــك الصحــة ونمــط الحي ذل
ــى  ــه/، ســعى برنامــج الشــراكة إل ــداع والترفي واإلب
تكويــن صــورة جديــدة متكاملــة الجوانــب عــن دبي 
لــدى الساســة، وقــادة الفكــر ومســؤولي القطاعــات 
الرئيســية والمبدعيــن والمســتثمرين فــي المملكــة 
المتحدة، بما يتماشــى مع تطلعات دبي لتكون العبًا 
عالميــًا رائــدًا فــي العديــد مــن القطاعــات الحيويــة.

وتأتــي الشــراكة المتناميــة بيــن دبــي وبريطانيــا 
علــى خلفية تعزيــز العالقات التجارية واالســتثمارية 
ــي لالســتثمارات  ــن. فوفقــا لمؤشــر دب ــن الجانبي بي
األجنبيــة المباشــرة، فــإن بريطانيــا تصــّدرت قائمــة 
االستثمارات األجنبية المباشرة في دبي خالل ٢٠٢١ 
بحصــة بلغــت ٢7% مــن إجمالي هذه االســتثمارات.

كمــا احتلــت بريطانيــا المركــز الثانــي فــي قائمــة 
مشــروعات االســتثمارات األجنبية المباشــرة في عام 
٢٠٢١، بحصة بلغت ١8% من إجمالي المشــروعات.

وتعد اإلمارات ســوقًا رئيسيًا للطموحات التجارية 
ــا  ــة مــا بعــد خــروج بريطاني ــة فــي مرحل البريطاني
ــة  ــدف المملك ــث ته ــي، حي ــاد األوروب ــن االتح م
المتحــدة إلــى مضاعفــة عــدد الشــركات الُمصــّدرة 

للســلع والخدمــات إلــى جميــع أنحــاء العالــم.

فرص جديدة في عالم متغير
وقــد انطلــق برنامــج الشــراكة الــذي نظمــه 
المكتــب اإلعالمي لحكومة دبي فــي لندن باجتماع 
»طاولــة مســتديرة ركزت على التعــاون في مجالي 
الرياضــة والثقافــة«، ضمــن حــوار ضــم عــددًا مــن 
كبــار المفكريــن والمديريــن مــن قطاعــات الرياضة 
والثقافــة البريطانيــة، وفــي مقدمتهــم اللــورد توني 
هول، المدير العام السابق لهيئة اإلذاعة البريطانية 
»بــي بــي ســي«، وســكيندار هونــدال مديــر الفنون 
فــي المجلــس البريطانــي. وتركزت النقاشــات على 
ــي  ــن دب ــة بي ــة والثقافي ــات الرياضي ــز العالق تعزي
وبريطانيا، واستكشــاف فرص التعاون االســتراتيجي 
وتبــادل الخبــرات، كمــا ســّلطت الضــوء علــى رؤية 

دبــي االســتراتيجية لتعزيــز مكانتهــا كمركــز عالمي 
ــة والرياضة. للثقاف

وشــمل البرنامــج لقــاًء جمع كبــار قــادة األعمال 
واالســتراتيجيين مــن مؤسســات حكوميــة بريطانية 
ومــن القطــاع الخــاص البريطانــي وتنــاول األهداف 
التجاريــة وفــرص التجــارة البريطانيــة فــي مرحلــة 
مــا بعــد »البريكســت« وتحديــد مجــاالت االهتمام 
التجاري المشترك بين اإلمارات والمملكة المتحدة.

ــي  ــة دب ــراز مكان ــة إب ــاء فرص ــاح اللق ــد أت وق
ــام  ــًا أم ــم انفتاح ــدن العال ــر م ــن أكث ــدة م كواح
ــا بعــد الجائحــة،  ــرة م ــي فت األعمــال والتجــارة ف
ــل  ــة مث ــن مشــاريعها الضخم ــدد م ــتعراض ع واس
»مدينــة إكســبو دبــي«. وتطرقــت النقاشــات إلــى 
موضوعــات متنوعــة أهمهــا تنامــي التجــارة الثنائية 
ــد  ــا ومســتقبل سالســل التوري بيــن دبــي وبريطاني
العالميــة واالقتصــاد المعرفــي، فضــاًل عــن تقنيــات 
الجيــل التالــي مثــل التكنولوجيــا الماليــة »فينتــك« 

ــّفرة«. ــالت المش ــين« و »العم و »البلوكتش
ومــن بيــن الفعاليــات المهمــة التــي أقيمت على 
هامش البرنامج، لقاء مع رائدات أعمال بريطانيات، 
حيــث أتيحــت الفرصــة لوفــد دبــي لتســليط الضوء 
علــى نجاح دبي في تحقيق التوازن بين الجنســين، 
وأهدافهــا المســتقبلية فــي هــذا المجــال، وفــرص 

تعزيــز التعــاون بين الجانبين في ذات الســياق.

تشكيل مستقبل التكنولوجيا
فعاليــة  تنظيــم  تــم  البرنامــج،  إطــار  وفــي 
 Home« ــادي ــتضافها ن ــي اس »Techathon« والت
Crown«، نــادي رجال األعمال الرائد في بريطانيا، 
وأدار النقــاش فيهــا رائــد األعمــال ومقــدم البرامــج 
المعــروف أولــي باريــت، بمشــاركة نخبــة من قادة 
التكنولوجيــا ورجــال األعمــال والمتخصصيــن مــن 
دبــي ولنــدن، حيــث تــم اســتعراض قصــص النجــاح 
التقني لــدى الجانبيــن، واســتراتيجيات التكنولوجيا 
ــكل  ــة ل ــة البيئي ــة واألنظم والمنصــات التكنولوجي

مــن المدينتيــن.
وألقــى ســعادة خلفــان بالهول الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة دبي المســتقبل محاضرة بعنــوان »إعادة 
تشــكيل الغــد« عــرض خاللهــا رؤيــة دبي لمســتقبل 

التكنولوجيا.
وســلط الوفــد الضــوء علــى مكانــة دبــي كمنصة 
ــن  ــن مــن الشــباب الواعدي ــرواد األعمــال التقنيي ل
إلطــالق مشــاريع طموحة. وأتــاح اللقــاء لوفد دبي 
التواصــل مع 5٠ مــن المبتكريــن التقنيين الواعدين 
مــن جميــع أنحــاء المملكــة. كمــا أتيــح لوفــد دبــي 
الفرصــة لشــرح قصــص نجــاح برامــج المســرعات 
فــي دبــي لبرنــت هوبرمان، صاحــب الرؤية لمصنع 
»The Founders Factory«، وهــو واحد من أبرز 

مســرعات الشــركات الناشــئة فــي العالم.
وفــي إطــار توســيع نطــاق عمــل البرنامــج خارج 
لنــدن، زار وفــد دبــي أيضــا عــددًا مــن المواقــع في 
ــش،  ــدج ونورويت ــن كامبري »Tech Corridor« بي
وهــو موطن للعديــد من أبرز المؤسســات العالمية 

المعنيــة بأبحــاث العلــوم الحياتيــة فــي بريطانيا.
وأتاحــت زيــارة مجمــع أبحــاث نورويتــش الفرصة 
لعــرض األنظمــة البيئيــة للتكنولوجيــا واالبتــكار فــي 
دبــي أمــام نخبــة مــن صنــاع القــرار وقــادة األعمــال 
والمعرفــة باإلضافة إلى إبــراز نجاح دبي في مكافحة 
جائحــة كوفيــد-١٩ وتســريع عمليــة العــودة للحيــاة 
ــاة،  ــع مجــاالت الحي ــاح فــي جمي ــة، واالنفت الطبيعي
فضــاًل عــن رصــد مجــاالت االهتمــام المشــترك بيــن 
قطاعات العلوم الحياتية في دبي والمملكة المتحدة.

كمــا زار الوفــد جامعــة أوكســفورد، للمشــاركة 
فــي ورشــة عمــل تدريبيــة فــي مجــال االتصــاالت 
ــب  ــتراتيجي للمكت ــم االس ــار منصــة التعل ــي إط ف
ــادات  ــة للقي ــي والمخصص ــة دب ــي لحكوم اإلعالم
التنفيذيــة الحكوميــة. واســتعرضت ورشــة العمــل 
الــدروس المســتفادة مــن تســخير العلــوم المعقدة 

لدعــم إجــراءات مكافحــة كوفيــد-١٩.
وأكدت نورة العبار أن النجاح الكبير للزيارة يعد 
بداية مبشــرة لبرنامج الشــراكة، فيما أوضحت عزم 
المكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي تنظيــم مجموعة 
مــن الفعاليــات ســنويًا مــن شــأنها تســريع عمليــة 
تبــادل المعرفــة والتعــاون ودعــم التواصــل وتعزيز 
الشــراكات الجديــدة، وتعميــق العالقــات بيــن دبي 
ــة  ــى نطــاق واســع لتشــمل مجموع ــا عل وبريطاني
أكبــر من القطاعات ومجاالت الحيــاة المختلفة.وام

ضمن سلسلة لقاءات نظمها المكتب اإلعالمي لحكومة دبي على مدى أسبوع في العاصمة البريطانية
تفعيل برنامج للشراكة االستراتيجية بين دبي ولندن نحو مرحلة جديدة من التعاون من أجل النمو
¢ قيادات قطاعات حيوية في دبي تلتقي أكثر من 80 من كبار المسؤولين البريطانيين 

هالة بدري: دبي حاضنة لإلبداع وموطن لمجتمع ثقافي ديناميكي مرن ومزدهر نفتخر بالترويج له عالميًا

الحوار المفتوح والمستمر مع شركائنا في بريطانيا حول كيفية تمكين القطاع الثقافي من مواجهة التحديات

منى المّري: تعزيز مكانة دبي 
كوجهة مفّضلة سمتها التسامح 
والتنّوع وكمركز رائد لألفكار 

الخاّلقة واإلبداع واالبتكار
برنامج الشراكة يفتح آفاق 

جديدة لتبادل األفكار واكتشاف 
الفرص ضمن مختلف القطاعات 

المرتبطة بصناعة المستقبل
خالل إحدى اللقاءات

خالل إحدى اللقاءات
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اقتصاد
العدد 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

1008286 التجارة بالجملة للقرطاسية والكتب

رخصة رقم: CN-3697694 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

إنقاذ لخدمات السيارات والمركبات

رخصة رقم: CN-4170987 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

أوزون للشحن السريع

رخصة رقم: CN-3698792 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اف 16 لالكالت الشعبية

رخصة رقم: CN-3682467 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

انترالكن للعطور

رخصة رقم: CN-4140360 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

انفيكياتو لبيع العود

رخصة رقم: CN-3930652 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بخيت سهيل المنهالي للماكوالت

رخصة رقم: CN-4399354 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

عفراء الشرفا للتجميل

رخصة رقم: CN-3702488 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

هبوب الصحراء لتصليح السيارات

رخصة رقم: CN-1780951 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اليجانت تاتش للمأكوالت

رخصة رقم: CN-3670297 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

جبل السور لعتاد الجمال

رخصة رقم: CN-2811497 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كافينتت

رخصة رقم: CN-3770711 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فاير فالي للمقاوالت العامه ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3920183  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة الكشمى كريشنا بريا كوراباتى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل محمد سالم محمد الخالقى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف زبير محمد محمد حميدالدين 

تعديل رأس المال / من null إلى 150000 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ فاير فالي للمقاوالت العامه ذ.م.م

FIREFLY GENERAL CONTRACTING L.L.C
إلى / فاير فالي للمقاوالت العامه - شركة الشخص الواحد ذ م م

 FIREFLY 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
السعادة العمال الطابوق

رخصة   رقم:  CN-3998229  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ياسر االمير احمد 

عبدالاله %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مبارك عمر مبارك 

عون الصيعرى 
تعديل نوع الرخصة / من حرفية إلى مهنية 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى مؤسسة 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الحديقة لمعدات االنارة ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1067913  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد فياض بونامباث نيلوث 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد فياض بونامباث نيلوث من شريك 
إلى مالك 

تعديل نسب الشركاء / محمد فياض بونامباث نيلوث من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل كنيش خليفه القبيسى 

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 500000 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الحديقة لمعدات االنارة ذ م م

GARDEN LIGHTS LLC
إلى / الحديقة لمعدات االنارة - شركة الشخص الواحد ذ م م

GARDEN LIGHTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بانسي للصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-3999320  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة مبارك سالم على 

طويرش العامرى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حسن عبداهلل سالم 

قرموش المنصورى
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.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٠٠٠58 - ١٠٠٠٦٢ - ١٠٠٠٦٣(

والصادرين عن بنك دبي االسالمي بقيمة ) ٢5٦٠٠٠ درهم (.
طالب التنفيذ سيماب سكندر لخدمات توصيل الطلبات ش ذ م م

عنوانه اماره دبي ? منطقه االتحاد ? شارع سما ? بنايه الشرق االوسط ? 
بالقرب من المال بالزا - رقم مكاني )٣٤8٢7٩7٤5٩ (

المطلوب إعالنه ١- العمده لخدمات توصيل الطلبات ويمثلها مديرها السيد 
/ محمد عرفان قيصر فقير محمد ? باكستاني الجنسيه صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٢5٦٠٠٠(درهم إلى طالب التنفيذأو خزينة 

المحكمة .
وعليه فأن المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 5390 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الحادية عشر رقم 7٦٠
موضوع المنازعة، الحكم في مواجهة المتنازع ضدهم جميعًا بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 
الشحي  الثاني / خالد على مال اهلل احمد  للمتنازع ضده  المتنازعه  بيع وتنازل  المتضمن  في ٢٠٢٢/١/١5 
عن كامل حصتها في المتنازع ضدها األولى » شركة فورتكس ذ.م.م » والمقدرة بنسبة 5١% من إجمالي 
وكاتب  اإلقتصادية  بالدائرة  العقد  موضوع  الحصة  ملكية  بنقل  التصريح  مع   ، الشركة  ورأسمال  الحصص 
المتنازعه  الثاني دون استلزام حضور  المتنازع ضده  التجاري باسم  العدل وكافة الدوائر الرسمية والسجل 

بعد اتخاذ االجراءات الالزمة لذلك
المتنازع عواطف محمد شوقي عنوانه اإلمارات-إمارة دبي بر دبي - دبي- شارع الشيخ زايد-مبنى فندق ذا 

اتش مدخل المكاتب- شقة ٢٩-فندق ذا اتش ويمثله عواطف محمد شوقي
المطلوب إعالنهم ١- تين هتون أوو صفته: متنازع ضده

٢- شركة فورتكس للتجارة العامة ش. ذ.م.م ويمثلها المدير مهدي جواد أصغری صفته: متنازع ضده
٣- خالد على مال اهلل احمد الشحي صفته: متنازع ضده

- مهدی جواد اصغري بصفته شريك ومدير بشركة فورتكس للتجارة العامه صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الحكم في مواجهة المتنازع ضدهم جميعًا بصحة ونفاذ 
عقد البيع سند الدعوى المؤرخ في ٢٠٢٢/١/١5 المتضمن بيع وتنازل المتنازعه للمتنازع ضده الثاني / خالد 
على مال اهلل احمد الشحي عن كامل حصتها في المتنازع ضدها األولى » شركة فورتكس ذ.م.م » والمقدرة 
بنسبة 5١% من إجمالي الحصص ورأسمال الشركة . مع التصريح بنقل ملكية الحصة موضوع العقد بالدائرة 
اإلقتصادية وكاتب العدل وكافة الدوائر الرسمية والسجل التجاري باسم المتنازع ضده الثاني دون استلزام 
حضور المتنازعه بعد اتخاذ االجراءات الالزمة لذلك قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقا لنص 
المادة 5٤ من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت حضوريا ومبثابة الحضوري بصحة ونفاذ 
عقد البيع المؤرخ في ٢٠٢٢/١/١5 المتضمن بيع وتنازل المتنازعه للمتنازع ضده الثاني / خالد على مال اهلل 
احمد الشحي عن كامل حصتها في المتنازع ضدها األولى » شركة فورتكس ذ.م.م » والمقدرة بنسبة %5١ 

من إجمالي الحصص ورأسمال الشركة والزمتهم الرسوم والمصاريف.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 465 / 2022 / 1023 - نزاع تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعه ارقام ) ١٠٠٠١٠ 
/ ٠٠٠٠٤7( والصادرين عن المنفذ ضده من بنك دبي االسالمي وبنك 

ابوظبي التجاري بقيمة ) ٢8٠٠٠٠ درهم (.
طالب التنفيذ مونيتي شوا سوليفين

عنوانه اماره دبي ? منطقه االتحاد ? شارع سما ? بنايه الشرق االوسط 
? بالقرب من المال بالزا - رقم مكاني )٣٤8٢7٩7٤5٩ (

المطلوب إعالنه ١- مارك ديال ماسه موراليس صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٢85٦٠5( درهما إلى طالب التنفيذ 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 6476 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
88٤٠ درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة 
الحاصل في )٢٠١8/٠5/١٠( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ 

المعجل. والرسوم والمصاريف
المدعي: عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي-شارع ٢-مبنى ملك موزة جمعه-شقة ٤
المطلوب إعالنه : ١- عدنان بن عبداهلل بن احمد الصالح صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 88٤٠ 
درهم الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام 
المحاماه  اتعاب  مقابل  درهم  خمسمائة  ومبلغ  والمصاريف  وبالرسوم 

ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1208 - امر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
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العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة/ شركة تشاينا بتروليوم بتروفاك 
انجنيرينغ سيرفيسس بي في )الجنسية: هولندا( قد تقدمت 
بطلب شطب قيد فرع الشركة في إمارة الشارقة )العنوان: شارع 
الخان / بناية بتروفاك - بناية بتروفاك، ص.ب: 39318( والمقيدة 
تحت رقم )3968( في  سجل الشركات األجنبية في الوزارة.

وتنفيذًا ألحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في 
الــوزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  الشركات  شأن 
رقم )377( لسنة 2010 م في شأن اعتماد دليل إجراءات 
بالخارج  المؤسسة  المنشآت  ومكاتب  لفروع  الترخيص 

والمناطق الحرة بالدولة. 
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا 
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ 

النشر على العنوان التالي: 
وزارة االقتصاد

 إدارة التسجيل التجاري 
 ص.ب: 3803 الشارقة

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد
العدد 3781 تاريخ 2022/07/01

إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: سورس رن الدارة العقارات ذ.م.م 

عنوان الشركة: مصفح الصناعية, م 39 . ق 22, مكتب 
رقم 5, وحدة, المالك / ناصر أحمد خليفة السويدي

CN-1533865 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / مكتب دلتا لتدقيق الحسابات ، كمصفي 

قانوني للشركة بتاريخ 30/06/2022
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205025949 

تاريخ التعديل 30/06/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نور ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2927625  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / نورالدين على محمد بنى عطا من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / نورالدين على محمد بنى عطا من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل احمد على المرزوقى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ نور ذ.م.م

  NOUR L.L.C
إلى / نور - شركة الشخص الواحد ذ م م

 NOUR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / إضافة خدمات تجميل الحدائق والمنتزهات )8130002( 

تعديل نشاط / إضافة تنظيم وإدارة الفعاليات )8230009( 
تعديل نشاط / إضافة أعمال تنفيذ تركيبات وواجهات المعارض )4390010( 

تعديل نشاط / إضافة خدمات ادارة المنشأت )8211010( 
تعديل نشاط / إضافة استشارات تقنية المعلومات )6202003( 

تعديل نشاط / حذف استشارات هندسية في التصميم الداخلي )7110201( 
تعديل نشاط / حذف استشارات فى الهندسة المعمارية )7110202(

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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تكساس لحلول السالمة- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4437209  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / سرينات جوبينات كوالزى كوالزى 

جوباالن جوبينات من مالك إلى شريك 
تعديل نسب الشركاء / سرينات جوبينات كوالزى كوالزى جوباالن 

جوبينات من 100% إلى %50 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة كريتيكا كوالرا راج %50 

تعديل شكل قانوني / من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ تكساس لحلول السالمة- شركة الشخص 
الواحد ذ م م

 TEXAS SAFETY SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / تكساس لحلول السالمة ذ.م.م

 TEXAS SAFETY SOLUTIONS L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جرافيتي لالستشارات الهندسية

رخصة   رقم:  CN-3737523  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جال عبداهلل احمد %51 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ريمون وجيه رمزى حنين %49 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف يوسف ابراهيم صقر الحوسنى 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ جرافيتي لالستشارات الهندسية
 GRAFFITI ENGINEERING CONSULTANT

إلى / جرافيتى لالستشارات الهندسية ذ.م.م
 GRAFFITI ENGINEERING CONSULTANT L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم المسيلة

رخصة   رقم:  CN-1042990  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سلطان احمد محمد 

عمر الحامدى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عمر محمد 

عمر الحامدى
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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: ماي ثري دي للتجارة ذ.م.م 

عنوان الشركة: رخصة فورية
CN-2880744 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / القمة - محاسبون قانونيون ، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 29/06/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205026006

تاريخ التعديل 30/06/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
درب الحرير لصيانه العامه

رخصة   رقم:  CN-3746815  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبداهلل داود سليمان 

عبدالحسين محمد %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ناصر منصور على 

ناصر النعيمى
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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سيروك

رخصة   رقم:  CN-3922498  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سيروك

CIRROC
إلى / سيروك للتكنولوجيا - شركة الشخص الواحد ذ م م

 CIRROC TECHNOLOGY
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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.

المنذر: شركة زينات للعقارات  ذ.م.م
المنذر اليه: ١- السادة/ ماي دايموند هوم جلوبال للتجارة العامة »ذ.م.م« 
مجهول محل االقامة ٢- ندزي نجاليم لويس، كاميروني الجنسية ويحمل 

هوية رقم »78٤١٩7٦8١٤٠٤٢5٣« مجهول محل االقامة
توجه المخطره هذا االنذار الى المخطر اليهم للتنبيه عليهم بما فيه ونفاذ 
مفعوله قانونا بضرورة ١- اخالء المكتب المذكوره وتسليمه للمخطرة 
خالي من الشواغر ٢- مبلغ ٦٤٠٠ درهم ما يمثل القيمة االيجارية عن 
الفترة من ٢٠٢٢/5/١٠ وحتى ٢٠٢٢/7/٣١ وذلك بالتضامن بينهم ٣- سداد 
كامل ما يستجد من قيمة ايجارية من تاريخ ٢٠٢٢/8/١ وحتى تاريخ االخالء 
الفعلي بواقع مبلغ ٢8٠٠٠ ألف درهم سنويا ٤- دفع كامل ما يستجد من 
فواتير الكهرباء والمياه حتى تاريخ االخالء الفعلي، وذلك مقابل ما ترصد 
في ذمته مقابل ايجار ماهو مكتب رقم ١٠٦ الكائن على قطعة االرض 
رقم »87٣-١١8« منطقة نايف، امارة دبي وذلك خالل ثالثون يوما من 
تاريخ االنذار وفي حالة فوات هذه المدة دون سداد قيمة االيجار واالخالء 
يحق معه للمخطرين اتخاذ كافة االجراءات القانونية الخالء المستأجر من 
العين المؤجرة وفقا الحكام القانون رقم »٢٦« لسنة ٢٠٠7 والمعدل بعض 
احكامه بالقانون رقم »٣٣« لسنة ٢٠٠8 بشأن تنظيم العالقة بين مؤجري 
ومستأجري العقارات بامارة دبي، مع حفظ كافة حقوق المخطرين االخرى.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149647 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إلــــــــــى : شركة سمير المحمود وأوالده للمقاوالت شركة فردية مجهول محل اإلقامة : الشارقة-صناعية 
رقم٤/الشارقة- خلف شارع الوحدة -مكتب رقم ١ ملك سمير محمود العلي ٠5٠٤٣55٦٦7 ٠5٢88٢٢٦٦٦

نعلمكم بأن المدعي )ة( / سعود فيصل سمير محمود العلى . العنوان / محل اإلقامة: الشارقة شارع الوحدة 
صناعية ٤ بلوك اتنين سي معرض ١ هاتف رقم ٠5٠٩5٩٢5٢٩ رقم الهاتف: ٩7١5٠٩5٩٢5٢٩ قد أقام الدعوى 

المذكورة أعاله للمطالبة بــــــ
عنوان مالك الشركة : الشارقة منطقة السيوح 7 شارع الرياض منزل رقم ٢8٩7 هاتف رقم ٠5555٠77٠١

من المحكمة الموقرة بعد التصريح له بسداد رسم الدعوى والتصريح له بسداد مبلغ ١٠ آالف درهم تأمين 
دعوى اإلستحقاق الماثلة على ضوء نص المادة ١٦٦/٤ من الالئحة التنفيذية – وتسجيل الدعوى الماثلة واعالن 

المدعى عليهم بها ومن ثم الحكم بما يلى:
١- بإستحقاق المدعى للـ ١٠ طوابق متكررة بعد األرضى )الطوابق من ١ حتى ١٠( بنسبتها على الشيوع من 
األرض الكائن عليها العقار – من العقار - المقام على قطعة األرض رقم ١٠٤5 بالمجاز /١ الشارقة - بإمارة 
الشارقة الصادرة بموجب السند بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٣ بمساحة ١١55.٩ مترا مربعا وبتثبيت ملكيته لها وما عليها 
من بناء على أن تسجل بإسمه بيعاً  من المشترى من المالك المسجل بإسمه العقار– على أن يقوم الحكم 
مقام تسجيل العقد لدى دائرة التسجيل العقارى بالشارقة – والحكم بإنقضاء الرهن التأمينى الموقع على 
العقار لصالح البنك المدعى عليه األول أو بتطهير العقار ) بتطهير األجزاء المشتراة التى اشتراها المدعى ( 
من الدين الممتاز بدين الرهن المقرر لصالح البنك المدعى عليه األول بقدر ما تم سداده للبنك خالل الفترة 

من عام ٢٠١٤ وحتى اآلن اعماال لنص المادة ١٤٣٣ معامالت مدنية.
٢- بطالن اجراءات بيع العقار المطالب به محل الدعوى.

انعقاده فى ٢٠٢٢/١/٢٠  السابق  العلنى  بالمزاد  العقار  بيع  اجراءات  بوقف  وبصفة مستعجلة:  الحكم   -٣
وذلك لحين الفصل فى الدعوى الماثلة بموجب حكم نهائى وبات. وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليها 
السادسة )دائرة التسجيل العقارى بالشارقة( بوضع اشارة المنع من التصرف فى العقار محل النزاع لحين 
الفصل نهائيا فى النزاع الماثل بموجب نهائى وبات.  وعلى سبيل اإلحتياط الكلى بندب خبير حسابى وآخر 
مصرفى لإلطالع على المديونية المضمونة بدين الرهن على العقار وبيان ما تم دفعه للبنك من مديونية 
الدين الممتاز المقرر بسند الرهن المؤرخ ٢٠١٤/٣/١٣ سواء فى حسابه مباشرة منذ تاريخ الرهن وحتى اآلن 
وأثناء التنفيذ ٢٠١8/١8٢٠ وبيان هل تم تسديد مبالغ بقدر يوازى الدين المرهون وقدره ٢١ مليون درهم 
من عدمه منذ ٢٠١٤/٣/١٣ والجزء المتبقى إن كان وهل الجزء المتبقى من العقار الذى لم يتم بيعه يكفى 
لسداد الدين المتبقى من الدين الممتاز إن كان من عدمه على ضوء نص المادة ١٤٣٣ معامالت مدنية ومن 

ثم الحكم وعلى ضوء ما يـُسفر به تقرير الخبرة بطلبات المدعى الواردة أعاله 
، لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة المدنية الكلية محكمة الشارقة اإلتحادية صباح يوم االثنين الموافق 
٢٠٢٢/٠7/١8 الساعة ٠٩:٠٠ لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات ، وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة اإلتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICIREA2022/ 0000844 / مدني  )جزئي(

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا باب الريان

رخصة   رقم:  CN-1501075  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سهام حسين عطوه %100

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ايمان احمد سالم 
حمد المعمرى

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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة األبراج العالمية للصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-1187466  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سلطان محمد خليفه 

العقرب الكعبى %100 
تعديل مدير / إضافة يعقوب مصطفى محمد ابو عبيد 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل سيف سعيد 

الضبع الدرمكى 
تعديل مدير / حذف يعقوب مصطفى محمد ابو عبيد

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 3781 تاريخ 2022/07/01
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الوتيك ألعمال االصباغ

رخصة   رقم:  CN-2728415  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة قاسم على محمد 

رزاق %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد اسالم كريم 

بخش البلوشى 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى مؤسسة 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 3781 تاريخ 2022/07/01
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-1051279 رقم

باالسم التجاري المحروس للمحاماة واالستشارات 
وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء   ، القانونيه 

الوضع كما كان عليه سابقا. 
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 
االق تصادية خالل أسبوع  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ ١- تلتمس طالبة التنفيذ من المحكمة الموقرة وضع الصيغة التنفيذية 

في الطلب أعاله.
٢- إلزام المنفذ ضدهم بالتضامن والتكافل واالنفراد بالسداد الى طالبة التنفيذ مبلغ 
م?  درهم(  وستين  وثالثمائة  الف  خمسة واربعين  فقط  درهم   ٤5.٣٦٠.٠٠( وقدره 

للشيك وحتى السداد التام .
منافذ  كافة  على  بذلك  والتعميم  السفر  من  والثالث  الثاني  ضدهم  المنفذ  منع   -٣

ومخارج الدولة .
٤-المبلغ االجمالي )٤٦8٠٣( إلزام المنفذ ضدهم بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

طالب التنفيذ شيفت ليسينج لتأجير السيارات )ذ. م .م( عنوانه امارة دبي ? ديرة - راس 
الخور ? الصناعية االولى - مستودع رقم ٢٤٢-٦١٢ ملك عبد الواحد حسن الرستماني 

? ص.ب : ٢١٢8 ? هاتف ٠٤٣٢٠7٣8٣ ? فاكس ٠٤٣٢٠7٢٣٤
المطلوب إعالنهم ١- شركة الكمدة للتجارة العامة ) ش.ذ.م.م ( صفته: منفذ ضده

٢- ريجينالد كولين كوكس صفته: منفذ ضده
٣- سعيد محمد على الكمده صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ 
المنفذ به وقدره )٤5٣٦٠(درهم الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة .

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار 
المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 3250 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ) ٣٤.٦5٠.٦75 
درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ١٢% من تاريخ 

المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعى بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه بإمارة دبي ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور ? الطابق األول مكتب 
رقم ١٠5- هاتف رقم ٣588٤٤٤/٠٤ ? فاكس رقم ٠٤/٣588٤٤5

المطلوب إعالنه ١- االلية موزافاريان صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليها 

بمبلغ وقدره ) ٦5٠.٦75.٣٤ درهم( و الرسوم و المصاريف
التام  السداد  المطالبة وحتى  تاريخ  الفائدة ١٢ % من  المحاماة و  أتعاب  و 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠5-٠7-٢٠٢٢ الساعة 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 16 / 2022 / 1131 - تجاري جزئي

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعه أرقم ) ٠٠٤٠5٦ - 
٠٠٤٣5٤ - ٠٠٤٣55 - ٠٠٤٣5٦ ( والصادر عن ١-اسناد لمقاوالت األبنيه 
ش.ذ.م.م ٢-عبد المنعم احمد محمود عاصي ٣- محمد حلمي رضا عايش 

بقيمة ) 7٣٦.٢8.٦١ (
طالب التنفيذ اكسيد بريميم للخلطات الجافة الجاهزة - شركة الشخص 
الواحد ذ.م.م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-

مبنى بناية المنارة- مكتب ٢١٠٦ الطابق ٢١
المطلوب إعالنهم ١- عبد المنعم احمد محمود عاصي صفته: منفذ ضده

٢- اسناد لمقاوالت االبنيه ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
٣- محمد حلمي رضا عايش صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٢٤٤١.٣٣الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 2435 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
١١8٤٠ درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة 
الحاصل في )٢٠٢٠/٠8/٠١( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ 

المعجل. والرسوم والمصاريف
المدعي: عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي-شارع ٢-مبنى ملك موزة جمعه-شقة ٤
المطلوب إعالنه : ١- عادل محمد خير المال صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ١١8٤٠ 
درهم الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام 
المحاماه  اتعاب  مقابل  درهم  خمسمائة  ومبلغ  والمصاريف  وبالرسوم 

ورفضت طلب النفاذ المعجل.
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 / 1209 - امر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المدعيين :
١- ناصر خميس فيروز السويدي مشمواًل بوصاية / خالد ناصر خميس 
السويدي ٢- سالمة وليد علي ٣- أحمد ناصر خميس السويدي. ٤- محمد 
ناصر خميس السويدي 5- أمينه ناصر خميس السويدي. ٦- بدرية ناصر 
خميس السويدي. 7- حمد ناصر خميس السويدي 8- فوزية ناصر خميس 
السويدي ٩- خلود ناصر خميس السويدي. ١٠- خالد ناصر خميس السويدي

المدعى عليهم :
١-عبيد خميس فيروز السويدي ٢- فاطمة خميس فيروز السويدي
٣- عائشة خميس فيروز السويدي ٤- أمنة خميس فيروز السويدي

5- وادي الربيع للعقارات ٦- عبدالرحمن ثاني سعيد عبداهلل
7- ماجد محمد خميس سبت السويدي

باإلشارة إلى الحكم الصادر في تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ بندبي خبيرًا حسابي 
في الدعوي أعاله ، نخطركم بأنه تم تحديد موعد إجتماع الخبرة االول 
في الدعوي المذكورة أعاله يوم األثنين القادم الموافق ٢٠٢٢/٠7/٠٤ في 
تمام الساعة ٠١:٣٠ ظهرًا بالصوت والصورة »عن بعد عبر تطبيق زووم« 
، للحضور بشخصكم او بواسطة وكياًل قانونيًا، علي أن يتم التواصل مع 
مكتب الخبير إلعالمكم باالجراءات واآللية المتبعة لعقد اإلجتماع بالتاريخ 
والتوقيت المبين أعاله، علمًا بأن بيانات التواصل مع مكتب الخبير هي:

هاتف رقم : ٠٤٣58٤٩٩٩
متحرك رقم : ٠5٠7888٦١١

info-exp@mnrdxb.com: بريد إلكتروني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

دعوة لحضور اجتماع خيرة في الدعوى 
رقم 1599 لسنة 2021 عقاري جزئي - دبي

إجتماع خبرة

خبير حسابي : محمد حسن الشحي - رقم القيد في محاكم دبي :٢٣٣
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اقتصاد

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - وادي النور لمقاوالت اصباغ

إلى المحكوم عليه: وادي النور لمقاوالت اصباغ
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد زياء الدين عبدالرحمن، الجنسية اإلمارات العربية المتحدة 

- 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: 7٢١٤

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« 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 SHCEXCILABMIN2022 /0001596 - عمالي »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - شينا شان شاجهان

إلى المحكوم عليه: شينا شان شاجهان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ ديار للتطوير ش  م ع، الجنسية اإلمارات العربية المتحدة - 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: ٢٣5٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« 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
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003158 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - حنان غريب عبداهلل البلوشي

إلى المحكوم عليه: حنان غريب عبداهلل البلوشي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  في   - »ش.م.ع«  المتكاملة  لالتصاالت  اإلمارات  شركة  المنفذ 

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: ٢٠٢5٣

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« 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 SHCEXCICIVS2022 /0002724 - مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - أبرار راشد إبراهيم حسين الحوسني

إلى المحكوم عليه: أبرار راشد إبراهيم حسين الحوسني
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  في   - »ش.م.ع«  المتكاملة  لالتصاالت  اإلمارات  شركة  المنفذ 

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: ٩٣٢٩

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« 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 SHCEXCICIVS2022 /0002697 - مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - محمد إسماعيل كلوموتيل

إلى المحكوم عليه: محمد إسماعيل كلوموتيل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ أحمد سليمان عبداهلل محمد آل علي - الجنسية اإلمارات العربية 

المتحدة - 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: ٤١8١5

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« 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 SHCEXCICIVS2022 /0003378 - مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  اإلتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - شيروفانجات كونييل نيشار

إلى المحكوم عليه: شيروفانجات كونييل نيشار
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك الخليج األول سابقًا »بنك أبوظبي األول« حاليًا - 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: ٦١55٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١5« 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
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0003474 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
-  سريالل جانيجودا جانيجوداجى

إلى المحكوم عليه: سريالل جانيجودا جانيجوداجى العنوان: اإلمارات العربية 
المتحدة الشارقة أبوشغارة بناية النعيم شقة ٢٢ هاتف رقم : ٠58٢8٩٣١٩٢ 

ganegodasrila194@gmail.com مكاني : ١٩٠٣٠788٤١ إيميل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك دبي اإلسالمي »شركة مساهمة عامة« - 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 : ١٣١٠١٤٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

»المدة« ١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم - 
الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك)م( عن ذلك 

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022 /0003540 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المدنية  التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعالن 
-  عبداهلل أمين أحمد عبداهلل الهاجري

إلى المحكوم عليه: عبداهلل أمين أحمد عبداهلل الهاجري العنوان: اإلمارات العربية 
المتحدة الشارقة منطقة الرملة قرب قصر الثقافة فيال أمين أحمد رقم ١ هاتف 

Abdulla.alhajri@dib.ae رقم : ٠55٩٢٦٦٦٩٠ مكاني: ١٩٠٣٠788٤١ ايميل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك دبي اإلسالمي »شركة مساهمة عامة« - في القضية المشار إليها أعاله. وبما 
الرسم  ودفع  المذكور،  الحكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٣8٩8٣٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »المدة« 
١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم - الموافق 
- الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة 

ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0001947 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المدنية  التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعالن 
-  محمد عصام عز الدين

إلى المحكوم عليه: محمد عصام عز الدين
العنوان: اإلمارات العربية المتحدة إمارة الشارقة منطقة المجاز ٣ شارع المجاز 
شقة رقم ١٤٠١ هاتف رقم : ٠55١٠٠٩١١٠ ، ٠5٦٦٠٦8٠٠٣ مكاني: ١٩٠٣٠788٤١ 

mohammed.ezzeddinez@unilever.com :ايميل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك دبي اإلسالمي »شركة مساهمة عامة« - في القضية المشار إليها أعاله. وبما 
الرسم  ودفع  المذكور،  الحكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٠558٢٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »المدة« 
١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم - الموافق 
- الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة 

ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022 /0003535 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
-  سيف راشد عبيد كنان النقبي

إلى المحكوم عليه: سيف راشد عبيد كنان النقبي
 العنوان: إمارة الشارقة منطقة الغوير بالقرب من حديقة الفيحاء فيال رقم 

٢١5  - هانف: ٠5٠8٣8٣٤٤٦ صندوق بريد رقم 5١5٣ الشارقة
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة »ش.م.ع« - 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 : ١١١١٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

»المدة« ١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم - 
الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك)م( عن ذلك 

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICIVS2022 /0002696 - مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المدنية  التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعالن 
-  اتيش أومبراكاشجي كابرا

إلى المحكوم عليه: اتيش أومبراكاشجي كابرا
العنوان: الشارقة، كورنيش البحيرة، بجانب البوادي كوفي شوب، بناية سيتى سنتر 

شقة رقم ٣٠٣ هاتف: ٠5٠٣٩٤٩5١١
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

فلوتولز اوفشور إل تي دي »ش.م.ح« - 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 : ٦٦٦٩٦٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »المدة« 
١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم - الموافق 
- الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة 

ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCIREA2022 /0002928 - مدني »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- ورشة شبير حسين لصيانة السيارات

إلى المحكوم عليه: ورشة شبير حسين لصيانة السيارات
العنوان: الشارقة الصناعية رقم ٢ شارع االول الصناعي شبرة رقم ٣ ملك بلخير 

٠5٠٣٦5٢٩٤5 ٠5٠٣٦5٢٩٤
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
مستنصر شهزاد غالم قادر، الجنسية باكستاني - 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: ٩٩٣٦٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

»١5« يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 

الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCILABMIN2021 /0005462 - عمالي »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: محمد محمود نايف
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  في   - عامة«  مساهمة  »شركة  اإلسالمي  دبي  بنك  المنفذ 

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: ٣٦٢75٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0002078 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- تك انجنيريج ذ.م.م »شركة الشخص الواحد ش.ش.و«

إلى المحكوم عليه: تك انجنيريج ذ.م.م »شركة الشخص الواحد ش.ش.و«
العنوان: إمارة عجمان الرميلة ٣ الكورنيش فندق عجمان بالقرب من دائرة 

التنمية االقتصادية - رقم الهاتف المتحرك ٠5٠5٣٣5٢٠٦
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ النقيب لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م - 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 : ٤٩7٣٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

»المدة« ١5 يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك فأنت)م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم - 
الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك)م( عن ذلك 

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCICIVS2021 /0001179 - مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة كلباء اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
إلى المحكوم عليه: عدنان أحمد عبداهلل صالح البلوشي

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المنفذ شركة 
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة »ش.م.ع« - 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: »١٢585٫٤5« درهم 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك  بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فأنت مكلف بحضور جلسة أمام المحكمة 
المذكورة وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية
 رقم KLBEXCIREA2022 /0000099 - مدني »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة كلباء اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
إلى المحكوم عليه: مريم جاسم محمد يوسف الدرمكي

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المنفذ شركة 
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة »ش.م.ع« - 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: »١٢8٠٩« درهم 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك  بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فأنت مكلف بحضور جلسة أمام المحكمة 
المذكورة وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم KLBEXCIREA2022 /0000105 - مدني »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: ١ـ علي رضاء منور احمد
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ كارس تاكسي سيرفيسيس ذ.م.م، 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: ٩5٠8٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. 
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCILABMIN2022/ 0001129 ـ  عمالي جزئي

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: محمد عبداهلل راقان سعيد العلي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة »ش.م.ع« - 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: ١٤٣٦٢٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICIVS2022 /0001809 - مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة كلباء اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- عمر محمد سالم خلفان القايدي

إلى المحكوم عليه: عمر محمد سالم خلفان القايدي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المنفذ شركة 
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة »ش.م.ع« - 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: »٩5٣٢« درهم 
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك  بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فأنت مكلف بحضور جلسة أمام المحكمة 
المذكورة وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم KLBEXCIREA2022 /0000108 - مدني »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة خورفكان اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - عبداهلل عبدالعزيز يوسف محمد صالح

إلى المحكوم عليه: عبداهلل عبدالعزيز يوسف محمد صالح
العنوان: إمارة الشارقة مدينة خورفكان طريق روجيالت خلف كافتريا 

رهيب هاتف رقم ٠5٠٦٩٠55٢8 ص ب ١٤٩٣
حيث إنه قد صدر الحكم ضدك لصالح المنفذ بنك اإلمارات دبي الوطني 

ش.م.ع - 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: ٩٤٦٠٩ درهم و بفائدة قانونية 

بواقع ٩% من تاريخ رفع الدعوى
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« 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 KHCEXCIPOR2021 /0000056 - تجاري »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة خورفكان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: محمد سيد أحمد متولي عمار 
مصري/ الجنسية

نعلمكم بأن المدعي خالد ماهر جليل جليل، عراقي/ 
الجنسية - قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة:

 نأمر بإلزام المقدم ضده بأن يؤدى للطالب مبلغ ٢٤٠ 
ألف درهم »مائتان وأربعون ألف درهم« والفائدة %5 
والرسوم  السداد  تمام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من 

والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى 
رقم SHCFICICPL2022 /0004255  أمر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: جراند جاالكسي هوسبيتالي سيرفسيز ويمثلها السيد راجيش 
كاناندا نارايائ كستي ، مجهول محل اإلقامة 

بناء على طلب المدعي/  راجا ظهير أحمد راجا نسيب اهلل باكستاني الجنسية
الزام المدعى عليه برد مبلغ  ١٢٫5٠٠ درهم 

الزام المدعى عليه بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة .
إعالن المدعى عليه بالجلسة والئحة االدعاء.

شمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقًا ألحكام المادة ٢٢٩ الفقرة »5« من قانون 
اإلجراءات المدنية.

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠7/١٩ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية في تمام الساعة ٠8:٣٠ صباحًا 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم 5« شخصيًا 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 أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0010232 / تجاري »جزئي«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب المستأنف: إنترناشيونال مارين & إنيرجي م.د.م.س.

المستأنف ضدها: إف تي ماريتايم سيرفيزز ال تي دي.

أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم »٣« بمحكمة 

استئناف الشارقة شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد وتقديم مذكرة 

جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك في يوم 

الثالثاء الموافق ٠5-٠7-٢٠٢٢م في الدعوى المرقمة أعاله - 

مدير الدعوىبوصفك مستأنف ضده.

إعالن بالنشر للمستأنف ضدها للحضور أمام مكتب 
إدارة الدعوى في االستئناف رقم: 2022/245

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

مكتب إدارة الدعوى

إلــــــــــى المدعى عليه: حسن علي حسن التابعى 
مجهول محل اإلقامة :

بناء على طلب المدعية :الفالح لتأجير السيارات قد رفعت الدعوى المذكورة 
اعاله تطالبكم ب: 

- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره )8.7٩٠( درهم للمدعيه فورًا + 
الفائدة القانونية البالغ قدرها ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام . 

- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/٠7/٠5 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم ) مكتب مدير 
الدعوى رقم ٢ ( 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 

مكتب الخدمات القضائيةمدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022/ 0004169 / مدني  )جزئي(

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: محمد علي وهاب علي »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/١٤8٦٤٤ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »١٩٫٠٠٠« درهم »تسعة عشر الف 
درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٢/١٣ وحتى تمام السداد 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149599 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: ميرزا محمد عمر بايج رزاق بايج »الجنسية 
باكستاني«

بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/٢٢٤١٠٠ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
الف  عشر  »ستة  درهم   »١٦٫٠٠٠« وقدره  بمبلغ  المستحقة 
درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/١/١٠ وحتى تمام السداد 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149597 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: ياور عباس ظفر عباس »الجنسية باكستاني«
برقم محرر ٢٠٢١/١/75٢٩ لدى  المقيد  االنذار  بموجب هذا 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »٢٠٫٠٠٠« درهم »عشرون الف درهم« 
من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٢/٩ وحتى تمام السداد خالل خمسة 
ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة امتناعكم عن 
الالزمة  القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  الى  سنضطر  السداد 
المسئوليات  كافة  تحميلكم  مع  المستحق  بالمبلغ  للمطالبة 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149591 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: شمروز علي خان كارام علي خان »الجنسية 
باكستاني«

بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢٢/١/٩٣٦٠٣ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
الف  بمبلغ وقدره »١٣٫5٠٠« درهم »ثالثة عشر  المستحقة 
وخمسمائة درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٣/8 وحتى تمام 
السداد خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي 
حالة امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة 
عن  ناتجة  اضرار  واي  المالية  واالعباء  القانونية  المسئوليات 

العطل والضرر بسبب امتناعكم عن السداد.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149592 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: ابديسا كينفميتشال االنسو »الجنسية اثيوبي«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر٢٠٢١/١/٢٣٢8١٠ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »١5٫5٠٠« درهم »خمسة عشر الف 
وخمسمائة درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٣/٣١ وحتى تمام 
السداد خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي 
حالة امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة 
عن  ناتجة  اضرار  واي  المالية  واالعباء  القانونية  المسئوليات 

الكاتب العدلالعطل والضرر بسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149594 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: عبدالمجيد محمد راشد »مجهول محل االقامة«
فإن المخطر يخطر المخطر اليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره »٣58١٠« درهم »خمسة وثالثون الفا 
وثمانمائة وعشرة درهم« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة اقصاها 
سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر آسفين الى 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع »كيا اوبتيما- فضي اللون- لوحة رقم 
5٩٤٣٩- خصوصي- كود V - إمارة دبي- موديل الصنع ٢٠١٣« والمرهونة 
للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون المعامالت التجارية. 
ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن فقدان أية ممتلكات 
أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد تخص المخطر اليه 
كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع االخطار. مع حفظ 

كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149621 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: كامران خان جول حسن »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢٢/١/٩٣٦٠٤ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »٢٤٫5٠٠« درهم »اربعة وعشرون الف 
وخمسمائة درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٤/١١ وحتى تمام 
السداد خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي 
حالة امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة 
عن  ناتجة  اضرار  واي  المالية  واالعباء  القانونية  المسئوليات 

العطل والضرر بسبب امتناعكم عن السداد.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149593 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: بركت علي محبوب علي »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/١٤8٦5٤ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »١٩٫٠٠٠« درهم »تسعة عشر الف 
السداد  تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/5/5 وحتى تمام  درهم« من 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149595 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: سفيان بت اهلل ركي »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/٢٣٢8٣٩ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »١٤٫٠٠٠« درهم »اربعة عشر الف 
درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/5/٢5 وحتى تمام السداد 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149596 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: سيد مصور حسين سيد اغا حسين »الجنسية 
باكستاني«

بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢٢/١/777٦٦ لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »٢٤٫5٠٠« درهم »اربعة وعشرون الف 
وخمسمائة درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/٤/١7 وحتى تمام 
السداد خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي 
حالة امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة 
عن  ناتجة  اضرار  واي  المالية  واالعباء  القانونية  المسئوليات 

الكاتب العدلالعطل والضرر بسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر 149598 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: سيد مشاهد حسين افتخار »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/١٤8٦87 لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »٢5٫٠٠٠« درهم »خمسة وعشرون 
الف درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/8/٩ وحتى تمام السداد 
خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي حالة 
امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة المسئوليات 
القانونية واالعباء المالية واي اضرار ناتجة عن العطل والضرر 

الكاتب العدلبسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر رقم االنذار 149601 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

مقدمة من المنذر: التاكسي الوطني »ش.ذ.م.م«
بوكالة المحامي/ محمد الصابري

ضد المنذر إليه: عويس اهلل شفاعات اهلل »الجنسية باكستاني«
بموجب هذا االنذار المقيد برقم محرر ٢٠٢١/١/٢٢٤١١5 لدى 
كاتب العدل بمحاكم دبي. ننذركم بضرورة سداد قيمة المديونية 
المستحقة بمبلغ وقدره »7٫٩٩٠« درهم »سبعة االف وتسعمائة 
وتسعون درهم« من تاريخ االستحقاق ٢٠١٩/٣/١٩ وحتى تمام 
السداد خالل خمسة ايام من تاريخ اعالنكم االنذار بالنشر. وفي 
حالة امتناعكم عن السداد سنضطر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة للمطالبة بالمبلغ المستحق مع تحميلكم كافة 
عن  ناتجة  اضرار  واي  المالية  واالعباء  القانونية  المسئوليات 

الكاتب العدلالعطل والضرر بسبب امتناعكم عن السداد.

انذار عدلي بالنشر 149602 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: سهيل محمد عبدول »مجهول محل االقامة«
فإن المخطر يخطر المخطر اليه ويكلفه بالوفاء وبضرورة سداد المبلغ المترصد 
في ذمته مبلغ وقدره »٣٦5٣8« درهم »ستة وثالثون الفا وخمسمائة ثمانية 
وثالثون  درهما« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة اقصاها سبعة ايام 
من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر آسفين الى اتخاذ 
كافة االجراءات القانونية ببيع »هيونداي النترا- ابيض اللون- لوحة رقم 
١7٦55- خصوصي- كود F - إمارة دبي- موديل الصنع ٢٠١5« والمرهونة 
للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون المعامالت التجارية . 
ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن فقدان أية ممتلكات 
أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد تخص المخطر اليه 
كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع االخطار. مع حفظ 

كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149622 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: منسى ياتينكومار خامبهولجا »مجهول محل االقامة«
المبلغ  بالوفاء وبضرورة سداد  اليه ويكلفه  المخطر  المخطر يخطر  فإن 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره »١٦8١٩« درهم »ستة عشر الفا وثمانمائة 
وتسعة عشر درهما« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة اقصاها سبعة 
ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر آسفين الى 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع السيارة »فورد ايكو سبورت- ابيض 
اللون- لوحة رقم ٢5١٦7- خصوصي- كود J - إمارة دبي- موديل الصنع 
٢٠١٤« والمرهونة للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات 
قضائية ومقابل اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون المعامالت 
التجارية. ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن فقدان أية 
ممتلكات أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد تخص المخطر 
اليه كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع االخطار. مع 

حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149623 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: جينا ديلوسا سوريجاو »مجهول محل االقامة«
المبلغ  سداد  وبضرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  المخطر  يخطر  المخطر  فإن 
الف  وستون  »سبعة  درهم   »٦78٢٢« وقدره  مبلغ  ذمته  في  المترصد 
وثمنومائة واثنان وعشرون درهما« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر 
آسفين الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع السيارة »جاك جي اس ٤ 
- اسود اللون- لوحة رقم ٦١٤٢8- خصوصي- كود O - إمارة دبي- موديل 
الصنع ٢٠١٩« والمرهونة للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
مصروفات قضائية ومقابل اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون 
المعامالت التجارية. ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن 
فقدان أية ممتلكات أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد 
تخص المخطر اليه كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع 

االخطار. مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149624 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: سوامي ساتيانارايان ريشام »مجهول محل االقامة«
المبلغ  سداد  وبضرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  المخطر  يخطر  المخطر  فإن 
الف  »اثنان وعشرون  مبلغ وقدره »٢٢٣٦٢« درهم  المترصد في ذمته 
وثالثومائة واثنان وستون درهم« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر 
آسفين الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع السيارة »فورد ايكو سبورت 
- ازرق اللون- لوحة رقم ١٣85٣- خصوصي- كود O - إمارة دبي- موديل 
الصنع ٢٠١٤« والمرهونة للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
مصروفات قضائية ومقابل اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون 
المعامالت التجارية. ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن 
فقدان أية ممتلكات أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد 
تخص المخطر اليه كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع 

االخطار. مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149625 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: مظهر عاصم نور الدين شوقي »مجهول محل االقامة«
المبلغ  بالوفاء وبضرورة سداد  اليه ويكلفه  المخطر  المخطر يخطر  فإن 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره »٢٠١٣٩« درهم »عشرون الفا ومائة تسعة 
وثالثون درهم« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة اقصاها سبعة ايام من 
تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر آسفين الى اتخاذ كافة 
االجراءات القانونية ببيع السيارة »نيسان اكس ترا - ابيض اللون- لوحة رقم 
7٣٠٩١- خصوصي- كود E - إمارة دبي- موديل الصنع ٢٠١٣« والمرهونة 
للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات قضائية ومقابل 
اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون المعامالت التجارية . 
ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن فقدان أية ممتلكات 
أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد تخص المخطر اليه 
كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع االخطار. مع حفظ 

كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149620 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: حينا جبين محبوب خان »مجهول محل االقامة«
المبلغ  سداد  وبضرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  المخطر  يخطر  المخطر  فإن 
الف  وستون  »اربعة  درهم   »٦٤5٩١« وقدره  مبلغ  ذمته  في  المترصد 
وخمسمائة وواحد وتسعون درهما« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة 
اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر 
آسفين الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع السيارة »ميني كوبر - احمر 
اسود اللون- لوحة رقم 7٢٦٤١- خصوصي- كود O - إمارة دبي- موديل 
الصنع ٢٠١٢« والمرهونة للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
مصروفات قضائية ومقابل اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون 
المعامالت التجارية. ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن 
فقدان أية ممتلكات أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد 
تخص المخطر اليه كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع 

االخطار. مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149626 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: ارشاد باشا سيد عنايت »مجهول محل االقامة«
المبلغ  بالوفاء وبضرورة سداد  اليه ويكلفه  المخطر  المخطر يخطر  فإن 
المترصد في ذمته مبلغ وقدره »١57١8« درهم »خمسة عشر الفا وسبعمائة 
وثمانية عشر درهم« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة اقصاها سبعة 
ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر آسفين الى 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع السيارة »هيونداي اكسنت - فضي 
اللون- لوحة رقم 8٩5٠٩- خصوصي- كود J - إمارة دبي- موديل الصنع 
٢٠١٣« والمرهونة للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات 
قضائية ومقابل اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون المعامالت 
التجارية. ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن فقدان أية 
ممتلكات أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد تخص المخطر 
اليه كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع االخطار. مع 

حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149627 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: جيسه ريزيل ديسيس فيال جاس »مجهول محل االقامة«
المبلغ  بالوفاء وبضرورة سداد  اليه ويكلفه  المخطر  المخطر يخطر  فإن 
الفا  درهم »واحد وسبعون  وقدره »7١٢٣٠«  مبلغ  ذمته  في  المترصد 
ومئتان ثالثون درهما« والرسوم والمصروفات وذلك في مدة اقصاها سبعة 
ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر آسفين الى 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع السيارة »هيونداي فولستر - ابيض 
اللون- لوحة رقم 5٩8٠٢- خصوصي- كود R - إمارة دبي- موديل الصنع 
٢٠١٦« والمرهونة للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من مصروفات 
قضائية ومقابل اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون المعامالت 
التجارية. ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن فقدان أية 
ممتلكات أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد تخص المخطر 
اليه كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع االخطار. مع 

حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149628 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المخطر: بنك دبي االسالمي »ش.م.ع«
بوكالة المحامية/ ريما الجرشي

المخطر اليه: فالكون امبير للمقاوالت ش.ذ.م.م »مجهول محل االقامة«
المبلغ  سداد  وبضرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  المخطر  يخطر  المخطر  فإن 
الف  وثالثون  »تسعة  درهم   »٣٩٩٩٩« وقدره  مبلغ  ذمته  في  المترصد 
وتسعمومئاة وتسعة وتسعون درهما« والرسوم والمصروفات وذلك في 
مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ استالم هذا االخطار عدلي واال سوف نضطر 
آسفين الى اتخاذ كافة االجراءات القانونية ببيع السيارة »تويوتا افانزا - 
ابيض اللون- لوحة رقم ٤٣8٩٦- خصوصي- كود V - إمارة دبي- موديل 
الصنع ٢٠١8« والمرهونة للمنذر مع تحملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
مصروفات قضائية ومقابل اتعاب المحاماة وفقا للمادة ١7٢، ١75 من قانون 
المعامالت التجارية. ويعد هذا االخطار بمثابة اخالء لمسؤولية المخطر عن 
فقدان أية ممتلكات أو متعلقات شخصية داخل السيارة المراد بيعها قد 
تخص المخطر اليه كونه ليس الجهة التي قامت بمصادرة السيارة موضوع 

االخطار. مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

اخطار عدلي بالنشر رقم 149629 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنذر/ عارف عبيد راشد المهيري
يمثله المحامي/ محمد النجار

المنذر اليها/ فرزانه نعيم الدين موال رفيع اهلل شيخ اسالم اهلل
ينذر المنذر المنذر اليها بضرورة سداد المبلغ المترصد في 
ذمتها وقدره 7٣5٠٠ درهم اماراتي »ثالثة وسبعون الف 
وخمسمائة درهم« فقط الغير مع والرسوم والمصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماة وذلك جراء تعامالت تجارية فيما 
بينهما على ان تقوم بسداد المديونية خالل موعد اقصاه 
خمسة ايام من تاريخ استالمكم هذا االنذار واال سيضطر 
المنذر اتخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه اللزامه 
سداد مبلغ المديونية مع حفظ كافة حقوق المنذرة االخرى.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149652 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنذر/ محمد عمر المجذوب
يمثله المحامي/ محمد النجار
المنذر اليها/ سيفين لورانس

ينذر المنذر المنذر اليها بضرورة سداد المبلغ المترصد في ذمتها 
وقدره ١٢٠٠٠ دوالر او ما يعادلها بالدرهم االماراتي فقط الغير 
مع الفوائد التجارية المنصوص عليها في االتفاقية والفوائد القانونية 
والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك جراء تعامالت 
تجارية فيما بينهما على ان يقوم بسداد المديونية خالل موعد اقصاه 
خمسة ايام من تاريخ استالمكم هذا االنذار واال سيضطر المنذر 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه اللزامه سداد مبلغ 

المديونية مع حفظ كافة حقوق المنذرة االخرى.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149653 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنذر/ فتحي جبر ابراهيم عفانه
المنذر اليه/ انور صالح عبداهلل

فاننا بصفتنا المحامون المستشارون القانونيون للمنذر نخطركم 
بموجب هذا االنذار بضرورة سداد كافة المبالغ والبالغة ١85٫588 
درهما والتي تم دفعها من المنذر العادة الحالة الى ما كانت عليه 
قبل بناء المستودعات واالكشاك الخشبية وازالة االنقاض والمخلفات 
اليه وعليكم سداد قيمة اعمال  المنذر  التي تم جمعها من قبل 
الصيانة الضرورية خالل خمسة ايام من تاريخ تبلغكم هذا االنذار 
المختصة لتحصيل  المحاكم  الى  اللجوء  الى  المنذر  واال سيضطر 
المبلغ المترتب له والثابت في ذمتكم بموجب فواتير صادرة من 
شركات الصيانة التي نفذت مع االحتفاظ بكافة حقوق المنذر في 
المطالبة بما يراه مستقبال امام المحاكم في حال عدم الرد من 

قبلكم والجل العلم.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149651 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
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اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٤٢٠7 / ٢٠٢١ 
، شاماًل  به وقدره  ٣٦١١٣ درهم   المنفذ  المبلغ  ، بسداد  اداء «  امر 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: مدرسة العال الخاصة - ذ.م.م

عود  دبي-شارع   - دبي  بر   - ميثا  دبي-عود  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
ميثا-مبنى النصر بالزا -شقة ١٠5 -محطة مترو عود ميثا

)ش.ذ.م.م(  السيارات  لتاجير  الملكيه  اللمسه   -١  : إعالنهما  المطلوب 
صفته: منفذ ضده 

٢- خالد ناصر فضل جبران صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٦١١٣ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2021 / 8062 - تنفيذ تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » 7٩٦ / ٢٠٢١ 
تجاري جزئي « ، والمعدل باالستئناف رقم » ١٣٤١ / ٢٠٢١ استئناف تجاري« 
،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٣٣٩٤٤5 درهم( ،شاماًل للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ: الرائد للتجهيزات الطبية )ش.ذ.م.م( عنوانه : إمارة دبي ديرة 
بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦، رقم مكاني 
 ، hamid.alkhazraji@yahoo.com/٣١٤٣١٩٤٩8١( ، البريد الكتروني(

تليفون طالب التنفيذ/٠5٢٦١٤٠٣٦٣، فاكس/٠٤٢5٢5٢7٣
المطلوب إعالنه : ١- فايف ستار للتجارة ش م ح صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـم 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )٣٣٩٤٤5( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 4170 - تنفيذ تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » 5٩7 / ٢٠١٩ عقاري 
جزئي « ، والمعدل باالستئناف رقم » 8١ / ٢٠٢١ استئناف عقاري ، بسداد 
المبلغ المنفذبه وقدره ٤٦5٤8٠.٢٠ درهم ، شاماًل للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ: خالد علي عوض يسلم الشرقي
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع األبراج-

مبنى برج برلينجتون-شقة ٣١٠٣ - الطابق ٣١-حصة علي القبيسي للمحاماة 
واالستشارات القانونية ويمثله حصة علي محمد حجي القبيسي

المطلوب إعالنه : ١- الوداي االخضر للوساطه العقاريه ويمثلها قانونا / 
علي سعيد سليمان عبيد السالمي صفته: منفذ ضده

بتاريخ )٢٩-٦-٢٠٢٢(  االبتدائية  موضوع اإلعالن : قررت محكمة دبي 
اخطاركم بسداد المبلغ المنفذ به و قدره ٤٦5٤8٠.٢٠ درهم خالل ١5 
يوم من تاريخ التبليغ و اال بيع قطعة االرض رقم ٣٠78-جبل علي االولى 
-امارة دبي البالغة مساحتها ٢٦7٤.٣5 متر مربع و العائدة لكم بطريق 
المزايدة وفقا لمقتضيات نص المادة ٢٩5 من قانون االجراءات المدنية .

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 211 / 2021 / 774 - تنفيذ عقاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٣٤٢ تجاري 
شاماًل   ، درهم    ١٦٩٢٤7٠ وقدره   به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ، جزئي 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: نادية بو صبيعه عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦، رقم مكاني )٣١٤٣١٩٤٩8١(، 
طالب  تليفون   ،  hamid.alkhazraji@yahoo.com/الكتروني البريد 

التنفيذ/٠5٢٦١٤٠٣٦٣، فاكس /٠٤٢5٢5٢7٣
المطلوب إعالنهما : ١- عبد الفتاح بلحاج صفته: منفذ ضده 

٢- بيتي فارم لصناعة المواد الغذائية ذ م م صفته: منفذ ضده
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٦٩٢٤7٠ درهم . الى طالب 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 3197 - تنفيذ تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٣٣٣٣ / ٢٠١٩ 
امر اداء « ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٤٣8٦5٢.5 درهم  ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: محمد عالء الدين محمد كبير أحمد

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الوصل - بر دبي - دبي-شارع شارع الشيخ 
زايد - مبنى بناية دبي الوطنية للتأمين - شقة الطابق٢ مكتب رقم٢٠٤
المطلوب إعالنه : ١-شركة الحاج للخضار والفواكه )ذ.م.م(صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٤٣8٦5٢.5  درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2021 / 6768 - تنفيذ تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
الدعوى رقم » ٢٠٢٠/١٣8  الصادر في  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
مدني كلي« ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٢٢٩١785.٦٣درهم  ، 

شاماًل للرسوم والمصاريف
لإلستثمار شركة  الخياط  لمالكها  العامة  للتجارة  الفاميد  التنفيذ:  طالب 
الشخص الواحد ش.ذ.م.م عنوانه : وعنوانها المختار: مكتب هند الكتبي 
للمحاماة واإلستشارات القانونية - إمارة دبـــــــــي -عود ميثاء -مركز 
سلطان لالعمال- مكتب رقم ٣٢١- هاتف متحرك:٠5٠٩5٩8777-مكاني 

٢٩٦٦٠٩١٩٢8 ويمثله هند حميد علي غدير الكتبي
المطلوب إعالنه : ١- مازن محمود عبداهلل رحال صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره  ١٢٢٩١785.٦٣ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 372 - تنفيذ مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
٢١٩٠٠ درهم مع الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية 

حتى السداد التام والرسوم والمصاريف
المدعي: الدولية لألجهزة االلكترونية )ش.ذ.م.م( عنوانه : إمارة دبي، 
ديرة، منطقة الممزر، ابراج الممزر، مكتب رقم ٣٠٩ ،بناية ملك قاسم 

سلطان عبدالرحمن البنا، قريب من مركز تسهيل، الطابق الثالث
المطلوب إعالنه : ١- محمد سعيد راشد سعيد الدبدوب صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢١-٠٦-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ٢١٩٠٠ 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام 

وبالرسوم والمصاريف.
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 / 1379 - امر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 75٦
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره  ١١٠85 درهم 
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوي 

وحتى السداد التام .
المتنازع: شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(

عنوانه : إمارة دبي ? الصفوح الثانية -برج السالم -مدينة دبي لالعالم )دبي 
بالكامل ويمثله مريم علي صالح  بناية السالم تاور ?البناية  ميديا سيتي( - 

حميد حياز العليلي
المطلوب إعالنه : ١- سلمى ابراهيم صنقور سالم صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع 
المحاماة  ضده بمبلغ وقدره  ١١٠85 درهم والرسوم والمصاريف وأتعاب 

والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام .
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٤-٠7-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام علي االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 460 / 2022 / 1054 - نزاع مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثانية رقم 8٢
موضوع االستئناف : استئناف الحكم الصادر من محكمة دبي االبتدائية 

في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٤٦٤ مدني جزئي بتاريخ٢٠٢٢/٦/٢٠
المستأنف: بنك دبي التجاري )ش.م.ع(

 ? التجاري  الخليج   ? دبي  بر   ? دبي  اماره   - االمارات   : عنوانه 
ناصر  ويمثله:  رقم ٤٠٤  ? مكتب  الرابع  الطابق   ? تاور  اسبكت 

حمد سليمان جابر الشامسي
المطلوب إعالنه : ١- الفيردا لألجنحة و الفلل ش.ذ.م.م 

صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٢ / 
٤٦٤ مدني جزئي وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١8-٠7-
٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى

ستجرى  تخلفكـم  حالة  وفي  قانونيا  يمثلكم  من  أو  حضوركم 
محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 300 / 2022 / 830 - استئناف مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثانية رقم 8٢
رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  استئناف   : االستئناف  موضوع 

٣٠٠8/٢٠٢١ مدني جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: عبداهلل عبدالصمد علي حسين الصفار

عنوانه : اإلمارات-إمارة عجمان-النعيمية - عجمان-شارع جاردن 
G2 سيتي-مبنى رقم

المطلوب إعالنه : ١- عمران محمد عبد اهلل سليمان ال علي
صفته: مستأنف ضده

موضوع اإلعالن : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢١/٣٠٠8  
مدني جزئي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م وحددت لها جلسة يوم الخميس 
الموافق ٠7-٠7-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
حالة  وفي  قانونيا  يمثلكم  من  أو  يقتضى حضوركم  وعليه  ُبعد 

تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 300 / 2022 / 792 - استئناف مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠١٢ ، ٠٠٠٠١٤ 
، ٠٠٠٠١5 ، ٠٠٠٠١٦ ، ٠٠٠٠١7 ، ٠٠٠٠١8 ، ٠٠٠٠٢٠( والصادر عن سما 

الشام لتجارة مواد البناء بقيمة )٣٣٦٦٣٤٢(
طالب التنفيذ: شركة الفطيم لآلليات والماكينات )ش.ذ.م.م( فامكو

عنوانه : اإلمارات ، إمارة دبي ، أم رمول ، الراشدية ،شارع مراكش بجوار 
المكتب الرئيسي لسوق دبي الحرة.

المطلوب إعالنه : ١- سما الشام لتجارة مواد البناء صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٣7١75٢.٠٠ الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 3241 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٢١ ( 

والصادر عن مصرف الهالل بقيمة )57٠٠٠ درهم(
طالب التنفيذ: فراس بن محمد سعيد بن محمود عبدالجواد

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - المرقبات - مركز حمر عين- 
مدخل ٩ - الدور االول

المطلوب إعالنه : ١- فيصل عبد اهلل احمد عبد اهلل الحوسنى 
صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره58٦75 الى طالب التنفيذ أو 

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 644 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الشرعي الزوجية رقم ٢١8
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٩٩ لسنة ٢٠٢١ 
المنفذ به وقدره  ٦٢.٩٢5 درهم  المبلغ  أحوال نفس مسلمين بسداد 

شاماًل للرسوم والمصاريف من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد .
طالب التنفيذ: عبير محمد حسن عبدربه

عنوانه : إمارة دبي - الراشدية - شارع 39C - فيال ٣٤
المطلوب إعالنه : ١- حجاج حمود ناجي الحجاجي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
الدعوى رقم ١٤٩٩ لسنة ٢٠٢١ أحوال نفس  الصادر في  الحكم  بتنفيذ 
مسلمين بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٦٢.٩٢5 درهم( شاماًل للرسوم 

والمصاريف من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل 7 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 204 / 2022 / 237 - تنفيذ شرعي

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
 ٢٠١5/  ٣58 رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
عقارى كلي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١8٤8٣٦٠ درهم  ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: محمد عبد النور عبد الرحمن كلنتر

عنوانه : امارة دبي ديرة شارع المطار بناية مكاتب بجوار وكالة هوند 
للسيارات الطابق الثامن شقر رقم 8١٤ ومحله المختار مجموعة الوصل الدولية 
محامون ومستشارون قانونيون شارع الشيخ زايد برج الحواى الطابق ١٢

ويمثله عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي
المطلوب إعالنه : ١- ديراج اند ايست كوست )ش ذ م م( صفته: منفذ ضده 
 ٢-٠٦-٢٠٢٢7 بتاريخ  االبتدائية  دبي  محكمة  قررت   : اإلعالن  موضوع 
اخطاركم بسداد المبلغ المنفذ به و قدره  ١٩٦١77٦ درهم خالل ١5 
يومًا من تاريخ التبليغ و اال بيع العقار الوحدة رقم )5٠٦( الكائنة في بناية 
مارينا وارف )٢( في منطقة مارينا دبي و العائدة لكم بطريق المزايدة 

وفقا لمقتضيات نص المادة ٢٩5 من قانون االجراءات المدنية.

اعالن قرار بالتنفيذ في التنفيذ
 رقم 211 / 2018 / 83 - تنفيذ عقاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

الى المنفذ ضدهم: ١- ميلز بولي كونكريت برودكتس »ش.ذ.م.م« 
جوروموتي،  جيابركاش   -٣ ذ.م.م  العامة  للتجارة  ساسكس   -٢

مجهولي محل االقامة
بما ان الطالب التنفيذ: بنك دبي التجاري ش.م.ع

قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١ اخطاركم بسداد 
المبلغ المنفذ به وقدره »٩٩77٩٦٤٫٠٦« درهم خالل ١5 يوم من 
تاريخ التبليغ واال بيع العقار الكائن بمنطقة مجمع دبي لالستثمار 
الثاني، رقم االرض ٠/5 ، اسم المبنى: ريتاج H، رقم المبنى 8، 
المزايدة  بطريق  لكم  والعائدة  الوحدة ٣١٢، شقة سكنية.  رقم 

وفقا لمقتضيات نص المادة ١5٢ من قانون االجراءات المدنية.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2021 / 3615 تنفيذ تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

الى المنفذ ضده: ١- بيفر جلف للمقاوالت ش.ذ.م.م
 مجهول محل االقامة

بما ان الطالب التنفيذ: الشعفار للرخام »ش.ذ.م.م«
والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٢5٢٠٢٫٠5« الى طالب التنفيذ 
لخزينة  رسوم   -- مبلغ  الى  باالضافة  المحكمة  خزينة  أو 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
رقم 253 / 2022 / 1403 تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

الى المنفذ ضده: ١- موزة سالم راشد زوجة ابراهيم كيديه 
ابراهيم، مجهول محل االقامة

بما ان الطالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« 
فرع دبي

قد اقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
الى طالب  المنفذ به وقدره »٦٢١٠٣٤٫١٢« درهم  المبلغ 
ستباشر  المحكمة  فان  وعليه  المحكمة.  خزينة  أو  التنفيذ 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  في  بحقك  التنفيذية  االجراءات 

المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر  هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 2579 تنفيذ تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

الى المتنازع ضده: اسيس انترناشيونال للتجارة العامة ش.ذ.م.م، 
مجهول محل االقامة

بما ان المتنازع: محمد شماس شيريكال كونهيثايل
ويمثله: عوض محمد مطر محمد العرياني

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ »٩7٤8١« 
درهم مع الفائدة القانونية ١٢% من تاريخ االستحقاق حتى 
الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت  السداد.  تمام 
٢٠٢٢/٠7/٢٠ الساعة ٩٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن بعد 
لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم 
ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بثالثة ايام على االقل.

اعالن بالنشر
 رقم 461 / 2022 / 134  نزاع محدد القيمة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

الى المدعى عليهم: ١- فريد احمد شيخ حاتم شيخ 
٢- فريد احمد للنقل بالشاحنات الخفيفة ش.ذ.م.م 

٣- شيخ شفيع شيخ شاند، مجهولي محل االقامة
بما ان المدعى: شيخ عبداهلل زبيدي شيخ صالح زبيدي

عليهم  المدعى  بالزام  المطالبة  وموضوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
بالتضامن والتضامم بان يؤدو الى المدعى مبلغ وقدره »٣٦٠٠٠٠٠ 
درهم« والرسوم والمصاريف ومبلغ ١5٠٠٠٠ درهم عن االضرار المادية 
والفائدة  المحاماة  واتعاب  كسب،  من  فاته  وما  واالدبية  والنفسية 
التام.  السداد  في ٢٠١7 وحتى  الحاصل  االستحقاق  تاريخ  من   %١٢
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠7/٠٦ الساعة ٩٫٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد لذا فانت مكلف بالحضور او من يمثلك 
قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2022 / 1242 تجاري جزئي

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إلى المتنازع ضدهم
فيدرال للخدمات التجارية

فيصل بوالتايل سليمان
مجهولي محل اإلقامة

بما أن المتنازع مصنع االمارات للباليت
قد أقام عليكـ  الدعوى ٤٦١ / ٢٠٢٢ / 57١ نزاع محدد القيمة وموضوعها 
المطالبة بالزام المدعي عليهم  بسداد مبلغ وقدرة ٦58٤8 درهم اماراتي ) 
خمسة وستون الفا وثمانمائة وثمان واربعون درهم ( مع الفائدة القانونية 

بواقع ١٢ % باإلضافة للرسوم والمصاريف .
 ٠٩:٠٠ الساعة   ٠-٢٠٢٢7-٠5 الموافق  الثالثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد 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 
461 / 2022 / 571 نزاع محدد القيمة

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثانية رقم 85
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم٢٦٢5 / ٢٠١7 

تجارى جزئي و الرسوم و المصاريف و االتعاب.
المستأنف جون ويليام مسهيفيري

شارع  التجارى  الخليج  منطقة   - دبي  بر  دبي  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
االبراج برج ٠١٤ مقابل يوبورا واكاديميه هيونداي للتدريب مكتب ٩٠١

ويمثله سلمان لطفي علي حسين
صفته:  )ش.ذ.م.م(  بروكرز  انشورانس  ليفيبلوس   -١ إعالنه  المطلوب 

مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠١7/ ٢٦٢5 
تجاري جزئي وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١8-٠7-٢٠٢٢ الساعة 
أو من  التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم  بقاعة  ١٠:٠٠ صباحا 

يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 305 / 2022 / 1334 - استئناف تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٢55 ( والصادر 
عن المنفذ ضدهم بقيمة ) 5٠٠٠٠ درهم (. شامال للرسوم والمصاريف .

طالب التنفيذ شيفت ليسينج لتأجير السيارات )ذ. م .م(
األولى - دبي-مبنى  الصناعية  الخور  اإلمارات-إمارة دبي-رأس  عنوانه 

مستودع رقم ٢٤٢-ملك عبد الواحد الرستمانيص.ب : ٢١٢8 ?
هاتف ٠٤٣٢٠7٣8٣ ? فاكس ٠٤٣٢٠7٢٣٤ -

وكيل  -بصفته  المري  سيف  طارش  سعيد  راشد   -١ إعالنهم  المطلوب 
خدمات صفته: منفذ ضده

٢- لوكال برونتو لخدمات توصيل الطلبات ش.م.م صفته: منفذ ضده
٣- رانيتا ناندا - بصفتها مالك المنفذ ضدها االولى صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )5٠٠٠٠(درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم  253 / 2022 / 2620 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إلى المنفذ ضده ١- جامي روبين هيندري
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ  بنك ابوظبي التجاري
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٢٢٢٤١58« درهم إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة شاملة لرسوم المحكمة.
بحقكم  التنفيذية  االجراءات  ستباشر  المحكمة  فان  وعليه 
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل »١5« يومًا من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
3215/2022/207 تنفيذ تجاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
٩7٣٠ درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة 
الحاصل في )٢٠١8/٠٣/١٤( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ 

المعجل. مع شمول األمر بالنفاذ المعجل. والرسوم والمصاريف
المدعي: عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي-شارع ٢-مبنى ملك موزة جمعه-شقة ٤
المطلوب إعالنه : ١- احمد ماهر عطيه ابراهيم النجار صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٣١-٠5-٢٠٢٢بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
٩7٣٠ درهم )تسعة االف وسبعمائة وثالثون درهم( و الفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف 
ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1217 - امر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
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اقتصاد

اسم الشركة: شركة سينغا للتجارة العامة ذ.م.م
رقم الرخصة: 58٠٦٦٢

العنوان: محل رقم ٣8 ملك محمد علي مصبح القيزي الفالسي- ديرة- نايف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: 8٠٣85
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: ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٦/٢٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٤-٩7١ الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: ايكو فيجن للسياحة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٢7٦٤5

العنوان: مكتب رقم ٠8 - ٢7٠١ ملك رياض  أحمد خلن - بر دبي - بزنس باي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٩58٩٦
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢٢/٠٦/٢8 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٦/٢8

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٩7١٤٢٢7٢8٢8   الفاكس: ٩7١٤٢٢7٤٠8٠
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: نجمة الفراشة لتجارة ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٣٦٠١٤ العنوان: مكتب رقم 8٠٤ ملك هند محمد خلفان 

B بن خرباش - ديره - بورسعيد - استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: 5٩٩٦٩
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٦/٢٣

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٩7١٤٢٢7٢8٢8   الفاكس: ٩7١٤٢٢7٤٠8٠
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: شركة سينغا للتجارة العامة ذ.م.م
رقم الرخصة: 58٠٦٦٢

العنوان: محل رقم ٣8 ملك محمد علي مصبح القيزي الفالسي- ديرة- نايف
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: 8٠٣85
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: ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٦/٢٩

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم 7٠٢ ملك محمد سعيد خلف الغيث- بورسعيد- ديرة

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٤-٩7١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: ايكو فيجن للسياحة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٢7٦٤5

العنوان: مكتب رقم ٠8 - ٢7٠١ ملك رياض  أحمد خلن - بر دبي - بزنس باي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٩58٩٦
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢٢/٠٦/٢8 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٦/٢8

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٩7١٤٢٢7٢8٢8   الفاكس: ٩7١٤٢٢7٤٠8٠
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: نجمة الفراشة لتجارة ذ.م.م
رقم الرخصة: 5٣٦٠١٤ العنوان: مكتب رقم 8٠٤ ملك هند محمد خلفان 

B بن خرباش - ديره - بورسعيد - استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: 5٩٩٦٩
اسم المصفي: سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

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: ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٦/٢٣

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٩7١٤٢٢7٢8٢8   الفاكس: ٩7١٤٢٢7٤٠8٠
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: راه للمجوهرات ش.ذ.م.م رقم الرخصة: 8٢٠٢٠٩
العنوان: محل رقم ٠٠5 ملك مركز الغرير- ديره- المرقبات

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣77755

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: ٢٠٢٢/٠5/١٩ تاريخ تصديق القرار: ١٩/٢٠٢٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس: ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: ستار نيويورك لالزياء ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٠٠٤5٩

العنوان: محل رقم ١٠ ملك عبداهلل سعيد عبداهلل ال ثاني الفالسي- القصيص
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٢٩٠١١
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: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس: ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: راه للمجوهرات ش.ذ.م.م رقم الرخصة: 8٢٠٢٠٩
العنوان: محل رقم ٠٠5 ملك مركز الغرير- ديره- المرقبات

الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣77755

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: ٢٠٢٢/٠5/١٩ تاريخ تصديق القرار: ١٩/٢٠٢٢/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس: ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: ستار نيويورك لالزياء ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٠٠٤5٩

العنوان: محل رقم ١٠ ملك عبداهلل سعيد عبداهلل ال ثاني الفالسي- القصيص
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٢٩٠١١
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: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ديرة، بورسعيد
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس: ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اسم الشركة: ابيكس كوربوريت لحلول تقنية المعلومات ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٣٩٤٤5 العنوان: مكتب رقم  ٣5/ ١5٠١ ملك ذا غاليريا 

انفيستمنتس ش.ذ.م.م - المركز التجاري األول
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٤٩7٤٠
اسم المصفي: رضوان عالم محاسبون قانونيون

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: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  العنوان: مكتب 8٠7 - ملك 

الشيخ عبداهلل بن عيسى بن سليمان آل خليفة - النهدة األولى 
الهاتف: ٩7١٤587٦٩٠٠   الفاكس: ٩7١٤587٦٩٠١

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
٢٠٤٠٠ درهم باإلضافه الى الفائده القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة 
الحاصل في )٢٠٢٢/٠٢/٢٠( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ 

المعجل والرسوم والمصاريف
المدعي: عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي-شارع ٢-مبنى ملك موزة جمعه-شقة ٤
المطلوب إعالنه : ١- ياسين عبداهلل الزعبى صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
بواقع  القانونية  الفائدة  واربعمائة درهم)  الفا  ٢٠٤٠٠ درهم (عشرون 
%5 من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 

خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
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 / 1212 - امر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنذر: حسين العباس حسين لوتاه- اماراتي الجنسية
العنوان: إمارة دبي، ديرة، القرهود، شارع الشيخ راشد، بناية صالح بن 
الحج، الطابق االول، مكتب رقم ١١٦، هاتف ٠٤٢8٣٣٣٣7- رقم مكاني: 

info@mansoorlootahadvocates.ae :٣٢٦57٩٣٢7٩، ايميل
المنذر اليه: سوميت ساوهني- هندي الجنسية

العنوان: امارة دبي، ديرة، المرقبات، فندق الشمس والرمال، صندوق 
بريد ٣5٦5٩، رقم القطعة ٢١١-١٢٤، رقم الهاتف: ٠٤٢٢٣٩٠٠٠، رقم 

الفاكس: ٠٤٢٢8٣٤55
فان المنذر يكلف المنذر اليه بسداد مبلغ ٤٫١٢5٫٠٠٠ درهم في خالل موعد 
اقصاه خمسة ايام من تاريخ استالم المنذر اليه هذا االنذار، واال سيضطر 
المنذر الى استصدار أمر أداء ضد المنذر اليه بسداد المبلغ اعاله مع الفوائد 
والرسوم واتعاب المحاماة وذلك مع حفظ كافة الحقوق االخرى للمنذرة.

