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يومية سياسية مستقلة

عبداهلل بن زايد يلتقي وزيري 
خارجية الجزائر وتنزانيا في نيويورك

التقى ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايد 
ــة والتعــاون  ــر الخارجي ــان وزي آل نهي
الدولــي معالــي رمطان لعمامــرة وزير 
خارجيــة الجزائــر وذلــك علــى هامــش 
أعمــال الــدورة الـــ ٧٧ مــن الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويورك.

وبحــث ســموه ومعالــي رمطــان 
لعمامــرة العالقــات األخويــة اإلماراتية 
الجزائرية وسبل تعزيز مسارات التعاون 
فــي المجاالت كافة بما يحقق المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كمــا اســتعرضا عــددًا مــن القضايــا 

المدرجــة على جدول أعمــال الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة ومنهــا التغيــر 
المناخــي وتحديــات سالســل امــدادات 

الطاقــة واألمــن الغذائــي.
الجانبــان األوضــاع فــي  وناقــش 
المنطقــة باإلضافــة إلــى المســتجدات 
علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة.

وأكد ســمو الشــيخ عبداهلل بــن زايد 
ــق  ــى عم ــاء عل ــالل اللق ــان خ آل نهي
العالقــات األخويــة بين دولــة اإلمارات 
والجزائــر والحــرص علــى تعزيزهــا 
وتطويرهــا علــى الصعد كافــة. ص»٣«

»التشّلون هم«

حمدان بن زايد يزور معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية »أبوظبي 2022«

ــد  ــن زاي ــدان ب ــيخ حم ــمو الش زار س
آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة 
ــادي صقــاري اإلمــارات  الظفــرة رئيــس ن
ــد  ــي للصي ــي الدول ــرض أبوظب ــس مع أم
والفروســية »أبوظبــي ٢٠٢٢« الــذي يقــام 
تحــت رعايــة ســموه خــالل الفترة مــا بين 
٢6 ســبتمبر الجــاري و٢ أكتوبر المقبل في 
مركــز أبوظبي الوطنــي للمعارض وبتنظيم 

مــن نــادي صقــاري االمــارات.
ــيخ  ــارة الش ــالل الزي ــموه خ ــق س راف
محمــد بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان 
والشــيخ راشــد بــن حمــدان بــن زايــد آل 
نهيــان ومعالــي المهنــدس عويضــة مرشــد 
المــرر رئيــس دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي 
ــي المنصــوري رئيــس  ــي ماجــد عل ومعال
اللجنــة العليــا المنظمة للمعــرض. ص»٥«

سموه: المعرض يعكس موروثاً عريقا ويعمل على 
المحافظة على العادات والتقاليد والقيم

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة »حفظه 
اهلل« أمس معالي إسماعيل صبري يعقوب 
رئيــس وزراء مملكــة ماليزيــا الــذي يقــوم 

بزيــارة عمل إلــى الدولة.
ورحــب ســموه ــــ خــالل اللقــاء الــذي 

جــرى فــي قصــر الشــاطئ بضيــف البــالد 
متطلعــًا إلــى أن تســهم زيارتــه فــي دفــع 
عالقــات البلديــن إلــى األمام فــي مختلف 
المجــاالت.. وحملــه تحياتــه إلــى صاحب 

الجاللــة الســلطان عبــد اهلل رعايــة الديــن 
المصطفــى باهلل شــاه ملــك ماليزيــا متمنيا 
لجاللتــه وماليزيا وشــعبها مواصلــة التقدم 

واالزدهار.

وبحــث الجانبــان مســارات التعــاون 
بيــن  للشــراكات  المطروحــة  والفــرص 
البلديــن خــالل المرحلــة المقبلــة فــي 
واالســتثمارية  االقتصاديــة  المجــاالت 

ــن  ــددة واألم ــة المتج ــة والطاق والتجاري
ــي  ــب الت ــن الجوان ــا م ــي وغيره الغذائ
تتســق مــع توجهــات اإلمــارات وماليزيــا 
نحو التنمية المســتدامة وتحقيق مستقبل 

ــعبيهما. ــل لش أفض
واســتعرض سموه ورئيس وزراء ماليزيا 
ــى  ــا والمســتجدات عل ــن القضاي عــددًا م
ــادال  ــة وتب ــة والدولي ــاحتين اإلقليمي الس
وجهــات النظــر بشــأن الموضوعــات ذات 

االهتمــام المشــترك. ص»٢«
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رئيس الدولة 
ورئيس وزراء ماليزيا 
يستعرضان عددًا من 
القضايا والمستجدات 

اإلقليمية والدولية

رئيس الوزراء الماليزي 
يؤكد حرص بالده على 
التعاون مع اإلمارات 
في المجاالت الحيوية 

كافة

محمد بن زايد يتطلع 
إلى أن تسهم الزيارة 

في دفع عالقات 
البلدين إلى األمام في 

مختلف المجاالت

سموه يستعرض مع 
إسماعيل يعقوب 
الفرص المطروحة 

للشراكات بين البلدين 
في المرحلة المقبلة

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع إسماعيل يعقوب

تبادال وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات االهتمام المشترك

رئيس الدولة يبحث مسارات التعاون 
مع رئيس وزراء ماليزيا

الظاهــري،  ســيف  الدكتــور  أعلــن 
المتحــدث الرســمي عــن الهيئــة الوطنيــة 
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث خالل 
ــارات  ــة اإلم ــة لحكوم ــة اإلعالمي اإلحاط
ــا«،  ــروس »كورون ــتجدات في ــول مس ح
عــن تخفيــف عــدد مــن القيــود المتعلقة 
بالجائحــة علــى مســتوى الدولــة وكذلــك 

التحديثــات الحاصلــة بهــا علــى شــتى 
القطاعــات، علــى أن يتــم التطبيــق بــدءا 
من يوم غد األربعاء الموافق ٢8 ســبتمبر 

الحالــي.
ــن عــن وقــف اإلعــالن عــن  ــا أعل كم
األعــداد اليومية لمســتجدات »كوفيد١9« 
فــي ظل مــا نشــهده من تعافــي ملحوظ، 

وبحكــم االنخفــاض واالســتقرار فــي عدد 
الحــاالت ، مؤكــدًا االلتزام بتوفيــر بياناتها 
المحدثــة فــي الموقــع الرســمي لــوزارة 
الصحة ووقاية المجتمع والهيئة االتحادية 
للتنافسية واالحصاء والهيئة الوطنية إلدارة 

الطوارئ واألزمــات والكوارث.
واســتعرض الدكتــور ســيف الظاهــري 

التحديثات على القيود المتعلقة بالجائحة 
قائــاًل »إنــه فيمــا يتعلــق بنظــام المــرور 
األخضــر، فقــد تم تحديثــه بإلزامية اجراء 
فحــص دوري كل شــهر للحاصليــن علــى 
التطعيم والمعفيين من شــروط التطعيم، 
والزاميــة اجــراء فحــص دوري كل ســبعة 

أيــام لغيــر الحاصليــن علــى التطعيم«.

وأكــد أن نظــام المــرور األخضــر مازال 
إلزاميــا للموظفيــن والزائريــن  شــرطا 
للدخــول لمقار العمل للجهات االتحادية، 
إضافــة إلــى ربــط نظــام المــرور األخضــر 
الســياحي  القطــاع  فــي  بالعامليــن 

ــادي. واالقتص
وبين أنه فيما يتعلق بلبس الكمامات، 

فإنــه مــازال الزاميــا فــي المرافــق الطبية 
والمســاجد ووســائل النقــل العــام ، كمــا 
يجــب علــى كافــة مــزودي الخدمــات 
الغذائيــة والمصابين والحاالت المشــتبهة 
ــالمة  ــى س ــًا عل ــات، حفاظ ــس الكمام لب
المجتمــع، وباألخص الفئات األكثر عرضة 

ص»١٠« لإلصابة. 

بدءاً من 28 سبتمبر الحالي
تخفيف القيود المتعلقة بـ»كوفيد 19« في الدولة

لبس الكمامات إلزاميًا في المرافق 
الطبية والمساجد ووسائل النقل العام

فحص دوري كل شهر للحاصلين على 
التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم

 تحديث نظام المرور األخضر بإلزامية 
إجراء فحص كل ٧ أيام لغير المطعمين

رئيس الدولـة يبـدأ اليـوم زيـارة دولـة إلى ُعمـان
ص»3«

10 أكتوبر إغالق باب الترشيحات لجائزة أبوظبي
حثــت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي.. أفراد المجتمع 
علــى التقــدم بترشــيح الشــخصيات التــي قدمــت أعمــااًل 

جليلــة عــادت بالنفــع علــى مجتمــع دولــة اإلمارات.
ــم الترشــيحات هــو ١٠  ــت إن آخــر موعــد لتقدي وقال

ــر ٢٠٢٢. أكتوب
تقــام جائــز أبوظبــي بنســختها الحاديــة عشــرة تحــت 

شــعار » مــن يجســد الخيــر بالنســبة لــك؟« بهــدف إلهــام 
جميــع أفــراد المجتمع، وتشــجيعهم على ترشــيح أصحاب 
األعمــال الخيــرة ممــن يجســدون قيــم« جائــزة أبوظبــي« 

والتــي تشــمل االلتــزام والعطــاء واإللهــام.
تعــد »جائــزة أبوظبي« أرفع وســام مدني فــي اإلمارة، 
وهــي مبادرة حكومية تهــدف إلى تكريم أصحاب األعمال 

ــة  ــرة ممــن كرســوا جهودهــم لخدمــة مجتمــع دول الخي
اإلمــارات وأحدثــوا تأثيرًا إيجابيــًا فيه. 

تلقــت جائــزة أبوظبــي منــذ انطالقهــا خالل عــام ٢٠٠٥ 
أكثــر مــن ربع مليون ترشــيح لشــخصيات تنتمــي إلى ١٣٥ 
جنســية. كمــا قــدم المكرمــون بالجائــزة خــالل الســنوات 

الســابقة إســهامات مجتمعيــة قيمة. ص»٣«

التقى رئيس الوزراء الياباني وحاكمة طوكيو
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطالق اتفاقية 

الشراكة االستراتيجية الشاملة بين اإلمارات واليابان

التقــى ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن 
زايــد آل نهيان، عضو المجلــس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معالي 

فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان. ونقل سموه 
تحيــات صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«. ص»6+٧«

خالد بن محمد بن زايد يشهد إطالق اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة بين اإلمارات واليابان

تحت رعاية سموه.. انطالق مهرجان »بايك أبوظبي« نوفمبر المقبل
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة “حفظه 
اهلل” أمس معالي إســماعيل صبري يعقوب 
رئيــس وزراء مملكــة ماليزيــا الــذي يقــوم 

بزيــارة عمــل إلــى الدولة.
ورحــب ســموه ــــ خــالل اللقــاء الــذي 
جــرى فــي قصــر الشــاطئ بضيــف البــالد 
متطلعــًا إلــى أن تســهم زيارتــه فــي دفــع 
عالقــات البلديــن إلــى األمــام فــي مختلف 
المجــاالت.. وحملــه تحياتــه إلــى صاحــب 
الجاللــة الســلطان عبــد اهلل رعايــة الديــن 
المصطفــى بــاهلل شــاه ملــك ماليزيــا متمنيا 
لجاللتــه وماليزيا وشــعبها مواصلــة التقدم 

واالزدهــار.
وبحــث الجانبــان مســارات التعــاون 
والفرص المطروحة للشراكات بين البلدين 
ــي المجــاالت  ــة ف ــة المقبل خــالل المرحل
االقتصادية واالستثمارية والتجارية والطاقة 
المتجــددة واألمــن الغذائــي وغيرهــا مــن 
الجوانب التي تتسق مع توجهات اإلمارات 
وماليزيــا نحو التنمية المســتدامة وتحقيق 

مســتقبل أفضل لشــعبيهما.
واســتعرض سموه ورئيس وزراء ماليزيا 
ــى  ــا والمســتجدات عل ــن القضاي ــدداً م ع
الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة وتبــادال 
وجهــات النظــر بشــأن الموضوعــات ذات 

االهتمــام المشــترك.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الماليزي 
عــن شــكره وتقديــره لحفــاوة االســتقبال 
الــذي حظي بــه والوفد المرافق وســعادته 
ــة..  ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــاء صاح بلق
مؤكــداً حــرص بــالده علــى التعــاون مــع 
دولــة اإلمــارات فــي المجــاالت كافــة 
ــن  ــا م ــتثمارية وغيره ــة واالس االقتصادي

المجــاالت الحيويــة.
حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة و عدد من المسؤولين 

والوفد المرافق لرئيس وزراء ماليزيا.وام

تبادال وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات االهتمام المشترك
رئيس الدولة يبحث مسارات التعاون مع رئيس وزراء ماليزيا

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع إسماعيل يعقوب  

محمد بن زايد يتطلع إلى أن تسهم الزيارة في دفع 
عالقات البلدين إلى األمام في مختلف المجاالت

رئيس الوزراء الماليزي يؤكد حرص بالده على التعاون 
مع اإلمارات في المجاالت الحيوية كافة

منصور بن زايد وجانب من الحضور  جانب من الوفد المرافق إلسماعيل صبري

محمد بن زايد خالل استقباله إسماعيل يعقوب
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تستمر يومين تلبية لدعوة من أخيه سلطان ُعمان
رئيس الدولـة يبـدأ اليـوم 

زيارة دولـة إلى ُعمـان
الزيارة انطالقاً من العالقات األخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين

 تعزيز أواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين
استعراض جهود اإلمارات وُعمان في إرساء األمن واالستقرار في المنطقة

بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجاالت خالل الزيارة
مناقشة مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل االهتمام المشترك

ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــوم صاح  يق
ــه اهلل”  ــة “حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي زاي
اليــوم الثالثــاء بزيــارة دولــة إلــى ســلطنة عمــان 
الشــقيقة تســتمر يوميــن تلبيــة لدعوة مــن أخيه 
صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بن 

تيمــور آل ســعيد ســلطان عمــان.
وتأتــي هــذه الزيــارة انطالقــًا مــن العالقــات 
األخويــة التاريخيــة الراســخة التي تربــط البلدين 
وتعزيــزًا ألواصــر المحبــة ووشــائج القربــى التي 

تجمــع الشــعبين الشــقيقين.

تعزيــز  الزيــارة  خــالل  القائــدان  ويبحــث 
فــي مختلــف  المشــترك  والتنســيق  التعــاون 
المجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية 
ــة والتنمويــة ودفعهــا إلــى األمــام بمــا  والثقافي
يلبــي تطلعــات البلديــن ويحقــق أهدافهمــا إلــى 

ــتدامة. ــة المس التنمي
التطــورات  الجانبــان مجمــل  كمــا يناقــش 
ــام  ــل االهتم ــا مح ــة والقضاي ــة والعربي الخليجي
المشــترك، وجهــود البلديــن فــي إرســاء األمــن 

ــة.وام ــي المنطق ــتقرار ف واالس

أكــد مســؤولون ُعمانيــون أهميــة زيارة 
ــي يقــوم بهــا صاحــب الســمو  ــة الت الدول
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل« لســلطنة عمان اليوم 
الثالثــاء تلبيــة لدعــوة مــن أخيــه صاحــب 
ــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن  الجالل
تيمور آل ســعيد ســلطان عمــان في تعزيز 
مســيرة التعــاون المشــترك فــي ظــل مــا 
يجمــع قيادتــي وشــعبي البلديــن من رؤى 
مشــتركة تعززهــا روابط اإلخــاء و المحبة 
الممتــدة عبــر التاريــخ و المســتندة علــى 
أســاس راســخ مــن العالقــات األخويــة التي 
تــزداد صالبــة علــى مــر األيام و تســهم في 
بلــورة آفــاق واعــدة مــن التعــاون الثنائــي 

فــي المجــاالت كافــة.
فمــن جانبه قال ســعادة الدكتور حمود 
بــن أحمــد اليحيائي رئيــس لجنة الخدمات 
والتنميــة االجتماعيــة في مجلس الشــورى 
العماني في تصريحات له إن زيارة صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
إلــى بلــده الثانــي ســلطنة عمــان و التــي 

يلتقــي فيها أخاه صاحب الجاللة الســلطان 
ــن تيمــور آل ســعيد  ــن طــارق ب ــم ب هيث
ســلطان عمــان مــن شــأنها ترســيخ مســيرة 
التعاون و التقارب بين الشعبين الشقيقين 
لتنطلــق نحــو آفــاق أرحــب مــن التكامــل 
علــى الصعــد االقتصاديــة و االجتماعيــة و 
السياســية منوها بما وصلت إليه العالقات 
ــة .. و وصــف  ــد كاف ــى الصع ــة عل الثنائي
الزيــارة بأنهــا انطالقــة قوية نحو مســتقبل 

أرحــب للبلدين و الشــعبين الشــقيقين.
مــن ناحيتــه أشــاد ســعادة أحمــد بــن 
ســعيد الشــرقي رئيــس اللجنــة االقتصادية 
والماليــة بمجلس الشــورى العماني بزيارة 
ــة لســلطنة  ــس الدول صاحــب الســمو رئي
عمــان وقــال إنها تأتــي في إطــار العالقات 
المتينــة التــي تجمــع البلديــن ومــن شــأنها 
دعمهــا و تعزيزهــا .. و أشــار إلى أن دولة 
ــن  ــن أهــم الشــركاء التجاريي ــارات م اإلم
لســلطنة عمــان.. مشــيدا فــي هــذا الصدد 
بزخــم العالقــات االقتصاديــة بيــن البلدين 

لشقيقين. ا

ــالم  ــن س ــي ب ــال ســعادة عل ــدوره ق ب
ــة  ــالم والثقاف ــة اإلع ــس لجن ــري رئي الجاب
بمجلــس الشــورى العمانــي إن الزيــارة 
المرتقبــة لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة 
لســلطنة عمان فرصة للقاء قيادتي البلدين 
وهــو مــا ســينعكس خيــرا علــى الشــعبين 
اإلماراتي و العماني .. مشيدا بدور اإلعالم 
في تســليط الضوء علــى الجوانب المضيئة 

للعالقــات الثنائيــة فــي المجــاالت كافــة.
وأكد الجابري أن العالقات األخوية بين 
دولــة االمــارات العربية المتحدة وســلطنة 
عمــان شــهدت تطــورات متواصلــة و نمــوا 
ــا  ــا جعله ــع المجــاالت م ــى جمي ــرا ف كبي
نموذجــا يحتــذى علــى جميع المســتويات 
ــن  ــن البلدي ــات بي ــى أن العالق ــيرا إل مش
الشقيقين تمضي بخطى ثابتة و واثقة نحو 
مزيــد من التعاون والتنســيق فــي مختلف 
المجــاالت بدعــم قيادتي البلديــن لتحقيق 
المصالــح المشــتركة للشــعبين الشــقيقين 
مــا يصــب فــي صالــح تحقيــق الرفاهيــة و 

االزدهــار فــي المجــاالت كافة.وام

مسؤولون عمانيون يشيدون بزيارة رئيس الدولة لمسقط 
ويؤكدون أهميتها في تعزيز العالقات بين البلدين

التقى ســمو الشــيخ عبداهلل بــن زايد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
معالــي رمطــان لعمامــرة وزيــر خارجيــة 
الجزائــر وذلــك على هامــش أعمال الدورة 
الـــ ٧٧ مــن الجمعية العامة لألمم المتحدة 

فــي نيويورك.
وبحث ســموه ومعالي رمطان لعمامرة 
العالقات األخوية اإلماراتية الجزائرية وسبل 
تعزيز مسارات التعاون في المجاالت كافة 
بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة للبلديــن 

الشقيقين. والشعبين 
كمــا اســتعرضا عــددا مــن القضايــا 
المدرجــة علــى جــدول أعمــال الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة ومنهــا التغيــر 
المناخــي وتحديــات سالســل امــدادات 

الطاقــة واألمــن الغذائــي.
وناقــش الجانبــان األوضاع فــي المنطقة 
باإلضافة إلى المســتجدات على الســاحتين 

والدولية. اإلقليمية 
وأكــد ســمو الشــيخ عبداهلل بــن زايد آل 
نهيــان خــالل اللقــاء علــى عمــق العالقــات 
ــر  ــارات والجزائ ــة اإلم ــن دول ــة بي األخوي
والحــرص علــى تعزيزهــا وتطويرهــا علــى 

الصعــد كافــة.
كما التقى ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايد 

آل نهيــان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
في نيويورك معالي ليبريتا موالموال وزيرة 
الخارجيــة والتعــاون الشــرق أفريقــي فــي 

جمهورية تنزانيا المتحدة.
جــرى خــالل اللقــاء - الــذي عقــد علــى 
هامــش أعمال الدورة الـــ ٧٧ من الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة - بحــث عــدد من 
ــال  ــدول أعم ــى ج ــة عل ــا المدرج القضاي
الجمعيــة ومنهــا التغيــر المناخــي وجهــود 
تعزيــز اســتخدامات الطاقــة المتجددة في 
الــدول األفريقيــة باإلضافــة إلــى التعــاون 
الدولــي فــي مواجهــة تحديــات األمــن 

الغذائــي.
كمــا بحــث ســموه ومعالــي ليبريتــا 
موالمــوال العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن 
وآفــاق التعــاون المشــترك والشــراكة فــي 
عــدة مجاالت ومنها التجاريــة واالقتصادية 

ــة المتجــددة وغيرهــا. والطاق
واستعرض الجانبان القضايا ذات االهتمام 

المشــترك باإلضافــة إلى المســتجدات على 
الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة وتبــادال 

وجهــات النظر بشــأنها.
وأكــد ســمو الشــيخ عبداهلل بــن زايد آل 
نهيــان علــى العالقــات الثنائيــة المتميــزة 
ــا .. مشــيرا  ــارات وتنزاني ــة اإلم ــن دول بي
إلــى وجــود فــرص واعــدة لتعزيــز التعاون 
المشــترك فــي عــدة مجــاالت بمــا يحقــق 
ــن والشــعبين  ــح المشــتركة للبلدي المصال

الصديقيــن.
مــن جانبهــا عبــرت معالــي ليبريتــا 
موالمــوال عــن تطلــع بالدهــا إلــى تعزيــز 
عالقــات التعاون الثنائي مع دولة اإلمارات 
فــي المجــاالت كافــة .. مشــيدة بالمكانــة 
الرائــدة التــي تحظــى بهــا اإلمــارات علــى 
الصعيدين اإلقليمــي والعالمي واإلنجازات 

التنمويــة البــارزة التــي حققتهــا.
حضر اللقاء معالي الشــيخ شــخبوط بن 

نهيــان آل نهيان وزير دولة.وام

عبداهلل بن زايد يلتقي وزيري خارجية الجزائر وتنزانيا في نيويورك
عبداهلل بن زايد خالل لقائه رمطان لعمامرة

حثت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي.. 
ــيح  ــدم بترش ــى التق ــع عل ــراد المجتم أف
ــة  الشــخصيات التــي قدمــت أعمــااًل جليل
عــادت بالنفع على مجتمع دولة اإلمارات.

لتقديــم  موعــد  آخــر  إن  وقالــت 
.٢٠٢٢ أكتوبــر   ١٠ هــو  الترشــيحات 

تقــام جائــز أبوظبــي بنســختها الحاديــة 
عشــرة تحــت شــعار » مــن يجســد الخيــر 
بالنســبة لــك؟« بهــدف إلهــام جميــع أفراد 
المجتمع، وتشجيعهم على ترشيح أصحاب 
ــم«  ــن يجســدون قي ــرة مم ــال الخي األعم
ــزام  ــزة أبوظبــي« والتــي تشــمل االلت جائ

والعطــاء واإللهــام.

ــام  ــع وس ــي« أرف ــزة أبوظب ــد »جائ تع
مدنــي فــي اإلمارة، وهي مبــادرة حكومية 
تهــدف إلى تكريم أصحاب األعمال الخيرة 
ممــن كرســوا جهودهــم لخدمــة مجتمــع 
دولــة اإلمارات وأحدثوا تأثيرًا إيجابيًا فيه.

ــذ انطالقهــا  ــزة أبوظبــي من تلقــت جائ
خــالل عــام ٢٠٠٥ أكثــر مــن ربــع مليــون 
 ١٣٥ إلــى  تنتمــي  لشــخصيات  ترشــيح 
ــزة  جنســية. كمــا قــدم المكرمــون بالجائ
خالل السنوات السابقة إسهامات مجتمعية 
قيمــة شــملت الكثيــر مــن المجــاالت منها 
الرعايــة الطبيــة والتعليــم والعمــل البيئــي 
والحفــاظ علــى تــراث دولة اإلمــارات.وام
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أعلــن صندوق خليفة رســميا عن حزمة 
المميــزات الجديــدة المضافــة التي يقدمها 
إلــى رواد األعمــال مــن خــالل برنامــج 
عضويتــه، وذلــك ضمــن جهــود الصنــدوق 
المتواصلــة لتمكيــن رواد األعمــال، وإيجاد 
ســبل جديدة ومبتكرة تخدم النظام البيئي 

لريــادة األعمــال فــي الدولة.
واشــتمل برنامج العضويــة الجديد على 
ــن  ــات وتســهيالت، م نطــاق واســع خدم
ضمنها ميزة قابلية تســجيل عدد المحدود 
ــي  ــمح ف ــث كان يس ــاريع؛ حي ــن المش م
ــط  ــد فق ــروع واح ــجيل مش ــابق بتس الس
لــكل رائــد أعمــال، كمــا أصبــح الحصــول 
علــى العضويــة الجديــدة متاحا أمــام رواد 
األعمــال ابتــداء مــن عمــر ٢١، وذلــك بعد 
تخفيــف قيود العضوية علــى العمر وتقرر 
أيضــا إمكانيــة زيــادة عــدد مــرات تجديــد 
عضويــة صنــدوق خليفــة مــن ثــالث مرات 
ــكل مشــروع،  ــرات ل ــبع م ــى س ــط إل فق
وإزالــة قيــود االشــتراك تبعا لعمر الشــركة 
أو المشــروع، فــي حيــن لــم تكــن عروض 
ــمل  ــابقا تش ــة س ــدوق خليف ــة صن عضوي
المشــاريع التــي صــدرت رخصهــا التجارية 

منــذ أكثــر مــن ٥ســنوات.
ــالل  ــن خ ــة م ــدوق خليف ــع صن ويتطل
تطويــر عضويتــه إلــى تعزيــز بيئــة ريــادة 
أعمــال تتوافر فيها فــرص أكثر وقيود أقل، 
ــان اســتمراريتها  ــر المشــاريع وضم لتطوي

ودعمهــا.
عليــاء  ســعادة  قالــت  جانبهــا  مــن 
المزروعي، الرئيــس التنفيذي في صندوق 
خليفة “ نســعى دائما فــي صندوق خليفة 

إلــى إيجــاد ســبل جديــدة لتعزيــز البنيــة 
التحتيــة لبيئــة ريــادة األعمــال فــي دولــة 
اإلمارات وتحسينها، حيث سيمكن برنامج 
العضوية الجديد رواد األعمال من الوصول 
إلــى عــروض وامتيــازات مبتكــرة وحديثة، 
تعــزز تطوير المشــاريع، وتتيح ممارســات 

تجاريــة أكثــر كفــاءة وفاعلية”.

ــدأ طــرح مجموعــة مــن  وأضافــت “ ب
ــة  ــدة فــي عضوي ــزات وعــروض جدي ممي
صنــدوق خليفــة، مــن شــأنها تمكيــن رواد 
األعمــال مــن تســجيل عــدد غيــر محــدود 
مــن المشــاريع مــن خــالل عضويتهــم فــي 
الصنــدوق، باإلضافــة إلــى مضاعفــة عــدد 
مرات تجديد العضوية المسموح بها لتصل 
إلــى ســبع مــرات، مــع إلغاء جميــع القيود 
المتعلقــة بعمر الشــركة أو المشــروع؛ في 
حيــن أن برنامــج العضويــة فــي صنــدوق 
خليفــة لــم يكــن يشــمل الرخــص التجارية 
التــي تــم إصدارها منذ أكثر من ٥ ســنوات 

ومــا فــوق”.
وقالت “ يهدف برنامج العضوية الجديد 
بشــكل أساســي إلى تمكين شــريحة أوســع 
ــزات  ــالل ممي ــن خ ــال م ــن رواد األعم م
وخدمــات جديــدة مــن شــأنها تعزيز فرص 
نجاحهــم فــي مجــال ريــادة األعمــال علــى 
اختالف فئاتهم وأعمارهم. وســتتاح فرصة 
ــدوق  ــة صن االشــتراك فــي برنامــج عضوي
خليفــة أمــام رواد األعمــال مــن مختلــف 

األعمــار ابتــداء مــن ٢١ عامــا فأكثر”.
ودعــم صنــدوق خليفة ســابقا من خالل 
برنامــج عضويتــه أكثــر مــن ٢٣,٠٠٠ رائــد 
أعمــال. ويلتــزم الصنــدوق بمواصلــة دعم 
ــرة  ــئة والشــركات الصغي ــاريع الناش المش
والمتوســطة مــن خــالل برنامــج العضويــة 
ــزات  ــد. يذكــر أن العــروض والممي الجدي
الجديــدة المضافــة إلــى برنامــج العضويــة 
ــال  ــع رواد األعم ــة اآلن أمــام جمي متاح
اإلماراتييــن ممن يســتوفون معايير القبول 

الســارية حاليــا.وام

 أعلنت “بدو”، الشركة المتخصصة في مجال تقنيات الميتافيرس 
مشروع  إطالق  عن  لها،  مقرًا  دبي  من  تتخذ  والتي   ٣ والويب 
إمكانية  يتيح  افتراضي  عالم  بناء  إلى  الهادف   ٢١١٧ الميتافرس 
تسجيل اإلنجازات المستقبلية المتميزة في مجال الفضاء واالحتفاء 

بها، فضاًل عن تقديم تجارب أفضل في مجال استكشاف الفضاء.
في  أقيمت  خاصة  فعالية  رسميًا خالل  المشروع  إطالق  وتم 
متحف المستقبل بدبي، حيث كشفت “بدو” عن الشكل والطابع 
الفريدين لمشروع الميتافيرس ٢١١٧، بما في ذلك المناطق المخصصة 
لتجارب المستخدمين، والتي تضم كبسوالت فضائية سيستخدمها 
المنضمون األوائل إلى العالم االفتراضي كوحدات سكنية افتراضية.

ميتافيرس  عالم  توفير  في  الهدف من مشروع ٢١١٧  ويتمثل 
يستقطب ١٠٠ مليون مستخدم خالل األعوام العشرة القادمة، مع 
التركيز على جميع الجوانب المتعلقة بالمجتمع في العالم االفتراضي، 
واحتياجات المستخدمين، والمنظمات المستقلة الالمركزية. ويرتكز 
المشروع على تقنيات بلوكتشين وتكنولوجيا االستضافة الالمركزية 

لتقديم عناصر جمالية عالية الجودة.
عدد  زيادة  إلى  أيضًا   ٢١١٧ الميتافيرس  مشروع  يهدف  كما 
المستخدمين النشطين يوميًا ومعدالت اعتماد تقنيات عالم الميتافيرس 
في مجتمعات الويب ٢، من خالل التركيز على السرد القصصي 
وتعزيز تجارب المستخدمين والتأكيد على القيمة العلمية. كما تعتزم 
شركة “بدو” إتاحة جنسية مشروع الميتافرس ٢١١٧ للشراء خالل 
النصف الثاني من شهر أكتوبر في العام الحالي، ومنح المشترين 

وصواًل كاماًل إلى تجارب هذا العالم الجديد.
وقال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة “بدو”ـ إن مشروع 
محاكاة مهمة المريخ ٢١١٧، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد 
للفضاء، يشكل طموحات دولة اإلمارات الرائدة ورؤيتها الفريدة 
العالم  في  الطموحات  هذه  بتجسيد  “بدو”  وتلتزم  نوعها،  من 
الرقمي. ويوفر مشروع الميتافيرس ٢١١٧ للمستخدمين إمكانية 

اختبار عالم الفضاء بأنفسهم”.
من ناحية أخرى، عرضت “بدو” خالل فعالية اإلطالق عماًل فنيًا 
مستوحى من مشروع ٢١١٧ للفنان ريان ويلسون المتخصص برموز 
NFT غير القابلة لالستبدال، والذي يتخذ من لوس أنجلوس مقرًا 

.ThankYouX له، والمعروف باسم
كما شهدت الفعالية كلمات رئيسية لكل من أمين الزرعوني، 
الرئيس التنفيذي للشركة؛ وميشا حنين، الشريك المؤسس؛ وأليكسيس 
كريستودولو، نائب رئيس التصميم اإلبداعي لمشروع الميتافيرس 
٢١١٧. وأقيمت الفعالية بحضور أكثر من ١٠٠ شخص من المسؤولين 
الحكوميين والشركاء وكبار الشخصيات المؤثرة في مجال تقنيات 

الويب ٣ وممثلي وسائل اإلعالم.وام

إطالق برنامج عضوية صندوق خليفة بمميزات جديدة

إطالق مشروع ميتافيرس لمحاكاة مهمة اإلمارات الستكشاف المريخ

علياء المزروعي: نسعى 
دائما إليجاد سبل جديدة 

لتعزيز البنية التحتية 
لبيئة ريادة األعمال في 

اإلمارات وتحسينها

سموه ورمطان لعمامرة يبحثان العالقات األخوية اإلماراتية 
الجزائرية وسبل تعزيز التعاون في المجاالت كافة

خالل إطالق المشروع



العدد )٣8٥٥( الثالثاء غرة ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م 04

ــة  ــة الُعماني ــات اإلماراتي ــى العالق تحظ
تفرضهــا  واســتثنائية  خاصــة  بطبيعــة 
معطيــات التاريــخ المشــترك والتقــارب 
ــة  ــة الصادق ــي والرغب ــعبي والمجتمع الش
مــن قيادتــي البلديــن فــي األخــذ بالتعــاون 
بينهمــا إلــى آفــاق أرحــب وأشــمل األمــر 
الــذي أمن تطورا مســتمرا للعالقات البينية 
ــر  ــه خي ــا في ــارات والســلطنة لم ــن اإلم بي

ــقيقين. ــعبين الش ــة الش ومصلح
وترتبــط الدولتــان بعالقــات وثيقــة على 
مختلــف األصعــدة يجســدها الحــوار القائم 
بين الجانبين بشــكل دائــم، واللقاءات على 
أعلى المستويات بين البلدين واالجتماعات 
الوزاريــة والحكوميــة المتواترة، األمر الذي 
يعكس حجم االهتمام الذي يوليانه لتطوير 

العالقــات الثنائيــة فيما بينهما.
ويمثــل تعميــق العالقــات مــع ســلطنة 
عمــان أولوية رئيســية لدى القيــادة الدولة، 
وهــو مــا عبــر عنــه صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل« بقولــه : » اإلمــارات وعمــان 
أخــوة متجــذرة وعالقات ممتــدة ال تزيدها 

األيــام إال رســوخا وقــوة ومحبــة “.
ــدوره جســد صاحــب الســمو الشــيخ  ب
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي 
»رعــاه اهلل« خصوصيــة العالقــات اإلماراتية 
ــال  ــث ق ــا التاريخــي، حي ــة وعمقه العماني
ســموه: »عمــان منــا ونحــن منهــم، أخوتنــا 

وأشــقاؤنا وعضدنــا”.
وتمتــد العالقات بين البلدين الشــقيقين 
بجذورهــا إلــى عمــق التاريــخ، وقــد مــرت 
مــن  بالعديــد  الماضيــة  العقــود  خــالل 
المحطــات البــارزة التــي أســهمت بصــورة 
مباشــرة فــي ترســيخها والمضــي بهــا قدمًا، 
وكان المغفور لهما الشــيخ زايد بن ســلطان 
ــلطان  ــراه«، والس ــب اهلل ث ــان »طي آل نهي
قابــوس بــن ســعيد »رحمــه اهلل« قــد عقــدا 

لقــاًء تاريخيــًا فــي العــام ١968.
وتواصــل زخــم هذه العالقــات بعد قيام 

اتحــاد دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة في 
عام ١9٧١ حيث تم التوقيع على العديد من 
االتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة 
بتبــادل الزيــارات فــي مختلــف المجــاالت 
الثقافيــة والتربويــة بغــرض االســتفادة مــن 

الخبرات، وتطويــر مجاالت التعاون.
وفــي الســياق ذاتــه فقد شــكلت الزيارة 
التاريخية للشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
»طيــب اهلل ثــراه« إلــى ســلطنة عمــان فــي 
عام ١99١ منعطفًا مهمًا في مسيرة التعاون 

بيــن البلديــن، والتي تم على أثرها تشــكيل 
لجنــة عليــا مشــتركة بيــن البلديــن كان من 
أبــرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين 
بيــن البلديــن باســتخدام البطاقة الشــخصية 
»الهوية« بداًل من جوازات السفر، وتشكيل 
لجنــة اقتصاديــة عليــا أجــرت العديــد مــن 
الدراســات إلقامــة مجموعــة من المشــاريع 

المشتركة.
وُتعــد دولة اإلمــارات من أهم الشــركاء 
التجارييــن لســلطنة عمــان، فقــد بلغ حجم 

التبــادل التجــاري غيــر النفطــي بيــن دولــة 
اإلمارات وسلطنة ُعمان خالل العام الماضي 
ــام  ــة بع ــار درهــم بنمــو 9% مقارن ٤6 ملي
ــارة  ــي تج ــو ف ــغ متوســط النم ٢٠٢٠، وبل
البلديــن خــالل آخــر ٥ ســنوات نحــو ١٠%، 
حســب إحصائيــات تــم اســتعراضها خــالل 
ــى االقتصــادي  ــن الملتق ــة م ــدورة الثاني ال
ــي  ــدت ف ــي عق ــي الت ــي - العمان اإلمارات

فبرايــر الماضــي فــي دبــي.
ويعمــل البلــدان علــى تعزيــز األنشــطة 

التجارية واالستثمارية بينهما وتنمية الشراكة 
ــة  ــات االقتصادي ــن القطاع ــد م ــي العدي ف
الحيويــة بمــا فيهــا قطــاع الطاقــة، والطاقــة 
المتجــددة وحلول المياه والخدمات المالية 
والدعم اللوجســتي واإلنشــاءات والعقارات 

ــادة األعمال. وري
ويتقاســم البلدان موروثا ثقافيا مشــتركا 
ــة  ــة ثقافي ــون وآداب شــكلت هوي مــن فن
متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة 
ــي، فيمــا تنعكــس العــادات  ــج العرب الخلي

والتقاليــد المشــتركة بيــن الشــعبين علــى 
الكثيــر مــن المفــردات فــي الشــعر والنثــر 
والقصــة والمــوروث الشــفهي واألمثــال 

والمرويــات الشــعبية.
وتــزداد الروابــط الثقافيــة واالجتماعيــة 
بين اإلمارات وســلطنة ُعمان تداخال وعمقا 
بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العالقات 
األســرية والعائلية وتقاسم العادات واألزياء 
والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتالمس 

الجغرافي.وام

اإلمارات وعمان.. تاريخ مشترك وعالقات راسخة

ــارات  ــة اإلم ــا بأعــالم دول ــة “مســقط “ وميادينه ــة العماني ــت شــوارع العاصم تزين
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــارة دول ــاء بزي ــقيقة احتف ــان الش ــلطنة عم ــدة وس ــة المتح العربي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” اليــوم 
الثالثــاء للســلطنة وتســتمر يوميــن تلبيــة لدعــوة مــن أخيــه صاحــب الجاللــة الســلطان 

هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد ســلطان عمــان.
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــارة صاحــب الســمو الشــيخ محم ــا تصــدرت زي كم
الدولــة عناويــن الصحــف العمانيــة التــي أفــردت صفحاتهــا األولــى لإلشــادة بالزيــارة 
التــي تأتــي انطالقــا مــن العالقــات األخويــة التاريخيــة الراســخة التــي تربــط البلديــن 
وتعزيــزا ألواصــر المحبــة ووشــائج القربــى التــي تجمــع الشــعبين الشــقيقين.. ودعمــا 
للتعــاون والتنســيق المشــترك في مختلف المجــاالت االقتصادية والتجارية واالســتثمارية 
والثقافيــة والتنمويــة ودفعهــا إلــى األمــام بمــا يلبــي تطلعــات البلدين ويحقــق أهدافهما 

علــى صعيــد التنميــة المســتدامة.وام

زيارة سموه تتصدر عناوين الصحف العمانية
شوارع مسقط وميادينها تتزين احتفاء بزيارة رئيس الدولة لسطنة عمان

عالقات وثيقة تربط الدولتان على مختلف 
األصعدة يجسدها الحوار القائم بشكل دائم

تمتد العالقات األخوية بين البلدين والشعبين 
الشقيقين بجذورها إلى عمق التاريخ

يتقاسم البلدان موروثًا ثقافيًا مشتركًا من 
فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة

تعميق العالقات اإلماراتية مع سلطنة عمان 
يمثل أولوية رئيسية لدى القيادة الدولة

46 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي 
بين اإلمارات وُعمان العام الماضي 
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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
زايــد آل نهيــان، ممثــل الحاكم فــي منطقة 
الظفــرة، رئيــس نــادي صقــاري اإلمــارات، 
انطلقــت صبــاح أمــس فعاليــات الــدورة الـ 
١9 من المعرض الدولي للصيد والفروســية 
)أبوظبــي ٢٠٢٢( بتنظيم مــن نادي صقاري 
اإلمــارات، وذلك في مركز أبوظبي الوطني 
للمعــارض، حيــث ُتقــام خــالل الفتــرة مــن 

٢6 ســبتمبر ولغايــة ٢ أكتوبــر القادم.
وحقق المعرض الذي يحتفي في دورته 
الحاليــة بعامه العشــرين، قفزة نوعية على 
ــام  ــده األرق ــا تؤك ــد، وهــذا م ــة الصع كاف
التــي تــّم إنجازهــا، حيــث تضاعــف عــدد 
العارضيــن أكثــر مــن ٢٢ مــّرة، وتوّســعت 
ــاف، إذ  ــو ١٠ أضع ــرض نح ــاحة المع مس
انطلقت الدورة األولى بُمشاركة ٤٠ عارضًا 
مــن ١٤ دولة على مســاحة نحــو 6٠٠٠ متر 
مربــع. لُيشــارك اليوم في )أبوظبــي ٢٠٢٢( 
مــا يزيــد عــن 9٠٠ عــارٍض وعالمــة تجاريــة 
مــن ٥8 دولــة، علــى مســاحة تزيــد عن 6٠ 
ألــف متــر مربــع، وليحقق المعــرض بذلك 
نســبة نمو هــي األعلى في تاريخــه )ُمقابل 
68٠ عارضــًا مــن ٤٤ دولــة عل مســاحة ٥٠ 
ألــف مترمربع في الدورة الســابقة ٢٠٢١(، 
وذلــك فضــاًل عــن اهتمــام إعالمــي محلــي 
وإقليمــي ودولــي غيــر مســبوق فــي هــذه 

ــدورة الجديدة. ال
الــدول الُمشــاركة في )أبوظبــي ٢٠٢٢(: 
األرجنتيــن، أســتراليا، النمســا، بلجيــكا، 
البرازيــل، بلغاريــا، كنــدا، الصين، التشــيك، 
الدانمــارك، مصر، فنلندا، فرنســا، جورجيا، 
ألمانيــا، اليونــان، هنغاريــا، الهنــد، العراق، 
أيرلندا، إيطاليا، اليابان، األردن، كازاخستان، 
الكويــت، لبنــان، ليبيــا، مدغشــقر، ماليزيا، 
ــدا،  ــدا، نيوزيالن ــرب، هولن ــا، المغ منغولي
ــدا،  ــرو، بولن ســلطنة عمــان، باكســتان، بي
البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، 
ــوب  ــلوفينيا، جن ــان، س ــلوفاكيا، الشيش س
أفريقيا، كوريا الجنوبية، إســبانيا، السودان، 
الســويد، سويسرا، ســوريا، تايوان، تايالند، 
تركيا، بريطانيا، الواليات المتحدة األميركية، 

ــارات. ودولة اإلم
كمــا وُتعتبــر الُمشــاركة الخليجيــة فــي 
دورة هــذا العــام هــي األوســع فــي تاريــخ 
المعرض، إذ بلغت ٤٣ جهة وشركة وعالمة 
تجارية، وذلك في إطار االهتمام الُمشــترك 
لــدول مجلــس التعــاون بالُمحافظــة علــى 
القيــم التراثيــة األصيلة وضمان االســتخدام 

الُمســتدام لمــوارد الحيــاة البرية.
وعلــى صعيــد تطــّور المحتــوى الثقافــي 

والتعليمي والمعرفي فإّن عدد الُمحاضرين 
والُمشــاركين فــي النــدوات وورش العمــل 
واألنشــطة لهــذا العــام يتجــاوز ١٠٠ خبيــر 
ومُختــص، باإلضافــة لما يزيد عــن ١٣٠ من 
الرّســامين والحرفيين والفنانين الُمشاركين 
فــي قطــاع »الفنــون والحــرف اليدويــة«، 
فضــاًل عن جمــع ُكبــرى العالمــات التجارية 
والشــركات الُمتخصصة فــي قطاعاته الـ ١١ 
علــى أرض موقــع واحــد لتبــادل المعــارف 
ــات  ــات وخدم ــالق منتج ــرات وإط والخب

جديــدة وتوســيع األعمال.
وعلــى مــدى ٧ أّيــام مــن المعــرض، 
ــًا  بانتظــار الجمهــور نحــو ١٥٠ نشــاطًا حّي
وورشــة عمــل، وعروضــًا وفعاليــات شــّيقة 
فــي »ســاحة العــروض«، باإلضافة ألنشــطة 
تعليمية وُمسابقات مبتكرة وعروض تراثية 

ورياضيــة مباشــرة تســتقطب الجميــع.
وبمناســبة انطــالق فعاليــات الــدورة الـــ 
)١9(، توّجــه معالي ماجــد علي المنصوري 
ــة لمعــرض  ــا الُمنّظم ــة الُعلي ــس اللجن رئي
أبوظبــي الدولي للصيد والفروســية، األمين 
ــص  ــادي صقــاري اإلمــارات، بخال العــام لن
الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
ــن  حفظــه اهلل، ولســمو الشــيخ حمــدان ب
زايــد آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقة 
ــادي صقــاري اإلمــارات،  الظفــرة رئيــس ن

للدعــم الكبير الذي ُيقّدمه أصحاب الســمو 
الشــيوخ للمعرض، ولكافة الجهود المحلية 
التــي ُتســهم فــي حمايــة التــراث اإلماراتــي 
ــراد  ــوس أف ــي نف ــه ف ــاني وتكريس واإلنس

لمجتمع. ا
ــه عــن ســعادته البالغــة  وأعــرب معالي
بمــا ُتحققــه الــدورة التاســعة عشــرة مــن 
نجاحــات متعــددة، وما تشــهده مــن برامج 
حافلــة بالفعاليــات والعــروض والنــدوات. 
وتقــّدم بالشــكر للُمشــاركين فــي المعــرض 
مــن داخــل وخــارج دولــة اإلمــارات، مــن 
الشركات والعارضين والرعاة ورجال األعمال 
والــزوار مــن مختلــف أنحاء العالم، ُمشــيدًا 
بالدور الكبير لوسائل اإلعالم كافة، وخاصة 
المحليــة، فــي تحقيــق النجــاح الــذي فــاق 

التوقعــات لمعــرض أبوظبــي للصيد.
وأكــد أّن الــدورة الحاليــة تشــهد العديد 
ــات  ــكارات والفعالي ــات واالبت ــن المنتج م
الجديــدة التــي ُتلّبــي طموحــات العارضين 
والــزوار المهتميــن بقطاعــات أكبــر معرض 
للصيــد والفروســية والحفــاظ علــى التراث 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا.
واســتطاع معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروســية أن يضع اإلمــارات على خارطة 
الفعاليات التراثية وصناعة المعارض العالمية 
الُمتخّصصــة، وأن يجمــع كبــرى العالمــات 
التجاريــة والشــركات فــي قطاعاتــه الغنّيــة 

علــى أرض موقــع واحــد لتبــادل المعــارف 
والخبرات وإطالق منتجات وخدمات جديدة 
وتوســيع األعمال، وعقد الصفقات التجارية 
ولقــاء العمــالء والشــخصيات البــارزة فــي 

الصناعــة وجهــًا لوجه.
وُتقــام الــدورة الجديدة خالل الفترة من 
٢6 ســبتمبر ولغايــة ٢ أكتوبــر، بتنظيــم من 
نادي صقاري اإلمارات، وبرعاية رسمية من 
هيئــة البيئــة- أبوظبــي، الصنــدوق الدولي 
ــي  ــز أبوظب ــارى، مرك ــى الحب ــاظ عل للحف
الوطنــي للمعــارض حيــث ُيقــام الحــدث، 
ــة،  ــركة كاراكال الدولي ــاع ش ــي القط وراع
الراعــي الفضــي شــركة »كيــو« للعقــارات، 
وشركاء تعزيز تجربة الزوار كل من أكاديمية 
فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة 
بوالريــس للُمعــّدات الرياضيــة الُمتخّصصة، 
ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات 
كل من شــركة »ســمارت ديزاين« وشــركة 
»الخيمة الملكية«، وشريك صناعة السيارات 
»إيــه أر بــي اإلمارات«، وبدعم من شــرطة 
ــة وغرفــة تجــارة  أبوظبــي ووزارة الداخلي
وصناعــة أبوظبــي ونــادي تــراث اإلمــارات، 

وشــريك الســفر الرســمي طيران االتحاد.
وللمّرة الثانيــة في تاريخه، ُيقام معرض 
أبوظبــي الدولــي للصيــد والفروســية علــى 
مــدى ٧ أّيــام متواصلــة، بما يعكــس اإلقبال 
الجماهيري الُمتزايد، وُيلّبي توقعات عّشاق 

الصقــارة والصيــد والفروســية والتــراث في 
مختلف أنحاء العالم، ويستجيب لطموحات 
العارضين في القطاعات الـ ١١ التي ُتشــّكل 

وترسمه. الحدث 
ويتصــّدر الحــدث، األكبــر مــن نوعه في 
منطقة الشــرق األوســط وأفريقيــا، معارض 
الصيــد على مســتوى العالم من حيث تنّوع 
قطاعاتــه وعدد الــزوار، ويلعــب دوراً هامًا 
فــي اســتقطاب الســياح مــن منطقــة دول 
مجلــس التعــاون الخليجي والعالــم عمومًا، 
إذ زاره منــذ العــام ٢٠٠٣ نحو مليون و٧٥٠ 
ألــف زائــر، فيمــا شــهدت دورتــه األخيــرة 
)أبوظبــي ٢٠٢١( زيــارة أكثر من ١٠٥ آالف 

زائــر من ١٢٠ جنســية.
وُيتيــح المعــرض للــزوار فرصــة التعّرف 
على ثقافة دولة اإلمارات وموروثها األصيل 
مــن خــالل األنشــطة المتنوعــة والمبتكــرة 
التــي ُيقّدمهــا لهــم، والتي تعمــل على رفع 
الوعــي لديهــم حــول أهميــة الحفــاظ على 
البيئــة والحياة البرية إضافة إلى تشــجيعهم 
على ممارســة الرياضات األصيلة والصديقة 

للبيئــة بنحٍو ُمســتدام.
وتبــرز بشــكل خــاص فــي المعــرض 
فعاليــات نــادي صقــاري اإلمــارات، حيــث 
ُيقــّدم برامــج حّيــة حــول رعايــة الصقــور 
ومبادئ ممارسة الصقارة، وُيعّرف بمدرسة 
محمد بن زايد للصقارة وفراســة الصحراء، 
ومركــز الســلوقي العربي، فضــال عن إتاحة 
الفرصة للعائلة والســياح والجمهور عموما 
ً للتفاعــل والتقــاط الصــور التذكاريــة مــع 
الصقاريــن بصحبــة الطيــور وكالب الصيــد 

العربية.
وُتعتبــر مزادات الصقور واإلبل والخيول 
وعــروض الفروســية والرمايــة والطيــور 
الجارحــة والكالب وُمســابقة أجمل الصقور 
ومزاينة السلوقي والعروض التراثية الحّية، 
مــن أكثــر الفعاليــات جذبــًا للجمهــور. كما 
ــد  ــي للصي ــي الدول ــرض أبوظب ــّدم مع ُيق
والفروســية لُعّشــاقه، تجربــة ُمحــاكاة حّيــة 
فريــدة مــن نوعهــا لهــواة رياضــة الرمايــة 
بالقــوس والســهام فــي بيئــة مثاليــة آمنــة، 
والُمشــاركة فــي أنشــطة الرماية والتســديد 
باســتخدام بنــادق الصيــد والقوس والســهم 
للُمبتدئين والُمحترفين، فضاًل عن اكتشــاف 
أحدث الُمعّدات المتاحة في مجال الرماية، 
والعــرض الشــّيق للرماية بالســهم من على 

ــر الخيل. ظه
كما أّن العديد من ورش العمل واألنشطة 
التعليميــة الهادفــة بانتظــار األطفــال، منهــا 
التعــّرف علــى الحيوانات الُمفّضلــة لديهم، 
ــكالب  ــول وال ــور والخي ــا المه ــن بينه وم
والطيــور، ليتواصلــوا معهــا ويتعّرفــوا علــى 

أســاليب رعايتهــا وكيفيــة الرفــق بهــا فــي 
وقــت مبكــر مــن نمّوهــم.