لذلك لذا فاننا نخطركم بصورة من هذا االنذار للعمل بما جاء به وما 
الكاتب العدلاشتمل عليه وليكن حجة عليكم في مدلوله.

اعالن بالنشر رقم 149600 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنذرة: شركة ديار للتطوير »ش.م.ع«
المنذر اليه: ذا بروفيسور ستايل جنتس صالون منطقة حرة ذ م م

المنذرة تتوجه بانذارها هذا الى المنذر اليه بضرورة سداد المستحقات 
االيجارية عن المحل رقم »AF-2-S3« بناية ملك: ديار للتطوير، منطقة 
معيصم االولى، دبي، قطعة االرض رقم »٠-٦85« والتي تدار بمعرفة 
المنذرة وذلك بموجب عقد االيجار رقم »٠١٢٠٢١٠5١٠٠٠٣١5٣« المؤرخ 
٢٠٢١/5/١٠ وذلك لمدة تبدأ في ٢٠٢١/٦/١ وينتهي في ٢٠٢٤/8/٣١ لقاء 
ايجار سنوي وقدره 8٤١٠٠ درهم »اربعة وثمانون الف ومائة درهم« 
تسدد على دفعات، وذلك خالل مدة شهر من تاريخه وفي حالة عدم السداد 
وجوب االخالء وسداد بدل االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي وتبرئة ذمة 
العين المؤجرة من رسوم استهالك االتصاالت والمياه والكهرباء وتسليم 
العين ومفاتيحها للمنذرة واال فاننا سنضطر التخاذ االجراءات القانونية 
والقضائية الكفيلة بتحصيل حقوقها منكم وتحميل المنذر اليها كافة الرسوم 

والمصاريف مع حفظ حقوق المنذرة االخرى.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم 149590 / 2022
العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٩٠٠٠٠١ (والصادر 

عن المنفذ ضده بقيمة ) ١٠٠٠٠٠ درهم (.
الثقة  مكتب  المختار  ومحله  عنوانه  االسالمي  دبي  بنك  التنفيذ  طالب 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦77 فاكس ٠٦55٠5778 - هاتف 

متحرك: ٠5٠٢٢٣١٢٢٤? صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعالنه ١- احمد طه علي عبدالمتجلي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٢5١5 درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ ٢5٦٦ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 3751 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية الثانية رقم ٢5٦
موضوع الدعوى : مطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمصرف المدعى مبلغًا وقدر 
٦١.8٠5.٩٠ درهم )واحد وستون الف وثمانمائة وخمسة درهم وتسعون فلس( قيمة 
بواقع ١٢% من  القانونية  والفوائد   ٢٠٢٢ تاريخ ٠٤/١٣/  في  كما  المستحقة  المديونية 
تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام 
والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة .
المدعي: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-

منطقة الخليج التجاري - دبي- بي سكوير - اسبكت تاور- الطابق الرابع- مكتب ٤٠٤ 
ويمثله ناصر حمد سليمان جابر الشامسي

المطلوب إعالنه : ١- هند ابراهيم خميس محمد ابراهيم صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢7-٠٦-٢٠٢٢ 
الخارجية  والتجارة  لالستثمار  العربي  المصرف  لصالح/  أعاله  المذكورة  الدعوى  في 
للمدعي مبلغًا وقدر٦١.8٠5.٩٠ درهم )واحد وستون  بأن تؤدي  المدعى عليها  إلزام 
الف وثمانمائة وخمسة درهم وتسعون فلس( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
المطالبة وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب 
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 وتلي علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 38 / 2022 / 658 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 7١85 
الفائده  الى  باإلضافه  وثمانون درهم(  ومائة وخمسة  االف  )سبعة  . درهم 
الحاصل في )٢٠٢١/١٠/٢٣( وحتى  المطالبة  تاريخ  بواقع ١٢% من  القانونيه 
السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل.الزام المعوض ضده االمر بكافة 

الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
المدعي: انفنتي لتاجير السيارات

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-شارع ٢٤-مبنى الشيخة 
فاطمة بنت راشد-شقة ٢٤

المطلوب إعالنه : ١- ابراهيم علي ناصر الكوماني صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 7١85 . 
درهم )سبعة االف ومائة وخمسة وثمانون درهم( الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة 

درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١5 يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1223 - امر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١٢8٩٦٣٠ (والصادر 
الرسوم  المبلغ شامل  (. اجمالي  بقيمة )٦٠٠٠٠  الخليج االول  بنك  عن 
والمصاريف )٦١7١5( واحد وستون الف وسبعمائة وخمسة عشر درهم 

اماراتي فقط ال غير
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦77 
فاكس ٠٦55٠5778 - هاتف متحرك: ٠5٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢٩٢١٠

المطلوب إعالنه ١- علي زاهد محمد عاشق صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٠٠٠٠ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة

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

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم  253 / 2022 / 5571 - تنفيذ شيكات

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الحادية عشر رقم 85٤
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره 8.8٠٠.٠٠٠ 
درهم )ثمانية ماليين وثمانمائة ألف درهم( مع الفوائد القانونية بواقع %5 
الرسوم  عليها  المدعي  تضمين  التام،  السداد  وحتى   ٢٠٢١/١/٢٦ تاريخ  من 

والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
المدعى سكاي فونكس للمجوهرات ذ.م.م

عنوانه : العنوان المختار : مكتب خولة سعيد للمحاماة واالستشارات القانونية 
إمارة دبي ? الخليج التجاري ? مراسي درايف ? مبني سيلفر مكتب رقم ٢٢١٠

المطلوب إعالنه ١- رويال مينت للذهب ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليها 
برد مبلغ وقدره 8.8٠٠.٠٠٠ درهم )ثمانية ماليين وثمانمائة ألف درهم( مع 
الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ ٢٠٢١/١/٢٦ وحتى السداد التام، تضمين 

المدعي عليها الرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠5-٠7-٢٠٢٢ الساعة 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 16 / 2022 / 1236 - تجاري جزئي

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثالثة عشر رقم 7٦٢
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضده بسداد المبلغ المترصد في 
ذمته )١١7٠٠( درهم قيمة المبالغ المسددة من قبل المتنازع باإلضافة 
الى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد و 

إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف .
المتنازع على عايش عياد ابو عمره

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع المحيصنة-مبنى مؤسسة 
صالح بن حيدر - شقة رقم ١ -رقم مكاني: ١٩١٠77٩٠١٩

المطلوب إعالنه ١- عصام سعدي عبد الكريم ابو نجم صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قررنا بمثابة الحضوري : الزام المتنازع ضده بان يؤدى 
للمتنازع مبلغ احدى عشر الف وسبعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 
تمام  وحتى   ٢٠٢٢/١/٢٦ في  الحاصل  القضائية  المطالبة  تاريخ  من   %5

السداد وبالزامه بالمصروفات .

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 460 / 2022 / 209 - نزاع مدني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة االستئناف العقارية األولى رقم ٩٠
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١١7 

عقاري جزئي و الرسوم و المصاريف و االتعاب.
الوطنية  دبي  من  )فرع  العقاري  للتطوير  سيتي  الحبتور  المستأنف 
لإلستثمار)ش.ذ.م.م(( عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري 

- دبي- شارع االصايل-مبنى ٠٦-الباي سكوير
ويمثله عبدالعزيز محمد عبدالغني علي الخميري آل علي

المطلوب إعالنه ١- باميز سامسون اجيتونموبي صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ١١7 / ٢٠٢٢ 
عقاري جزئي وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠7-٠7-٢٠٢٢ 
الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو 

من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 322 / 2022 / 554 - استئناف عقاري

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـه بمبلغ وقدره )٢5٠٦٦.5 درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ٩ % من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي: طالل مرهف الكوكو

عنوانه : االمارات، إمارة الشارقة، منطقة الخان، شارع التعاون ، بناية بارك 
تاور - محل رقم ٣ 

المطلوب إعالنه : ١- مطبعة برينتكس )ش.ذ.م.م( صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليـه بمبلغ وقدره )٢5٠٦٦.5 درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة 
و الفائدة ٩ % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ 

المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠5-٠7-٢٠٢٢ 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 16 / 2022 / 1101 - تجاري جزئي

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إلى المحكوم عليه / مؤسسة الموصالوي العمال النجارة والحدادة المسلحة 
_ و يمثلها مالكها / حسين نعسان الموصالوي العنوان: ٩٤8١٠١٤

نحيطكم علما بأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه المحكمة في 
الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح مؤسسة األيدي الماهرة للحدادة 
و اللحام و يمثلها مالكها / أحمد صديق محمد نظام المنصوري . بالتالي: 
الموصالوي  مؤسسة  االمر:  ضدها  المطلوب  بالزام  تجارية  بمادة  نأمر 
العمال النجارة والحدادة المسلحة بأن تؤدي لطالبة االمر: مؤسسة األيدي 
الماهرة للحدادة و اللحام مبلغ ١٠٠.٠٠٠ درهم )مائة ألف درهم( مع 
فائدة تأخيرية عن ذلك المبلغ بواقع ٦ % سنويا من تاريخ قيد االمرفي 
٢٠٢٢/٣/7 وحتى السداد التام والزامها بالرسوم والمصاريف و٢٠٠ مائتي 
درهم اتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات حكما قاباًل لالستئناف 

خالل المدة القانونية ١5يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الفجيرة 
االتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى 

رقم FUCFICICPL2022/ 0000328 ، أمر أداء

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إعـالن منفذ ضده بالنشـر محكمة دبا الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
مركز نورس . فرع ١ ويمثلها / عبد الرحيم محمد عبد الرحيم العلي - اماراتي الجنسية

إلى: المحكوم عليه: مركز نورس . فرع ١ ويمثلها / عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 
العلي - اماراتي الجنسية العنوان: الفجيرة . دبا . الراشدية . عقار ملك حسن 
سالم محمد سعيد الضب . مكتب ١٠٢ . بجانب مجمع سلسبيل الطبي - هاتف 
المدعي ال   / بريد ١٠٠٣7٣٢٢٠١٠٠٠٣ مالحظة  . صندوق   ٠5٠5٣٣٣٤٤١ . رقم 

يعلم سوى هذا العنوان 
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

شركة الصادق للصناعة والتجارة ذ م م - في القضية 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 شامال« الرسوم والمصاريف : ٣7١٣٩.7٣ درهم

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل ] ١5 [ 
يومًا  من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك )م( عن ذلك 
فأنت )م( مكلف )ين( بحضور جلسة يوم-الموافق-الساعة-أمام المحكمة المذكورة 
التنفيذ  إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حال  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية 
رقم DAFEXCIPOR2022/ 0000174 - تجاري )جزئي(

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة دبا الفجيرة االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بل فلورا ش.م.ح- ذ.م.م )رقم السجل التجاري 4033915( 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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 737327

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة تروشل بيلدويل م م ح )رقم السجل التجاري 4017604( 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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 742399

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ساجيث تريدينغ ش.م.ح-ذ.م.م )رقم السجل التجاري 4029541( 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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 746689

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
 )RAKIA46FZ304179202 شركة الكوثر انتربرايسز م.م.ح )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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 737934

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة بيلغابرو م.م.ح )رقم السجل التجاري RAKIA74FZ307168557( 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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 739001

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة إم في بي ارابيا ش.م.ح-ذ.م.م )رقم السجل التجاري 4030100( 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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 746202

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة سانكوس التجارية ش.م.ح-ذ.م.م )رقم السجل التجاري 4029730( 
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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 744780

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم  ش.م.ح-ذ.م.م  كومرشال  فونيكس  شركة  بأن 
RAKIA51FZ305091831( 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: ١٠٠55

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 713162

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة فوستراد م.م.ح )رقم السجل التجاري RAKIA51FZ308081368( 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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 743782

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم  فنتشورس ش.م.ح-ذ.م.م  إيه  تريبل  شركة  بأن 
لديه  الشركة، ولكل من  الغاء تسجيل  بطلب  تقدمت  قد   )4033090
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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 728969

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة جوانجدونغ تيكنولوجيز ش.م.ح-ذ.م.م )رقم السجل التجاري 
لديه  ولكل من  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد   )4025684
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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 717799

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة عبدالقادر خارباي ش م ح )رقم السجل التجاري 4016881( 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: ١٠٠55
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 746893

فاطمه  ايشال  باسم:  سفر  جواز  فقد 
ورقم  الهند،  جنسيته:  مانكاراتودي، 
الجواز: 3984303T، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
فقدان جواز سفر

السيدة/ حمدة محمد  باسم  اسهم  فقدت شهادة 
راشد محمد بن لوتاه السويدي، صادرة من الشركة 
العالمية القابضة ش.م.ع »اسماك«، رقم الشهادة 
»ASMAK171066« بعدد »1200« سهم، فعلى 
من يجدها ارجاعها الى الشركة المذكورة أو االتصال 

على رقم »0504449873«

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7
فقدان شهادة أسهم

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7 العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
الكائنة  بزنس كونسلتنسي شركة منطقة حرة  الماس  أن 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خالل ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إعالن
الدولي  الشارقة  لمطار  الحرة  المنطقة  هيئة  تعلن 
حرة  منطقة  مؤسسـة  جلوبال  اس  كيه  ايه  أن  بموجبه 
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١5 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن ميديتيرين كوموديتيز مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خالل ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إعالن

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة 
بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه من السيدة/ مريم محمد خلفان 
سعيد  البدواوى الجنسية: اإلمارات إلى السيد/ محمد سعد علي غنيم 
الجنسية: مصر، حيث ان الطرف االول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل 
حصته البالغة ١٠٠ عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري »سوبر ماركت 
اسعار زمان« رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم 
١٠٣7٢٤ والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى الطرف الثاني وتم 
الغذائية ذ م م شركة  المواد  لتجارة  الرواد  الى  التجاري  االسم  تعديل 

الشخص الواحد.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من احكام القانون االتحادي رقم »٤« 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل  فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و 
انه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ 
هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

MOJAU-2022- 0073649 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد: عبدالقادر بوتيا باالبيل الجنسية: 
الهند، يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠% 
وذلك إلى السيد: شجيب الياس كونجو محمد كونجو عبدول 
رزاق - الجنسية: الهند في الرخصة المسماه »الصباح والمساء 
لتجارة زينة السيارات« تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة 
رقم »57١8٠7« الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.

تعديالت أخرى: ال يوجد
القانون االتحادي رقم  المادة »١٤« فقره 5 من  وعماًل بنص 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار 
إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض 

حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إعالن بالنشر تنازل / بيع 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / بيتي جورج تيكماليل بايلى ماثيو - 
الهند الجنسية، يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته »١٠٠%« إلى 
السيد / جريشما جانجادهاران كوماران بوتياكادابورام جانجادهاران -الهند 
الجنسية - في الرخصة التجارية المسماه »صالون دار المها للتجميل« 
من  الصادرة  رقم »5٣٣٦٠٣«  بموجب رخصة  الشارقة  بإمارة  تأسست 

دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
التعديالت : اليوجد

وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من احكام القانون االتحادي رقم »٤« 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل  فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و 
انه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ 
هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

MOJAU-2022- 0074610 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ مهند جهاد خليل خليل - عراقي الجنسية 
يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة »١٠٠%« وذلك للسيد/ 
معتز تيسير حسين عواد -أردني الجنسية في الرخصة »المسار لتجارة 
دائرة  من  الصادرة   »5٢٠٩٠5« برقم  المرخصة  المستعملة«  السيارات 

التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة
التعديالت األخرى : تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية بوكيل 

خدمات إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تم تغيير االسم التجاري من المسار لتجارة السيارات المستعملة إلى المسار 

لتجارة السيارات المستعملة ذ م م شركة الشخص الواحد
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من احكام القانون االتحادي رقم »٤« 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل  فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و 
انه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ 
هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

MOJAU-2022- 0074697 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

المدعية / بست الين للبتروكيماويات ش.ذ.م.م
المدعى عليها / اف بي آي ماشينـري م.م.ح

اعالن لحضور اجتماع الخبرة المدعى عليها / اف بي أي ماشينري م.م.ح
تنفيذا لقرار عدالة محكمة الشارقة االتحادية االبتدائية فقد تم ندبنا خبيرًا 
حسابيًا في الدعوى رقم ٣١87 / ٢٠٢٢ تجاري جزئي المقامة ضدكم من 
للبتروكيماويات ش.ذ.م.م ، وعليه فقد تم تحديد  المدعي بست الين 
يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/٠7/٠٤ الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا موعدًا إلجتماع 
الخبرة المزمع عقده عن بعد من خالل منظومة االتصال المرئي زووم 
ZOOM( ، راجين التواصل معنا على عنوان مكتبنا جينوم لالستشارات 
هاتف ٠٤٢٢٠٠55٦ فاكس ٠٤٢5٠١٢5٠ او من خالل البريد االلكتروني : 
 o.elsamaan@genomeandco.com & a.zaitoun@genomeandco.com

وحضور االجتماع في الموعد المحدد من خالل الرابط التالي :
https://zoom.us/j/94981141060?pwd=dTYrNmhCN2tUZUZI

V2E1ODhQNGh6QT09

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

اعالن لحضور اجتماع الخبرة في الدعوى رقم 
3187 / 2022 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

خبير حسابي ومصرفي / عبدالحميد زيتـون - قيد رقم ٢5٢ وزارة العدل

المدعي عليه / شركة الفا للسياحة ش ذ م م.
نحيطكم علما انه تم انتدابنا خبير حسابي بالقضية أعاله والمرفوعة ضدكم 

من المدعي / فندق والدروف
استوريا دبي بالم جميرا ش ذ م م

وعليه فانتم مكلفون او من يمثلكم قانونا بحضور اجتماع الخبرة ) عن 
بعد( والمقرر عقده يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/٠7/٠5 في تمام الساعة١١ 

صباحا ”وذلك عبر برنامج ”  مايكرو سوفت تيمز”
المؤيدة  المستندات  وتقديم  المحدد  بالموعد  االجتماع  حضور  يرجى 
لدفاعكم بالدعوى علما بأنه في حال تخلفكم عن الحضور فإن الخبرة ستباشر 
أعمالها وفقا للصالحيـات المخوله لها قانونا وان رابط االجتماع كالتالي

https://teams.live.com/meet/9460546178526
لالستفسار االتصال برقم ٦٤٩8٤٩8-٠5٠

marwanalraeesi@hotmail.comالبريد االلكتروني

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إعالن للحضـور أمام الخبرة بالدعوى 
رقم 16 /75/2022 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / مروان أحمد الرئيسي

المدعي عليه الثاني : تي اس في ) م م ح (.
المـدعي عليـه الـخـامس : وســيم اكـرم كاسيليبى محمـد يوسـف كاسيليبى 

محمـد يوسف
في   ، دبي  محكمـة  تكليف  على  بنـاءًا  أعاله.  المذكورة  الدعوى  في 
دائرة إدارة الـدعوى الرابعة رقم)٤٠٣( بندبي خبيرًا حسابيًا في الدعوى 
المذكورة أعاله المرفوعة من :شــركة ناوتيكفليـت )م د م س( )المـدعي( 
ضـدكم ،وعليـه يرجـى حـضـوركم فـي جلسـة الخبـرة أو وكيال معتمـدًا 
يمـثلكم وتقـديـم مـا لـديـكـم مـن مسـتندات تخـص الـدعوى وذلـك 
يـوم األثنين الموافـق ٢٠٢٢/٠7/٠٤ في تمـام السـاعة ٠٦:٠٠ مسـاءًا عـن 
)MicrosoftTeamsبعـد مـن خـالل تطبيـق االتصـال المرئـي )تطبيـق

البريـد  التواصـل علـى  الخــاص باالجتمـــاع يرجـي  الـرابط  إلرســــال 
التالية.موبايل:٠5٠٦55١٣٣٣  أواألرقام   expert@mafbg.com التـالي 

ت-٠٤٤٣٢8٦٤٣ ف:٠٤٣8٠8٢8٣

العدد ٣78١ تاريخ ٠١/٢٠٢٢/٠7

إعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة في الدعوى 
رقم 194/ 2022 تجاري كلي - دبي 

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / محمد علي خليفة بن حميدان الفالسي

المعلن إليه / المتنازع ضده األول: جي أي إم للوساطة العقارية )مؤسسة فردية(
المتنازع ضده الثالث: خليل سالمة

المتنازع ضده الرابع: جي أي إم للتكنولوجيا
في الدعوى رقم ٢٠٢٢/5 نزاع تعيين خبرة عقاري

بناء على تكليفنا من قبل مركز التسوية الوديـة للمنازعات الموقر ألعمـال 
لجنة الخبراء في الدعوى أعاله فقد حددنا يوم الخميس الموافق ٠7/٢٠٢٢/٠7، 
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القيــادة  مجلــس  ــك  تمسُّ وســط 
ــال  ــدم االنتق ــن بع ــي اليم الرئاســي ف
إلــى أي نقاشــات مــع الميليشــيات 
ــات  ــة حــول أي ملف ــة اإلرهابي الحوثي
جديــدة قبــل فــك الحصــار عــن مدينــة 
تعــز وفتــح الطرقــات، مــن المرتقــب 
أن تنعقــد جولــة ثالثة مــن المفاوضات 
فــي العاصمــة األردنيــة عمان األســبوع 
المقبل، بعد رفض الميليشيات الحوثية 
ــي  ــوث األمم ــرح المبع ــة مقت اإلرهابي

ــرغ. ــس غروندب هان
ــرغ  ــه غروندب ــا وعــد ب وبخــالف م
خــالل إحاطتــه األخيــرة أمــام مجلــس 
األمن الدولي، من أنه سيطلق حوارات 
حــول ملفــي األمــن واالقتصــاد، كــرَّس 
المبعــوث جهــوده فــي األيــام األخيــرة 
لحلحلــة ملــف المعابر في تعز وغيرها 
مــن المحافظــات، ابتداء مــن لقاء قادة 
الشــرعية اليمنية فــي الرياض، ووصواًل 
إلى لقاء مفاوضي الميليشــيات الحوثية 
اإلرهابية في العاصمة العمانية مسقط.

وأكــد المبعــوث األممي بحســب ما 
ذكــره مكتبــه، أن فتــح الطــرق هو أمر 
بالــغ األهميــة للتخفيــف مــن المعانــاة 
اإلنســانية لليمنييــن وبنــاء الثقــة. كمــا 
أكــد أهميــة الفرصــة التــي تتيحهــا 

الهدنــة لتوفير إغاثة 
ــن  ــة لليمنيي ملموس
ــاء  ــع أنح ــي جمي ف
والتوصــل  البــالد، 
إلى تسوية سياسية.

وتســود مخــاوف 
فــي  متصاعــدة 
اليمنــي  الشــارع 
مــن أن يؤدي تعنت 
الحوثيين اإلرهابيين 

إزاء فــك الحصــار عــن تعــز إلى نســف 
الهدنة اإلنســانية التي تم تمديدها إلى 
الثانــي مــن أغســطس المقبــل، وإعاقة 
الجهود األممية والدولية إلحالل السالم 
وإنهــاء االرهــاب الحوثــي الــذي يعيش 

عامــه الثامــن.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
فــي اليمــن، رشــاد العليمــي، قد شــدد 
علــى أهميــة ممارســة مزيــد مــن 

ــة  ــى الميليشــيات الحوثي الضغــوط عل
اإلرهابيــة، للوفــاء بتعهداتهــا بموجــب 
اتفــاق الهدنــة، وعــدم االنتقــال إلى أي 
ملفــات أخــرى قبل إلزامهــا بفتح طرق 
تعــز الرئيســية التــي 
ــداث  ــأنها إح ــن ش م
الفــارق فــي تخفيف 
معاناة سكان المدينة 
المحاصرين منذ أكثر 

مــن 7 ســنوات.
وحــذر العليمــي 
لقائــه  خــالل 
فــي  غروندبــرغ 
الريــاض مما وصفه »اســتمرار التراخي 
الدولــي إزاء االبتــزاز الحوثي الممنهج، 
لكســب مزيــد من الوقــت، وإطالة أمد 
الحــرب، واســتمرار المعانــاة«. إضافــة 
إلــى تحذيــره »مــن التحشــيد والتعبئة 
المنظمــة من جانب الميليشــيا الحوثية 
اإلرهابيــة«، وقــال إن ذلــك »يهــدد أي 
فرصــة لتجديــد الهدنــة األمميــة التــي 
أوفــى فيهــا مجلــس القيــادة والحكومة 

ــات”. ــة االلتزام بكاف

فــي الســياق نفســه، أكــد منــدوب 
اليمــن الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، 
علــى  الســعدي،  اهلل  عبــد  الســفير 
ترحيــب الحكومــة فــي بــالده بالدعوة 

ــن  ــا أمي ــي أطلقه الت
عــام األمــم المتحدة 
عالمــي  لوقــف 
النــار،  إلطــالق 
جهــود  لتمكيــن 
ومكافحــة  الســالم 
جائحة “كوفيد-١٩”.

الســعدي  وقــال 
خالل االجتماع الذي 
ُعقــد في مقــر األمم 

المتحــدة بنيويــورك، بعنــوان »الوقف 
ــاب  ــي أعق ــار ف ــالق الن ــي إلط العالم
ــة  ــد-١٩(«، إن الحكوم ــة )كوفي جائح
ــن  ــالده اســتجابت لدعــوة األمي فــي ب
العــام بإعالنهــا وقــف إطــالق النــار من 
جانــب واحــد، لتيســير جهــود مكافحة 
جائحــة »كوفيــد-١٩«، وفــي المقابــل، 
قامــت الميليشــيات الحوثيــة اإلرهابية 
بتصعيــد حربها ضــد اليمنيين، وشــنت 

هجومــًا شــنيعًا علــى محافظــة مــأرب 
التــي تــأوي أكثــر من ٤ ماليين نســمة، 
بينهم أكثر من مليوني مدني يعيشــون 
فــي مخيمــات النــزوح. وأوضــح أن 
اليمنيــة  الحكومــة 
»ملتزمــة بتحقيــق 
وتخفيــف  الســالم 
ــانية  ــاة اإلنس المعان
حيــث  لليمنييــن؛ 
وافقت علــى الهدنة 
أعلــن عنهــا  التــي 
الخــاص  المبعــوث 
لألميــن العــام لألمم 
ــت  ــدة، وعمل المتح
علــى تمديدها رغم االنتهاكات الحوثية 

ــة”. المســتمرة للهدن
ــالده  ــي أن ب ــدوب اليمن وأكــد المن
»أبــدت الكثيــر مــن المرونــة لتجــاوز 
ــا الميليشــيات  ــي وضعته ــات الت العقب
اســتئناف  أمــام  اإلرهابيــة  الحوثيــة 
الرحــالت التجاريــة مــن مطــار صنعاء، 
وتســهيل الوصول المنتظم للمشــتقات 
النفطيــة إلى مينــاء الحديــدة”.وكاالت

أصدرت محكمة فرنسية أمس أحكامًا بإدانة 
جميــع اإلرهابييــن العشــرين الذيــن حوكمــوا 
بقتل ١٣٠ شــخصًا في ٢٠١5 في هجوم منســق 
ــون  ــذه إرهابي ــل نف ــة والقناب باألســلحة الناري
فــي باريــس. وقــال القاضــي جــون لــوي بيــري 
ــي »صــالح  ــه الرئيســي اإلرهاب إن المشــتبه ب
عبــد الســالم” أدين بتهمتــي اإلرهــاب والقتل.

وأوضحــت وكالــة »رويتــرز« أنــه ُحكم على 
اإلرهابــي عبــد الســالم، الفرنســي البالــغ مــن 
العمــر ٣٢ عامــًا والمولــود فــي بلجيــكا، وهــو 
العضــو الوحيــد الباقــي علــى قيــد الحيــاة فــي 
المجموعــة اإلرهابية التي نفذت الهجمات في 
١٣ نوفمبــر ٢٠١5، بالســجن مــدى الحياة دون 
إمكانيــة اإلفــراج المبكــر، وهــو الحكــم الــذي 
صدر في الســابق أربع مرات فقط في فرنســا. 
واســتهدفت قاعة باتاكالن الموســيقية ومطاعم 
ومحيــط اســتاد فرنســا الرياضــي فــي الهجمات 
اإلرهابية التي اســتمرت لساعات بأنحاء باريس 

وهزت البــالد والمجتمع الفرنســي.
وقــال بيــري: »خلصــت المحكمــة إلــى أن 
السترة الناسفة تعطلت«. وأضاف أن اإلرهابي 
عبــد الســالم »مذنــب بكونــه عضوًا في شــبكة 

إرهابيــة«. وأضاف القاضــي: »جميع المتهمين 
ثبتــت إدانتهــم فــي جميــع التهم«.

ولــم يســبق لمثــل هــذه المحاكمــة مثيــل، 
ــى  ــا االســتثنائي عل ــس فقــط بســبب طوله لي
مــدى عشــرة أشــهر، ولكن أيضــًا للوقــت الذي 
خصصتــه المحكمــة للســماح للضحايــا بــاإلدالء 
بشــهاداتهم بالتفصيل حــول محنتهم ومعاناتهم 
فــي التغلــب عليهــا، كمــا تحدثــت أســر القتلى 
عــن صعوبــة التكيــف والعــودة إلــى حياتهــم 
الطبيعيــة بعــد فقدانهــم لذويهــم، حســب مــا 

جــاء فــي تقريــر لوســائل إعــالم عالميــة.
وكان ١٣ إرهابيــا آخــر، منهم عشــرة رهن 
االحتجــاز أيضــًا، يمثلــون فــي قاعــة المحكمة 
خالل الجلســات التي استمرت ألشهر. وخالل 
تلــك الفتــرة، تحمــل بعضهــم المســؤولية عن 
دورهــم في االعتــداءات اإلرهابيــة واعتذروا 
للضحايــا، فــي حين لــم يتفوه آخــرون بكلمة 
واحدة. وقالت المحكمة إن جميعهم مذنبون 
بارتــكاب جرائــم تتــراوح بين المســاعدة في 
تزويد المهاجمين باألســلحة أو السيارات إلى 
التخطيــط للمشــاركة فــي الهجــوم اإلرهابــي.

وكاالت

أكــد العاهــل البحرينــي الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، أمــس، علــى أهميــة الــدور المحــوري 
الــذي تلعبــه مصــر فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
مؤكــدًا علــى مــا تمثلــه مــن ركيــزة أساســية مــن 

ركائــز األمــن القومــي العربــي واإلقليمــي.
فــي حيــن أكــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
ــي  ــف العرب ــدة الص ــف ووح ــي أن التكات السيس
واتســاق المواقــف تعتبر من أقوى الســبل الفعالة 
لــدرء المخاطــر الخارجية عن الوطن العربي ككل.

وأجــرى العاهــل البحريني أمس جولة مباحثات 
ثانيــة مــع الرئيــس المصــري الــذي اختتــم زيــارة 

للبحريــن أمس.
وتبــادل الزعيمــان وجهــات النظر بشــأن انعقاد 
للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر واألردن 
والعــراق والواليــات المتحدة األمريكيــة، والمقرر 
عقدهــا فــي الســعودية، وأعربــا عــن »تطلعهمــا 

إلــى التوصــل الــى نتائــج مثمــرة تعــزز الشــراكة 
ــات  ــدول المشــاركة والوالي ــن ال االســتراتيجية بي

المتحــدة األمريكية”.
وأكــد الملــك حمــد بــن عيســى تطابــق موقــف 
بالده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف 
النزاعــات بالمنطقــة، مشــددًا علــى تالحــم األمــن 
القومــي المشــترك لكال البلدين، وأن مصر ســتظل 

دائمــًا الشــريك المحوري للبحريــن بالمنطقة.
وأكــد بيــان مشــترك، صــدر أمــس فــي ختــام 
زيــارة الرئيــس المصــري للبحريــن، دعــم البلديــن 
»للجهــود الراميــة إلى التوصل إلى حلول سياســية 
دائمــة لــكل األزمــات فــي دول المنطقــة وإرســاء 
دعائــم األمــن واالســتقرار فيهــا، وتنســيق الجهــود 
المشــتركة لمكافحــة اإلرهــاب وتنظيماتــه ومنــع 
تمويلــه، وتجنيــب المنطقــة أخطــار األنشــطة 

المزعزعــة لألمــن واالســتقرار«.وكاالت

أفــاد مصــدر أمنــي عراقــي أمــس بأن مســلحين 
مجهوليــن هاجمــوا دورية شــرطة تقــل موقوفين، 
وقتلــوا شــخًصا لــم تعرف هويتــه بعد، فــي ناحية 

الســالم بمحافظة ميسان.
وقال المصدر - حســبما نقلت قناة »السومرية 
نيوز« العراقية - إن مســلحين مجهولين استهدفوا 
دوريــة شــرطة تقــل موقوفين، ما أســفر عن مقتل 
شــخص وإصابــة آخــر بجــروح فــي ناحيــة الســالم 

بمحافظة ميســان.
وأوضــح أنه لم يتم معرفــة المقتول والمصاب، 
إن كانــا مــن الموقوفين أو صادف مرورهما لحظة 

الحادث.

علــى صعيــٍد منفصــل، أفــاد مصــدر أمنــى فــى 
ــر  ــة بانــدالع حريــق كبي محافظــة نينــوى العراقي
فــي غابــات الموصــل الواقعة فــي الجانب األيســر 
للمدينــة، وقــال المصــدر إن فــرق الدفــاع المدني 
هرعــت إلخمــاد الحريــق الــذى امتــد لمســاحات 
واســعة فــى منطقــة الغابــات فــى الجهــة المقابلة 
لحيــي األندلــس والشــرطة، بحســب »الســومرية 

نيوز”.
وســبق وأن تعرضــت غابــات الموصــل لحرائــق 
عدة، أدت إلى خســارة أعداد كبيرة من أشــجارها 
التــي تعتبر الرئــة والمتنفس الوحيد فــي المدينة.

وكاالت

أدى الرئيس الفلبيني الجديد اليمين الدستورية 
أمس الخميس رئيســا للبالد.

ويتولــى ماركــوس جونيــور الرئاســة خلفــا 
ــا بســبب  لرودريغــو دوتيرتــي الــذي عــرف دولي

ــدرات. ــى المخ ــة عل ــه الشرس حرب
وأقســم فردينانــد »بونــغ بونــغ« ماركــوس 
االبــن )٦٤ عامــا( الــذي فــاز بغالبيــة ســاحقة فــي 
االنتخابــات الرئاســية التــي جرت الشــهر الماضي،  
خــالل مراســم عامــة فــي متحــف مانيــال الوطنــي 
أمــام مئــات الشــخصيات المحليــة واألجنبية بينهم 

نائــب الرئيــس الصينــي وانــغ كيشــان.
ونشــر أكثــر مــن ١5 ألــف مــن عناصر الشــرطة 
والجيــش وحــرس الحــدود فــي العامــة بمناســبة 

لتنصيب. ا
ــام  ــل أي ــا رفضــت قب ــة العلي ــت المحكم وكان
قليلــة المحــاوالت األخيــرة البطــال فــوز ماركوس 

االبــن لمنعــه مــن تولــي الرئاســة.
وفيمــا يزيــد التضخم من الضغــوط على اقتصاد 
مــأزوم أصال جــراء وباء كوفيد-١٩  جعل ماركوس 
جونيــور مــن مكافحــة ارتفــاع األســعار وانعــاش 

النمــو وزيــادة االنتــاج الغذائي، أبــرز أولياته.
وبــادر إلــى تولي وزارة الزراعة شــخصيا النجاز 

إصــالح هــذا القطاع الــذي يعاني مشــاكل كثيرة.
لكنــه لــم يعــط تفاصيــل حــول الطريقــة التــي 
ينوي فيها تحقيق اهدافه ولم ترشــح إال مؤشــرات 
قليلــة حــول نهــج الحكــم الــذي ســيعتمده بعدمــا 

تجنــب كثيــرا اللقــاءات مــع وســائل االعالم.
وكتب ريغوبيرتو تاغالو المعلق المؤيد للرئيس 
دوتيرتــي، قبــل فتــرة قصيــرة أنــه متفائــل حيــال 
الفــورة االقتصاديــة التــي ستســجل فــي ظــل حكم 
ــن  ــى وجــود جامعيي ــن مشــددا عل ماركــوس االب
مخضرميــن فــي فريــق الرئيس الجديــد االقتصادي 
ودعــم رجــال األعمــال النافذين الذين ســيتمكنون 

مــن اســداء النصائــح وتوفيــر الدعــم المالــي له.
كان التحالــف مــع ســاره دوتيرتي ابنــة الرئيس 
الســابق التي فازت بمنصب نائب الرئيس، أساسيا 

فــي نجاح ماركــوس جونيور.
ــات  ــن الوالي ــد ع ــذي ابتع ــلفه ال ــا لس وخالف
ــوس  ــال مارك ــن، ق ــن الصي ــرب م ــدة وتق المتح
جونيــور إنــه ســيعتمد سياســة أكثــر توازنــا حيــال 

ــن. ــن العظميي القوتي
ــة  ــينتهج سياس ــه س ــي إن ــهر الماض ــال الش وق
ــداء ال  ــع وأع ــاء الجمي ــعارها »اصدق ــة ش خارجي

أحــد«.أ.ف.ب

ــه  ــة أمــس إن ــة اإلســعاف الليبي أكــدت خدم
تــم العثــور علــى جثــث ٢٠ مهاجــرًا بالقــرب من 
ــي الصحــراء  ــم ف ــوا طريقه تشــاد، بعــد أن ضل
الليبيــة، وعرضــت صــورًا للجثــث وهــي ممــددة 

حــول شــاحنة صغيــرة ســوداء علــى الرمــال.
وعثر ســائق شــاحنة كان يســافر عبر الصحراء 
ــس  ــن أم ــالها أول م ــم انتش ــث، وت ــى الجث عل
ــي  ــوب غرب ــرًا جن ــى بعــد نحــو ٣٢٠ كيلومت عل
الكفــرة، و١٢٠ كيلومتــرًا من الحدود مع تشــاد. 
ــر اإلســعاف فــي  ــم بلحســن، مدي ــال إبراهي وق
الكفــرة، فــي تصريحــات صحافيــة نقلتهــا وكالــة 
ــق. وأعــرب  ــرز« إن الســائق ضــل الطري »رويت
عــن اعتقــاده بــأن هــؤالء األشــخاص توفــوا فــي 
الصحــراء قبــل نحــو ١٤ يومــًا، ألن آخــر مكالمــة 
علــى هاتــف محمــول هنــاك كانــت فــي ١٣ مــن 

يونيــو الحالــي.
وأضــاف بلحســن إن ليبييــن اثنيــن ضمــن 

الضحايــا، وُيعتقــد أن الجثث األخــرى لمهاجرين 
مــن تشــاد عبــروا بشــكل غيــر قانوني إلــى ليبيا.