وكجــزء مــن جهــود التكامــل والتفاعــل 
الُمجتمعــي فــي معــرض أبوظبــي الدولــي 
للصيد والفروســية، تّم التعاون مع مؤسسة 
زايــد العليا لتقديم أنشــطة مميزة وشــاملة 
لألطفــال مــن أصحــاب الهمــم، بهــدف 

إشــراكهم ودمجهــم فــي الُمجتمــع.
فــي مجــال الرياضــات الخارجيــة، وفيما 
الرياضيــة  للُمعــّدات  الحــدث  يعــرض 
والفعاليات األكثر شــيوعًا في الهواء الطلق، 
فالمعــرض يدعــو زواره أيضــًا للتعّرف على 
المؤثرين والفاعلين على صعيد المغامرات 
والرياضــات المثيــرة، والتواصــل مــع رواد 

الصناعــة فــي هــذا المجــال.
فــي قطــاع الفنــون والحــرف اليدويــة، 
والفنانيــن  الرّســامين  ُيشــارك عشــرات 
ــائر  ــارات وس ــة اإلم ــن دول التشــكيليين م
دول العالــم فــي أنشــطة المعــرض الفنيــة، 
والتي تشــهد كذلك ورشًا ُمتخّصصة في فن 
الرســم بأنواعــه والخط العربــي، وصناعات 
الفخار والنحت والســجاد والخوص )سعف 
النخيل(، إضافة لركن التصوير الفوتوغرافي.

وُتقــّدم منصــة البــث الحــي فــي معرض 
أبوظبــي الدولــي للصيد والفروســية ٢٠٢٢، 
ــي ُيشــارك  سلســلة مــن ورش العمــل، الت
فيهــا نخبــة مميــزة مــن الُمتحّدثيــن، كمــا 
ــة  ــة  لُمتابع ــور فرصــًا مجاني ــح للجمه ُيتي
المحتــوى التعليمي والترفيهــي الُمقّدم من 

قبــل مئــات الُمشــاركين.
وإلــى جانــب األعــداد الكبيــرة مــن 
ُمحّبــي الصيــد والفروســية والتــراث التــي 
يســتقطبها المعــرض ســنويًا، نجــح الحدث 
فــي أن يجتــذب األطفــال والناشــئة أيضــًا 
مــن خــالل مــا يوفره مــن باقــة متنوعة من 
األنشــطة والفعاليــات التراثيــة والتعليميــة 

والترفيهيــة.
وُيتيــح برنامــج زيــارة طلبــة المــدارس، 
الــذي تحــرص إدارة المعــرض على تطويره 
ســنويًا، الفرصــة للطالبــات والطــالب مــن 
مختلــف الفئــات الُعمريــة فرصــة التعــّرف 
على ركائز التراث اإلماراتي، وبشكل خاص 
الصقارة والســلوقي العربي ومشاريع إكثار 
الصقــور والحبارى في األســر، باإلضافة إلى 
ُمشــاهدة العروض الحّية للخيــول والكالب 
البوليســية والطيــور الجارحــة والرمايــة 

التقليدية.
وفــي دورة هذا العــام )أبوظبي ٢٠٢٢(، 
يتم الترحيب بالمزيد من المعلمين والطالب 
ــات  ــي أنشــطة وفعالي ــن ُيشــاركون ف الذي
المعرض التعليمية والترفيهية الهادفة، وفي 
تعزيــز ثقافــة اإلبداع والتمّيز واالســتدامة.

تحت رعاية حمدان بن زايد 
انطالق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمشاركة 58 دولة
¢ المعرض يحقق قفزة نوعية على كافة الصعد ويحتفي في دورته الحالية بعامه العشرين

الُمشاركة الخليجية في الدورة الحالية األوسع في بـ43 جهة وشركة وعالمة تجارية

المعرض يجمع ُكبرى العالمات التجارية والشركات الُمتخصصة في قطاعاته الـ 11 

130 من الرّسامين والحرفيين والفنانين الُمشاركين في قطاع »الفنون والحرف اليدوية«

الجمهور بانتظار 150 نشاطًا حّيًا وورشة عمل وعروضًا وفعاليات في ساحة العروض
أبوظبي - الوطن

زار ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل 
نهيــان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفرة 
رئيس نادي صقاري اإلمارات أمس معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية »أبوظبي 
ــة ســموه  ــام تحــت رعاي ــذي يق ٢٠٢٢« ال
خــالل الفتــرة مــا بيــن ٢6 ســبتمبر الجاري 
ــي  ــز أبوظب ــي مرك ــل ف ــر المقب و٢ أكتوب
ــادي  ــن ن ــم م ــارض وبتنظي ــي للمع الوطن

ــارات. صقاري االم
رافــق ســموه خــالل الزيــارة الشــيخ 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي محمــد بــن حمــدان ب
والشــيخ راشــد بــن حمــدان بــن زايــد آل 
نهيــان ومعالــي المهنــدس عويضــة مرشــد 
المــرر رئيــس دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي 
ــس  ــي المنصــوري رئي ــي ماجــد عل ومعال
اللجنــة العليــا المنظمــة للمعــرض األميــن 
العــام لنــادي صقــاري اإلمــارات وســعادة 
أحمــد مطــر الظاهــري مديــر مكتب ســمو 
ممثــل الحاكم في منطقة الظفرة وســعادة 
حمــد عيســى بــو شــهاب مستشــار ســمو 
ــي  ــر اإلمارات ــالل األحم ــة اله ــس هيئ رئي
وســعادة ناصــر محمــد المنصــوري وكيــل 
ديــوان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة الظفرة 
باإلنابــة و ســعادة خديــم عبــداهلل الدرعــي 
الشريك المؤسس و العضو المنتدب لشركة 

الظاهرة القابضة وســعادة الدكتورة شيخة 
ســالم الظاهــري األميــن العام لهيئــة البيئة 

وعــدد مــن كبــار المســؤولين.
وتفقــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد 
آل نهيــان عــددا مــن األجنحــة والشــركات 
المحليــة واألجنبية المشــاركة في المعرض 
الــذي يشــارك فيــه أكثــر مــن 9٠٠ شــركة 

وعالمــة تجاريــة مــن ٥8 دولــة.
واســتمع ســموه مــن المشــاركين إلــى 
شــرح واف عــن فعاليات المعــرض التراثية 
والثقافيــة والفنيــة المختصة برياضة الصيد 
والفروسية ومستلزماتها والجهود والخطط 
ــات  ــف الجه ــا مختل ــي بذلته ــة الت العملي
ــراث والرياضــات  ــاء بالت المشــاركة لالرتق
والهوايــات العربيــة األصيلــة للحفــاظ على 
الحياة البيئية والتراثية ونشر الوعي بثقافة 
أســاليب الصيــد والقنــص إلى جانــب فنون 

رياضــة الصيد.
وتعرف ســموه علــى دور بعض الجهات 
و  المســابقات  تنظيــم  فــي  المشــاركة 
الفعاليــات التراثيــة واالهتمام بنشــر ثقافة 
الصيــد والقنــص والمحافظة علــى الفرائس 
و طيــور الحبارى من االنقراض و التعريف 
بهــا في أوســاط طلبة المــدارس عبر برامج 
توعيــة ومبــادرات معرفيــة تســتهدف رفع 

الوعي في عقــول وأذهان أجيالنا الحاضرة 
والمستقبلية.

وأشــاد سمو الشــيخ حمدان بن زايد آل 
نهيــان بالدعــم المســتمر واالهتمــام الكبير 
الــذي يوليــه صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة »حفظه 
اهلل« للتــراث والحفــاظ عليــه وتوجيهــات 
ــز المــوروث  ســموه الدائمــة بصــون ركائ
الثقافــي وتعزيــز دوره فــي صــون البيئــة 

والصيد المســتدام.
كمــا أشــاد ســموه بحجــم المشــاركات 
ــة المعروضــات  ــدورة ونوعي فــي هــذه ال
وحداثتهــا و إقبــال الشــباب والناشــئة على 
زيــارة المعرض والتعــرف على جانب مهم 
مــن حيــاة اآلبــاء واألجــداد فــي ممارســة 
الصيد والفروســية والتــي ارتبطت بحياتهم 
االجتماعيــة والمعيشــية والثقافية ..مؤكدا 
ســموه االهتمــام الواســع والعنايــة الكبيرة 
اللذيــن توليهمــا دولة اإلمــارات للمحافظة 
ــا مــن  ــة وصونه ــى المكتســبات التراثي عل
االندثار و إحياء مفرداتها ومكوناتها االصيلة 
وغرســها فــي نفــوس أبنائنــا حرصــا علــى 
اســتدامة المــوروث الشــعبي األصيــل مــن 

األجــداد إلــى األجيــال القادمة.
ــس  ــرض يعك ــموه » إن المع ــال س وق

ــاء المنطقــة و يعمــل  ــا ألبن ــا عريق موروث
علــى المحافظــة علــى العــادات والتقاليــد 
ــي مارســها  ــن الت ــم والحــرف والمه والقي

أهــل المنطقــة قديمــا » .
ــي  ــرة الت ــود الكبي ــموه الجه ــن س وثم
بذلتهــا اللجنــة المنظمــة واهتمامهــا بتنوع 
ــرف  ــات تع ــتحداث فعالي ــروض و اس الع
األجيــال الجديــدة بعمــق تراثنــا األصيــل.. 
ونــوه ســموه بالدعــم الكبيــر الــذي قدمــه 
الرعــاة والداعمــون و الشــركاء إلنجــاح 
ــز مشــاركة المؤسســات  المعــرض و تعزي
الحكومية والرســمية ومساهمتها في صون 

التــراث وإبــرازه عالميــا.
شــملت جولة ســمو الشــيخ حمــدان بن 
ــاح  ــرض .. جن ــي المع ــان ف ــد آل نهي زاي
ــذي يحــرص  ــن ال ــي للصقاري ــادي أبوظب ن
منــذ إشــهاره علــى التواجــد فــي الفعاليات 
التراثيــة والمعــارض الدوليــة والمناســبات 
المهمة انطالقا من طموحاته الهادفة لدعم 
مســاعي التقــدم برياضــة الصيــد بالصقــور 
ونشــر ثقافتهــا فــي المجتمــع وغــرس قيم 

ــي  ــداد ف ــاء و األج ــة اآلب ــزاز برياض االعت
وجــدان األجيــال فــي الحاضــر.

وتوقف ســموه عند جناح هيئة البيئة - 
أبوظبــي الــذي يقدم لــزواره رحلة تفاعلية 
تبرز لهم مالمح من اإلرث الطبيعي الفريد 
في إمارة أبوظبي وأهمية مســاهمة الفرد 
فــي الحفــاظ علــى هــذا اإلرث الطبيعــي 

المهم.
واطلــع ســموه علــى أبــرز المشــاريع و 
الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة لحماية اإلرث 
ــرا و  ــي ب ــارة أبوظب ــد إلم ــي الفري الطبيع
بحــرا و جــوا عبــر مجموعــة مــن األنشــطة 

التفاعليــة والتعريفيــة.
وزار ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايد آل 
ــي الرياضــي  ــس أبوظب ــاح مجل ــان جن نهي
الــذي يضــم عــددا مــن األنديــة المختصــة 
بالنشاط الرياضي والبحري والجوي والبيئي 

والتراثــي والخيــل والصقارين .
كمــا زار ســموه مشــروع »الغدير« أحد 
مبــادرات هيئــة الهالل األحمــر الرائدة في 
دعم ســيدات الدولة من الشــرائح المعنية 

ببرامــج ومشــاريع الهيئــة وأجنحــة شــركة 
» كاراكال » لألســلحة و شــركة »تمريــن« 
اإلماراتيــة و األرشــيف و المكتبــة الوطنية 
والصندوق الدولــي للحفاظ على الحبارى.

وشــملت الجولــة جنــاح لجنــة إدارة 
المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة 
بأبوظبي واطلع ســموه فيه على الفعاليات 
الثقافيــة والتراثيــة المتنوعــة التــي تقدمها 
و تعــزز قيــم االعتــزاز بالتاريــخ و األصالــة 
منهــا حرف يدوية تقليدية وســوق شــعبي 
ومعرض للصور التراثية اإلماراتية ومجلس 
الســتقبال الضيوف وآخر للشــعر والشعراء 
وعــروض للفنون الشــعبية اإلماراتية وركن 

ترفيهــي تعليمــي لألطفال.
وتفقــد ســموه أيضــا عددا مــن األجنحة 
ــة المشــاركة فــي المعــرض مثــل  الخليجي
جنــاح محميــة الملــك عبدالعزيــز الملكيــة 
و محميــة الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
الملكيــة الســعودي و جنــاح مصنــع الوطن 
العربي القطري للسيارات والهاشمية للصيد 

ــوازم القنص.وام ول

حمدان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية »أبوظبي 2022«
سموه: المعرض يعكس موروثًا عريقا ويعمل على 

المحافظة على العادات والتقاليد والقيم

سموه يستمع من المشاركين إلى شرح واف عن 
فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية

حمدان بن زايد يتفقد عددًا من األجنحة والشركات 
المحلية واألجنبية المشاركة في المعرض

حمدان بن زايد خالل تتفقده عدداً من األجنحة في المعرض
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التقى ســمو الشــيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي 
التنفيــذي، معالــي فوميــو كيشــيدا، رئيس 

اليابان. وزراء 
ونقــل ســموه تحيــات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل« إلــى معالــي رئيــس 

وزراء اليابــان.
كما شهد سموه إطالق اتفاقية الشراكة 
االســتراتيجية الشــاملة بين دولة اإلمارات 
ــام  ــا ع ــالن عنه ــم اإلع ــي ت ــان والت والياب
٢٠١8 خــالل زيارة رئيس الــوزراء الياباني 
الســابق شــينزو آبي إلــى دولــة اإلمارات.

ويأتي إطالق هذه االتفاقية، تزامنًا مع 
االحتفــال بمــرور ٥٠ عامــًا علــى العالقات 
الدبلوماسية المتينة بين البلدين الصديقين، 
تأكيــدًا علــى أهمية تعزيز أواصــر التعاون 
المشــترك بين دولــة اإلمارات واليابان في 
مختلــف المجــاالت، بدعــم ورعايــة قيادة 
البلديــن بما يحقق تطلعات الشــعبين إلى 
ــاء،  ــدم والنم ــار والتق ــن االزده ــد م مزي

وتعزيــز النمو االقتصــادي واالجتماعي.
وتهدف اتفاقية الشــراكة االســتراتيجية 
إلــى تعزيــز العالقات الثنائيــة بين البلدين 
بمــا يخدم المصالح المشــتركة، وذلك من 
خــالل تشــجيع المزيــد مــن المشــاركات 
والسياســية  واالقتصاديــة  الدبلوماســية 
ــي كال  ــتثمار ف ــجيع االس ــة وتش والتجاري

البلديــن.
وتشــمل المجــاالت الرئيســية للشــراكة 
التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي 
وتعزيز جهود تقديم المساعدات اإلنمائية 
واإلنســانية، والتعاون في مجــال االقتصاد 
والتجــارة والطاقــة والصناعــة عبــر تعزيــز 
بيئة األعمال للتجارة واالســتثمار في كافة 
القطاعــات مثــل الصناعــة والتكنولوجيــا، 
والبنيــة التحتيــة والــذكاء اإلصطناعــي 
والرعايــة الصحيــة، والشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة وغيرهــا مــن المجــاالت ذات 
األولويــة، باإلضافــة إلــى مجــاالت الزراعة 
والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم 

والتكنولوجيــا، والدفــاع واألمن.
حضــر اللقــاء كّل مــن معالــي الدكتــور 
ســلطان بــن أحمــد الجابــر وزيــر الصناعــة 
والتكنولوجيا المتقدمة ، مبعوث اإلمارات 

الخاص إلى اليابان، وســعادة شهاب أحمد 
الفهيــم، ســفير الدولة لــدى اليابان، وعدد 
مــن المســؤولين مــن وزارة الخارجيــة 

والتعــاون الدولي.
تأتــي هــذه الزيــارة لتعكــس عمــق 
العالقــات الثنائيــة التــي تربــط بيــن دولــة 
اإلمــارات واليابــان في مختلــف المجاالت 

االقتصادية والتجارية والدبلوماسية؛ حيث 
تعــد اليابــان مــن أوائــل الــدول التــي 
ــع  ــة م ــية متين ــات دبلوماس ــت عالق أقام
دولــة اإلمــارات وذلــك منــذ عــام ١9٧١، 
وتكللــت بافتتاح ســفارة اإلمارات بطوكيو 
فــي ديســمبر ١9٧٣ وســفارة اليابــان فــي 

أبوظبــي شــهر أبريــل ١9٧٤.

كمــا ُتعــد دولــة اإلمــارات عاشــر أكبــر 
شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، 
وذلــك وفقًا إلحصائيــات عام ٢٠٢١، وأكبر 
ــال  ــي مج ــان ف ــتراتيجي للياب ــريك اس ش
ــن ٢٠%  ــر م ــث تســتورد أكث ــة، حي الطاق

مــن احتياجاتهــا النفطيــة مــن اإلمــارات.
وقــد بلــغ حجــم التبــادل التجــاري غير 

النفطــي بيــن البلدين في عــام ٢٠٢١ أكثر 
من ٤9 مليار درهم، ليستمر في االنتعاش 
خالل النصف األول من عام ٢٠٢٢ ويرتفع 
إلى مســتويات ما قبــل جائحة كوفيد-١9، 
ــار درهــم،  ــي ٢٥,٧ ملي ــغ حوال حيــث بل
ــع  ــة م ــبة ٢,٧% مقارن ــوًا بنس ــًا نم محقق

النصــف األول مــن عام ٢٠٢١.

كمــا تحتضــن اإلمــارات أكثــر مــن ٣٤٠ 
شركة يابانية تعمل في مختلف القطاعات 
بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والطاقة 
الصحيــة  والرعايــة  والنقــل  المتجــددة 
ــاوزت  ــة، وتج ــة والصناع ــة التحتي والبني
قيمــة االســتثمارات اليابانيــة فــي الدولــة 

١٤ مليــار دوالر.وام

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الياباني

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه فوميو كيشيدا بحضور سلطان الجابر وشهاب الفهيم 

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه فوميو كيشيدا  

¢ سمّوه يشهد إطالق اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة بين اإلمارات واليابان

أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين 
اإلمارات واليابان في مختلف المجاالت

تحتضن اإلمارات 340 شركة يابانية تعمل في 
قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة

تشجيع المشاركات الدبلوماسية واالقتصادية 
والسياسية والتجارية بين اإلمارات واليابان

خالد بن محمد بن زايد يشهد إطالق اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة بين اإلمارات واليابان
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التقــى ســمو الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان، عضو 
التنفيــذي  المجلــس 
أبوظبــي  إلمــارة 
رئيــس مكتــب أبوظبي 
حاكمــة  التنفيــذي.. 
يوريكــو  طوكيــو 
ــارة  كويكــي خــالل زي
ســمّوه إلــى العاصمــة 
تعزيــزًا  اليابانيــة، 
االستراتيجية  للعالقات 
ــارات  ــة االم ــن دول بي

واليابــان.
وحضر اللقاء كل من 
معالي الدكتور سلطان 
ــر  ــر، وزي ــد الجاب أحم
ــة والتكنولوجيا  الصناع
مبعــوث  المتقدمــة، 
الخــاص  اإلمــارات 
إلــى اليابــان، وســعادة 
شــهاب أحمــد الفهيم، 
لــدى  الدولــة  ســفير 
اليابــان، وعــدد مــن 
المســؤولين من وزارة 
والتعــاون  الخارجيــة 

ــي.وام الدول

خالل زيارة سمّوه إلى العاصمة اليابانية
خالد بن محمد بن زايد يلتقي حاكمة طوكيو

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه يوريكو كويكي بحضور سلطان الجابر وشهاب الفهيم

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه يوريكو كويكي بحضور سلطان الجابر وشهاب الفهيم

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد 
انطالق مهرجان »بايك أبوظبي« نوفمبر 
المقبل للمرة األولى في الشرق األوسط

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، 
تقام النسخة األولى من »مهرجان بايك أبوظبي« في الفترة بين 

٧ و١٣ نوفمبر المقبل.
وُتعد هذه الفعالية الرياضية أحدث مبادرة لمنصة »بايك أبوظبي«، 
التي أطلقها سمّوه في نوفمبر ٢٠٢١ لدعم أهداف وطموح اإلمارة 
بأن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة 

الدراجات الهوائية.
ويستضيف مهرجان » بايك أبوظبي«، الذي ُينظمه مجلس أبوظبي 
الرياضي، فعاليات عالمية في رياضة الدراجات الهوائية، أبرزها 
النسخة الخامسة من »بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق 
الحضرية« التي تقام ألول مرة في منطقة الشرق األوسط، وذلك 
من 9 إلى ١٣ نوفمبر، حيث تستقطب ٣٠٠ مشارك ومشاركة من 
نخبة دراجي المناطق الحضرية حول العالم، إلثراء المشهد الرياضي 
في أبوظبي وتقريب هذه الرياضة إلى جمهور واسع من عشاق 

وهواة رياضة الدراجات الهوائية.
ويشهد المهرجان، يوم ١٢ نوفمبر، تنظيم النسخة األولى من 
سباق »بايك أبوظبي جران فوندو« المجتمعي، على مسار بطول 
١٥٠ كم يربط بين نقطة االنطالق من بوابة الشرق مول في أبوظبي 
إلى نقطة الوصول في مسار الدراجات الهوائية بمدينة العين، حيث 
يتنافس هواة هذه الرياضة من كاًل الجنسين على جوائز تصل قيمتها 

إلى ٢ مليون درهم.
وتستقطب بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية 
عدداً كبيراً من الجماهير المهتمة بهذه الرياضة في المنطقة وحول 
العالم، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين العالميين وأفضل دراجي 
المناطق الحضرية حول العالم، للمنافسة في سباقات »بي ام اكس 
لألسلوب الحر« و«بي إم إكس فالتالند« و«سباق دراجات الحواجز«، 
وتشمل السباقات نخبة السيدات والهواة من الرجال الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين ٢٠ - ٢6 عامًا، ويشارك النخبة من فرق الرجال 
العالم  العمرية ما بين ٢٠ - ٢6 عامًا في سباقات بطولة  للفئة 
لدراجات الحواجز، كما ُيشارك نخبة الرجال والسيدات في سباقات 
»بي ام اكس لألسلوب الحر«، باإلضافة لمنافسات الدراجين الذين 

تزيد أعمارهم عن ١٥ عامًا لكال الجنسين.
وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي خالل مؤتمر صحفي عقد اليوم 
االثنين بحضور سعادة أسامة الشعفار رئيس االتحاد اآلسيوي للدراجات 
- نائب رئيس االتحاد الدولي، وسعادة عارف حمد العواني األمين 
العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونخيرة الخييلي المدير التنفيذي 
لنادي أبوظبي للدرجات الهوائية عن تفاصيل الحدث، الذي يمثل 

إضافة كبيرة لألحداث العالمية في العاصمة أبوظبي.
وتوجه سعادة عارف حمد العواني بالشكر إلى سمو الشيخ خالد 
بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على رعايته الكريمة للمهرجان، 
مشيرا إلى أن المهرجان المرتقب في نوفمبر المقبل يعتبر محركًا 
أساسيًا لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في 
ركوب الدراجات الهوائية، باعتباره نشاطًا رياضيًا وترفيهيًا وصحيًا، 

للتنقل، ورياضًة تنافسيًة للهواة والمحترفين،  ووسيلة مستدامة 
بمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الماليين من 

المهتمين والجماهير حول العالم.
وقال العواني: »فخورون باستضافة بطولة العالم للدراجات في 
المناطق الحضرية لعام ٢٠٢٢ للمرة األولى في الشرق األوسط، ما 
يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في استضافة الفعاليات 
الرياضية بشكل عام، وفعاليات رياضة الدراجات الهوائية خصوصًا”.

وأشاد بثقة االتحاد الدولي للدراجات، بعد حصول أبوظبي على 
شعار مدينة الدراجات الهوائية المرموق عام ٢٠٢١، موضحًا أن 
أبوظبي تتطلع لتنظيم استثنائي بكل المقاييس لهذا الحدث العالمي 

المرتقب، وفقًا ألفضل المعايير المتبعة”.
عمومًا  اإلمارات  في  الهوائية  الدراجات  »مجتمع   : وأضاف 
وأبوظبي خصوصًا، سيكون على موعد مع سباق جران فوندو 
الشهير الذي يمتد لمسافة ١٥٠ كم، انطالقًا من أبوظبي ووصواًل 
إلى العين، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى ٢ مليون درهم، حيث 
يعتبر السباق جزءاً من مهرجان بايك أبوظبي وفعالياته الممتدة 

على مدار أسبوع كامل”.
من جانبه توجه النخيرة الخييلي ، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ 
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته لهذا العرس الرياضي، 
الذي سيشهد مشاركة المئات من عشاق رياضة الدراجات الهوائية 
من المحترفين والهواة على حد سواء في االستحقاقين القادمين.

وقال : »نحن اآلن نقطف ثمار توجهات القيادة الرشيدة، من 
خالل استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية المتعلقة 
أبوظبي  نادي  أن  ونعلن من هنا..  الهوائية،  الدراجات  بركوب 
للدراجات لن يدخر جهداً في تقديم كل الدعم لنجاح هذا المحفل 

الرياضي، تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي”.
وفي كلمة مصورة قال ديفيد البارتيان، رئيس االتحاد الدولي 
للدراجات: »نتطلع إلى أن تستضيف أبوظبي أول مدينة دراجات 
للدراجات في  العالم  الشرق األوسط وآسيا، بطولة  هوائية في 

المناطق الحضرية لهذا العام”.
وأضاف: »ألول مرة منذ بداية جائحة كورونا، سنشاهد مرة 
أخرى دراجين من سباقات »بي ام اكس« لألسلوب الحر و«بي إم 
إكس فالتالند« وسباق دراجات الحواجز يجتمعون معًا مرة أخرى 
في هذه البطولة العالمية الفريدة، حيث ستكون أبوظبي مسرحًا 

رياضيًا متميزاً لهذا الحدث المليء باإلثارة والتشويق”.
الجدير بالذكر أن الحدث سيشهد تنظيم قرية للفعاليات في 
منطقة نيشن تاورز المطلة على كورنيش أبوظبي تضم مجموعة 
من التجارب واألنشطة الترفيهية الغنية بعناصر التشويق والمغامرة 
موجهة لجميع أفراد العائلة لتشارك فيها مختلف الفئات العمرية.

وتشمل منطقة خاصة باألطفال توفر العديد من األنشطة 
الهوائية في  الدراجات  الترفيهية بما في ذلك تجربة ركوب 
حلبة للمسارات القصيرة، وتنظيم ورشة للرسم على الوجه، 
وترامبولين بنجي، وفن الجرافيتي مع مجموعة من االستعراضات 
التي يقدمها بعض فناني الشوارع وعروض »بي إم إكس« المثيرة 

والعروض الموسيقية وغير ذلك الكثير.وام
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شاركت حكومة دولة اإلمارات في االجتماع 
أجهزة  ورؤساء  وزراء  للجنة  عشر  الثامن 
الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية في الدول 
األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، الذي عقد في الرياض، بوفد رسمي 
برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة 
دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة 
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ترأس االجتماع معالي أحمد بن سليمان 
والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  الراجحي 
االجتماعية في المملكة العربية السعودية، 
وشارك به كل من معالي الدكتور نايف فالح 
مبارك الحجرف األمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور محاد 
بن سعيد باعوين وزير العمل في سلطنة 
عمان، ومعالي عصــام الربيعان رئيس ديوان 
الخدمة المدنية في دولة الكويت، وسعادة 
أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة 
المدنية في مملكة البحرين، وسعادة عبد 
العزيز بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان 
في  الحكومي  والتطوير  المدنية  الخدمة 

دولة قطر.
وشاركت معالي عهود بنت خلفان الرومي 
في ختام أعمال االجتماع، في حفل تكريم 
بدول  المدنية  الخدمة  بقطاع  الكفاءات 
مجلس التعاون، الذي شهد تكريم ٢٣ شخصية 
قيادية حكومية خليجية من بينها ٣ قيادات 
التعاون  مجلس  بوسام  إماراتية،  حكومية 
للخدمة المدنية والتنمية اإلدارية، هم كل 
من؛ سعادة اللواء د. عبد القدوس عبد الرزاق 
العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز 
والريادة في شرطة دبي، وسعادة راشد بن 
الموارد  السويدي مدير عام دائرة  جبران 
د.  البشرية في حكومة عجمان، وسعادة 
علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية 

محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.
وأكدت عهود الرومي أن اجتماع وزراء 
والتنمية  المدنية  الخدمة  أجهزة  ورؤساء 
اإلدارية في الدول األعضاء بمجلس التعاون 
مهمة  منصة  يمثل  العربية  الخليج  لدول 
للمسؤولين وصناع القرار في دول المجلس 
لتوحيد الرؤى والسياسات، وتعزيز الشراكة 
في ابتكار منظومة متميزة للمواهب وتمكين 
رأس المال البشري الخليجي، بما يسهم في 
دفع عجلة التقدم واالزدهار في المنطقة، 

ويرسخ ريادتها عالميًا.
الحكومي  للتطوير  دولة  وزيرة  وقالت 
اإلمارات  دولة  حكومة  إن  والمستقبل 
حريصة على تعزيز أطر التعاون الخليجي، 
بما يجسد توجيهات القيادة بتوسيع مجاالت 
التعاون ومشاركة الخبرات والمعارف مع 
الدول الشقيقة، لتطوير منظومات العمل 
ينعكس  بما  وسياساته  وأدواته  الحكومي 
إيجابًا على مجتمعات المنطقة، مشيرة إلى 

دول  قيادة  توجهات  يعكس  االجتماع  أن 
مجلس التعاون لمواكبة المتغيرات العالمية 
المتسارعة في مجاالت الخدمة المدنية، ودعم 
وتعزيز  الرقمي،  التحول  لتسريع  الجهود 
العمل،  بيئة  في  الحياة  وجودة  اإلنتاجية 
الحكومية  المواهب  واستقطاب  وتنمية 

والحفاظ عليها.
في  للمشاركة  اللجنة  أعضاء  ودعت 
»ملتقى الخبرات« الذي ستعقده حكومة 
دولة اإلمارات العام المقبل، في إطار الجهود 
لتنفيذ محاور وأهداف استراتيجية مجلس 
التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية 
الدول  البشرية، وأثنت على دور  الموارد 
األعضاء في تعزيز العمل المشترك لتطوير 

منظومة الخدمة المدنية الخليجية.
من  كاًل  اإلماراتي  الحكومي  الوفد  ضم 
الهيئة  عام  مدير  السويدي  ليلى  سعادة 
الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية 
باإلنابة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي 
لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وعبد 
الكريم العسماوي مدير مكتب المنظمات 

والعالقات الدولية في الهيئة.
وبحث االجتماع استراتيجية مجلس التعاون 
في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد 
الدليل  واعتمد   ،٢٠٢٥  –  ٢٠٢١ البشرية 
اإلجراءات  لتبسيط  الخليجي  االسترشادي 
والخدمات الحكومية، والدليل االسترشادي 
الخليجي إلدارة األزمات والطوارئ، وخطة 
العمل إلطالق برامج وورش تدريبية مشتركة.

على  العمل  المجلس مستجدات  وتابع 
توحيـد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد 
البشريـــــة بدول مجلس التعاون، ووجه 
الفريق المختص بالعمل على تحديد منهجية 
وآلية عمل للفترة المقبلة لضمان الحصول 

على أسعار موحدة لشراء التراخيص.وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة 
السنوية الوطنية للتوعية باإلنفلونزا الموسمية 
والتي تنظمها تحت شعار »حّصن نفسك.. 
احِم مجتمعك » بالتعاون مع مركز أبوظبي 
للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة 

اإلمارات للخدمات الصحية .
نهاية  حتى  تستمر  التي  الحملة«  تهدف 
الوعي  مستوى  رفع  إلى  المقبل  ديسمبر 
معدالت  لتقليل  الوقاية  وتعزيز  المجتمعي 
المجتمع  أفراد  وتحفيز  مضاعفات  حدوث 
على تلقي التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية، 
ورفع كفاءة العاملين الصحيين وتدريبهم على 

أفضل الممارسات العالمية.
الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
عقدته الوزارة أمس في فندق »انتركونتننتال 
فيستيفال سيتي دبي«بحضور سعادة الدكتور 
المساعد  الوكيل  الرند  الرحمن  حسين عبد 
لقطاع الصحة العامة في الوزارة والدكتورة 
بدرية الشحي رئيسة قسم التطعيم في مركز 
أبوظبي للصحة العامة والدكتورة ندى حسن 
المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية 
في الوزارة والدكتورة شمسة لوتاه مديرة إدارة 
خدمات الصحة العامة في مؤسسة اإلمارات 
العوضي  والدكتورة هند  الصحية  للخدمات 
في  الصحي  والتثقيف  التعزيز  رئيسة قسم 

هيئة الصحة بدبي .
وتشمل الفئات المستهدفة بالحملة معظم 
أفراد المجتمع مع إيالء األولوية للحوامل بالدرجة 
األولى واألعمار من ٥٠ فما فوق والمصابين 
بأمراض مزمنة واألطفال دون ٥ سنوات والعاملين 

في المجال الصحي.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن 
الحملة الوطنية للتوعية باإلنفلونزا الموسمية 
تأتي تطبيقًا للسياسة الوطنية للتحصينات التي 
تمثل إطاراً وطنيًا لمكافحة األمراض السارية 
ومنها االنفلونزا الموسمية للحد من مضاعفاتها 
على الفرد والمجتمع والتي تساهم في تطوير 
استجابة المنظومة الصحية لألمراض التنفسية 
وتعزيز آليات الترصد من أجل تحسين نتائج 
المؤشر االستراتيجي لنسبة التغطية بالتطعيمات 
وفق المعايير العالمية وذلك من خالل إتاحتها 
في شبكة المرافق الصحية إدراكًا من الوزارة 
بأهمية األمن الصحي كأولوية وطنية في دولة 

اإلمارات.
ونوه إلى أن نجاح دولة اإلمارات في إدارة 
وحوكمة الجائحة وباقي األمراض المعدية وغير 
المعدية حيث يمثل هذا النجاح ركيزة أساسية 
وعزيمة  بثقة  الوطنية  الجهود  في  للمضي 
لتحصين صحة أفراد المجتمع من األمراض 
الصحية والعمل  الجهات  أداء  بفضل تكامل 
بمنظومة صحية وطنية..داعيًا أفراد المجتمع 
لدعم الجهود الوطنية الحكومية من خالل االلتزام 
بتلقي اللقاح واتباع العادات الوقائية السليمة 
للحد من انتشار اإلنفلونزا الموسمية بما يعزز 

الصحة الوقائية ألفراد المجتمع.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المديرة 

التنفيذية لقطاع األمراض المعدية في مركز 
أبوظبي للصحة العامة :« يسعدنا أن نكون 
شريكًا استراتيجياً دائماً في هذه الحملة السنوية 
لإلنفلونزا الموسمية والتي تساهم بشكل سنوي 
في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور من جميع 
السنوي  التطعيم  أخذ  إلى  والفئات  األعمار 
يقوم  المركز  يقوم  حيث  المرض  هذا  ضد 
باتخاذ العديد من اإلجراءات االستباقية للحد 
من انتشار عدوى اإلنفلونزا في المجتمع من 
خالل التأكد من توفر اللقاح مبكراً قبل حلول 
الموسم وتنفيذ حمالت توعية وتثقيف لرفع 
مستوى وعي الجمهور والعاملين في القطاع 
الصحي حول المرض وأهمية التطعيم.. ويتوفر 
في المركز نظام إلكتروني للتبليغ عن عدد 
من األمراض المعدية ومن بينها اإلنفلونزا«.

وأكدت أهمية أخذ لقاح األنفلونزا الموسمية 
ابتداًء من عمر الستة أشهر فما فوق للوصول إلى 
المناعة الكافية حيث يحتاج الجسم لمدة تصل 
إلى أسبوعين للحصول على المناعة من المرض.

حسن  ندى  الدكتورة  أوضحت  بدورها 
المرزوقي أن لقاح اإلنفلونزا الموسمية يعتبر 
فعااًل وآمناً نظراً ألنه أثبت فعاليته على مدى 6٠ 
عامًا للوقاية من اإلصابة باإلنفلونزا بنسبة نجاح 
عالية إذ يقلل مضاعفات المرض ونسبة اإلدخال 

للمستشفيات مؤمنًا الحماية من الفيروسات 
الشائعة الفتة إلى أنه يوصى بأخذ لقاح اإلنفلونزا 
الموسمية للعاملين الصحيين بقطاع الرعاية 
الصحية وفي أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية 
ومراكز الرعاية الصحية األولية ووحدات العناية 
المركزة لتقليل فرص نقل المرض للمراجعين 

وألفراد األسرة.
وأكدت الدكتورة شمسه ماجد لوتاه جاهزية 
المستشفيات والمراكز الصحية واعتماد المؤسسة 
لخطه متكاملة لكافة الخدمات الوقائية والعالجية 
وكذلك حرص المؤسسة على توفير اللقاح في 
جميع منشآتها لكافة فئات المجتمع..ودعت 
واتباع  اللقاح  بأخذ  المجتمع  أفراد  جميع 
االجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض 
اي  المجتمع وتفادي  لضمان سالمة وصحة 
مضاعفات قد تنتج من اإلصابة بمرض اإلنفلونزا..

من جهتها ذكرت الدكتورة هند العوضي أن 
الحملة الوطنية للتوعية باإلنفلونزا الموسمية 
وغيرها من الحمالت تعكس النموذج الفريد 
لتعاون جميع الجهات الصحية في مواجهة 
األمراض وتحصين المجتمع وأفراده وتعكس 
أيضًا حجم اإلمكانيات التي يمتلكها القطاع 
الصحي وقدرته على توفير مناخ صحي آمن 
كل  تحرص  بدبي  الصحة  هيئة  أن  مؤكدة 
الحرص على أن تكون ضمن هذه المنظومة 
المتكاملة في مواجهة اإلنفلونزا وغيرها من 

األمراض المعدية.
وحثت أفراد المجتمع على االستجابة للحملة 
والتفاعل معها والمبادرة للحصول على التطعيم، 
الذي يشكل خطوة وقائية استباقية مهمة للحماية 

من اإلنفلونزا.
وتعتبر اإلنفلونزا الموسمية من األمراض 
سريعة االنتقال نتيجة استنشاق للرذاذ المتطاير 
في الهواء عند سعال أو عطس أو تحدث شخص 
مصاب ..ومن طرق االنتقال أيضاً مالمسة أسطح 
أو مواد ملوثة بفيروس اإلنفلونزا ومن ثم لمس 
الفم أو األنف أو العين. ولذلك البد من ترسيخ 
سلوكيات للحد من انتشار العدوى وهي تغطية 
وغسل  والسعال  العطس  عند  واألنف  الفم 
اليدين وتنظيف وتعقيم األسطح واألدوات.وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي 
أمس  بمكتبة  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات 
المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي في 
جمهورية مصر العربية وذلك خالل زيارته 

الرسمية للدولة .
وتأتي الزيارة في إطار الحرص الدائم على 
مناقشة المستجدات على الساحتين اإلقليمية 
والدولية وسبل دعم وتعزيز عالقات التعاون 
بين  العسكرية  الخبرات  وتبادل  العسكرى 

القوات المسلحة في البلدين.
الركن حمد  الفريق  معالي  اللقاء  حضر 
القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد 
المسلحة وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل 
وزارة الدفاع و رحب معاليه بالقائد العام 
للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي 

في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق 
له، واستعرض معه عالقات التعاون األخوية 
القائمة بين دولة اإلمارات وجمهورية مصر 
العربية وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور 
على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها 
بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين 

البلدين الشقيقين.
وقال معاليه :تقدم العالقات اإلماراتية- 
المصرية نموذجًا ملهمًا يحتذى به في العالقات 
على  ترتكز  ألنها  فقط  ليس  األشقاء،  بين 
ميراث تاريخ من االحترام والتقدير المتبادل 
بين قيادتي الدولتين، منذ عهد المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، وإنما أيضًا ألن هذه العالقات تتطور 
باستمرار في مختلف المجاالت،حتى وصلت 
إلى مستوى الشراكة االستراتيجية التي تتجاوز 

في مردوداتها اإليجابية الدولتين، لتسهم في 
تعزيز أسس األمن واالستقرار على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
اإلمارات  دولة  :ترتبط  معاليه  واضاف 
العربية  مصر  وجمهورية  المتحدة  العربية 
بعالقات تاريخية وثيقة، تستند إلى الوعي 
والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات اإلقليمية 
والدولية، التي شهدتها وتشهدها المنطقة، 
وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة 
ومتكاملة، ترسخ األمن العربي واإلقليمي، 

وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.
تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات 
ذات االهتمام المشترك فى ضوء العالقات 
المتميزة للقوات المسلحة المصرية واإلماراتية، 
بما يسهم في مجابهة التحديات المشتركة، 
وإرساء دعائم األمن واالستقرار بالمنطقة.وام

 أعــرب فخامــة خوزيــه رامــوس هورتــا 
رئيس جمهورية تيمور الشرقية عن تقديره 
للجهــود التــي تقــوم بهــا دولــة اإلمــارات 
فــي تعزيــز قيم الســالم والتســامح، ونشــر 

التعايــش اإلنســاني بيــن جميع البشــر.
جاء ذلك خالل لقائه محمد عبدالســالم 
األميــن العــام لمجلــس حكمــاء المســلمين 
وذلــك علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويورك.

ــا  ــه رامــوس هورت وأكــد فخامــة خوزي
أن تيمــور الشــرقية ملتزمــة دائًمــا بالعمل 
مــن أجــل األخــوة اإلنســانية؛ ألنهــا تؤمــن 
بــكل مؤسســاتها أن هــذه القيــم هــي التي 
تبنــي المجتمعــات وتزدهــر بهــا األوطــان.

ــد محمــد عبدالســالم،  ــه، أكَّ مــن جانب
أن إعــالن تيمــور الشــرقية وثيقــة األخــوة 
اإلنســانية وثيقــة وطنيــة فــي شــهر مايــو 
الماضــي، وتطبيقهــا بالفعــل فــي مناهــج 

الدراســة بهــا، كان مصــدر إلهــام لكثير من 
محبــي التعايــش والســالم.

وأشار إلى أن مجلس حكماء المسلمين 
يقــدر هــذه الخطــوة التــي تدعــم جهــود 
ــن  ــادل بي ــم المتب ــوار والتفاه ــز الح تعزي
جميــع البشــر علــى اختالفهــم وتنوعهــم، 
ــرقية  ــور الش ــع تيم ــل م ــيواصل العم وس
مــن أجــل تعزيز هــذه المبــادئ اإلنســانية 

الســامية.وام

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية أن من أهم 
االمتيازات التي يوفرها قانون المعاشات االتحادي رقم ٧ لسنة ١999 
للمعاشات والتأمينات االجتماعية، هي إمكانية حصول المؤمن عليه 
على المعاش بالحد األقصى وبنسبة ١٠٠% من راتب حساب االشتراك.

وقال محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات في 
الهيئة تأتي التوعية بمنافع القانون وما يوفره من امتيازات للمؤمن 
عليهم في سياق الحملة اإلعالمية التي أطلقتها الهيئة بداية النصف 
الثاني من العام الجاري ٢٠٢٢ تحت شعار »اكتشف مزاياك« والتي 
تهدف إلى تعزيز وعي المؤمن عليهم بالمزايا المتوفرة في القانون 
من أجل تشجيعهم على تحقيق االستفادة األفضل من القانون ومزاياه.

وتفصياًل أوضح الحمادي أن قانون المعاشات االتحادي يمنح المؤمن 
عليه الذي قضى ٣٥ سنة في الخدمة المعاش بالحد األقصى وبنسبة 
١٠٠% من راتب حساب االشتراك، وإلى جانب المعاش يمنح المؤمن 
عليه مكافأة إضافية بواقع ثالثة رواتب حساب معاش عن كل سنة 

يقضيها في العمل بعد /٣٥/ عامًا.
وقال على سبيل المثال إذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه في 
إحدى جهات العمل بلغت /٣8/ سنة، وكان راتب حساب معاش 
المؤمن عليه عن هذه المدة ٣٠,٠٠٠ درهم، فإنه وبجانب المعاش 
المقرر له، سيحصل على مكافأة إضافية عن السنوات الثالث الزائدة 
على ٣٥ سنة بواقع رواتب ثالثة معاشات عن كل سنه، أي 9٠,٠٠٠ 
درهم عن كل سنة، بحيث يبلغ المجموع الكلي لهذه المكافأة عن 

السنوات الثالث ٢٧٠,٠٠٠ درهم.
وأضاف الحمادي أن هذه الميزة تتجسد في حالتين إضافيتين 
من حاالت استحقاق المعاش في القانون، ففي حال انتهت خدمة 
المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل يمنح المعاش 

بنسبة ١٠٠% من راتب حساب المعاش بافتراض أن المؤمن عليه 
قد قضى مدة ٣٥ عامًا في الخدمة، مضيفًا أن المعاش في هاتين 
الحالتين يمنح بغض النظر عن العمر ومدة االشتراك في الهيئة حتى 

وإن كانت شهراً واحداً.
ولفت إلى أن ذلك ليس كل شيء يتعلق بامتيازات القانون في 
الحالتين السابقتين، فبجانب منح المعاش بالحد األقصى في الحالتين 
وإمكانية امتداده حتى عقود قد تصل إلى ٧٠ عامًا وأكثر على اعتبار 
تتمتع  استمرت  إذا  السن  بسبب  المعاش  تخرج من  البنت ال  أن 
بشروط االستحقاق، فإن القانون يمنح ورثة المؤمن عليه بعد وفاته 
الناتجة عن إصابة العمل تعويضًا قدره ٧٥,٠٠٠ درهم يوزع بينهم 

وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.وام

نظمت مؤسسة التنمية األسرية الملتقى 
الثاني لتعزيز جودة حياة األسرة تحت عنوان 
»مجتمعنا يجمعنا« في مركز جبل حفيت 
االهتمام  تبادل  مهارات  لتعزيز  المجتمعي 
العاطفي والذكاء المجتمعي واكتساب المرونة 
والتجديد في أساليب التعامل بين أفراد األسرة.

يهدف الملتقى إلى توفير أساليب عملية 
تفاعلية بين أفراد األسرة والمجتمع، تجمع بين 
المتعة واكتساب المهارات، وتمكين األفراد 
من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعالقاتهم 
مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتحديد مجاالت 

تطويرها بما يحقق سعادة الفرد واألسرة.
مراكز  مدير  السويدي  صنعة  وأكدت 
العين  منطقة  في  األسرية  التنمية  مؤسسة 
أن الملتقى يرسخ قيم التعاون اإليجابي بين 
بتبني  أفراد األسرة والمجتمع، وذلك  كافة 
العديد من المبادرات واللقاءات االجتماعية 

والثقافية والترفيهية، والتعرف على االحتياجات 
العاطفية ألفراد األسرة بأسلوب ابتكاري شائق 
يمتاز بالتنافس والتحدي، من خالل العديد 
من الفعاليات االجتماعية، ومنها /أتحدى مع 
عائلتي، اصنع ذكريات بحب، سينما اجتماعية 

»عزز جودة حياتك«، واكتشفني بحب.
وأشارت إلى أن فعالية »اكتشفني بحب 
وقت  استثمار  من  األسرة  أفراد  تمكن   «
فراغهم والتعرف على االحتياجات العاطفية 
لبعضهم البعض، األمر الذي من شأنه تعزيز 
جودة عالقاتهم األسرية ، حيث ُيعد الملتقى 
فرصة حقيقية للتغيير اإليجابي في مختلف 
مناحي الحياة، وزيادة الوقت النوعي األسري، 
وتعزيز الروابط األسرية وأثرها على صحة 

الفرد وسعادته.
وتطرقت السويدي إلى لعبة »اتحدى مع 
عائلتي » التي تحتوي على عدٍد من المقاطع 

الصوتية الخاصة بجودة الحياة، وأسئلة عن التراث 
االجتماعي للدولة ، وألعاب ترفيهية لألسرة .. 
الفتة إلى فعالية »اصنع ذكرياتك بحب«، التي 
تتضمن التقاط صور أسرية للعائلة مطبوعة 
تذكارية، بهدف صناعة ذكريات  مع رسالة 
جميلة تجمع األسرة بمؤسسة التنمية األسرية.

من جهتها أوضحت سلمى سالم اليحيائي 
مديرة مركز الوقن التابع لمؤسسة التنمية 
األسرية أن فعالية سينما اجتماعية »عّزز جودة 
حياتك«، تتضمن عرض مشاهد من األفالم 
المعتمدة لخدمة تعزيز جودة حياة األسرة 
ُتحاكي عدداً من المواقف الحياتية األسرية 
اليومية، يعقبها استخدام أساليب التدريب 
المختلفة إلشراك أفراد األسرة في إعادة صياغة 
السيناريوهات للمشاهد بما يعّزز جودة حياتهم 
ويكسبهم مهارات تعزيز العالقات األسرية 

اإليجابية .وام

رئيس تيمور الشرقية يشيد بجهود اإلمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش

راموس هورتا خالل لقائه محمد عبدالسالم

عهود الرومي خالل االجتماع

البواردي خالل استقباله محمد زكي

البواردي يبحث مع وزير الدفاع المصري التعاون العسكري

تحت شعار »حّصن نفسك.. احِم مجتمعك«
»الصحة« تطلق الحملة الوطنية للتوعية باإلنفلونزا الموسمية

جانب من المؤتمر الصحفي

»المعاشات«: الحصول على المعاش 100% أهم االمتيازات في قانون المعاشات االتحادي

الحملة تهدف لرفع مستوى 
الوعي المجتمعي وكفاءة 

العاملين الصحيين وتدريبهم 
على أفضل الممارسات 

العالمية

عهود الرومي: االجتماع 
منصة مهمة للمسؤولين 
وصناع القرار في دول 
المجلس لتوحيد الرؤى 

والسياسات

تعزيز الوقاية لتقليل 
معدالت حدوث مضاعفات 
وتحفيز أفراد المجتمع 
على تلقي التطعيم ضد 

اإلنفلونزا الموسمية

تعزيز الشراكة في ابتكار 
منظومة متميزة للمواهب 
بما يسهم في دفع عجلة 

التقدم واالزدهار في 
المنطقة

حكومـة اإلمـارات تشارك باجتماع لجنـة وزراء ورؤسـاء 
أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون

تحت عنوان »مجتمعنا يجمعنا«
»التنمية األسرية« تنظم الملتقى الثاني لتعزيز جودة حياة األسرة
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 أطلقــت مدينــة إكســبو دبــي التذكــرة 
المميــزة التــي تتيــح اعتبــارا مــن ١ أكتوبر 
الدخــول إلــى عدد من الوجهــات المتميزة 
فــي مدينــة إكســبو دبــي ويبلــغ ســعرها 
ــتخدام  ــة لالس ــي صالح ــا، وه ١٢٠ درهم

ليــوم واحــد.
وتتيــح التذكرة المميــزة لحامليها زيارة 
ــف،  ــّرا وأِل ــرأة و تي ــة والم ــة الرؤي أجنح
وســوف تشــمل الحقا المزيد من الوجهات 
التــي ســتفتح أبوابهــا فــي مدينــة إكســبو 
دبــي، ويمكــن الحصــول عليهــا مــن منافذ 
بيــع التذاكــر الموزعــة فــي مدينــة إكســبو 
ــر اإلنترنــت، ويمكــن لألطفــال  دبــي وعب
ــل  ــًا أو أق ــغ أعمارهــم ١٢ عام ــن تبل الذي
وأصحاب الهمم زيارة األجنحة دون مقابل 
بعــد حصولهــم علــى تذكــرة مجانيــة مــن 

أحــد منافــذ بيــع التذاكــر فــي المدينــة.
ويمكــن للــزوار الدخــول والتنــزه فــي 
أرجاء المدينة مجانًا ومشــاهدة الشــالالت 
الســريالية وعروض ســاحة الوصــل اليومية 
ابتــداًء مــن ١ أكتوبر، بينمــا يتطلب حضور 
الفعاليات التي ستســتضيفها ســاحة الوصل 
في المســتقبل الحصول علــى تذاكر خاصة 
ســيتم اإلعالن عن أســعارها كلٌّ على ِحَدة 

قبــل موعــد كل فعالية.
ويفتــح كل مــن الرؤيــة والمــرأة وتيــّرا 
وأِلــف أبوابهــم يوميــًا من العاشــرة صباحًا 
إلى السادســة مساًء، وتوفر زيارة األجنحة 
األربعــة للــزوار تجربــة اســتثنائية ملؤهــا 
اإللهــام، وذلــك انطالقــًا مــن عــرض مميــز 
لرؤيــة قائــٍد َحــول دبــي لواحــدة مــن أبرز 
ــي  ــدور المــرأة ف ــم، مــرورًا ب مــدن العال
ــز  مســيرة التقــدم فــي المنطقــة، والتركي

علــى الحلــول الناجعة لحياة أكثر انســجاما 
مــع الطبيعــة، وصــواًل إلــى أهميــة التنقــل 
فــي تعزيز التواصــل ودعم مســيرة التقدم 

البشري.
وقــد اســُتلهم جنــاح الرؤيــة مــن حيــاة 
وقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ راشــد آل مكت
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، حيث 
يتعــرف الزوار على نشــأته والتجارب التي 

أثــرت فــي رؤيتــه لمدينــة دبي.
بينمــا ُيظهر جنــاح المرأة مبدًأ هامًا هو 
“عندما تزدهر المرأة، تزدهر اإلنســانية”، 
ويحتفــي بإنجازات المــرأة ونجاحاتها، مع 
تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي مــا 

زالــت تواجهها.
وألن مدينــة إكســبو دبــي هــي مدينــة 
مســتقبلية مســتدامة تســخر التكنولوجيــا 
وتتمحــور حــول اإلنســان، فــإن تيــّرا مثــال 
واضــح عــن مســتقبل المبانــي المســتدامة 

يحقــق اكتفــاًء ذاتيــًا بنســبة ١٠٠% حيــث 
يولــد الطاقــة مــن أشــعة الشــمس ويحصل 
علــى الميــاه التــي يحتاجهــا مــن األمطــار 
ــاه  ــر المي ــوم بتدوي ــواء، ويق ــة اله ورطوب

واســتخدامها فــي الــري.
ــم  ــل القائ ــوم التنق ــف مفه وُيعــّرف أِل
علــى االبتــكار، وينقــل المستكشــفين عبــر 
الزمــن وعبــر آفاق جديدة الكتشــاف كيف 
كان التنقــل أساســًا للتقــدم البشــري عبــر 
التاريــخ ومّكــن رغبتنا المتزايدة في تجاوز 

حــدود المألــوف والمعروف.
ــة إكســبو  ــى مدين ويمكــن الوصــول إل
دبــي بواســطة المتــرو، وأيضــًا باســتخدام 
التاكســي أوالســيارات الخاصــة وتتوفــر 

ــزوار. ــة لل ــف مجاني مواق
ــي بعــودة  ــة إكســبو دب ــت مدين ورحب
ــة إكســبو  ــارات المدرســية إلــى مدين الزي
دبــي، مــع برامــج وأســعار تذاكــر خاصــة 

ــم.وام ــًا لقطــاع التعلي تقــدم حصري

عقدت جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
وجامعــة أبوظبــي ورشــة فنيــة حــول 
التوجهات البحثية للجامعتين بحضور أعضاء 
هيئــة التدريــس والباحثين مــن الجامعتين 
وذلك في الحرم الجامعي لجامعة اإلمارات 
بمدينة العين ، وتأتي هذه الورشــة الهامة 
كأحــد مخرجات االجتماع التنســيقي الذي 
عقــد فــي يونيــو في مقــر جامعــة أبوظبي 
بالعيــن بحضــور مســؤولي الجامعتين. كما 
وتــم اإلعــالن مــع نهايــة الورشــة بدعــوة 
الباحثيــن بتقديــم األبحــاث المشــتركة في 

المواضيع ذات األولويات االســتراتيجية. 
وقــد أوضــح الدكتــور أحمــد علــي مراد 
– النائــب المشــارك للبحــث العلمــي بــأن 
جامعــة اإلمــارات تؤكــد علــى أهميــة 
ــترك  ــي المش ــاون البحث ــراكات والتع الش
مع الجهات الحكوميــة والجامعات/معاهد 
البحــوث الدوليــة، حيــث تعطــي الجامعــة 
األولويــة إلقامــة شــراكات اســتراتيجية 
مــع الجامعــات داخــل الدولــة وذلــك فــي 

ــات  ــي قطاع ــة وف المجــاالت ذات األولوي
حيويــة رئيســية. كما وتعتبر هذه الورشــة 
هــو تفعيل التعــاون البحثي المشــترك بما 
يتماشــى مــع اســتراتيجية الجامعــة لتطوير 
وبنــاء العالقــات البحثيــة المشــتركة التــي 
ــة  تعــزز أبحــاث جامعــة اإلمــارات العربي
المتحــدة وتوفــر بيئــة أكاديميــة إبداعيــة 

ومبتكــرة.
ــى  ــزت عل ــا أوضــح أن الورشــة رك كم
عــرض مجموعة من المشــاريع البحثية في 
المجــاالت التاليــة: الطاقة والميــاه، الذكاء 
االصطناعــي وهندســة البرمجيــات، العلوم 
الصحية، القضايــا االقتصادية واالجتماعية، 

علــوم بيئيــة، علــم المــواد والتصنيع. 
وقــد أفــاد بأنه بعــد عقد ورشــة العمل 
المشــتركة ســيتم التقديــم علــى مقترحات 
ــارات  ــة اإلم ــن جامع ــتركة بي ــة مش بحثي
العربيــة المتحدة وجامعــة أبوظبي. حيث 
أن الغــرض مــن هــذه المبادرة هــو تطوير 
التعــاون البحثــي بيــن الجامعتيــن، وتعزيز 
مجموعــة المعرفة، ودعم أحدث التقنيات 
البحث في المجاالت التي تهم الجامعتين، 

وتحســين رفاهيــة المجتمــع.  وأضــاف أنه 
ســتتم عملية مراجعــة المقترحات البحثية 
واختيارها مرة واحدة في الســنة بالتناوب 
بيــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وجامعــة أبوظبــي. وســوف يعتمــد العــدد 
اإلجمالــي للمقترحات المقبولة على نتائج 
المراجعــة الخارجيــة والمالءمــة لمجــاالت 
أولويــة البحــث الوطنية واألمــوال المتاحة 
ــث  ــن. بحي ــادرة فــي الجامعتي لهــذه المب
يتــم اتخــاذ القــرار النهائــي مــن قبــل لجنة 

مشــتركة مــن الجامعتين.
وقــال النائب المشــارك لشــؤون البحث 
العلمــي والتطويــر األكاديمــي بجامعــة أبو 
ظبي البروفيسور فيليب هاميل، إن اقتصاد 
المعرفــة مبنــى على البحــث واالبتكار في 
عالــم متصــل عالميــًا حيــث تســاهم هــذه 
الورشــة فــي خلــق فــرص تواصــل جديــدة 
ألعضــاء هيئــة التدريــس ويتــم مــن خاللها 
استكشــاف أفــكار متنوعة للتعــاون، والتي 
ســتنتج بدورها رأس المال المعرفي الالزم 
لدعــم النمو االقتصــادي في دولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة.

المدني  للطيران  العامة  الهيئة  شاركت 
دولة  لحكومة  السيبراني  األمن  ومجلس 
اإلمارات في الندوة اإلقليمية الثانية حول 
االبتكار واألمن السيبراني الذي نظمته المنظمة 
العربية للطيران المدني، بالشراكة مع المؤتمر 
األوروبي للطيران المدني، واللجنة اإلفريقية 
للطيران المدني، وإدارة أمن النقل األمريكية 

في مدينة مراكش المغربية.
وتركزت مناقشات الندوة - التي شهدت 
حضور أكثر من ٤٠ دولة و١٥ منظمة - حول 
أفضل الممارسات في مجال أمن الطيران 
المدني، وتعزيز القدرات من أجل التصدي 
لجميع التهديدات اإللكترونية، وبحث سبل 
التصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية.

ودعا المشاركون في الندوة إلى اعتماد 
استراتيجية استباقية تهدف إلى الحد من عدد 
الهجمات السيبرانية في مجال الطيران المدني، 
والتكنولوجيا  اإلبتكار  دور  على  وشددوا 
المدني في  الطيران  لدعم قطاع  الحديثة 
مواجهة التهديدات المتعلقة بأمن الطيران 
المدني، والتوصل إلى حلول مبتكرة بشأن 

أمن الطيران المدني.
وأكد المتحدثون خالل الندوة التي عقدت 
تحت شعار /التهديدات السيبرانية والمخاطر 
في مجال الطيران/، على ضرورة تشجيع 
العاملين في مجال الطيران على العمل على 
عنها  والبحث  السيبرانية  التهديدات  رصد 
التواصل  وتطوير  حدتها،  من  والتخفيف 
وتبادل المعلومات بين مختلف المعنيين 
باألمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني.

وعرض سعادة الدكتور محمد الكويتي، 
رئيس األمن السيبراني لحكومة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، تجربة دولة اإلمارات في 
مجال األمن السيبراني وكيفية التعامل مع 
محاور  أن  مؤكدًا  السيبرانية،  التحديات 
االستراتيجية التي تعتمدها الدولة في هذا 
المجال تستند إلى تعاون قوي بين مختلف 
القطاعات، على غرار الجامعات والمؤسسات 

الحكومية ومراكز األمن السيبراني.
وشدد سعادته على ضرورة تعاون دولي 
أكثر تنظيما من أجل التعامل مع التهديدات 

السيبرانية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود 
التدريبية من أجل اطالع أفضل على كافة 

المخاطر.
األمن  ثقافة  إرساء  أهمية  أوضح  كما 
اإلعالم  ووسائل  المدارس  عبر  السيبراني 
من أجل تشجيع وإشراك جميع المواطنين 
بحيث تصبح جزءًا من الثقافة العامة للجميع، 
بنية   ١٣ حددت  اإلمارات  دولة  أن  مبينًا 
تحتية وقطاعُا من بين األكثر تعرضًا للهجمات 

السيبرانية.
من جانبها عرضت وفاء عبداهلل العبيدلي، 
مدير أول إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع شؤون 
أمن الطيران المدني في الهيئة العامة للطيران 

المدني في دولة اإلمارات، تجربة الدولة في 
تطبيق الخطة العالمية ألمن الطيران التابع 
“أيكاو”  الدولي  المدني  الطيران  لمنظمة 
باإلضافة إلى عرض مبادرات الدولة فيما يخص 
اإلبتكار في مجال أمن وتسهيالت الطيران.

وجاءت مشاركة الهيئة العامة للطيران 
المدني ومجلس األمن السيبراني لحكومة 
انطالقا  الندوة  هذه  في  اإلمارات  دولة 
من اهتمامهما بترسيخ ونشر ثقافة األمن 
السيبراني واالبتكار في مجال الطيران المدني 
وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين الدول 
وحرصها على رفع مؤشر األمن السيبراني 

في مجال الطيران المدني.وام

 بحثت النيابة العامة سبل تعزيز التكامل 
بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها، وتنمية 
مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية 
وتصميم أفكار ومبادرات هدفها إحداث نقالت 
نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، 
وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق 
مستهدفاتها االستراتيجية ورسالتها الرامية إلى 
توفير منظومة جزائية متكاملة وضمان سيادة 
القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة 

في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خالل االجتماع الدوري الربع سنوي 
الثاني، الذي نظمته النيابة العامة، برئاسة 
المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب 
العام، وبحضور المحامين العامين ورؤساء 
النيابات، حيث تضمن االجتماع عرضا لمؤشرات 
األداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات 
الكلية واالستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية 
للخطط التشغيلية، باإلضافة إلى مناقشة آلية 
تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي 
في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ 
التحول الرقمي في النيابة بهدف توفير الوقت 
والجهد بما من شأنه التيسير على المتعاملين 
وتسهيل إجراءات الدعوى الجزائية وصواًل 

لتحقيق العدالة الناجزة.
سيف  حمد  الدكتور  المستشار  وثمن 
الشامسي، جهود القيادة الرشيدة ورؤيتها 
االستشرافية في إرساء دعائم العدل ووضع 
أسس متينة ومرتكزات قوية تقوم عليها منظومة 
العمل الجزائي، مؤكداً التزام النيابة العامة 
بمواصلة العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة 
من خالل تكثيف جهودها نحو تعزيز التكامل 
بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها وترسيخ 
كفاءة األداء المؤسسي، واالبتكار، وتطوير 
الحلول االستباقية واألفكار االستشرافية لالرتقاء 

بكفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار النائب العام إلى أن هذا االجتماع 

للنيابة  االستراتيجية  الخطط  ضمن  يأتي 
العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل 
على  تعتمد  تشاركية  منظومة  في  النيابة 
توحيد الجهود ومناقشة األفكار المبتكرة 
وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، وتعزيز 
التكامل بين فرق العمل، ومراجعة مؤشرات 
األداء ورصد التغذية الراجعة، والوقوف على 
اإلنجازات التي تحققت خالل الفترة الماضية 
بهدف المحافظة على المكتسبات والبناء 
عليها، منوهًا باإلنجازات التي حققتها النيابة 
على صعيد التحول الرقمي خالل النصف 
األول لعام ٢٠٢٢، حيث اتخذت ١٧٢6٠٤ 
إجراءات عن بعد توزعت بين اإلجراءات 
المتعلقة بمكافحة جائحة “كوفيد – ١9” 
واإلجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية.

إلى ذلك أكد المجتمعون التزامهم التام 
مبتكرة  عمل  آليات  تبني  على  بالعمل 
وتوحيد الجهود وتنسيقها بما يحقق التكامل 
العمل  بمستوى  االرتقاء  بهدف  النوعي 
النيابة  الدولة، وتعزيز دور  الجزائي في 
مستهدفاتها  تحقيق  من  وتمكينها  العامة 
الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتحقيق 

الناجزة.وام العدالة 

مدينة »إكسبو دبي« تطلق التذكرة المميزة بـ 120 درهمًا مع االفتتاح الرسمي أول أكتوبر

جامعتي اإلمارات وأبوظبي يطلقان برنامج تمويل األبحاث المشتركة للباحثين

الطيران المدني ومجلس األمن السيبراني 
يشاركان في ندوة إقليمية بمراكش

النيابة العامة تبحث سبل تعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها

محمد الكويتي خالل الندوة

جانب من المشاركين في الورشة الفنية

والتنميــة  اإلحصــاء  “دائــرة  أعلنــت 
المجتمعيــة” بــدء أعمال “التعداد الســكاني 
ــم”  ــت مه ــعار “أن ــت ش ــوم تح ٢٠٢٢” الي
بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس 
األعلــى حاكــم الشــارقة والداعيــة إلى تعزيز 
خطــط التنمية الشــاملة فــي اإلمــارة و دعم 
مســيرة الخطــط التنموية الشــاملة وتحقيق 

الرفــاه االجتماعــي.
وأشــارت الدائــرة إلــى أن نتائــج التقريــر 
ســترفع إلــى صاحب الســمو حاكم الشــارقة 
وعــدد مــن الجهــات الحكومية بغرض رســم 
صــورة شــاملة عن واقع اإلمــارة حيث يمثل 
تقريــراً حــول األوضــاع المعيشــية لمواطني 
اإلمارة والقوائم االسمية للفئات المجتمعية .

ــارة  ــذي إلم ــس التنفي ــتخدم المجل ويس
الشــارقة نتائــج التعــداد فــي عمليات رســم 
السياســات واتخــاذ القــرارات التنمويــة التي 
تصب في تطوير حياة جميع ســكان اإلمارة 
إضافــة إلــى إســهامها فــي تزويــد الجهــات 
الحكوميــة بتقاريــر إحصائية تســاعدهم في 

عمليــات التخطيــط والتنفيذ.
ووجهــت الدائــرة دعــوة لــكل فــرد مــن 
ســّكان اإلمارة للمســاعدة في إتمام عمليات 
التعــداد واإلفصاح عن المعلومات المطلوبة 
مشيرة إلى أن التعداد يضمن سرية البيانات 
الخاصــة باألســر واألفــراد وال يترتــب علــى 

تفاصيلهــا أي إجراءات تنفيذية .
ويشارك نخبة من المسؤولين واإلعالميين 
والفنانيــن والمؤثريــن فــي تعريــف أفــراد 
المجتمع بأهميــة التعداد الســكاني وإبرازه 

كجزء رئيســي مــن عناصر البنــاء االقتصادي 
والتنموي الذي تشــهده الشــارقة .

وحول البرنامج الزمني لـ”تعداد الشــارقة 
٢٠٢٢” نوهت “إحصاء الشارقة” أنه بدخول 
شــهر أكتوبــر ٢٠٢٢ تكون قد أتمــت الدائرة 
المرحلتيــن التحضيريــة والتجريبيــة للتعداد 
وبــدأت فــي مرحلــة التنفيــذ التي تســتغرق 
٥ أشــهر حتــى شــهر فبرايــر ٢٠٢٣ مشــيرة 
إلــى النتائــج األوليــة للتعــداد ســتعلن خالل 

شــهر مارس ٢٠٢٣.
وتتيــح نتائج التعــداد النهائية والرئيســية 
لمختلف المؤسسات جميع الجهات األخرى أو 
األفراد مثل الباحثين والدارسين واإلعالميين 
االســتفادة مــن مخرجاتهــا المنشــورة عبــر 
المواقــع الرســمية لحكومة الشــارقة ومنصة 

البيانات المفتوحة.
وســيتم اســتخدام مخرجــات التعــداد في 

التخطيط التنموي لمختلف المجاالت وقياس 
النمــو والتركيبــة الســكانية وحصــر مختلف 
الفئات التي ترعاها حكومة الشــارقة وقياس 
حجــم القــوى العاملــة وتعزيــز السياســات 
الداعمــة لتمكيــن المــرأة فــي كل المجاالت 
وتوفير إطار محدث للمسوحات والدراسات 

اإلحصائيــة االجتماعية واالقتصادية.
ويشــمل التعداد الســكاني جمع البيانات 
الســكان  بأعــداد  المتعلقــة  اإلحصائيــة 
وخصائصهــم الديموغرافيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة إضافــة إلــى بيانــات حــول 
ــا  ــا وخصائصه ــآت وحالته ــي والمنش المبان
وتحديد مواقعها الجغرافية وفق التقسيمات 
اإلدارية واإلحصائية ونوع النشــاط والشــكل 
القانونــي وجهــة الترخيــص وحالة ممارســة 
األنشــطة فيهــا وتحديد حجمها وفــق أعداد 

المشــتغلين فيهــا وجنســياتهم.وام

أكد سعادة طارق عالي مدير عام المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة 
أن المنتدى الدولي لالتصال الحكومي استطاع خالل العشر سنوات 
الماضية أن يوصل أفكار و تجارب و رسائل إمارة الشارقة في مجال 
اإلتصال الحكومي إلى مختلف دول العالم .. الفتا إلى أن اإلتصال 
الحكومي مجال متجدد دائما نطرح من خالله مواضيع متعددة يناقشها 
شخصيات بارزة و علماء ووزراء و فنانون عرب و أجانب و مثقفون 
عبر جلسات رئيسية و جانبية و حوارات و خطابات ملهمة إلى جانب 

ورش عمل و حلقات بحثية .
و قال سعادته في حوار خاص مع وكالة أنباء اإلمارات »وام« .. إن 
النسخة الـ ١١ من المنتدى الدولي لإلتصال الحكومي التي تقام يومي 
٢8 و ٢9 من سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تأتي هذا العام 
تحت شعار » تحديات و حلول » بمشاركة أكثر من ١6٠ متحدثا من 
مختلف دول العالم ومن مختلف المستويات يتقدمهم معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش و فيليبي كالديرون 
الرئيس السابق للمكسيك الرئيس الفخري للجنة العالمية لالقتصاد والمناخ 
وجيم يونغ كيم الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي بجانب كبار 

الشخصيات من الدولة و خارجها .
و أوضح أن نسخة هذا العام من المنتدى ستتناول الجانب االقتصادي 
و كيفية التقارب والتواصل مع مختلف الثقافات خاصة و نحن نشهد 
حاليا صراعات بين دول مختلفة من العالم لذلك يتوجب علينا المساهمة 
في إيصال رسائل ملهمة حول كيفية التواصل مع الثقافات األخرى كما 
سيطرح المنتدى موضوع الدراما ألهميتها في مجال التواصل الحكومي 
و إيصال رسائل لمختلف شرائح الجمهور .. الفتا إلى أن المنتدى يمثل 

حلقة وصل بين الحكومات و الجمهور ووسائل اإلعالم .
و لفت عالي إلى أن المنتدى ومن خالل فعالياته يعمل على تطوير 
مهارات موظفي حكومة الشارقة في إدارات اإلتصال الحكومي إلطالعهم 
على أحدث التقنيات واألساليب في هذا المجال الذي يشهد تطورا مستمرا 
.. مشيرا إلى أن المنتدى و منذ انطالقه في ٢٠١٢ شهد عدة تطورات و 
إنجازات من أبرزها إطالق » جائزة الشارقة لإلتصال الحكومي » والتي 

أضافت بدورها بعدا كبيرا في مجال اإلتصال الحكومي.
وقال نوجه شكرنا الكبير للجنة تحكيم الجائزة على جهودهم في 
تطويرها وإطالق فئات جديدة و توسيع نطاق المشاركة بها ووصولها 
للعالمية .. الفتا إلى أن قائمة أسماء الفائزين سيتم اإلعالن عنها في 

ختام أعمال المنتدى .
و تابع سعادته من أبرز إنجازات المنتدى أيضا تأسيس شبكة لإلتصال 
الحكومي بين موظفي حكومة الشارقة وهي اليوم تسهم في التحدث 
باسم حكومة الشارقة في مختلف المجاالت كما شهدنا خالل سنوات 
المنتدى تطورا كبيرا و الفتا في عالقاتنا مع وسائل اإلعالم و هذا مؤشر 

على نجاح المنتدى.
و قال نظرا ألهمية التواصل الحكومي مع الجمهور تم إطالق استبيان 
لمعرفة اآللية األمثل في هذا التواصل هل يتم من خالل التقنيات الحديثة 
أم من خالل اإلعالم التقليدي.. مضيفا أنه سيتم اإلعالن عن نتائجه في 

اليوم الختامي ألعمال المنتدى .
وأوضح أن شعار المنتدى » تحديات و حلول » يرصد بعض التحديات 
التي واجهها العالم على سبيل المثال » جائحة كورونا » التي أوجدت 
تحديات على مختلف القطاعات السياحية و االقتصادية و التعليم و 
حتى الدراما التلفزيونية هذه التحديات نعمل على طرحها من خالل 
جلسات المنتدى وإيجاد سبل مالئمة لحلها من خالل استعراض تجارب 
الدول و الشخصيات المشاركة في الحدث لإلستفادة منها بشكل مباشر .

و ذكر أن التحضيرات لنسخة المنتدى كل عام تبدأ مبكرا حيث يتم 
استعراض الموضوعات اآلنية و الحالية على الساحة المحلية و اإلقليمية 
و العالمية و التي يمكن أن تستفيد منها الحكومات و الجمهور و وسائل 
اإلعالم كما نعمل على استطالع آراء المشاركين و الجمهور عن النسخة 

السابقة وعليه يتم اختيار الشخصيات المناسبة للموضوع الرئيسي .
و أكد أهمية الشراكة مع طالب الجامعات على مستوى الدولة و 
جامعة الشارقة باألخص حيث تم تشكيل لجنة استشارية من األكاديميين 
في كليات اإلتصال على مستوى الدولة لدعم توجهاتهم و األخذ بآرائهم 
في هذا المجال .. الفتا إلى مشاركة الطلبة في المنتدى عبر منصة 
تطرح أحدث الدراسات في مجال اإلتصال الحكومي و نحن ندعو الطلبة 
لحضور جلسات المنصة البحثية لإلستفادة و اإلطالع على مستجدات 

اإلتصال الحكومي خاصة في المجال األكاديمي .
كما أكد عالي على أهمية الشراكات اإلستراتيجية مع وسائل اإلعالم 
خاصة مع وكالة أنباء اإلمارات / وام / و هيئة الشارقة لإلذاعة و التلفزيون 
ألدوارهما الكبيرة في دعم المنتدى و كذلك كافة وسائل اإلعالم األخرى..

موجها دعوته للجمهور لحضور فعاليات المنتدى لإلستفادة و التعرف 
على أحدث التقنيات في عالم اإلتصال و التواصل الحكومي و التعرف 
كذلك من خالل مواقع التواصل االجتماعي على فعاليات و ضيوف 
المنتدى حيث سيصبح مركز أكسبو الشارقة خلية نحل في مجال اإلتصال 

الحكومي .وام

»إحصاء الشارقة« تطلق »التعداد السكاني 2022«

مدير عام المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة: منتدى 
االتصال الحكومي أوصل تجارب اإلمارة لدول العالم

طارق عالي:  المنتدى استطاع خالل      
الـ10 أعوام الماضية أن يوصل أفكار وتجارب 
ورسائل الشارقة االتصال الحكومي إلى العالم

النسخة الـ 11 من المنتدى الدولي لالتصال 
الحكومي تحت شعار »تحديات و حلول« 

بمشاركة 160 متحدثًا من مختلف دول العالم

االتصال الحكومي مجال متجدد دائمًا نطرح 
من خالله مواضيع متعددة يناقشها شخصيات 

بارزة و علماء ووزراء وفنانون عرب وأجانب

المنتدى يعمل على تطوير مهارات موظفي 
حكومة الشارقة في إدارات االتصال الحكومي 

إلطالعهم على أحدث التقنيات واألساليب

العين - الوطن
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ــري،  ــيف الظاه ــور س ــن الدكت أعل
المتحدث الرســمي عــن الهيئة الوطنية 
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكوارث 
خــالل اإلحاطــة اإلعالميــة لحكومــة 
ــروس  ــارات حــول مســتجدات في اإلم
كورونــا، عــن تخفيف عدد مــن القيود 
المتعلقة بالجائحة على مستوى الدولة 
وكذلــك التحديثــات الحاصلــة بهــا على 
شــتى القطاعات، على أن يتم التطبيق 
بــدءا مــن يــوم غــد األربعــاء الموافــق 

٢8 ســبتمبر الحالــي.
كمــا أعلــن عــن وقــف اإلعــالن 
لمســتجدات  اليوميــة  األعــداد  عــن 
ــا نشــهده مــن  ــي ظــل م ــد١9 ف كوفي
ــاض  ــم االنخف ــي ملحــوظ، وبحك تعاف
واالســتقرار في عــدد الحاالت ، مؤكدا 
االلتــزام بتوفيــر بياناتهــا المحدثــة فــي 
الصحــة  لــوزارة  الرســمي  الموقــع 
ــة  ــة االتحادي ــة المجتمــع والهيئ ووقاي
للتنافســية واالحصــاء والهيئــة الوطنية 
إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث.

واســتعرض الدكتور ســيف الظاهري 
التحديثــات علــى القيــود المتعلقــة 
ــق  ــا يتعل ــه فيم ــال » إن ــة قائ بالجائح
بنظــام المــرور األخضــر، فقــد تــم 
تحديثــه بإلزاميــة اجــراء فحــص دوري 
كل شــهر للحاصليــن علــى التطعيــم 
والمعفييــن مــن شــروط التطعيــم، 
والزامية اجراء فحص دوري كل سبعة 
أيــام لغيــر الحاصليــن علــى التطعيم«.

وأكــد أن نظــام المــرور األخضــر 
للموظفيــن  إلزاميــا  شــرطا  مــازال 
العمــل  لمقــار  للدخــول  والزائريــن 
للجهــات االتحاديــة، إضافــة إلــى ربط 
نظــام المــرور األخضــر بالعامليــن فــي 

القطــاع الســياحي واالقتصــادي.
بلبــس  يتعلــق  فيمــا  أنــه  وبيــن 
ــا فــي  ــازال الزامي ــه م الكمامــات، فإن
المرافــق الطبيــة والمســاجد ووســائل 
النقــل العــام ، كمــا يجــب علــى كافــة 
مزودي الخدمــات الغذائية والمصابين 
والحــاالت المشــتبهة لبــس الكمامات، 
حفاظا على سالمة المجتمع، وباألخص 

الفئــات األكثــر عرضــة لإلصابــة.
وأضــاف »فيمــا غيــر ذلــك، فلبــس 
الكمامــة يعد اختياريــا لجميع المرافق 
واألماكن المفتوحة والمغلقة األخرى، 
إال أننــا نوصــي الجمهــور بأهميــة لبس 
الكمامــة لكبــار المواطنيــن والمقيمين 
ــة حفاظــا  ــراض المزمن وأصحــاب األم

علــى ســالمتهم وصحتهم«.
يتعلــق  فيمــا  أنــه  إلــى  وأشــار 
باشــتراطات المســاجد ودور العبــادة، 
فقد جــرى تخفيف اإلجراءات المتبعة 
بهــا، حيــث تــم الغــاء فاصــل المســافة 
بيــن المصليــن، مــع ضــرورة االلتــزام 
بالصــالة علــى الســجادة الشــخصية 

ــى الصحــة العامــة. حفاظــا عل
ونــوه بإلزاميــة لبــس الكمامــة فــي 
المســاجد ودور العبــادة حفاظــا علــى 
صحــة الفئــات األكثــر عرضــة لإلصابــة 
من كبــار المواطنين والمقيمين وذوي 

الهمــم وأصحــاب األمــراض المزمنة.
وجــدد التأكيــد علــى أن القطــاع 
الفنــادق  يشــمل  والــذي  الســياحي 
واألماكــن  والحدائــق  ومنشــئاتها 
الترفيهيــة، والقطاع االقتصادي والذي 
والمحــالت  المراكــز  كافــة  يشــمل 
التجاريــة باإلضافــة إلــى الفعاليــات 
حيويــة  قطاعــات  هــي  المختلفــة، 
ونشــطة بطبيعــة الحــال ، وبالتالــي 
فاشــتراط المــرور األخضــر بتحديثاتــه 
الجديــدة يســري للدخــول إليهــا، كمــا 
للفعاليــات  المنظمــة  للجهــة  يتــرك 
المختلفة القرار في تشديد اإلجراءات 
بنــاء على مســتجدات الموقف وأهمية 

ــور. ــتوى الحض ــة ومس الفعالي
وقــال إنه بالنســبة لقطــاع الطيران، 
فيعمــل القطاع باإلجراءات االحترازية 
والوقائية حســب البروتوكــول الوطني 
للطيران، فيما يترك لشــركات الطيران 
القــرار في تحديــد اختيارية أو الزامية 

لبــس الكمامــة على متــن الطائرات.
وأوضــح أن متطلبــات فحوصــات 
وغيــر  المطعميــن  مــن  المغادريــن 
ــب  ــى طل ــاء عل ــدد بن ــن تح المطعمي
ــا  ــا ، أم ــفر إليه ــراد الس ــة الم الوجه
ــة،  ــى الدول ــن إل ــا يخــص القادمي فيم
فالبروتوكــول الحالــي المطبــق مــازال 
ســاريا للمطعميــن وغيــر المطعميــن.

وقــال إنه بخصــوص قطــاع التعليم، 
فيعمــل القطاع باإلجراءات االحترازية 
والوقائية حســب البروتوكــول الوطني 
ــم  ــه ت ــى ان ــم أيضــا، مشــيرا إل للتعلي
ــة لبــس  تحديــث اإلجــراءات باختياري
المغلقــة  األماكــن  فــي  الكمامــة 
ــام  ــى نظ ــث عل ــة والتحدي والمفتوح
المــرور األخضــر علــى مــا تــم اإلعــالن 

ــة ســلفا. ــه للمنشــآت التعليمي عن
وبمــا يتعلــق بنظــام عــزل المصابين 
، قــال » قــرر القطــاع الصحــي تقليص 
فتــرة عــزل المصابين إلى خمســة أيام 
ســواء كان العــزل منزليــا أو مؤسســيا، 
فيمــا يتحمــل صاحب العمل مســؤولية 
ــك  ــى ذل ــال عل العــزل المؤسســي، مث

ــدن العمالية«. الم
وأشــار إلــى أنــه بالنســبة لنظــام 
المخالطيــن، فإنــه يكتفــي بالفحــص 

المخبــري PCR عنــد ظهــور األعراض، 
كمــا نوصــي المخالطيــن مــن الفئــات 
كبــار  مــن  لإلصابــة  األكثــر عرضــة 
ــن وذوي الهمــم  ــن والمقيمي المواطني
وأصحــاب األمــراض المزمنــة، بإجــراء 
حالتهــم  ومتابعــة  مخبــري  فحــص 
الصحيــة لمــدة ٧ أيام مــن المخالطة«.