يذكــر أن هــذه الحادثــة هي الثالثــة التي تقع 
فــي الصحــراء الليبيــة خــالل األشــهر الماضيــة، 
بعــد العثــور علــى عائلــة ســودانية مكونــة من 8 
أشــخاص، لقــوا حتفهــم وســط الصحــراء جنــوب 

شــرقي مدينــة الكفرة.
ــدد  ــن الع ــر النظاميي ــل المهاجــرون غي ويمث
األكبــر فــي هــؤالء الضحايا، نظــرًا إلقدامهم على 

الهــروب إلــى ليبيــا عبــر الصحــراء المتراميــة.
يذكــر أن ليبيــا أصبحت نقطة انطالق رئيســية 
للمهاجريــن، الذين يســعون للوصول إلى أوروبا 
مــن خــالل الطريــق المحفــوف بالمخاطــر عبــر 
الصحــراء والبحــر المتوســط. لكــن رغــم الصراع 
الــذي تشــهده ليبيــا، فــإن اقتصادهــا القائم على 
ــن  ــذب للمهاجري ــل ج ــًا عام ــد أيض ــط يع النف

الباحثيــن عن عمــل.وكاالت

أعلنــت الســلطات األميركيــة أمــس أّن حصيلــة 
ــن  ــم اإلثني ــر عليه ــن ُعث ــن الذي ــاة المهاجري مأس
مكّدســين داخــل مقطــورة شــاحنة تركــت تحــت 
أشــعة الشــمس الحارقــة فــي ســان أنتونيــو بواليــة 
ــى  ــيرة إل ــاًل، مش ــى 5٣ قتي ــت إل ــاس ارتفع تكس
أّنهــا أوقفــت أربعــة أشــخاص بشــبهة توّرطهــم في 

ــر الشــرعيين. ــن غي ــب هــؤالء المهاجري تهري
وقالــت أجهــزة الهجــرة األميركيــة إّن ١١ ناجيــًا 
مــن هــذه المأســاة مــا زالــوا يتلّقــون العــالج فــي 
ــدى  ــن دون أن تحــّدد م ــة، م مستشــفيات المدين

خطــورة وضعهــم.
وكانــت حصيلــة ســابقة نشــرت الثالثــاء أفــادت 
بمقتــل 5١ شــخصًا هــم ٣٩ رجــاًل و١٢ امــرأة فــي 
ــة. وبحســب الســلطات المكســيكية  هــذه الفاجع
فإّن القتلى الـ5٣ هم ٢7 مكســيكيًا و١٤ هندوراسيًا 
وســبعة غواتيمالييــن وســلفادوريان، بينمــا لــم يتّم 
التعــّرف بعد على جنســيات القتلــى الثالثة الباقين.

ومســاء اإلثنيــن ســمع عامــل فــي مدينــة ســان 
أنتونيــو نداء اســتغاثة صادرًا من مقطورة الشــاحنة 
التــي كانــت مركونــة بالقرب من طريــق كان يعمل 
فيه، ففتح باب المقطورة لتتكّشف الفاجعة أمامه.

وقــال المّدعــي العــام الفدرالــي المســؤول عــن 
القضيــة فــي بيــان مســاء األربعــاء إّنــه تــّم العثــور 
فــي مقطــورة الشــاحنة علــى ٦٤ شــخصًا، ٤8 منهم 
ــى  ــوا إل ــون نقل ــدة والـــ١٦ الباق ــًا هام ــوا جثث كان
المستشــفيات المجــاورة لتلّقي العالج لكّن خمســة 

منهــم مــا لبثــوا أن فارقــوا الحيــاة.
وبحســب المّدعــي العــام فــإّن الناجيــن يعانــون 
مــن جفــاف حــاد ومــن التعــّرض لدرجــات حــرارة 
مرتفعــة بعدمــا بلغت درجــات الحرارة يوم اإلثنين 

فــي ســان أنتونيــو حوالــى ٤٠ درجــة مئوية.
وأّكــد المّدعي العام أّن الســلطات أوقفت أربعة 

أشــخاص بشــبهة توّرطهم في الفاجعة.
واألربعــاء أعلنــت الســفارة المكســيكية فــي 
المتحــدة  والواليــات  المكســيك  أّن  واشــنطن 
وهنــدوراس وغواتيمــاال ستنّســق جهودهــا للتعاون 
ــة  ــه الســلطات األميركي ــذي تجري فــي التحقيــق ال

ــاة. ــي هــذه المأس ف
وبحســب البيان فإّن الدول األربع قّررت تشكيل 
مجموعــة عمــل فــوري من أجــل تبــادل المعلومات 
والعمــل بطريقــة منّســقة لتفكيــك شــبكات اإلتجار 

بالبشر.أ.ف.ب

أردي مراســل مكســيكي رميــا بالرصــاص أمس 
فــي واليــة تاماوليبــاس فــي شــمال شــرق البــالد 
ــرت  ــا ذك ــق م ــف، وف ــا العن ــي ينتشــر فيه والت

وســائل إعــالم عالميــة حيــث كان يعمــل.
وأنتونيــو دي ال كــروث هــو الصحافــي الثانــي 
عشــر الــذي ُيقتل في المكســيك هذا العــام الذي 

يخشــى أن يكــون مــن األكثــر دمويــة للصحافة.
وكثيــرا مــا كان الصحافــي ينــدد في منشــوراته 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بأعمــال فســاد 

مزعومــة ارتكبها سياســيون.
وكتبــت الصحيفــة »فــي مواجهــة هــذا العمــل 
العنيــف، تطالــب مجموعــة النشــر إكسبريســو-

كل  علــى  الســلطات  مــن  بالعدالــة  رازون  ال 
ــتويات”. المس

وأوضحــت أن ابنــة دي ال كــروث أصيبــت فــي 

الهجــوم الــذي وقــع فــي ثيــوداد فيكتوريا.
وقــال النائــب المحلــي فــي واليــة تاماوليبــاس 
غوستافو كارديناس الذي كان مقربا من الصحافي 
لمحطــة »ميلينيــو« التلفزيونيــة، إن زوجة دي ال 

كــروث أصيبــت برصاصــة في رأســها.
وُقتــل أكثــر مــن ١5٠ صحافيا منــذ العام ٢٠٠٠ 
فــي المكســيك، وهــي واحــدة مــن أخطــر دول 

العالــم علــى الصحافيين.
وغالبــا مــا يكــون الضحايــا مراســلين يعملــون 
لحســاب وســائل إعــالم محلية في واليات تنتشــر 
فيهــا أعمــال عنف مرتبطة بعصابــات المخدرات.

وطلبــت الواليات المتحدة والبرلمان األوروبي 
من المكســيك ضمــان الحماية الكافية للصحافيين 
ــي  ــرة الت ــل األخي ــات القت ــلة عملي ــب سلس عق
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ــس تســجيل ٩5٩5  ــت كوريــا الجنوبيــة أم أعلن
إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا خــالل ٢٤ ســاعة، 
ليرتفــع اإلجمالــي إلــى ١8 مليونــا و٣5٩ ألفــا و 

ــة. ٣٤١ إصاب

وذكــرت الوكالــة الكورية للســيطرة على األمراض 
والوقايــة منهــا - فــي بيــان أوردتــه وكالــة يونهــاب 
لألنبــاء - أن البــالد ســجلت ١٠ حاالت وفاة جديدة، 
لترتفــع حصيلة الوفيات إلى ٢٤ ألفا و5٤7 حالة.وام

إدانة جميع المتهمين بهجمات باريس اإلرهابية في 2015

البحرين ومصر تشددان على تالحم األمن المشترك

استهداف دورية شرطة في ميسـان العراقية

الرئيس الفليبيني ماركوس جونيور يؤدي اليمين الدستورية

العثور على جثث 20 مهاجرًا بصحـراء ليبيا

ارتفاع ضحايا شاحنة المهاجرين في تكساس لـ53 

مقتل الصحافي الـ12 في المكسيك خالل 2022

كوريا الجنوبية تسجل 9595 إصابة جديدة بـ»كورونا«

خالل جولة المفاوضات الجديدة

اليمن يتمّسك بفك حصار الميليشيات اإلرهابية عن تعز

ضرورة تثبيت 
الهدنة لتسريع 
إغاثة اليمنيين

الحوثيون يواصلون 
انتهاكاتهم بحق 

اليمنيين

جانب من الشرطة الفرنسية                                                                       وكاالت

جانب من أهالي الضحايا                                                                           أ ف ب

وســط تحذيــرات مــن أن انعــدام 
األمــن الغذائــي قــد وصــل إلــى 
ــر مســبوقة،  ــة غي مســتويات تاريخي
أعلنــت األمــم المتحــدة أن أكثــر من 
ــا  ٩٠%مــن الســوريين يعيشــون حالي

فــي فقــر.
فــي التفاصيــل، أعلــن ســتيفان 
دوجاريــك المتحــدث باســم األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة فــي مؤتمــر 
صحفــي في نيويــورك، أن نحو ١٤.٦ 
مليــون ســوري يحتاجــون للمســاعدة 
ــون شــخص  ــادة قدرهــا ١.٢ ملي بزي
عــن عــام ٢٠٢١ وهــو أعلــى مســتوى 

منــذ بــدء األزمــة الســورية.
وأضــاف أن األمم المتحدة قدمت 
خالل العام الماضي مساعدات إغاثية 
عبــر الخطــوط والحــدود لنحــو 5.٤ 
مالييــن شــخص محتاج فــي المناطق 
الخاضعة لســيطرة الحكومة وحوالي 
٢.٤ مليــون شــخص آخــر فــي شــمال 

غربي ســوريا.
كمــا لفت إلــى أن األمــم المتحدة 
تلقــت أقــل بقليــل مــن ربــع مبلــغ 
٤.٤ مليــارات دوالر الالزم الســتمرار 

العمليــات اإلنســانية هــذا العــام.
وردا على أسئلة الصحافيين بشأن 
وجــود خطــة بديلــة لألمــم المتحــدة 
فــي حــال عدم تمكــن مجلــس األمن 
تمديــد التفويــض الحالــي لمعبر باب 
الهــوى، قــال دوجاريك إنــه بحال تم 
إغــالق هــذا المعبــر، فســوف تــزداد 
معانــاة الماليين من الرجال والنســاء 

واألطفال في ســوريا.وكاالت

تباين أداء األسهم اآلسيوية خالل شهر 
يونيو الجاري، وغلب التراجع على أداء 
األسواق اليابانية في ظل المخاوف بشأن 
الركود العالمي جراء الرفع المستمر ألسعار 
الفائدة. ورفع الفيدرالي األمريكي منتصف 
الشهر الجاري، سعر الفائدة بمقدار 75 
نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 
١٩٩٤، وذلك للمرة الثالثة خالل العام 
الحالي، بعدما رفعها بمقدار نصف 5٠ 
نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة 
منذ ٢٢ عامًا، إضافة إلي زيادة بواقع ٢5 
نقطة أساس في مارس من العام نفسه. 
وتأثرت األسهم اليابانية في ختام جلسة 
اليوم بعدما أظهرت بيانات وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية تراجع اإلنتاج 
الصناعي بنسبة 7.٢% في مايو ليواصل 
انخفاضه للشهر الثاني علي التوالي بأكبر 

وتيرة شهرية خالل عامين.
ووفق رصد وكالة أنباء اإلمارات “وام”، 
تراجع مؤشر نيكاي الياباني في بورصة 
طوكيو لألوراق المالية خالل يونيو بنسبة 
٣.٣% أو ما يعادل 88٦.8 نقطة ليغلق عند 
٢٦٣٩٣.٠٤ نقطة، من مستواه السابق في 
شهر مايو الماضي عند ٢7٢7٩.8 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس األوسع نطاقًا 
خالل يونيو بنسبة ٢.٢% توازي 85.٤١ 
نقطة ليغلق عند ١87٠.8٢ نقطة مقابل 
السابق عند ١٩١٢.٦7 نقطة،  مستواه 
وتراجع مؤشر بورصة بومباي سينكس 
بنحو ٢5٤7.٤7 نقطة أو ما نسبته ٤.٦% 
ليصل إلى 5٣٠١8.٩٤ نقطة مقابل مستواه 
في نهاية شهر مايو عند 555٦٦.٤١ نقطة.

وكاالت

األمم المتحدة تحذر من انعدام 
األمن الغذائي في سوريا

تبــايـن أداء األســهــــم 
اآلسيوية في يونيو ونيكاي 

الياباني يتراجع %3.3

رشاد العليمي وهانس غروندبرغ خالل المفاوضات                                             وكاالت
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩1٢17٩/ 050

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
5٤0٤0 ص.ب:  أبوظبــي 
0٤٤-٢86000 هـاتـــف: 
0٤٤-٢85٤00 فاكــس: 

0٣ -78٤٩616 فاكس:    0٣ -7655000 هاتف:   لعين:  ا مكتب 
0٤ -٣٩571 1 1 فاكس:     0٤ -٣٩57000 هـاتف:   دبي:  مكتب 
0٢ -٤٤85٤50 0٢  فاكس:   -٤٤85000 تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
0٢ -٤٤8٢٤86 فاكس:    0٢ -٤٤86000 تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

بقيــادة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان رئيس 
ــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، تتعاظــم القــدرة التنافســية فــي  الدول
القطاعــات ذات األولويــة االســتراتيجية، وترســخ إمــارة أبوظبــي 
ــب الطموحــات  ــر خطــط تواك ــة عب ــة والدولي ــا اإلقليمي مكانته
الواعــدة فــي تحقيــق نقالت كبرى على مســتوى التنمية الشــاملة 
وممكناتهــا واألهــداف التــي يتم العمل عليهــا، وتعبر عن قدرات 
وعزيمــة أبوظبــي بوصفهــا واحــدة مــن أبرز مــدن العالــم حداثة 
وقــدرة علــى خــوض الســباق مــع الزمــن نحــو المســتقبل بفضــل 
الفكــر القيــادي المبــدع الــذي تســير عليــه بثقــة وهــي تضاعــف 

إنجازاتها ومكتســباتها. 
ويشــكل إطــالق ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب 
أبوظبــي التنفيــذي، »اســتراتيجية أبوظبي الصناعيــة«، تأكيدًا لما 
يحظــى به القطــاع الصناعي من اهتمام ورعاية ألهميته وفاعليته 
ومــا يمثلــه مــن رافعــة اقتصاديــة ويدعم تنويــع المــوارد وزيادة 
األســواق واإلنتــاج وتأميــن االكتفــاء الذاتــي ورفــع مســاهمته في 
الناتــج المحلــي، والشــك أن األرقــام التــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي 
»االســتراتيجية« عبــر »اســتثمار ١٠ مليــارات درهــم مــن خــالل 
٦ برامــج اقتصاديــة بهــدف مضاعفــة قطــاع التصنيــع فــي اإلمارة 
ــادة  ــام ٢٠٣١، وزي ــول الع ــم بحل ــار دره ــى ١7٢ ملي ــل إل ليص
الصــادرات غيــر النفطيــة ١٣8% بمــا يعــادل ١78.8 مليــار درهــم 
خــالل أقــل مــن ١٠ ســنوات باإلضافــة إلــى تأميــن ١٣٦٠٠ فرصــة 
عمــل«.. تبيــن جهــود اســتدامة »القطــاع« وجــذب المزيــد مــن 
االســتثمارات، وجميعها تعكس قوة االستراتيجية التي يتم العمل 
عليهــا خاصــة أنهــا تتــم وفــق خطــط شــديدة الحداثــة وتتوافــق 
مــع الجهــود البيئيــة لتحقيــق الحيــاد المناخــي فــي العــام ٢٠5٠، 
وبالتالــي تشــكل داعمــًا كبيــرًا للطموحــات المعمــول بهــا علــى 
المســتوى الوطني وتضاعف المكتســبات وتواكــب تطلعات دولة 
اإلمــارات ورؤيــة القيادة الرشــيدة في اســتدامة تنميــة القطاعات 

الحيويــة شــديدة األهميــة والتــي تعتبــر الصناعــة مــن أبرزها.
ــوة  ــا كق ــخ موقعه ــي ترس ــة وه ــكل ثق ــي ب ــارات تمض اإلم
اقتصاديــة عالميــة بفضــل مــا تعمــل علــى امتالكــه مــن ممكنــات 
ومقومــات وإمكانــات وتقنيــات ونظــرة استشــرافية دقيقة تعمل 
مــن خاللهــا علــى دفع عجلــة التطوير الشــامل وتحقيــق األهداف 
الكبــرى خــالل المرحلــة القادمــة، ومــن خــالل منظومــة متكاملة 
تنتهــج اإلبــداع واالبتــكار وتعتمــد الــذكاء االصطناعــي والتقنيات 
المتقدمــة مــع التركيــز علــى صناعــات شــديدة األهميــة وبالغــة 
الدقــة مــن قبيــل »الكهربائيــة واإللكترونيــة والغذائيــة والدوائية 

والمعــدات« كمــا تــم اإلعــالن عنــه.
القطــاع الصناعــي مؤشــر علــى قــدرات الــدول وتطورهــا ومــن 
أبــرز مفاتيــح المســتقبل ومقومــات التنميــة، كما أنه يشــكل حصنًا 
فــي مواجهــة الهزات واألزمــات العالمية، وضامنًا لمواصلة النشــاط 
االقتصــادي وتأميــن االحتياجــات الضرورية لدرجــة االكتفاء الذاتي، 
وأبوظبــي رائــدة الحداثــة والتطويــر تؤكــد قدرتهــا الدائمــة علــى 
رفــع ســقف األهــداف لتكــون على حجــم التطلعــات في االســتثناء 

والتقــدم  الحضــاري والقــدرة التنافســية إقليميــًا ودوليًا.

مــن يرغــب فــي تحمــل المســؤولية 
عــن السياســة النقدية في عــام ٢٠٢٢؟ 
واســتنادا إلــى المناقشــات االقتصاديــة 
والسياســية الشرسة الجارية في جميع 
ــو  ــا ل ــر كم ــدو األم ــم، يب ــاء العال أنح
تــم إعــالن شــن هجــوم علــى محافظي 
البنــوك المركزيــة: يتــم انتقادهــم من 

ــع الجهات. جمي
فقــد اتهــم جيــروم بــاول رئيــس 
مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي، 
وزمالؤه، بالفشــل في تحديد العالمات 
المبكــرة للتهديــد التضخمــي العــام 
الماضــي. وفي أواخر الخريف الماضي، 
كانوا يجادلون بأن ارتفاع األســعار كان 
حدثــا »عابــرا«. ومــع اقتــراب التضخم 
الســنوي في الواليات المتحــدة، اليوم، 
مــن أرقــام مزدوجة، يبــدو أن هذا كان 
ــر  ــد أن أق ــا ســيئا. لكــن اآلن بع حكم
بنك االحتياطي الفيدرالي بخطئه ورفع 
أســعار الفائــدة، يتهمــه كثيــرون بخنق 
التعافــي فــي مرحلة مــا بعــد الجائحة، 
ودفــع أســواق األســهم والســندات إلــى 

االنهيــار، والتعجيــل بالركود.
لــم يعمــل البنك المركــزي األوروبي 
علــى رفــع أســعار الفائــدة حتــى اآلن، 
ــع  ــن المتوق ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ عل
أن يفعــل ذلــك فــي يوليــو. إن البنــك 
ــردد  ــف بالت ــي مكل ــزي األوروب المرك
وزرع بــذور أزمــة جديــدة فــي منطقة 
اليــورو مــن خــالل التلميح إلــى حدوث 
انعكاس محتمل للتيســير الكمي. اتســع 
الفارق بين عائدات السندات الحكومية 
اإليطاليــة واأللمانيــة إلــى حــد كبير، ما 
ــوب  ــي جن ــي ف ــدد االســتقرار المال يه
ــتخدام  ــد باس ــم التعه ــد ت ــا. لق أوروب
ســالح مضــاد لالنقســام، لكنــه ال يــزال 
فــي طــور اإلعــداد فــي الوقــت الحالي.

يواجــه بنــك إنجلتــرا قائمــة مماثلــة 
من التهم الموجهة ضد بنك االحتياطي 
التحديــات  بعــض  مــع  الفيدرالــي، 
اإلضافيــة. واتهــم البعــض أنــدرو بيلــي 
محافــظ بنــك إنجلترا، بتجنب مشــكلة 
التضخــم مــن خــالل إلقــاء اللــوم علــى 
عوامــل خارجية - الحــرب في أوكرانيا 
ونقــص الطاقة - المســؤولة عن ارتفاع 
األسعار. كما أن البنك متهم بـ«التفكير 
الجماعي« أو ما يســمى عقلية القطيع. 

وقــد صوت ثالثــة من األعضــاء األربعة 
الخارجييــن في لجنة السياســة النقدية 
التابعــة لــه مرتيــن لمصلحــة معــدالت 
أعلــى، ليتــم إحباطهم من قبل خمســة 
ــرا. إن  ــك إنجلت ــي بن ــاء ف ــن األعض م
ــة.  ــف للغاي ــان مختل ــك الياب وضــع بن
ــأي شــيء  ــام ب ــدم القي ــم بع ــه مته إن
والتســبب في انخفاض حاد في القيمة 

ــة للين. الخارجي
من المغري أن نســتنتج أن محافظي 
البنــوك المركزية الحاليين ســيتعرضون 
ــن  ــر ع ــض النظ ــديد بغ ــاد الش لالنتق
أفعالهــم. ربمــا إذا تمســكوا بأهدافهم، 
ســيجتازون هــذه األزمــة. كان بــول 
فولكــر، رئيــس مجلــس االحتياطــي 
ــدو األول  ــو الع ــذاك، ه ــي آن الفيدرال
فــي الواليــات المتحــدة فــي أوائــل 
الثمانينيــات، عندما أخرج التضخم بعد 
صدمــة النفــط مــن النظــام باســتخدام 
ــدة مزدوجــة. لكــن فــي  معــدالت فائ
أعوامــه األخيرة كان يحظــى باالحترام، 
وأصبــح ثــروة وطنيــة، ودعــي لتقديــم 
المشــورة للرؤســاء المتعاقبيــن فــي 

حــاالت الطــوارئ الماليــة.
ومــع ذلــك، مــن األفضــل لمحافظــي 
البنوك المركزية أال يفترضوا أن سمعتهم 
ســتتعافى تلقائيــا، وأن الوضــع ســيعود 
إلــى مــا كان عليــه فــي الســابق. نحــن 
نعيــش فــي عصر أكثر إثــارة للجدل من 
الثمانينيات، حيث تتعرض المؤسســات 
العامة بشكل منتظم للتحدي والمساءلة 

مــن قبل المشــرعين األقــل احتراما.
عندمــا أخبر أالن جرينســبان رئيس 
بنــك االحتياطــي الفيدرالــي الســابق، 
ــة  ــم الغمغم ــه »تعل ــرس، أن الكونج
ــى أي  ــر واضــح ويفتقــر إل ــكالم غي ب
قــدر مــن التماســك«، تم تفســير هذه 
العبــارة علــى أنهــا خطوة ذكيــة. مثل 
ــة  ــن تكــون مجدي هــذه المالحظــة ل
فــي الوقــت الحالــي. لم يعــد االعتزاز 
ــن  ــائعا... يتبع.ع ــرا ش ــوض أم بالغم

»االقتصاديــة الســعودية«

هنــاك أشــياء فــي الحيــاة قدرهــا أنها 
ال تــروى إال كحقائــق؛ العاطفــة ليســت 
جــزءًا منهــا علــى اإلطــالق. قــد يكــون 
ــر  ــا يعتب ــن تجميله ــًا، لك ــا موجع بعضه
ــل غيرهــم.  ــه قب ــًا مضــرًا بأصحاب تزييف
االقتصاد أحد أهم األشــياء التي حقائقها 

األرقــام، ال الرغبــات واألمانــي.
أبــرز قضية اقتصادية اآلن، من وجهة 
نظــري، هــي التضخــم. يعصــف التضخم 
بكل العالم، بأرقامه الكبيرة، ويؤثر على 
أمزجــة الناس قبل جيوبهم. الناس محقة 
في شــكواها، فال أحد منا يقبل بســعادة 
أن يدفــع أكثــر، مهمــا كانت المســببات. 
ارتفــاع األســعار لــم يولــد مــن الصدفة، 
فلقــد جــاء نتيجــة عــدة أحــداث متنوعة 
ومتراكمــة؛ منهــا: اإلغالقــات االقتصادية 
التــي حدثــت وقــت جائحــة »كورونــا« 
مــا تســبب فــي مشــاكل ومعوقــات فــي 
ــا  ــة، كم ــداد العالمي عمــل سالســل اإلم
أســهمت حادثــة انســداد قنــاة الســويس 
في تفاقم المشكلة ذلك الوقت، إذ أدت 
إلــى ازدحــام الموانــئ ونقــص الحاويات 
وزيادة أســعار الشــحن. باإلضافة إلى ما 
ســبق، كان لدخــول بعــض الدول مراحل 
جديــدة مــن حظــر التجــول، كمــا حدث 

فــي الصين مثاًل، دور رئيس ضاغط على 
االقتصــاد العالمــي، ناهيــك عــن األزمــة 
الروســية - األوكرانية، وأسباب أخريات 
لها نســبها المحددة في الصورة األشــمل 

للتضخــم العالمــي المزعج.
فــي الجانــب المشــرق مــن الفكــرة، 
يمكــن وصــف التضخــم فــي الســعودية 
ــم يكــن األقــل  ــًا إن ل مــن األقــل عالمي
تمامــًا، إذ لــم يتجــاوز ٢.٣ فــي المائــة 
فقــط، مــع العلم أنه وصل فــي المملكة 
المتحــدة إلــى ٩ فــي المائــة و٦.8 فــي 
المائــة فــي كنــدا، و5.٤ فــي المائــة فــي 
ــد  ــدا فق ــي نيوزيلن ــا ف ســنغافورة... أم
وصل إلى 5.٩ في المائة. وهذه األرقام 
تمثــل الحقيقــة، ال العاطفــة التــي تشــبه 

مــا يرغــب اآلخــرون ســماعه.
ــد  ــدوق النق ــول؛ صن ــن الحل ــًا ع بحث
الدولــي دعــا لحــل مشــكالت ســوق 
العمــل، مــن خــالل رفــع قيــود الجائحــة 
وتحفيــز المنشــآت علــى زيــادة األجور، 
والعمــل في الوقت نفســه علــى معالجة 
ــداد،  ــل اإلم ــي سالس ــف ف ــاط الضع نق
ــة  ــوك المركزي ــتجابة البن ــرورة اس وض
مــن خــالل اتخــاذ بعــض اإلجــراءات 
ــه  ــذا إليمان ــم. كل ه ــة التضخ لمكافح
الكبيــر بأنهــا مشــكلة كبيــرة، ال يمكــن 
تجاوزهــا بشــكل منفــرد، وإنمــا بحلــول 

ــة. تشــاركية وجمعي
ــو  ــي، ه ــدى االقتصــادي العالم المنت

اآلخــر، طالــب بالعديــد مــن اإلجــراءات 
ــي  ــاعد ف ــي تســهم وتس ــة الت اإلصالحي
خفض التضخم؛ كالضغط على الشــركات 
الســلع،  وتكديــس  المضاربــة  لعــدم 
ــاء  ــن، وإبق ــال للمنتجي ــهيل األعم وتس
ــة مفتوحــة وغيرهــا. الممــرات التجاري

هــذا العرض أعــاله، يثبــت بالضرورة 
هــذا  ورغــم  عالميــة،  المشــكلة  أن 
االنتشــار، فــإن اإلجــراءات الرســمية 
وســباقة،  ســريعة  كانــت  الســعودية 
مــا أدى لنتائــج دقيقــة، تتمثــل فــي 
محدوديــة التضخــم، مقارنــة بالــدول 
األخــرى، ويكفــي هنــا التنويــه إلــى أن 
ــم  ــكلة التضخ ــتبقت مش ــعودية اس الس
وتوقعــات ارتفــاع أســعار النفــط بوضــع 
ســقف أعلى لســعر البنزين، وإال لكانت 
األســعار اليــوم تــزداد نظير ربط أســعار 

ــة. ــعار العالمي ــة باألس الطاق
اإلعــالم،  فــي  ومهتــم  كمراقــب، 
ــش  ــى تجيي ــة عل ــي اآلراء المبني تزعجن
العواطف الشعبية، عبر دعم الشائعات، 
وكذلك الترويج لألســعار المغلوطة. من 
خــالل رصــد صحافــي شــخصي، توصلت 
لنقطتيــن مهمتيــن؛ أواًل، معظم األســعار 
ــه  ــا يتداول ــر مم ــل بكثي ــودة أق المرص
ــم  ــلع... يت ــب الس ــاع نس ــاس الرتف الن
ــة للعبــث  ــام المزيفــة بعناي ــع األرق صن
بقناعــات النــاس، ويرّوجهــا غالبــًا ضحايا 
معتقــدون بصحتهــا مــن دون أي تحقق. 

ــة -  ــأن المرحل ــد أن نعــي ب ــًا، ال ب ثاني
ــة وليســت  ــت - فتظــل مؤقت وإن صعب
دائمة، بحســب مــا تعلمناه من األزمات 
الســابقة... وفي الوقت نفســه، ال يمكن 
للدولــة الســيطرة علــى ارتفــاع أســعار 
عالمــي لــه تعقيداتــه االقتصاديــة، مــع 
االنتباه لحرية الســوق، ومعادلة العرض 

والطلــب.
بالعــودة لذاكرتنــا القريبــة، نجــد أن 
الدولــة واجهــت تحديــات غير مســبوقة 
عند انخفاض أســعار النفــط قبل الرؤية، 
وهــو الدرس الذي اســتفدنا منــه لتجاوز 
االنخفــاض وقــت »كورونــا« بســبب 
ــن  ــة م ــة المنبثق ــات االقتصادي اإلصالح
»رؤيــة الســعودية ٢٠٣٠«... مــا يقضــي 
بالضــرورة للتعامل مع األوضــاع الحالية 
بحصافــة كبيرة، وعــدم االبتهاج اللحظي 
بأســعار النفــط الحاليــة واإليــرادات غير 
النفطيــة، من أجل العمل على مســتقبل 
أكثر وضوحًا واســتدامة، ويكون مضمونًا 
لألجيال المقبلة.عن »الشــرق األوســط«

تجتاح موجة حارة منطقة جنوب آســيا 
فــي الوقــت الراهــن علــى نحــٍو تحطمــت 
معه األرقام القياســية لدرجات الحرارة، ما 
يمثل تهديًدا لمئات الماليين من البشر في 
ظــل درجــات حــرارة قاتلــة تتجــاوز بكثير 
١٠٠ درجة فهرنهايت، ومع ارتفاع درجات 
الحرارة في شتى أنحاء العالم، يحتاج آالف 
المالييــن مــن البشــر إلــى تكييــف الهــواء، 
ظلــت هــذه التكنولوجيــا التــي تبلــغ مــن 
العمــر ١٢٠ عاًمــا ُتعــد ضرًبا مــن الرفاهية 
ــا في عصر تغيُّــر المناخ،  لوقــت طويــل، أمَّ
فقــد صــارت ضــرورًة الزمــًة لضمــان حياة 
البشر، بطبيعة الحال، أثارت هذه المسألة 
حالــًة مــن القلــق بشــأن التهديــد المناخي 
المتوقــع حدوثــه نتيجــًة الزدحــام العالــم 
بأجهــزة تكييــف الهــواء، بيــد أن الطفــرة 
المرتقبــة في مجــال تكييف الهــواء تتمثل 
فــي حــدوث تحــوُّل جــذري علــى طريــق 
تقليص الفجوة الهائلة القائمة بين األغنياء 
والفقــراء، ســواء علــى مســتوى األفــراد أو 
البلــدان، فيما يتعلــق بتوفير إمكانية تبريد 
ــم  الهــواء، وأيًضــا علــى طريــق خلــق عال

أكثــر إنصاًفــا وعداًل. 
الهــواء  تكييــف  أجهــزة  بيــن  مــن 
ــم التــي  المســتخدمة علــى مســتوى العال
يبلــغ عددهــا حاليًّــا ملياري وحــدة، تتركز 
الغالبية العظمى من هذه المكيفات بنسبة 
كبيرة في البلدان الغنية بأمريكا الشــمالية 
ــي  ــا، الت وشــرق آســيا )فضــاًل عــن أوروب
تتمتــع بدرجات حرارة أكثر اعتدااًل، وتأتي 
ــا  ــر(، أم ــارق كبي ــة بف ــة الثالث ــي المرتب ف
فــي المناطــق األكثــر حــرارة علــى الصعيد 
العالمي، فال تتخطى نسبة امتالك مكيفات 
الهــواء ١٢% فقــط، فــي مقابــل أكثــر مــن 
٩٠% بالواليــات المتحــدة واليابــان، ولكــن 
مــع نمــو الثــروة فــي يــد فئــات ســكانية 
جديــدة واســتمرار درجــات الحــرارة فــي 
االرتفاع، فال شــك أن هذا االتجاه سيتغير، 

وأن التغيُّــر ســيكون جذريًّــا.
وفــق تقديــرات الوكالة الدوليــة للطاقة 
)IEA(، من المتوقع أن يشهد العالم بحلول 
عــام ٢٠5٠ إضافــة أربعــة مليــارات جهــاز 
تكييــف أخــرى إلــى الوحــدات الموجــودة 
حاليًّا، وهي زيادة مدفوعة باألساس بزيادة 
الطلب في االقتصادات الناشــئة، مثل الهند 
وإندونيسيا، جديٌر بالذكر أن مكيفات الهواء 
مــن األجهزة كثيفــة االســتخدام للطاقة، ال 
ســيما فــي حالــة اســتخدام أنــواع معدومة 
الكفاءة، ما يعني أن تلك البلدان ســتحتاج 
إلــى كميــات إضافيــة مــن الكهربــاء، فــي 
واقــع األمــر، قــد تصبــح مكيفــات الهــواء 
مســؤولًة عن نسبة تتراوح بين ٢٠% و٤٤% 
مــن األحمــال الكهربائية في وقــت الذروة 
على الشــبكة الكهربائية للهنــد بحلول عام 
٢٠5٠، وإذا اعتمــد توفيــر إمــدادات هــذه 
الطاقــة علــى الوقــود األحفــوري -كمــا هو 
ــي تشــهد  الحــال عــادًة فــي المناطــق الت
أعلــى معــدالت النمــو، والتــي منهــا الهنــد 
ــادة  ــك الزي ــُتصاحب تل ــيا- فس وإندونيس
تأثيــرات جوهريــة علــى انبعاثــات غــازات 

الدفيئــة حــول العالم.
تثيــر تلــك التوقعــات شــعوًرا بالهلــع؛ 
فهــل يمكــن أن تتحول الحاجــة إلى تبريد 
المبانــي فــي نهايــة المطــاف لتصيــر أداًة 
لتأجيــج لهيب الكوكــب؟ في الواقع، ليس 
هــذا بالســؤال الــذي يجــدر بنــا طرحــه؛ 
فاالســتغناء عــن مكيفــات الهــواء لــم يعد 
ــه ال ينبغــي أن  ــا، كمــا أن ــاًرا مطروًح خي
يكــون هدًفــا في حد ذاته، لــذا، فبداًل من 
النظــر إلى األمــر باعتباره تهديــًدا، يتعين 
علينــا أن نــراه بوصفه فرصًة الستكشــاف 
تقنيــة لتبريــد الهــواء تكــون أكثــر مراعــاًة 
للبيئة، إلى جانب التشجيع على استخدام 
الطاقة المتجددة، في الوقت ذاته، يمكن 
باســتخدام تكييف الهواء تحقيق المساواة 
على صعيد األحوال المعيشية بين البلدان 

المختلفــة باعتبارهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
مكونــات العدالــة المناخيــة، فمثــاًل، على 
ــاٍخ  ــع بمن ــي تتمت ــق الت ــتوى المناط مس
ــات المتحــدة  ــي شــمال الوالي ــدل ف معت
وشــمال أوروبــا، يمثــل عــدم تواُفــر تبريد 
الهــواء هناك –عادًة- مصــدًرا لإلزعاج في 
فصــول الصيــف، وفــي المقابــل، تســتمر 
الموجــات الحارة في المناطق االســتوائية 
لفتــرات طويلــة، وتصــل درجــات الحرارة 
هناك إلى مســتويات عالية وفتاكة بدرجة 
كبيــرة، فــي العام الماضــي، عانى مواطنو 
مدينــة نيامــي -عاصمــة النيجــر التي تقع 
علــى أطراف الصحراء الكبرى- من موجة 
حــارة اســتمرت مدًة تزيد علــى ١٤7 يوًما 
ارتفعــت فيهــا درجــات الحــرارة إلى ١٠٠ 
درجــة فهرنهايــت )مــا يعــادل ٣7 درجــة 
مئويــة(، وفــي مدينــة البصــرة العراقيــة، 
بلــغ عدد أيام الموجة الحارة نفســها ١٦8 
يوًما، في حين اســتمرت تلك الموجة في 

مدينــة مومبــاي الهندية لمــدة ٦٢ يوًما.
ــة  ــاس »درج ــون مقي ــتخدم الباحث يس
الحــرارة الرطبــة« لكــي يتمكنــوا من فهم 
تأثيــر هــذه الموجــات الحارة على البشــر 
مــن الناحيــة الفســيولوجية، وهــو مقياس 
يجمــع بيــن درجتــي الحــرارة والرطوبــة 
لتفســير الكيفيــة التــي يواجــه بها الجســم 
البشــري درجات الحرارة الشــديدة؛ فمثاًل 
ــاس  ــاص بمقي ــر الخ ــا يصــل المؤش عندم
درجــة الحــرارة الرطبــة إلــى نحــو ٩٠ 
درجــة فهرنهايت، يصبــح العمل غير آمن 
ــك الظــروف، وإذا ارتفعــت  ــي ظــل تل ف
ــاوز  ــر لتتج ــورة أكب ــرارة بص ــة الح درج
٩5 درجــة فهرنهايــت، ال يعــود بمقــدور 
الجســم تبريــد نفســه بنفســه، مــا يــؤّدي 
إلــى اإلصابــة بالمــرض، والتعــرُّض للوفــاة 
أيًضــا، أمــا إذا ارتفعــت درجــات الحــرارة 
علــى المســتوى العالمي بمقــدار درجتين 
مئويتيــن )أي مــا يعادل نحــو ٣.5 درجات 
فهرنهايــت(، كمــا تشــير بعــض التوقعات، 
ــوب  ــة جن ــوارد أن تشــهد منطق ــن ال فم
عــف أو أكثر فيما  آســيا زيــادًة بمقدار الضِّ
يخص ظــروف العمل غير اآلمنة ودرجات 
الحرارة التي تهدد األرواح مقارنًة باألوضاع 
الراهنــة، مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحــد 
مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة بحيــث ال 
يزيــد عــن ١.5 درجة مئويــة )أي ما يعادل 
٢.5 درجــة فهرنهايــت تقريًبــا( مــن شــأنه 
خفــض المخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرض 
لهــا تلــك المنطقــة بمقــدار النصــف، بيــد 
ــون هــذه  ــن البشــر ممــن يقطن أن ماليي
المنطقــة ســيظلون عرضًة لإلجهــاد الناجم 
عــن موجــات الحر الشــديد، جديــر بالذكر 
أن هــذه اإلشــكالية ليســت مجــرد مســألة 
افتراضيــة للطــرح المســتقبلي؛ فدرجــات 
لت في الســنوات التسع  الحرارة التي ُســجِّ
الماضيــة دخلــت جميعهــا ضمــن المراكــز 
العشــرة األولــى تاريخيًّا من حيــث ارتفاع 

درجات الحرارةعلى مستوى العالم، كذلك 
هبَّــت الموجــات الحــارة هــذا العــام على 
ــت مبكــر  ــي وق ــوب آســيا ف ــة جن منطق
ل رقًما  أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لُتســجِّ
قياســيًّا جديــًدا لشــهر مارس، كما تســببت 
الموجــات الحــارة التــي ضربــت الهند في 
وفــاة مــا ال يقــل عــن ٦5٠٠ شــخص منــذ 
عــام ٢٠١٠، وفــي عام ٢٠١5 بمفرده، لقي 
حوالي ٣5٠٠ شــخص في الهند وباكســتان 
حتفهــم إثــر موجــة حــارة ُصنِّفــت بأنهــا 
ــن  ــن بي ــة م ــة الخامس ــي المرتب ــي ف تأت
لت  موجــات الحــر األكثــر فتــًكا التــي ُســجِّ

علــى مــّر التاريــخ. 
وبينمــا يرتفــع معــدل الوفيــات ارتفاًعــا 
صاروخيًّــا خالل موجات الحر، تحدث أيًضا 
تأثيــرات مدمرة أخــرى يجب أخذها بعين 
االعتبار، تبيَّن على سبيل المثال أن درجات 
الحــرارة المرتفعــة تعرقــل اإلنتاجيــة، مــا 
يــؤدي إلى خســائر اقتصاديــة ملحوظة في 
منطقتي جنوب آســيا وجنوب شــرق آسيا، 
وكذلك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، إضافًة إلى أمريكا الوســطى، وفي 
عــام ٢٠٢٠ أســفرت موجات الحر الشــديد 
ــار  ر بنحــو ٢٩5 ملي ــدَّ ــا ُيق ــدار م ــن إه ع
ســاعة عمــل ُمحتملة على مســتوى العالم، 
وكانــت اآلثــار األشــد وطــأًة مــن نصيــب 
القطــاع الزراعــي في البلــدان الفقيرة، وال 
شــك أن الخســائر المالية الناجمة عن ذلك 
ربمــا تكــون لهــا آثــاٌر كارثيــٌة علــى الدَّخل 

للعمال. بالنسبة 
كيــف يمكــن للعالــم تفــادي هــذه 
ــل الحقيقــة  ــد أواًل مــن تقبُّ ــة؟ ال ب الكارث
القائلــة بــأن توفيــر التبريــد بدرجــة كافيــة 
ــا فــي ظــل  قــد صــار احتياًجــا إنســانيًّا ُمِلحًّ
ــإن  ــك ف ــرار، كذل ــي االحت ــٍذ ف ــاٍخ آخ من
ــة عــن  ــل الناجم ــة االضطــراب والخل حال
الحر الشــديد ســتواصل التصاعد، وسيكون 
مــن الضــروري الوصــول إلــى تقنيــة تبريد 
منصفــة بإمكانها أن تضمن البقــاء والرخاء 
االقتصــادي لمليارات البشــر ممن يقطنون 
المناطــق االســتوائية، مــن األمــور الجديرة 
بالذكر أن لي كوان يو -مؤســس سنغافورة 
ورئيــس حكومتهــا لســنوات طويلــة- كان 
يعتبــر تكييــف الهــواء بمنزلــة االكتشــاف 
األكثــر أهميــًة فــي مســيرة التطــور التــي 

مــرت بهــا بــالده.
الُمصنِّعــة  الشــركات  علــى  كذلــك 
والحكومــات التوجــه نحــو تطويــر تقنيات 
لتكييــف الهــواء تكــون ميســورة التكلفــة 
ومضمونة الكفاءة باستخدام وسائط التبريد 
التــي ال يكــون لهــا تأثيٌر بالٌغ علــى المناخ، 
تفيــد التقاريــر الواردة مــن الوكالة الدولية 
للطاقة أن كفاءة مكيفات الهواء المستخدمة 
فــي الوقــت الحالــي تزيــد فــي المتوســط 
عــن كفــاءة تلــك التــي كانــت متداولــة في 
عــام ٢٠١٠ بنســبة ال تتجــاوز ١٠% فقــط، 
بيــد أن اتباع سياســات وتقنيــات فعالة من 

شــأنه أن يضمــن مضاعفــة كفــاءة مكيفات 
الهواء وتقليص الطلب على الطاقة الالزمة 
للتبريــد بمقــدار ٤5% بحلــول عــام ٢٠5٠، 
لكــن ثمــة أمــوًرا ينبغــي فعلهــا مــن أجــل 
تعزيــز تلــك الكفاءة، منها حظر الممارســة 
الراهنــة التــي تنطــوي علــى التخلــص مــن 
مكيفــات الهــواء األقــدم طــراًزا –ومــن ثــم 
فهــي أقــل كفــاءًة وأكثــر إضــراًرا بالبيئــة– 
وإرســالها إلــى البلدان الفقيــرة، وباإلضافة 
إلــى وضــع معاييــر للكفــاءة، يتعيــن علــى 
الحكومات )يًدا بيد مع المنظمات الخيرية 
والشــركات الُمصنِّعة( االستثمار في خفض 
تكلفة الطرازات األعلى جودًة من مكيفات 
الهــواء، كما أن التحول إلى اســتخدام مواد 
تبريد بديلة من شــأنه الحد من االنبعاثات 
الناجمــة عــن التبريــد بدرجــة هائلة خالل 

العقــود المقبلة.
يمكننــا أن نقــول إنــه قــد حــان الوقت 
ــا  ــل تلويًث ــون أق ــة تك ــة طاق ــاء أنظم لبن
ــى  ــاواة، عل ــا للمس ــر تحقيًق ــة وأكث للبيئ
ســبيل المثــال، نالحــظ أن الطلــب علــى 
التبريــد آخــٌذ فــي التحــول نحــو المناطــق 
االســتوائية التــي ُتعــد بيئــًة مثاليــًة لتوليد 
الطاقة الشمســية، كما أن درجات الحرارة 
خالل ســاعات النهــار ترتبــط ارتباًطا وثيًقا 
بســاعات الذروة الشمســية، يعني ذلك أن 
مكيفــات الهــواء يمكــن أن تكــون بمنزلــة 
محــرك قــوي للطلــب علــى الطاقــة فــي 
األوقــات نفســها التــي يصــل فيهــا توليــد 
الطاقــة الشمســية إلــى ذروة مســتوياته، 
نتيجــًة لذلــك، سيتســنى بالفعل اســتخدام 
المزيــد مــن الطاقــة الشمســية خــالل 
ســاعات الــذروة، مــا يزيــد مــن الجــدوى 
ــي  ــددة ف ــة المتج ــاع الطاق ــة لقط المالي
جميــع أنحــاء العالــم، كذلــك ال بــد مــن 
ــواء  ــات اله ــة نشــر مكيف أن تكــون عملي
مصحوبــًة بجهــود تكميليــة أوســع نطاًقــا 
ترمــي إلــى تقليــل الطلــب اإلجمالــي على 
الطاقــة الالزمــة للتبريــد، مــا يعنــي تعزيز 
الكفــاءة واستكشــاف تقنيــات تبريــد غيــر 

كهربائيــة حيثمــا أمكــن.
خالصــة القــول أن التبريــد ال ينبغي أن 
يســتنفد ميزانيــة الكربون على المســتوى 
العالمــي، فــي حقيقــة األمر، إذا اســُتخدم 
ــه مــن  التبريــد علــى النحــو الســليم، فإن
ــو  ــرًكا نح ــا مح ــح دافًع ــن أن يصب الممك
ــادي،  ــو االقتص ــاواة، والنم ــق المس تحقي
واالنتقــال نحو اســتخدام الطاقــة النظيفة.