ــري،  ــيف الظاه ــور س ــال الدكت وق
المتحدث الرســمي عــن الهيئة الوطنية 
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكوارث 
، إن العالــم أجمــع يشــهد فــي الفتــرة 
الراهنــة دخــول فــي مرحلــة اســتقرار 
عــام،  بشــكل   ١9 لكوفيــد  وتعافــي 
ــل  ــت بالفع ــد قام ــدول ق ــم ال ومعظ
ــراءات  ــن اإلج ــدد م ــن ع ــالن ع باإلع
للتخفيــف مــن قيــود كوفيــد١9 التــي 
وضعتهــا الــدول ومــن بينهــا دولــة 
اإلمــارات لحمايــة ممتلكاتها وشــعوبها 

مــن الوبــاء.
وأكــد أن كافــة اإلجــراءات المحدثة 
، أتت بعد التقصي المســتمر والنشــط 
للوضــع الوبائــي فــي الدولــة ومراقبــة 
التحــورات مــن خــالل الفحــص الجيني 
المســتمر ومراقبــة نســبة االشــغال 
ونسب الدخول للمستشفيات والعناية 
ــأن  ــة ب ــر الدول ــا تعتب ــزة، فيم المرك
المواطنيــن  كبــار  ومتابعــة  تقييــم 
ــة  ــر عرض ــات األكث ــن والفئ والمقيمي
لإلصابــة هــي األولويــة، إذ إن الجهود 
مازالت مســتمرة للحفاظ على األرواح 

والمكتســبات.
وبيــن أن جميع اإلجراءات المحدثة 
المعلنــة موضوعــة بعــد بحــث دقيــق 
للوضــع الوبائــي وبطــرق مدروســة 
بإحـــكام لفتــرة زمنيــة دقيقــة لحرصنا 
علــى تطبيقهــا بالوقــت واألســاليب 
للتغييــر  قابلــة  وهــي  الصحيحــة، 
والتحديث المستمر بحسب مستجدات 
الموقــف الوطني والمحلي لكل إمارة، 
مؤكــدا أن اإلجــراءات المحدثــة هــي 
مرحلة أولية للتخفيف وفقا إلجراءات 
ــي، وســيتم  المتابعــة والتقصــي الوبائ
اإلعالن عن مســتجداته بشكل مستمر، 
حيــث إن صحــة وســالمة مجتمع دولة 

اإلمــارات هــو األولويــة القصــوى.
واستعرض الدكتور سيف الظاهري، 
المتحدث الرســمي عــن الهيئة الوطنية 
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكوارث 
جهود االســتجابة الوطنية للجائحة منذ 
بدايتهــا ، وقــال إنــه بتاريــخ ٢9 ينايــر 
٢٠٢٠، أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة 
المجتمــع بدولة اإلمارات عن تســجيل 
ــي  ــد١9 ف ــروس كوفي ــة بفي أول إصاب
الدولــة، والذي جاء بعــد تقصي وبائي 
ــي  ــة الت ــات المعني ــن الجه ــم م محك
ــة  ــي والمتابع ــة التقص ــت منظوم فعل

منــذ اكتشــاف الفيــروس عالميا«.
وأضــاف »اســتمرت كافــة الجهــات 
اســتجابة  فــي   ٢٠٢٠ منــذ  المعنيــة 
محكمــة، حيــث مــرت بمراحل عديدة 
ــت  ــط، وانطلق ــي النش ــدأت بالتقص ب
إلــى التكامــل بيــن الجهــات المختلفــة 
والمجتمعيــة  والشــرطية  الصحيــة 
وغيرهــا مــن القطاعــات الحيويــة التي 
أصبحــت االســتجابة لجائحــة كوفيد١9 

آنــذاك علــى رأس أولوياتهــا«.
وقــال »مضيــت الدولة إلى التوســع 
بالمساهمة الفاعلة في إيجـــاد الحلول 
العلميــة والصحيــة لجائحــة كوفيــد١9 
ــد١9  ــاح كوفي ــارب لق ــالل تج ــن خ م
بالدولــة والعمــل علــى أبحــاث علميــة 
تســهم فــي تطويــر اللقاحــات، عــالوة 
علــى التعليــم والعمــل عــن بعــد الذي 
كانــت دولة اإلمــارات من أولى الدول 
ــة  ــب مــد دول ــى جان ــه ، إل ــا ل تطبيق
ــد  ــاني للعدي ــا اإلنس ــارات ذراعه اإلم
مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة فــي 
توفيــر لقــاح كوفيــد١9 والمعــدات 
الطبية لمكافحته وإنشــاء المستشفيات 

الميدانيــة«.
أتــت  القــرارات  أن هــذه  وأكــد 
كخطــوات نوعيــة ومرحليــة مهمــة 
وضعــت دولــة اإلمــارات فــي مصــاف 
اســتجابت  التــي  العالميــة  الــدول 
لجائحــة كوفيــد١9 بشــكل نموذجــي، 
بــل وتصــدرت العديــد من المؤشــرات 

ــك. ــة كذل العالمي
وأشــار إلــى أن هــذه الخطــوات 
ــا  ــة نلحــظ فيه ــوم لمرحل ــا الي أوصلتن
تعافــي واســتقرار في الوضــع الوبائي، 
ــع  ــي وض ــوم ف ــة الي ــث أن الدول حي
مســتقر وعــدد الحــاالت اليومــي فــي 
انخفــاض ويتــم تســجيل صفــر وفيــات 
بشــكل شــبه يومــي تقريبــا لقرابــة 
الثالثــة أشــهر، وهــو األمــر الــذي كان 
المجتمعــي  التناغــم  األكبــر  عاملــه 
ــم  ــي كنت ــة الت والمســؤولية المجتمعي
مجتمعنــا الكريــم جــزءا رئيســيا فيهــا، 
ــي  ــة الت ــود الوطني ــب الجه ــى جان إل

ــه. بذلــت في
وأكد أن دولة اإلمارات ومنذ بداية 
الجائحــة قدمــت جهــودا اســتثنائية 
وملموسة في الحفاظ على المكتسبات 
واألرواح، حيــث أنــه وبفضــل حكمــة 
ــرة  ــود الكبي ــيدة والجه ــادة الرش القي
التــي قدمهــا أفراد خــط الدفاع األول، 
ــا  ــكرا وعرفان ــوم ش ــا الي ــف جميع نق

علــى كل مــا قدمــوه.
وأضــاف »أنــه بفضــل هــذه الجهود 
الكبيرة تشــهد الدولة انخفاضا ملحوظا 
فــي عدد اإلصابات، واســتقرار مطمئن 
للوضــع الوبائــي فــي الدولــة، ويعــود 
ــذي قدمــه كل  ــدور ال ــك بفضــل ال ذل
فــرد منكــم فــي المســؤولية الفرديــة 
والمجتمعيــة، التــي صرنا نــرى ثمراتها 
اليــوم، إال أننــا ننــوه بأننــا مازلنــا فــي 
مرحلــة التعافــي، وهــي أهــم مرحلــة 
لاللتــزام للحفــاظ علــى مــا وصلنــا إليه 

من اســتقرار«.
وأكــد أن القطــاع الصحــي بالدولــة 
مــازال يعمــل علــى متابعــة تعزيــز 
لــدى  االســتجابة  قــدرات  وتطويــر 
ــات  ــة والجه ــة بالدول ــات الصحي الجه
ــرات  ــع أي متغي ــل م ــرى للتعام األخ
مســتقبلية أو طارئــة باإلضافــة الــى 
افــراد  لجميــع  المســتمرة  التوعيــة 
المجتمــع، فالمســؤولية المجتمعيــة 
ــا  ــي وصولن ــر ف ــدور األكب ــا ال كان له
اليوم إلــى مرحلة التعافي وهلل الحمد.

وقــال »علــى الرغــم مــن اســتقرار 
الوضــع إال أنــه مــازال فيــروس كوفيــد 
١9 موجــودا بيننــا، والمرحلــة القادمة 
تتطلــب منا جميعا مســؤولية مجتمعية 
ووعي وثقافة تضع الصحة العامة على 
رأس أولوياتنــا، فاالهتمــام باإلجراءات 
ــام  ــزوم واالهتم ــد الل ــة عن االحترازي
بالفئــات األكثــر عرضــة لإلصابــة صــار 
أهــم مــن أي وقت مضــى، ونحن على 
ثقــة تامــة بــأن مجتمع دولــة اإلمارات 
الواعــي والمســؤول أهــال لهــذه الثقة، 
وسيســتمر في االلتزام الذي كان ســببا 
رئيســيا فــي وصولنــا لهذا االســتقرار«.

ــة  ــه دول ــت الي ــا وصل وأضــاف »م
اإلمــارات اليــوم هــو بفضــل التزامكم، 
ــي  نشــكر لكــم وعيكــم وتضامنكــم ف
الفتــرة الماضيــة وندعوكــم ألن نتقدم 
جميعــا بالشــكر لجنــود خــط الدفــاع 
األول الذيــن لــم تنتــه مهمتهــم بعــد، 
فكوفيــد١9 مــازال موجــودا والتقصــي 
المســتمر مــازال ســاريا للحفــاظ علــى 
مكتســبات الدولة وللحفاظ على صحة 

شــعبها المتعــاون والمعطــاء«.وام

يتم التطبيق بدءاً من 28 سبتمبر الحالي

اإلحاطة اإلعالمية لـ»كوفيد 19«: تخفيف عدد 
من القيود المتعلقة بالجائحة على مستوى الدولة
سيف الظاهري: وقف اإلعالن عن األعداد اليومية لمستجدات »كوفيد 19«

تحديث نظام 
المرور األخضر 

بإلزامية إجراء كل 
سبعة أيام لغير 

المطعمين

لبس الكمامات 
إلزاميًا في المرافق 
الطبية والمساجد 
ووسائل النقل 

العام

تقليص فترة عزل 
المصابين إلى 5 
أيام سواء كان 
العزل منزليا أو 

مؤسسيًا

فحص دوري كل 
شهر للحاصلين 
على التطعيم 
والمعفيين من 
شروط التطعيم

إلغاء فاصل 
المسافة بين 
المصلين مع 

االلتزام بالصالة على 
السجادة الشخصية
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 أعلنــت وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن أنــه أصبــح 
ــر  ــة عب ــج التوعي ــات برنام ــاز متطلب ــال إنج ــكان العم بإم
خدمــة »التوجيــه الذاتــي« علــى تطبيــق الــوزارة مــن خالل 
ــدي  ــة واألردو والهن ــة واإلنجليزي ــي : العربي ــة وه ١6 لغ
والماالياالميــة والتغالــوغ والصينيــة والبنغاليــة والبشــتو 
والفرنســية واإلســبانية والســريالنكية والنيباليــة والهولنديــة 

والروســية والســواحيلية.
وقــال قاســم جميــل مديــر ادارة التوجيــه في الــوزارة: » 
تأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار خطــة الــوزارة الراميــة إلى 
التحــول الرقمــي للخدمــات بمــا ينســجم مــع االســتراتيجية 
الوطنيــة للحكومــة الرقميــة لدولــة اإلمــارات، األمــر الــذي 
ــل  ــاءة ســوق العم ــز كف ــي تعزي ــأنه المســاهمة ف ــن ش م
وســهولة وصــول المتعامليــن من أصحاب العمــل والعاملين 

الــى الخدمــات وضمــان جودتهــا«.
وبحســب الخطــوات المطلوبــة إلنجــاز متطلبــات برنامج 
ــجيل  ــل بتس ــوم العام ــي، يق ــق الذك ــر التطبي ــة عب التوعي
ــن  ــة وم ــة الرقمي ــة باســتخدام الهوي ــى الخدم الدخــول ال
ثــم اختيــار اللغــة المناســبة لــه مــن بيــن ١6 لغــة تعتبــر 
األكثــر اســتخداما فــي ســوق العمــل وهــو مــا يتيــح للعامل 
مشــاهدة مــادة التوعيــة المتمثلــة بفيلــم مدتــه ٢٠ دقيقــة 
يتعــرف مــن خالله العامل على حقوقــه والتزاماته القانونية 
والعــادات والتقاليــد الســائدة فــي مجتمــع دولــة اإلمارات.

ــوزارة أتاحــت  ــى أن ال ــه إل ــر إدارة التوجي وأشــار مدي
للمتعامــل أكثــر مــن قنــاة للحصول علــى الخدمــة المطلوبة 
ســواء باالســتعانة بمراكــز التوجيــه واإلرشــاد العمالــي أو 
ــوزارة، موضحــًا  ــي لل ــق الذك مــن خــالل اســتخدام التطبي
ــه  ــات التوجي ــة خدم ــل كاف ــتكملت تحوي ــوزارة اس أن ال

واإلرشــاد إلــى رقميــة.
وتشــمل خدمــات التوجيه واالرشــاد عبــر التطبيق الذكي 

التوعيــة بكيفيــة تقديــم شــكوى عماليــة وطريقــة التواصــل 
ــف  ــا المتاحــة فضــال عــن التعري ــر قنواته ــوزارة عب ــع ال م
بحقــوق وواجبــات طرفــي عالقــة العمــل وفقــا للمرســوم 
ــه  ــل والئحت ــات العم ــم عالق ــون اتحــادي بشــأن تنظي بقان
التنفيذيــة والقــرارات الوزاريــة بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 
بســاعات العمــل واإلجازات وغيرهما من األحــكام القانونية 

وكذلــك التعريــف بثقافــة مجتمــع دولــة اإلمــارات.وام

»الموارد البشرية والتوطين« تتيح للعمال إنجاز 
متطلبات برنامج التوعية عبر تطبيقها الذكي

فقد السيد / محمد سعيد محمد علي اليبهوني الظاهري 
الشركة  من  صادرة  أسهم  شهادة  الجنسية(  )امارات 
 )ASMAK( )العالمية القابضة لزراعة األسماك )أسماك

ASMAK17516240 :رقم الشهادة
عدد االسهم 2400 سهم

الرجاء ممن يجدها تسليمها للشركة المذكورة اعاله . 
او االتصال على تيلفون رقم 0504477322 مشكورا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
فقدان شهادة أسهم

فقد جواز سفر باسم: افتاب عالم خان 
الجواز:  ورقم  باكستان،  جنسيته:  كل، 
DU1756341، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢٧العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٥٠٠٠٠٢« والصادر 

عن مصرف أبوظبي اإلسالمي بقيمة »١١٠٠٠ درهم«.
طالب التنفيذ االتحاد لتحصيل الديون ذ م م ويمثلها مديرها السيد/ إيهاب 

فتحي أبو زيد أحمد - مصري الجنسية
عنوانه إمارة دبي، بر دبي، بجوار محطة برجمان مخرج رقم ١ - بناية 
الصفا ، نفس بناية بوليود ، مكتب رقم ١٠٥ - رقم مكاني ٢9٣٢99٤٢١٠

المطلوب إعالنه ١- سانجيب كومار داس صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
أو  التنفيذ  إلى طالب  به وقدره »١١٧٣٥« درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 2491/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠١٧٤/ ٠٠٠١٧6« 
والصادر عن المنفذ ضده من البنك الخليجي فرنسا بقيمة إجمالية »١٣١٠٠ 

درهم« شاماًل للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ شركة اإلمارات للمواد الخصوصية ذ م م

جنوب  شارع  المصفح   - المصفح   - أبوظبي  إمارة   - اإلمارات  عنوانه 
ايكاد - مبنى سمو الشيخ محمد بن خليفة - شقة ٠/٣

المطلوب إعالنهما ١- نبيل فارس كرم صفته: منفذ ضده
٢- شركة التعهدات والجستيون ش م م فرع دبي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
أو  التنفيذ  إلى طالب  به وقدره »١٣96٧« درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 1905/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

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

١٠66٠ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى انفنتي لتأجير السيارات

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

المطلوب إعالنه ١- محمد خميس على الغر عبداهلل صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
١٠66٠ درهم »عشرة آالف وستمائة وستون درهم« والفائدة القانونية 
بواقع ٥% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف 
ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 18٧1/2022/60 - أمر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 /٠8٢6١8« أرقام  المرتجعة  الشيكات  بقيمة  المطالبة  التنفيذ  موضوع 
١٢٧٤٤8« والصادرين عن بنك اتش اس بي سي بقيمة »9٠٠٠٠ درهم«.

طالب التنفيذ ديلو تامانج
عنوانه إمارة دبي، بر دبي، بجوار محطة برجمان مخرج رقم ١ - بناية 
الصفا ، نفس بناية بوليود ، مكتب رقم ١٠٥ - رقم مكاني ٢9٣٢99٤٢١٠

المطلوب إعالنه ١- كاباديا كوريش سويير بهائي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
أو  التنفيذ  إلى طالب  به وقدره »9٢٣9٧« درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 

خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 4200/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيد تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٤68 أمر أداء ، 

بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٢١6696٠«
طالب التنفيذ ابراهيم حسن المال ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 

»سابقًا« عزة
ابراهيم حسن المال ومشاركوها للمحاماة واالستشارات القانونية »حاليًا«

عنوانه مكتب/عزة إبراهيم حسن المال ومشاركوها للمحاماة واالستشارات 
القانونية إمارة دبي، منطقة ديرة، شارع بورسعيد شرق بناية سيتي أفينيو - 
مكتب رقم ٧٠٧ ، هاتف ٠٤٢9٥٠٠١٠ فاكس ٠٤٢9٥٠٠8٠ - مكاني ٣٢٢٥٤9٣9٤١

المطلوب إعالنه ١- نائل عبد القادر عبداهلل أبو دقة صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٢١6696٠« درهم إلى طالب التنفيذ أو لخزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 

عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 553/2022/20٧ - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٠98« والصادر 

عن بنك اإلمارات دبي الوطني بقيمة »6696٥٫٥ درهم«.
طالب التنفيذ إيهاب فتحي أبو زيد أحمد

عنوانه إمارة دبي، بر دبي، بجوار محطة برجمان مخرج رقم ١ - بناية 
الصفا ، نفس بناية بوليود ، مكتب رقم ١٠٥ - رقم مكاني ٢9٣٢99٤٢١٠

المطلوب إعالنه ١- الن جيرون افيال صفته: منفذ ضده
التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد   ٢٠٢٢-9-٢٢ بتاريخ  اإلعالن  موضوع 
المذكورة أعاله وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »66٫96٥٫٥« إلى 

طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 2506/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
المطالبة  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم   ٣٫٣٧9٫١٤٧

القضائية والرسوم والمصاريف
المدعي  اميت كومار سودها

عنوانه اإلمارات العربية المتحدة - إمارة دبي - منطقة الجميرا، المنطقة 
السابعة، شارع الورود، فيال رقم ٠٣١

المطلوب إعالنه ١- براد لوابيل رهودين صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
»9٢٠٫٠٠٠« دوالر أمريكي أو ما يعادله بالدرهم اإلماراتي والفائدة القانونية 
بواقع ٥% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف 

ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 1849/2022/60 - أمر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في: دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف: استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ١١9٧/٢٠١9 

تجاري كلي والرسوم والمصاريف واألتعاب.
المستأنف: يونيفيرسال لحفر االساسات ش.ذم.م

عنوانه إمارة دبي، بر دبي، شارع المنامة، بناية سعيد بن بليلة، محل 
رقم ٤، رقم مكاني : ٣٠98٥9١٢١8

ويمثله يوسف محمد حسن محمد البحر
صفته:  ذ.م.م  واإلدارة  لالستثمار  توسكانا  شركة   -١ إعالنه:  المطلوب 

مستأنف ضده
موضوع اإلعالن: قد استأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ١١9٧/٢٠١9 

تجاري كلي
وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ١٢-١٠-٢٠٢٢ الساعة ١٠٫٠٠ 
صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيًا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيًا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف« في االستئناف
 رقم 2629/2020/305 استئناف تجاري 

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧6٣
الملف  من  وتحويلها  السيارة  ملكية  بنقل  المطالبة  المنازعة  موضوع 
درهم   »١٠٫٠٠٠« قيمتها  البالغ  عليها  المدعى  إلى  للمدعي  المروري 

والرسوم والمصاريف.
المتنازع  ارنيليتو سانشيز ترينيداد عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - شارع 

الرقة - بناية الموسي - الطابق الثالث شقة رقم ١٢
المطلوب إعالنه ١- تنوير أحمد محمد أفضل صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بنقل ملكية 
السيارة وتحويلها من الملف المروري للمدعي إلى المدعى عليها البالغ 

قيمتها »١٠٫٠٠٠« درهم والرسوم والمصاريف.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  ٠6-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٠:٠9 
صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 3454/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9



العدد )٣8٥٥( الثالثاء غرة ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م 12

اقتصاد

المخطرة : الميراث موتورز ش ذ م م
كما يمثلها مهدي علي محمد شحات - مصري الجنسية

المخطر إليه: فينوتكومار سانكار سانكار - هندي الجنسية - 
هوية دولة اإلمارات العربية المتحدة ٧8٤١98١٧8٤٠٢٥٤٥

تنذر المخطرة المخطر إليه أن يؤدي إليها حقها البالغ مقداره 
١٣٥٠٠٠ درهم »مائة وخمسة وثالثين ألف درهم« وذلك 
في خالل »٥« خمسة أيام من تاريخ اإلعالن بالصحيفة و 
القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  إلى  المخطرة  إال ستضطر 
إليه   أمام محاكم دبي المدنية الموقرة مثل  ضد المخطر 
المنع من السفر والضبط واإلحضار والحجز على الموجودات 

الكاتب العدلوغيرها كثير.

إعالن بالنشر رقم »2022/150٧41«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: محمود مصطفى محمد تالوي - مصري الجنسية بصفتي وكيل عن 
السيد/ الفاضل معتصم عبدالرحمن المقبول - إماراتي الجنسية بصفته الشخصية 
وبصفته مالك الرخصة المهنية رقم CN1035473 والمسماه دار الحكمة للمحاماة 
القانونية بموجب وكالة قانونية رقم ٢٠٥6٠٠١١٠٢، وبصفته  واالستشارات 

وكيل عن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع بموجب وكالة رقم ٢٠٠٥٠٠٢٠9٤
المنذر إليه: أحمد عبدالمنعم إبراهيم محمد

العنوان: أبوظبي - رقم الهاتف: ٠٥٠8٣٤6٣١٧
موضوع: مطالبة بمبلغ ١٣٧٧8 درهم

بموجب ذلك اإلخطار - فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم 
والبالغ قيمته ١٣٧٧8 درهم »ثالثة عشرة ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون 
درهم فقط ال غير« وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ ذلك اإلنذار - وإال 
سنضطر آسفين التخاذ كافة إجراءات بيع السيارة التالي مواصفاتها والمرهونة 
اللون فضي - رقم  النوع » فولكس واجن جولف -  لموكلنا للبنك المنذر 
اللوحة 8١٧٧٣ - الفئة الرابعة عشر - خصوصي - أبوظبي - موديل ٢٠١٥ « 
طبقًا لنص المادة ١٧٥ & ١٧٢ من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة 

حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر / محمود مصطفى محمد تالوي

 إخطار عدلي رقم 2022/16953
المنذر: محمود مصطفى محمد تالوي - مصري الجنسية بصفتي وكيل عن 
السيد/ الفاضل معتصم عبدالرحمن المقبول - إماراتي الجنسية بصفته الشخصية 
وبصفته مالك الرخصة المهنية رقم CN1035473 والمسماه دار الحكمة للمحاماة 
القانونية بموجب وكالة قانونية رقم ٢٠٥6٠٠١١٠٢، وبصفته  واالستشارات 

وكيل عن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع بموجب وكالة رقم ٢٠٠٥٠٠٢٠9٤
المنذر إليه: محمد عزام موغري محمد باناه موغري - باكستاني الجنسية

العنوان: أبوظبي - رقم الهاتف: ٠٥٤٥٤6٣٧١١
موضوع: مطالبة بمبلغ ٢٢٫٥٥٧ درهم

بموجب ذلك اإلخطار - فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم 
والبالغ قيمته ٢٢٫٥٥٧ درهم »اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون 
درهم فقط ال غير« وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ ذلك اإلنذار - وإال 
سنضطر آسفين التخاذ كافة إجراءات بيع السيارة التالي مواصفاتها والمرهونة 
لموكلنا للبنك المنذر النوع »نيسان ألتيما اس ئي صالون - اللون أبيض - رقم 
الفئة ١٣ - خصوصي - أبوظبي - موديل ٢٠١٥ « طبقًا  اللوحة ٢٤٣١٧ - 
كافة  حفظ  مع  التجارية،  المعامالت  قانون  من   ١٧٢  &  ١٧٥ المادة  لنص 

حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر / محمود مصطفى محمد تالوي

إخطار عدلي رقم 2022/16952

المنذر: محمود مصطفى محمد تالوي - مصري الجنسية بصفتي وكيل عن 
السيد/ الفاضل معتصم عبدالرحمن المقبول - إماراتي الجنسية بصفته الشخصية 
وبصفته مالك الرخصة المهنية رقم CN1035473 والمسماه دار الحكمة للمحاماة 
القانونية بموجب وكالة قانونية رقم ٢٠٥6٠٠١١٠٢، وبصفته  واالستشارات 

وكيل عن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع بموجب وكالة رقم ٢٠٠٥٠٠٢٠9٤
المنذر إليه: ايجوز ميسيسكي

العنوان: أبوظبي - رقم الهاتف: ٠٥٢9٠9٣٢٥8 - ٠٥6٣6٠٧٤٣٤
موضوع: مطالبة بمبلغ ٢٧9٥٣ درهم

بموجب ذلك اإلخطار - فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم 
والبالغ قيمته ٢٧9٥٣ درهم »سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وثالثة وخمسون 
درهم فقط ال غير« وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ ذلك اإلنذار - وإال 
سنضطر آسفين التخاذ كافة إجراءات بيع السيارة التالي مواصفاتها والمرهونة 
لموكلنا للبنك المنذر النوع »شيفروليه كروز - اللون فضي - رقم اللوحة 6١٧٥٣ 
- الفئة R - خصوصي - دبي - موديل ٢٠١٧ « طبقًا لنص المادة ١٧٥ & ١٧٢ 

من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر / محمود مصطفى محمد تالوي

إخطار عدلي رقم 2022/16950

المنذر: محمود مصطفى محمد تالوي - مصري الجنسية بصفتي وكيل عن 
السيد/ الفاضل معتصم عبدالرحمن المقبول - إماراتي الجنسية بصفته الشخصية 
وبصفته مالك الرخصة المهنية رقم CN1035473 والمسماه دار الحكمة للمحاماة 
القانونية بموجب وكالة قانونية رقم ٢٠٥6٠٠١١٠٢، وبصفته  واالستشارات 

وكيل عن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع بموجب وكالة رقم ٢٠٠٥٠٠٢٠9٤
المنذر إليه: إيمان السيد شلبي شلبي عبدالجواد
العنوان: أبوظبي - رقم الهاتف: ٠٥٠٣١8٢٤٧٥

موضوع: مطالبة بمبلغ ٤٤88٠ درهم
بموجب ذلك اإلخطار - فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم 
والبالغ قيمته ٤٤88٠ درهم »أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانون درهم 
فقط ال غير« وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ ذلك اإلنذار - وإال سنضطر 
آسفين التخاذ كافة إجراءات بيع السيارة التالي مواصفاتها والمرهونة لموكلنا 
للبنك المنذر النوع » تويوتا كامري - اللون أبيض لؤلؤي - رقم اللوحة 6٠٧٣٢ - 
الفئة ١8 - خصوصي - أبوظبي - موديل ٢٠٢٢ « طبقًا لنص المادة ١٧٥ & ١٧٢ 

من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر / محمود مصطفى محمد تالوي

إخطار عدلي رقم 2022/16949
المنذر: محمود مصطفى محمد تالوي - مصري الجنسية بصفتي وكيل عن 
السيد/ الفاضل معتصم عبدالرحمن المقبول - إماراتي الجنسية بصفته الشخصية 
وبصفته مالك الرخصة المهنية رقم CN1035473 والمسماه دار الحكمة للمحاماة 
القانونية بموجب وكالة قانونية رقم ٢٠٥6٠٠١١٠٢، وبصفته  واالستشارات 

وكيل عن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع بموجب وكالة رقم ٢٠٠٥٠٠٢٠9٤
المنذر إليه: سماء الوادي لقطع غيار وزينة السيارات ذ م م العنوان: الشارقة 

- صناعية رقم ١٣ - شارع الرابع الصناعي - رقم الهاتف: ٠٥٠٢١8١69٢
موضوع: مطالبة بمبلغ ٣٧٫٢٣٣ درهم

بموجب ذلك اإلخطار - فإننا ننذركم بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتكم 
والبالغ قيمته ٣٧٫٢٣٣ درهم »سبعة وثالثون ألف ومائتان وثالثة وثالثون درهم 
فقط ال غير« وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ ذلك اإلنذار - وإال سنضطر 
آسفين التخاذ كافة إجراءات بيع السيارة التالي مواصفاتها والمرهونة لموكلنا 
للبنك المنذر النوع »تويوتا هايس فان - اللون أسود - رقم اللوحة ٢٠٢6٤ - 
الفئة ٣ - خصوصي - الشارقة - موديل ٢٠١٧ « طبقًا لنص المادة ١٧٥ & ١٧٢ 

من قانون المعامالت التجارية، مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر / محمود مصطفى محمد تالوي

إخطار عدلي رقم 2022/16951

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
١٠٧٠٠ درهم )عشرة االلف وسبعمائة درهم( باإلضافه الي الفائده القانونيه 
بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة الحاصل في )٢٠١٧/١٢/٢٠( وحتى السداد 
بكافة  االمر  المعوض ضده  المعجل،الزام  بالنفاذ  األمر  التام مع شمول 

الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
المدعى عسلي لتأجير السيارات ش ذ م م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي- 

المرر - دبي- شارع ٢-مبنى مبنى ملك موزة جمعه - شقة ٤
المطلوب إعالنه ١- لين عزيز صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
بواقع  القانونية  درهموالفائدة  وسبعمائة  االلف  )عشرة  درهم   ١٠٧٠٠
٥% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 

خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1863 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية الثالثة رقم ٢٥٧
موضوع الدعوى المطالبة بمبلغ ٥٠٣,٣٠9 درهم خمسمائة وثالثة الف وثالثمائة 
وتسعة درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ وحتى 
السداد التام لكامل المديونية،الزام المدعى عليهما بالتضامم والتضامن بالرسوم 

والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
المدعى بنك ملى ايران عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-مبنى 

مركز سيتي باي لالعمال - شقة الرابع ٤٠٧
المطلوب إعالنه ١- قصرالجنوب للتجارة )ش.ذ.م.م( صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢١-٠9-
٢٠٢٢ حضوريًا للمدعى عليهما الثالث والرابع وبمثابة الحضوري لألولى والثاني في 
مادة تجارية منهية للخصومة:إلزام المدعى عليهم األولى والثاني والثالث والرابع 
بالتضامن والتضامم بأن يؤديوا للمدعي مبلغ وقدره ٣8٣,8٥6,٧١ درهم )ثالثمائة 
وثالثة وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون درهم واحدى وسبعون فلس(، 
والفائدة القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، 
بمثابة  المحاماة. حكما  أتعاب  مقابل  درهم  ألف  ومبلغ  والمصاريف  وبالرسوم 
الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

حاكم  مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  باسم  صدر 
دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 38 / 2022 / ٧80 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

استئناف  الصادر عن محكمة  الحكم  الى  اعاله، و  الموضوع  الى  إشارة 
دبي »دائرة االستئناف التجارية االولى« بتاريخ ٢٠٢٢/٠8/٣٠، والمتضمن 
ندب جهة خبرة هندسية، فقد تم تكليفنا بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/١٣، لالطالع 
على ملف الدعوى وفقًا لمحددات التكليف الوارد في الحكم المشار إليه 
أعاله، حيث قام الخبير بمخاطبة األطراف بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/١٥م لحضور 
االجتماع األول »عن ُبعد« بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢٠م، وعقد االجتماع في ساعته 
وتاريخه، ولم يحضر المستأنف ضده او من ينوب عنه، حيث بذل الخبير 
جهدًا كبيرًا للتواصل مع المستأنف ضده، عبر المعلومات المتاحة بنظام 
المحكمة، ثم باشر الخبير اعماله وفقًا للمادة »8٢« فقرة »٢« من قانون 
االثبات، ومن باب التزام الخبير بالمواعيد وسالمة إجراءات الخبرة، يلتمس 
الخبير التصريح باعالن المستأنف ضده نشرًا، او حسب ما ترونه مناسبًا.

majid.alzarooni@hotmail.com :للتواصل مع الخبير على اإليميل
والهاتف: ٠٥٠١١١١٣٢٤

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

طلب تصريح بالنشر لضمان سالمة إجراءات الخبرة 
في االستئناف رقم 2022/8٧

إجتماع خبرة

الخبير الهندسي المنتدب/ م ماجد أمين الزرعوني

بناًء على طلب مدعي / خلود أحمد جالل التدمري
الجنسية / سوريا

إلى مدعى عليه / خيرية علي حاكمه الجنسية / سوريا
فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة في رأس الخيمة شخصيًا 
أو بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠9:٠٠ من يوم 
الدعوى و  الموافق ١٠-١٠-٢٠٢٢، لإلجابة على  االثنين 
تقديم ما لديك من بيانات و دفوع، وفي حالة تخلفك 
عن الحضور أو إرسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن 

المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

أمين سر

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2021/308 - أحوال شخصية

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية الثانية رقم ٢٥6
موضوع الدعوى دعوى مطالبة بمبلغ ١٥٢,٢٣٥ درهم مائة واثنين وخمسون الف ومائتين 
القانونية بواقع ١٢% سنويًا من تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ وحتى  وخمسة وثالثون درهمًا والفائدة 

السداد التام لكامل المديونية
مركز  دبي-مبنى   - ديره   - دبي-أبوهيل  اإلمارات-إمارة  عنوانه  ايران  ملى  بنك  المدعى 

سيتي باي لالعمال
المطلوب إعالنه ١- مطعم الطاوالت الحمراء ش ذ م م صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢١-٠9-٢٠٢٢بمثابة 
الحضوري: ١- إلزام المدعى عليه األول بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 9٥6,96,١٢٥ 
درهم ) مائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وستة وخمسون درهم وستة وتسعون فلس(، 
التالي لتاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ١9-٧- القانونية بواقع ٥% من اليوم  والفائدة 

٢٠٢٢ وحتى السداد التام.
بأن يؤدي مبلغ  المدعى عليه األول  بالتضامن مع  الثاني والثالث  المدعى عليهما  إلزام   -٢
وقدره ١٠8,٠٠٠ درهم ) مائة وثمانية ألف درهم( من مجموع ما قضي به في البند األول، 
التالي لتاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ١9-٧- القانونية بواقع ٥% من اليوم  والفائدة 

٢٠٢٢ وحتى السداد التام.
٣- بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف 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 وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 38 / 2022 / ٧٧9 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إلى المستأنف ضده١_ اشفاني كاندام بولي فاسو هاريداس
مجهول محل اإلقامة

بما أن المستأنف ارتيتتش للمقاوالت العامة )مؤسسة فردية(
ويمثله علي حسين مال اهلل حسين الحمادي

قد أستأنف القرار الحكم الصادر بالدعوى رقم 8١ / ٢٠٢٢ 
اشكاالت تجاريه بتاريخ ١٥-6-٢٠٢٢

 ١-١٠-٢٠٢٢9 الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
الساعة ٠8:٣٠ مساءا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى 
حضوركم أو من يمثلكم قانونيًا وفي حالة تخلفكم ستجرى 

محاكمتكم غيابيا

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( 
324 / 2022 / 182 استئناف تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٥٧١ نزاع 
شاماًل   ،  ) درهم   ١٣9٠٥,٢٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  تجاري 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ ويست بورت لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه امارة دبي- مكتب الماسة للمحاماة ? القرهود ? شارع القرهود ? 
بجوار بنك الشارقة ? بناية ليبرتي ? مكتب ٣٠٥ ? مكاني ٣٢٧٣١9٣٠٧٣ 

tanany@emirates.net.ae هاتف ٠٤٢8٢٢٢٧8 ? ٠٥٠8٠٥8٧٧٠ ميل
المطلوب إعالنه ١- داس فينستر لشغل االبواب والنوافذ المعدنية وتركيبها 

ش. ذ.م.م صفته: منفذ ضده 
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٣9٠٥,٢٥ درهم الى طالب التنفيذ أو لخزينة 
المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم20٧ / 2022 / 5523 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧6٣
موضوع المنازعة أوال : إلزام المتنازع ضدها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٣69,٢٠8 درهم 
للمتنازعة  السداد  مستحق  كرصيد  دراهم(  وثمانية  ومائتي  ألف  وستون  وتسعة  )ثالثمائة 
نتيجة إخالل المتنازع ضدها و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ االستحقاق الحاصل في 
٢٠٢٠/٠٧/٣٠ طبقًا لما هو ثابت بالمستندات و حتي السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ 
المعجل و بال كفالة . ثانيًا : إلزام المتنازع ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

المتنازع عبدالكليم رامي للخدمات الفنية ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي بر دبي - 
دبي-شارع الشيخ زايد-مبنى الشعفار ١- شقة ٢٤٠8

المطلوب إعالنه ١- غنتوت لمقاوالت الطرق صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها أوال : إلزام المتنازع ضدها بأن تؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره ٣69,٢٠8 درهم )ثالثمائة وتسعة وستون ألف ومائتي وثمانية دراهم( كرصيد 
مستحق السداد للمتنازعة نتيجة إخالل المتنازع ضدها و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
االستحقاق الحاصل في ٢٠٢٠/٠٧/٣٠ طبقًا لما هو ثابت بالمستندات و حتي السداد التام مع 
شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بال كفالة . ثانيًا : إلزام المتنازع ضدها بالرسوم والمصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة . قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا لنص المادة ٥٤ من 
الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري بإلزام المتنازع ضدها 
بأن تؤدي للمتناعة مبلغ ٣69,٢٠8 درهم والفائدة ٥% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام 

وألزمتها الرسوم والمصاريف ومبلغ ٥٠٠ درهم أتعاب المحاماة. 

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / ٧52 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86
 ٢٠٢١/١٥٤6  « رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 

عقاري جزئي « ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ١٧٥٧٧٣٢ درهم (
، شاماًل للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ ليلى جاسم محمد الهيدوس
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي- شارع المطار-مبنى بناية السركال 

٢ -شقة ٣٠١-وكالة تويوتا
المطلوب إعالنهما ١- الماسة انترناشيونال للتطوير العقاري )ش. ذ. م. م(

 صفته: منفذ ضده
٢- الماسة إنترناشيونال للوساطة العقارية - ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
التنفيذ  الى طالب  به وقدره ١٧٥٧٧٣٢,٠٠ درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 
أو خزينة المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم211 / 2022 / 858 - تنفيذ عقاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس السادسة رقم 69
موضوع الدعوى المطالبة اثبات حضانة و والية واالذن بسفر المحضونين 

والرسوم والمصاريف
المدعى لينا سوبهاش برامود

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-الرفاعه - بر دبي - دبي- شارع الرفاعة-
مبنى خيبر -شقة ١٠١

المطلوب إعالنه ١- برامود هارى شاند دايا الل بهاتغرا صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة اثبات حضانة 
لها  وحددت  والمصاريف  والرسوم  المحضونين  بسفر  واالذن  والية  و 
في  صباحا   ٠9:٣٠ الساعة   ٠٣-١١-٢٠٢٢ الموافق  الخميس  يوم  جلسة 
قاعة التقاضي عن بعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة القرهود 
&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
 105 / 2022 / 159 - احوال نفس غير مسلمين

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٠6 ( والصادر 
عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة )١٢٠٠٠ (. و الشيك المرتجع رقم 
)٠٠٠٠٤٣(والصادر عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة )٥١٠٠ ( و الشيك 
المرتجع رقم )٠٠٠٠٢٤ (والصادر عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة 

)٥٠٠٠(.والمبلغ االجمالي بالرسوم )٢٢9٥٧(
طالب التنفيذ سونيل فارجيس ك ف بوتين

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-النهدة الثالثة - دبي-شارع شارع ١9 a-مبنى 
بن سهيل- الطابق ١ -شقه ١٠6 

المطلوب إعالنه ١- رابيندرا كومار مهر ساتيابان صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٢٢١٠٠ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم253 / 2022 / ٧634 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إلى المنفذ ضده ١- يونيك لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م 
٢- جعفر صادق اماريري، ٣- محمد مبشر عبدالكريم

مجهولي محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ أحمد محمد حسن عبداهلل آل علي

ويمثله علي صالح عبدالرسول الشواب
بدفع  والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  قد 
المبلغ المنفذ به وقدره »6٠٥٣٤ درهم« إلى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة شاماًل الرسوم والمصاريف.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
2٧82/2022/20٧ تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المستأنف ضده: محمد أمجد خان
عنوانه : الجنسية : - باكستان محل إقامته / إمارة دبي - مردف 

- هاتف: ٠٥6٣8888٥٢ 
ليكن معلومًا لديك أن المستأنف : فندق كراون باالس قد استأنف 
الحكم الصادر بتاريخ ,...../...../....٢٠ في الدعوى االبتدائية رقم 
المدنية  AJCAPCIPOR2021 /0001159 المحكمة اإلستئنافية 

- تجاري »جزئي«.
فيقتضي حضورك أو حضور من يمثلك أمام محكمة عجمان االتحادية 
بدار القضاء ......... يوم ......... الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤ الساعة 
١٠:٣٠ صباحًا وتقديم ما لديك من بينات وفي حالة عدم حضورك 
أو حضور من يمثلك قانونًا فستنظر المحكمة الدعوى في غيبتك.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن بالنشر في الدعوى رقم االستئناف 
رقم AJCAPCIPOR2021 /0001159  - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

تعلن محكمة عجمان الشرعية أن السيدة/ فاطمه محمود 
عبداهلل بداه، تحمل بطاقة هوية رقم ٧8٤١9٥8٤٣٠8٢٠66 
صادرة من اإلمارات للهوية بتاريخ االنتهاء ٢٠٢9/٢/6، تقدمت 
بطلب رقم T34036261260922 ، وترغب في إضافة المسمي 
القبيلة »العوضي« إلى اسمها استنادًا إلى خالصة قيد والدي 
رقم ٣66/٤٠١ المرفق صورة عنها بحيث يصبح اسمها بعد 

التعديل / فاطمه محمود عبداهلل بداه العوضي.
فمن لديه أي اعتراض على هذا الطلب الحضور إلى رئيس 
قلم األحوال الشخصية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه.
القاضي

إعالن
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

المرفوعة من قبل المدعي
المدعي / برايت ستارت بيتش ريزورت ش.ذ.م.م

بوكالة / إسماعيل الصفارمحامون ومستشارون قانونيون
المدعي عليها / الفا للسياحة ش.ذ.م.م

المدعي عليها مدعوة أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع الخبرة، وذلك 
وفقا لما يلي: تاريخ اإلجتماع : يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠9/٢9 الساعة 

٠١:٠٠ ظهرًا عبر تطبيق زوم ورابط االجتماع
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/73637430507?pwd=WE5JgdigcBm
0Qwbg04yHZkTFWwDcGW.1

Meeting ID: 736 3743 0507
Passcode: awad123

الخبير الحسابي / عوض العبد على العامري
للتواصل : ٠٥66666٥٣٣
awad-alameri@hotmail.com -:البريد االلكتروني

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة في الدعوي رقم 
2022/1668 تجاري جزئي لدي محكمة دبي التجارية

إجتماع خبرة

المدعى عليه: بريش راسميكانت باتيل
.. نحيطكم علمًا أنه قد تم انتدابنا كخبير حسابي بالقضية المذكورة أعاله .

والمرفوعة من: تومى فرودى هاوريتز
ضدكم وضد كال من / ١-استون بيرل للوساطة العقارية

٢-عادل حسن محمد على النويس
يوم  عقده  المقرر  الخبرة  اجتماع  بحضور  قانونا  يمثلكم  من  أو  مكلفون  فأنتم  وعليه   ..
أيضًا  أنه  إلي  اإلشارة  الساعة ٠٣:٠٠ مساءًا مع  تمام  الموافق ٢9 /٠9 /٢٠٢٢ في  الخميس 
سيكون االجتماع عن بعد بواسطة اتصال هاتفي باستخدام تقنية مكالمات الفيديو عبر تطبيق 

Zoom – عبر الرابط التالي :
https://zoom.us/j/94354038137?pwd=SU11b0NITkIKbORYTmV/bk9IWjUwQT09

علما بأن مقر مكتب الخبرة الكائن : دبي – منطقة الخليج التجاري – شارع المستقبل – خلف 
فندق جي دابليو ماريوت – بجوار برج وان أمنيات – بريج بريسيم – الطابق الثامن – مكتب 
8٠٥ – رقم مكاني ٢٤٧٧٢868٣8 علما بأنه في حال تخلفكم عن الحضور فإن الخبرة ستباشر 

أعمالها وفقًا للصالحيات المخولة لها قانونا . ... لالستفسار االتصال بـ ٠٥٠6٥٥٠٠٢٠ .

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

مذكرة إعالن بالنشر - للحضور أمام الخبرة 
بالدعوى رقم 1439-2022 تجاري جزئي دبي

إجتماع خبرة

الخبيرة الحسابية/ أ.مريم عبداهلل المطروشي - رقم القيد: 162

ليكن معلوما للجميع بأن السادة التالية اسماؤهم السيد / محمد 
الجنسية - ويحمل هوية  اماراتي  القايدي -  ثابت مصبح  راشد 
حكومية رقم ٧8٤١99٤٥9٧6٣٢٤١ والسيد / خميس راشد ثابت 
مصبح القايدي - اماراتي الجنسية - ويحمل هوية حكومية رقم 
٧8٤١996٢9٤٢٧١٤9 يرغبون بالتنازل عن كامل حصصهم في الرخصة 
االقتصادية  التنمية  من  الصادر  للحالقة(  الميال  )صالون  المهنية 
هزيم  راشد حمد   / للسيد   ١٥١68٤ رقم  رخصة  تحت  الشارقة 
عيسى الزعابي - اماراتي الجنسية - ويحمل هوية حكومية رقم 
٧8٤١986٤٠6٢٤8٤١ ليصبح مالك الرخصة بنسبة ١٠٠%  وعماًل بنص 
المادة ١٤ فقرة ٥ من القانون االتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ في شأن 
الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم 
التصديق على هذا االجراء المشار اليه بعد اسبوعين من نشر هذا 
االعالن فمن لديه اعتراض حيال ذلك فليتخذ االجراءات القانونية

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

MOJAU_2022_0091035 اعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

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

١٢٣6٠٫٥٠ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى انفنتي لتأجير السيارات

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

المطلوب إعالنه ١- بندر بن مهدي بن حسين الشتيوي صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
١٢٣6٠٫٥٠ درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبه وحتى 
السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب 

المحاماة ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 18٧4/2022/60 - أمر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9



13العدد )٣8٥٥( الثالثاء غرة ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : محمد أحمد عبدالمطلب عبدالباقي ماضي - الجنسية مصر

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٥9٤٤١٫6٧ 
ألف وأربعمائة واحد وأربعون درهم  درهم »تسعة وخمسون 
وسبعة وستون فلس« - بخصوص مركبة لكزس IS 200 T - موديل 
٢٠١6 - أسود اللون - رقم اللوحة »٣896١« - جهة ترخيص دبي 
- خصوصي - رمز اللوحة P ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها 
عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها 

من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150822«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : أحمد فضل محمدي الطوخي - الجنسية مصر

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٣١٠٣٥  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »واحد وثالثون ألف وخمسة وثالثون درهم« - بخصوص 
رقم   - اللون  بني   -  ٢٠١٤ موديل   - سييرا  ام سي  مركبة جي 
اللوحة »٤٥٥٧٢« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
H ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150818«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : بشار عزيز عباس - الجنسية العراق

المستحقة  المبالغ  سداد  بسرعة  إليه  المنذر  على  المنذر  ينبه 
الموضحة جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 
٥٢6٧9٫9١ درهم »اثنان وخمسون ألف وستمائة تسعة وسبعون 
درهم وواحد وتسعون فلس« - بخصوص مركبة تويوتا فورتشنر 
- موديل ٢٠١٥ - أسود اللون - رقم اللوحة »866٤٧« - جهة 
ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة O ، وذلك خالل سبعة أيام 
من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية 
مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة 
مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة 

أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150820«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : ريما عبدالرزاق مكيه - الجنسية سوريا

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤٤٣٧٠٫٠٧ 
درهم »أربعة وأربعون ألف وثالثمائة وسبعون درهم وسبعة فلس« 
- بخصوص مركبة هوندا CRV- موديل ٢٠١٣ - أحمر اللون - رقم 
اللوحة »89٢٤٣« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
E ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150813«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : أمجد عبداللطيف علي أبوزنط - الجنسية األردن

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٣١٧٥٥ درهم 
»واحد وثالثون ألف وسبعمائة خمسة وخمسون درهم« - بخصوص 
اللون - رقم  مركبة هيونداي فيلوستر - موديل ٢٠١6 - أسود 
اللوحة »٢٧٢٢١« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
O ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150820«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

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

٧٧٢٥ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى انفنتي لتاجير السيارات

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبو هيل - ديره - دبي- شارع ٢٤-مبنى 
مبنى الشيخة فاطمة بنت راشد-شقة ٢٤

 المطلوب إعالنه ١- رائد بن فايز بن محمود مرشد صفته: مدعي عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
٧٧٢٥ درهم )سبعة آالف وسبعمائة وخمسة وعشرون درهم( والفائدة 
وبالرسوم  التام  السداد  وحتى  المطالبه  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية 
والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب 

النفاذ المعجل
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2022 / 1869 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : دلفوزا محمد زهانوفا - الجنسية قيرغيزستان

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 98٠١٣٫٥٠ 
درهم »ثمانية وتسعون ألف وثالثة عشر درهم وخمسون فلس« 
- بخصوص مركبة جي ام سي يوكن - موديل ٢٠١8 - أسود اللون 
- رقم اللوحة »69١88« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز 
اللوحة U ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي 
حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد 
هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150809«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه األول : مهران كمال عسكري - الجنسية إيران

المنذر إليه الثاني: وات للكهربائيات ش.ذ.م.م
المستحقة  المبالغ  سداد  بسرعة  إليه  المنذر  على  المنذر  ينبه 
الموضحة جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 
٢8٠٥٢٧ درهم »مائتان وثمانون ألف وخمسمائة سبعة وعشرون 
موديل   - كيو  اس  غيبلي  مازيراتي  مركبة  بخصوص   - درهم« 
٢٠١6 - أسود اللون - رقم اللوحة »٣١68« - جهة ترخيص دبي 
- خصوصي - رمز اللوحة M ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها 
عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها 

من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150803«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : تانيشو نايوباني نايوباني ناديف - الجنسية نيبال

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ١١٧١٣  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »أحد عشر ألف وسبعمائة وثالثة عشر درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي النسر - موديل ٢٠١6 - فضي اللون - رقم 
اللوحة »689٤6« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
S ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150811«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : ايريكا لوبيز كستوديو - الجنسية الفلبين

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٤٥8٤٥  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »خمسة وأربعون ألف وثمانمائة خمسة وأربعون درهم« - 
بخصوص مركبة هوندا سيتي - موديل ٢٠١8 - أسود اللون - رقم 
اللوحة »9٠8٤9« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
V ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150816«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : سر افانتي ماجام ماجام فينكاتيس راو - الجنسية الهند

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٣٢٤8٢ درهم 
»اثنان وثالثون ألف وأربعمائة اثنان وثمانون درهم« - بخصوص 
مركبة نيسان ألتيما - موديل ٢٠١٥ - أبيض اللون - رقم اللوحة 
 ، C ٤١66٤« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة«
وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض 
السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، 
كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون 

متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150812«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : جو انا دويلى - الجنسية إيرلندا

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٥9١٧٢ درهم 
»تسعة وخمسون ألف ومائة اثنان وسبعون درهم« - بخصوص 
مركبة هيونداي كونا - موديل ٢٠١9 - فضي اللون - رقم اللوحة 
 ، M ١٧9٠٣« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة«
وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض 
السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، 
كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون 

متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150808«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : رالف افيرى بونو دياز - الجنسية الفلبين

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٢٧٥8١ درهم 
»سبعة وعشرون ألف وخمسمائة واحد وثمانون درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي النسر - موديل ٢٠١٧ - أسود اللون - رقم 
اللوحة »١6١٣٥« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
P ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150821«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : وقار حسين محمد حنيف - الجنسية باكستان

المستحقة  المبالغ  سداد  بسرعة  إليه  المنذر  على  المنذر  ينبه 
الموضحة جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 
١٠٣٢٣٫8٢ درهم »عشرة آالف وثالثمائة ثالثة وعشرون درهم 
واثنان وثمانون فلس« - بخصوص مركبة تويوتا كامري - موديل 
٢٠١٣ - رصاصي اللون - رقم اللوحة »٣٥٠٢١« - جهة ترخيص 
دبي - خصوصي - رمز اللوحة F ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها 
عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها 

من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150806«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : رودن جونزاجا ايسبينو - الجنسية الفلبين

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٥٠٧١٢  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »خمسون ألف وسبعمائة واثني عشر درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي مونتيرو - موديل ٢٠١٧ - أبيض اللون - رقم 
اللوحة »٥9١١٤« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
T ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150804«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : ايدجار اوبينا فرياس - الجنسية الفلبين

المستحقة  المبالغ  سداد  بسرعة  إليه  المنذر  على  المنذر  ينبه 
الموضحة جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 
١٠١٢6٫٥٣ درهم »عشرة آالف ومائة ستة وعشرون درهم وثالثة 
وخمسون فلس« - بخصوص مركبة ميتسوبيشي النسر - موديل 
٢٠١6 - أحمر اللون - رقم اللوحة »٧9٠٤٢« - جهة ترخيص دبي 
- خصوصي - رمز اللوحة L ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها 
عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها 

من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150810«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : لورنس ستيفن جوزيف ستيفن جوزيف 

- الجنسية باكستان
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤٥٣٧١ درهم 
»خمسة وأربعون ألف وثالثمائة واحد وسبعون درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي باجيرو - موديل ٢٠١٧ - أبيض اللون - رقم 
اللوحة »8٠٣69« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
F ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150814«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

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

٧68٥ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي- شارع ٢-مبنى الزرعوني - شقة ١-٢
المطلوب إعالنه ١- عبدالعزيز بن حسين بن سعيد آل مقبل القحطاني 

صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٣٠-٠8-٢٠٢٢بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
٧68٥ درهم ) سبعة آالف وستمائة وخمسة وثمانون درهم( والفائدة 

القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبه وحتى
السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب 

المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1898 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : مطعم جراند الدمياطي ش.ذ.م.م

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره 6٠٢٤٥  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »ستون ألف ومائتان خمسة وأربعون درهم« - بخصوص 
مركبة فورد اكسبلور - موديل ٢٠١6 - أسود اللون - رقم اللوحة 
 ، T 9٠٠٣٤« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة«
وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض 
السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، 
كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون 

متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150805«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : محمد ازهر اعجاز محمد اعجاز - الجنسية باكستان

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٧٧98٤ درهم 
»سبعة وسبعون ألف وتسعمائة أربعة وثمانون درهم« - بخصوص 
مركبة فورد F-150 - موديل ٢٠١٤ - أبيض / أسود اللون - رقم 
اللوحة »١٠6٥8« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
P ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/15080٧«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذرة: شركة عمان للتأمين
ضد/  المنذر إليها: شركة اإلمارات لمعدات المطابخ »ذ.م.م«

الموضوع
فإن المنذرة تنبه على المنذر إليها تنبيها شديدًا وتكلفها بسداد 
وسبعون  واحد  »فقط  درهم   »٤١٫١٧١٫٢١« مقداره  مبلغ 
ألف ومائة وواحد وسبعون درهم وواحد وعشرون فلس ال 
غير«، قيمة أقساط التأمين المترصدة بذمتها تنفيذًا لوثائق 
التأمين علي الحياة، خالل خمسة أيام من تاريخ نشر هذا 
لمفعوله  نفاذًا  بموجبه،  والعمل  به  للعلم  وذلك  اإلنذار، 

قانونًا ومواعيده.
وكيل المنذرة/ المحامي/ محمد محمود المرزوقي

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150801«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
المنذر إليه : جيف واي للتجارة العامة ش.ذ.م.م

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٣٠٤٤٤  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »ثالثون ألف وأربعمائة أربعة وأربعون درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي ASX - موديل ٢٠١٣ - أبيض اللون - رقم 
اللوحة »٥٣996« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
B ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/15081٧«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المخطر: محمد صقر محمد تشوتى حسن - الجنسية الهند
المنذر إليه: وسيم اختر اختر علي - الجنسية الهند

آالف  تسعة   »9٫٠٠٠« بالوفاء   - اليه  المنذر  المنذر  ينذر 
أقصاها  مدة  خالل  وذلك  المنذر  لصالح  المستحقة  درهم 
المنذر  وإال سيضطر  اإلنذار  استالم  تاريخ  من  أيام  خمسة 
لرفع الدعوى الموضوعية لمواجهتكم للمطالبة بإلزامكم بأداء 
المبلغ سالف الذكر وحتى السداد التام مع تحميلكم كافة 
.. مع حفظ  المحاماة  أتعاب  والمصاريف ومقابل  الرسوم 

كافة حقوق المنذر تجاه المنذر إليهم.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150802«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

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

6٤٣٠ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي- شارع ٢-مبنى الزرعوني - شقة ١-٢
المطلوب إعالنه ١- نايف بن علي بن حضرمي خبراني صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
6٤٣٠ درهم ) ستة آالف واربعمائة وثالثون درهم( والفائدة القانونية 

بواقع ٥% من تاريخ المطالبه وحتى السداد
التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه 
ورفضت طلب النفاذ المعجل ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 18٧9 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9



العدد )٣8٥٥( الثالثاء غرة ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م 14

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٤٠8٥٧٠( والصادر 

عن بنك دبي التجاري بقيمة )٢٥٠٠٠( درهم
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطنى )ش م ع(

عنوانه : ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥6٧٧ 
فاكس ٠6٥٥٠٥٧٧8 هاتف متحرك ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ صندوق البريد ٢9٢١٠

المطلوب إعالنه : ١- ايمن توفيق اسالم يحيى صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )٢6٠١٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 9049 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )9١٥٣٥,٣( درهم المبلغ الغير مسدد 
من قيمة الشيك المرتجع رقم )٠٤٣٠١٥( والصادر عن )كومودو كيلوم 

جاناكا باندارا رانجاما اراششيلي جيدارا(
دبي  إمارة   : عنوانه  الوطني ش.م.ع  الخيمة  رأس  بنك  التنفيذ:  طالب 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب 6٠6 هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢٥٢٥٢٧٣ فاكس   ٠٤٢٥٢٥٢٧٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١9٤98١
اراششيلي  رانجاما  باندارا  كيلوم جاناكا  : ١- كومودو  إعالنه  المطلوب 

جيدارا صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : بتاريخ ٢6-9-٢٠٢٢ قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية 
الى   9٣88١,٣ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ  اعاله  المذكورة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11238 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

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

8٧٢8,٥٠ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه اإلمارات إمارة دبي المرر - دبي-شارع ٢-مبنى الزرعوني - شقة ١-٢
المطلوب إعالنه ١- على رضا محمود احمد صفته: مدعي عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٣٠-٠8-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
8٧٢8,٥٠ درهم ) ثمانية آالف وسبعمائة و ثمانية وعشرون درهم و 
المطالبه وحتى  تاريخ  القانونية بواقع ٥% من  خمسون فلسا( والفائدة 
السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب 

المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1899 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )6٥٣٤٧٠( والصادر 

بنك راس الخيمة الوطني بقيمة )8٥6٢٠( درهم .
دبي  إمارة   : عنوانه  الوطني ش.م.ع  الخيمة  رأس  بنك  التنفيذ:  طالب 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب 6٠6 هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢٥٢٥٢٧٣ فاكس   ٠٤٢٥٢٥٢٧٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١9٤98١
المطلوب إعالنهما : ١- خطوط الواحة العمال الكهروميكانيكية ذ.م.م 

صفته: منفذ ضده ٢- سيسيل جونيس جونيس صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 

بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  8٧8٤8  درهم في خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 5614 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٢٢٣( والصادر 
بقيمة )٣٠,٠٠٠ درهم(. والمبلغ  ايفنتس -  عن شركة / سويتش اوف 

االجمالي بالرسوم )٣١١٣٥(
طالب التنفيذ: رامكو لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م

السويدي  عبداهلل  مكتب   ، القانوني  وكيلها  مقر  على  وتعلن   : عنوانه 
 ، الحكومة  ميدان   ، الشارقة  امارة   ، القانونية  واالستشارات  للمحاماة 
مكتب   ، دماس  بناية   ، الزهراء  شارع   ، المركزي  الشارقة  بريد  بجوار 

رقم ١٣٤9 ، رقم هات
المطلوب إعالنه : ١- سويتش اوف ايفنتس صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٠٠٠٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة .
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 80٧1 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٧٧68٥٧-٧٧6868( 

والصادر عن بنك ابوظبي االول بقيمة )٢٠896(
طالب التنفيذ: شركة الفائز ألجهزة التكييف المركزية ذ م م 

- ويمثلها مديرها /كالياداثيل محي الدين كوتي - هندي الجنسية
عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-المجاز - الشارقة-شارع كورنيش البحيرة-

مبنى بالرشيد-شقة ٢٢٠٤
المطلوب إعالنه : ١- شركة المستقبل للتجارة ذ م م - يمثلها مديرها 

ملك شهريار شيراغ دين - باكستاني الجنسية صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم    ٢١869 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 4194 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في التظلم رقم ٢٠٢١/٣٠١ تظلم 
شاماًل   ، درهم   ٤9١٧9 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  ،بسداد  أداء  أمر  من 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: نادر خان للنقليات )ش.ذ.م.م(

عنوانه : إمارة دبي - بر دبي - عود ميثاء - بجانب وافي مول - مكاتب عود 
ميثاء - مكتب رقم ٣١٠ هاتف رقم / ٠٤٣٢٤٥٤٤٤ ? فاكسرقم/٠٤٣٢٤٥٣٣٣? 

ص ب رقم/٤9٤٠8.
المطلوب إعالنه : ١- جاسم محمد محمد ابراهيم ايوب صفته: منفذ ضده

اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤9١٧9 درهم الى طالب التنفيذ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 20٧ / 2022 / 6223 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥
 ٢٠٢١/٤٤٢9 رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
تجاري جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٥٧٤86٧,٢٣ درهم  ، 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: جيل للنقل البري العام )ش.ذ.م.م(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-راس الخور - بر دبي - دبي-شارع راس 
الخور الصناعية ٢ - شارع٢٢ب-مبنى مبني جيل للنقل البري العام

المطلوب إعالنه : ١- بي اي سي للمقاوالت ش ذ م م )حاليا( - )الحبتور 
ليتون . ذ م م + اتش ال جي للمقاوالت ذ م م سابقا( صفته: منفذ ضده

اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٥٧٤86٧,٢٣ درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 20٧ / 2022 / 59٧5 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثانية رقم ٢٢
 ٤88٤8,٧6( بمبلغ وقدره  عليـه  المدعي  بإلزام  المطالبة   : الدعوى  موضوع 
درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة القانونية وقدرها 

9% منذ تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام .
المدعي: مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت( عنوانه : إمارة دبي - بوكالة 
المحامي / عبداللطيف الحمادي ويمثله عبداللطيف محمد أبوبكر احمد الحمادي

المطلوب إعالنه : ١- عالء سحلول موفق صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٥-

٠8-٢٠١٣ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ المدعيه بقررت المحكمة حجز 
الدعوى للحكم لجلسة اليوم واصدرت الحكم التالي: حكمت المحكمة وبمثابة 
الحضورى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره )٧6,٤8,8٤8( 
ثمان وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمان وأربعون درهمًا وستة وسبعون فلسًا ، 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، 
وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

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

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 11 / 2013 / 32٧ - مدني جزئي

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
١٥٣٢٤ درهم باإلضافه الي الفائده القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة 
الحاصل في )٢٠٢٢/٠6/٢٣( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ 

المعجل والرسوم والمصاريف
المدعي انفنتي لتاجير السيارات عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - 
ديره - دبي- شارع ٢٤-مبنى مبنى الشيخة فاطمة بنت راشد- شقة ٢٤

المطلوب إعالنه ١- فاروق عبدالوهاب صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٣-٠9-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
١٥٣٢٤ درهم )خمسة عشر الفا وثالثمائة واربعة وعشرون درهم والفائدة 
وبالرسوم  التام  السداد  وحتى  المطالبه  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية 
والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب 
النفاذ المعجل. ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم 

التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2022 / 1943 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ )8٤٠٠٠( درهم )أربعة 
وثمانون ألفًا( والفائدة القانونية بقيمة 9% من تاريخ االستحقاق و حتى السداد 

التام الى الرسوم والمصاريف
المدعي: امنه محمد سهاله

عنوانه : العنوان :- اإلمارات ، أمارة دبي ، منطقة الورقاء ١ ، شارع ١6 ، 
بناية الورقاء بلو ،الطابق ٤، شقة ٤٠٢ مكاني : ٣986٧8868٢

المطلوب إعالنه : ١- اللمعه الذهبيه لالعمال الفنيه صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليها بمبلغ )8٤٠٠٠( درهم )أربعة وثمانون ألفًا( والفائدة القانونية بقيمة %9 

من تاريخ االستحقاق و حتى السداد التام الى الرسوم والمصاريف
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠9:٠٠ 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 / 1٧55 - تجاري جزئي

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـهم بمبلغ وقدره )٥,٢٠٧,١٣6,69  
درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من من تاريخ 
المطالبة القضائية وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

المدعي: مؤسسة النكو التجارية عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي? شارع الشيخ زايد 
? سما تاور - الطابق ٣ مكتب رقم )٣٠٤( ? ص. ب )١١66٢٣( - رقم مكاني 
? ٢٧٢889١٣6٢? تليفون رقم : ٠٤/٢٧٢٣٣88? فاكس : ٣٤9٥٣٢٠/ ٠٤ - بريد 

info@habibllc.a : اليكتروني
المطلوب إعالنه : ١- زعبيل لإلستثمار ذ.م.م صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقا معليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليـهم بمبلغ وقدره )٥,٢٠٧,١٣6,69 درهم( والرسوم و المصاريف و أتعاب 
المحاماة و الفائدة ١٢ % من من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠9:٠٠ 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 / 1٧56 - تجاري جزئي

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التظلمات والمستعجل رقم ١9٠
موضوع الدعوى : تظلم من القرار الصادر رقم ٢٠٢٢/٣٣٧ امر منع من 

السفر و الرسوم و المصاريف.
المتظلم: عبدالناصر حسن محمود مصطفي

عنوانه : مقيم خارج الدولة ويمثله المحامي / راشد سيف سعيد بدبي _ 
شارع ال مكتوم _ بناية رقة البطين بالزا _ الطابق السابع _ مكتب رقم ٧٠٥

ويمثله : راشد سيف سعيد سيف الزبادي
المطلوب إعالنه : ١- نوره بن النعاسيه صفته: متظلم ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم التظلم المذكور أعاله وموضوعه تظلم من 
القرار الصادر رقم ٢٠٢٢/٣٣٧ امر منع من السفر و الرسوم و المصاريف.

 ٠9:٣٠ الساعة   ١-١٠-٢٠٢٢8 الموافق  الثالثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات 
أيام على االقل, وفي حالة  بـثالثة  الجلسة  أو مستندات للمحكمة قبل 

تخلفكـ فإن الحكم سيكون بمثابة حضوري.

اعالن بالنشر )تظلم( في الدعوى  رقم
 398 / 2022 / 29 - تظلم من امر منع من السفر

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٥,٢8٥,٠٠9 
درهم   باإلضافة للفائدة القانونية على المبلغ بواقع  9%  سـنويًا إعـتبارًا من 
تاريخ اإلسـتحقاق في ٢٠٢٠/٠6/٢٤ وحـتى تمام السداد والرسوم والمصاريف

المدعي: ميكا الصالح المعدات و المكائن ش.ذ.م.م عنوانه : اإلمارات-إمارة 
دبي-بر دبي - دبي، مدينة دبي المالحية ، مستودع رقم ١٥٠ ملك مدينة 

دبي المالحية ش ذ م م ، ص . ب : 6٣96، رقم مكاني ٢٥٢٧89٥٠6٤
المطلوب إعالنه : ١- جيه ام ال )يو.ايه.اي( )ش.ذ.م.م( صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢٠-٠9-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)٢8٥,٠٠9,٢٥ درهم( )مئتان و خمسة و ثمانون الفا و تسعة درهم و 
خمسة و عشرون فلسا والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ المطالبه 

وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف.
ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام 
الواردة في المادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 20٧3 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة االستئناف المدنية الثانية رقم 8٢
 ٢٠٢١/٢٢٣6 رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  إستئناف   : االستئناف  موضوع 

مدني جزئي،والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: شركة تروجان للمقاوالت البناء ش.ذ.م.م فرع دبي ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارةابوظبى-جزيرةالريم-مبنىبرجاداكس-كارفورهايبرماركت
ويمثله : ماجد سلطان عبيد بن وقيش الظاهري

المطلوب إعالنه : ١- أفضل حسين شيخ رمضان صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعالن : قد أستأنف القرار/الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٣٢6 / ٢٠٢١ 
مدني جزئي وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢9-٠9-٢٠٢٢ الساعة 
١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم 

قانونيا وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢9-٠9-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي 

حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 300 / 2022 / 1118 - استئناف مدني

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
 ٢٠٢٢/6٠٤ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  إستئناف   : االستئناف  موضوع 

والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: بنك دبي التجاري ش.م.ع عنوانه : إمارة دبي-بورسعيد - ديره 
- دبي-شارع بورسعيد-مبنى بنك دبي التجاري- كامل المبنى-بجوار ديرة 

سيتي سنتر ــ بوكالة المحاميين راشد بوجسيم وعباس المالكي
المطلوب إعالنهم : 

١- ايسوارن كلباتي ايسواران رامامورتي كلباتي صفته: مستأنف ضده 
٢- توالسيرام بيريانان راماسامي راماسامي صفته: مستأنف ضده

٣- موهيني شاشي سوفارنا كروناكار بوجاري صفته: مستأنف ضده
٤- يونيسيف الختصاص حماية الحريق ش ذ م م صفته: مستأنف ضده

موضوع اإلعالن : قد أستأنف /الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٢/6٠٤ تجاري 
كلي وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠٥-١٠-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا 

وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 305 / 2022 / 20٧9 - استئناف تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة جافزا للدعاوى العمالية الجزئية رقم ٢٠٧
موضوع الدعوى : المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها  ١٧,٧٠٧,6٢ درهم  

و الرسوم و المصاريف
اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي -   : نياس محمد ماهين عنوانه  المدعي: 

دبي-مبنى جي ال تي غيت-شقة ١6٠6
المطلوب إعالنه : ١- كواليتست م م ح صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات 
عماليه وقدرها )١٧,٧٠٧,6٢ درهم( و الرسوم و المصاريف وحددت لها 
جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٣٠ 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 19 / 2022 / 53 - عمالي جزئي- جافزا

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات التاسعة رقم ٧٥8
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره )6٢٠8٠ درهم( و 
الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة بواقع 9% من تاريخ االستحقاق 
الحاصل في ٢٠٢١/9/٢١ وحتى السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

المتنازع : االميرة لتاجير السيارات
عنوانه : تعلن على المحل المختار مكتب الوكيل القانوني / هاني الجسمي 
للمحاماة و اإلستشارات القانونية - إمارة دبي - القرهود - بناية ليبرتي - مكتب 

رقم )M4( - مكاني رقم / ٣٢٧٣١9٣٠٧٣ . الهاتف رقم / ٠٤٢9٥٧٧٤٤ -
ويمثله : هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي

المطلوب إعالنه : ١- احمد سالم ناصر سالم مبارك النصار صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا لنص المادة 
٥٤ من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري 
بإلزام المتنازع ضده مبلغ 6٢,٠8٠ درهم والفائدة ٥% من تاريخ المطالبة وحتى 
السداد التام، وألزمته الرسوم والمصاريف ومبلغ ٥٠٠ درهم أتعاب المحاماة.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / ٧49 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
المتبقي  المبلغ  التنفيذ : المطالبة بمبلغ )٣6٧٥9١,٧8( درهم  موضوع 
الغير مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم )١٣٢٣69١( والصادر عن )ارونا 

كومار تافا تافا سرينيفاسا راو(.
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب 6٠6 هاتف :٠٤٢٥٢٥٢٧٠ فاكس 
٠٤٢٥٢٥٢٧٣ بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١9٤98١
المطلوب إعالنه : ١- ارونا كومار تافا تافا سرينيفاسا راو صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٧٣١٠6,٧8 الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / ٧868 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الرابعة رقم ٢6
وإعالن  الدعوى  تسجيل  المحكمة  عدالة  من  المدعي  يطلب   : الدعوى  موضوع 
المدعى عليها بصورة من الئحتها والحكم بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ إجمالي 
)٧٢9٢٣( درهم وتذكرة عودة بقيمة )٢٠٠٠( درهم أو ما يقابلها عينًا ، وإلزامها 

بالرسوم والمصاريف
المدعي: شيراز سرافراز سرافراز احمد خان عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - 
دبي-شارع ديرة-مبنى اج٣9-شقة طابق ٣ شقه ٣٣٤ - بالقرب من ميزم ستي سنتر
المطلوب إعالنه : ١- بيفر جلف انجينيرنج منطقة حرة-ذ.م.م صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٠٤-٠١-

٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ شيراز سرافراز سرافراز احمد خان بحكمت 
المحكمة بمثابة الحضوري باآلتي: -بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـي مبلغ 
)٤٥٤٠٤( درهم، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عينًا أو قيمتها 
وقت تنفيذ الحكم نقدًا ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك 

من طلبات، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.
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 13 / 2021 / 10319 - عمالي جزئي

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

كيوالراماني،  كومار  جاجديش   -١ المستأنف ضدهما  إلى 
٢- سانجاي كيوالرماني
مجهولي محل اإلقامة 

بما أن المستأنف برماناند كيوالراماني
ويمثله محمد حميد عبيد الزري

قد استأنف/ الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢١/١٤8٧ تجاري 
جزئي بتاريخ ٠٢/٢٠٢٢/٠8

وحددت لها جلسة يوم اإلثنين الموافق ٢٤-١٠-٢٠٢٢ الساعة 
١٠٫٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم 
أو من يمثلكم قانونيًا وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم 

غيابيًا.

مذكرة إعالن بالنشر »استئناف«
1٧91/2022/305 - استئناف تجاري 

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

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

١٢١9٤ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

الزرعوني  مبنى   -٢ شارع  دبي-   - دبي-المرر  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
- شقة ١-٢

المطلوب إعالنه ١- حسين احمدزي صفته: مدعي عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
١٢١9٤ درهم ) اثني عشر الفا ومئة واربعة وتسعون درهم( والفائدة 
وبالرسوم  التام  السداد  وحتى  المطالبه  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية 
والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب 

النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2022 / 1882 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إلى المدعى عليه ١- عبداالفتاب باليكال انوار انوار
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى احمد شاهر خلف النوافله
ويمثله خليفة عبداهلل محمد حسن الخاطري

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
يؤدي  بأن  عليه  المدعى  بإلزام   ٢٠٢٢/٠9/٢٠ بتاريخ 
للمدعية مبلغ وقدره 86٫٠٠٠ درهمًا »ستة وثمانون 
ألف درهمًا« وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة 

درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم 

التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر
2064/2022/60

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إلى المتنازع ضده ١- هشام حسين الطيب عبوده
مجهول محل اإلقامة

بما أن المتنازع عامر احمد فرج المهرى
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بفسخ العقد بين المدعي 
والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره » 6٤٫٠٠٠ درهم« 
والفائدة بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة القضائية والتعويض بمبلغ 

٥٠٠٠ درهم والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠٤-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٠:٠9 
صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر 
3020/2022/461 نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9



15العدد )٣8٥٥( الثالثاء غرة ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

اسم الشركة: اسبوتلس & فالولس لخدمات التنظيف ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧6٠٢٤٧

IC1-C16-S06 العنوان: دبي - المدينة العمالية - تخيل
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٢8٧٧
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠٢٢/٠9/١٣  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ١ - ٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول

الهاتف: 9٧١٤٢9٥٥٥8٢ الفاكس: 9٧١٤٢9٥٥٥98
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: اسبوتلس & فالولس لخدمات التنظيف ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٧6٠٢٤٧

IC1-C16-S06 العنوان: دبي - المدينة العمالية - تخيل
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٢8٧٧
اسم المصفي: ايه & ام االنصاري 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: ٢٠٢٢/٠9/١٣  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ١ - ٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول

الهاتف: 9٧١٤٢9٥٥٥8٢ الفاكس: 9٧١٤٢9٥٥٥98
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

ليكن معلوما للجميع بأن السيد / برويز عالم بن محمد حبيب 
عالم – باكستاني الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته 
البالغة )٥٠%( في الرخصة )السالم لصيانة المولدات الكهربائية( 
رخصة رقم )٧٧١٣٠9( وذلك الى السيد/ محمد جاويد شودرى 

مهنجا خان – باكستاني الجنسية
و عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم )٤( 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن 
بعد  إليه  المشار  اإلجراء  على  التصديق  يتم  انه سوف  و  للعلم 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك 

عليه مراجعة الكاتب العدل إلتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0090816 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ عبدالعزيز شيليكال ابراهيم 
- هندي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته 
البالغة )١٠٠%( في الرخصة )كافتيريا شمس النهار( رخصة رقم 
)٧٣96٣8( وذلك الى السيد/ بوجا ناوانى - هندية الجنسية

و عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم 
اقتضى نشر  العدل فقد  الكاتب  )٤( لسنة ٢٠١٣ في شأن 
هذا اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق على اإلجراء 
المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه 

أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0090854 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلوما للجميع بأن السيد / سيف سعيد محمد عبداهلل – 
اماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
السيارات(  مواقف  لتأجير  الريحان  )زهرة  الرخصة  في   )%١٠٠(
رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقه رقم )٧8١8١٠( 
وذلك الى السيد/ محمد احسان سراج مياه – بنغالديشي الجنسية

تغييرات اخرى : تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية الى 
مؤسسة فردية بوكيل خدمات

و عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم )٤( 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن 
بعد  إليه  المشار  اإلجراء  على  التصديق  يتم  انه سوف  و  للعلم 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك 

عليه مراجعة الكاتب العدل إلتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0090837 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
68٣8 درهم باإلضافه الي الفائده القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة 
الحاصل في )٢٠٢٢/٠٧/٢٥( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ 

المعجل والرسوم والمصاريف
المدعى نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي-شارع ٢-مبنى الزرعوني - شقة ١-٢
المطلوب إعالنه ١- مهدي زكرياء منسل صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٠٣-٠9-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
والفائدة  وثمانية وثالثون درهم(  وثمانمائة  ) ستة آالف  68٣8 درهم 
وبالرسوم  التام  السداد  وحتى  المطالبه  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية 
والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب 
النفاذ المعجل. ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم 

التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 60 / 2022 / 1938 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه :_ 

من : الطرف األول/ ماجد ناصر يوسف النعيمي الجنسية 
: االمارات حيث يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته 

البالغة ١٠٠% 
الى:الطرف الثاني / محمد حارس كوتاتو دو كايل علي مسليار 
الجنسية : الهند تعديالت أخرى: ال يوجد باالسم التجاري 
)كافتيريا فزاع( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 
بعجمان رقم )96٢9٤( والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان 
, وعليه سيقوم الكالتب العدل بالتصديق على التنازل بعد 

انقضاء ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن ،،،،

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091004 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه: 

من : الطرف األول/ جاويد اختر غالم رسول الجنسية : باكستان
إلى : الطرف الثاني/ محمد طيب محمد اسالم الجنسية : باكستان

باالسم التجاري »صالون االجاويد للحالقة فرع« رخصة صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »9٠٧68« والمسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
جاويد  ال   « ليصبح  التجاري  االسم  تعديل   : أخرى  تعديالت 

الجديد للحالقة«
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء 

١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0089571 إعالن تنازل/ بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة 
بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه: 

المتنازل/ يوسف عبد الكريم يوسف الشيراوي الجنسية : اإلمارات ١٠٠%
المتنازل له/ روايس قادربلى برهالدن كوتشز مانى براكالد الجنسية : الهند

باالسم التجاري »الحيره لتجارة عدد وأدوات البناء« رخصة صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »٧٢8٤٥« والمسجلة بغرفة 
تجارة وصناعة عجمان و تم تحويل الشكل القانون من مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الواحد - وتعديل االسم التجاري ليصبح »الحيره 

لتجارة عدد وأدوات البناء / ذ م م شركة الشخص الواحد«.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0090950 إعالن تنازل/ بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

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

١٠٠٥٠ درهم والرسوم والمصاريف
المدعى نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م 

الزرعوني  ٢-مبنى  شارع   - دبي   - دبي-المرر  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
- شقة ١-٢

المطلوب إعالنه ١- محمد بن حسين بن مهدي ال عباس صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠8-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
١٠٠٥٠ درهم ) عشرة آالف وخمسون درهم( والفائدة القانونية بواقع 
٥% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ 

خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1883 - امر أداء

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ علي سالم سعيد الدبي الدرمكي 
, إماراتي الجنسية , يرغب في التنازل عن كامل جزء من نصيبه 
في الرخصة والبالغة ٤9% في الرخصة التجارية )القصر الذهبي 
لمقاوالت البناء( صادرة من دائرة التنمية االقتصادية برقم 6١٢86١ 
, وذلك لصالح السيد/ محمد غالب خالد المصري, سوري الجنسية، 

وتغيير الشكل القانوني إلى شركة ذات مسؤولية محدودة،
و ذلك عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي 

رقم )٤( لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل ،
فقد إقتضـى نشر هذا اإلعالن للعلم وإنه سوف يتم المصادقة 
على األجراء المشار إليه بعد إسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن 
فمن لديه أي إعتراض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل التباع اإلجراءات القانونية،

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إعالن بالنشر تنازل / بيع

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

الطاعن: شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ م م بصفتها شريك 
في شركة ايسوفوم للمنتجات الهندسية ذ م م دبي

إعالن حضور أمام لجنة الخبراء المحاسبية المكونة من »عامر عبد الكريم 
جودة، أحمد السيد عالم، محمد غازي محمد«

يتعين على المطعون ضده »عصام يوسف الجسمي« الحضور إلى مقر 
إدارة الخبرة وتسوية المنازعات الكائن في طابق الميزانين مكتب رقم 
»M٠9« بمجمع مباني الحضيبة للجوائز مبنى »C« الواقع على شارع الثاني 
من ديسمبر، في الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠٣ حتى ٢٠٢٢/١٠/٠٧ أثناء ساعات 
الثانية والنصف بعد  الدوام الرسمي من السابعة والنصف صباحًا حتى 
الظهر، لمقابلة لجنة الخبراء المذكورة وإحضار كافة الوثائق والمستندات 

التي تؤيد موقفه في الدعوى »٢٠٢١/١٠٤٠« طعن تجاري.
عن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات
الخبير المحاسبي / عامر عبد الكريم جودة

الموضوع: مهمة الخبرة المحاسبية للدعوي
 رقم 2021/1040 طعن تجاري

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: ميشلين ستار لتجارة الفضيات وادوات المائدة ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 998٣9٧  العنوان: مكتب رقم A/114-136 ملك مجمع 

جوائز سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم -دبي المالحية 
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١6٣٠6٢٠ 
اسم المصفي: عبدالعزيز حمزة لمراجعة الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٥  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٤ ملك 

سعيد سهيل سعيد الكتبي - المركز التجاري ١  
الهاتف:                      الفاكس:  

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: ميشلين ستار لتجارة الفضيات وادوات المائدة ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 998٣9٧  العنوان: مكتب رقم A/114-136 ملك مجمع 

جوائز سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم -دبي المالحية 
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١6٣٠6٢٠ 
اسم المصفي: عبدالعزيز حمزة لمراجعة الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٥  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ٣٠٤ ملك 

سعيد سهيل سعيد الكتبي - المركز التجاري ١  
الهاتف:                      الفاكس:  

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: بوش اليفين لتجارة الوسائل واألدوات اإلعالنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٠٤9٧٥ العنوان: مكتب رقم ٤٤٠١ إلى ٤٤٠٤ ملك أيه 

B اتش كيه القابضة المركز التجارى األول استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٤٠٢٥٠
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة

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: ٢٠٢٢/٠9/٢٣ تاريخ تصديق القرار:  ٢٣/٢٠٢٢/٠9

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣89٧٢١-٤-9٧١   الفاكس: ٢٣89٧٢٢-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: ساينزي تكنولوجيز لتجارة نظم الحاسب اآللي ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 98١٤١6 العنوان: مكتب رقم ١٧٠١ ملك سمو الشيخ هزاع 

بن زايد بن سلطان - بر دبي المركز التجاري ١
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١6٠٧١٣6
اسم المصفي: شاكر زينل للمحاسبة القانونية

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: ٢٠٢٢/٠9/٢٢ تاريخ تصديق القرار:  ٢٢/٢٠٢٢/٠9

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب رقم ٤٠١ ملك زين أبوبكر محمد الزبيدي - ديرة - بور سعيد

الهاتف: ٢٢٠٤66٠-٤-9٧١   الفاكس: ٢9٥9١٥٥-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: بوش اليفين لتجارة الوسائل واألدوات اإلعالنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 8٠٤9٧٥ العنوان: مكتب رقم ٤٤٠١ إلى ٤٤٠٤ ملك أيه 

B اتش كيه القابضة المركز التجارى األول استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٤٠٢٥٠
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة

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: ٢٠٢٢/٠9/٢٣ تاريخ تصديق القرار:  ٢٣/٢٠٢٢/٠9

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣89٧٢١-٤-9٧١   الفاكس: ٢٣89٧٢٢-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: ساينزي تكنولوجيز لتجارة نظم الحاسب اآللي ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 98١٤١6 العنوان: مكتب رقم ١٧٠١ ملك سمو الشيخ هزاع 

بن زايد بن سلطان - بر دبي المركز التجاري ١
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١6٠٧١٣6
اسم المصفي: شاكر زينل للمحاسبة القانونية

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: ٢٠٢٢/٠9/٢٢ تاريخ تصديق القرار:  ٢٢/٢٠٢٢/٠9

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

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
العنوان: مكتب رقم ٤٠١ ملك زين أبوبكر محمد الزبيدي - ديرة - بور سعيد

الهاتف: ٢٢٠٤66٠-٤-9٧١   الفاكس: ٢9٥9١٥٥-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: هامبل لتجارة السلع ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٠١66٠  العنوان: كتب رقم ١٤٠9-٣٠ ملك منوجهر علي 

احدبور خانقاه - الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٠89٠6 

اسم المصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٥  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ١-٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان-المركز التجاري االول  

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: جينتري لتجارة السلع ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٠٤١٥6 

العنوان: مكتب ٢١٠6-٣9 ملك فيصل سليمان سالم ابوخشيم - برج خليفه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥١١٥٤6 

اسم المصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٥  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ١-٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان-المركز التجاري االول  

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: اف دي في للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٤69٧٧ 

العنوان: مكتب رقم ١٧٠١-٣6ملك بافان جوبال شريف-برج خليفة-بردبي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٠١٣٥٤ 

اسم المصفي: دوكيوبيليتي لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٣  تاريخ تصديق القرار: ١٣/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم ١٠٠6 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفه  

الهاتف: ٤٤٢١٧6٢-٤-9٧١ الفاكس: ٤٤٢١٧6٤-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: هامبل لتجارة السلع ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٠١66٠  العنوان: كتب رقم ١٤٠9-٣٠ ملك منوجهر علي 

احدبور خانقاه - الخليج التجاري
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٠89٠6 

اسم المصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٥  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ١-٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان-المركز التجاري االول  

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: جينتري لتجارة السلع ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٠٤١٥6 

العنوان: مكتب ٢١٠6-٣9 ملك فيصل سليمان سالم ابوخشيم - برج خليفه 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥١١٥٤6 

اسم المصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٥  تاريخ تصديق القرار: ١٥/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم ١-٢9٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان-المركز التجاري االول  

الهاتف: ٢9٥٥٥8٢-٤-9٧١ الفاكس: ٢9٥٥٥98-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: اف دي في للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٤69٧٧ 

العنوان: مكتب رقم ١٧٠١-٣6ملك بافان جوبال شريف-برج خليفة-بردبي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٠١٣٥٤ 

اسم المصفي: دوكيوبيليتي لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/١٣  تاريخ تصديق القرار: ١٣/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  
العنوان: مكتب رقم ١٠٠6 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفه  

الهاتف: ٤٤٢١٧6٢-٤-9٧١ الفاكس: ٤٤٢١٧6٤-٤-9٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
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اقتصاد

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - محمد عادل محمد أسامة الجوخدار

إلى المحكوم عليه: محمد عادل محمد أسامة الجوخدار
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ اسفار لتأجير السيارات - 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: ٥96٤8٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIREA2022 /0005615 - مدني )جزئي(

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- ناصر محمد أحمد سيف الزعابي

إلى المحكوم عليه: ناصر محمد أحمد سيف الزعابي
العنوان: إمارة الشارقة، منطقة القرائن ٢، شارع رقم ١، فيال رقم ١، هاتف 

رقم ٠٥886٥٥٢6٢ - ٠٥٢٧٢9٠٢٢٢ ، هاتف العمل ٠٢٢8٥٤٣٥٥
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

بنك أبوظبي األول 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: ٢٢٠8٥٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»المدة« ١٥ 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 حالة تخلفك »م« عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005816 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - سبيلة محمد سالم

إلى المحكوم عليه: سبيلة محمد سالم
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك أبوظبي األول 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: ٢٢٧98٣٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005970 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- بشير عنبر بشير عنبر بالل

إلى المحكوم عليه: بشير عنبر بشير عنبر بالل
القرائن ٢، شارع رقم ١٣٣، فيال رقم ١٤،  الشارقة، منطقة  العنوان: إمارة 

هاتف رقم ٠٥٠٣66١١٣6 ، هاتف المنزل ٠6٥٥86٣٢٢
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

بنك أبوظبي األول 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: ١١6٣٣٥٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»المدة« ١٥ 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 حالة تخلفك »م« عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006128 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - سوندار راج كومار كومار

إلى المحكوم عليه: سوندار راج كومار كومار
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك أبوظبي األول 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: ١٣٤99٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 
محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006111 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - سانو بايانات

إلى المحكوم عليه: سانو بايانات
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك أبوظبي األول 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: ٣٢6٣٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005756 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- مصطفى محمد أحمد

إلى المحكوم عليه: مصطفى محمد أحمد العنوان: إمارة الشارقة، منطقة الخان، 
شارع الخان ٢، برج الخان، بلوك B ، شقة رقم ١8٠٣، هاتف ٠٥٠٣٠٥٤9٤٠ 

منزل ٠6٥٥9٣٧٠٢ ، هاتف العمل ٠٤٢٢٤١999
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

بنك أبوظبي األول 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: ٣٢١٧٤٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»المدة« ١٥ 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 حالة تخلفك »م« عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005760 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - باالجي شاندرا سيكران

إلى المحكوم عليه: باالجي شاندرا سيكران
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك أبوظبي األول 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: ١9٤٣٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006132 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - الخبرة واإلبداع للمقاوالت الفنية

إلى المحكوم عليه: الخبرة واإلبداع للمقاوالت الفنية
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ ديار للتطوير 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: ٤١٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005628 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - جيجيش بوز هوت شيراج شيراج نارايانان

إلى المحكوم عليه: جيجيش بوز هوت شيراج شيراج نارايانان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك أبوظبي األول 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: ١٤8٢٥٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006121 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - محمد إبراهيم محمود محمد مرسي

إلى المحكوم عليه: محمد إبراهيم محمود محمد مرسي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد بحيري عبدالعزيز بحيري، الجنسية مصري - 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: ١٠8٥٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 
خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ 
محكمة التنفيذ المدنيةالجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006015 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - أحمد بن سالم بن عبداهلل الحارثي

إلى المحكوم عليه: أحمد بن سالم بن عبداهلل الحارثي
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ اسفار لتأجير السيارات - 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: 88٥٠٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0006256 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: سيف مهير علي الخرم الكتبي، العنوان: 9٥٢١٥٢٠
نحيطكم علمًا بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢١ قد حكمت عليك هذه المحكمة 
اإلسالمي  اإلمارات  مصرف  لصالح  أعاله  بالرقم  المذكورة  الدعوى  في 

»ش.م.ع«، بالتالي:
الحكم حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 
ألفًا  وسبعون  وواحد  »مائتي  درهم   ٢٧١٧8٤٫٠٣ مبلغ  المدعى  للبنك 
وسبعمائة وأربعة وثمانون درهمًا وثالثة فلس« والفائدة القانونية بواقع 
٥% سنويًا على أصل الدين »٢٣٠٫٠٠٠ درهم« من تاريخ المطالبة القضائية 
وحتى تمام السداد على أال تتجاوز الفائدة المبلغ المقضى به، وإلزامه 

بالرسوم والمصاريف و٥٠٠ درهم مقابل أتعاب المحاماة.
اليوم  اعتبارًا من  يومًا  القانونية ٣٠  المدة  لالستئناف خالل  قاباًل  حكمًا 

التالي لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
اإلتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى 
رقم SHCFICIPOR2022 /0004635  - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محضر اجتماع إدارة الدعوى باالجتماع المنعقد اليوم: ١٤/٢٠٢٢/٠9
بحضور مدير الدعوى / نوف عمر الدوخي

قدمت القضية رقم: SHCFICIPOR2022 /0005906  - تجاري »جزئي«
المرفوعة من / المدعي )ة( : مرباراك احمد حاشى

الدكتور  ويمثلها  العقاري  لالستثمار  السعيد  الحلم   : عليه  المدعى  ضد 
خليفه عبيد علي النعيمي

المحضر : - حضر المدعي عن نفسه عبر االتصال المرئي.
- ورد التحري عن مالك المدعى عليها من فرع شرطة المحاكم وأفاد بأنه 
خارج الدولة ومن هيئة اإلمارات للهوية العنوان غير محدد،  وباالتصال 

برقم الهاتف الوارد في التحري لم يتم الرد.
القرار: - تقرر تأجيل االجتماع لتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢٧ إلعالن المدعى عليها 