عــن »ســاينتافيك أميريكان«

في مواجهة التضخم... لكي ال ُنكرر أخطاء الماضي!

تكييف الهواء يجب أن يصبح حّقًا أساسّيًا من حقوق اإلنسان في ظل أزمة المناخ

عندما يصبح محافظو البنوك المركزية هدفًا

 »استراتيجية أبوظبي الصناعية«..
تعزيز للتنافسية والريادة

يومية سياسية مستقلة

إذا اسُتخدم التبريد على النحو 
السليم، فإنه من الممكن أن 
يصبح دافًعا محرًكا نحو تحقيق 
المساواة، والنمو االقتصادي

كمراقب، ومهتم في اإلعالم، 
تزعجني اآلراء المبنية على تجييش 
العواطف عبر دعم الشائعات 
والترويج لألسعار المغلوطة

من المغري أن نستنتج أن 
محافظي البنوك المركزية الحاليين 
سيتعرضون لالنتقاد الشديد بغض 
النظر عن أفعالهم

سلمان الدوسري

روز إم. موتيسو

رئيس التحرير السابق لصحيفة 
الشرق األوسط

صحفية علمية

هوارد ديفيس
خبير اقتصادي
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اقتصاد

ــة  ــرة دول ــري، وزي ــت يوســف األمي ــي ســارة بن ــدت معال أك
للتعليــم العــام والتكنولوجيــا المتقدمــة، أن إطــالق »اســتراتيجية 
أبوظبي الصناعية«، يأتي انســجامًا مع توجيهات القيادة الرشــيدة 
ــي  ــج المحل ــز دور ومســاهمة القطــاع الصناعــي فــي النات بتعزي
اإلجمالــي للدولــة، بمــا يرتقــي باإلنتاجيــة، ويســتقطب المزيــد 
ــة نحــو  ــة، ويشــكل انطالق ــة واألجنبي ــتثمارات المحلي ــن االس م
تنويــع القــدرات الصناعيــة، ويعــزز التحــول التكنولوجــي النوعــي 
فــي االســتثمارات الصناعيــة، خصوصــًا بمــا تملكــه إمــارة أبوظبي 
مــن بنيــة تحتيــة صناعيــة وتكنولوجيــة متطــورة، تعــزز قدراتهــا 

التنافســية، وتدعــم الجاذبيــة االســتثمارية الصناعيــة.
وأضافــت معاليهــا أن »اســتراتيجية أبوظبــي الصناعيــة تتكامــل 
ــة،  ــا المتقدم ــة والتكنولوجي ــة للصناع ــتراتيجية الوطني ــع االس م
مــن أجــل تمكيــن القطــاع الصناعــي فــي الدولــة، وتعزيــز مكانــة 
ــات المســتقبل، ضمــن  ــادة صناع ــة لري ــة عالمي ــارات كوجه اإلم
قطــاع مدعــوم بالتكنولوجيــا المتقدمة، كما ســتعزز من مســاهمة 
القطــاع الصناعــي فــي النمــو االقتصــادي المســتدام، وتنميــة رأس 
المــال البشــري، وخلــق اقتصــاد دائــري، وتعزيــز االســتثمار فــي 
تقنيات المســتقبل، وســتمكن القطاع الصناعي من عقد شــراكات 
جديــدة، كمــا تتزامــن مــع بلــوغ إمــارة أبوظبــي مرتبــة متقدمــة 
فــي التصنيفــات العالميــة في مؤشــرات األداء وما تقدمــه للقطاع 

الصناعــي مــن حوافــز وممكنــات نوعيــة«.
وأشــارت معاليهــا إلــى أن إمــارة أبوظبــي تتمتع بقــدرة وتأثير 
كبيريــن في تحفيــز القطاع الصناعي، وتعزيــز اإلنتاجية والكفاءة، 
إلــى جانــب االهتمــام الالفــت ببنــاء القــدرات الفنيــة والمعرفيــة 
للكفــاءات الوطنيــة، مــرورًا بمــا تقدمــه مــن حوافــز اســتثمارية 
ــات للقطــاع الصناعــي، ســواء علــى مســتوى  وتســهيالت وممكن
الصناعــات ذات األولويــة، أو صناعــات المســتقبل، أو التكنولوجيا 
الالزمــة لالرتقــاء بمســتوى المنتجــات الصناعيــة بمــا يعــزز مــن 
تنافســيتها ويســتقطب اســتثمارات جديدة، إضافة إلى أنها ستعزز 
مــن المقومــات الوطنيــة وتبــادل المعرفــة والخبــرات فــي العديد 
مــن المجــاالت الحيويــة، خصوصــًا من خــالل زيــادة االعتماد على 
حلــول التكنولوجيــا المتقدمة فــي القطاع الصناعــي اإلماراتي.وام

أضافت أسواق األسهم المحلية ما يربو 
على ٤8١.٣ مليار درهم إلى رأسمالها السوقي 
خالل النصف األول من العام الجاري، مدعومة 
بمكاسب قوية لألسهم الُمدرجة، وزيادة الطلب 
من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى 

اإلدراجات الجديدة.
وارتفعت القيمة السوقية لألسهم من ٢.٠٣8 
تريليون درهم في نهاية العام الماضي وصوال 
إلى ٢.5١٩ تريليون درهم في ختام تعامالت 
تريليون درهم  بواقع ١.٩٩  موزعة  اليوم، 
المالية 5٢7 مليار  أبوظبي لألوراق  لسوق 

درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية لألسواق المحلية 
بفضل مكاسب األسهم القيادية، إضافة إلى 
»موانئ  شملت  التي  الجديدة  اإلدراجات 
أبوظبي« و»ديوا« و»بروج« و»جي إف إتش« 
إدراجها  تم  التي  لالستثمار«  و»إنفيكتوس 
مؤخراً في سوق نمو التابع لسوق أبوظبي 

لألوراق المالية.
األولي  العام  الطرح  عمليات  تزال  وال 
الفترة  خالل  الدولة  أسواق  في  واإلدراج 
المتبقية من العام، حيث من المتوقع أن 
تدرج شركة »تيكوم« أسهمها في سوق دبي 
المالي في 5 يوليو ٢٠٢٢، بعدما استكملت 

طرحها العام األولي بنجاح وجمعت ١.7 مليار 
درهم، حيث بلغت قيمة طلبات االكتتاب 
المستلمة ٣5.٤ مليار درهم، مما أسفر عن 
تغطية إجمالية لكمية األسهم المطروحة بأكثر 

من ٢١ مرة بحسب السعر النهائي.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام 
خالل النصف األول بنسبة ٩.7% ليغلق عند 
٩٣١٣.٢٢ نقطة، ونجح السوق خالل تلك الفترة 
في تحقيق مستوي تاريخي هو األعلى علي 
اإلطالق مع وصوله إلى ١٠١7١ نقطة في أبريل 
الماضي، بينما صعد سوق دبي المالي بنسبة 

قاربت ١% ليقفل عند ٣٢٢٣.٢٩ نقطة.وام

أكــد معالــي الدكتور ســلطان بن أحمد الجابــر، وزير الصناعة 
والتكنولوجيــا المتقدمــة، أن دولــة اإلمــارات مســتمرة بفضــل 
ــي  ــاع الصناع ــن القط ــي تمكي ــيدة، ف ــادة الرش ــات القي توجيه
وزيــادة تنافســيته، مــن خــالل االســتفادة مــن المــوارد والمزايــا 
واإلمكانــات المتوفــرة، وتنظــر دائمًا للمســتقبل بإيجابية وتبادر 
ببنــاء البيئــة المرنــة والمشــجعة علــى تحقيــق أفضــل النتائــج 

فــي هــذا القطــاع االســتراتيجي.
وبمناســبة إطــالق ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد 
ــي رئيــس  ــذي إلمــارة أبوظب ــان، عضــو المجلــس التنفي آل نهي
مكتــب أبوظبــي التنفيــذي »اســتراتيجية أبوظبــي الصناعيــة«، 
قــال معاليــه » تماشــيًا مــع توجيهات القيــادة الرشــيدة، تحرص 
وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة علــى مضاعفــة الجهــود 
واالســتعداد للمســتقبل والمســاهمة بكفــاءة وفعاليــة في تنويع 
االقتصــاد، واالســتفادة مــن المزايــا التنافســية لدولــة اإلمــارات 
وتكامــل األدوار بيــن كافــة الجهــات المعنية لبنــاء قطاع صناعي 
ــة  ــة ولوجســتية وبيئ ــى تحتي ــات وبن ــى ممكن قــوي يرتكــز عل

جاذبــة لالســتثمارات”.
وأضــاف معاليــه » تأتــي اســتراتيجية أبوظبــي الصناعيــة 
الجديــدة لتبنــي علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا االســتراتيجية 
الوطنيــة للصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة التــي أطلقتهــا دولــة 
اإلمــارات لتعزيــز دور القطــاع الصناعــي المحلــي ومســاهمته 
االقتصاديــة، حيــث تمكنــت الدولــة وخــالل فتــرة قصيــرة مــن 
تطويــر منظومتهــا الصناعيــة مــن خــالل التركيــز علــى تطويــر 
ــات  ــة للصناع ــات الالزم ــر اإلمكان ــة، وتوفي ــات القائم الصناع
المســتقبلية، واســتقطاب االســتثمارات التــي تدعــم الصناعــات 
الوطنيــة، كمــا تدعم هذه االســتراتيجية مســيرة النمــو الصناعي 
وتســاهم في تنميــة وتمكين وتأهيل الكــوادر اإلماراتية، وخلق 
اقتصــاد دائــري ذكــي وتطويــر نظــام بيئي مســتدام، واالســتثمار 
فــي تقنيــات المســتقبل، وتعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخاص، 
إضافة إلى خلق بيئة أعمال تدعم المســتثمرين ورواد األعمال، 
مــن خــالل البرامــج التحفيزيــة الجديــدة والنوعيــة مثــل ’اصنــع 
فــي اإلمــارات‘، بمــا يعــد خطــوة عمليــة رائــدة لدفــع عجلــة 

النمــو الصنــاع فــي الدولــة”.
وأوضــح معاليــه أن االســتراتيجية الجديــدة ســتدعم مســاعي 
دولــة اإلمــارات لتحقيــق الحيــاد المناخــي بحلــول عــام ٢٠5٠ 
والخطــة الوطنيــة للتغيــر المناخــي، مــن خــالل تعزيــز فــرص 
ــع الذكــي وبرامــج  القطــاع الصناعــي األخضــر وتكامــل التصني

إدارة كفــاءة الطاقــة.
وقــال معاليــه » تحظــى دولــة اإلمــارات بمزايــا عديــدة تعزز 
مــن مكانتهــا الرائــدة كمركز عالمــي للتصنيع والصناعــة بما فيها 
الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي وإمكانيــات التصديــر والوصول 
إلى سالســل التوريد الرئيســية واتفاقيات الشراكة االستراتيجية، 
والسياســات واألطــر التنظيميــة المحفــزة وتوفــر المــواد الخــام 
ــة  ــة، والبني ــة والمتجــددة، والكــوادر المؤهل والطاقــة التقليدي
ــة  ــتية المتقدم ــات اللوجس ــل والخدم ــة للنق ــة المتكامل التحتي

ــة  ــاة عالي ــات، وجــودة الحي ــا االتصــاالت والمعلوم وتكنولوجي
المســتوى ضمــن مجتمــع متنــوع وآمــن”.

وشــدد معالي الدكتور ســلطان الجابر على أن تجربة أبوظبي 
الصناعيــة المتمثلــة في تطوير مناطــق متخصصة بأعلى المعايير 
العالميــة ســاهمت بشــكٍل كبيــر فــي جــذب االســتثمارات فــي 
قطاعــات الصناعة والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، وأعرب عن 
ثقتــه أن اســتراتيجية أبوظبــي الصناعية الجديدة ســتحقق خالل 
الفتــرة نقلــة نوعيــة فــي القطــاع الصناعــي الوطنــي وســيكون 

لهــا أثــر إيجابي علــى االقتصاد المحلــي«.وام

قــال معالــي محمــد علــي الشــرفاء الحمــادي 
رئيــس دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي أبوظبــي 
إن القطــاع الصناعــي فــي اإلمــارة يواصــل دوره 
الحيــوي إذ بلغــت مســاهمته 8٣.5 مليار درهم 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألبوظبــي خــالل 
ــر  ــه أكب ــا يجعل ــو م ــام الماضــي ٢٠٢١ وه الع
القطاعــات غيــر النفطيــة مــن حيث المســاهمة 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
جــاء ذلــك فــي كلمــة معاليــه خــالل إطــالق 
اســتراتيجية أبوظبــي الصناعيــة بحضــور معالــي 
الدكتور ســلطان بن أحمــد الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبداهلل بن طوق 
المــري وزيــر االقتصــاد ومعالــي الشــيخ عبــداهلل 
بــن محمــد آل حامــد رئيــس دائــرة الصحــة - 
أبوظبــي وعبــداهلل الهاملــي رئيس قطــاع المدن 
االقتصاديــة والمناطق الحــرة – مجموعة موانئ 

أبوظبــي وعــدد من المســؤولين.
وقــال رئيــس دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي 
أبوظبــي - فــي تصريحات لوكالــة أنباء اإلمارات 
»وام« - إن التمويــل الصناعــي يتطلــب وضــع 
أطــر جديــدة حيــث ســيتم إنشــاء كيــان تمويلي 
للصناعــة فــي إمــارة أبوظبــي خــالل المرحلــة 
المقبلة بهدف تمويل الصناعات الكبيرة وتقديم 
التمويل الالزم للشــركات الصغيرة والمتوســطة.

ولفــت معاليــه إلــى وجــود العديــد مــن 
ــي  ــي ف ــتثمار الصناع ــة لالس ــادرات الجاذب المب
أبوظبــي تتمثــل فــي تخفيــض أســعار الكهربــاء 
والماء والغاز وأســعار األراضي الصناعية بنســب 
تتماشــى مع طبيعة كل صناعة ..مشــيرا إلى أن 
مبادرة »شــركاء أبوظبي« تســتهدف اســتقطاب 
شركاء محليين ودوليين في القطاعات الصناعية 
المهمــة بما يتماشــى مع اســتراتيجية الصناعات 

ــي أبوظبي. ف
وقــال إن القطــاع الصناعــي يعــد قــّوة دافعة 
تســهم فــي تمكين أبوظبي ودولــة اإلمارات من 
تعزيــز التنويــع االقتصــادي حيــث تعــد أبوظبي 
نموذجــًا للبيئــة المالئمــة التــي توفرهــا دولــة 
اإلمــارات للقطــاع الصناعــي الــذي يمثــل ركيزة 
رئيســة مهمة لتنويع وتوســيع االقتصــاد وتعزيز 

مكانــة أبوظبــي إقليميــًا ودوليًا.
ــل  ــة يمث ــاع الصناع ــه أن قط ــد معالي وأك
ــتدامًا  ــاًل ومس ــاهمًا فاع ــيًا ومس ــدًا أساس راف
لالقتصاد المحلي في ظل المساعي الستقطاب 
الصناعــات المتطورة والتكنولوجيــة وتحديدًا 
ــكار  ــى االبت صناعــات المســتقبل القائمــة عل
والتطويــر المتواصــل نحــو تحقيق االســتدامة 
ــة االســتراتيجية  ــع الرؤي ــادة تماشــيًا م والري

لقيادتنــا الرشــيدة.
وأشــار إلــى أن قطــاع التصنيــع فــي أبوظبــي 
شــهد نمــوًا كبيــرًا خــالل الســنوات الماضيــة مع 
ــن  ــذ م ــة تتخ ــة صناعي ــن 85٠ مؤسس ــر م أكث
أبوظبي مقرًا لها باإلضافة إلى 7 جهات مشــغّلة 
للمناطــق الصناعيــة في اإلمارة ُتســهل ممارســة 
األعمــال واالزدهــار كما يعتبر القطــاع الصناعي 
فــي دولــة اإلمــارات األكثر تنافســيًة فــي العالم 

العربــي وفقــًا ألحــدث التصنيفــات العالمية.
وأوضــح أن دولــة اإلمــارات تقدمــت خــالل 
ــة ٣٠  ــي المرتب ــل ف ــز لتح ــد 5 مراك ــام واح ع
ــي  ــر األداء الصناع ــر مؤش ــًا حســب تقري عالمي

التنافســي الصــادر عــن منظمــة األمــم المتحــدة 
للتنميــة الصناعيــة »يونيــدو« لعــام ٢٠٢١ الــذي 
ُيقّيــم األداء الصناعــي فــي ١5٢ دولــة، وقــال : 
بالمقارنــة مــع تصنيفهــا عــام ٢٠١7 فــي مؤشــر 
اليونيــدو فقــد نجحــت اإلمــارات فــي التقــدم ٩ 
مراكــز وهــو مــا يــدل علــى القــدرة التنافســية 
لقطــاع التصنيــع ومنظومة األعمال فــي الدولة.

وأكــد معالــي محمد علي الشــرفاء أن القطاع 
الصناعــي يقوم بــدور محوري فــي اقتصاد دولة 
اإلمــارات ويمثــل القطــاع الصناعي فــي أبوظبي 
٤٠% مــن إجمالــي القطــاع فــي الدولــة حيــث 
اســتثمرت اإلمــارة أكثــر مــن 5١ مليــار درهــم 
خــالل الـ١5 ســنة الماضية لتأســيس بنيــة تحتية 

متكاملــة للتصنيع.
وقال: إن إطالق استراتيجية أبوظبي الصناعية 
يأتي لدعم المنظومة االقتصادية لإلمارة والدولة 
حيــث تؤكــد هــذه االســتراتيجية إدراك أبوظبي 
واســتجابتها لطبيعــة التحــوالت التــي يشــهدها 
العالــم إذ تعمــل علــى تســريع وتيــرة التغييــر 
واالســتمرار فــي تمكيــن االزدهــار االقتصــادي 
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي .. ومــن 
خــالل قيامهــا بتطوير منظومــة متكاملة وخطط 
ــا  ــي تتيحه ــرص الت ــن الف ــتفادة م ــة لالس عملي
ــة  ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــوالت االقتصادي التح
ــق  ــن تحقي ــي م ــت أبوظب ــة تمكن والتكنولوجي

نمــو متوازن ومســتدام مــن أجل خيــر وازدهار 
لبالد. ا

وأوضــح أن رؤيــة أبوظبــي ٢٠٣١ تســهم فــي 
جعــل اإلمــارة الوجهــة األكثــر تنافســية لقطــاع 
التصنيع في المنطقة، والوجهة الرائدة لصناعات 
المســتقبل، وقــال : نســعى لتحقيــق ذلك بدعم 
النمــو الصناعــي فــي ظــل اقتصاد دائــري وذكي 
لتعزيــز القيمــة المضافــة، وتحقيــق االســتفادة 
القصــوى مــن الفــرص وضمــان التنافســية مــن 
حيــث التكلفــة، واســتخدام تقنيــات وأســاليب 
ــاءات  ــة الكف ــة وتنمي ــة الرابع ــورة الصناعي الث
ــز  ــر منظومــة القطــاع الصناعــي، وتعزي وتطوي

سلســلة اإلمــداد.
وأعرب عن ثقته في أن تســهم االســتراتيجية 
الصناعيــة الطموحــة فــي ترســيخ متانــة ومرونة 
االقتصــاد خــالل العقــود المقبلــة حيــث تتوافق 
اســتراتيجية أبوظبي الصناعية مع االســتراتيجية 
المتقدمــة  والتكنولوجيــا  للصناعــة  الوطنيــة 
»مشــروع ٣٠٠ مليــار« حيــث ُتمثــل إطــارًا 
متكامــاًل يوفــر الظــروف المالئمــة لتأســيس 

وازدهــار المؤسســات.
وقال معاليه إن استراتيجية أبوظبي الصناعية 
تضع األســس المتينة والمالئمة لتحقيق أهدافنا 
ــتثمارات  ــذب االس ــة، وج ــادة اإلنتاجي ــي زي ف
الصناعيــة وتســعى إلــى تعزيز مفهــوم االقتصاد 
الدائــري، والذكــي، والمســتدام وتحفيــز القيمة 
المضافــة وضمــان القــدرة التنافســية مــن حيث 

لتكلفة. ا
وأشــار إلــى أنــه وفــي ظــل منظومــة األعمال 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــق الش ــي تحق الت
ــتثمار  ــريعات المشــجعة لالس ــاص، والتش والخ
والمســتثمرين، يمكننــا التأكيــد علــى أننــا علــى 
عتبــة مرحلــة جديــدة مــن النمــو االقتصــادي.

وأوضــح معاليــه أن االســتراتيجية تركــز على 
دعــم وتعزيــز النمــو الصناعــي فــي المجــاالت 
ذات األولويــة فــي اســتراتيجيتنا، والتــي تشــمل 
القطاعــات الفرعية التالية: الصناعات الكيميائية 

والصناعــات  والمعــدات  اآلليــات  وصناعــة 
ــات  ــات وصناع ــة اإللكتروني ــة وصناع الكهربائي
النقل والصناعــات األغذية والصناعات الدوائية.

وأشــار معاليه إلى أن هذه المبادرات تشــمل 
على سبيل المثال برامج الحوافز الخاصة بسداد 
ــة،  ــعار الطاق ــز الخاصــة بأس ــوم، والحواف الرس
وبرنامــج القائمــة الذهبيــة الــذي يهــدف لدعــم 
المنتجات المحلية ضمن المشــتريات الحكومية 
والشــركات شــبه الحكوميــة حيــث ارتفــع عــدد 
ــة  ــة الذهبي ــن القائم ــة ضم ــع الُمدرج المصان
إلــى ١٤5 مصنعــًا وبرنامــج شــركاء أبوظبــي 
الــذي يســتهدف جــذب االســتثمارات الصناعيــة 
للقطاعــات ذات األولويــة، باإلضافــة إلــى ذلــك 
تضــم المبــادرات توفيــر حلــول ومنتجــات مالية 
تناســب احتياجــات المشــاريع الصناعيــة، كمــا 
ــورة  ــج الث ــة ببرنام ــز الخاص ــاهم الحواف ستس
الصناعيــة الرابعــة فــي تســريع وتيــرة التحــول 
التكنولوجي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وقــال إن االســتراتيجية تســتهدف زيــادة 
مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلي 
ــار  ــى ١7٢.١ ملي ــي ليصــل إل ــي ألبوظب اإلجمال
درهــم بحلــول عام ٢٠٣١ وتوفيــر ١٣.٦٠٠ ألف 
وظيفــة جديــدة تتميــز بكفــاءة مرتفعــة وزيادة 
الصــادرات بنســبة ١٤٣% بقيمــة ١78.8٠ مليــار 
درهــم، ومــن أجــل تحقيــق أهدافنــا الطموحــة 
قامــت حكومــة أبوظبــي بتخصيــص ١٠ مليارات 
درهم كاستثمارات لتحقيق أهداف االستراتيجية 
الصناعية والتي ســيتم استثمارها لتنفيذ البرامج 
والمبــادرات ضمــن هــذه االســتراتيجية، التــي 

ســتعزز تنافســية القطــاع واقتصــاد أبوظبــي.
وأكــد معاليــه أن القطــاع الصناعــي فــي 
أبوظبــي يتميــز بالقــدرة علــى االســتفادة مــن 
بيئــة األعمــال الُمحفــزة، بمــا فــي ذلــك التــزام 
الحكومــة الراســخ لتنميــة التصنيــع والصناعــات 
غيــر النفطية، فضــاًل عن البنية التحتية الشــاملة 
والمتطــورة، والتــي تشــمل الموانــئ والطــرق 

والمجمعــات الصناعيــة وغيرهــا.
وأشــار إلــى أن الخطــوات المتســارعة التــي 
قطعتهــا أبوظبــي لتعزيــز موقعهــا ضمــن رواد 
ــي  ــة األســس الت ــد متان ــي تؤك القطــاع الصناع
أرســتها قيادتنــا الحكيمــة، وتمهــد لنــا الطريــق 
لتحقيــق نمــو اقتصــادي حيــوي ومســتدام علــى 
مــدى الخمســين عامــًا القادمــة ومــا بعدهــا، إذ 
ــة فــي مؤشــرات  يعــد التقــّدم المســتمر للدول
التنافســية دليــاًل علــى أننــا نســير فــي الطريــق 
الصحيــح لتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للقيــادة 

الحكيمــة.
مــن جانبــه قــال عبــداهلل الهاملــي لـــ »وام« 
ــب  ــرة تلع ــق الح ــي والمناط ــئ أبوظب إن موان
ــة  ــتراتيجية الصناع ــم اس ــي دع ــيا ف دورا رئيس
ــات  ــن خدم ــره م ــا توف ــي بم ــاد أبوظب واقتص

ــتمرين. ــول للمس ــة وحل متكامل
ــئ  ــة فــي موان وأضــاف أن المنطقــة الصناعي
أبوظبــي ســاهمت بنحــو ٤٠ مليــار درهــم فــي 
الناتــج المحلــي إلمــارة أبوظبــي مشــيرا إلــى أن 
المناطــق الصناعيــة والحــرة فــي موانــئ أبوظبي 
تضــم أكثــر مــن ١5٠٠ مســتثمر ونحــو أكثــر من 
ــق  ــي المناط ــتثمارات ف ــم اس ــار دره ١7٠ ملي

الصناعيــة.وام

سارة األميري: استراتيجية أبوظبي الصناعية تدعم التحول 
التكنولوجي وجذب االستثمارات النوعية

األسهم المحلية تضيف 481 مليار درهم لرأسمالها السوقي خالل النصف األول

سلطان الجابر: إطالق استراتيجية أبوظبي الصناعية يتماشى 
مع رؤية القيادة لتعزيز نمو وتطور الصناعة الوطنية

توجيهات القيادة الرشيدة تعزز القطاع 
الصناعي في اإلمارات العربية المتحدة، 

وتحديدًا على صعيد الصناعات التكنولوجية

االستراتيجية الجديدة تتماشى مع خطط 
ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة وتدعم تحقيق مستهدفاتها

التمويل الصناعي يتطلب 
وضع أطر جديدة حيث 
سيتم إنشاء كيان 

تمويلي للصناعة في إمارة 
أبوظبي خالل المرحلة 

المقبلة 

مبادرة »شركاء أبوظبي« 
تستهدف استقطاب 
شركاء في القطاعات 
الصناعية المهمة بما 

يتماشى مع استراتيجية 
الصناعات

مبادرات الجاذبة لالستثمار 
الصناعي في أبوظبي 
تتمثل في تخفيض 

أسعار الكهرباء والماء 
والغاز وأسعار األراضي 

الصناعية

قطاع الصناعة يمثل 
رافدًا أساسيًا ومساهمًا 
فاعاًل ومستدامًا لالقتصاد 
المحلي في ظل المساعي 

الستقطاب الصناعات 
المتطورة 

تضمين التكنولوجيا الالزمة لالرتقاء 
بمستوى المنتجات الصناعية سوف يعزز من 

تنافسيتها ويستقطب استثمارات جديدة

تعاون من أجل بناء قطاع صناعي 
قوي يرتكز على ممكنات وبنى تحتية 

ولوجستية وبيئة جاذبة لالستثمارات
تجربة أبوظبي المميزة في تطوير مناطق 

صناعية متخصصة تسهم باستقطاب 
االستثمارات في التكنولوجيا المتطورة

في كلمته خالل إطالق استراتيجية أبوظبي الصناعية
رئيس دائرة التنمية االقتصادية: إنشاء كيان تمويلي للصناعة في أبوظبي قريبًا

  محمد الشرفاء:
نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي 
في الناتج المحلي ألبوظبي إلى 172.1 مليار 

درهم بحلول 2031
توفير 13.600 ألف وظيفة جديدة تتميز 
بكفاءة مرتفعة وزيادة الصادرات بنسبة 
143% لتصل إلى 178.80 مليار درهم
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اقتصاد

أعلنــت »دي بــي ورلد« عن 
توســيع نطــاق شــراكتها الحاليــة 
مع الصندوق الوطني لالســتثمار 
والبنيــة التحتية في الهند، حيث 
سيســتثمر الصنــدوق رأس مــال 
أساسي بقيمة ٢٢.5 مليار روبية 
هندية )حوالي ٣٠٠ مليون دوالر 
أمريكــي( فــي حصــة مســاِهمة 
ــي  ــا ف ــى ٢٢.5% تقريًب تصــل إل
»هندوســتان بورتــس برايفــت 
ــة  ــركة تابع ــي ش ــد«، وه ليمت
ــة  ــل لمجموع ــة بالكام ومملوك

»دي بــي ورلــد«.
وســيصل اســتثمار الصنــدوق 
بموجــب هذه الصفقة التي ُتعد 
أكبــر اســتثمار فــردي للصندوق 
الوطنــي الرئيســي لالســتثمار 
والبنيــة التحتيــة إلــى مــا يقارب 

5٠٠ مليــون دوالر أمريكــي.
الصفقــة  هــذه  وتخضــع 
لشروط اإلكمال المعتادة، ومن 

المتوقــع أن تغلــق فــي موعــد أقصــاه الربــع األول مــن عــام ٢٠٢٣.
وتعــد منصــة »هندوســتان بورتــس برايفــت ليمتــد« واحــدة مــن 
منصــات محطــات الحاويــات الرائــدة فــي الهنــد ولهــا ســّجل حافــل 

مــن النمــو علــى المــدى الطويــل.
وتقــوم الشــركة بتشــغيل خمــس محطــات حاويــات تعمــل علــى 
مناولــة أكثــر مــن 5 مالييــن حاويــة نمطيــة قيــاس ٢٠ قدًمــا، وتمثــل 
حصــة تزيــد عــن ٢٠% في الســوق الوطني. وتقع هــذه المحطات في 
مراكــز إســتراتيجية للنمــو تشــمل مومبــاي )٢(، ومونــدرا، وتشــيناي، 

وكوتشين.
وســيعمل هذا االســتثمار من الصنــدوق الرئيســي التابع للصندوق 
الوطنــي الهنــدي لالســتثمار والبنيــة التحتيــة علــى توســيع الشــراكة 
الحاليــة بيــن »دي بــي ورلــد« والصندوق الوطني الهنــدي، والذي تم 
تأسيسه من خالل إنشاء شركة »هندوستان إنفرالوج برايفت ليمتد« 
فــي عــام ٢٠١8. وقــد أقامــت »هندوســتان إنفرالوج برايفــت ليمتد« 
منــذ تأسيســها اســتثمارات كبيــرة فــي الخدمات اللوجســتية بالســكك 
الحديدية، ومجمعات الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، ومحطات 

شــحن الحاويــات، والمناطــق 
االقتصاديــة، والبنيــة التحتيــة 
ــات  ــد، والخدم ــل التبري لسالس
ــك  ــة، وذل ــتية التعاقدي اللوجس
ــة  بهــدف إنشــاء منصــة متكامل
رائــدة للخدمــات اللوجســتية 

فــي الســوق.
ومــع تطــّور سلســلة القيمــة 
ــد  ــة، توج ــر تكاملي ــح أكث لتصب
فــرص نمــو مهمــة عبــر الموانئ 
ــال  ــي مج ــا وف ــة بأكمله الهندي
الخدمــات اللوجســتية، وتتخــذ 
ــس  ــتان بورت ــن »هندوس كل م
برايفــت ليمتــد« و«هندوســتان 
إنفرالوج برايفت ليمتد« موقًعا 
مناســًبا يمّكنهما من اغتنام هذه 

الفرص.
المــال  رأس  وسيســاعد 
ــذه  ــره ه ــذي توف ــي ال األساس
البنيــة  تطويــر  فــي  الصفقــة 
التحتية الجديدة، وتعزيز كفاءة 
سلســلة التوريــد، ودعــم مبــادرات النمــو المســتقبلية لـــ هندوســتان 
بورتس برايفت ليمتد. وســيؤدي االســتثمار في هذا الكيان المشــترك 
ــث  ــر مــن حي ــاءة أكث ــا ســيوفر كف ــع، م ــط البضائ ــى تحســين رب إل

ــن. ــة المتعاملي ــين تجرب ــة وتحس التكلف
وقــال ســلطان أحمــد بــن ســلّيم، رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي لـــمجموعة »دي بــي ورلــد«: »ُيعــد توســيع شــراكتنا مــع 
الصنــدوق الوطنــي الهنــدي لالســتثمار والبنيــة التحتيــة التــي تشــمل 
منصــة الموانــئ الهنديــة اإلســتراتيجية التابعــة لنــا، امتــداًدا طبيعًيــا 
لعالقتنــا الحاليــة وتوحيــد لجهــود الطرفيــن مــن أجــل التركيــز علــى 
تقديــم حلــول شــاملة لسلســلة التوريد. وقــد أحرزنا منــذ بداية هذه 
الشــراكة مــع الصنــدوق تقدًمــا كبيــًرا فــي بنــاء شــبكة بنيــة تحتيــة 
داخليــة واســعة النطــاق للخدمــات اللوجســتية، والتــي تأتــي لتكمــل 
منصــة موانــئ الحاويــات الخاصــة بنــا. وال تــزال الهند تحظــى بنطاق 
ــا هــذه الصفقــة بتســريع  واســع وهــام مــن الفــرص، وستســمح لن
ــادة  ــات اللوجســتية مــن أجــل زي ــئ والخدم ــر الموان االســتثمار عب

العائــدات ألصحــاب المصلحــة المعنييــن لدينــا«. وام

أطلقت دولة اإلمارات، ممثلة بالبرنامج 
الوطنــي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
فــي وزارة االقتصــاد، وجمهوريــة كوريــا، 
ممثلــة بالبرنامــج الكوري لتبــادل المعرفة 

الملحــق بالمعهــد الكــوري للتنمية..
برنامجــًا للتعــاون المشــترك فــي مجــال 
ريــادة األعمــال ودعــم المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة، بهــدف تمكيــن المؤسســات 
والشــركات الصغيرة والمتوسطة اإلماراتية 
مــن النمو وتعزيز آليــات تمويلها وقدراتها 
التنافســية، بما يســاهم في تنمية االقتصاد 

الوطنــي فــي مجــاالت االقتصــاد الجديد.
يشــارك فــي البرنامــج ١١ جهــة اتحادية 
ــال  ــادة األعم ــاع ري ــة بقط ــة معني ومحلي
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي 
الدولــة، أبرزهــا وزارة الماليــة، ومصــرف 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، 
المشــاريع،  لتطويــر  وصنــدوق خليفــة 
ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، ومن الجانب الكوري 
المعهد الكــوري للتنمية، والمعهد الكوري 
للمشــتريات الحكوميــة وجامعــة هانيانج، 
وعــدد مــن المؤسســات الكوريــة األخرى.