نشرًا في صحيفة واسعة االنتشار.
مدير دعوى

محكمة الشارقة اإلتحادية - المحكمة االبتدائية المدنية 
في الدعوى رقم

 SHCFICIPOR2022 /0005906  - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: ٣- محمد مسلم حسين ميرزا المازمي 
اإلمارات العربية المتحدة/ الجنسية

٥- ساره إسماعيل مسلم حسين المازمي 
اإلمارات العربية المتحدة/ الجنسية

نعلمكم بأن المدعي عبدالرحمن إسماعيل مسلم حسين المازمي 
اإلمارات العربية المتحدة/ الجنسية، - قد أقام الدعوى المذكورة 
أعاله للمطالبة ، لذا يجب عليكم الحضور أمام محكمة الشارقة 
اإلتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية يوم ٢٠٢٢/١٠/١١ الساعة 
٠8:٣٠ لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، وفي حالة عدم 
المحكمة  فإن  ينوب عنكم  إرسال وكيل معتمد  أو  حضوركم 

ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى
 رقم SHCFICIINJ2022 /0006722 -    مستعجل

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اإلمارات - رأس الخيمة - منطقة الغيل الصناعية - مقابل انتيجرا صناعات االسمنت
في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٢/٢٣٠

تعلن محكمة رأس الخيمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع المنقوالت 
العائد ملكيتها إلى اكوكون اندستريز ش ذ م م بناًء على قرار قاضي التنفيذ 
عن   ،٢٠٢٢/٠9/٣٠ بتاريخ  تنفيذ   ٢٠٢٢/٢٣٠ رقم  التنفيذيه  القضية  فى 
طريق شركة اإلمارات للمزادات وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا 

علمًا بأن قيمة التامين ٢٠% تدفع نقدًا.
فعلى من يرغب باالشتراك أو االطالع الدخول على الموقع اإللكتروني   
لشركة اإلمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وعلى من يرغب 
باالعتراض مراجعة دائرة التنفيذ أثناء الدوام الرسمي وحتى جلسة المزاد 

المذكورة.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

مأمور التنفيذ

إعالن عن بيع منقوالت بالمزاد العلني 
 عن طريق شركة اإلمارات للمزادات 
في القضية التنفيذية رقم 2022/230

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - ساوث ايست ايشيان تريدينج م م ح  

الى: المحكوم عليه: ساوث ايست ايشيان تريدينج م م ح  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ روشي صويا اندستريز ليمتد - 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 شاماًل الرسوم والمصاريف: ١١٣٠88٠,٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 

خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIPTO2022/ 0005588 - أمر على عريضة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: القيض لمقاوالت الصيانه العامه 
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١٣ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى ٢ - دائرة اليوم الواحد ( 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى 

المذكور رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 

الدعوى رقم AJCFICILABMIN2022/ 0002440 / عمالي )جزئي(

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: القمة الخدمات لتوريد العمال والخادمات
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/٠٣ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  8« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
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 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0003106 - مدني »جزئي«

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: ساره عبدالغني روزيفا
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١8 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة اإلستئنافية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى - اإلستئناف ١« شخصيًا 
أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
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 
عجمان االتحادية المحكمة اإلستئنافية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCAPCIREA2022 /0000731 - مدني »جزئي«

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: محمد مصطفى علوش
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ البيان لألحجار 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: ٤٠69٥٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  »م«  تخلفك  حالة  وفي 
إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0002936 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: االتحاد لألفالم الملونة ذ.م.م - راجيش كومار كريشنا
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بركة الميمون لتجارة الحديد 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: ٢٤١6١١٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم 
AJCEXCIBOUNCE2022 /0003758 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: محمد يونس محمد إدريس
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ فراج بن عثمان بن عبداهلل الشهري، الجنسية سعودي - 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: ٢٤٤٣٢٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  »م«  تخلفك  حالة  وفي 
إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2022 /0004038 - مدني »جزئي«

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- إسماعيل سعيد إسماعيل الصوالحي

عجمان  العنوان:  الصوالحي  إسماعيل  سعيد  إسماعيل  عليه:  المحكوم  إلى 
الراشديه أبراج الخور الطابق ١١ شقه رقم ١١٠٣ ت ٠٥6٧٣٧٠٧٣8

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
سحاق روشان وكيل عن كنيز اي فاطمه ورشان، الجنسية هندي - 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: ٧6٧٥٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

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

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0003862 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد
العدد 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
االمارات للحلول االدارية للتدريب و االستشارات

رخصة   رقم:  CN-1191781  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبداهلل احمد عبداهلل رشيد 

الحمادى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف اماني محمد عبداهلل العمران

تعديل عنوان / من أبوظبي مدينة محمد بن زايد ش 9 - ق153 
- مكتب4 - المالك: مريم محمد جمعه الشامسي إلى أبوظبي

نادى   202202411479  202202411479  19 شرق  نهيان  آل 
الوحده الرياضى الثقافى

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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 

الرونق لتنظيف السجاد

رخصة   رقم:  CN-1032332  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى مؤسسة مهنية

تعديل شركاء / حذف احمد المهيرى

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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة ثري ثيرتين

رخصة   رقم:  CN-2361798  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة توصيف توحيد احمد %100 

تعديل مدير / إضافة توصيف توحيد احمد 
تعديل وكيل خدمات / حذف صقر خالد على محمد السعدى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ندير محمد كونهى كوتاكوالم 
تعديل رأس المال / من null إلى 150000 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ بقالة ثري ثيرتين
  BAQALA THREE THIRTEEN

إلى / بقالة ثري ثيرتين - شركة الشخص الواحد ذ م م
BAQALA THREE THIRTEEN - SOLE PROPRIETORSHIP 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
المريه للخدمات

رخصة   رقم:  CN-2824382  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ المريه للخدمات

 ALMARIAH SERVICES
إلى / مؤسسة الـمــريه للصيانة العامة

ALMARIAH GENERAL MAINTENANCE
تعديل نشاط / إضافة صيانة المباني )4329901( 

تعديل نشاط / حذف الخدمات )70015( 
تعديل نشاط / حذف خدمات الطباعة والنشر )70064( 

تعديل نشاط / حذف اإلدارة و التشغيل )70007( 
تعديل نشاط / حذف التجارة بالجملة )10048(
تعديل نشاط / حذف أعمال الورش )20047( 

تعديل نشاط / حذف أعمال التركيب والصيانة واإلصالح )20008(
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون السيكندار للرجال

رخصة   رقم:  CN-2704240  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات / حذف مصطفى خميس على 

سليم الزيدى
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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل صخر البحر للخياطة

رخصة   رقم:  CN-1033481  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد ماسوم شودرى محمد حنان 

شودرى من مالك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / محمد ماسوم شودرى محمد حنان شودرى 

من 100% إلى %0 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ محل صخر البحر للخياطة
  SEAROCK TAILORING SHOP

إلى / صخر البحر للخياطة - شركة الشخص الواحد ذ م م
SEAROCK TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ايفياس للنقليات العامه

رخصة   رقم:  CN-1250775  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد حكيم خان الل بادشاه %50 

تعديل مدير / إضافة محمد حكيم خان الل بادشاه 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد رضوان خان محمد 

حكيم خان %50 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد صالح سعيد سالم القبيسى 

تعديل رأس المال / من null إلى 100000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ ايفياس للنقليات العامه
  AVIS GENERAL TRANSPORT

إلى / ايفياس للنقليات العامه ذ.م.م
AVIS GENERAL TRANSPORT 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بيناكل لتأجير العقارات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3669160  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من null إلى 100000 

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

تعديل إسم تجاري من/ بيناكل لتأجير العقارات ذ.م.م
PINNACLE REAL ESTATE LEASING L.L.C

إلى / شركة الكورت يارد مولز - شركة الشخص الواحد ذ م م
THE COURTYARD MALLS - 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مصبغة الرافدين

رخصة   رقم:  CN-1031976  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة صالح سالم خليل 

بربر %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد راشد خليفه 

خميس المهيرى 
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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مصبغة تيب توب

رخصة   رقم:  CN-1166637  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد شيراز محمد زمان %100

تعديل مدير / إضافة محمد شيراز محمد زمان 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عشير عبداهلل محمد كردوس العامرى 

تعديل رأس المال / من null إلى 100000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ مصبغة تيب توب
 TIP TOP LAUNDRY

إلى / مصبغة تيب توب - شركة الشخص الواحد ذ م م
TIP TOP LAUNDRY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من أبوظبي مصـفح _ بين الجسرين _ وقف 
ظ / 3 / 11 - محل رقم 1 _ المالك وقف مسجد خليفة جباره 
المرر إلى أبوظبي ربدان ربدان 5 119050 119050 السيد الهيئة 

العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف و اخرين
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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-3967181 رقم

باالسم التجاري ميدكير للخدمات العامة - شركة 
الشخص الواحد ذ م م، بإلغاء طلب تعديل الرخصة 

وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 
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 المذكورة.

العدد 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
يوث سبورتس سنتر - شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة   رقم:  CN-2853590  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل رأس المال / من null إلى 150000
تعديل إسم تجاري من/ يوث سبورتس سنتر - شركة الشخص الواحد ذ م م
YOUTH SPORTS CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / سيتي بارك الترفيهي - شركة الشخص الواحد ذ م م
CITY PARK ENTERTAINMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط / إضافة االستثمار في المشروعات الترفيهية و تأسيسها و ادارتها )6499006( 
تعديل نشاط / إضافة االستثمار في المشروعات التجارية و تأسيسها و ادارتها )6499001( 

تعديل نشاط / إضافة تعليم الفروسية وركوب الخيل )8541004( 
تعديل نشاط / إضافة تنظيم المعارض لالعمال الفنية )8230007( 

تعديل نشاط / إضافة تنظيم الحفالت والمناسبات )9000102( 
تعديل نشاط / إضافة تنظيم المعارض وادارتها )8230001( 
تعديل نشاط / إضافة صالة لأللعاب األلكترونية )9321002( 
تعديل نشاط / إضافة تنظيم وإدارة الفعاليات )8230009( 

تعديل نشاط / إضافة خدمات تشغيل أحواض السباحة )9311017( 
تعديل نشاط / إضافة بيع الوجبات الخفيفة )كافتيريا) )5610003( 
تعديل نشاط / إضافة تأجير وإدارة المالعب الرياضية )9311013( 

تعديل نشاط / إضافة مشروبات باردة و ساخنة )5630004( 
تعديل نشاط / إضافة ألعاب للتسلية )9321005( 

تعديل نشاط / إضافة تأجير الدراجات النارية )7730002( 
تعديل نشاط / إضافة خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة )6820011( 

تعديل نشاط / حذف المطاعم )70041( 
تعديل نشاط / حذف الخدمات )70015( 

تعديل نشاط / حذف التأجير )70010( 
تعديل نشاط / حذف اإلدارة و التشغيل )70007( 

تعديل نشاط / حذف االستثمار )10006(
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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فكس كوول للصيانة العامة

رخصة رقم: CN-3703401 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: سي آر إل االمارات كونكريت سيرفيس - ذ م م 
عنوان الشركة: مصفح الصناعية, غرب 5 قطعة 12/14 

- مكتب 2, بناية/ صياح محمد موسى القبيسي
CN-1155744 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / شارتفورد لتدقيق الحسابات ، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 20/09/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250022080

تاريخ التعديل 26/09/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رويال واش لغسيل السيارات

رخصة   رقم:  CN-2884364  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
مبارك  عبداهلل  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

خميس ناصر المنصورى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فهد مبارك جميل 

مبارك ضحى
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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا دبل اب

رخصة   رقم:  CN-1059621  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ كافتيريا دبل اب

  DOUBLE UP CAFETERIA
إلى / مطعم دبل اب

DOUBLE UP RESTAURANT
تعديل عنوان / من أبوظبي جزيرة ابوظبي شرق 28 413140 
السيد الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف و اخرين إلى 
أبوظبي آل نهيان شرق 20_1 202202253635 202202253635 

ريم جوعان سالم على
تعديل نشاط / إضافة مطعم )5610001( 

تعديل نشاط / حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافتيريا( )5610003(
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اكسبرت شوائس لتصليح ميكانيكا السيارات

رخصة   رقم:  CN-3732258  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سرحان قائد سيف 

الحمودى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد عيظه عبداهلل 

عبيد العامرى
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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سوبر ماركت سيلفر كالسيك

رخصة   رقم:  CN-2077020  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة سونير شوالكارا شيباال 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سونير شوالكارا شيباال %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد غدير النخيره بطى الشامسى 

تعديل رأس المال / من null إلى 50000 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سوبر ماركت سيلفر كالسيك

  SILVER CLASSICA SUPERMARKET
إلى / سوبرماركت سيلفر كالسيك - شركة الشخص الواحد ذ م م

 SILVER CLASSIC SUPER MARKET
- SOLE PROPRIETORSHIP 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الغسق للكمبيوتر ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1006992  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة مهند مالك كاظم %100 

تعديل مدير / إضافة مهند مالك كاظم 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف امينه حسن هالل القطيطى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مهند مالك كاظم 
تعديل رأس المال / من 150000 إلى 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ الغسق للكمبيوتر ذ م م
  AL GHASAQ COMPUTERS L L C

إلى / الغسق للكمبيوتر - شركة الشخص الواحد ذ م م
AL GHASAQ COMPUTERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كليك تو فود للتوصيل

رخصة   رقم:  CN-2700228  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سلطان حسن على راشد الحوسنى %34 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد حنان امين الرحمن من مالك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / محمد حنان امين الرحمن من 100% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد حنان امين الرحمن من مالك إلى شريك 
تعديل نسب الشركاء / محمد حنان امين الرحمن من 100% إلى %33 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عماد على قرا %33 
تعديل وكيل خدمات / حذف غانم هالل غانم هالل المهيرى 

تعديل رأس المال / من 100000 إلى 150000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ كليك تو فود للتوصيل
  CLICK TO FOOD DELIVERY

إلى / كليك تو فود للتوصيل ذ.م.م
CLICK TO FOOD DELIVERY 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
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اقتصاد

العدد 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

التنظيف الدائم لخدمات تنظيف المساكن والمباني

رخصة رقم: CN-1099442 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
معهد فاين ارت للموسيقى ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2615197  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / تمارا سانادر من شريك إلى مدير 

تعديل نسب الشركاء / تمارا سانادر من 24% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / تمارا سانادر من شريك إلى مالك 

تعديل نسب الشركاء / تمارا سانادر من 24% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عمار ماجد ناصر عبداهلل العمارى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف جيلينا دوكيك 
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/ معهد فاين ارت للموسيقى ذ.م.م
FINE ARTS MUSIC INSTITUTE L.L.C

إلى / فاين ارت للموسيقى - شركة الشخص الواحد ذ م م
 FINE ARTS MUSIC INSTITUTE
- 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 3855 تاريخ 2022/09/2٧
إلغاء إعالن سابق

قطاع الشؤون التجارية - العين

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-4201877 رقم

باالسم التجاري كراكال للمقاوالت و الصيانة العامة، 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان 

عليه سابقا. 
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 المذكورة.

فقد جواز سفر باسم: نظير اهلل عطا اهلل 
جان، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
2745371LC، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

يوسف  رقيه  باسم:  سفر  جواز  فقد 
عبدالكريم الظفيري، جنسيته: العراق، 
ورقم الجواز: A1155171، فالرجاء على 
من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد خليل محمد 
خبير، جنسيته: بنغالدش، ورقم الجواز: 
EG0278396، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: ايما جان سمال 
خان، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
JK87912351، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

يوسف  ابتهال  باسم:  سفر  جواز  فقد 
عبدالكريم الظفيري، جنسيته: العراق، 
ورقم الجواز: A11557170، فالرجاء على 
من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9 العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢٧العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن المحضر ليجال كونسولتانسي 
ش.م.ح- ذ.م.م، )رقم السجل 0000004030856 (, ترغب بتغيير االسم 
المسجل للشركة من المحضر ليجال كونسولتانسي ش.م.ح- ذ.م.م  الى 

المحضر كونسولتانسي ش.م.ح- ذ.م.م  
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
التالي: هاتف  العنوان  خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على 

رقم 9٧١٧٢٠٤١١١١+ 
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: ٧80045

معيصم  بـ  والكائنة   »9٤٧89  : رقم  »رخصة   ، سبالش  شركة/ 
سيتى سنتر ص.ب ٢٥٠٣٠، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه الشركة المذكورة 
في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس إدارة 
شركة/ الندمارك ريتيل لالستثمار ذ.م.م »الشركة الرئيسية« في 
إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢6 بشأن إغالق وحل الشركة.

وفقًا لذلك، تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ 

هذا اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السّيد/ محمد عبدالحق

إسم الشركة: سبالش
ص.ب : ٢٥٠٣٠

دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم : ٠٥٠٤٥٢6٥٧8

mohammed.abdelhaq@landmarkgroup.com :البريد اإللكتروني
* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار 

والمحددة بـ ٤٥ يومًا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إشعار تصفية شركة/ سبالش

إشعار تصفية
شركة/ اليف ستايل ، »رخصة رقم : 9٤٧9٠« والكائنة بـ معيصم 
سيتى سنتر ص.ب ٢٥٠٣٠، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه الشركة المذكورة 
في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس إدارة 
شركة/ الندمارك ريتيل لالستثمار ذ.م.م »الشركة الرئيسية« في 
إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢6 بشأن إغالق وحل الشركة.

وفقًا لذلك، تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ 

هذا اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السّيد/ محمد عبدالحق

إسم الشركة: اليف ستايل
ص.ب : ٢٥٠٣٠

دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم : ٠٥٠٤٥٢6٥٧8

mohammed.abdelhaq@landmarkgroup.com :البريد اإللكتروني
* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار 

والمحددة بـ ٤٥ يومًا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إشعار تصفية شركة/ اليف ستايل

إشعار تصفية
شركة/ محل األطفال ، »رخصة رقم : 9٤٧86« والكائنة بـ معيصم 
سيتى سنتر ص.ب ٢٥٠٣٠، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه الشركة المذكورة 
في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس إدارة 
شركة/ الندمارك ريتيل لالستثمار ذ.م.م »الشركة الرئيسية« في 
إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢6 بشأن إغالق وحل الشركة.

وفقًا لذلك، تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ 

هذا اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السّيد/ محمد عبدالحق

إسم الشركة: محل األطفال
ص.ب : ٢٥٠٣٠

دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم : ٠٥٠٤٥٢6٥٧8

mohammed.abdelhaq@landmarkgroup.com :البريد اإللكتروني
* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار 

والمحددة بـ ٤٥ يومًا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إشعار تصفية شركة/ محل األطفال

إشعار تصفية
شركة/ شو إكسبريس ، »رخصة رقم : 9٤٧88« والكائنة بـ معيصم 
سيتى سنتر ص.ب ٢٥٠٣٠، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه الشركة المذكورة 
في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس إدارة 
شركة/ الندمارك ريتيل لالستثمار ذ.م.م »الشركة الرئيسية« في 
إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢6 بشأن إغالق وحل الشركة.

وفقًا لذلك، تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ 

هذا اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السّيد/ محمد عبدالحق

إسم الشركة: شو إكسبريس
ص.ب : ٢٥٠٣٠

دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم : ٠٥٠٤٥٢6٥٧8

mohammed.abdelhaq@landmarkgroup.com :البريد اإللكتروني
* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار 

والمحددة بـ ٤٥ يومًا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إشعار تصفية شركة/ شو إكسبريس

إشعار تصفية

شركة/ ماكس ريتيل ، »رخصة رقم : 9٣١٤9« والكائنة بـ معيصم 
سيتى سنتر ص.ب ٢٥٠٣٠، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه الشركة المذكورة 
في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس إدارة 
شركة/ الندمارك ريتيل لالستثمار ذ.م.م »الشركة الرئيسية« في 
إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢6 بشأن إغالق وحل الشركة.

وفقًا لذلك، تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ 

هذا اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السّيد/ محمد عبدالحق

إسم الشركة: ماكس ريتيل
ص.ب : ٢٥٠٣٠

دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم : ٠٥٠٤٥٢6٥٧8

mohammed.abdelhaq@landmarkgroup.com :البريد اإللكتروني
* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار 

والمحددة بـ ٤٥ يومًا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إشعار تصفية شركة/ ماكس ريتيل

إشعار تصفية
بـ معيصم  والكائنة   »9٤٧8٧ : رقم  ، »رخصة  شركة/ شومارت 
سيتى سنتر ص.ب ٢٥٠٣٠، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه الشركة المذكورة 
في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة مجلس إدارة 
شركة/ الندمارك ريتيل لالستثمار ذ.م.م »الشركة الرئيسية« في 
إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠9/٢6 بشأن إغالق وحل الشركة.

وفقًا لذلك، تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات 
في مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ 

هذا اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السّيد/ محمد عبدالحق
إسم الشركة: شومارت

ص.ب : ٢٥٠٣٠
دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف رقم : ٠٥٠٤٥٢6٥٧8
mohammed.abdelhaq@landmarkgroup.com :البريد اإللكتروني

* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار 
والمحددة بـ ٤٥ يومًا.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

إشعار تصفية شركة/ شومارت

إشعار تصفية
لتنفيذ اتفاقية البيع وتحويل ملكية قطعة األرض التي تحتوي على ١6٫٠٠٤ قدم مربع »١٫٤86٫8٢ متر مربع« 
تقع في تالل اإلمارات، وهي القطعة رقم 6٥98،  البلدية رقم 8٧٥٣9٤ المجتمع الثنية الرابعة، مبنى 
مكون من ٣ طوابق، بما في ذلك األثاث والتركيبات والتجهيزات والجدران الحدودية والهياكل المرتبطة

المنذر/ إدارة تسويق باورباك      بوكالة المحامي / حيدربن حيدر
المنذر إليه: اجاي سيثي شاكتي شاند سيتي »هندي - الجنسية«

بصفتنا وكالء قانونيون عن المنذر وبما لنا من توجيهات منه ننذركم بما سيلي:
١- بموجب عقد بيع محرر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ بين المنذر والمنذر إليه اتفقت االخيرة على بيع 
قطعة األرض التي تحتوي على  ١6٫٠٠٤ قدم مربع »١٫٤86٫8٢ متر مربع« تقع في تالل اإلمارات، 
وهي القطعة رقم 6٥98،  البلدية رقم 8٧٥٣9٤ المجتمع الثنية الرابعة، مبنى مكون من ٣ طوابق، 
المرتبطة،  وقد تم  بما في ذلك األثاث والتركيبات والتجهيزات والجدران الحدودية والهياكل 
االتفاق على سعر الشراء وقدر بمبلغ ٣١٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »واحد وثالثون مليون درهم اماراتي« 
 وقد سدد المنذر منها مبلغ وقدره ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »ثالثة عشر مليون درهم«، وتم تحرير 

شيك مدير بمتبقي المبلغ وهو ١8٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »ثمانية عشر مليون درهم«.
٢- وقد اتفقتم على تسليم العقار للمنذر في موعد اقصاه ٢٠٢٢/6/٣٠ اال انه وحتى تاريخه لم 

تشرع في تسليم العقار للمنذر وفي ذلك اخالاًل جليًا بما تم االتفاق عليه.
٣- ما كان ما تقدم وكان الثابت من االتفاقية محل عقد بيع قطعة االرض قد حل اجل التسليم 
دون ان يقوم المنذر اليه بتسليم العقار للمنذر على الرغم من سداده لمبلغ ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم 
وتحرير شيك مدير بباقي المبلغ وقدره ١8٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم االمر الذي يحق معه للمنذر المطالبة 
بتنفيذ اتفاقية البيع وتحويل ملكية قطعة األرض والمقام عليها وذلك بسبب تقاعس المنذر اليهم 
في االيفاء بالتزاماتهم وتسليمه العقار وحيث الثابت ان المنذر اليهم تقاعسا في تسليم العقار 
وتأخرا في تسليمه للمنذر حتى تاريخه مما يحق له المطالبة بتنفيذ اتفاقية البيع وتحويل ملكية 

األرض والمقام عليها باسمه.
٤- وقد نصت المادة ٢٧٢ من قانون المعامالت المدنية على »في العقود الملزمة للجانبين اذا لم 
يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد االخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ 
العقد او فسخة. فإن المنذر يرغب في تنفيذ العقد وفقًا لما تم االتفاق عليه ويطلب من المنذر 
نقل ملكية قطعة األرض وما عليها باسمه لدى دائرة األراضي واألمالك. بناًء عليه ،، يخطركم المنذر 
وبضرورة االسراع في تنفيذ اتفاقية البيع وتحويل سجل قطعة األرض وما عليها بناء واثاث حسبما تم 
االتفاق عليه وذلك في غضون فترة اقصاها ١٥ يوما من تاريخ استالمك لهذا االنذار واال سوف نضطر 
آسفين التخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ االتفاق وتحويل ملكية قطعة األرض وما عليها 

الكاتب العدلباسم المنذر فضاًل عن تحملكم كافة الرسوم والمصاريف القضائية.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150٧98«
العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ 6٠٠9٠ درهم، المنذر: بنك دبي اإلسالمي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
رقم  بوكالة  عبدالحميد  زكي  علي  زكي  ويمثله/   ٢٠١8/١/٢٤6٠٧٧ رقم:  بتوثيق  القانونية 
MOJAU-2022- 0077304 العنوان: إمارة دبي - ديرة - شارع بورسعيد - بناية بنك دبي 
اإلسالمي -  هاتف رقم ٠٤٢٠٧٥8٤9 ورقم الفاكس: ٠٤/٢9٤8١9٤ ص.ب: ١٠8٠ دبي،  ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة - قصباء - شارع كورنيش 
الخان- بناية برج الهند - الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: ٥٥٠٥6٧٧/٠6 - 
فاكس: ٠6/٧8٥٥٠٥٧ متحرك: ٠٥٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد الكتروني info@trustdc.ae بوكالة مكتب 

الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية
  ٢١ فيال   - أبوظبي   - اإلمارات  العنوان:  اللقيطي  حسين  سالم  محمد  فاطمة  إليه:  المنذر 

هاتف: ٠٥٥8٣١8٢٤8
حيث أنه بتاريخ ٢٠١8/٠٥/٢8 تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر إليه على عقد تمويل لصالح 

المنذر إليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ 8٤6٣٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شاماًل مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ١٥٥٤ درهم شهريًا ولمدة 6٠ شهرًاـ  وذلك بإجمالي مبلغ »9٣٢٢٤ درهم«

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »6٠٠9٠ درهم«، 
وتعاقدية  قانونية  فوائد وغرامات ومصاريف  ما يستحق من  تاريخه - وذلك بخالف  حتى 

تستحق بعد ذلك التاريخ.
وعليه، فإن المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته وقدره »6٠٠9٠« 
درهم، وذلك خالل مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االعالن واال سيضطر المنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية ضد المنذر اليه- وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ العيني 
والجبري وكافة إجراءات التنفيذ االخرى طبقًا لقانون المعامالت المدنية والتجارية. مع حفظ 

كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

 إخطار عدلي رقم 2022/1٧525 

السيارة
هايونداي سوناتا - أبيض - ٢٠١8

 اللوحة 
9 / 9٣٣٧١

اإلمارة 
أبوظبي

صنف اللوحة 
خصوصي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السابعة رقم ١٣6
موضوع الدعوى : المطالبة : إلـــزام المدعى عليها األولـى والـثـانـيـة مـتـضـامــنيــن 

بـــأن يؤدوا للمدعيين مـبلـغ ١99,٤88 درهـم.
إلـــزام المدعى عـليهـا األولـى والـثـالــثـــة مـتـضــــامــنيــن بـــأن يـــؤدوا 

للمدعـييـــن مـبلـغ ١٥8,٣6٣,٠٢ درهــم. 
إلــزام المدعى عـليها األولى والـرابعــة مـتـضــامـنـيــن بأن يـؤدوا لـلمدعـييـن 

مبلغ ٢٥9,6٣٧,٠8 درهـم. 
إلـــزام المدعى عـليهـا األولـى والـخامــســـة مـتـضــــامــنيــن بـــأن يـــؤدوا 

لـلمـدعــييـــن مـبلـغ ٢6٥,٤٣٣,٠٧ درهـم. 
إلـــزام المدعى عـليهـا األولـى والـســادسـة مـتـضــــامــنيــن بـــأن يـــؤدوا 

لـلمـدعــييـــن مـبلـغ 86,8٣٤,٠٥ درهـم.
يــؤدوا  بـأن  مـتـضــامـنـيــن  والـســابعــة  األولـى  عـليها  المدعى  إلـزام   

لـلمدعـييــن مـبلـغ ٤١٧,6٣٠,٧٥ درهم. 
يـــؤدوا  بـــأن  مـتـضــامــنيــن  والـثـامـنـة  األولـى  عـليهـا  المدعى  إلـــزام 

لـلمـدعــييـــن مـبلـغ ٢8,6٥8,٣8 درهم. 
مع إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف

المدعي: عـيــادة الـعنـايـــة الـمتـقـدمــة الـطــبيــة )ش.ذ.م.م( وآخرون
عنوانه : العنـوان/ إمــارة دبــــى?بــــر دبــى ?شــارع الـشيـخ زايـــد ?ابـــراج 
االمــارات ?بــرج الـصـقـــر لــألعـمـــال مـكـتـب -9٠٢ -هــاتــــف رقـــم 
٠٥٠988٢٠٠٥ البريد االلكتروني : info@ ويمثله ساره شاه بيك محمد البلوشي

المطلوب إعالنه : ١- بــنـتــا كــيــر لخـدمــات المـرافـق الـصـحـيـة )ش.ذ.م.م( 
صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة :
إلـــزام المدعى عليها األولـى والـثـانـيـة مـتـضـامــنيــن بـــأن يؤدوا للمدعيين 

مـبلـغ ١99,٤88 درهـم.
إلـــزام المدعى عـليهـا األولـى والـثـالــثـــة مـتـضــــامــنيــن بـــأن يـــؤدوا 

للمدعـييـــن مـبلـغ ١٥8,٣6٣,٠٢ درهــم. 
إلــزام المدعى عـليها األولى والـرابعــة مـتـضــامـنـيــن بأن يـؤدوا لـلمدعـييـن 

مبلغ ٢٥9,6٣٧,٠8 درهـم. 
إلـــزام المدعى عـليهـا األولـى والـخامــســـة مـتـضــــامــنيــن بـــأن يـــؤدوا 

لـلمـدعــييـــن مـبلـغ ٢6٥,٤٣٣,٠٧ درهـم. 
إلـــزام المدعى عـليهـا األولـى والـســادسـة مـتـضــــامــنيــن بـــأن يـــؤدوا 

لـلمـدعــييـــن مـبلـغ 86,8٣٤,٠٥ درهـم.
يــؤدوا  بـأن  مـتـضــامـنـيــن  والـســابعــة  األولـى  عـليها  المدعى  إلـزام 

لـلمدعـييــن مـبلـغ ٤١٧,6٣٠,٧٥ درهم. 
إلـــزام المدعى عـليهـا األولـى والـثـامـنـة مـتـضــامــنيــن بـــأن يـــؤدوا 

لـلمـدعــييـــن مـبلـغ ٢8,6٥8,٣8 درهم. 
مع إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ١٢:٠٠ مساءا 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 / 2021 / 4308 - تجاري جزئي

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

مـحـاكـم مركز دبي المـالـي الـعـالـمـي - الدور األرضي مبني ٤ - بوابة المنطقة - مركز دبي المالي 
العالمي - صندوق بريد رقم ٢١١٧٢٤ - دبي، االمارات العربية المتحدة - هاتف ٣٣٣٣ 9٧١٤٤٢٧+ 

www.difccourts.ae +9فاكس ٣٣٣٠ ٧١٤٤٢٧ -
نـمـوذج دعـوي - مـحـاكـم الـقـضـايـا الـبـسـيـطة

SCT-332- 2022    تـاريـخ اإلصـدار  : ٢٠٢٢/٠9/٠٧ : رقــم الـدعـوي
المدعي )المدعيين(  االسم: شركة سودهير جينسيتز م.م.ح

يقيم في االمارات العربية المتحدة: ال  الهوية اإلمارتية ١-9٢٤٢٤٠٥-١98٣-٧8٤ 
/صندوق  البريدي  الرمز   - الحمرية  الثاني:  العنوان   ٥٢٣9٥ رقم  ص.ب  الشارقة  األول:  العنوان 
 anupk@sudirrentals.com : بريد ٥٢٣9٥ الموقع االمارات العربية المتحدة - البريد االلكتروني

المدعي عليه )المدعي عليهم( االسم: شركة ربيع الخليج للمقاوالت فرع االمارات للمقاوالت العامة 
ذ.م.م يقيم في االمارات العربية المتحدة العنوان األول: دبي - أوتلت مول العنوان الثاني: الروية، 

طريق دبي علين، طريق 66، ص.ب: 6٤٣٠٥، دبي الموقع: االمارات العربية المتحدة
  salah@gulfsc.com   الرمز البريدي /صندوق بريد6٤٣٠٥ البريد االلكتروني

طبيعة الدعوي   طبيعة الدعوي: اخري
تفاصيل الدعوي )متضمنة( لقد قمنا بتوريد منصة رفع ٣8,٠ م )شركة ربيع الخليج للمقاوالت فرع 
االمارات للمقاوالت العامة ذ.م.م( على شكل رسوم شهرية ولم نتسلم مدفوعتنا مبلغ بالدرهم اإلماراتي 
اماراتي ورسوم  بالكامل مبلغ ٧٣,٥6٧,٧٥ درهم  الملموس  مدفوعتنا  االنتصاف  لمدة ستة أشهر  
المحكمة  قيمة الدعوي )بالدرهم اإلماراتي(  المبلغ ٧٣,٥6٧,٠٠  تجاوزت قيمة المطالبة ٥٠٠,٠٠٠ 
درهم إماراتي )١٣6١٤٧,٠٣9 دوالرا أمريكيا( وقد اختارت جميع األطراف كتابتًا المضي قدما في محكمة 
القضايا البسيطة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. رسوم المحكمة )بالدوالر االمريكي(: ١,٠٠١,٥9 

بيان بصحة اإلفادة يؤكد المدعي ان البيانات المذكورة تفيد بأن نموذج الدعوي صحيح وحقيقي
االسم الكامل شركة سودهير جينسيتز م.م. . التوقيع شركة سودهير جينسيتز م.م. ح//يظهر توقيع//

مقدم المستند  االسم / الشركة سودهير جينسيتز م.م.ح العنوان الشارقة ص. ب رقم ٥٢٣9٥ الحمرية، 
anupk@sudirrentals.com ٥٢٣9٥، االمارات العربية المتحدة البريد االلكتروني

فرع  للمقاوالت  الخليج  ربيع  شركة  المرجع   9٧١6٥٣٤699٥+ فاكس   ٠٥6٤٢٠٣١٥٠ رقم  هاتف 
االمارات للمقاوالت العامة ذ.م.م بمجرد تقديم نموذج الدعوي الخاص بك وإجراؤه بنجاح، ستتلقى 
اشتراكك، فستتلقى رسالة  إذا لم ينجح  ليتم تسويتها قبل قبول دعوتك واجرائها.  تأكيدًا وفاتورة 
توضح الخطاء وكيفية تصحيحه. إذا كنت تواجه أي مشاكل في ملء النموذج أو تحتاج لمزيد من 
sct@difccourts.ae المساعدة، فيرجي االتصال بنا 9٧١٤٤٢٧٣٣٣٣+ أو التواصل عبر البريد االلكتروني

مواعيد محاکم مركز دبي المالي العالمي من الساعة 8:٠٠ صباحًا حتى ٤:٠٠ مساء من االثنين إلى 
الجمعة، يرجي توجيه جميع المراسالت مع المحكمة إلي سجل )sct@difccourts.ae( )SCT اذكر 

رقم القضية حتي إذا لم يكن لديك رقم القضية بعد فأذكر ذلك.

العدد ٣8٥٥ تاريخ ٢٧/٢٠٢٢/٠9

SCT-332- 2022    رقــم الـدعـوي



19العدد )٣8٥٥( الثالثاء غرة ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

السويسريون يؤيدون رفع 
سن تقاعد النساء لـ65

4 قتلى بهجوم إرهابي على دورية 
عسكرية في بوركينا فاسو

ــد الناخبــون السويســريون رفــع ســن التقاعــد  أّي
لــدى النســاء إلــى 6٥ عاًمــا بنســبة ٥٠,6%، بحســب 

نتائــج نهائيــة لالســتفتاء .
وبعــد محاولتيــن فاشــلتين فــي ٢٠٠٤ و٢٠١٧، 
حصلــت الســلطات علــى مــا يكفــي مــن األصــوات 
لفــرض االســتقرار في نظــام ضمان الشــيخوخة الذي 
يتعرض لضغوط كبيرة، فيما متوســط العمر المتوقع 
يزيــد وجيــل فــورة الــوالدات بــدأ يبلغ ســن التقاعد.

وينــص أكثــر أجــزاء االصــالح المقتــرح إثــارة 
للجــدل علــى أن تعمــل النســاء كمــا الرجــال حتــى 
ســن الخامســة والســتين، قبــل إمــكان الحصــول على 
معــاش تقاعــدي كامــل. وتتقاعــد النســاء راهنــا فــي 

الرابعــة والســتين.
وكان البرلمان أقر العام الماضي التدابير الرئيسية 
فــي إصــالح نظــام التقاعــد هــذا والتــي تشــمل أيضــا 
رفــع الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )أقــرت فــي 
اســتفتاء األحد بنسبة ٥٥%(. لكن األحزاب والنقابات 
اليســارية نــددت بهذا اإلصالح معتبــرة انه يأتي على 

حســاب النســاء ودفعــت تاليــا إلى تنظيم اســتفتاء.
واعتبــرت نســاء الحــزب االشــتراكي أن تأييد رفع 
ســّن تقاعــد النســاء إلــى 6٥ عاًما »ليــس فقط خطوة 
كبيــرة إلــى الخلــف مــن ناحيــة المســاواة، بــل أيًضــا 
صفعــة لجميــع النســاء«، داعيــن إلــى تظاهــرة فــي 

بــرن للتنديــد بالنتيجة.
وشــدد معارضــو االصالح علــى التفاوت المســتمر 
فــي األجــور بيــن الرجــال والنســاء، معتبريــن أن من 
الظلــم زيــادة ســن التقاعــد لــدى النســاء مــن دون 

إيجــاد حــل لهــذا التبايــن.
فــي ٢٠٢٠، كانــت النســاء فــي سويســرا يحصلــن 
عمومــا علــى معــاش تقاعــدي أقــل بنســبة ٣٥% مــن 
معــاش نظرائهــم مــن الرجــال، علــى مــا تفيــد وزارة 

االقتصــاد السويســرية.
وُأجــري اســتفتاء أيًضــا على منــع التربيــة المكثفة 
ــى المــزارع  ــذي مــن شــأنه القضــاء عل للمواشــي ال
الصناعيــة فــي بلد ال يزال الطابع الريفــي مهيمنا فيه 
مــع أن مســاهمة القطــاع الزراعــي ليســت بكبيــرة.

وقد رفض هذا األمر بنسبة %6٣.
واعتبــر السويســريون أن رفــاه هــذه الحيوانــات 

محتــرم فــي البــالد.
ــي  ــات مرب ــان ومنظم ــة والبرلم ــت الحكوم وكان

ــادرة.وكاالت ــذه المب ــوة ه ــارض بق المواشــي تع

أعلن جيش بوركينا فاسو مقتل جنديين ومعاونين 
مدنييــن فــي هجــوم إرهابــي علــى دوريــة بشــرق 

. البالد 
وجــاء فــي بيــان للجيــش »تعرضــت وحــدة مــن 
مفرزة كانتشاري العسكرية ومجموعة من المتطوعين 
للدفاع عن الوطن )مســاعدون مدنيون( لهجوم شنته 
مجموعة من اإلرهابيين بين ســاكواني وســامبييري«.

وأضاف أن »القتال أودى لألسف بجنديين واثنين 
من المتطوعين«.

ووقــع الهجــوم فــي إقليــم تابــوا بشــرق بوركينــا 
فاســو الحــدودي مــع النيجــر وبنيــن.

وقــد تكــون الحصيلــة أكبــر بحســب مصــادر أمنية 
ــال أحــد المصــادر  ــاء. وق ــا وكاالت األنب ــت به اتصل
»التقريــر الــذي أعــد اشــار الــى ســتة قتلــى: أربعــة 

جنــود واثنــان مــن المتطوعيــن«.
وأكــد مســؤول عــن المتطوعيــن فــي شــرق البالد 
مقتــل اثنيــن منهــم، مؤكــدا أن »البعــض مــا زالــوا 

فــي عــداد المفقوديــن«.
وبحســب مصدر أمني آخر لقي إرهابيون حتفهم 

فــي المعارك، لكنه لــم يحدد عددهم.
علــى غرار دول الجوار، تواجه بوركينا فاســو التي 
تولــى عســكريون الســلطة فيهــا فــي ينايــر متعهدين 
جعل القتال ضد اإلرهابيين أولويتهم، نشاطا متزايدا 

لتنظيمي »القاعدة« و«داعش« اإلرهابيين.
وخلفــت الهجمــات اإلرهابيــة المتكــررة منــذ 
عــام ٢٠١٥ آالف القتلــى وشــردت حوالــى مليونــي 

شــخص.وكاالت

بعد نجاح الجيش الصومالي بطردها من الجنوب
٧ قتلى و9 جرحى بهجوم إلرهابي«الشباب« في مقديشو

البحرين تستضيف القمة العربية الدولية لألمن السيبراني  

مقتل 5 مسعفين بإعصار نورو في الفيليبين

واشنطن وسيؤل تباشران مناورات بحرية مشتركة

حريق يدّمر مستودعًا بسوق للجملة في باريس

6 وفيات بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا

توقيف مشتبه به رابع بقضية تهديد وزير العدل البلجيكي

ارتفاع ضحايا الكوليرا في سوريا لـ338 إصابة و29 وفاة

فلوريدا وكوبا تستعدان للعاصفة إيان وكندا تحصي أضرار »فيونا«

ردت »حركــة الشــباب« اإلرهابيــة علــى نجاح 
قــوات الجيــش الصومالــي في الســيطرة على عدة 
مناطــق كانــت خاضعــة لهــا فــي وســط وجنــوب 
البــالد، باســتهداف قاعــدة عســكرية إلــى الغــرب 
ــقوط  ــى س ــا أدى إل ــيو م ــة مقديش ــن العاصم م
جرحــى وقتلى تضاربت الروايات بشــأن عددهم.

ــدن  ــب ع ــن النقي ــرز ع ــة رويت ــت وكال ونقل
عمــر، أن االنتحــاري اإلرهابــي كان متنكــرا فــي 
ــاء  ــن أثن ــى آخري ــم إل ــي وانض ــدي نظام زي جن
ــاعة  ــي س ــكرية ف ــدة العس ــى القاع ــم إل دخوله
مبكــرة مــن صبــاح أمس، وأضــاف »فقدنــا جنديا 
وأصيــب عــدد آخر«، مشــيرا إلى تفجيــر المهاجم 

نفســه عنــد نقطــة تفتيــش.
وتحــدث الضابــط فــي الجيــش عبــد اهلل عــدن 
لــوكاالت أنبــاء عالميــة عــن مقتل ســبعة أشــخاص 
ــه  ــا وصف ــا فجــر م ــن بعدم وجــرح تســعة آخري
بإرهابــي يائــس نفســه قــرب مجموعــة مــن 
المجنديــن لــدى تســجيلهم فــي معســكر »نكنك« 

الواقــع فــي جنــوب العاصمــة مقديشــو.
وقــال شــاهد عيــان يدعــى أحمد غوبــي »كنت 
ــا مــن موقــع االنفجــار، كان انفجــارًا هائــال  قريب
ورأيــت قتلــى وجرحــى«، بينمــا قــال شــاهد 
آخــر يدعــى آشــا عمــر »رأيــت عشــرة أشــخاص 
علــى األقــل يتــم نقلهــم فــي ســيارات إســعاف«. 
لكــن العقيــد جامــع حســن الضابــط فــي الجيــش 
الصومالــي أبلــغ فــي المقابــل وكالــة »بلومبــرج« 
لألنبــاء أن الهجــوم أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل 
عــن ١١ شــخصًا وإصابة ١8 شــخصًا آخريــن، بينما 
أكــد أحــد العامليــن فــي مستشــفى المدينــة فــي 
ــن  ــدي وســتة مصابي ــة جن مقديشــو اســتقبال جث

آخريــن.
وأكــد عبــدي علمــي القائــد العســكري بالجيش 
أن عناصــر ميليشــيات »الشــباب« اإلرهابيــة فرت 
ــوات،  ــول الق ــل وص ــوري قب ــة مقوك ــن منطق م
التــي ســيطرت أيضــًا علــى منطقــة تــردو القريبة. 
كمــا ســيطر الجيــش علــى المناطــق الواقعــة بيــن 
ــد  ــي تبع ــي والت ــل عل ــدي وعي ــل ع ــي عي بلدت

حوالــي 9٠ كيلومتــرا جنوبــي مدينــة بلدوينــي.
وجــاءت هــذه التطــورات، فيمــا كشــف أحمــد 
ــي النقــاب  ــة الصومال ــر الداخلي ــم فقــي وزي معل
عــن مشــاركة طائــرات بــدون طيــار فــي القتــال 

الــذي يخوضــه الجيــش الصومالــي ضــد »حركــة 
الشــباب« اإلرهابيــة المرتبطــة بتنظيم »القاعدة« 

اإلرهابي.
ــاء أول  ــة مس ــات تلفزيوني ــي تصريح ــال ف وق
مــن أمــس إن تركيــا انضمــت إلــى تقديــم الدعــم 
الجــوي للقــوات الحكوميــة التــي تقاتــل »حركــة 

الشــباب« اإلرهابيــة .
ــن  ــراف رســمي يصــدر م وهــذا هــو أول اعت
الحكومــة الصوماليــة بشــأن الطائــرات المســيرة 
التــي أبلــغ ســكان مؤخــرًا عــن مشــاهدتها تحلــق 

مــن مطــار العاصمــة مقديشــو.
إلــى ذلــك، أعلــن المتحــدث العســكري للجيش 
المصري، إقالع طائرتي نقل عســكريتين محملتين 
بكميــة مــن المســاعدات المقدمــة إلــى الصومــال 
ــا،  ــن كاهله ــاء ع ــف األعب ــي تخفي ــاهمة ف للمس
ــن  ــى مت ــن عل ــن طبيي ــع بطاقمي ــى الدف ــا إل الفت

الطائرتيــن لتنفيــذ إجــراءات اإلخــالء الطبي لعدد 
ــم  ــر إصابته ــي إث ــش الصومال ــي الجي ــن مصاب م
خــالل العمليــات اإلرهابيــة بالصومــال لتلقــي 
العــالج بمستشــفيات القوات المســلحة المصرية.

وأدرج هــذه الخطوة فــي إطار تنفيذ توجيهات 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، واســتمرار 
الدعــم والتضامــن المصــري فــي مختلــف المحــن 

واألزمــات مع األشــقاء داخل القــارة األفريقية.
وتســارعت وتيرة هجمات »حركة الشــباب« 
اإلرهابيــة منــذ انتخــاب حســن شــيخ محمــود 
رئيســا للصومــال منتصــف شــهر مايــو الماضــي، 
علمــا بأنــه تعهــد مؤخــرًا بشــن حــرب شــاملة 
للقضــاء علــى الحركة اإلرهابيــة ، التي قال إنها 
ــن  ــًا المدنيي ــا بهجمــات، داعي ستســتهدف قريب
إلــى عــدم االقتــراب مــن مناطــق ســيطرة 

اإلرهابيين.وكاالت

أعلنــت مملكــة البحريــن أنهــا ستســتضيف 
ــيبراني،  ــن الس ــة لألم ــة الدولي ــة العربي القم
خــالل الفتــرة مــن الســادس إلــى الثامــن مــن 
ديســمبر المقبــل، بمركــز البحريــن العالمــي 
للمعــارض، وســط حضــور ومشــاركة واســعة 

مــن مختلــف دول العالــم.
وقــال مستشــار األمن الوطنــي قائد الحرس 
الملكــي الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
ــن  ــة، إن األم ــاء البحريني ــة االنب ــا لوكال وفق
الســيبراني يعــد عامــاًل رئيســًيا لألمــن القومي 
والتنميــة االقتصاديــة فــي مملكــة البحريــن، 
حيــث تلتــزم المملكــة بحمايــة مصالحهــا فــي 
الفضاء الســيبراني، وقد وضعت االســتراتيجية 
الوطنيــة لألمــن الســيبراني مــن أجــل معالجة 
ــة  ــة والمتنامي ــيبرانية الحالي ــدات الس التهدي

وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بهــا. 
وتهــدف القمــة إلــى تعزيــز االبتــكار فــي 
ــوء  ــليط الض ــيبراني، وتس ــن الس ــال األم مج
علــى المبادرات العالميــة وأحدث االتجاهات 

فــي هــذا المجــال، إضافــة إلــى مناقشــة 
ــي تواجــه مجــال األمــن  ــات الت ــرز التحدي أب
الشــرق األوســط  الســيبراني فــي منطقــة 
وشــمال أفريقيــا، والعمل علــى تقديم الحلول 
العمليــة ودراســات ألفضــل الممارســات عبــر 
ــة  ــع القم ــث تجم ــية، حي ــات الرئيس القطاع
الخبــراء والقــادة في مجــال األمن الســيبراني 

مــن جميــع أنحــاء العالــم.
 كمــا تهــدف القمــة إلــى توفيــر منصــة تأخذ 
المشــاركين فــي رحلــة شــاملة مــن خالل ورش 
ــات  ــة ومناقش ــدوات تفاعلي ــاكاة ون ــل مح عم
طاولــة مســتديرة، إضافــة إلــى عــدد مــن 
التحديــات والمســابقات الحيــة، التــي ســتضمن 
ــة لألمــن الســيبراني، عــالوة  ــدرة كافي ــاء ق بن
علــى ذلــك، ســتوفر منطقــة الشــركات الناشــئة 
منطقــة مخصصــة للشــركات الناشــئة للتواصــل 
مــع صانعــي القــرار الرئيســيين والمســتثمرين، 
باإلضافة إلى تشــجيع الشــباب ودعم المواهب 

فــي مجــال األمــن الســيبراني.وكاالت

قضــى خمســة مســعفين خالل مــرور اإلعصار 
ــدة  ــي بل ــوا ف ــا كان ــن عندم ــي الفيليبي ــورو ف ن
غمرتهــا الفيضانــات علــى مــا أعلنــت الســلطات 

أمــس االثنيــن.
وقــال اللفتنانــات كولونيــل روموالدو اندريس 
قائــد شــرطة منطقــة ســان ميغيــل قــرب مانيــال 
»لقــد نشــرتهم الحكومــة المحليــة فــي منطقــة 

ــا الفيضانات«. غمرته
وقــال المســؤول عــن الكــوارث الطبيعيــة في 
ســان ميغيــل رينــان هيريــرا إنهــم قضــوا علــى 

األرجــح غرقــا فــي فيضــان نهــر.
واألحــد ضــرب االعصــار نــورو جزيــرة لوزون 
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة وترافق مع رياح 
عاتيــة وأمطــار شــديدة الغــزارة. وبلــغ االعصــار 
ــد الســاعة ١٧,٣٠ بالتوقيــت  اليابســة األحــد عن

المحلــي )الســاعة ٠9,٣٠ ت غ( فــي مدينــة 
بورديــوس علــى جــزر بوليلــو التابعــة لمحافظــة 

كيــزون.
وكان األعصــار مصحوبــا برياح بلغت ســرعتها 
١9٥ كيلومتــرا فــي الســاعة وهــو األقــوى الــذي 

يســجل هــذه الســنة فــي البــالد.
وقــد اجلــي نحو٧٥ ألف شــخص قبــل االعصار 
ــة مــن  ــا حــذرت مصلحــة األرصــاد الجوي بعدم
ــرة فــي مناطــق  ــات كبي مخاطــر حصــول فيضان
البــالد المعرضــة لظواهــر كهــذه. واالثنيــن لــم 

ترصــد أي أضــرار جســيمة علــى الفــور.
وقــال الرئيــس الفيليبينــي فردينانــد ماركــوس 
جونيــور »قــد نظــن اننــا بالغنــا بالتدابيــر. لكــن 
مــا مــن تدابيــر مبالــغ بهــا عندمــا يتعلــق األمــر 

بكــوارث« طبيعيــة.وكاالت

بــدأت كوريــا الجنوبيــة والواليــات المتحــدة 
أمــس االثنين أول مناورات بحرية مشــتركة لهما 
منذ خمس ســنوات قرب شــبه الجزيــرة الكورية 
غــداة إطــالق كوريا الشــمالية صاروخا بالســتيا.

وتشــكل الواليــات الحليــف الرئيســي لكوريا 
الجنوبيــة في مجال األمن وينتشــر نحو ٢8٥٠٠ 
ــة  ــذه الدول ــي ه ــى أراض ــي عل ــدي أميرك جن
لحمايتهــا مــن جارتهــا الشــمالية التــي تمتلــك 

ــالح النووي. الس
ويســعى الرئيــس الكوري الجنوبــي المحافظ 
ــلطة  ــى الس ــل إل ــذي وص ــوك-يول ال ــون س ي
ــكري  ــف العس ــز التحال ــى تعزي ــو إل ــي ماي ف
ــي  ــارب الدبلوماس ــاوالت التق ــل مح ــد فش بع
ــة الســابقة. ــادة الحكوم ــغ بقي ــغ يان ــع بيون م

وقالــت البحريــة الكوريــة الجنوبيــة فــي بيــان 
ــاورات الظهــار العــزم  »لقــد أعــدت هــذه المن
القــوي للتحالــف بين كوريــا الجنوبيــة والواليات 
المتحدة للرد على التحركات الكورية الشمالية”.

وتســتمر المناورات أربعة أيام وتشارك فيها 
أكثــر مــن ٢٠ ســفينة بينهــا حاملــة الطائــرات 
ــد  ــووي »رونال ــع الن ــة بالدف ــة العامل األميركي

ريغــن« فصــال عــن وســائل جويــة كبيــرة.

ــال بحــري  ــات محــاكاة لقت وتشــمل التدريب
منــاورات  إطــار  فــي  لغواصــات  والتصــدي 
ــا  ــى م ــرى عل ــة أخ ــات بحري ــة وعملي تكتيكي

أوضحــت البحريــة.
وتنطلــق هــذه المناورات غداة اختبار بيونغ 
يانــغ لصاروخ بالســتي يندرج في إطار سلســلة 
من التجارب بوشــرت قبل أشــهر عدة. وأقرت 
ــة  ــات دولي ــة لعقوب ــمالية الخاضع ــا الش كوري
بســبب برامــج التســلح التــي تعتمدهــا، مطلــع 
ــا  ــدم تخليه ــد ع ــدة تؤك ــدة جدي ــبتمبر عقي س

ابــدا عــن الســالح النووي.
وتجري واشــنطن وســيول تدريبات عسكرية 
مشــتركة منــذ فتــرة طويلــة. ويشــدد الحليفــان 
علــى الطابــع الدفاعي المحــض لهذه المناورات 
إال أن كوريــا الشــمالية تعتبرهــا تحضيــرات 

لغــزو لألراضيهــا فــي المســتقبل.
ــات المتحــدة  والشــهر الماضــي أجــرت الوالي
وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عســكرية مشــتركة 
بينهمــا منذ ٢٠١8. وكانت المناورات بين البلدين 
ــد-١9 والتقــارب  خفضــت بســبب جائحــة كوفي
الدبلوماســي بيــن ســيول وبيونــغ يانــغ الــذي لــم 

ــا اآلن.وكاالت بعد قائم

تحصــي كنــدا حجم الدمــار الذي خلفــه مرور 
اإلعصــار فيونــا فــي حيــن تســتعد واليــة فلوريدا 
األميركيــة وكوبــا لوصــول العاصفــة إيــان قريبــا 
والتــي قــد تتحــول إلــى »إعصــار شــديد القوة«.

ــر  ــي لألعاصي ــي األميرك ــز الوطن ــال المرك وق
إن العاصفــة إيــان قــد تتحــول إلــى إعصــار وإلى 
إعصــار شــديد القــوة صبــاح اليــوم الثالثــاء قبــل 

أن تضــرب غــرب كوبــا.
ويعتبــر المركــز اإلعصــار »شــديد القــوة« 
عندمــا يترافــق بريــاح ال تقــل ســرعته عــن ١٧8 
كيلومترا بالساعة أي فئات ٣ و٤ و٥ على مقياس 

سافير-سمبسون.
وزرعــت فيونــا التــي باتــت عاصفــة وتضعــف 
تدريجــا وهــي تتجــه شــماال، الدمار على ســاحل 
كندا المطل على المحيط األطلسي فيما اعتبرت 
امــرأة في عداد المفقودين وال يزال حوالى ٣٠٠ 
ألــف منــزل محروما من التيــار الكهربائي األحد.

وقال تيم هيوســتن رئيس وزراء مقاطعة نوفا 
سكوشــا وهــي من أكثــر المقاطعات تضــررا  في 
تصريــح لمحطــة »ســي بــي ســي نيــوز«، »فــي 
النهايــة كانــت العاصفــة التــي تســببت بأكبر قدر 

مــن األضرار حتــى اآلن«.
وأســفر اإلعصــار فيونــا عــن مقتــل مــا ال يقــل 
عن ســبعة أشــخاص األســبوع الماضي، أربعة في 

بورتوريكــو واثنــان فــي جمهوريــة الدومينيــكان 
وواحــد فــي غوادلوب الفرنســية.

ــا  ــة وكوب ــدا األميركي ــة فلوري ــر والي وتتحض
ــان. ــة إي ــة المداري ــول العاصف لوص

وأصــدر المركــز الوطنــي األميركــي لألعاصيــر 
تحذيــرا مــن احتمــال حصــول إعصــار فــي كوبــا 
وتوقــع »تداعيــات كبيــرة« فــي غــرب الجزيــرة.

ــة  ــز أن تتحــول العاصف ــع المرك واألحــد توق
إيــان إلــى إعصــار »شــديد القــوة« في الســاعات 
األربــع والعشــرين أو الثمانــي واألربعين المقبلة 
مــا مــن شــأنه التســبب بأضــرار »مدمــرة« فــي 
منــازل واقتــالع أشــجار والتأثير ســلبا على توزيع 

الميــاه  والكهربــاء.
ويتوقــع أن يصعــد إيــان عبر خليج المكســيك 
باتجاه فلوريدا التي بدأت تتخذ تدابير احترازية.

والغــت وكالة الفضــاء األميركية )ناســا( اقالع 
صــاروخ لهــا باتجــاه القمــر مــن مركــز كينيــدي 
الفضائــي الواقــع فــي هــذه الواليــة فــي جنــوب 

شــرق الواليــات المتحدة.
وأعلــن الرئيــس االميركــي جــو بايــدن »حالــة 
ــا يســمح  ــدا م ــي فلوري ــة ف ــوارئ« الطبيعي الط
بتخصيــص مســاعدات فدرالية، فيمــا دعا الحاكم 
الجمهوري رون ديســانتيس في تغريدة الســكان 

»إلــى توخي الحــذر«.وكاالت

التهــم حريــق كبيــر جــزًءا مــن إحــدى أكبــر 
األســواق فــي العالــم لبيــع المنتجــات الطازجة 

أمــس فــي ضواحــي باريس.
ــر  ــن الخض ــتودًعا لتخزي ــق مس ــر الحري دّم
والفاكهــة فــي مجّمــع رانجيس جنــوب باريس.

وانتشــرت النيران حســبما أفادت السلطات، 
وتصاعــد عمــود مــن الدخــان فــوق الضواحــي 

الجنوبيــة للعاصمــة الفرنســية.
وتمّكــن نحــو مئة عنصر إطفاء من الســيطرة 
ــر،  ــول منتصــف بعــد الظه ــق بحل ــى الحري عل

ولــم تقــع أي إصابــات، وفــق فــرق اإلطفاء.
والمســتودع التــي تــوازي مســاحته مســاحة 
ملعــب كــرة قــدم مملــوك لمجموعــة »لــي آل 
ــال رئيــس  ــدار« Les HallesMandar. وق مان
المجموعــة شــاوول أبرامزيــش »إنهــا صدمــة، 
لكننــا ســعداء بعــدم وقــوع إصابــات«. وأضاف 
»لــن نتمّكــن مــن تلبيــة طلبــات شــركائنا لعدة 

أيام«.
وقــال رئيــس ســوق رانجيس ســتيفان الياني 
»حيــن يقــع مشــّغل فــي الســوق ضحية مأســاة 

مــن هذا النــوع، تتأّثر الســوق بأســرها«.
فــي ســياٍق منفصــل، أعلــن محافــظ منطقــة 
ايــرو الفرنســية أن اســتئناف الحركــة الجويــة 
فــي مطــار مونبولييــه بجنــوب فرنســا المغلــق 

منــذ صبــاح الســبت بعــد انحراف طائرة شــحن 
عــن المــدرج، قــد يتــم »مطلــع األســبوع« إذا 

نجحــت عمليــة نقــل الطائــرة المتضــررة.
وقــال المحافــظ أوغ موتــوه خــالل مؤتمــر 
صحافــي علــى مــدرج المطــار »ال يمكننــي بعد 
تحديــد جــدول زمنــي، نأمــل فــي أي حــال أن 
تســتأنف الرحــالت مطلــع األســبوع المقبــل«.

منــذ الســبت، ُألغيــت أو حّولــت مســارات 
مطــار  مــن  والمغــادرة  القادمــة  الرحــالت 
مونبولييــه الواقــع على ســاحل البحر المتوســط 
والــذي يعبــره نحــو ١9٧ ألــف مســافر شــهرًيا 

فــي موســم الصيــف.
وأضــاف موتــوه »ليــل الجمعــة الســبت عند 
الســاعة ٠٢,٣6 تحديــًدا، انحرفــت طائــرة مــن 
ــك  ــغ ٧٣٧  لشــركة ويســت أتالنتي طــراز بوين
ــرة »فشــلت  ــا أن الطائ عــن المــدرج«، مضيًف

فــي اســتخدام المكابــح بشــكل كاف«.
وانتهــى مســار الطائــرة التــي تنقــل بضائــع 
ــي  ــة ف ــه كّل ليل ــار مونبوليي ــي مط ــّط ف وتح
ــد  ــو عن ــرة ماوغوي ــي بحي ــها، ف ــاعة نفس الس
طــرف المدرج، وغمرت الميــاه مقدمها جزئًيا.

وُأخــرج األشــخاص الثالثــة الذيــن كانــوا 
داخلهــا ســالمين بفضــل التدخــل الســريع لفرق 

ــاذ.وكاالت اإلنق

أعلنــت وزارة الصحة الموريتانية، وفاة ســتة 
أشــخاص جراء اإلصابة بحمى الوادي المتصدع.

وأكــدت الــوزارة -فــي بيــان - أن ســتة 
أشــخاص توفــوا جــراء اإلصابــة بحمــى الــوادي 
المتصــدع، وأن عــدد اإلصابــات بلغ ٢٤ شــخصا 
ــوادي  ــى ال ــم بحم ــدت إصابته ــم تأك )٢٢ منه
المتصــدع و٢ أصيبــا بحمى القــرم الكونغولية(.

ــدت  ــج تأك ــذه النتائ ــان أن ه ــح البي وأوض
ــا. ــراء ٧٢ فحص ــد إج بع

ــار  ــي المخت ــة الموريتان ــر الصح ــل وزي وقل
ــى  ــا إل ــد داهــي مــن خطــورة األمــر، داعي ول
األخــذ بالحيطــة والحــذر مــن خــالل االمتنــاع 
ــات  ــان الحيوان ــرب ألب ــوم أو ش ــن أكل لح ع

المصابــة.وكاالت

أفاد مصدر قضائي أن مشتبها به رابعا أوقف في 
هولندا في إطار التحقيق في شأن تهديد تعرض 
البلجيكي فنسان فان كيكنبورن  له وزير العدل 

مصدره أوساط الجريمة المنظمة.
وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية السبت أن 
الوزير وضع تحت مراقبة مشددة للشرطة في موازاة 
توقيف ثالثة مشتبه بهم في هولندا. وأوضحت 
النيابة الهولندية أنهم ثالثة رجال )٢٠ و٢9 و٤8 

عاما( يحملون الجنسية الهولندية.
وتم توجيه طلب لنقلهم الى بلجيكا.

الرابع  به  المشتبه  أن  وأوضح مصدر قضائي 
بدون  رجل،  أيضا  هو  هولندا  في  أوقف  الذي 

تفاصيل إضافية.
واكد المصدر لوكاالت أنباء عالمية العثور على 
سالح رشاش داخل سيارة تم رصدها قرب منزل 

الوزير في ضاحية كورتريه )شمال غرب(.
الناطقة  تي«  آر  وقناة »في  إذاعة  وتحدثت 
بالهولندية عن محاولة خطف من جانب عصابات 
مخدرات، لكن أي مصدر قضائي لم يؤكد هذه 

المعلومة.

وذكرت صحيفة »فالمند هيت التستي نيوز« 
الفلمنكية أنه تم العثور على اسلحة نارية بينها 
بنادق كالشنيكوف وزجاجات ملئت بالوقود داخل 
السيارة التي رصدت قرب منزل الوزير، علما أنها 

تحمل لوحة هولندية.
وكان الوزير عّلق السبت عبر مواقع التواصل 
مكافحة  مواصلة  على  عزمه  مؤكدا  االجتماعي، 
»الجريمة المنظمة« ومضيفا »لن نستسلم أبدا 
للعنف«. وندد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر 
وكتب  مرفوضا«،  »تهديدا  اعتبره  بما  كرو  دي 

على تويتر »لن ندع أحدا يرهبنا«.
واعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية السبت أنها 
»أبلغت خالل االسبوع الفائت بتهديد محتمل« 
يطاول وزير العدل. واضافت أن تحقيقا عهد به 
الى قاضي تحقيق »لفت سريعا الى وجوب التعامل 

بجدية مع هذا التهديد«.
ووضع الوزير تحت مراقبة الشرطة وألغى بعض 
انشطته التي كانت مقررة في األيام المقبلة. ولم 
تشأ النيابة العامة اإلدالء بأي معلومة أخرى عن 

مجريات التحقيق.وكاالت

أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع العدد 
اإلجمالي لإلصابات بمرض الكوليرا ليصل فى عدد 
بينما  إصابة،  إلى ٣٣8  السورية  المحافظات  من 

وصل عدد الوفيات إلى ٢9 شخصا.
ونقلت وكالة األنباء السورية »سانا« عن مدير 
األمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية 

الدكتور زهير السهوي أن اإلصابات تتوزع في محافظة 
حلب بمعدل ٢٣٠ إصابة، ومدن دير الزور ٥٥ إصابة، 
والحسكة ٢٥، إصابة، والالذقية ١9 إصابة، وحمص 
٥ اصابات، والعاصمة دمشق ٤ إصابات، مشيرا إلى 
أن الوفيات تتوزع في مدن حلب ٢٥ ضحية ودير 

الزور وفيتان، والحسكة وفيتان.وكاالت

جانب من الجيش الصومالي                                     وكاالت

آثار الفيضانات                                                  وكاالت

جانب من الكارثة                                               وكاالت

¢¢ الجيش الصومالي يسحق إرهابيي »الشباب« في مقوكوري
¢¢ مصر وتركيا يدعمان الجيش الصومالي بمكافحة اإلرهاب
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري
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ــمو  ــب الس ــا صاح ــوم به ــي يق ــة الت ــارة الدول ــكل زي تش
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل ورعــاه«، اليــوم، إلى ســلطنة عمــان الشــقيقة تلبية لدعوة 
أخيــه صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن تيمور 
آل ســعيد ســلطان عمــان، وتســتمر يوميــن، محطــة تعكــس 
متانــة العالقــات األخويــة ورؤيــة ســموه التــي عبــر عنها خالل 
إحــدى المناســبات مــن أن :»اإلمــارات وعمان أخــوة متجذرة 
وعالقــات ممتــدة ال تزيدهــا األيام إال رســوخًا وقوة ومحبة«.. 
وبــكل مــا يميزهــا مــن روابــط اســتثنائية تؤكــد أنهــا تمثــل 
تاريخــًا بحــد ذاتــه مــن خــالل جذورهــا العميقــة فــي كافــة 
ــه ومحــاوره وخاصــة مــن حيــث مــا أكســبته جهــود  محطات
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل 
ــن  ــه اهلل«، م ــعيد »رحم ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــراه«، والس ث
فاعليــة لتعزيــز زخــم التعــاون األخــوي وخصوصيتــه القائمــة 
علــى وشــائج المحبــة والقربــى والتعــاون والحــرص المتبــادل 
علــى اســتدامة تنميتــه علــى الصعــد كافــة باالســتناد إلى إرث 
عريــق مــن التنســيق المشــترك النابع مــن قناعة تامــة بوحدة 
المســار والمصيــر وبمــا يحقــق تطلعــات الشــعبين الشــقيقين 
ــة والتطــور  ــز التنمي ــي تعزي والطموحــات بنقــالت دائمــة ف
واالزدهــار، فــكل نجــاح وإنجاز ألي مــن الدولتين موضع فخر 
مشــترك، والروابط التي تأخذ دعائمها من التاريخ والجغرافيا 
ومــا يجمــع الدولتيــن من وحــدة العــادات والتقاليــد والثقافة 
والقيــم وتطابــق الــرؤى لخيــر وصالــح المنطقــة والمجتمــع 
الدولــي والتســهيالت التــي تحــرص كل دولــة علــى تقديمهــا 
ــة  ــات األخوي ــة العالق ــن أصال ــًا م ــرز جانب ــة تب ــا الثاني لرعاي

بيــن الدولتيــن.
التبــادل التجــاري المتزايــد يعكــس مــا تحظــى بــه العالقات 
ــر  ــي التجــارة غي مــن دعــم مشــترك، كمــا أن ارتفــاع إجمال
ــار درهــم خــالل ١٠ ســنوات يعطــي  ــى ٣6٢ ملي ــة إل النفطي
صــورة علــى زخــم التطويــر الدائــم فــي التعــاون الذي يشــمل 
القطاعات الحيوية كاالقتصاد والطاقة وغيرها، ويبين النموذج 
الحضــاري المتقــدم، كمــا أن التوافــق والتطابــق الكبيريــن في 
النهــج السياســي بالبلديــن ومــا يتســم بــه مــن حكمــة وســعي 
لتحقيــق الســالم وتوســيع رقعتــه وتبيــان أهميتــه وضــرورة 
اعتمــاد حلــول سياســية لألزمــات وإنهــاء الصراعــات وإقامــة 
عالقــات دولية تقوم علــى االحترام المتبادل وتحقيق المصالح 
المشــتركة واالســتعداد للمســتقبل واالســتجابة الالزمــة مــع 
التحديــات.. جميعهــا تبيــن قــدرة ال متناهيــة علــى مواصلــة 
المســيرة مــن خــالل أســس قويــة وتقديــم النمــوذج األفضــل 

علــى النتائــج التــي يحققهــا التعــاون األخــوي.
العالقات والنهج الحكيم الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة 
فــي كل مــن اإلمارات وســلطنة عمان الشــقيقة تشــكل ثوابت 
دائمــة لتاريــخ طويــل مــن التعــاون واإلنجــازات التــي تحمــل 

الخيــر والرفعة والمجــد للجميع.

يــروى فــي القصة المشــهورة أن 
أول خطأ حاسوبي كان بسبب حشرة 
وقعــت علــى العتــاد فتســببت فــي 
ــك، كان  ــي، بعــد ذل تمــاس كهربائ
االســم الــذي اصطلــح عليــه للتعبير 
عــن أي خطــأ برمجــي هــو )البق(. 
ــق(  ــف أن لكلمــة )الب ومــن الطري
مــرادف فــي العربية بالنطق نفســه 
لكنهــا تعني حشــرة بعينها ال عموم 
الحشرات كما في اللغة اإلنجليزية، 
ــتخدام  ــائع الس ــى الش ــن المعن لك
)البــق( الــذي يعنــي عطــاًل برمجيــًا 
ليــس منشــأه القصــة المشــهورة 

كمــا يبــدو.
فــي العــام ١9٤٧م، وفــي اليــوم 
التاســع من شهر ســبتمبر بالتحديد، 
ــارك-٢  ــي م ــب اآلل ــل الحاس تعط
فــي جامعــة هارفــارد، بعد دراســة 
ألســباب العطــل، وجــد أن حشــرة 
العثــة قــد وقعــت علــى العتــاد 
ــي  ــبب ف ــا تس ــه، مم ــت في وعلق
تعطــل الدائــرة الكهربائية، ســجلت 
الحادثــة في دفتر الصيانة باعتبارها 
أول عطــل بســبب العثــة، مســجلة 
الوقت والتاريخ إضافة إلى الحشرة 
نفســها أو مــا تبقــى منهــا ملصقــة 

فــي الدفتــر.
قبــل حادثــة )العثــة( بعقــود، 
كان تومــاس أديســون قــد اســتخدم 
مصطلح )البق( في تدويناته مشيرًا 
إلى عطل هنا أو هناك في األجهزة 
التي يعمل عليها، مرة أخرى تكون 
لتومــاس أديســون يــد فــي اختــراع 
آخــر. بعــد عطــل الحاســب اآللــي 
الــذي دون فــي جامعــة هارفــارد، 
شــاع اســتخدام هــذا المصطلــح في 
مجتمع الحاســب اآللــي كثيرًا، وإذا 
كان ألحد يد في شــيوع المصطلح، 
ــادة  ــارك-٢ بقي ــق م فســيكون فري

ــس هوبر. غري
عرفــت غريــس هوبــر إضافة إلى 
ــهيرة  ــارك-٢ الش ــل م ــة عط حادث
ــج  ــة أول معال ــي صناع ــا ف بريادته
حاســوبي، كانــت األوامــر البرمجية 
ــة،  ــة الحاســب الرياضي ــب بلغ تكت

وبالنســبة لغريــس هوبــر وزمالئهــا 
مــن علمــاء الرياضيــات، كان األمــر 
دائــرة  لتوســيع  لكــن  مقبــواًل. 
المشــاركة، رأت هوبــر ضــرورة 
استخدام اللغة اإلنجليزية باعتبارها 
الجميــع  لغــة مشــتركة يفهمهــا 
بنــاء  الحاســوب،  إلــى  للتحــدث 
ــات  ــر نشــأت لغ ــرة هوب ــى فك عل
البرمجــة المعروفــة وفــي مقدمتها 
لغــة )الكوبــول( التــي ســاهمت 
فــي كتابتهــا، واعتمــدت الحقــًا 
لغــة لبرمجــة تطبيقــات الشــركات 

ــة. لمــدة طويل
كان اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة 
المتداولــة لبرمجــة الحاســب تحواًل 
كبيــرًا، فمــع وجــود معالــج يترجــم 
أوامر تكتب باللغة اليومية اتسعت 
دائــرة مطــوري البرمجيــات لتفتــح 
البــاب الحقًا على مصراعيه للجميع 
تقريبــًا. فمــن الشــائع اليــوم تداول 
شــعار )البرمجة للجميع(، لتشــجيع 
المجتمــع في المشــاركة في تطوير 
ــة  ــة التقني ــا اللغ ــات، ألنه البرمجي
األكثــر تــداواًل، ذات العائــد األكبــر 
اقتصاديــًا فــي العالــم، وألن لغــات 
ــًا،  ــدة تقريب ــوم موح ــة الي البرمج
أصبحــت لغة عالمية عابرة للقارات 
تتجــاوز الحواجــز الثقافيــة بيــن 

الشعوب.
نتيجــة للطفــرة البرمجية الكبيرة 
اليوم، بات من المهم إيجاد وســائل 
جديــدة لجعــل العمليــة البرمجيــة 
أقــل تكلفــة وأعلــى جــودة مــع 
توســيع دائرة المشاركة المجتمعية 
أول  فمنــذ  مــدى،  أقصــى  إلــى 
خطــأ حاســوبي إلــى اليــوم، أصبــح 
عــدد األخطــاء وكلفتهــا يتضاعــف، 
الملقــاة  المســؤولية  وأصبحــت 
ــات أوســع وأخطــر. ــى البرمجي عل

عــن »الرياض«

استطاع فريق من الباحثين الوقوف على 
أنماط من التغّيرات التي تطرأ على الحمض 
النووي البشري، والتي من شأنها أن ترشدنا 
إلى األسباب الجينية والبيئية التي تؤدِّي إلى 
اإلصابة بمرض السرطان. وقد أسفر الفريق 
النقاب عنها من خالل فرز مئات الماليين 
من الطفرات، الكامنة في جينومات ما يزيد 

على ١٢ ألف ورم سرطاني.
وُتعد هذه الدراسة، التي ُنشرتها على 
اإلنترنت دورية »ساينس« Science، في 
الحادي والعشرين من إبريل الماضي، األكبر 
 A. Degasperi et al. Science( من نوعها
eable9283; 2022 ,376(. وهي تضيف 
عشرات الُمدَخالت إلى قائمة متنامية من 
باإلصابة  المرتبطة  الطفرية«  »البصمات 
بمرض السرطان، والتي يمكن أن تساعد 
اختيار  على  الحاالت،  بعض  في  األطباء، 

أفضل العالجات لمرضاهم.
ويلعب حجم عينة الدراسة دوًرا مهًما في 
مثل هذه األبحاث، حسبما تقول نوريا لوبيز-

بيجاس، المتخصصة في علم بيولوجيا األورام 
السرطانية الحاسوبي، من معهد بحوث الطب 
في برشلونة بإسبانيا، مشيرة إلى ما كشفت عنه 
الدراسة الجديدة من أنماط نادرة للطفرات، 
لم يكن باإلمكان رصدها من خالل دراسات 
البيانات األصغر حجًما، فتقول  مجموعات 
لوبيز-بيجاس: »عندما يتوفر لديك هذا العدد 
الهائل من الجينومات الكاملة، تزيد قدرتك 
على الوصول إلى مجموعات أكثر شمواًل من 
البصمات الطفرية«، مستدركة: »لكننا ال نزال 
في بداية الطريق. والنتائج التي بين أيدينا 
تبشر بتحقيق الكثير في مساحات التشخيص، 
وعلى صعيد الوصول إلى فهم أفضل للطريقة 

التي تكوَّنت بها تلك األورام«.
يمكن للخلية السرطانية الواحدة أن تضمَّ 
آالف الطفرات، بل قد يزيد عدد هذه الطفرات 
أحياًنا على المليون، لكن حفنة منها تسهم، 
بشكل مباشر، في نشوء األورام السرطانية. 
وقد عكف باحثون لسنوات على فحص البيانات 
ُمسبِّبة  بحًثا عن طفرات  بدقة،  الجينومية 
للسرطان، أماًل في أن تساعدهم هذه الطفرات 

على تطوير عالجات للمرض.
الطفرات  أنواع  أن  جيًدا  العلماء  ويعي 
األخرى قد تحمل بداخلها معلومات قيمة. 
ُتحِدث  للسرطان  المسببة  العوامل  فبعض 
أنماًطا ُمَميِّزًة للورم في الحمض النووي. فعلى 
سبيل المثال، يمكن للضوء فوق البنفسجي 
أن يؤدِّي إلى انتزاع قاعدة السيتوزين )إحدى 
القواعد النيوكليوتيدية في الحمض النووي أو 
الحروف المكونة له، وإحالل قاعدة أخرى 
محلها، هي الثايمين، في مواضع ُمحددة من 
الجينوم(. وتحدث هذه التغيرات عادة في 

األورام الميالنينية.
ويمكن تشبيه أنماط الطفرات تلك بآثار 
أقدام على رمال شاطئ، حسبما تقول سيرينا 
ِنك-زاينال، المتخصصة في البيولوجيا الحاسوبية 
المتحدة،  بالمملكة  كمبريدج  جامعة  من 
والمشاركة في الدراسة المنشورة في دورية 
»ساينس«، والتي توضح ذلك قائلة: »تبدو 
آثار األقدام على الرمال عشوائية أحياًنا، لكنها 
ليست كذلك. فثمة سبب محّدد أدَّى إلى 
وجودها. وبفحصها بدقة، يمكننا تمييز صاحبها 
عن غيره، كأن نمّيز اإلنسان عن الحيوان، أو 
الكلب عن الطائر، أو حتى الشخص البالغ عن 
الطفل. بل يمكننا معرفة ما إذا كان أصحاب 

هذه اآلثار يمشون، أم يركضون«.

في السابق، ُنشرت في عام ٢٠٢٠ أكبر 
دراسة تناولت البصمات الطفرية. وفيها، حلَّل 
فريق بحثي قرابة ٥ آالف من التسلسالت 
الجينومية الكاملة، والمأخوذة من عّينات أورام 
جمعها علماء من جنسيات مختلفة في عدد 
 L. B. Alexandrov et al.( من دول العالم

.)Nature 578, 94–101; 2020
أما الدراسة الجديدة، فقد حلَّل باحثوها 
بيانات أكثر من ١٢ ألف من جينومات األورام 
السرطانية، جمعتها هيئة الخدمات الصحية 
من  كجزء  المتحدة،  المملكة  في  الوطنية 
مشروع المائة ألف جينوم في إنجلترا. بعد 
ذلك، استخدم الفريق البحثي تلك البيانات 
التي ُنِشرت قباًل للتحقق من صحة اكتشافاتهم. 
وقد شمل ذلك تطوير أدوات جديدة لتحليل 
البيانات، وبناء خوارزمية قادرة على تناُول مئات 
اآلالف من الطفرات بالدراسة، حسب قول 
أندريا ديجاسبيري، المتخصص في البيولوجيا 
الحاسوبية من جامعة كمبريدج، وأحد المؤلفين 

المشاركين في هذه الدراسة.
وقد أسفر هذا العمل البحثي، الذي شمل 
عّينات من ١9 نوًعا من األورام، عن اكتشاف 
عشرات البصمات الطفرية الُمَميِّزة لهذه األورام، 
والتي لم تكن معروفة من قبل، وأمكن عزو 
بعضها إلى أوجه قصور في آليات محددة 

تسلكها الخلية إلصالح الحمض النووي.
ويمكن القول حالًيا إن الباحثين قد رصدوا 
تقريًبا جميع البصمات الطفرية الشائعة، على 
المتخصص  ديفيد سوتس،  به  أفاد  ما  حد 
في بيولوجيا األورام السرطانية، من مركز 
بحوث العلوم الطبيعية في بودابست. والذي 
أضاف قائاًل: »من المستبعد، على ما يبدو، 
أن تكون اآلليات البيولوجية األساسية وراء 
حدوث الطفرات قد ُأغفلت في هذه المرحلة«. 
بيد أن البحث عن بصمات طفرية نادرة، 
توجد في أقل من ١% من األورام داخل عضو 
معين، سيستمر على األرجح، خاصة في ظل 
ما يشهده العالم من ازدهار للبحوث الخاصة 

بجينومات األورام السرطانية.
وإضافة إلى استكشاف مزيد من البصمات 
الطفرية، يأمل ديجاسبيري في أن يتمكَّن من 
تتُبع أصول البصمات الطفرية األكثر غموًضا، 
التي لم يتمكن العلماء بعد من اكتشاف العالقة 
بينها وبين أحداث بيولوجية مسببة لبعض األورام 
السرطانية. ويعتزم ديجاسبيري أيًضا دراسة 
أنواع أخرى من التغيرات الوراثية. فالدراسة 
الحالية ركزت على تغيرات طفيفة، ينحصر 
نطاق حدوثها بين قاعدة نيوكليوتيدية )حرف 
واحد من الحمض النووي( وثالثة قواعد )ثالثة 
حروف منه(. إال أنه من المعروف أن تغيرات 
الحمض النووي تكون أوسع نطاًقا، إذ يمكن 
أن ُتمَحى تتابعات معينة لقواعد نيوكليوتيدية 
بالحمض النووي، أو ُتغَرس تتابعات إضافية، 
أو ُيعاد ترتيب هذه القواعد النيوكليوتيدية 
في مقاطع كبيرة من شريط الحمض النووي.

ويبقى األمل معقوًدا، حسب رأي ديجاسبيري، 
على أن تتمّكن تلك الدراسات في نهاية المطاف، 
للسرطان، يمكن  إلى عالجات  التوصل  من 
مواءمتها لتناسب حالة كل مريض. ويضيف: 
»عندما نصل إلى فهم جّيد آللية حدوث الورم، 
يصبح بإمكاننا فهم العالقة الممكنة بينه وبين 

العقاقير.عن »دورية نيتشر«

كنز من المعلومات الجينومية يُدل على أصول األورام السرطانية

الخطأ الحاسوبي األول

اإلمارات وُعمان.. عالقات أخوية تزداد رسوخًا

يومية سياسية مستقلة

عندما نصل إلى فهم جّيد آللية 
حدوث الورم، يصبح بإمكاننا فهم 
العالقة الممكنة بينه وبين العقاقير

من المهم إيجاد وسائل جديدة لجعل 
العملية البرمجية أقل تكلفة وأعلى 
جودة مع توسيع دائرة المشاركة 
المجتمعية إلى أقصى مدى

هايدي لدفورد
صحفية علمية

زياد آل الشيخ
كاتب عربي

ُعمان واإلمارات.. السند والعضيد

منذ أن بدأت العمل في بالط صاحبة 
الجاللة التقيت بصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة “حفظه اهلل ورعاه” في 
أكثر من مناسبة، ولعل عملي كمدير لمكتب 
جريدة االتحاد في مسقط في التسعينيات 
للقاء  مجال  لي  فتح  الماضي  القرن  من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
سمو  وأخيه  ورعاه”  اهلل  »حفظه  نهيان 
وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الخارجية والتعاون الدولي وآخر لقاء كان 
إبان انعقاد القمة الخليجية العربية اإلسالمية 

في العاصمة الرياض. 
اليوم يحل صاحب السمو رئيس الدولة 
»حفظه اهلل ورعاه” ضيفًا كبيرًا على سلطنة 
عمان تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
المعظم “حفظه اهلل ورعاه” وهذه الزيارة 
ترسيخ  على  ستعمل  المستوى  الرفيعة 
وتمكين تلك العالقات الضاربة في أعماق 
التاريخ وقد وصفها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان«حفظه اهلل ورعاه” 
باألخوة  المتجذرة وبأنها عالقات ممتدة ال 

تزيدها األيام إال رسوخًا وقوة ومحبة، هذه 
الحقيقة الصادقة التي يحملها سموه الشك 
أنها تقابلها حقيقة المحبة واألخوة التي 
يكنها الشعب العماني لكل مواطني دولة 
اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا. 
جسد  هم  واإلماراتيون  العمانيون 
واحد  دم يجري في وريد واحد، وصدق 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” عندما جسد 
العمانية  اإلماراتية  العالقات  خصوصية 
وعمقها التاريخي، حيث قال: “عمان منا 
ونحن منهم، أخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا”.

أيضا  يحمله  المتبادل  الشعور  هذا 
في  وأشقاءهم  إخوتهم  تجاه  العمانيون 
الجارة الشقيقة اإلمارات الكبيرة في عطاءها 

ومحبتها للعمانيين.
ثمار  تجنيان  واإلمارات  عمان  اليوم 
هذه العالقات المتجذرة برؤية مستقبلية 
عميقة، هذه الرؤىة من شانها أن تساهم 
في دعم المزيد من التقارب بين البلدين 
الشقيقين وسوف تكون الرؤية المستقبلية 
بعد هذه الزيارة التاريخية لضيف عمان 

الكبير والكريم صاحب السمو الشيخ محمد 
ورعاه”  اهلل  “حفظه  نهيان  آل  زايد  بن 
مختلفة وسوف تخدم مصالح البلدين على 
مختلف األصعدة وتساهم في تعميق التعاون 
والتنسيق المشترك في مختلف المجاالت 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية والثقافية 
يلبي  بما  األمام  إلى  ودفعها  والتنموية، 
إلى  أهدافهما  ويحقق  البلدين  تطلعات 

التنمية المستدامة.  
العمانية  العالقات   الكل يدرك حجم  
اإلماراتية والتي تتميز بخصوصيتها  الفريدة 
نسجتها صلة األرحام والقربى والمصاهرة، 
والموروث الثقافي، وجعلتها راسخة على 
مر العقود، وال شك أنها بعد هذه الزيارة 
بعمق  وصفه  يمكن  ملفتًا  نموًا  ستشهد 
الشراكة االستراتيجية تخدم مصالح البلدين 
إطار  في  أو  الثنائي  الصعيد  على  سواء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو 

على المستوى اإلقليمي والعالمي.  
 ولعل هذه الزيارة تعيد لألذهان تلك 
لدولة  المؤسس  للوالد  التاريخية  الزيارة 
اإلمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
إلى سلطنة عمان في عام ١99١ والتي ظلت 
راسخة في وجدان العمانيين حيث شكلت 
التعاون  وقتها منعطفًا مهمًا في مسيرة 
بين البلدين، والتي تم على أثرها تشكيل 
لجنة عليا مشتركة بين البلدين وال زالت 
هذه اللجنة قائمة تؤدي ويتطلع الشعبين 
تفعيل أعمال هذه اللجنة واللجان األخرى 

واالتفاقيات الموقعة بين البلدين خاصة 
تلك االتفاقيات التي لها عمق في التكامل 
االقتصادي التي   يعمل من اجلها البلدان 
على تعزيز األنشطة التجارية واالستثمارية 
من  العديد  في  الشراكة  وتنمية  بينهما 
فيها  بما  الحيوية  االقتصادية  القطاعات 
قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة وحلول 
المياه والخدمات المالية والدعم اللوجستي 
واإلنشاءات والعقارات وريادة األعمال   واجزم 
كمتابع أن أعمال اللجنة العليا المشتركة 
بين اإلمارات وسلطنة عمان والتي أنشئت 
في مايو ١99١، ستنتعش خالل المرحلة 
القادمة كما سنشهد تطورًا ملحوظًا في 
دعم العالقات االقتصادية  في مجاالت: 
البري  النقل  واتفاقية  الجوية،  الخدمات 
الدولي للركاب والبضائع، واالتفاقية الثنائية 
للربط الكهربائي والتجارة غير النفطية إلى 
مستويات أفضل، والشك أن نمو العالقات 
آفاقًا  تفتح  واالستثمارية سوف  التجارية 
في تشغيل موطني البلدين في المشاريع 

المشتركة.
 نسأل اهلل ان يوفق القيادتين الحكيمتين 

بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
 فأهاًل بكم أبا خالد ضيفًا كريمًا فنحن 

الضيوف وأنتم أصحاب الدار.

حمود بن علي الطوقي
كاتب ُعماني

العمانيون واإلماراتيون هم جسد 
واحد  دم يجري في وريد واحد

لمحاصرة  تقليدية  غير  حلول  توجد  ال 
التضخم المستشري في السوق األمريكية؛ 
الفيدرالي  االحتياطي  حال  لسان  هو  هذا 
الفيدرالية  اللجنة  قررت  فبعدما  حاليًا. 
للسوق المفتوحة رفع سعر الفائدة للمرة 
الخامسة على التوالي خالل العالم الحالي 
٢٠٢٢ لتصبح في نطاق ٣,٢٥%، ومن بين 
بدائل عدة تملكها السياسة النقدية، مازال 
بنك االحتياطي الفيدرالي يشهر سالح الفائدة 
بأن  منه  إيمانًا  الغالء،  المرتفعة في وجه 
أسعار الفائدة هي األداة النقدية الكالسيكية 
األعلى جدوى واألكثر فاعلية واألسرع تأثيرًا 
في الحالة األمريكية الشديدة الخصوصية.