ويتنــاول الجانبــان اإلماراتــي والكــوري 
خالل فترة البرنامج والتي تصل ١١ شــهرا، 
مناقشــة تعزيز مجــاالت التعاون في قطاع 
ريــادة األعمــال وآليــات تطويــر المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة، حيــث ســيعمل 
المشــاركون علــى تحليل بيئــة األعمال في 
البلديــن فيما يخص التشــريعات والقوانين 
والحوافز وأطر التطوير والنمو لبيئة ريادة 
األعمــال، إضافــة إلــى بحث آليــات تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات 

التمويلية.
وأكــد ســعادة عبد اهلل آل صالــح، وكيل 
وزارة االقتصــاد، أن دولة اإلمارات تحرص 
علــى تنافســية بيئــة األعمــال وتنمية قطاع 
ريــادة األعمــال باعتبــاره أحــد مرتكــزات 

النمــوذج االقتصــادي الجديــد فــي الدولــة 
ومحــورًا أساســيًا في تنوع مصــادر الدخل، 
حيــث تهــدف رؤيــة الدولــة أن تصبــح 
ــذي  ــال ال ــرواد األعم ــي ل المقصــد العالم
يدعــم بــدء تأســيس أعمالهــم وتطويرهــا 
وتوســيعها وذلــك مــن خــالل توفيــر بيئــة 
جاذبة لالســتثمارات واألعمال، بما يساهم 
فــي بنــاء اقتصــاد المســتقبل وفــق مبــادئ 
ومســتهدفات الخمســين ومحددات مئوية 

.٢٠7١ اإلمارات 
مــع  التعــاون  إن  ســعادته  وأضــاف 
الجانــب الكــوري يشــكل محطــة جديــدة 
لالطــالع على أفضــل وأحدث الممارســات 
العالميــة الرائدة في مجال ريادة األعمال، 
وتمثــل فرصــة لدعــم الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة وتزويدهــا بالممكنــات التــي 
تعــزز مــن فــرص نموهــا وآليــات تمويلهــا 
ــف  ــي مختل ــة ف ــى المنافس ــا عل وقدراته
األنشــطة االقتصاديــة ســواء علــى مســتوى 
التوســع لألســواق  أو  المحلــي  الســوق 
ــة  ــة بيئ ــن تنمي ــزز م ــا تع ــة، كم الخارجي
األعمــال واالســتثمار في الدولــة، وتعريف 
أصحــاب المصلحــة بالتجــارب الناجحة في 

مجــال ريــادة األعمــال«.
وتعد دولــة اإلمارات من الدول الرائدة 
فــي مجــال ريــادة األعمــال، حيــث احتلت 

المركــز األول فــي ريــادة األعمــال حســب 
 »GEMS« المرصد العالمي لريادة األعمال
لعــام ٢٠٢١، فــي الوقت نفســه تعــد دولة 
ــي  ــه ف ــذى ب ــًا يحت ــًا عالمي ــا نموذج كوري
مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
ويأتــي إطــالق البرنامــج فــي إطــار الــرؤى 
واالســتراتيجيات المشــتركة للبلديــن فــي 
ــادة األعمــال ولتبــادل أفضــل  ــال ري مج

الممارســات فــي هــذا الجانب.
وكانــت وزارة االقتصــاد وقعــت مؤخرًا 
مذكرة تفاهم مع اتحاد المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة بجمهوريــة كوريــا خالل شــهر 
أبريل الماضي، بهدف تعزيز آفاق التعاون 
المشــترك بيــن البلديــن فــي مجــال دعــم 
وتنمية ريادة األعمال وتبادل الخبرات في 
مجــال المشــتريات الحكوميــة ودورها في 
زيــادة فــرص النمــو والمنافســة للمنشــآت 

والمتوسطة. الصغيرة 
يذكر أن الوزارة أطلقت الهوية الجديدة 
للبرنامــج الوطنــي والتــي تقدم مــن خاللها 
ــن أصحــاب المشــاريع  ــال م ــرواد األعم ل
الصغيــرة والمتوســطة مــن مواطنــي دولــة 
اإلمــارات عــددا من المبــادرات والخدمات 
المتكاملة والمتميــزة لرفد أعمالهم بمزيد 
مــن ممكنــات النمــو وأدوات الوصول إلى 

السوق.وام

وقعــت اإلدارة العامــة لجمارك أبوظبي 
مــع شــركة »شــينا يــو اي ايــه اندســتريال 
كاباسيتي كوبيريشن جيانغسو ديفولوبمنت 
انــد مانيجمنــت ليمتــد«، افتراضيــًا مذكرة 
ــة  تفاهــم بشــأن »تيســير التجــارة وتنمي
االســتثمار«، تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون 
عبر تســهيل التجارة ودعم تنمية االستثمار 

فــي أبوظبــي وفــق التشــريعات النافذة.
وجــاءت مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا 
مــن قبــل جمــارك أبوظبــي ســعادة مبارك 
مطر الـــمنصوري الـــمدير التنفيذي لقطاع 

العمليــات، ومــن جانــب الشــركة يونجانج 
زو المديــر العــام للشــركة، لتعكــس قــوة 
ــة اإلمــارات  التكامــل والشــراكة بيــن دول
العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية 
الصديقة في العالقات التجارية التي تشهد 

نمــوًا متســارعًا خــالل الســنوات األخيرة.
وقــال ســعادة مبــارك مطــر المنصــوري 
إن اإلدارة العامــة لجمــارك أبوظبــي تعمل 
باســتمرار علــى تعزيــز كفــاءة أداء القطاع 
الجمركــي بمــا يدعــم رؤيتهــا بــأن نكــون 
هيئــة جمركية رائدة عالميــًا، تقود التغيير 

سعيًا لتعزيز األمن وتسهيل التجارة وتقديم 
ــًا  ــزة، وهــذا مــا ظهــر جلي خدمــات متمي
خــالل الفترة الماضية مع إطالقنا مجموعة 
مــن الخدمات االســتباقية لمتعاملينا والتي 
ســاهمت بشــكل فاعــل فــي نمــو حجــم 
التجــارة، إذ تقــدم اإلدارة مجموعــة مــن 
الخدمــات االســتراتيجية التــي تعتمــد على 
ــي  ــذكاء االصطناع ــة وال ــات الرقمي التقني
ــات  ــر العمــل وتســهيل عملي ألجــل تطوي
ــالت  ــاز المعام ــي وإنج ــش الجمرك التفتي

بســرعة ودقــة.وام

»دي بي ورلد« و الصندوق الوطني الهندي لالستثمار 
والبنية التحتية يوّسعان شراكتهما اإلستراتيجية

أراضي دبي تستقبل القنصل العام لليابان لبحث آفاق 
التعاون العقاري المشترك

اإلمارات وكوريا تطلقان برنامجًا للتعاون المشترك في مجال 
ريادة األعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

»جمارك أبوظبي« توقع مذكرة تفاهم بشأن »تيسير 
التجارة وتنمية االستثمار«

»ماغناتي« تطلق أول سوق إلكتروني يعمل بتقنية »ميتافيرس«

اســتقبل سعادة سلطان بطي بن مجرن، 
مديــر عــام دائــرة األراضــي واألمــالك فــي 
دبــي القنصل العام لليابان في دبي الســيد 
نوبورو سيكيجوتشي، وذلك بهدف االطالع 
علــى تجربــة الدائــرة الرائــدة فــي القطــاع 
ــدًا فــي مجــال التســجيل  العقــاري وتحدي
العقــاري، وتعزيز ســبل التعاون المشــترك 
بيــن أراضــي دبــي والجهــات المعنّيــة 

بالتســجيل العقــاري فــي اليابان.
ــرز  ــاء أب ــالل اللق ــان خ ــث الجانب وبح
ــر العالميــة المتبعــة  الممارســات والمعايي
فــي القطــاع العقــاري فــي دبي، كمــا اطلع 
القنصل العام على األنظمة واآلليات المتبعة 
فــي عمليات التســجيل والتنظيم العقاري .

وتحــرص دائــرة األراضــي واألمــالك 
فــي دبــي علــى تعزيــز ســبل التعــاون مــع 
جميــع الجهات المحلّيــة والعالمّية، لتبادل 
ــا  ــط معه ــز أواصــر التراب ــرات وتعزي الخب

للوصــول إلــى أفضــل المعاييــر العالميــة، 
بمــا يتماشــى مــع الخطــط االســتراتيجية 
ــاءة  ــز والكف ــق التمّي ــرة، نحــو تحقي للدائ

فــي العمــل.
كما تؤكد أراضي دبي أّن هذه اللقاءات 
والزيــارات من شــأنها أن ُتثري المعلومات 
لدى جميع األطراف، لالستفادة في تطوير 
الخطــط الطموحــة لخدمــة المجتمــع مــن 
ــز  ــي ســّباقة فــي التمّي أجــل أن تبقــى دب

فــي مختلف مناحــي الحياة.

لحلــول  »ماغناتــي«  شــركة  تطلــق 
المدفوعات، المملوكة بالشــراكة بين كل من 
بنك أبوظبي األول وبروكفيلد لألعمال، منصة 
»Magnati-MetaV«، التي تعد أول ســوق 
إلكترونــي يعمــل بتقنيــة الواقــع االفتراضــي 
ثالثــي األبعــاد »ميتافيــرس«، والتــي ســتتيح 
للمســتخدمين ممارســة التجــارة اإللكترونية 

بأســلوب جديــد ومبتكــر.
ــاط  ــر األنم ــى تطوي ــة إل ــدف المنص وته
الســلوكية واالنتقــال بهــا مــن »التجــارة 
اإللكترونيــة« إلــى »التجــارة التجريبيــة«، 
ضمــن عالــم افتراضــي ثالثــي األبعــاد يوفــر 
ــة وحســية،  ــات بصري للمســتخدمين معلوم
ويســاهم فــي االرتقــاء بجــودة المعلومــات.

وتوفر منصة »Magnati-MetaV«، التي 
تعتمد على تقنية البلوكتشين الخاصة بشركة 
ــرق  ــي الش ــة ف ــار التجزئ ــي«، لتج »ماغنات
ــدًا ومبتكــرًا للوصــول  األوســط أســلوبًا جدي
إلــى العمــالء والتفاعــل معهــم، فهــي تتيــح 
للعالمــات التجاريــة المشــاركة فــي تصميــم 
ــمح  ــت تس ــى اإلنترن ــة عل ــر افتراضي متاج
للمســتهلكين رؤيــة عــروض البيــع بالتجزئــة 
ــة حســية  والتفاعــل معهــا مــن خــالل تجرب

متعــددة األبعــاد.

متعــددة  مزايــا  المنصــة  تقــدم  كمــا 
ــن خــالل  ــة م ــة اإللكتروني ــال التجاري لألعم
حلــول تعالــج تحديــات التجــارة اإللكترونيــة 
الشائعة، وتعمل على تزويد التجار باألدوات 
التــي تمكــن العمــالء مــن تجربــة المنتجــات 

بشــكل افتراضــي.
وتهــدف إلى مســاعدة تجــار التجزئة على 
تقليل عمليات إلغــاء المبيعات والمرتجعات 
ــدة  ــال الجدي ــو األعم ــزز نم ــل، وتع والتبدي
ــار،  ــن التج ــة م ــات مختلف ــرادات لفئ واإلي
بمــا فــي ذلك الهيئــات الحكوميــة، والتعليم، 

والفعاليــات، واأللعــاب.
وتعــد »Magnati-MetaV« أول منصــة 
واقــع افتراضــي ثالثــي األبعــاد »ميتافيــرس« 
مدمجــة تمامــًا مــع حلــول وبوابــات الدفــع 
ــارة  ــن التج ــال م ــهيل االنتق ــة لتس التقليدي
اإللكترونيــة إلــى التجــارة التجريبيــة، وتتيــح 
ــالل  ــن خ ــات م ــات والخدم ــع للمنتج الدف
البطاقــات والمحافــظ الرقميــة ومختلــف 
أســاليب الدفع الرقمية األخرى المستخدمة.

ــا كومــار، الرئيــس التنفيــذي  وقــال رامان
لشــركة ماغناتــي » تشــكل المنصــة تطــورًا 
طبيعيــًا الســتراتيجيتنا القائمة على مســاعدة 
التجــار وتمكنيهم من مواكبة التطورات التي 

ــا الرقمــي. تعتمــد التجــارة  يشــهدها عصرن
اإللكترونيــة فــي يومنــا هــذا علــى تجــارب 
المســتخدمين ثنائيــة األبعــاد، والتــي تواجــه 
ــق  ــة تتعل ــات مختلف ــال تحدي ــة الح بطبيع
بالعائدات وإلغاء عمليات الشراء وخيبة أمل 
Magnati- العمــالء، ومــن هنــا تبرز أهميــة

MetaV وقدرتهــا علــى تمكيــن العميــل مــن 
تجربــة المنتــج أو الخدمــة؛ وبالتالــي التقليل 
بشــكل كبيــر مــن هــذه التحديــات، باإلضافة 
إلــى خلــق فــرص متعــددة للكيانــات التــي 
ــرات  ــكان أو مق ــابقًا بالم ــدة س ــت مقي كان
العمــل الفعليــة، مثل المؤسســات التعليمية، 
وأماكن انعقاد مختلف الفعاليات واألنشــطة 

الرياضيــة والخدمــات الحكومية«.
وأضــاف » ســيتمكن تجــار التجزئــة فــي 
دولــة اإلمارات، باالســتفادة مــن المدفوعات 
من »ماغناتي« وتكنولوجيا الواقع االفتراضي، 
مــن بنــاء عالــم افتراضي يســهل الوصول إليه 
عبــر منصتنــا االفتراضيــة، ممــا يســاهم فــي 
إيجــاد مصــادر جديــدة لإليــرادات وتقديــم 
خدمات أسرع، وسيضفي التسوق عبر المنصة 
تجربــة جديــدة بحــّد ذاتهــا، مــع االحتفــاظ 
بآليــة دفــع مألوفــة تمامــًا ألي شــخص اعتــاد 
الدفع بالبطاقات أو المحافظ اإللكترونية«.وام

300 مليون دوالر حجم االستثمار األساسي 
للصندوق في منصة »هندوستان بورتس 
برايفت ليمتد« التابعة لموانئ الحاويات 
الهندية المشّغلة من قبل »دي بي ورلد«

تمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة اإلماراتية 
من النمو وتعزيز آليات تمويلها وقدراتها التنافسية

يشارك في البرنامج 11 جهة اتحادية ومحلية معنية بقطاع 
ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة

دبي - الوطن

احتفلت مبادلة للبترول - الشركة الدولية 
للطاقــة التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرًا لها.. 
بالذكــرى الســنوية العاشــرة لتأسيســها بعــد 
إثبــات جدارتهــا باعتبارهــا كيانــا مســتقاًل عن 
وحــدة الطاقــة فــي مبادلــة في العــام ٢٠١٢.

وواصلــت منــذ ذلــك الحين تحقيــق النمو 
ــول  ــوقًا ح ــي ١١ س ــا ف لتســجل حضــورا له
العالــم، كمــا توظــف أكثــر مــن 5٠٠ شــخص، 
وتســهم بشــكل كبير في تحول الطاقة، وذلك 
مــن خــالل محفظتهــا التــي تركــز علــى الغاز، 
عــالوة علــى تركيزهــا االســتراتيجي للتخلــص 

مــن االنبعاثــات الكربونيــة فــي عملياتها.
ــدى  ــى م ــرول عل ــة للبت ــت مبادل وتمكن
الســنوات العشــر الماضيــة مــن تســجيل 
خطــوات كبيــرة فــي تعزيــز حجمهــا ونطــاق 
انتشــارها، حيــث زاد إجمالــي أصولها بنســبة 
55% بينمــا ارتفــع إنتاجهــا بنســبة ٣٢%. وفي 
وقــت ســابق من هــذا العــام أعلنت الشــركة 
عــن وصولهــا إلــى نصــف مليــون برميــل مــن 
ــي  ــى ف ــًا للمــرة األول ــئ يومي النفــط المكاف
تاريخهــا، مســجلة بذلــك زيــادة بنســبة ٢٢% 
فــي حجــم اإلنتــاج مقارنــة بمســتوياتها فــي 

العــام ٢٠٢١.
وقــال مصبــح الكعبــي، الرئيــس التنفيــذي 
لقطــاع االســتثمار فــي اإلمــارات فــي شــركة 
مبادلة لالستثمار ورئيس مجلس اإلدارة مبادلة 
للبتــرول.. » أصبحــت مبادلــة للبتــرول علــى 
مدى الســنوات العشــر الماضية العبًا رئيســيًا 
فــي قطــاع الطاقــة الدولــي. واعتمــادًا علــى 
محفظتنا المنحازة للغاية للغاز، واستراتيجيتنا 
التــي تضــع شــركتنا علــى المســار الصحيــح 
الغتنــام الفرص في قطاعات الطاقة الجديدة، 
ــع  ــًا م ــجم تمام ــرول تنس ــة للبت ــإن مبادل ف

اســتراتيجيتنا لتحــول الطاقة«.
مــن جانبــه، قال منصور محمــد آل حامد، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة مبادلــة للبتــرول.. 
» نــرى فــي هــذا اإلنجــاز عالمــة فارقــة فــي 
رحلتنــا. لقــد حققنــا نمــوًا هائــاًل علــى مــدى 
العقد الماضي، وأقمنا شــراكات قوية ودائمة 
مع جميع الجهات الرئيســية المعنية، ووفرنا 
الطاقــة بطــرق آمنــة ومســتدامة وموثوقــة. 
ويحدونا التفاؤل إزاء مستقبل مبادلة للبترول، 
الســيما وأننــا نركــز على تحــول الطاقــة، إلى 
جانب العمل على استكشاف قطاعات جديدة 
للطاقــة. وفــي هــذه المناســبة، أود أن أتقدم 

بالتهنئــة إلى كل من أســهم في نجاح رحلتنا، 
فــي الوقــت الــذي نتطلــع فيــه إلــى مواصلــة 
هــذه الشــراكات مــن أجــل خلــق المزيــد من 
القيمــة علــى المدى الطويل في المســتقبل«.

وكانــت الشــركة قد حولــت اســتراتيجيتها 
فــي العــام ٢٠١7 إلــى الغــاز الطبيعــي كوقود 
ــى مســتقبل  ــة إل ــي تحــول الطاق رئيســي ف
منخفــض الكربــون. وشــهد هــذا المحــور 
االســتراتيجي إطــالق الشــركة عــددًا مــن 
المشــاريع الكبــرى، ومــن أبرزهــا االســتحواذ 
علــى حصــة مشــاركة بنســبة ١٠% فــي حقــل 
ظهــر للغــاز المصــري ضمــن امتياز الشــروق، 
أمــا االســتثمار األحــدث فهو االســتحواذ على 
حصــة بنســبة ٢٢% في حقل تمــار للغاز قبالة 
شــواطئ إسرائيل. وتضم قائمة مشاريع الغاز 
الرئيســية األخــرى: حقــل بيجاجا للغــاز الذي 
تديــره مبادلــة للبتــرول فــي ماليزيــا، والــذي 
حقــق مؤخــرًا أول إنتاج تجاري للغاز، ووصل 
ــي، و  ــب قياس ــدم مكع ــون ق ــى 5٠٠ ملي إل

١٦.٠٠٠ برميــل مــن المكثفــات يوميــًا.
وفــي عامهــا العاشــر، أطلقــت مبادلــة 
للبتــرول محــورًا اســتراتيجيًا إضافيــًا ســيؤدي 
إلى توّســع الشركة في استراتيجيتها المنحازة 
للغــاز، والتوســع عبــر سلســلة قيمــة الغــاز، 
بمــا يتماشــى مــع التزامهــا بتحــول الطاقــة. 
وتحدد إســتراتيجية الشــركة الجديدة مســارًا 
تستكشــف مــن خاللــه الفــرص فــي قطاعات 
الطاقــة الجديــدة، مثــل الهيدروجيــن األزرق 
ــار  ــي إط ــون، ف ــن الكرب ــتخدام وتخزي واس

جهودهــا الراميــة للتخلــص مــن الكربــون 
مــن عملياتهــا.

وتستند الشركة في إستراتيجيتها الجديدة 
علــى أســاس قــوي ألداء األعمــال يضــاف إلى 
ذلــك قــوة محفظتهــا والتزامهــا طويــل األمــد 
ــات  ــى المجتمع ــي عل ــر إيجاب ــداث تأثي بإح
ــك: » إدارة  ــي ذل ــا ف ــا بم ــل فيه ــي تعم الت
حصــة مســاهميها فــي دولفيــن للطاقــة، أحد 
األصول التأسيســية لمحفظة مبادلة لالستثمار 
» إضافــة إلــى »نشــاطها التجــاري في جنوب 
شــرق آســيا، بمــا في ذلــك حقل روبــي للغاز 
فــي إندونيســيا، والــذي حقــق مؤخــرًا إنتاجًا 
ــار  ــى ٢5٠ ملي ــد عل ــاز يزي ــن الغ ــًا م تراكمي
ــد  قــدم مكعــب وحقــل جاســمين فــي تايلن
ــل  ــون برمي ــن 85 ملي ــر م ــجل أكث ــذي س ال
مــن اإلنتــاج التراكمــي، والحقليــن نونــغ يــاو 
ونانــورا اللذيــن حققــا أكثــر مــن ٢٠ مليــون 
برميــل مــن اإلنتــاج التراكمــي« كمــا تســتند 
االســتراتيجية :«تنميــة أنشــطتها االســتثمارية 
ــم  ــة كل عــام فــي مجــاالت التعلي المجتمعي
والبيئة وتنمية المجتمع وإشــراك الموظفين، 
حيث اســتفاد ١٤٢ ألف شخص من المشاريع 
فــي العــام ٢٠٢١ أي بزيــادة قدرهــا ٦٣% عن 
العــام ٢٠٢٠. وخــالل تفشــي جائحــة »كوفيد 
– ١٩« فــي العالــم قدمــت مبادلــة للبتــرول 
الدعــم للمجتمعات من خــالل دعم الحكومة 
والعامليــن فــي الخطــوط األماميــة بمجموعة 
واســعة مــن اإلجراءات العمليــة والتبرعات«.

كمــا تــم إطالق تقرير االســتدامة في العام 
٢٠٢٠، ووضــع إطــار عمــل واضح لالســتدامة 
للعــام ٢٠٢١ إضافــة إلــى تحقيــق أعلــى أداء 
ربعــي فــي مجــال الصحــة والســالمة واألمــن 
والبيئــة إضافــة إلــى تقديــم إســتراتيجية 
التحــول الرقمــي لضمــان وضــع االبتــكار 
وريــادة التكنولوجيــا فــي صميــم العمليــات 
ــر  ــراد لتطوي ــي األف ــن االســتثمار ف فضــال ع
المواهــب المحليــة، وتمكيــن التوطيــن مــن 
الوصــول إلــى ٦٠% فــي أبوظبــي، و ٩٦% عبر 
مكاتــب الشــركة فــي جنوب شــرق آســيا.وام

استحواذ إنتاج الغاز على نحو 70% من أنشطة الشركة
مبـادلـة للبتـرول تحتفـل بمـرور عـقـد من النمـو

تحقيق نمو بنسبة %55 
في إجمالي قيمة األصول 

وتسجيل زيادة بنسبة %32 
في إنتاجية العمل السنوية 

على مدى 10 سنوات
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اقتصاد

 أعلنت »اتصاالت اإلمارات«، التي أطلقت هويتها المؤسسية 
المحّدثة تحت العالمة التجارية »اتصاالت من &e«، أمس عن 
إطــالق تطبيق »GoChat Messenger« المتكامل والذي يتيح 
للمســتخدمين إجــراء المكالمــات الصوتية والمرئية واســتخدام 
ــة  ــع العائل ــة م ــل الدردش ــة مث ــا المتنوع ــن المزاي ــد م العدي
واألصدقــاء، والتحويــالت الماليــة، ودفــع الفواتيــر، واأللعــاب، 
واالطــالع علــى أحدث األخبــار والفعاليات، واســتخدام عروض 

وخصومات تطبيق »بسمات«، 
وغيرهــا العديد مــن الخدمات 

المنزلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن 
أطلقــت &eالهوية المؤسســية 
المحّدثة لـ«اتصاالت اإلمارات« 
التجاريــة  العالمــة  تحــت 
ــك  »اتصــاالت مــن &e«، وذل
انســجامًا مع مكانة المجموعة 
وهويتهــا التــي أطلقتها مؤخرًا 
إلــى  تحولهــا  ســياق  فــي 
ــًا فــي  ــدة عالمي مجموعــة رائ
مجــال االســتثمار التكنولوجــي 
تعمل على تمكين المجتمعات 
رقميــًا. وتعكــس هذه الخطوة 
الجهــود المتواصلة التي تبذلها 
الخدمــات  لتوفيــر  الشــركة 
المبتكرة التي تلبي احتياجات 
العمالء وتعزز جودة تجاربهم.

ويجســد هذا التطبيق رؤية 
»اتصــاالت مــن &e« وســعيها 
ــات  ــالء بالتطبيق ــد العم لتزوي
ــاء  ــة، واالرتق ــة السلس الرقمي
بالتجــارب التــي تعــزز أنمــاط 
وذلــك  الرقميــة،  حياتهــم 
ــب  ــاد الطل ــع ازدي ــيًا م تماش
علــى تطبيقــات االتصــال عبــر 
ــر  ــت أكث ــي بات ــت الت اإلنترن
ــذ تفشــي الجائحــة. رواجــًا من

وعكفــت »اتصــاالت مــن &e« علــى مواصلــة جهودهــا فــي 
تطويــر حلــول مبتكــرة لدعــم االتصــال الذكــي وتعزيــز القيمــة 
 GoChat Messengerوالتجــارب التي تقدمهــا للعمالء. ويعــد
أحــدث الحلول التي تضاف إلى مجموعة المنتجات والخدمات 
التــي تلبــي احتياجــات العمــالء لخدمــات االتصــال الذكيــة فــي 

المرحلــة الراهنة.
يشكل تطبيقGoChat Messenger منصة عالمية يمكن ألي 
 Android شــخص حــول العالــم تحميلــه من متاجــر تطبيقــات
وiOS، وال يتطلــب التســجيل فيــه ســوى رقــم هاتــف متحــرك 

ليســتمتع ســكان اإلمــارات بالتواصــل الســلس مــع األصدقــاء 
والعائلــة فــي جميــع أنحــاء العالم.

يقــدم التطبيــق ميــزات فريــدة ومتكاملــة للمشــتركين فــي 
اإلمــارات، ويتيــح لهــم االطــالع على أحدث األخبــار واألحداث 

فــي الدولــة، واالســتمتاع باأللعــاب المجانية.
ويهــدف التطبيــق إلــى تحســين تجــارب العمالء متيحــًا لهم 
ميــزة التحويالت المالية الدوليــة والمحلية، ودفع الفواتير عبر 
المحفظــة اإللكترونيــةeWallet. كمــا يقــدم التطبيــق للعمــالء 
ــات  ــار خدم ــك اختي ــي ذل ــا ف ــة بم ــة موثوق ــات منزلي خدم
تنظيف المنزل، وإجراء مسحة 
PCR في المنــزل، والخدمات 
المنزليــة لمراكــز التجميــل، 
والهدايــا. كمــا يمكــن للعمالء 
أيضًا استخدام مجموعة معينة 
من عروض وخصومات تطبيق 
»بسمات« مباشرًة عبر تطبيق

.GoChat Messenger
وأطلقت مجموعة اتصاالت 
e& عالمتهــا التجارية الجديدة

فــي ٢٣ فبرايــر ٢٠٢٢، والتــي 
تهدف من خالل اســتراتيجيتها 
إلى تســريع النمــو عبر نموذج 
أعمــال مــرن يمثــل قطاعــات 
األعمال الرئيســية للمجموعة. 
ويأتــي قطــاع االتصــاالت على 
رأس تلــك القطاعــات للحفــاظ 
علــى إرث المجموعة وتميزها 
فــي تقديــم خدمــات اتصاالت 
متفوقــة فــي دولــة اإلمــارات 
الدولــي.  المســتوى  وعلــى 
االســتثمار  علــى  وللتركيــز 
بمــا  للعمــالء،  التكنولوجــي 
ويعــزز  بتجاربهــم  يرتقــي 
e&« نمــط حياتهــم، تأتــي

العالــم  لتجعــل  الحيــاة«، 
الرقمــي من الجيــل التالي من 
الخدمات الرقمية مواكبًا وملبيًا 
لمتطلبــات الحيــاة اليوميــة للعمــالء، وتشــمل خدمــات الترفيه 
والبيــع بالتجزئــة وخدمات التنقــل والتكنولوجيــا المالية. ومن 
أجــل تعزيز االســتثمار التكنولوجــي للحكومات وقطاع األعمال 
والمشــاريع، تركــز »&eالمؤسســات« علــى زيــادة القيمة التي 
تقدمهــا &eللشــركات والحكومــات إلــى أقصــى حــد من خالل 
حلــول األمــن الســيبراني القوية والحوســبة الســحابية وإنترنت 
ــة المشــاريع  ــذكاء االصطناعــي، فضــاًل عــن خدم األشــياء وال
الضخمــة. وســتركز »&e« مــن خــالل »&eاالســتثمار« علــى 
الفــرص االســتثمارية وعمليــات االســتحواذ، لتعزيــز حضورهــا 

عالميــًا والعوائــد المقدمــة للمســاهمين.

أدخلــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي 
عــددًا مــن التحســينات المبتكــرة علــى 
ــا  ــع له ــن التاب ــة المتعاملي ــز رعاي مرك
لضمــان تجربــة متناســقة ومتكاملــة 
وسلســة للمتعامليــن من خــالل تحويله 
ــل  ــي متكام ــي تفاعل ــز رقم ــى مرك إل
يتيــح لهــم إجــراء معامالتهــم فــي أي 
وقــت ومــن أي مــكان حيــث يتضمــن 
موحــدة  معلومــات  قاعــدة  المركــز 
ومتطــورة تمكــن الموظفيــن مــن الــرد 
علــى استفســارات المتعامليــن بطريقــة 

أكثــر دقــة وســرعة.
تشــمل التحســينات الجديــدة قائمــة 
ديناميكيــة مدعومة بالذكاء االصطناعي 
تتيــح لموظفــي المركــز التعــّرف علــى 
حســاب المتصــل والوصــول إلــى ســجل 
تواصــل المتعامــل مــع الهيئــة عبــر 
وكذلــك  التواصــل  قنــوات  مختلــف 
التــي  الصوتيــة  المكالمــات  جميــع 
أجراهــا مــع الهيئــة والمراســالت عبــر 
المحادثــات  أو  اإللكترونــي  البريــد 
ــة  ــة والدردشــة الكتابي ــة المرئي الفوري
بيــن الطرفيــن بمــا يمّكــن موظفــي 
المركــز مــن خدمة المتعامليــن بطريقة 
أســرع وأكثــر كفــاءة. كمــا تتيــح قاعدة 
البيانــات الرقميــة التــي يتــم تحديثهــا 
بشــكل دوري التعــرف إلــى الفئــات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــن بم ــة للمتعاملي المختلف
المواطنيــن  وكبــار  الهمــم  أصحــاب 
والمقيميــن وعــدد مــن الفئات األخرى 
ــرد  ــي ال ــة ف ــم األولوي ــي منحه وبالتال
علــى المكالمــات لضمــان أعلى درجات 
الحرفيــة والجودة فــي تقديم الخدمات 
لجميــع متعاملــي الهيئــة. وخــالل عــام 
٢٠٢١ بلغــت نســبة جــودة المكالمــات 

ــي تلقاهــا المركــز ٩٦.٢١%. الت
وقــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر 
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي 
ــزم  ــي: »نلت ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب لهيئ
بتحقيــق رؤيــة وتوجيهــات صاحــب 
ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم الســمو الش
ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت
مجلــس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
لتســريع التحــول الرقمــي وجعــل دبــي 
المدينــة األذكــى واألســعد فــي العالم. 
ــي  ــذكاء االصطناع ــى ال ــاد عل وباالعتم
والروبوتات وأحدث التقنيات اإلحاللية 

للثــورة الصناعيــة الرابعــة نعمــل علــى 
ــر  ــى معايي ــق أعل ــا وف ــر خدماتن توفي
والموثوقيــة  والتوافريــة  االعتماديــة 
غيــر  نموذجــًا  ونقــدم  واالســتدامة 
ــة عــن  ــدي مــن الخدمــات الرقمي تقلي

طريــق أجهــزة وقنــوات ذكيــة«.
خدماتهــا  جميــع  الهيئــة  وتوفــر 
ــة  ــوات الرقمي ــن القن ــد م ــر العدي عب
تشــمل تطبيــق الهيئــة الذكــي وموقعها 
ــح مجموعــة مــن  ــي كمــا تتي اإللكترون
االفتراضــي  موظفهــا  عبــر  خدماتهــا 
ــذكاء  ــى ال ــذي يعتمــد عل ــاس« ال »رّم
االصطناعــي وأنظمــة »أليكســا« الذكية 
ــي  ــة الذك ــق الهيئ ــازون وتطبي ــن أم م
علــى ســاعات »أبــل« الذكيــة ومراكــز 
إســعاد المتعامليــن )الخدمــة الذاتيــة(.

ــن  ــة المتعاملي ــز رعاي ــّرف مرك يتع
الــذي يديــره مركــز البيانــات للحلــول 
ــورو( إحــدى الشــركات  ــة )م المتكامل
التابعــة لـــ مجموعــة »ديــوا الرقميــة« 
الــذراع الرقمــي لهيئــة كهربــاء وميــاه 
لــدى  المتصــل  حســاب  إلــى  دبــي 
الهيئــة وحالــة الحســاب لترتيــب قائمة 
الخيــارات بمــا يناســب نوعية الحســاب 
ــه  ــى النظــام توجي ــث يتول ــه حي وحالت
المتعامــل للخيــار األنســب مباشــرة 
بمــا يضمــن ســرعة االســتجابة وتلبيــة 

ــة. ــه بصــورة ذكي احتياجات
ــًا  ــًا ذكي ــز نظام ــن المرك ــا يتضم كم
ــل  ــعورية للمتعام ــة الش ــل الحال لتحلي

إضافــة إلــى نظــام متطــور لتحليــل 
رعايــة  لمركــز  الــواردة  المكالمــات 
المتعامليــن بمــا يمّكــن الهيئــة مــن 
وضــع خطط التطويــر واتخاذ القرارات 
الالزمــة بدقــة وســرعة لرفــع مســتوى 
ســعادة المتعاملين وتحســين تجربتهم.

يشــار إلــى أن هيئــة كهربــاء وميــاه 
دبي حققت المركز األول على مستوى 
العالــم فــي المعيــار العالمــي لتجربــة 
الثالــث  للعــام   )ICXS( المتعامليــن 
ــا  ــن تطبيقه ــك ضم ــي وذل ــى التوال عل
لمتطلبــات شــهادة المواصفــة العالميــة 
بتحديثهــا  المتعامليــن  تجربــة  فــي 
الجديــد«ICXS٢٠١٩« حيــث أحــرزت 
الهيئــة نســبة ١٠٠% ضمــن منظومــة 

ــم الخاصــة بالشــهادة. التقيي
وتعــد هــذه النتيجــة األعلــى عالميــًا 
في تاريخ المواصفة بنسختها المحدثة. 
كمــا حصلــت الهيئــة علــى ختــم )١٠٠% 
الورقيــة( مــن مؤسســة دبــي الرقميــة 
وانتهــت مــن التكامل الرقمــي مع أكثر 

مــن 5٠ جهة.
وقــد حصل مركــز رعايــة المتعاملين 
ــزو  ــة آي ــى شــهادة الجــودة العالمي عل
)٢٠١7-١8٢٩5( الخاصــة بإدارة مراكز 

رعايــة المتعامليــن.
ويضــم المركــز نخبــة مــن الكــوادر 
ــد  ــد العدي ــي تجي ــة الت ــة والمدرب المؤهل
ــة  ــة واإلنجليزي ــا العربي ــات منه ــن اللغ م
والهندية والفرنسية واألوردية وغيرها.وام

أعلنــت Hub7١، منظومــة التكنولوجيا 
ــي، و&eالمؤسســات  ــي أبوظب ــة ف العالمي
مــن مجموعــة &e المعروفــة ســابقًا باســم 
مجموعــة اتصاالت/،أمــس  عن إطالق أول 
مركــز تمّيــز في مجــال الــذكاء االصطناعي 

علــى مســتوى المنطقة.
ويعكــس إطــالق هــذا المركــز أهميــة 
المؤسســات  مــع  والتعــاون  الشــراكات 
والحكومــات والمســتثمرين والشــركات 
ــر ذكاًء  ــم أكث ــس عال ــاء أس ــئة إلرس الناش
وأمانــًا واســتدامة من خالل المشــاركة في 
طــرح حلــول خاصــة بالقطــاع وقائمة على 

ــذكاء االصطناعــي. ال
وّقع على الشراكة الخاصة بهذا اإلطالق 
فــي مقــّر Hub7١، بــدر العلمــاء، الرئيــس 
التنفيــذي باإلنابــة لـــHub7١؛ وســلفادور 
e&أنجــالدا، الرئيــس التنفيــذي لشــركة

المؤسســات، حيــث ســيوفر المركــز منصة 
لحلــول الــذكاء االصطناعــي ســيتم بناؤهــا 

وتوســيع نطاقهــا انطالقــًا مــن أبوظبــي.
وقال العلماء : سيوفر مركز التميز األول 
مــن نوعــه فــي المنطقــة في مجــال الذكاء 
 Hub7االصطناعــي، والــذي ســيتخذ مــن ١
مقــًرا له، بيئة مثالية إلطالق وتنمية حلول 
التكنولوجيا المبتكرة وتوســيع نطاقها، كما 
ســيتيح للشــركات الناشــئة فرص االستفادة 
مــن مجتمــع Hub7١ وبرامجــه ومنصاتــه 

المتخصصــة بتبادل المعارف والخبرات.
ســوق  تواصــل  أن  العلمــاء  وتوقــع 
نموهــا  العالميــة  االصطناعــي  الــذكاء 
ــى  ــن 5.5 إل ــا بي ــراوح قيمته ــرد لتت المط

١٢.5 تريليــون دوالر بحلــول العــام ٢٠٣٠، 
ممــا يوفــر فرصــا كبيــرة لقطاعــات النمــو 
االســتراتيجي علــى المســتويين االقتصادي 
واالجتماعــي فــي إمــارة أبوظبــي ..مؤكــدا 
ــر  ــل لتطوي ــة العم ــى مواصل ــرص عل الح
هــذه التقنيــات وتمكينهــا مــن االضطــالع 
بدورها كمحفــز لالقتصاد الوطني المتنوع 
والمســتدام انطالًقــا مــن التزامنــا بأهــداف 
ريــادة األعمــال التــي تضمنتها مســتهدفات 

ــارات ٢٠7١. ــة اإلم مئوي
وأضــاف الرئيــس التنفيــذي باإلنابــة لـــ

Hub7١ : تجمعنا مع &eالمؤسسات رؤية 
مشتركة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي 
إليجــاد حلــول مبتكرة للتحديــات، ونتطلع 
إلــى التعــاون مًعــا لتشــجيع الشــركات في 
أبوظبي والعالم على توظيف حلول الذكاء 

االصطناعــي في أعمالها.
ــالدا،  ــلفادور أنج ــال س ــه، ق ــن جهت م
الرئيــس التنفيذي لشــركة &eالمؤسســات: 
تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المجتمعات 
والمــدن للتكّيــف مع متطّلبات المســتقبل 
الرقمــي، ونقــوم بذلــك مــن خــالل طــرح 
برامــج مبتكــرة مثــل برنامــج »المســتقبل 
اآلن« الــذي أســهم فــي عدد مــن مبادرات 
التعــاون المثمــرة والشــراكات المســتدامة 
وأّدى إلــى االعتمــاد التجــاري للحلــول 
المبتكــرة ..مشــيرا إلــى أن مركــز التميــز 
سيســاهم فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، 
 ،DataRobotبدعم من شريكنا االستراتيجي
ــل  ــون عام ــأن نك ــا ب ــق رؤيتن ــي تحقي ف
ــن  ــا م ــد لعمالئن ــي الرائ ــن الرقم التمكي

ــم  ــث نمّكنه ــات بحي ــركات والحكوم الش
من إنشــاء مؤسســات قائمة على البيانات.

وأبــدى تطلعه إلى تحفيــز النقاش حول 
التحــّول الرقمــي باالســتفادة مــن خبــرات 
المؤسســات الرائــدة وشــركات الــذكاء 
االصطناعــي، وإقامــة شــراكات طويلــة 
األمد مع أبرز مســّرعات األعمال ومقدمي 

خدمــات التكنولوجيــا إقليميــًا ودوليــا.
وســيكون مركــز التمّيــز فــي مجــال 
e& ــركة ــع لش ــي، التاب ــذكاء االصطناع ال

المؤسسات، األول من نوعه في اإلمارات؛ 
وبذلــك يســاهم في ترســيخ ريــادة الدولة 
لالبتــكار فــي الــذكاء االصطناعــي وتبّنيــه 
.. وســيضّم المركــز مجموعــة الفتــة مــن 
المواهــب والشــركاء، وســيعمل على ربط 
الشركات الناشــئة والمؤسسات والشركات 
االســتثمارية ببعضها لتطوير وتوسيع نطاق 

حلــول الــذكاء االصطناعــي المتقدمــة.
وباإلضافة إلى هذه الشــراكات العالمية 
ــتبني  ــي، س ــذكاء االصطناع ــال ال ــي مج ف
&eالمؤسســات شــراكات جديــدة وتشــّكل 
حاضنــة لنمــاذج أعمــال رائــدة فــي مركــز 

التمّيــز فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي.
ــي  ــة ف ــركات المنضوي ــتتمكن الش وس
برامجها االبتكارية مثل »المســتقبل اآلن« 
 Hub7مــن االنضمــام أيضــًا إلــى برامــج ١
ــا ستســتفيد  ــة .. كم ــة المضاف ذات القيم
 Hub7الشــركات الناشــئة مــن مجتمــع ١
الحيــوي ومنظومتــه المتنامية من شــركات 
ــة  ــغ قيم ــي تبل ــر الت ــال المخاط رأس الم
أصولهــا قيــد اإلدارة ١.7٢ مليار دوالر.وام

أعلنت مؤسســة مطــارات دبي االنتهاء 
مــن مشــروع تجديــد المــدرج الشــمالي 
فــي مطار دبــي الدولي DXB مع تحقيق 
نجــاح كبيــر في تنفيــذ العمليــات وإعادة 
فتح المــدرج المزدوج بحســب المخطط 

الموضوع.
وتوج افتتاح المدرج الجديد في تاريخ 
ــة تابعــة  ــو مــع إقــالع أول رحل ٢٢ يوني
لطيــران اإلمــارات من طــراز إيرباص ٣8٠ 
متجهــة إلــى العاصمــة األردنيــة »َعمان« 
وهبوط أول طائرة تابعة لطيران اإلمارات 
ــة  ــن مدين ــة م ــراز قادم ــس الط ــن نف م
ســيدني في اســتراليا معلنة إعــادة العمل 
رســميا علــى المــدرج الشــمالي وعودتــه 
الســتقبال الرحالت بشكل كامل استعدادًا 
الستيعاب حركة الركاب المزدحمة خالل 

فتــرة الصيف.
يأتــي ذلك فــي ظل المؤشــرات القوية 
 DXB التــي حققهــا مطــار دبــي الدولــي
منــذ بدايــة العــام الجــاري مــع اســتقبال 
أكثر من ١٣.٦ مليون مســافر خالل الربع 
ــروع  ــن مش ــاء م ــي االنته ــذا يأت األول ل
تجديــد المــدرج وفــق الجــدول الزمنــي 
المخطــط وإعــادة افتتاحــه فــي الوقــت 
المناســب الســتيعاب الزيــادة الكبيرة في 
حركة الركاب تزامنا مع موســم العطالت 
الصيفيــة واســتضافة بطولــة كأس العالــم 
لكــرة القدم في قطر األمر الذي سيســهم 
فــي ارتفــاع عــدد المســافرين مــع نهايــة 
العــام باإلضافــة إلــى النمــو علــى المــدى 

الطويــل فــي العقــود المقبلة.
وقــال بــول غريفيث الرئيــس التنفيذي 
لمؤسسة مطارات دبي إن مشروع تجديد 
المدرج الشمالي يشكل خطوة استراتيجية 
اســتباقية من قبل مؤسســة مطــارات دبي 
وجميع شــركائها االستراتيجيين لالستثمار 
فــي البنيــة التحتية في مطــار دبي الدولي 
DXB .. كمــا يعكــس التزامنــا المســتمر 
ــق  ــة المســافرين وتحقي ــاء بتجرب باالرتق
ــاًل  ــة فض ــات المقدم ــي الخدم ــز ف التمي

عــن تعزيــز الســالمة والكفاءة التشــغيلية 
والقدرة االستيعابية للمطار في المستقبل.

بعــض  هنــاك   : غريفيــث  وأضــاف 
المراحــل فــي المشــروع قــد تــم إنجازها 
ــا  ــدد مم ــد المح ــل الموع ــليمها قب وتس
ســاهم فــي تســريع وتيــرة االســتعدادات 
إلعــادة افتتــاح المدرج والعمــل بالمدرج 
المــزدوج فــي أكثــر المطــارات ازدحامــا 
ــي  ــم بحســب المخطــط الزمن ــي العال ف
الدؤوبــة  الجهــود  وبفضــل  المحــدد، 
والدعم المســتمر من جميــع فرق العمل 
والشــركاء االستراتيجيين ســتواصل البنية 
التحتيــة المتطــورة فــي المطار مســيرتها 
فــي تقديــم تجربــة اســتثنائية وفــق أعلى 
المســتويات العالميــة لعشــرات المالييــن 
مــن المســافرين عبــر مطــار دبــي الدولي 

DXB خــالل الســنوات القادمــة.
ــر  ــة المشــروع أكث ــذ بداي وواصــل من
مــن ٤٠٠ مهنــدس ميدانــي و٣8٠٠ عامــل 
العمل على مدار الساعة إلنجاز المشروع 
وتنفيــذ األعمــال المقررة بســرعة وكفاءة 
عاليــة حيث تشــمل هــذه األعمــال إعادة 
ــزي  ــر المرك ــة وتســطيح أرض المم تقوي

للمــدرج والــذي يبلــغ طولــه ٤5٠٠ متــر 
وتقويــة وتوســيع الممــرات المجــاورة 
باإلضافــة إلــى اســتبدال أكثــر مــن ٤٢٣٠ 
وحــدة مــن مصابيــح اإلضاءة فــي المدرج 
واســتخدام تقنيــات تكنولوجيــة ألجهــزة 
استشعار المالحة الجوية ومعدات األرصاد 
الجويــة تدعيــم رصــف مداخــل ومخــارج 
الممــرات الرئيســية صيانة البنيــة التحتية 
للصرف الصحي باإلضافة إلى نقل المحطة 
الفرعية للمســاعدات المالحية األمر الذي 
يســهم فــي تعزيز معايير الســالمة وزيادة 

القــدرة التشــغيلية للمدرج الشــمالي.
جديــر بالذكــر أنه تم افتتاح مطار دبي 
وورلــد ســنترال DWC واالســتفادة مــن 
البنيــة التحتية القوية في االرتقاء بتجربة 
المســافرين وتســهيل رحلتهم خالل فترة 
إغــالق المــدرج الشــمالي التــي اســتمرت 
لمــدة ٤5 يومــا مــع توجيه أكثــر من ألف 
ــم تشــغيلها بواســطة  ــة أســبوعيا يت رحل
عدد من شــركات الطيــران منها الخطوط 
الجويــة القطريــة فالي دبي ســبايس جت 
إنديجــو طيــران الهند إكســبريس وطيران 

الخليج.وام

 »GoChat Messenger« تطلق تطبيق »e& اتصاالت من«
للمكالمات الصوتية والمرئية

»كهرباء دبي« تضيف خدمات وخصائص تعتمد الذكاء 
االصطناعي لمركز رعاية المتعاملين

HUB71 و &e المؤسسات تطلقان أول مركز إماراتي 
للتمّيز في مجال الذكاء االصطناعي

مطارات دبي تعلن االنتهاء من مشروع تجديد المدرج 
الشمالي في مطار دبي الدولي DXB بنجاح كبير

تطبيق مجاني متكامل بميزات 
متنوعة كالتحويالت المالية 

المحلية والدولية ومتابعة األخبار 
واأللعاب والدخول إلى تطبيق 
»بسمات« والخدمات المنزلية

دبي - الوطن

 المركز يتضمن قاعدة معلومات موحدة 
تمكن الموظفين من الرد على استفسارات 

المتعاملين بطريقة أكثر دقة وسرعة
بول غريفيث: خطوة استراتيجية استباقية من قبل 

مؤسسة مطارات دبي وجميع شركائها االستراتيجيين 
لالستثمار في البنية التحتية في مطار دبي الدولي

التحسينات الجديدة تشمل قائمة ديناميكية 
مدعومة بالذكاء االصطناعي تتيح لموظفي 

المركز الوصول إلى سجل المتعامل
التزام مستمر باالرتقاء بتجربة المسافرين وتحقيق 

التميز في الخدمات المقدمة فضاًل عن تعزيز السالمة 
والكفاءة التشغيلية والقدرة االستيعابية في المستقبل
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اقتصاد

كشــفت »دي بــي ورلــد« عــن دورهــا 
المحــوري والفاعــل فــي مبــادرة »اصنــع 
فــي اإلمــارات« مــن خــالل امتــالك وحــدة 
مصّممــة  الخفيفــة  للصناعــات  أعمــال 
تحديــدا للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
لبــدء عمليــات التصنيــع فــي المناطــق 
االقتصاديــة والمجمعــات اللوجســتية فــي 
دولــة اإلمــارات، عــالوة علــى توفيــر ميناء 
جبل علي )المنشأة الرائدة التابعة لموانئ 
دبي العالمية - اإلمارات(؛ لمنظومة رائدة 
للخدمات اللوجســتية على مســتوى العالم 
التــي تمّكــن المصّنعيــن مــن الوصــول إلى 
مــا يزيــد علــى ٣.5 مليــار مســتهلك حــول 
العالــم، وأكثر من ٦5% مــن الناتج المحلي 

اإلجمالــي العالمــي.
وأكــدت »دي بي ورلد« توفيرها البيئة 
المناســبة للمســتثمرين في دولة اإلمارات 
مــن خالل المناطــق االقتصادية ومجمعات 
الخدمــات اللوجســتية التابعــة لـــ »دي بي 
ــدم  ــث تق ــزا، حي ــارات وجاف ــد« اإلم ورل
مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، 
بــدًءا من البنية التحتية المتطورة لعمليات 
ــول  ــى الحل ــع، إل ــادة التوزي ــع وإع التصني
المصّممــة خصيًصــا لتناســب متطلبــات 

المستثمرين.
وحــول الحوافز التــي تقدمها للمصنعين 
والمســتثمرين، أوضحــت »دي بــي ورلد« 
أن نظــام المنطقــة الحــرة يوفر للشــركات 
العاملــة فيهــا صفــر بالمئــة علــى ضريبــة 
الشــركات والرســوم الجمركيــة للســلع 
المســتوردة لغــرض التصنيــع أو المعالجــة 
ضمــن المنطقــة الحــرة، عــالوة علــى 
ــرة  ــة الح ــركات المنطق ــى ش ــك، تعف ذل
ــع الرســوم  ــزا( مــن دف ــي )جاف ــل عل لجب

الجمركيــة المرتبطــة بتطويــر المصانــع أو 
اســتيراد اآلالت والمعدات الخاصة بإنشــاء 
المرافــق الصناعيــة، وينطبــق ذلــك أيضــا 
علــى المــواد الخــام المســتوردة للصناعات 

المحليــة »اصنــع فــي اإلمــارات«.
وأكدت أن شــعار »إصنع في االمارات« 
يعــد فرصــة لفتــح نوافــذ التصديــر وجذب 
عقــود التوريــد لألســواق الدوليــة، حيــث 
تضــم المنطقــة الحــرة لجبل علــي )جافزا( 
مــا مجموعــه 7٦7 تراخيص صناعية، كذلك 
١7٢ تراخيص صناعية في مجمع الصناعات 

الوطنية.
وبخصوص دفع تنافسية اإلنتاج المحلي 
وإعطائه األفضلية، نوهت »دي بي ورلد« 
إلــى أن قائمــة أبــرز المصانــع والمنتجــات 
محليــة الصنــع فــي جبل علــي ضمن قطاع 

ــل شــركة  المأكــوالت تشــمل شــركات مث
الخليج للسكر، ونستله، والشركة الخليجية 
للصناعــات الغذائيــة - كاليفورنيــا جاردن، 

األكــوزاي، وهنتر فــوودز، ويونيليفر.
أمــا فــي قطــاع الخدمــات الميكانيكيــة 
ــواد  ــب وم ــادن والصل ــة والمع والكهربائي
البنــاء، فتشــمل شــركات مثــل: مجموعــة 
ــراون  ــوب، وك ــس، ودان ــو، وكوناري نافك
اإلمــارات المحــدودة، وكونتــك، أمــا فــي 
قطــاع الــورق والتغليــف، تعمــل شــركات 
مثــل: إكســبرس بــاك برنــت، وهــوت 
بــاك، والبيــادر انترناشــيونال، وبيبــر جيــز 
انترناشــيونال، وفــي القطاعــات األخــرى، 
تشمل الشركات الرصاصي لصناعة العطور، 
وأمــات للصناعــات الزجاجيــة، واإلمــارات 

للمناديــل المبللــة، وغيرهــا الكثيــر.وام

ُأقيمأمــس حفــل االفتتــاح الرســمي لـــ 
»ســوق ييــوو« - Yiwu Market - فــي 
دبي، وهو مجمَّع هجين للتسوق سيعمل 
ــة  ــد المحلي ــن سالســل التوري ــى تمكي عل
ــن »دي  ــي بالشــراكة بي ــة، ويأت والعالمي
بــي ورلد« ومجموعة »تشــاينا كوموديتي 
سيتي« ويمثل المرحلة األولى من »سوق 
دبــي للتجــار« فــي المنطقــة الحــرة لجبل 
علي »جافزا«، والذي سيمتد على مساحة 
تقــارب ٦٠ مليــون قــدم مربــع، وســيضم 

٢٠ ألــف متجر.
ويجمــع ســوق ييــوو بيــن الخبــرة 
اللوجســتية الكبيــرة التي تتمتــع بها »دي 
بــي ورلــد« ورؤيــة »تشــاينا كومودوتيــز 
تشــاينا  »ييــوو  تديــر  التــي  ســيتي«، 
كومودوتيــز ســيتي«، أكبــر ســوق للبيــع 
ــزة  ــم، مــا يمنحــه مي ــة فــي العال بالجمل
تنافســية فريــدة باعتباره أول ســوق ذكية 
في منطقة حرة بالشــرق األوســط، حيث 
يشكل متجًرا شاماًل يلبي جميع احتياجات 
الشــراء، ومنصــة عاليــة الكفــاءة لتــداول 
بضائــع الجملــة والتجزئــة، عبــر اإلنترنت 

وخارجهــا.
ســلّيم،  بــن  أحمــد  ســلطان  وقــال 
رئيــس مجلس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
لمجموعة »دي بي ورلد«.. » يعد افتتاح 
’ســوق ييــوو‘ بمثابــة إنجــاز جديــد ضمن 
إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق. ويعتبــر 
إطــالق هــذا الســوق مــن خــالل تعاوننــا 

مع مجموعة »تشــاينا كوموديتي ســيتي« 
جــزءًا مــن الجهــود الهادفــة إلــى تحفيــز 
اإلمــارات  لدولــة  االقتصــادي  التنــّوع 
العربيــة المتحــدة، كمــا يدعــم خطة دبي 
االســتراتيجية الراميــة إلــى زيــادة حجــم 
التجــارة الخارجيــة لتصــل إلــى ٢ تريليون 

درهــم خــالل خمــس ســنوات.
وأضــاف » نؤكد مــن خالل تطوير هذا 
المشــروع النوعــي التزامنــا بتعزيــز مكانة 
دبــي كثالــث أكبــر مركــز إلعــادة التصدير 
فــي العالــم، حيث يهدف الســوق بشــكل 
رئيــس إلــى إنشــاء ممــر لوجســتي دولــي 
خــاص بيــن أســواق ييوو فــي كل من دبي 
والصين، ما سيضمن كفاءة حركة البضائع 
الصينية إلــى دولة اإلمارات، ويجعل منها 
ــع الســلع  ــر انســيابية لتوزي ــة األكث البواب
فــي األســواق ســريعة النمــو فــي الشــرق 
األوســط وإفريقيــا ومنطقــة البحر األبيض 

وأوروبا«. المتوسط 
مــن جانبــه قــال وينجــي تشــاو، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة »تشاينا كوموديتي 
سيتي«.. » سيقّدم السوق، عبر ما يوفره 
مــن تجربــة فريــدة للبيــع بالتجزئــة التــي 
تتكامــل مــع مرافــق التخزيــن، عــدًدا من 
خدمــات القيمــة المضافــة التــي يســتفيد 
منهــا كل مــن التجــار والمتســوقين علــى 
حد ســواء. وتشــّكل تلك المزايا حاًل مثالًيا 
لجميــع االحتياجــات التجاريــة للشــركات 

العالمية«.

ويغطــي »ســوق ييوو« يغطي مســاحة 
تزيــد علــى ٢ مليــون قــدم مربــع، ويضــم 
١.٦٠٠ صالــة عــرض بنســبة إشــغال ٩٩%، 
موزعــة على طابقين يضمان قســمين ُبنيا 
خصيًصــا لخدمــة التجــار، يمتــد كل منهما 
ــن  ــوق م ــف الس ــًرا، ويتأل ــو ٩5٠ مت نح
خمســة مداخــل رئيســة وخمــس ردهات 

ــة ممرات. وثالث
ــار  ــوو« للتج ــوق يي ــيتيح »س ــا س كم
ــم الحصــول  والشــركات مــن حــول العال
على أسعار وخصومات الجملة، ما يساعد 
علــى تقليــل تكاليــف التعامل مع سلســلة 
التوريــد، وتقليــل أوقــات التســليم، عبــر 
االســتفادة من الموقع االستراتيجي لدبي.

وبفضــل موقعها االســتراتيجي، ونهجها 
الداعــم لألعمــال واألنشــطة التجاريــة، 
وبنيتهــا التحتيــة القوية الســيما في مجال 
ــا  ــي تصله النقــل الجــوي والبحــري، والت
بنحــو ٤٠٠ مدينــة حــول العالــم، تتمتــع 
دبــي بموقــع متميز وســط أســواق حافلة 
بالفــرص االســتثمارية الواعــدة، فيما توفر 
دبــي بوابــة العبــور المثاليــة إلــى بعــض 
أكبر األســواق في الشرق األوسط وأوروبا 
وأفريقيــا والهنــد وآســيا ومــا وراءها، في 
الوقــت الــذي تقــدر فيه حصة دبــي بنحو 
١١% من إجمالي أنشــطة الشحن العالمية 
مــا يؤكــد قيمتهــا االســتراتيجية وموقعهــا 
المحــوري ضمن قطاع التجارة والخدمات 

اللوجســتية عالميًا.وام

 أعلن مصرف اإلمارات للتنمية، المحرك 
المالي الرئيسي ألجندة التنويع االقتصادي 
والتحــول الصناعــي فــي دولــة اإلمــارات، 
عــن الموافقــة علــى منــح تســهيل تمويــل 
ــط،  ــرق األوس ــركة JLW الش ــاري لش تج
ــات  ــز بيان ــليم مرك ــاء وتس ــم وبن لتصمي
ينطلــق العمــل فيــه بقــوة ٣١.8 ميغــاواط 
لترتفــع قدرتــه الحقــا إلــى ٦٠ ميغــا واط، 
وذلــك فــي مدينــة »مصــدر« بأبــو ظبــي.

ووقــع اتفاقية التســهيل التمويلي أحمد 
محمــد النقبي، الرئيــس التنفيذي لمصرف 
اإلمــارات للتنميــة، ومايــكل بــو فرحــات، 
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
لشــركة JLW الشــرق األوســط في مكاتب 

JLW فــي دبي.
وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي: 
»يشــكل التركيــز علــى المشــاريع ذات األثــر 
التنمــوي، وخاصــة المشــاريع التــي تعتمــد 
علــى التكنولوجيــا المتقدمــة، أحــد العناصــر 
األساســية فــي اســتراتيجية مصــرف اإلمارات 
للتنميــة لتمكيــن القطــاع الصناعــي الوطنــي 
مــن خــالل التمويــل المباشــر وغير المباشــر. 
سيســاهم إنجــاز مركــز البيانات فــي ’مصدر‘ 
إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة لدولــة 
اإلمــارات والتحــول التدريجــي إلــى اقتصــاد 
رقمــي متكامــل باإلضافة الى تســريع ســيادة 
البيانات وتطوير إمكانيات تحليلها ومعالجتها 
وغيرهــا مــن الخدمــات فــي التقنيــات التــي 

تركــز علــى البيانــات فــي الدولة«.
ركيــزة  البيانــات  »مراكــز  وأضــاف: 
ــذي يقــوم  ــوم ال أساســية فــي اقتصــاد الي
ــاح  ــم نج ــي تدع ــا، وه ــى التكنولوجي عل
ــك  ــة، وكذل ــات التجاري ــتمرار العملي واس
تطويــر منظومــات التكنولوجيــا المتقدمة. 
وقــد اســتوفت JLW ، التــي ُتعتبــر واحدة 
مــن الشــركات الرائــدة فــي المنطقــة فــي 
مجــال الهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة 
ومقاولــي المشــتريات والبنــاء، متطلبــات 
التمويل المتعلقة بمعايير األهلية للتمويل 
وحصلــت علــى درجــات عالية فــي مقياس 
األداء التنمــوي، ويســعدنا أن نتمكــن مــن 

دعــم إنجــاز هــذه المنشــأة المتطــورة«.
ومــن جانبــه، قــال مايــكل بــو فرحــات: 
»اتفاقية التمويل التي عقدناها مع مصرف 
اإلمــارات للتنميــة خطــوة مهمــة بالنســبة 
لشــركة JLW، ألنها تســاعدنا على المضي 

قدًمــا بثقــة فــي هــذا المشــروع. وبصفتنــا 
ــي  ــن ف ــن المتخصصي ــار المقاولي أحــد كب
مجال األعمال الميكانيكية والكهربائية في 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
ــل  ــى التموي ــول إل ــدرك أن الوص ــا ن فإنن
المناســب لهــذا النــوع مــن المشــاريع 
ــًا ومعقــدًا، ولكــن  يمكــن أن يكــون صعب
الحــل المرن والتنافســي للغاية الذي وّفره 
مصــرف اإلمــارات للتنمية ســيضمن وفاءنا 
بمعايير الجودة الصارمة لعميلنا. ويسعدنا 
ــاء مــن  ــا لضمــان االنته أن نوظــف خبرتن
جميــع عناصــر هــذا المشــروع وفًقا ألعلى 
المعاييــر في القطــاع وتحقيق إنجاز جديد 

لصالــح دولة اإلمــارات«.
 JLW ســتكون  عقدهــا،  وبموجــب 
مســؤولة عن التصميم الجاهز، والهندســة، 
واالختبــار،  والتركيــب،  والمشــتريات، 

ــات. ــز البيان ــليم مرك ــف، وتس والتكلي

استأنفت االتحاد للطيران رحالت الركاب 
بيــن أبوظبي وبّكين بعد انقطاع إثر جائحة 
»كوفيد -١٩« حيث ووصلت رحلة االتحاد 
للطيــران إلــى بّكيــن هــذا الصبــاح لتصبــح 
ــافرين  ــرة للمس ــة مباش ــة منتظم أول رحل
الدولييــن إلــى بّكيــن، بموجــب التفويــض 
األخير الصادر عن اآللية المشتركة لمجلس 
الدولة الصيني للوقاية من الوباء ومكافحته.

وســتكون هذه الرحلة، أول رحلة ركاب 
تعيــد ربــط العاصمــة أبوظبــي ببكيــن، 

عاصمــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية، منــذ 
٢٣ مــارس ٢٠٢٠. وكان علــى متــن الرحلــة 
ــة  ــارات العربي ــن اإلم ــي م ــد دبلوماس وف
المتحــدة وموظفيــن مــن شــركات صينيــة 
مــن أصحــاب المشــاريع االســتثمارية فــي 
ــافرين بقصــد  ــب مس ــى جان ــارات، إل اإلم

األعمــال وطــالب جامعــات.
وقال تونــي دوغالس، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة االتحــاد للطيــران: »يمّثــل اليوم 
لحظة هامة في تاريخ االتحاد مع اســتئناف 

رحــالت الــركاب للمــرة األولــى إلــى بكيــن 
بعــد مــرور أكثــر مــن 8٠٠ يوم علــى وقف 

الرحالت.«
الرحلــة  »تعــّد  دوغــالس:  وأضــاف 
واضًحــا  دليــاًل  للمســافرين  االفتتاحيــة 
علــى الشــراكة االســتراتيجية الناجحــة بيــن 
العاصمتيــن أبوظبــي وبكيــن، وبرهاًنا على 
ــي  ــن ف ــكال الحكومتي ــتركة ل اإلرادة المش
تعميــق العالقــات الثنائيــة القويــة القائمــة 

ــا.وام ــاء عليه والبن

تشجيعاً لـ»اصنع في اإلمارات«
»جبل علي« سوق عالمي يمكن المصنعين من الوصول 

إلى 3.5 مليار مستهلك حول العالم

افتتاح »سوق ييوو« كمرحلة أولى لسوق دبي للتجار 
في »جافزا« ضمن مبادرة »الحزام والطريق«

إدارة خورفكان بـ»كهرباء الشارقة« تنظم ساعة 
الترشيد لرفع الوعي البيئي بضاحية حياوة

مصرف اإلمارات للتنمية يمنح تسهيل تمويل تجاري 
لشركة JLW لتنفيذ مركز بيانات في »مصدر«

 االتحاد للطيران تستأنف رحالتها إلى بّكين

2.2 مـليـار درهم تصـرفـات العـقـارات في دبـي

نظمــت إدارة خورفــكان بهيئــة كهربــاء 
وميــاه وغــاز الشــارقة »ســاعة الترشــيد« 
بضاحيــة حياوة في إطــار جهودها الهادفة 
إلــى رفــع الوعــي البيئــي وتضافــر جهــود 
المبــادرات  لدعــم  الحكوميــة  الجهــات 
المجتمعية وتعزيز ثقافة الترشــيد لتحقيق 
االســتدامة وتشــجيع المجتمــع علــى تغيير 

عــادات االســتهالك.
وتســعى المبــادرة التــي تنظمهــا الهيئة 
كل عــام إلــى رفع مســتوى الوعــي بأهمية 
ترشيد االستهالك واالستخدام األمثل للطاقة 
خاصــة فــي أوقات الذروة وتســليط الضوء 
ــيدية  ــة الترش ــادرات الهيئ ــم مب ــى أه عل
ومنها ســاعة الترشــيد التي أطلقتهــا الهيئة 
بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة لتكــون 
فــي أول يوليــو مــن كل عــام مــن الســاعة 
٢:٣٠ إلــى ٣:٣٠ ظهــرًا، واالطالع على آراء 
المشــاركين واقتراحاتهــم لتطويــر أهــداف 

وآليــات تنفيــذ المبادرة.
وأوضــح المهندس أحمد المال أن قســم 
الترشيد باإلدارة نفذ خطة الستقطاب أكبر 
عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والشــركات 
واألفــراد للمشــاركة فــي فعاليــات ســاعة 
الترشــيد التــي تعتبــر ســاعة رمزيــة تهدف 
إلى لفت انتباه قادة المجتمع والمؤسسات 

واألفراد بضرورة اإللتزام بمبادئ االستخدام 
األمثل للطاقة والمياه وتخفيض االنبعاثات 
الكربونيــة وتوعيــة وتثقيف جميع شــرائح 
المجتمــع بضــرورة عمــل الصيانــة الدورية 
لألجهــزة وتخفيف الضغط على الشــبكات 
خالل أوقات الذروة للحفاظ على الشبكات 
واألجهــزة وضمــان اســتقرارها وتشــغيلها 
بالطريقــة الصحيحــة وضمــان اســتمرارية 

الخدمات.
مــن جانبه أكد الدكتور راشــد الكابوري 
نائــب مديــر إدارة خورفــكان، أن مبــادرة 
ســاعة الترشــيد تعــد نموذجًا للتعــاون بين 

ــة  ــا الحيوي ــم القضاي ــي دع المؤسســات ف
والتوعيــة بأفضــل الممارســات فــي حياتنــا 
اليومية والتشــجيع على تحمل المســؤولية 
لتعزيز مفهوم االســتهالك الرشــيد، موضحًا 
أن الهيئــة تعمــل وفق اســتراتيجية واضحة 
ومدروسة للتوعية بأهمية ترشيد االستهالك 

واالســتخدام األمثــل للطاقة.
ورحــب ســعادة خالــد بوهنــدي، رئيس 
مجلــس ضاحيه حياوه باســتضافة الضاحية 
لمجلس الترشــيد مؤكدا أن مجلس ضاحية 
ــة  ــة كاف ــاوة« يعمــل مــن أجــل تلبي »حي
ــي  ــة ف ــع كاف ــرائح المجتم ــات ش احتياج
ــه وبالتعــاون  نطــاق اختصاصــه وصالحيات
مــع الشــركاء مــن الدوائــر الحكوميــة، 
ومؤسســات القطاع الخاص، مشيدًا بالدعم 
الــذي توليــه الدائــرة لمجالــس الضواحــي 

فــي مــدن إمــارة الشــارقة.
شــارك فــي فعاليــات المجلــس ســعادة 
المهنــدس أحمــد المال مديــر إدارة كهرباء 
وميــاه وغــاز خورفــكان، والدكتــور راشــد 
عــرب رئيــس المجلس البلــدي بخورفكان، 
وســعادة ســلطان المنصوري مدير الديوان 
األميــري فــي مدينــة خورفــكان، وســعادة 
خالــد بوهنــدي المنصــوري رئيــس مجلس 
ــدراء  ــن الم ــدد م ــاوة«، وع ــة »حي ضاحي
ــف  ــن مختل ــاركين م ــؤولين المش والمس

الجهات.وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة 
االراضــي واالمــالك فــي دبــي أكثر مــن ٢.٢ 
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس 
ــار  ــة ١.٣5 ملي ــة بقيم ــجيل 5٦٩ مبايع تس
درهــم، منهــا ٦8 مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
٢٩7.5 مليــون درهم و5٠١ مبايعة للشــقق 

والفلــل بقيمــة ١.٠٦ مليــار درهــم. 
ــات األراضــي  ــم مبايع ــاءت أه ــد ج وق
بقيمــة ٤٦ مليــون درهم في منطقــة الثنيه 
ــون  ــة ٢٩ ملي ــة بقيم ــا مبايع ــة تليه الرابع
درهــم فــي منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد 
بــن راشــد تليهــا مبايعــة بقيمــة ٢٢ مليــون 

درهــم فــي منطقــة جميــرا االولــى. 
وقــد تصــدرت منطقة جبل علــي األولى 

ــات إذ  ــدد المبايع ــث ع ــن حي المناطــق م
ســجلت ٢7 مبايعة بقيمة ٩٤ مليون درهم 
وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها ٢5 
مبايعــة بقيمــة ٤8 مليون درهــم وثالثة في 
حدائــق الشــيخ محمد بن راشــد بتســجيلها 

٤ مبايعــة بقيمــة 58 مليون درهم. 
أمــا فيمــا يتعلق بأهــم مبايعات الشــقق 
والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5٠ مليون 
درهــم بمنطقــة جزيرة ٢ كأهــم المبايعات 
تلتهــا مبايعــة بقيمــة ٤٢ مليــون درهــم في 
منطقــة بــرج خليفة وأخيــرا مبايعــة بقيمة 
٣٣ مليــون درهــم في منطقــة نخلة جميرا. 
وقــد تصــدرت منطقــة بــرج خليفــة 
المناطــق مــن حيث عــدد مبايعات الشــقق 
والفلــل إذ ســجلت ١٢٦ مبايعــة بقيمة ٢٣٩ 
مليــون درهم وتلتها منطقة حدائق الشــيخ 

ــة  ــجيلها ٣٣ مبايع ــد بتس ــن راش ــد ب محم
بقيمــة 8٢ مليــون درهم وثالثة في مرســى 
دبي بتســجيلها ٣١ مبايعة بقيمة 5٩ مليون 

درهم. 
وسجلت الرهونات قيمة قدرها ٠5.7٤5 
مليــون درهــم منهــا ١5 رهونــات أراضــي 
بقيمــة 88.٣5 مليــون درهــم و٩7 رهونات 
فلــل وشــقق بقيمة ٦5٦.7١ مليــون درهم، 
وكان أهمهــا بمنطقــة مرســى دبــي بقيمــة 
٤٢5 مليــون درهــم وأخــري فــي منطقة ند 

حصــة بقيمــة ٣8 مليــون درهم. 
وامــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل ٣٦ 
ــم كان  ــون دره ــة ١١٠.78 ملي ــة بقيم هب
أهمهــا بمنطقــة جزيرة ٢ بقيمــة ٤8 مليون 
درهــم وأخــري فــي منطقــة حدائق الشــيخ 
محمــد بــن راشــد بقيمة ١٤ مليــون درهم.

أحمد محمد النقبي: المصرف يمّكن القطاع الصناعي الوطني 
من خالل تمويل المشاريع ذات األثر التنموي الواضح

مصرف اإلمارات للتنمية يزود الشركة بحّل تمويلي 
لتنفيذ مشروع مركز بيانات رئيسي في أبو ظبي

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

شــارك اتحاد غرف التجــارة والصناعة 
ــة  ــة المالي ــاع اللجن ــي اجتم ــة ف بالدول
الــدورة الـــ٦5 للغرفة اإلســالمية للتجارة 
والصناعة والزراعة حيث ترأس االجتماع 
ســعادة حميــد محمــد بــن ســالم األمين 

العــام التحــاد الغــرف بالدولة.
وقــال ابــن ســالم إن اللجنــة - خــالل 

االجتمــاع الــذي عقد عبــر تقنية االتصال 
المرئــي - ناقشــت عــددا مــن المواضيع 
المهمــة المدرجــة علــى جــدول األعمال 
ومنهــا متابعــة قــرارات االجتمــاع الرابع 
ــر  ــي فبراي ــد ف ــة المنعق والســتين للجن
ــة  ــم المالي ــى القوائ ٢٠٢٢ واالطــالع عل
لألعــوام ٢٠١8 و ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وتعييــن 

مدقــق حســابات لعامــي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، 
كما تم اعتماد رســوم االشــتراك الســنوي 
لالعضــاء المنتســبين الجــدد فــي الغرفــة 

االســالمية .
ودعــا ابــن ســالم كافــة األعضــاء إلــى 
تقديــم أية توصيــات ومقترحات لتطوير 

المجــال المالــي للغرفة اإلســالمية .وام

»غرف اإلمارات« تترأس اجتماع اللجنة المالية للغرفة اإلسالمية
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ــة«  ــق أمني ــة »تحقي ــت مؤسس حقق
أمنيــة الطفلــة عــال ١٤ عامــًا بالســفر في 

رحلــة إلــى تركيــا مــع عائلتهــا.
الرئيــس  الزبيــدي،  هانــي  وقــال 
ــة«  ــق أمني ــة »تحقي ــذي لمؤسس التنفي
ــن  ــذه المناســبة: »ُيســعدنا أن نتمّك به
ــع  ــفر م ــال بالس ــة ع ــق أمني ــن تحقي م
أفــراد عائلتها إلى مدينة اســطنبول التي 
طالمــا حلمــت بزيارتهــا والتعــّرف عــن 
كثــب علــى معالمهــا التاريخية الســاحرة 
وطبيعتها الخضراء الرائعة بعد أن كانت 
تشــاهدها فــي أفــالم الفيديــو والصــور 

فقــط«.
وتوّجه الزبيدي بالشــكر والتقدير إلى 
أهــل الخير والبركة من أصحاب األيادي 
ــن  البيضــاء فــي مجتمــع اإلمــارات الذي
يواصلــون دعــم المؤسســة وتمكينها من 
تنفيــذ اســتراتيجيتها اإلنســانية النبيلــة.. 
ــق  ــداف مؤسســة »تحقي ــدًا أن أه مؤك
أمنية« ترتكز على االستمرار في تحقيق 
أمنيــات األطفــال الُمصابيــن بأمــراض 
خطيــرة ُتهــّدد حياتهــم داخــل وخــارج 
الدولــة مهمــا كانت صعبة أو مســتحيلة.

ــكر  ــال بالش ــت ع ــا توُجه ــن جانبه م

والتقديــر والعرفان إلــى جميع العاملين 
فــي المؤسســة على جهودهــم المبذولة 
أمنيــات  وتحقيــق  الُمســتحيل  لقهــر 

األطفــال المرضــى.

وأضافت: »لقد كان الســفر إلى تركيا 
ُيمّثل حلمًا ُمســتحياًل بالنســبة لي، وكلي 
ثقــة اآلن بــأن ذكراها ســتبقى إلى األبد 

ُترافقنــي في كل خطوات حياتي.

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث 
التابــع لنــادي تــراث اإلمــارات ضمــن 
برنامــج سلســلة قــراءة فــي إصــدارات 
ــوان »مــوارد  ــة، محاضــرة بعن إماراتي
المــاء التاريخيــة في منطقــة الظفرة«، 
ــرر  ــدي الم ــد الكن ــي أحم ــا عل قدمه
الباحــث في التاريــخ والتراث الوطني، 
وأدار الحــوار مســلم العامــري إعالمي 
فــي مركز زايــد للدراســات والبحوث، 
وذلــك عبــر برنامــج االتصــال المرئي.

ورحبــت فاطمة المنصــوري مديرة 
للدراســات والبحــوث  مركــز زايــد 

بالحضــور وتوجهــت بالشــكر إلى علي 
الكندي، وموزة عويص الدرعي رئيس 
قســم البحوث والدراســات في المركز 
المشــرفة علــى البرنامج، حيث يهدف 
ــي  ــز ف ــه المرك ــذي أطلق ــج ال البرنام
بدايــة هــذا العــام إلــى تســليط الضوء 
علــى اإلصــدارات اإلماراتيــة من خالل 
اســتضافة كتابهــا وقــراءة محتوى هذه 
الكتــب المهمــة، األمــر الــذي ينعكس 
علــى إثــراء المشــهد الثقافــي الوطنــي 

ــي الدولة. ف
معنــى  عــن  المــرر  وتحــدث 

»المــوارد المائية« وتاريخها وأهدافها 
والحكايــات التــي تــدور حولهــا وعــن 
المــوارد الموجودة في منطقة الظفرة 
ومنهــا العامــة وأخــرى خاصــة ومنهــا 
مــا هــو مالــح ومــا هــو صالح للشــرب 
.. الفتــا إلــى أن المــوارد المائيــة مــن 
أهــم المــوارد التاريخيــة القديمــة في 
ــا  ــن خالله ــي م ــي، والت ــارة أبوظب إم
نبــرز الحيــاة االجتماعيــة القديمــة 
فــي اإلمــارة، والعديــد منهــا اندثــرت 
بســبب التحضــر وانتقــال النــاس إلــى 

المــدن.وام

توفــر حديقــة الحيوانــات بالعيــن فــرص 
للمواطنيــن  ومتنوعــة  متميــزة  عمــل 
ــن فضــاًل عــن اســتقطاب كــوادر  اإلماراتيي
متخصصــة في مجــاالت مختلفــة من خالل 
إتاحــة الفرصــة للمهتميــن والمتخصصيــن 
ــارات لكــي يصبحــوا روادًا  ــاء اإلم مــن أبن
فــي القطاعــات غيراالعتياديــة مــن خــالل 
لطلبــة  التدريبــة  والبرامــج  التوظيــف 

ــة. ــات التعليمي المؤسس
إنشــائها  الحديقــة منــذ  واســتقطبت 
مئــات األفراد مــن ذوي المهــارات العالية، 
ممــن يمتلكــون المعرفــة والخبــرة باعتبــار 
نطــاق عمــل الحديقــة فريــدًا مــن نوعــه، 
كمــا حرصــت الحديقــة علــى اســتدامة 
المعرفــة مــن خــالل اســتقطاب أفضــل 
ــة  ــرات العالمي ــة والخب ــب الوطني المواه

مــع القيــام بالوقــت نفســه باالســتثمار فــي 
بنــاء المعرفــة مــن خــالل توفيــر البرامــج 

ــا. ــة لموظفيه ــة والتخصصي التدريبي
وبالرغــم من بيئة العمل والوظائف غير 
االعتياديــة مثــل خدمــات الزوار، واإلرشــاد 
الســياحي، والثقافــي والوظائف التخصيصة 
مثــل البيطرة ، وعلوم المختبرات، والغذاء 
والتغذيــة ، ورعايــة ومالحظــة الحيوانات، 
وطبيعــة العمــل التــي تتطلــب العمــل فــي 
اإلجــازات الرســمية واألعيــاد وعطــل نهاية 
األســبوع إال أن الحديقــة نجحــت فــي 
اســتقطاب المواهــب اإلماراتيــة بنســبة ٦٠ 
% ضمــن كفــاءات نــادرة جعلــت منها جهة 
رائــدة فــي تمكيــن الشــباب اإلماراتــي من 
خــالل دعــم اإلبــداع والتميــز فــي مجاالت 

صــون الطبيعــة وحمايــة الحيــاة البرية.

وتقــدم الحديقــة نماذج هــي األولى من 
نوعهــا فــي مجــال صــون الطبيعــة ورعايــة 
ــن  ــف بي ــة، وتنوعــت الوظائ ــاة البري الحي
المجــال الميدانــي النــادر الــذي قــدم أول 
مدربــة طيور جارحــة واختصاصيات تغذية 
وبســتنة وفنيات مختبرات وتشريح، إضافة 
للمجال اإلداري واإلشرافي في مجال صون 
الطبيعة ورعاية الحيوانات، هذا إلى جانب 

وجود مرشــدين ســياحيين وثقافيين.
وتسعى الحديقة لتوظيف ذوي المهارات 
مــن المواهــب الوطنيــة فــي مختلــف 
المجــاالت إلــى جانــب تدريبهــم علــى بناء 
المعرفــة والمســاهمة في تطويــر االقتصاد 
القائــم علــى المعرفــة من خالل االســتفادة 
مــن الخبــرات العالميــة المتخصصة وتوفير 
برامــج تدريبية و توعويــة متنوعة لهم.وام

احتفــاًء باقتراب عيد األضحى المبارك، 
أطلــق فنــدق شــيراتون مــول اإلمــارات، 
وجهــة الضيافة الفاخرة األفضل من نوعها 
فــي قلــب مدينــة دبــي النابــض بالحيــاة، 
باقــة إقامــة مميــزة تتضمــن العديــد مــن 
ــول  ــل حص ــي تكف ــة الت ــا الحصري المزاي
الضيــوف علــى إجــازة العيــد األروع علــى 

اإلطالق.
ومــن خالل باقة عيــد األضحى المبارك 
ســيتمكن الضيوف من االســتمتاع بسلسلة 
مــن التجــارب الحصرية التي تصــل قيمتها 
إلــى مــا يفــوق الـــ ١٠٠٠ درهــم إماراتي. 
فضــاًل عــن المزايــا الحصريــة التــي تشــمل 
وجبــة إفطــار مجانيــة لشــخصين، خدمــة 

توصيــل مجانيــة لشــاطئ ال ميــر وكايــت 
بيتــش، بطاقتي دخــول مجانيتين لماجيك 
بالنيــت، بطاقتيــن مجانيتيــن لســكي دبي 
ــة  ــول للحديق ــارات )دخ ــول اإلم ــي م ف
ــم  ــة ١٠٠ دره ــيمتين بقيم ــة( قس الثلجي
لشــاين ســبا، كما تتوفر الغــرف واألجنحة 
الكبيــرة  للعائــالت  المناســبة  المتصلــة 
والمجموعــات، وخصــم بقيمــة ٢٠% فــي 
مجانيــة  ووجبــات  وإقامــة  المطاعــم، 

لألطفــال أقــل مــن عمــر ٦ ســنوات.
ويمتــاز فندق شــيراتون مــول اإلمارات 
بموقعــه الفريــد فــي وســط مدينــة دبــي 
فهــو علــى اتصــال مباشــر بمــول اإلمارات 
الغنــي عــن التعريــف والــذي يضــم مئات 
ــة والتجــارب  ــة العالمي العالمــات التجاري

الترفيهيــة الممتعــة، مــا يجعلــه الوجهــة 
األمثــل لــزوار دبــي الراغبيــن باستكشــاف 
المدينــة أو خــوض تجربــة تســوق سلســة 

ومريحة.
عــالوًة علــى مــا ســبق، يضــم الفنــدق 
مجموعة متميزة مــن المطاعم والمقاهي 
ــا واســًعا مــن التجــارب  التــي تقــدم طيًف
ــاء  ــف أنح ــن مختل ــرة م ــة الفاخ الذوقي
العالــم. ويتضمــن مســبحين واســعين، 
ومركــز للياقــة البدنيــة، ومنتجــع صحــي 
ــتجمام  ــارب االس ــن تج ــلة م ــدم سلس يق
الفاخــرة. وتمتاز غرفــه بتصاميمها الراقية 
ــكل  ــزة ب ــي مجه ــة وه ــا الخالب وإطاللته
ــة إقامــة  ــوف تجرب ــح الضي ــزم لمن ــا يل م

ال تنســى. 

اســتقبل الشــيخ الدكتور محمد بن مسلم 
بن حم العامري رئيس مجلس امناء مؤسسة 
بــن حــم الخيريــة وفــدًا مــن هيئــة األعمــال 
الخيريــة العالميــة برئاســة ســعادة الدكتــور 
ــام  ــن الع ــة األمي ــاب الخاج ــد عبدالوه خال
للهيئــة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس األمنــاء 
بحضــور الشــيخ ســعيد بــن محمــد بــن حم.

وخــالل االجتمــاع بحــث الجانبــان ســبل 
ــف  ــي مختل ــاون المشــترك ف ــل والتع العم
مجــاالت العمــل اإلنســاني واالجتماعــي من 
خالل اســتعراض عدد من المشاريع التنموية 
التــي تلبــي حاجــات األســر المتعففــة فــي 

جميــع أنحــاء الدولــة.
ــاء  ــم: أبن ــن ح ــد ب ــيخ محم ــال الش وق
اإلمــارات ضربــوا أروع األمثلــة فــي مجــال 
العمــل الخيــري لمســاعدة المحتاجيــن، مــن 

ــات  ــات والجمعي ــات والهيئ ــالل المؤسس خ
ــم  ــي دع ــاهمتهم ف ــال ومس ــال األعم ورج
ــم  ــور الدع ــف ص ــة بمختل ــال الخيري األعم
والمســاندة لهــذه الفئــات، مــا يجعلهــم 
يتطلعــون إلــى المســتقبل بنفــس طموحــة 
راضيــة تكن الحب والوالء والعرفان لوطنهم 

ــيدة. ــم الرش وقيادته
ــا  ــي يبذله ــود الت ــم الجه ــن ح ــن ب وثم
القائمــون علــى هيئــة األعمــال الخيريــة 
العالميــة، التي ســاهمت من خالل مبادراتها 
العديــدة بدعم الكثير من الفئات المحتاجة، 
ومــد يــد العون لهــم، وذلك لمــا قدمته منذ 
تأسيســها لتعزيــز دورهــا ومســؤوليتها فــي 
العمــل اإلنســاني والخيــري، باإلضافــة إلــى 
تعزيــز روح التكافــل والتراحــم بيــن أفــراد 

المجتمــع .
ومــن جانبــه شــدد خالــد الخاجــة علــى 

ــن  ــل المشــترك بي ــاون والعم ضــرورة التع
ــة  ــات والمؤسســات الحكومي ــف الهيئ مختل
والخاصــة لترســيخ مفهــوم العمــل الخيــري 
واإلنســاني فــي المجتمع دعمــًا للجهود التي 
تبذلهــا القيــادة الرشــيدة فــي هــذا المجــال.

ــال  ــة األعم ــى أن هيئ وأشــار الخاجــة إل
الخيريــة العالميــة تســعى إلــى تشــجيع 
طالــب العلــم مــن األيتــام، واالهتمــام بهذه 
الفئــة ودعمهــا ماديــًا ومعنويــًا، بمــا يجســد 
ــري  ــل الخي ــادة العم ــي ري ــة ف ــة الهيئ رؤي
واإلنســاني، ونشــر القيــم اإلنســانية النبيلــة 
التي يمارســها أفراد المجتمع لتصبح ســلوكًا 

يمــارس وثقافــة تتبــع.
فــي ختــام اللقــاء كــرم الشــيخ الدكتــور 
محمــد بــن حم مجموعــة من الطلبــة األيتام 
المتفوقيــن متمنيــًا لهــم المزيــد مــن النجاح 

ــتقبل. في المس

نّظمــت جامعــة االمــارات العربيــة 
المتحــدة ممثلــة بقطــاع شــؤون الطلبــة 
فعاليــة »قربــوا صوبنــا« لطــالب وطالبات 
الثانويــة العامــة، حيث اســتمرت الفعالية 
أربعة أيام، بمشــاركة واســعة مــن الطلبة 
ــم  ــى أه ــرف عل ــم للتع ــاء أموره وأولي
المرافــق والخدمات التي توفرها الجامعة 

للطالــب منــذ التحاقــه بهــا.
ســالم  عائشــة   الدكتــورة  وأكــدت 
الظاهري،النائب المشارك لشؤون الطلبة، 
أن إدارة الجامعــة تحــرص فــي كل عــام 
علــى تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــة، التــي 
تســتهدف الطلبــة مــن خريجــي الثانويــة 
العامــة وأوليــاء أمورهم،بحيث تنظم لهم 
ــق  ــتطالعية لمراف ــارات اس ــوالت وزي ج
الجامعــة لتعريفهــم بالبرامــج والمرافــق 
الفــرص  علــى  وإطالعهــم  الجامعيــة، 
التعليمية والتخصصات األكاديمية المتاحة، 

والبنيــة التحتيــة، مــن مرافــق وخدمــات 
وقاعــات دراســية ومختبــرات ومراكــز 
لألنشــطة ، باإلضافــة إلــى مرافق الســكن 
الجامعي والمطاعم، وكافة الخدمات التي 
تحــرص الجامعــة علــى توفيرهــا لضمــان 
حيــاة جامعيــة مثاليــة ومحفــزة للطالــب.

وأضافت: »تحرص إدارة الجامعة أيضًا 
علــى إتاحــة الفرصــة أمام جميــع الطالب 
ســواء من اختــاروا جامعة اإلمارات كخيار 
أول أو اختاروا مؤسسات أكاديمية أخرى، 
حيث ما تزال الفرصة متاحة أمام الجميع 
لالنتســاب إلــى جامعة اإلمــارات كجامعة 
وطنيــة رائــدة – وجامعة المســتقبل- لما 
ــة  ــة أكاديمي ــمعة ومكان ــن س ــه م تمتلك
متميــزة ومرموقة ضمــن منظومة التعليم 
العالي في الدولة، والتي ســاهمت بتوفير 
أرقى معايير التعليم األكاديمي، لمساقاتها 
وكلياتها التســعة وفق سياســة قبول مرنة 
تتيــح للطــالب تحقيــق رغباتهــم ومراعــاة 

قدراتهــم وكفاءاتهــم، وتوفيــر حزمــة من 
التخصصــات المهمــة التي تلبــي متطلبات 
مشاريع التنمية الوطنية في سوق العمل، 
الســيما وأن جميــع التخصصــات حاصلــة 
على االعتمادات األكاديمية من مؤسسات 

االعتمــاد األكاديمي العالمية«.
وأوضحت أن الجامعة اختارت عنوان« 
قربــوا صوبنــا« من منطلق إتاحــة الفرصة 
لتقديــم التوجيــه والنصــح واإلرشــاد فــي 
اتخاذ القرارات المناســبة الختيار الكليات 
ــاء  ــالب وأولي ــات الط ــق رغب ــي تحق الت
األمــور  أوليــاء  رافــق  األمــور، حيــث 
الطلبــة فــي جــوالت ميدانية تشــمل كافة 
مرافــق الحــرم الجامعــي، إضافــة لفرصــة 
ــاء  ــن وأعض ــن المختصي ــاء الموظفي التق
ــة  ــس، لالستفســار عــن كاف ــة التدري هيئ
التســاؤالت،واالطالع على اللوائح والنظم 
ــات  ــة وشــروط االنتســاب والكلي الداخلي

والتخصصــات المتاحــة. 

»أمنية« ُتحّقق حلم عال بقضاء رحلة العمر في اسطنبول

»تراث اإلمارات« يسلط الضوء على »موارد الماء التاريخية في منطقة الظفرة«

حديقة الحيوانات بالعين بيئة جاذبة للمواهب اإلماراتية
شيراتون مول اإلمارات يستقبل عيد األضحى المبارك 

بطيف واسع من الباقات والعروض المميزة 

أبوظبي - الوطن

تكريم األيتام المتفوقين على هامش المجلس 
مؤسسة محمد بن حم الخيرية تبحث التعاون المشترك مع هيئة األعمال الخيرية العالمية

بمشاركة واسعة من الطلبة وأولياء أمورهم للتعرف على أهم المرافق والخدمات
جامعة اإلمارات تنظم زيارات ميدانية داخل الحرم الجامعي لطالب الثانوية العامة

العين - الوطن

دبي - الوطن

العين - الوطن
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برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن 
تنطلق  الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي  حمد 
لرابطة  الدولية  الفجيرة  بطولة  منافسات 
غد   يوم  الجوجيتسو   لمحترفي  أبوظبي 
السبت ، وذلك في مجمع زايد الرياضي. 
وتستقطب البطولة التي ينظمها اتحاد اإلمارات 
أبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون  للجوجيتسو 
لمحترفي الجوجيتسو )AJP( مشاركة مئات 
الالعبين من مختلف األندية واألكاديميات في 
فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين 

واألساتذة من مختلف القارات.
 وأشاد فهد علي الشامسي األمين العام 
التحاد اإلمارات للجوجيتسو بالرعاية الكريمة 
لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد 
الفجيرة، للبطولة ودعمه المتواصل لجهود 
االتحاد الرامية إلى تصدر الدولة للمشهد 

العالمي لهذه الرياضة، كما توجه بالشكر 
إلى إدارة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة على 
تعاونها المتواصل مع االتحاد ودعمها لخططه 
اإلستراتيجية المتصلة بنشر وتطوير اللعبة.

 ويقول الشامسي:« الدعم الذي يقدمه 
سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي 
عهد الفجيرة، ورعايته للبطولة يسهم في 
ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة بطوالت 
الجوجيتسو الدولية، واستقطابها ألبرز الالعبين 

من المنطقة والعالم.
 ويؤكد الشامسي أن دولة اإلمارات أصبحت 
موطنا عالميا للجوجيتسو، الرياضة األوسع 
انتشارا على مستوى إمارات الدولة بفضل 
الدعم والرعاية الكبيرين من القيادة الرشيدة 
وحرصها على أن يتمتع المجتمع اإلماراتي 
تأهيل  في  يسهم  بما  صحي  حياة  بنمط 
اإلنجازات  على صنع  وقادرة  قوية  أجيال 

في المجاالت المختلفة.
  وتندرج المنافسات في إطار سلسلة 
بطوالت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 
حول العالم والتي تقام 5 جوالت منها داخل 
الدولة خالل موسم ٢٠٢٢، حيث كانت أوالها 
محترفي  لرابطة  الدولية  أبوظبي  بطولة 
والثانية  الماضي،  فبراير  الجوجيتسو شهر 
جولة دبي التي أقيمت في مارس الماضي، 
وحققت نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم 
والمشاركة من أبرز نجوم اللعبة، وجودة 
األداء والمستوى الفني والحضور الجماهيري 

والتغطية اإلعالمية المتميزة.
 وتقام البطولة على مدى يومي ٢ و٣ 
يوم  الفعاليات  تبدأ  حيث  المقبل،  يوليو 
السبت بمنافسات الشباب واألساتذة، على 
أن تستكمل يوم األحد بمنافسات فئة الهواة 

والمحترفين.

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات النسخة الـ١٠٩ 
من سباق فرنسا الدولي للدراجات »تور دو 
فرانس« بمشاركة كبيرة من أبرز الدراجين حيث 
يتنافس الجميع على القميص األصفر ألقوى 

وأبرز سباق للدراجات في العالم.
كوبنهاجن  الدنماركية  العاصمة  وتشهد 
ضربة البداية في هذه النسخة، التي تشتمل 
على ٢١ مرحلة، وتمتد حتى ٢٤ يوليو المقبل 
لتكون نقطة النهاية المعتادة أمام قصر اإلليزيه 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
وإلى جانب الجوالت التي تقام في الدنمارك 
وفرنسا، ستشهد نسخة هذا العام جوالت من 

السباق في كل من بلجيكا وسويسرا.
وتبلغ المسافة اإلجمالية للسباق في هذه 
النسخة ٣٣5٣ كيلومترا موزعة على ٢١ مرحلة، 
فيما سيحصل المشاركون على راحة سلبية في 
ثالثة أيام منفصلة خالل السباق وهي أيام ٤ 

و١١ و١8 يوليو.
ويتأهب السلوفيني تادي بوجاتشار نجم 
»فريق اإلمارات« للدفاع عن اللقب في هذا 

السباق العريق وسط ترشيحات قوية يحظى 
بها هذا الدراج الذي أحرز اللقب في كل من 

النسختين الماضيتين في ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
مختلفة  مراحل  بـ٦  فاز  بوجاتشار  وكان 
في السباق نفسه الموسم الماضي، وتفوق 
بجدارة وبفارق جيد على باقي منافسيه بمجرد 
وصول السباق إلى المراحل الجبلية، وهو ما 
يرجح كفته في نسخة هذا العام أيضا حيث 
تشهد هذه النسخة ٦ مراحل جبلية عالية، و٤ 
مراحل جبلية متوسطة مثلما كان الحال في 

النسخة الماضية.
كما يضاعف من الترشيحات التي يحظى 
بها بوجاتشار ما قدمه وفريق اإلمارات في 
ودراجه  الفريق  ترك  الحالي حيث  الموسم 
الشهير أكثر من بصمة خالل النصف األول 
من ٢٠٢٢، والذي شهد هيمنة حقيقية لفريق 
اإلمارات في معظم الفعاليات التي شارك فيها.

وكان بوجاتشار نجح في الدفاع عن لقبه 
في طواف اإلمارات خالل فبراير الماضي كما 
قاد فريق »اإلمارات« لصدارة جولة سلوفينيا 

في وقت سابق من الشهر الحالي بخالف فوزه 
بلقب سباقي تيرينو أدرياتيكو وسترادا بيانكي.

وأكد بوجاتشار أن الفريق اختار تشكيلة شبيهة 
بتشكيلته في السنوات السابقة ليضم مجموعة 
مميزة من الدراجين األقوياء المتخصصين بالعديد 
من التضاريس المختلفة، وهو أمر مهم في 
جولة فرنسا.. وأشار إلى أن الفريق استعد 
جيدا للنسخة المرتقبة من »تور دو فرانس« 

والتي يسعى للفوز مجددا بلقبها.
و قال بوجاتشار: »استعداداتنا هذا العام 
سارت على أفضل وجه، وشاركنا في المعسكر 
التدريبي والسباقات التي تساعدنا في التحضير 
لهذا الحدث”. وتمتد المرحلة األولى من سباق 
»تور دو فرانس« لمسافة ١٣ كيلومترا في 
كوبنهاجن لتكون األولى من ٣ مراحل متتالية 

تقام على األراضي الدنماركية.
أطول مراحل سباق هذا  بلجيكا  وتشهد 
العام حيث تمتد المرحلة السادسة في 7 يوليو 
المقبل لمسافة نحو ٢٢٠ كيلومترا فيما ستكون 

المرحلة االفتتاحية هي أقصر المراحل.وام

نظــم اتحــاد اإلمــارات للجولــف حفل 
تخريــج 7٢ مــن نجــوم مســتقبل اللعبــة 
مــن الالعبين المواطنين، المنتســبين إلى 
برنامــج االتحاد الوطني الرائد الكتشــاف 
المواهــب )صقــور المســتقبل(، والذيــن 
خضعــوا لبرامج تدريبيــة تراوحت بين 8 
و١٦ أســبوعًا في نادي أبوظبي للجولف.

ويواصــل اتحــاد الجولــف، وتحــت 
ــة العامــة للرياضــة،  ــة ودعــم الهيئ رعاي
ــس  ــة، ومجل ــة الوطني ــة األولمبي واللجن
وورلــد  بــي  ودي  الرياضــي  أبوظبــي 
ــي”  ــي س ــش إس ب ــك “إت و)R&A( وبن
وبتوجيهــات مباشــرة مــن مجلــس إدارة 
االتحــاد معالــي الشــيخ فاهم بن ســلطان 
القاســمي، ولعــام جديــد، مســيرته فــي 
تحديد وتطوير العبي الجولف اإلماراتيين 
الشــبان، القادريــن علــى رفــد مســتقبل 
اللعبــة، وذلك من خالل البرنامج الوطني 
الرائد لالتحاد الخاص باكتشاف المواهب 
الناشــئة، الــذي قدم على مدار الســنوات 
الماضيــة، أســماء باتــت حاليــًا مــن نجوم 
المنتخبــات الوطنيــة، ورقمــًا صعبــًا فــي 
المنافســة على منصــات تتويج البطوالت 
الخليجيــة والعربيــة، لتجســد االحتفاليــة 

األخيــرة خطــوة فــي هــذا االتجــاه نحــو 
االرتقــاء بـــ 7٢ مــن العبــي الجولــف 
ــن  ــي م ــى المســتوى التال ــن إل المواطني

التدريبــات فــي أبوظبــي.
وأظهــر المشــاركين والخريجين الذين 
ــًا،  ــن ٦ و١٤ عام تراوحــت أعمارهــم بي
وتــم انتقائهــم على مدار ١٦ أســبوعًا من 
التدريبــات، إمكانــات في القــدرة البنية، 
والشــغف نحو تطوير مهاراتهم وااللتزام 

برياضــة الجولف.
الســيد  عبــداهلل  “م”  اللــواء  وقــال 
الهاشــمي نائــب رئيــس اتحــاد الجولــف، 
إن: “اتحــاد اللعبــة يحــرص علــى الــدوام 
ويوفــر كل متطلبــات النجــاح لتنفيــذ 
خططــه واســتراتيجيته والتــي تســتهدف 
جميــع فئــات الالعبيــن والالعبــات بكافة 
ــاء  ــة واالرتق ــة والفني ــب التعليمي الجوان
بمســتواهم للوصول لألهداف المنشودة 
ــس إدارة االتحــاد. ــا مجل ــي وضعه والت

وأكــد اللــواء مواصلــة مســيرة العمــل 
فــي نشــر اللعبــة وتوســيع قاعدتهــا مــن 
خــالل توثيــق العالقــة وتعزيــز الشــراكة 
والتعــاون مــع المؤسســات والجهــات 
ــف  ــة الجول ــة وأندي ــة والخاص الحكومي
وأكاديميــات اللعبــة باألنديــة إلــى جانب 

وزارة التربية والتعليم من بوابة المناطق 
التعليمية ومدارس الدولة التي تستقطب 
الشــريحة الكبيرة مــن أبنائنا وبناتنا وهم 
عمــاد المســتقبل، لمواصلة العمل الناجح 
خــالل البرنامــج الوطنــي الرائــد الخــاص 
باالتحــاد والمتعلــق باكتشــاف المواهــب 
الناشــئة وإعدادهــا وصقلها، والــذي افرز 
العديــد مــن المواهــب الناشــئة فــي ظــل 
ــكلوا  ــن ش ــن الذي ــداد الالعبي ــي أع تنام
الرافــد األساســي لألجيال المســتقبلية في 
منتخباتنا الوطنيــة والتي وضعت بصمتها 
بقــوة بســاحات اللعبــة محليــًا وخارجيــًا.

األبواب مفتوحة للجميع
ــج  ــمي أن البرنام ــواء الهاش ــد الل وأك
ــن  ــع م ــات المجتم ــة فئ ــتهدف كاف يس
أبنــاء وبنــات الدولــة واألبــواب مفتوحــة 
ــي هــذا البرنامــج  ــع لالنخــراط ف للجمي
الهــادف والــذي يتم تطبيقــه بالعديد من 
أنديــة الجولــف بكافــة إمــارات الدولــة.

وفي ختام حديثة وجه اللواء الهاشمي 
الشكر والتقدير لجميع الهيئات والجهات 
والمؤسســات الراعيــة والداعمة “شــركاء 
النجــاح” لهذا البرنامج الهادف لمســتقبل 

أفضل لرياضة الجولف.

يستهدف اكتشاف المواهب وصقلها لرفد المنتخبات الوطنية  
اتحاد الجولف يحتفي بتخريج 72 من »نجوم المستقبل«

انطالق سـباق فرنسـا للدراجات وسـط ترشيحـات قـوية 
لفريق »اإلمارات« ونجمه بوجاتشار

دبي - الوطن

بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غدًا في مجّمع زايد الرياضي
فهد الشامسي: الرعاية الكريمة لبطوالت الجوجيتسو تسهم في انتشار اللعبة وتحقـيق أهداف االتحاد

أبوظبي - الوطن
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ــي  ــاب، والت ــوت” لأللع ــركة “ري ــتبدأ ش س
طورت لعبة إطالق النار المجانية “فالورانت”، 
بمراقبــة االتصــاالت الصوتيــة لالعبيــن ابتــداء 

مــن ١٣ يوليــو.
أعلنــت شــركة”ريوت” فــي البدايــة عن هذا 
التغييــر فــي أبريــل ٢٠٢١ بعــد إجــراء تحديــث 
لسياســة الخصوصية الخاصة بها. تمنح الشروط 
الجديــدة شــركة “ريــوت” اإلذن بـــ »تســجيل 
البيانــات الصوتيــة وربما تقييمها عند اســتخدام 
ــا،  ــة له ــة المملوك ــاالت الصوتي ــوات االتص قن
ــى  ــض عل ــذي يح ــكالم ال ــة ال ــرض مكافح بغ
الكراهيــة والمضايقات عبر الدردشــة الصوتية.

ــا ســتحلل التســجيالت  ــول الشــركة إنه وتق
عندمــا يقــوم الالعــب باإلبــالغ عــن شــخص مــا 
بســبب تعليقــات مســيئة. فــي المقابــل، يجــب 
أن يســاعد هــذا الشــركة علــى تحديــد مــا إذا 
كان الالعــب المبلــغ عنــه قــد انتهــك سياســاته 

واتخــاذ اإلجــراءات وفًقــا لذلــك.
لــم تبــدأ الشــركة بهــذه العملية حتــى اآلن، 

ــا  ــي تجمعه ــات الت ــتخدم المعلوم ــا تس ولكنه
للمســاعدة فــي إنشــاء اإلصــدار التجريبــي مــن 
النظــام الــذي تتوقــع طرحــه فــي وقــت الحــق 
مــن هــذا العــام. فــي الوقــت الحالــي، ســتقوم 
شــركة ريوت بتقييم محادثات العبي فالورانت 
ــكا الشــمالية  ــي أمري ــة ف ــن باإلنجليزي الناطقي
فقــط. الطريقــة الوحيــدة إللغــاء االشــتراك في 
هــذا النظــام هــي تعطيــل الدردشــة الصوتيــة 
ــل  ــا أو اســتخدام أداة اتصــال أخــرى، مث تماًم

“ديسكورد”.
نظــام اإلبــالغ المخطــط لــه ليــس الطريقــة 
ــاذ  ــركة اتخ ــا الش ــاول به ــي تح ــدة الت الوحي
إجــراءات صارمة ضــد الالعبين المســيئين. في 
وقــت ســابق مــن هــذا العــام، بــدأت شــركة 
ريــوت فــي الســماح لالعبيــن بإضافــة كلمــات 
ــات  ــة الكلم ــى »قائم ــددة إل ــارات مح أو عب
المكتومــة« التــي مــن المفترض أن تســاعد في 
حظــر المحتــوى المســيء فــي الدردشــة، وفق 
مــا أورد موقع “ذا فيــرج” اإللكتروني. وكاالت

تعتبر تكاليف السفر من أكثر األشياء التي يأخذها 
السائح بعين االعتبار عندما يقرر الذهاب في جولة 
سياحية، لذا فإن اختيار الوجهة التي تناسب ميزانيته 
أمر في غاية األهمية. ومن هذا المنطلق أوردت 
الوجهات  من  مجموعة  إنديا  أوف  تايمز  صحيفة 
السياحية األوروبية التي يمكن للمسافر أن يتحمل 
نفقتها، على النحو التالي: تعتبر أحد أكثر البلدان 
األوروبية التي يتمنى الكثيرون زيارتها، وفي حين 
أن المدن الشهيرة مثل مدريد وبرشلونة مكلفة، 
إال أن هنالك مواقع أخرى بأسعار معقولة يمكنك 

بالتأكيد اكتشافها عندما تكون في إسبانيا.
المحدودة،  الميزانية  ذوي  للمسافرين  يمكن 
زيارة واستكشاف العديد من المدن البرتغالية مثل 
كاسكايس و ألغارف، حيث يمكن قضاء عطلة رائعة 

في استكشاف الطعام والثقافة البرتغالية.
موطن الكنائس الحجرية والعجائب المعمارية، 
وهي واحدة من أفضل األماكن للزيارة في أوروبا. 
جمالها الطبيعي وتاريخها الغني وثقافتها وأسعارها 

المعقولة ستجعل رحلتك ذات طابع مميز.
خيار رائع ألي مسافر ذي ميزانية محدودة. يعتبر 

تاريخ هنغاريا )المجر( الغني والمثير لالهتمام ومشهد 
الطعام المزدهر من العوامل التي تساهم في قضاء 
رحلة سياحية رائعة، ناهيك عن األسعار المعقولة 

التي تناسب الميزانية المحدودة.
واحدة من أرخص البلدان للسفر إليها في أوروبا، 
وستوفر المال بالتأكيد حتى أثناء االستكشاف. لحسن 
الحظ، فإن معظم مناطق الجذب فيها ميسورة التكلفة، 

وهناك جوالت مشي مجانية في معظم األماكن.
إذا تمكنت من تجنب ذروة أشهر السفر، فستفاجئك 
اليونان أيًضا بنفقاتها المعقولة. اخرج من المدن 
الرئيسية، ومن المؤكد أنك ستوفر الكثير من المال

إذا كنت حريًصا على استكشاف أوروبا الشرقية، 
فيجب أن تكون بولندا خيارك المثالي، إذ أن هندستها 
المعمارية الجميلة ومناظرها الطبيعية ستجعلك تقع 
في حبها على الفور، إضافة إلى انخفاض تكاليف 

اإلقامة والطعام والشراب فيها.
التشيكية إحدى أجمل األماكن في  الجمهورية 
أوروبا وتشتهر بهندستها المعمارية القوطية. وهي 
أيًضا واحدة من أرخص الدول األوروبية، ولهذا السبب 
يجب أن تكون في قائمة السفر الخاصة بك.وكاالت

فــاز رجــل مــن واليــة كارولينــا الجنوبيــة بمبلغ 
ــا  ــتراتيجية تعلمه ــة إس ــد تجرب ١٠٠٠٠٠ دوالر بع
ــي”  ــر حيات ــب غي ــم “اليانصي ــاهدة فيل ــاء مش أثن

علــى قنــاة “تــي إل ســي”.
كان الرجــل ينفــق ٢5 دوالًرا في األســبوع لمدة 
ثالثــة أشــهر فــي لعــب اليانصيب، وخالل األســبوع 
األول، ربــح 5٠٠ دوالر، ولكــن مــع اســتمراره فــي 
اللعــب، حصــل علــى المزيــد مــن التذاكــر الرابحة 
وبحلول األسبوع السابع، حصل على ١٠٠٠٠٠ دوالر.

فــاز الرجــل الــذي لــم يتم الكشــف عــن هويته، 
ــي  ــد ف ــو، واعتق ــي ٢8 ماي ــة ف ــزة الضخم بالجائ
البدايــة أنــه ربــح 5٠٠٠٠ دوالر مــن خــالل مطابقة 
رقميــن فقــط، ولكــن زوجتــه التــي كانــت بجانبــه 
أخبرتــه بــأن األرقــام الخمســة متطابقــة وأنــه فــاز 

بـــ ١٠٠ ألــف دوالر أمريكي.
وقــال الرجــل لمســؤولي اليانصيــب في ســاوث 

كارولينــا، إنــه اتبــع اســتراتيجية إنفــاق ٢5 دوالر 
ــه  ــي مكنت ــة أشــهر والت ــدة ثالث ــي األســبوع لم ف
مــن ربــح عــدة جوائــز كان أقلهــا 5٠٠ دوالر، وأكد 
علــى أنــه ســيتابع اللعب بهــذه االســتراتيجية حتى 
يفــوز بالمزيــد مــن المبالــغ الماليــة. وبعــد فــوزه 

بالجائــزة، اشــترى الرجــل ســيارة جديــدة.
وبحســب مســؤولي اليانصيــب، فــإن احتمــاالت 
مطابقــة األرقام الخمســة هي واحــد من ٩١٣١٢٩، 
ــة  ــزة تكــون ممكن ــوز بالجائ ــإن فرصــة الف ــذا ف ل
ــر  ــراء تذاك ــى ش ــون عل ــن يواظب ــخاص الذي لألش

اليانصيــب بشــكل أســبوعي.
ويعــرض فيلــم “اليانصيــب غيــر حياتــي” والذي 
شــجع الرجــل علــى االســتمرار فــي شــراء تذاكــر 
اليانصيب، حياة األشخاص العاديين الذين يربحون 
مبالــغ مــن المــال وتغيــرت حياتهــم إلــى األفضــل، 
وفــق مــا أورد موقع “ميتــرو” اإللكتروني. وكاالت

تــم العثــور علــى أعمــق حطــام ســفينة فــي 
العالــم، والتــي ســقطت فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وتــم العثــور علــى المدمــرة فــي بحــر 
الفلبيــن، يوم األربعاء الماضي، بعد أن ســقطت 
خــالل معركــة قبالة ســمر فــي بحــر الفلبين في 

أكتوبــر ١٩٤٤، نتيجــة تعرضهــا لنيــران يابانيــة.
المدمــرة األمريكيــة  اكتشــاف  يتــم  ولــم 
ــن  ــا م ــاء، وإنم ــل العلم ــن قب ــي« م »ســامي ب
جانــب الملياردير من والية تكســاس األمريكية، 
فيكتور فيسكوفو، الذي استعان بغواصة الغوص 

العميــق للعثــور عليهــا.
وفيســكوفو هــو مؤســس شــركة االستكشــاف 
»Caladan Oceanic”، وأجــرى ٦ غطســات 
فــي المحيــط الهــادئ حتــى عثــر علــى »أعمــق 

مدمــرة فــي العالــم«.

وتمكن فيســكوفو من الوصول إلى المدمرة، 
بعدمــا اكتشــف حطــام عبــارة عن قاذفــة بثالثة 
طوربيــدات، والتــي كانــت فريــدة مــن نوعهــا 

فقــط بالنســبة إلــى المدمــرة »ســامي بي«.
ونشــر فيســكوفو، األحــد المنصــرم ، مقطــع 
فيديو على »تويتر« للحظة العثور على المدمرة 

»ســامي بــي«، وهــي في قــاع المحيط.
ــا  ــي« بمواقفه وعرفــت المدمــرة »ســامي ب
البطوليــة ضــد اليابانييــن، وفقــا لهيئــة اإلذاعــة 
البريطانيــة »بي بي ســي«، واخترقــت القذائف 

جدرانهــا وبــدأت فــي الغــرق.
وكان هنــاك ٢٢٤ رجــال علــى متــن المدمــرة، 
قتــل منهــم 8٩ وقت غرقهــا، بينما طــاف البقية 
فــي قــوارب النجــاة لمــدة 5٠ ســاعة، قبــل أن 

يتم إنقاذهــم.وكاالت

لعبة »فالورانت« ستراقب دردشاتك الصوتية بدءًا من 13 يوليو إسبانيا  أكثر البلدان األوروبية التي يتمنى الكثيرون زيارتها

يربح مبلغًا كبيرًا بفضل فيلم شاهده في التلفزيون العثور على أعمق حطام سفينة في العالم بعد 77 عامًا من غرقها

قــال المركــز االتحــادي للتغذيــة إن بعــض 
الفيتامينات والمعادن تســاعد على نمو الشــعر 

وتحميــه مــن التقصف والتســاقط.
وأوضح المركز أن فيتامين A يقوي الشــعر 
ويمنحــه ملمســًا ناعمــًا، مشــيرًا إلــى أن مــن 
مصادره الغذائية الكرنب، والســبانخ، والجزر، 

والفلفــل الحلــو، والبطاطا، والقرع العســلي.
ويعمــل فيتاميــن B7 المعــروف أيضًا باســم 
فيتاميــن H أو »البيوتيــن” علــى عــالج الشــعر 
الخفيــف، والمتقصــف والباهــت، ويحميه من 
التســاقط. وتتمثــل مصــادره الغذائيــة فــي 
ــض،  ــار البي ــوفان، وصف ــق الش ــوز، ورقائ الج

وفــول الصويــا، والفطــر.
ويتمتــع الحديــد بأهميــة كبيــرة فــي نمــو 
الشــعر، وأهــم مصــادره الغذائيــة اللحــوم 
الحمــراء، والخضــروات الخضــراء الورقيــة مثل 

الســبانخ والكرنــب.
ــو الشــعر، وأهــم  ــك أيضــًا نم ــزز الزن ويع
ــري،  ــة، المكســرات، والغمب مصــادره الغذائي

ــرع العســلي. ــذور الق ــض، وب والبي
ــن  ــة الشــعر، وم ــوي بني ــاس فيق ــا النح أم
مصــادره الغذائيــة منتجــات الحبــوب الكاملة، 
وبذور دوار الشمس، والمكسرات، والبقوليات، 

خاصًة الحمــص.وكاالت

يمكن تالفي مخاطر السكري من النوع الثاني، إذا تم 
تنظيم مستويات السكر في الدم. تشير األبحاث إلى أنه 
لحسن الحظ، يمكنك تقليل مستويات السكر في الدم عن 
طريق احتساء مشروب ذهبي »فورا« بعد تناول الطعام.

عند اإلصابة بداء السكري من النوع ٢ فإن جسمك ال 
يعالج األنسولين بشكل صحيح. واألنسولين هو هرمون 

مسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.
عند تجريدك من هذه اآللية، يمكن أن ترتفع مستويات 
السكر في الدم إلى مستويات خطيرة. لحسن الحظ، يمتلك 

جسمك عازال حاسما: قرارات غذائية معقولة.
ترتفع مستويات السكر في الدم استجابة لتكسير الطعام 

إلى جلوكوز الدم )سكر(.
ثبت أن مغلي البابونج له هذا التأثير المعتدل على 
نسبة السكر في الدم، بحسب موقع صحيفة »إكسبريس« 
البريطانية. مغلي البابونج مصنوع من زهور نبات البابونج 
)عشب ينتمي إلى عائلة Asteraceae(، لطالما استخدم في 

ممارسات الطب التقليدي.
وأن شرب ثالثة أكواب من مغلي البابونج يوميا يمكن 
أن يحسن التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم لدى 

األشخاص المصابين بداء السكري من النوع ٢.
إلى  الطبية  للعلوم  تبريز  الباحثون من جامعة  سعى 
التحقيق في كيفية تأثير تأثيرات مغلي البابونج على نسبة 
السكر في الدم )مقياس يستخدم لتحديد مدى تأثير الطعام 
على مستويات السكر في الدم( والتحكم في مستويات 

مضادات األكسدة في النوع الثاني.
مضادات األكسدة هي مواد كيميائية تحمي أو تؤخر 

تلف الخاليا.
تم تجنيد أربعة وستين مشاركا يعانون من مرض السكري 

من النوع ٢، تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و٦٠ عاما.وكاالت

تتكون المعابد المصرية القديمة، وخصوصًا التي بنيت 
بعد عصر الدولة الحديثة، من ثالث غرف، وهي الفناء، 

وقاعة األعمدة، والمعبد.
ويتم ترتيب األعمدة في مصفوفة، بينها فواصل قصيرة 
لدعم سقف أفقي، وهو ما أثار فضول العلماء منذ وقت 
طويل، وتساءلوا عن السبب في وجودها، وتم تقديم بعض 
النظريات، منها أنها ترمز إلى عمود يحمل السماء، ولكن 
دراسة يابانية لفريق بحثي من كلية الهندسة المعمارية 
بجامعة كوجاكوين بالعاصمة طوكيو، أوجدت أسبابًا عملية، 
تتعلق بمهمة وظيفية لألعمدة، تحقق نفس وظائف أساليب 
البناء الموفرة للطاقة حديثًا، حيث تعمل على تنظيم البيئة 

الحرارية داخل المعبد.
وخالل الدراسة المنشورة في العدد األخير من »مجلة 
العمارة والتخطيط«، قام الباحثون بتقييم تأثيرات األعمدة 
على البيئة الحرارية كميًا، وذلك من خالل محاكاة قاموا 
بإجرائها ألعمدة معبد آمون في الكرنك بمدينة األقصر، 
وأظهرت نتائجهم أن البيئة الحرارية تتحسن بشكل كبير 

مع تركيب األعمدة.
ووفقاً لما جاء في المحاكاة التي أجراها الباحثون بالدراسة، 
فإن وجود األعمدة يعمل على تقليل التقلبات الناتجة عن 
األدنى  الحد  إلى  الحرارة  اليومية في درجات  التغيرات 
وتساعد على تقليل درجة الحرارة الداخلية، حتى خالل 
فصل الصيف. وتستخدم حاليًا أساليب في البناء تهدف إلى 
تحقيق هذه المزايا مثل استخدام أساليب العزل الحراري، 
وتشير النتائج التي توصل لها الباحثون إلى أن المصري 
القديم لم يستخدم تلك األساليب بطبيعة الحالة، لكنه 
بداًل من ذلك، عمل على تعزيز السعة الحرارية للجدران، 
وتعزيز مساحة السطح في الوقت نفسه، عن طريق زيادة 

عدد األعمدة.وكاالت

صغيرة  روبوتية  يراعات  الباحثون  طور 
وتتوهج  ورق  مشبك  من  أكثر  بالكاد  تزن 
للمساعدة  استخدامها  ويمكن  طيرانها  أثناء 

في مهام البحث واإلنقاذ.
وقام المهندسون في معهد ماساتشوستس 
بحجم  روبوتات  بتطوير  سابًقا  للتكنولوجيا 
صغيرة  اصطناعية  عضالت  ذات  الحشرات 
تسمح لها بالتجول بخفة حركة تشبه الحشرات 
ووجد  بسرعة.  أجنحتها  رفرفة  طريق  عن 
جزيئات  لتضمين  طريقة  اآلن  المهندسون 
صغيرة جًدا في هذه العضالت االصطناعية، 
مما يعني أنها تصدر ضوًءا ملوًنا أثناء الطيران.

الضوء  هذا  استخدام  للروبوتات  ويمكن 
حتى  ويمكن  البعض،  بعضها  مع  للتواصل 
حاالت  في  للمساعدة  لإلشارة  استخدامها 
الطوارئ، وفًقا للباحثين. على سبيل المثال، 
إلى  إذا تم إرسالها في مهمة بحث وإنقاذ 
مبنى منهار، يمكن للروبوت الذي يعثر على 
الناجين استخدام األضواء لإلشارة إلى اآلخرين 

وطلب المساعدة.
وفي نهاية العام الماضي، أظهر باحثو معهد 
جديدة  طريقة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
لصنع عضالت اصطناعية لحشرات الروبوت 
عن طريق تكديس طبقات متناوبة من المطاط 
الصناعي وإلكترود األنابيب النانوية الكربونية، 
ثم دحرجة المكدس إلى أسطوانة اسفنجية. 
وعندما يتم تطبيق جهد على األسطوانة، تضغط 
األقطاب الكهربائية على المطاط الصناعي، 
ويثير اإلجهاد الميكانيكي أجنحة الروبوت.

ولجعل األجنحة تضيء، قام الباحثون اآلن 
المتوهجة  الزنك  كبريتات  جزيئات  بدمج 
كهربائيا في العضالت االصطناعية للروبوتات. 
وعندما تكون جسيمات الزنك هذه في مجال 
تنبعث  الترد،  وعالي  جًدا  قوي  كهربائي 
منها جسيمات دون ذرية من الضوء ُتعرف 

بالفوتونات.
أنه يمكنهم استخدام  الباحثون  واكتشف 
قوي  كهربائي  مجال  إلنشاء  العالي  الجهد 
في العضالت االصطناعية، ثم دفع الروبوت 
بتردد عاٍل، مما يتسبب في إضاءة الجسيمات 

بشكل ساطع.وكاالت

فيتامــين A يقـوي الشعــر 
ويمنحــه ملمســًا ناعمًا

مشـروب »البابونج« يخفض نسـبـة 
السكــر في الـــدم

 المصـــري القــديم عـــرف الـبناء
المـوفـر للطــاقـــة

روبوتات بحجم الحشرات تتوهج أثناء 
طيرانها لمهام البحث واإلنقاذ

تمكن مزارع إندونيسي من اإلمساك بتمساح ضخم 
باستخدام أدوات بسيطة بعدما أثار الرعب بين سكان 
القرية على مدى أيام. ويصل طول التمساح إلى ٤.٣ 
متر وكان يتجول في شوارع القرية اإلندونيسية لعدة 
أيام قبل أن يتم السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة 
»ساوث تشاينا مورنينغ بوست« الصينية. ونشرت الصحيفة 

مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من عملية اإلمساك 
بالتمساح، التي تمت بواسطة مجموعة من الحبال. 
ووصف البعض ما قام به المزارع اإلندونيسي بمساعدة 
أحد أبنائه بالعمل البطولي، حيث أن وجود التمساح 
في القرية حرم المزارعين من الذهاب إلى حقولهم 

خوفا من تعرض حياتهم للخطر.وكاالت

مـــزارع إندونيسـي يمسـك تمســـاحــًا ضخمـــًا بأدوات بسيطــة

ــة  ــار أهمي ــي إن للخي ــة األلمان ــز الصح ــال مرك ق
كبيــرة للصحــة، خاصــة خالل فصــل الصيف ألنــه غنيًا 

بالمــاء، حيــث إنــه يتألــف مــن المــاء بنســبة ٩7%.
ــة،  ــل الســعرات الحراري ــه قلي وأضــاف المركــز أن
حيــث تحتــوي ١٠٠ غرام على ١٢ ســعرًا حراريًا فقط، 

مــا يجعلــه مفتــاح الرشــاقة والتخلــص مــن الــوزن.
كمــا يعــد غنيــًا باألليــاف الغذائية، التــي تعمل على 

تنشــيط الهضم وتســاعد على إطالة الشــعور بالشبع.
ويحتــوي الخيــار علــى فيتامين B المهــم لألعصاب، 
والبشــرة، والشــعر، وفيتاميــن C المهــم للمناعــة 
والماغنيسيوم المهم لألعصاب والعضالت، والفوسفور 

ــام.وكاالت المهم للعظ

 B الخيار« يحتوي على فيتامين«
المهم لألعصاب

مسجد  الشيخ زايد في في عجمان