ويبدو أن االحتياطي الفيدرالي لم يعد 
سياسته  تخلقها  التي  بالضغوط  كثيرًا  يعبأ 
للتشدد النقدي، وهو األمر الذي بات واضحًا 
في قبوله تحمل االقتصاد األمريكي لآلثار 
والتكاليف السلبية لتلك السياسة، مثل آثارها 
الموازنة  وعجز  الخارجية  المديونية  على 
طبعًا عن  ناهيك  التكاليف،  تضخم  وحتى 
ومعدالت  األسهم  أسعار  على  تداعياتها 
االستثمار والتشغيل والتصدير والنمو. وإذا 
كان الحال كذلك، فإن سؤالين على جانب كبير 
من األهمية يطرحهما التأمل في المستقبل 
القريب للفائدة األمريكية؛ أولهما يستفهم عن 
المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الفيدرالي 
األمريكي في رفع الفائدة ومدى قدرته على 
تحمل تبعاتها المحلية. والثاني يبحث في 

اآلثار الخارجية االنتشارية لهذا النهج األمريكي 
وعالقته بالسياقات اإلقليمية والدولية التي 

تعج بالمشكالت االقتصادية والسياسية.
على أن رفع الفائدة المتتالي في خمسة 
من ثمانية اجتماعات عقدتها اللجنة الفيدرالية 
يعني  سنويًا  المفتوحة  للسوق  األمريكية 
ببساطة أن االقتصاد األمريكي أمام احتمالين؛ 
فإما ضعف كامن في فعالية هذه السياسة 
وبطء ملحوظ في محاصرتها للتضخم، أو 
أن تكاليفها وتداعياتها مازالت في الحدود 
المقبولة اقتصاديًا. وبالنسبة للفعالية، فإن 
معدالت الزيادة في األسعار األمريكية لم 
تستجب للرفع المتتالي في أسعار الفائدة، 
بل وفاقت معدالت التضخم التوقعات في 
األشهر التالية لرفع الفائدة، وتحديدًا في 
ويوليو وسبتمبر من  ويونيو  ومايو  إبريل 
في  التضخم  معدل  ليحّلق  الحالي؛  العام 
له  مستوى  أعلى  عند  األمريكية  األسواق 
في يوليو الماضي حول معدل 9,١%. وكما 
هو واضح، فإن التشديد النقدي لم يمارس 
األثر المتوقع واآلنّي لوقف زحف التضخم 

على األسواق األمريكية.
وفيما يخص تكاليف وأعباء هذه السياسة 
الساحبة للسيولة الدوالرية والضاغطة على 
ومادامت  المحلية،  األسواق  في  الطلب 
معدالت البطالة األمريكية المتزامنة معها 
والمتأثرة بها متقلبة بين صعود وهبوط، ثم 
انتهى بها المطاف لنحو ٣,٧% في سبتمبر 
اندالع  عشية   %٤ بمعدل  مقارنة  الحالي، 
الحرب الروسية-األوكرانية في فبراير الماضي؛ 
فإن ذلك قد أعطى - واليزال - للفيدرالي 
األمريكي قدرة أكبر على المناورة ومساحة 
للتشدد، السيما وأن مؤشرات  أكبر  زمنية 
البطالة وبيانات التوظف األمريكي لها دور 
دعائي شديد التأثير في الدفاع عن سياسات 

االحتياطي الفيدرالي.
الية لسياسة رفع  ولعل جوهر التأثير والفعَّ
سعر الفائدة األمريكية في محاصرة التضخم 
يتحدد بالمكانة الدولية التي يحتلها االقتصاد 
المكانة، ومن  األمريكي حاليًا. فعبر هذه 
خالل قنوات التأثير في متغيرات االقتصاد 
العالمي وخصوصًا في حجم السيولة الدولية، 
أمكن لالحتياطي الفيدرالي مقاومة الضغوط 
ل التكاليف التي تنشأ عن الرفع المستمر  وتحمُّ
ألسعار الفائدة المحلية وتصدير جزء منها 
ألصقاع مختلفة من العالم. إن نظرة سريعة 
على مؤشر الدوالر األمريكي أمام العمالت 

الدولية كفيلة بتوضيح ذلك.
ذلك أن وضعية الدوالر القوي التي 
تحققت بوصول مؤشر الدوالر )مقارنة 
بسلة عمالت دولية( لنحو ١١٢ درجة 

بعدما كان ال يزيد على 96 درجة في 
محصلة  إال  هي  ما  الماضي،  فبراير 
طبيعية لتكالب رؤوس األموال الدولية 
على االقتصاد األمريكي من كل حدب 
وصوب، إما ثقة منها باالقتصاد األمريكي 
أو  األزمات،  به  تعصف  عالم  ظل  في 
لالستفادة من العوائد المرتفعة والخالية 
المخاطر التي تقدمها السندات األمريكية. 
وإذا كانت هذه التدفقات الرأسمالية قد 
خّلفت وراءها عجوزات ضخمة وصدمات 
مفاجئة في موازين مدفوعات االقتصادات 
المدينة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية؛ 
فإنها كانت بمثابة العامل الموازن لألداء 
االقتصادي األمريكي مع كل تصاعد حدث 
في سياسة التشديد النقدي. وبرغم تأثيرها 
على مؤشرات المديونية، فالماثل اآلن أن 
الدوالرات األمريكية المتدفقة في شرايين 
السيولة الدولية آن لها أن تعود مؤقتًا 
لتعين الفيدرالي األمريكي على مقاومة 
الضغوط وتناصره في حربه على التضخم.

االحتياطي الفيدرالي يقاوم الضغوط
الية لسياسة  جوهر التأثير والفعَّ
رفع سعر الفائدة األمريكية في 
محاصرة التضخم يتحدد بالمكانة 
الدولية التي يحتلها االقتصاد 
األمريكي حاليًا

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية



21العدد )٣8٥٥( الثالثاء غرة ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

العالميــة  اإلمــارات  شــركة  وقعــت 
لأللمنيــوم أمس اتفاقية مــع وزارة الطاقة 
والبنيــة التحتيــة لالنضمــام إلــى مبــادرة 
ــن«،  ــي الهيدروجي ــادة ف ــارات »الري اإلم
وذلــك من أجل استكشــاف فرص التعاون 
بين الصناعــات وإجراء المزيد من البحث 
والتطويــر فــي االســتخدامات المســتقبلية 

للهيدروجيــن فــي إزالــة الكربــون.
شهد - حفل التوقيع في موقع الطويلة 
التابع لشــركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
- معالــي ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس 
المزروعــي وزيــر الطاقــة والبنيــة التحتية 
، وعبــداهلل كلبان العضو المنتدب لشــركة 

اإلمــارات العالمية لأللمنيوم.
ــدس  ــعادة المهن ــة .. س ــع االتفاقي وق
شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية 
التحتيــة لقطــاع الطاقــة والبتــرول، وعبــد 
الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشــركة 

ــة لأللمنيوم. اإلمارات العالمي
وتتمتــع اإلمــارات بمكانــة متميــزة 
تســاعدها على ريادة اقتصاد الهيدروجين 
الناشــئ، ويمكــن اســتخدام الهيدروجيــن 
بــداًل مــن الغــاز الطبيعــي فــي عمليــات 
إنتاج البخار وتشغيل التوربينات واألفران 

فــي مصاهــر الشــركة.
وســتعمل اإلمارات العالمية لأللمنيوم، 
بعــد التوقيــع علــى مبــادرة »الريــادة في 
الهيدروجين«، مع الشــركات األخرى على 
استكشــاف اإلمكانات التقنية واالقتصادية 
للهيدروجين في عمليات إنتاج األلمنيوم، 
باإلضافــة إلــى عمليــات سلســلة التوريــد 

المحلية للشــركة.
وبانضمامهــا إلــى مبــادرة »الريادة في 
الهيدروجيــن«، ســتصبح شــركة اإلمــارات 
العالميــة لأللمنيــوم أيضــًا عضــوًا فــي 
»ائتالف أبوظبي للهيدروجين« و »اللجنة 
الفنية الوطنية للهيدروجين« التي أسستها 
وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة فــي عــام 
٢٠٢٠ مــن أجــل تقييــم دور الهيدروجيــن 

فــي نقــل الطاقــة وإمكانيــة التصديــر.
المبــادرات  هــذه  جميــع  وتهــدف 
والبرامــج إلــى تحقيــق طمــوح دولــة 
ــى  ــة عل ــة الدول ــز مكان ــارات وتعزي اإلم
المســتوى العالمي في مجال الهيدروجين 
منخفــض الكربــون، حيــث تنفــذ الدولــة 
ســبعة مشــاريع تســتهدف ٢٥% من حصة 

أســواق التصدير الرئيســية بما فيها اليابان 
وكوريا الجنوبيــة وألمانيا والهند باإلضافة 
إلى األســواق التي تتمتــع بإمكانات كبيرة 

فــي أوروبــا وشــرق آســيا.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي 
: »إن دولة اإلمارات تواصل جهودها في 
اتخــاذ خطــوات راســخة للنهــوض بقطــاع 
الطاقة النظيفة، ال سيما طاقة الهيدروجين، 
ــي  ــز عالم ــة كمرك ــة الدول ــز مكان وتعزي
لالقتصــاد األخضــر المســتدام، تماشــيًا مع 
الرؤية االستشرافية لصاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
»حفظه اهلل«، وأخيه صاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
»رعــاه اهلل« ، وإخوانهــم أعضــاء المجلس 
األعلــى لالتحاد حــكام اإلمــارات، وتنفيذًا 
لـــ »مشــاريع الخمســين«، وصــواًل لمئوية 

اإلمارات ٢٠٧١«.
وأضــاف : » إن اتفاقيــة انضمام شــركة 
ــادرة  ــوم لمب ــة لأللمني ــارات العالمي اإلم
تحقيــق الريــادة فــي مجــال الهيدروجيــن 
التــي أعلنــت عنها دولــة اإلمــارات ممثلة 
بوزارة الطاقة والبنية التحتية أثناء مؤتمر 
األطــراف لتغيــر المنــاخ »COP٢6« فــي 
غالسكو، ســتخلق نموذجًا جديدًا للتعاون 
البّنــاء في تعزيز مكانة طاقة الهيدروجين 
بوصفها عاماًل حاســمًا إلزالــة الكربون من 
ــا، وإن  ــي يصعــب تخفيفه الصناعــات الت
دولــة اإلمــارات تنظر لطاقــة الهيدروجين 
كوقود واعد للمســتقبل وأحــد الممكنات 
الرئيســية للوصــول إلــى الحيــاد المناخــي 
ومستهدفات المبادرة االستراتيجية للحياد 
المناخي ٢٠٥٠، وإن مثل هذه الشــراكات 

ستسهم ف

وأوضــح معاليــه، أن مثل هــذا التعاون 
يعــزز مكانــة دولــة اإلمــارات كواحدة من 
أكثــر دول العالــم دعمــًا للطاقــة النظيفة، 
وكذلــك ريادتهــا فــي مجــال الهيدروجين، 
ــة  ــة والبني وتعــزز مســاهمة وزارة الطاق
العالميــة  اإلمــارات  وشــركة  التحتيــة 
ــة  ــق أهــداف الدول ــوم فــي تحقي لأللمني
المناخيــة، وهي خطوة متقدمة في جعل 
اإلمــارات قــوة مؤثــرة فــي مجــال الطاقــة 
النظيفــة، ال ســيما الهيدروجين، بفضل ما 
تمتلكــه مــن مقومــات تمكنهــا مــن قيادة 
التحــّول فــي قطــاع الطاقــة حــول العالم.

وأكــد أن وزارة الطاقــة والبنية التحتية 
على أتم االســتعداد لتقديــم الدعم الالزم 
لجميــع شــركائها محليًا وإقليميــًا وعالميًا، 
لتمكيــن وتطويــر قطــاع الطاقــة النظيفــة 
منخفضة االنبعاثــات الكربونية، والتعاون 
البّناء لتحقيق تطلعات الدولة في إحداث 
تغير إيجابي في قضية المناخ، والمحافظة 

علــى البيئة والمــوارد الطبيعية.وام
مــن جانبه، قــال عبد الناصــر بن كلبان 
: »ُيشــكل اســتخدام األلمنيــوم واالعتمــاد 
عليه عاماًل أساســيًا فــي إزالة الكربون في 
العديــد مــن القطاعات األخــرى، في حين 
إزالــة الكربون من عمليــة إنتاج األلمنيوم 
بحــد ذاتــه تحديــًا كبيــرًا. ويعد اســتخدام 
الهيدروجين بداًل من الغاز الطبيعي جزءًا 
مــن الحــل المحتمل، ونتطلع إلى تســريع 
ــا فــي هــذا المجــال بالشــراكة مــع  عملن
األعضــاء اآلخريــن فــي مبــادرة »الريــادة 
فــي الهيدروجيــن«، ومــن خــالل التعــاون 
مــع وزارة الطاقة والبنيــة التحتية، ودعمًا 
للمبــادرة االســتراتيجية للحيــاد المناخــي 
بحلــول عــام ٢٠٥٠ في دولــة اإلمارات ».

ــه فــي العــام ٢٠٢١، وقعــت  يذكــر أن
اإلمــارات العالميــة لأللمنيــوم مذكــرة 
تفاهــم مع جنــرال إلكتريك لوضع خارطة 
ــات  ــن توربين ــون م ــة الكرب ــق إلزال طري
الغــاز العمالقــة التابعــة لشــركة اإلمارات 
العالميــة لأللمنيــوم عــن طريــق التحــول 

إلــى الهيدروجيــن.
ويعتبــر إنتــاج األلمنيــوم عمليــة كثيفة 
االســتخدام للطاقــة، فيمــا ُيعــزى أكثر من 
نصف انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
الحــراري فــي صناعــة األلمنيــوم العالميــة 

ــد الكهرباء.وام إلى تولي

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية ، 
الدورة األولى من جائزة البحث واالبتكار 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، تحت رعاية معالي سهيل 
بــن محمــد فــرج فــارس المزروعــي وزير 

الطاقــة والبنية التحتية .
يأتــي إطــالق الجائــزة فــي إطار ســعي 
الــوزارة المتواصل نحو تعزيــز النجاحات 
والمنجــزات التــي تــم تحقيقهــا ومواصلة 
مســيرة اســتدامة العمــل المبــدع والفكر 
المبتكــر، وذلــك عبــر تحفيــز المواهــب 
المحليــة واإلقليمية والعالمية للمشــاركة 
ــي  ــل الحكوم ــاذج العم ــم نم ــي تصمي ف
ــود  ــع الجه ــا ينســجم م المســتقبلي، بم
الوطنيــة لتحقيــق مســتهدفات الخمســين 
عامــًا المقبلــة وصــواًل لمئويــة اإلمــارات 

.٢٠٧١
مســّرع  بمثابــة  الجائــزة  وتعتبــر 
لتقديــم حلــوٍل ملموســة  اســتراتيجي 
ومبتكــرة للتحديــات في قطاعــات الطاقة 
والبنيــة التحتيــة والنقــل واإلســكان، مــا 
والتوجهــات  الــوزارة  أهــداف  يدعــم 
االســتراتيجية الوطنيــة لدولــة اإلمــارات.

وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة 
تتمثــل فــي تأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى 
مرونــة قطاعــات الطاقة والبنيــة التحتية، 
وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول 
ــول  ــى حل ــة إل ــل، إضاف مســتقبلية للتنق
إســكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، 

واألمــن المائي واســتدامة المياه.
والجائــزة موزعــة علــى ٣٠ فئــة تضــم 
مؤسســات القطاع الحكومي، والجامعات 
ــاع  ــات القط ــوث، ومؤسس ــز البح ومراك
الخــاص مــن شــركات متخصصــة فــي 
مجــاالت الطاقــة والبنيــة التحتيــة والنقل 
واإلسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، 

والباحثيــن مــن أفــراد وخبــراء.
ــزة  ــة للجائ ــة المنظم ــددت اللجن وح
ــام الجــاري  ــخ ٣٠ ديســمبر مــن الع تاري
ــا  ــزة، فيم ــم للجائ ــًا للتقدي ــدًا نهائي موع
ســيتم اإلعــالن عــن الفائزيــن خــالل 
فبرايــر  فــي  الــوزارة  تنظمــه  حفــل 
٢٠٢٣، وســيتضمن تكريــم ٢٥ فائــزًا.٣ و 
دعــت اللجنــة الفئــات المســتهدفة محليًا 
وإقليميــًا وعالميــًا للمشــاركة فــي جائــزة 
ــة للبحــث  ــة التحتي ــة والبني وزارة الطاق
واالبتــكار، التي تســتهدف تســليط الضوء 
علــى أبــرز وأحدث االبتــكارات واألبحاث 

والمشاريع التطبيقية، والفرص المستقبلية 
والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة 
التحديــات الحاليــة والمســتقبلية فــي 
مجــاالت الطاقــة والبنيــة التحتيــة والنقل 
واإلســكان، وتعزيــز مفهوم جــودة الحياة 
والرفاهيــة، وذلك من خــالل زيارة موقع 
.MOEI.GOV.AE ــي الوزارة اإللكترون

ــي  ــاركة ف ــتراطات المش ــمل اش وتش
الجائــزة، تقديــم بحــث واحــد فقــط 
يكــون  الجائــزة، وأن  فــي  للمشــاركة 
ــزة، وأن  ــة للجائ ــة المتقدم ــم الجه باس
يكــون مقدمــًا بإحــدى اللغتيــن العربيــة 

ــر  ــاًل وغي ــة، وأن يكــون أصي أو اإلنجليزي
حائــز علــى جائــزة مــن أي جهــة أخــرى، 
وأن يكون طلب الترشيح للجائزة بتوصية 
مــن الجهــة التــي يعمــل بهــا المتقــدم /ال 
يطبــق علــى فئــة االفــراد/، إضافــة إلــى 
جاهزيــة المرشــحين للجائــزة لتقديــم 
عــرض مرئــي لمنهجيــة ونتائــج البحــث.

وســيتم اســتبعاد األبحاث التي ليســت 
من ضمن مواضيع الجائزة وغير مستوفية 
لمتطلبات وشــروط الجائــزة، مع إمكانية 
تطبيــق المقترحــات الــواردة فــي نتائــج 
البحــث بصــورة عمليــة، فيمــا ستســمح 
الجائــزة بقبــول األبحــاث واإلنجــازات 
ــن  ــابقين م ــن س ــرة عامي ــة لفت التطبيقي

تاريــخ اإلعــالن عــن الجائــزة.
من جانبه قال ســعادة المهندس حسن 
محمــد جمعــة المنصــوري وكيــل وزارة 
ــة  ــة لقطــاع البني ــة التحتي ــة والبني الطاق
التحتيــة والنقــل تعــد جائــزة البحــث 
واالبتكار مسارًا لالرتقاء بمنظومة البحث 
واالبتــكار، وميدانًا للتنافــس بين مختلف 
القطاعات لتعزيز مستوياتها وتطوير كفاءة 
ــر  ــادة فــي تطوي ــكار والري العمــل واالبت
الخدمــات المقدمــة للمجتمــع بما يحقق 
أفضــل المعاييــر واألهداف االســتراتيجية 
فــي الوزارة ، كما تدعــم الريادة العالمية 
المســتدامة لدولــة اإلمــارات فــي الطاقــة 
والمياه والبنية التحتية واإلسكان والنقل.

وأوضح ســعادته أن الجائزة تســتهدف 
تعزيــز عالقــة الــوزارة مــع شــركائها 
االســتراتيجيين والمجتمــع مــن خــالل 
ــن  ــن والمبتكري ــجيع الباحثي ــم وتش دع
ــة  ــة والطاق ــة التحتي ــاالت البني ــي مج ف
واإلســكان علــى المســتوى الفــردي أو 
الفرق الهندسية، وأنها تهدف إلى تشجيع 
الباحثيــن والشــركاء للقيــام بــدور فاعــل 
وإيجابي في إجراء دراســات في مجاالت 
الطاقة والبنية التحتية والنقل واإلســكان، 
وتأكيــد دور الــوزارة القيــادي فــي مجــال 
تفعيــل الشــراكة والتعــاون مــع مختلــف 
االســتراتيجيين  والشــركاء  المؤسســات 
ــة  ــة التحتي ــة والبني ــاالت الطاق ــي مج ف
واإلســكان، إلــى جانــب تبّنــي التوصيــات 
المرتبطــة بتقديم حلول مبتكرة لمعالجة 
التحديــات القائمــة بالــوزارة والتحديــات 
المســتقبلية المتوقعــة وكذلــك المواءمــة 

مــع التوجهــات العالميــة.وام

أطلقت شركة التطوير العقارية »أراَد« أمس  
المنطقــة التجارّيــة المركزّيــة مــن أراَد القلب 
التجارّي الجديد في الشارقة والذي ستحتضنه 
ــة متعــددة االســتعماالت  ــر وجه الجــادة أكب

واألســرع نمــواً فــي اإلمارة.
وتضــم المنطقــة فــي مجملهــا ٤,٣ مليــون 
قــدم مربع مــن المســاحات التجاريــة الفاخرة 
القابلة للتأجير ضمن ٤٠ مجّمعًا ذكيًا للمكاتب 

والشركات.
ومــن المتوقع أن تســتوعب قرابة ٢٠ ألف 
موظــف وموظفــة من مختلــف القطاعات بما 
ــات  ــى مجّمع ــي عل ــب المتنام ــب الطل يواك
المــال واألعمــال الحديثــة في الشــارقة ويلبي 
ــوى  ــركات والق ــتقبلية للش ــات المس المتطّلب

العاملــة فــي دولــة اإلمــارات والمنطقــة.
وقــال ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بن 
ســلطان القاســمي نائب حاكم الشــارقة رئيس 
مجلــس إدارة أراَد تتماشــى المنطقــة التجارّية 
المركزّية من أراَد مع رؤية الشارقة لتكون في 
صدارة المراكز الرئيســية للمكاتب والشركات 
في المنطقة بحيث تجذب الشــركات التجارية 
مــن مختلــف األحجــام وتســتقطب أصحــاب 
الكفــاءات من جميع أنحــاء اإلمارات وخارجها 
ــة  ــة التجارّي ــى أّن إطــالق المنطق ــا إل .. الفت
المركزّيــة مــن أراَد ينــدرج ضمــن وعدنا برفد 
ــن وزّوار الجــادة بأفضــل  ــن والعاملي المقيمي
تجربٍة ممكنة ضمن موقع واحد حيث يتناغم 

العيــش والعمل واالســتجمام فــي آٍن معًا .
مــن جانبــه قــال صاحــب الســمّو الملكــي 
األميــر خالــد بــن الوليد بن طــالل نائب رئيس 
مجلــس إدارة أراَد تســتمد المنطقــة التجارّيــة 
المركزّيــة مــن أراَد قّوتهــا مــن أفضــل مزايــا 
مجّمعــات الشــركات والمكاتــب الرائــدة فــي 
مختلف أنحاء العالم حيث تضعها ضمن موقٍع 
واحــد تــم تصميمــه لتعزيــز ودعــم منظومــة 

القــوى العاملــة لألجيــال القادمة.
وتمّثل المنطقة أول مجمع أعمال للمكاتب 
والشــركات يتم إطالقه على مســتوى المنطقة 
خــالل فتــرة مــا بعــد الجائحــة وتمتــاز أبنيتهــا 
بتصاميمهــا المعماريــة المعاصــرة التــي مــن 
شــأنها إلهــام القــوى العاملــة وزيــادة اإلنتاجية 
و يســهم فــي توفيــر الطاقــة وإضفــاء أجــواٍء 
مــن اإليجابيــة وتعزيــز التفاعــل بيــن طواقــم 

الموظفين واإلدارة.
و سيتم تجهيز المكاتب بالتقنيات الحديثة 
التــي تنــدرج ضمــن االســتراتيجية الكلّية التي 

تتبناها أراَد للمدن الذكية حيث سيتم استخدام 
ــع  ــة تطــّوراً ضمــن جمي ــول التقني ــر الحل أكث
مكونــات المنطقــة ابتــداًء مــن إدارة النفايات 
والمرور وصواًل إلى منظومة االقتصاد الدائري 

ــارة الذكية. وحلول اإلن
وقــال أحمــد الخشــيبي الرئيــس التنفيــذي 
ــأّن  ــٍة ب ــى ثق ــن عل ــي أراَد نح ــة ف للمجموع
المنطقــة التجارّيــة المركزّيــة من أراَد ســتتيح 
فرصــًا كبيــرة للنمــو للشــركات كمــا ستشــجع 
الكثيــر مــن الشــركات والمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة على التوســع وإنشــاء مكاتب في 
الشــارقة مما ســيعيد صياغة المشــهد التجاري 
فــي اإلمــارة ويعــزز مــن مكانتها علــى خارطة 

االســتثمارات اإلقليمية.
وأضــاف لقــد باشــرنا بتدشــين زيــارات 
مختارة لجميع الشــركات الراغبة في اســتئجار 
المســاحات المكتبيــة ضمن منطقتنــا التجارّية 
المركزّيــة الجديــدة ونتوقع طلبــًا مرتفعًا على 
هــذه اإلضافة القّيمة ضمن محفظة المنتجات 
المبتكــرة التــي تطرحهــا أراَد باســتمرار .. 
ــدء العمــل  ــه مــن المتوقــع ب ــى أن مشــيرا إل
علــى المنطقــة التجارّيــة المركزّيــة مــن أراَد 
ــم  ــث تض ــن ٢٠٢٣ حي ــع األول م ــالل الرب خ
المرحلــة األولــى مــا مجملــه 8١٢,٠٠٠ قــدم 
مربــع من المســاحات التجارّية القابلة للتأجير 
مــن الفئتيــن /أ/ و/ب/ ضمــن ثمانيــة مبان تم 
تصميمهــا بعنايــة فائقة لتلبية جميع متطلبات 
الشــركات كما تتضمن المرحلــة األولى 666,١ 

موقــف ســيارات، و٧6,٠٠٠ قــدم مربــع مــن 
المســاحات الخضراء المنّســقة، و٢6,٥٠٠ قدم 

مربــع مــن مســاحات البيــع بالتجزئــة.
وتمتاز المنطقة التجارّية المركزّية من أراَد 
بموقــع اســتراتيجي ضمــن المخطط الرئيســي 
للجــادة والتي تتمتع بدورها باتصاٍل مميز مع 
وســط مدينة الشــارقة ومدينة دبي واإلمارات 

الشــمالية عبر شــارع الشــيخ محمد بن زايد.
كمــا ال تبعــد المنطقــة ســوى مســافة ٢٠ 
دقيقــة بالســيارة عــن مطــاري الشــارقة ودبي 

الدوليين.
ويأتــي إطــالق المنطقة التجارّيــة المركزّية 
مــن أراَد بالتزامــن مــع النمــو المتصاعــد الذي 
ــع أن  ــذي يتوق يشــهده اقتصــاد الشــارقة وال
يحقــق نمــواً ســنويًا بواقــع ٥% علــى المــدى 
المتوســط وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسســة 
أكسفورد إيكونوميكس الدولية وتعد الشارقة 
إحــدى أكثــر االقتصاديات حيويــة وتنّوعًا على 
مســتوى المنطقــة حيــث تشــكل القطاعــات 
غيــر النفطيــة 96% من مــوارد الناتج اإلجمالي 
المحلــي لإلمــارة كمــا أنهــا تعتبــر بيئــة جاذبة 
لالســتثمارات حيــث اســتقطبت 8٠8 مليــون 
درهــم إماراتــي مــن االســتثمارات الخارجيــة 

المباشــرة فــي عــام ٢٠٢١.
كما تم اختيار الشــارقة من جانب مؤسســة 
نيو وورلد ويلث باعتبارها ثاني أســرع مدينة 
نمــواً فــي العالــم للمليونيــرات خــالل النصف 
ــاق  ــا يعكــس اإلنف ــام ٢٠٢٢ م ــن ع ــي م الثان
الحكومي القياسي على مدى األعوام المتالحقة 
فضاًل عن االســتجابة الفّعالة لمواجهة الجائحة 
من جانب الســلطات المحليــة والنمو المطرد 
فــي المشــاريع التجاريــة الجديــدة إلــى جانب 
تكريــم اإلمــارة فــي عــدة مناســبات باعتبارها 
عاصمة ثقافية وتعليمية على مستوى المنطقة 
حيث تستثمر اإلمارة ما يقارب من ٥,٥ مليار 
درهــم ســنويًا في التعليــم والبحــث والتطوير 
فــي حيــن حــددت الســلطات المحليــة عــدة 
قطاعات ذات فرص عالية للنمو خالل المستقبل 
المنظــور بما في ذلك قطــاع النقل والخدمات 

اللوجستية والصناعات المتقدمة.
ووفقــًا لشــركة جيــه إل إل العالميــة إلدارة 
االســتثمارات العقارية يتوقع أن يشهد الطلب 
على المكاتب في الشارقة نمواً بواقع ٥% على 
المــدى المتوســط بفضــل الثقــة المتنامية في 
قطــاع الشــركات إضافة إلى الحوافــز التجارية 

المميــزة من جانــب الحكومة.وام

ــة  ــدرز التابع ــت أمــس  ســفين في أعلن
ــع  ــن توقي ــي ع ــئ أبوظب ــة موان لمجموع
اتفاقيــة اســتراتيجية مــع شــركة إنفيكتوس 
لالســتثمار إلطــالق خدمــة عالميــة جديــدة 

ــة. ــع الصــب الجاف لشــحن بضائ
وســتقوم الشــركتان بموجــب االتفاقيــة 
ــراض  ــأة ذات أغ ــر منش ــفن عب ــراء س بش
خاصــة /SPV/، مملوكــة مــن قبــل ســفين 
فيــدرز بحصــة 8٥% وإنفيكتوس لالســتثمار 

بحصــة ١٥%.
كما ســتقوم الشــركتان بتأسيس مشروع 
ــث  ــة، حي ــذه الخدم ــترك لتشــغيل ه مش
تتوزع ملكية هذا المشــروع المشــترك بين 
ســفين فيــدرز بحصــة تبلــغ ٥١%، وشــركة 

إنفيكتــوس لالســتثمار بحصــة تبلــغ ٤9%.
ومــن المقــرر أن يقــوم الجانبــان مبدئيًا 
بتخصيــص مبلــغ ٤6٣ مليــون درهــم /١٢6 
مليون دوالر أمريكي/ لالستثمار في السفن.

ومــن المتوقــع أن يتــم خالل فترة ســتة 
أشــهر توظيــف خمــس ســفن مــن أحجــام 
مختلفــة ألغــراض تقديــم الخدمــة وذلــك 
اعتبارًا من شــهر ســبتمبر ٢٠٢٢، مع وجود 
خطــط نمو مســتقبلية لضم ســفن إضافية.

وستعمل الشــركة الجديدة بصفتها ناقاًل 
في إطار أعمال تجارة بضائع الصب الجافة 
لشــركة إنفيكتــوس التي تشــحن حاليًا أكثر 
مــن ثالثــة مالييــن طن مــن البضائع ســنويًا 

تشــمل بشكل رئيســي القمح والحبوب.
الطاقــة  معظــم  تخصيــص  وســيتم 
ــذه  ــم ه ــدف دع ــفن به ــتيعابية للس االس

العمليــات.
كما ســيقدم المشروع المشترك خدمات 
الشــحن التجــاري لبضائــع الصــب إلــى 
متعامليــن آخريــن علــى الصعيــد العالمي، 
حيــث ســتركز أعمالها مبدئيــًا على ممرات 

النقــل البحري عبــر البحر األحمر والمحيط 
الهــادئ، وشــبه القارة الهنديــة، إلى جانب 
خــط الشــحن البحــري فــي منطقــة البحــر 
األســود، وتتمتــع الشــركة أيضــًا بقــدرات 
مميــزة تتيــح لهــا توفيــر خدمــات الشــحن 
البحــري إلــى أي مكان بالعالم ضمن حدود 

المالحــة الدولية.
وبموجب اتفاقية المشــروع المشــترك، 
ــغيل  ــتثمار بالتش ــوس لالس ــتقوم إنفيكت س
التجــاري للســفن، ومــن المتوقع أن يســهم 
ــر لشــركة  ــة الكبي ــال التجاري حجــم األعم
»إنفيكتــوس« فــي توليد عائدات ملموســة 

علــى االســتثمار.
واستطاعت شــركة إنفيكتوس، المدرجة 
فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة منــذ 
/ الرمــز  تحــت  الماضــي  يونيــو  شــهر 

INVICTUS/، توظيــف مواطــن القــوة 
والكفــاءة الرئيســية التــي تتمتــع بهــا فــي 
ــات تجــارة القمــح لتنويــع عملياتهــا  عملي
ــن  ــواع أخــرى م ــارة أن ــي تج والتوســع ف
الحبوب والقطن والفول السوداني واللحوم 

والســلع األخــرى والمنتجــات المصنعــة.
وبدورهــا حققــت ســفين فيــدرز التــي 
ــًا  تــم تأسيســها فــي عــام ٢٠٢٠ نمــوًا الفت
فــي أســطولها خــالل العاميــن الماضييــن، 
ــه مــن توظيــف ســفن  تمكنــت مــن خالل
جديدة بأحجام وطاقات استيعابية متنوعة، 
مخصصة لشــحن بضائع الصب والحاويات، 
مــا ســاهم فــي تعزيــز قدرتهــا االســتيعابية 

لتصــل إلــى ٢٣,٤٠٠ حاويــة نمطيــة.
وقــال الكابتــن محمد جمعة الشامســي، 
التنفيــذي  والرئيــس  المنتــدب  العضــو 
لمجموعــة موانــئ أبوظبــي إن المجموعــة 
ــدة  ــي مشــاريع جدي تواصــل االســتثمار ف
تحفــز التنويــع االقتصــادي وتدعــم تعافــي 

التجــارة الدوليــة تنفيذًا لتوجيهــات القيادة 
الرشــيدة.

وأضــاف : » تحظــى هــذه االتفاقيــة 
بأهميــة كبيــرة بالنســبة لمجموعــة موانــئ 
أبوظبــي إذ تتماشــى مــع ســعينا لتوســيع 
وتنويــع خدمــات الشــحن العالمــي لبضائع 
الصب الجافة بما يلبي احتياجات متعاملينا 
ويدعــم األمــن الغذائــي فــي المنطقــة 
وحــول العالــم. إن المواءمــة بيــن خبــرات 
ســفين فيــدرز الواســعة وشــبكة المصــادر 
ــي  ــاعد ف ــوس يس ــدى إنفيكت ــة ل المتنوع
ــارز  ــب ب ــدة كالع ــركة الجدي ــيخ الش ترس
يتمتــع بحضــور فــي جميــع أنحــاء العالــم 

ويمتلــك أســطواًل متطــورًا«.
ــف،  ــر عبداللطي ــال أمي ــه، ق ــن جانب م
إنفيكتــوس  التنفيــذي لشــركة  الرئيــس 
تطــورًا  إنفيكتــوس  حققــت  لالســتثمار 
ــوم  ــح الي ــا لتصب ــذ انطالقته ــارعًا من متس
مشــغلة عمليــات تتمتــع بحضــور فــي 
عــدد مــن القارات تدعــم تجــارة مجموعة 
واســعة مــن الســلع، واألغذيــة الزراعيــة، 

والمنتجــات الجاهــزة.
ــع  ــة م ــد هــذه االتفاقي وأضــاف: »تؤك
مجموعة موانئ أبوظبي التزامنا باالستثمار 
فــي مشــاريع تعــزز مــن التناغــم فــي 
العمليــات، وتضيــف القيمــة إلــى أعمالنــا 
التجاريــة اآلخــذة بالتوســع، وتســهم فــي 
ــا  ــاء شــراكات اســتراتيجية راســخة. كم بن
تتوافق االتفاقية مع تركيزنا على االستثمار 
فــي األصــول الثابتــة بهــدف تنميــة قدراتنا 
اللوجســتية، األمر الذي يساعد في تحسين 
ــا كشــركاء  ــا ودعــم جهودن كفــاءة عملياتن
ــا  ــي هــذا المشــروع المشــترك، ويمكنن ف
مــن تحقيــق النمــو كشــركة شــحن عالمــي 

جديــدة«.وام

تحقيق طموح اإلمارات وتعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي في المجال
اتفاقية بين »اإلمارات لأللمنيوم« و»الطاقة والبنية التحتية« 

لالنضمام إلى مبادرة »الريادة في الهيدروجين«

»الطاقة والبنية التحتية« تطلق الدورة األولى من جائزة البحث واالبتكار

تستوعب قرابة 20 ألف موظف وموظفة من مختلف القطاعات
إطالق المنطقة التجارّية المركزّية من »أراَد« في منطقة الجادة

اتفاقية استراتيجية بين سفين فيدرز وإنفيكتوس لالستثمار 
إلطالق خدمة عالمية جديدة لشحن بضائع الصب الجافة

حسن المنصوري: الجائزة 
تستهدف تعزيز عالقة 
الوزارة مع شركائها 

االستراتيجيين بدعم وتشجيع 
الباحثين والمبتكرين

الجائزة مسّرع استراتيجي 
لتقديم حلوٍل ملموسة 
ومبتكرة للتحديات في 
قطاعات الطاقة والبنية 
التحتية والنقل واإلسكان

سهيل المزروعي: 
اإلمارات تواصل 

جهودها في اتخاذ 
خطوات راسخة للنهوض 
بقطاع الطاقة النظيفة

سلطان بن أحمد القاسمي: 
المنطقة  تتماشى مع رؤية 

الشارقة لتكون في صدارة مراكز 
للمكاتب والشركات بالمنطقة

خالد بن الوليد بن طالل: المنطقة 
التجارّية المركزّية من أراَد تستمد 
قّوتها من أفضل مزايا مجّمعات 

الشركات والمكاتب
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اقتصاد

بلــغ إجمالــي التجــارة غيــر النفطيــة بين 
دولة اإلمارات وســلطنة عمــان خالل الفترة 
ــار  ــن ٣6٢ ملي ــر م ــن ٢٠١٢ - ٢٠٢١ أكث م
درهــم، مســجاًل معــدل نمــو بنســبة %98,9 
ليصــل إلى ٤6,٥ مليــار درهم بنهاية ٢٠٢١، 
مقابــل ٢٣,٤ مليــار درهــم فــي نهايــة عــام 
ــز االتحــادي  ــات المرك ٢٠١٢، بحســب بيان

ــية واإلحصاء. للتنافس
ــر  ــات أن الصــادرات غي ــرت البيان وأظه
النفطيــة اســتحوذت علــى نســبة ٣٣% مــن 
إجمالي التجارة غير النفطية خالل السنوات 
ــه ١٢٠  ــا قيمت ــة مســجلة م ــر الماضي العش
ــادة  ــا بلغــت حصــة إع ــار درهــم، فيم ملي
التصديــر ٤٥,٥% وبقيمــة ١6٥ مليــار درهم، 
فيمــا حــازت الــواردات علــى نســبة ٢١,٥ % 
ــن  ــة بي ــر النفطي ــي التجــارة غي مــن إجمال
البلديــن خــالل الفتــرة نفســها مســجلة مــا 

يقــارب ٧٧ مليــار درهــم.
وبلــغ حجم التبــادل التجاري بين البلدين 
خــالل النصــف األول من العام الجاري ٢٤,٢ 
مليــار درهم، توزعــت بين 8,8 مليار درهم 
قيمــة إعــادة التصديــر، و9,9 مليــار درهــم 
قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة، و٥,٤ مليار 

درهم قيمــة الواردات.
وبحســب بيانــات تقريــر حجــم التجــارة 
الخارجيــة بيــن البلدين، ســجل العــام ٢٠١٣ 
ارتفاعــًا فــي التبــادل التجــاري غيــر النفطي 
بنســبة ٢٣ % ليصــل إلــى ٢8,8 مليار درهم، 

مقارنــة بحجــم التجارة فــي ٢٠١٢.
وســجل العــام ٢٠١9 أعلــى معــدل تبادل 
تجــاري بين اإلمــارات وســلطنة عمان خالل 
ــار درهــم،  ــد الماضــي بقيمــة ٤8 ملي العق
ــغ ١٠%  ــوًا بل ــام ٢٠٢١ نم ــجل الع ــا س فيم
ليصــل إلــى ٤6,٥ مليار درهــم، مقابل ٤٢,٣ 

مليــار درهــم بنهايــة عــام ٢٠٢٠.
وأظهــر التقريــر أن زيــوت نفــط وزيوت 
معدنيــة /غيــر خــام/ تصــدرت قائمــة أهــم 
٥ ســلع تــم اســتيرادها مــن ســلطنة عمــان 
العــام الماضــي وبقيمــة ١,٤9 مليــار درهم، 
ــة  ــا بقيم ــد ومركزاته ــات حدي ــا خام وتلته
١,٤٥ مليــار درهم، وقضبان حديد او صلب 
بقيمــة ١,٣6 مليار درهــم، ومنتجات نصف 
جاهــزة من حديــد أو من صلب بقيمة 8٣٠ 
مليــون درهــم، وأســالك وكابــالت معزولــة 

بقيمــة ٣٧٠ مليــون درهم.
وتصــدر ذهــب خــام أو نصــف مشــغول 
أو بشــكل مســحوق قائمــة أهــم ٥ ســلع تم 
تصديرهــا إلــى ســلطنة عمــان بقيمــة ٢,٤١ 

مليــار درهــم، وأســالك مــن نحــاس بقيمــة 
١,٣١ مليــار درهــم، وزيــوت نفــط وزيــوت 
ــون  ــة 9١6 ملي ــام/ بقيم ــر خ ــة /غي معدني
درهــم، وســجائر بقيمــة 889 مليون درهم، 
ومنتجات حديدية بقيمة ٧6٥ مليون درهم.

ــادة  ــم إع ــلع ت ــم ٥ س ــة أه ــي قائم وف
تصديرهــا إلــى ســلطنة عمــان خــالل عــام 
٢٠٢١، جــاءت الســيارات فــي المركــز األول 
بقيمــة ٣,٤٧ مليار درهــم، وأجهزة هواتف 
بقيمــة ١,8٤ مليــار درهــم، وأجــزاء ولوازم 
للســيارات بقيمة 6٣١ مليون درهم، وآالت 
لمعالجــة البيانات بقيمة 6٢٥ مليون درهم، 
وصابــون ومســتحضرات غســيل بقيمة ٥8٤ 

ــون درهم.وام ملي

أعلنــت »دي بــي ورلد« مــزّود الحلول 
اللوجســتية الذكيــة المتكاملة عــن مناولة 
محطــة الحاويــات التابعــة لهــا فــي مينــاء 
لنــدن جيتــواي ١٠ مالييــن حاويــة نمطية 
قيــاس ٢٠ قدًمــا، وذلــك بعــد مرور تســع 
سنوات فقط من دخول المركز اللوجستي 
الذكــي الكائــن علــى مقربة مــن العاصمة 

ــز العمل. البريطانية حي
ــر  ــو الكبي ــاز النم ــذا اإلنج ويوضــح ه
فــي حجــم مناولــة الحاويات بمينــاء لندن 
جيتــواي، الــذي قــام بمناولــة ١,8 مليــون 
حاويــة نمطيــة قيــاس ٢٠ قدًمــا فــي العام 
ــي %6٥٠،  ــادة بلغــت حوال الماضــي، بزي
مقارنة بالســنة التشــغيلية األولــى للميناء 
في عام ٢٠١٤. وســيؤدي إنشــاء المرســى 
الرابــع الجديــد بقيمــة ٣٥٠ مليــون جنيــه 
اســترليني عنــد افتتاحــه فــي عــام ٢٠٢٤ 
ــاء  ــادة الطاقــة االســتيعابية للمين إلــى زي

بمقــدار الثلــث.
وقال إرنست شــولز، الرئيس التنفيذي 
ــي المملكــة  ــد« ف ــي ورل لشــركة »دي ب
المتحــدة، إن خطــوط الشــحن وأصحــاب 
البضائــع يبحثــون عــن الطاقة االســتيعابية 
والموثوقية وفرص النمو بعد االضطرابات 
ــة  ــة التجــارة العالمي ــي شــهدتها حرك الت
فــي الســنوات األخيــرة، وهــذا مــا نقدمه 
ــل  ــن نق ــم م ــا لتمكينه ــن لدين للمتعاملي
البضائــع بسالســة وكفاءة داخــل المملكة 
المتحدة وخارجها، وعبر سالسل التوريد.« 
ــواي  ــدن جيت ــاء لن ــوم مين ــح أن يق ورّج
فــي غضــون عقــد بمناولــة مــا يصــل 
ــأة  ــع المعب ــن تجــارة البضائ ــى ٣٠% م إل
وســيكون  البــالد.  فــي  حاويــات  فــي 
ــاء  ــتية بالمين ــات اللوجس ــع الخدم مجّم
ــتية  ــز اللوجس ــر المراك ــن أكب ــًدا م واح
ــخص  ــف ١٢,٠٠٠ ش ــا، ويوظ ــي أوروب ف
وتدعمه اســتثمارات في محطة الحاويات 
الثانيــة بالســكك الحديدية، ومرســى رابع 
جديــد للســفن.« وتديــر »دي بــي ورلد« 

مراكــز الخدمات اللوجســتية األكثر تطوًرا 
فــي المملكــة المتحــدة، وتضــم ميناءيــن 
فــي الميــاه العميقــة فــي لنــدن جيتــواي 
وســاوثهامبتون، مع إمكانيــة الوصول إلى 
ــة  ــات بالســكك الحديدي محطــات الحاوي
للشحن. وتوفر الشــركة بإعتبارها المزّود 
الرائــد للحلــول اللوجســتية الذكيــة علــى 
ــاط  ــن نق ــة م ــم، مجموع ــتوى العال مس
الدخــول إلى المملكة المتحــدة والخروج 
منهــا فــي الميــاه العميقة، ما يؤمــن قدًرا 
أكبــر مــن المرونــة والخيــارات لخطــوط 
ريــن. الشــحن وأصحــاب البضائــع والمصدِّ

وكانــت »دي بــي ورلــد« قــد أعلنــت 
ــاء  ــة مين ــو الماضــي عــن مناول ــي يولي ف
لنــدن جيتــواي ألكثــر مــن مليــون حاويــة 
نمطيــة قيــاس ٢٠ قدًمــا خالل ســتة أشــهر 

من يناير إلى يونيو ٢٠٢٢، مســّجلة بذلك 
رقًمــا قياســًيا في حجم مناولــة الحاويات. 
وســاهم هــذا األداء فــي تحقيــق الشــركة 
لحجــم مناولــة البضائــع بمســتوى قياســي 
ــا بالمملكــة المتحــدة خــالل  ــي موانئه ف
النصــف األول من العــام، بإجمالي موّحد 
قــدره ١,9٣٧,٠٠٠ حاويــة نمطيــة قيــاس 
ــا، عنــد احتســاب حجــم مناولــة  ٢٠ قدًم

الحاويــات فــي مينــاء ســاوثهامبتون.
الجديــر بالذكــر أن »دي بــي ورلــد« 
إســتثمرت مليــاري جنيــه اســترليني 
فــي المملكــة المتحــدة علــى مــدى 
الســنوات العشــر الماضيــة لدعــم آالف 
الوظائــف، وخصصــت اســتثمارا إضافيــا 
بقيمــة مليــار جنيه اســترليني للســنوات 

ــة .وام العشــر المقبل

أعلنــت شــركة »أدنــوك للحفــر« اليــوم 
عــن توقيــع اتفاقية بيع وشــراء لالســتحواذ 
علــى حفارتين بحريتيــن متطورتين ذاتيتي 

الرفع.
وتعــد عملية االســتحواذ على الحفارتين 
ــج  ــى برنام ــتند عل ــي تس ــن - الت الجديتي
الشــركة لتســريع جهــود توســعة أســطولها 
وخطتهــا الطموحــة للنمــو والتطــور- رابع 
عمليــة مــن نوعهــا تؤكدهــا الشــركة خــالل 
األشهر الماضية، وتأتي في أعقاب اتفاقيات 
بيــع وشــراء ســابقة وقعتهــا الشــركة علــى 
ــى  ــتحواذ عل ــو لالس ــي ٣٠ ماي ــي ف التوال
حفارتيــن، وفــي ١٠ يونيــو لالســتحواذ 
علــى حفــارة واحــدة، وفــي ٢٤ أغســطس 

لالســتحواذ علــى حفــارة أخــرى.
الحفارتيــن  تكلفــة  إجمالــي  ويبلــغ 
الجديدتين ٥١٤,٢٢ مليون درهم وستضافان 
ــوك  ــركة »أدن ــارات ش ــطول حف ــى أس إل
للحفــر«، وســيبدأ تشــغيلهما بحلــول نهاية 

ــام ٢٠٢٢. ع
وقــال عبدالرحمــن عبــداهلل الصيعــري، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة أدنــوك للحفــر 

بهــذه المناســبة: »يأتــي هــذا االســتحواذ 
ضمــن جهــود ’أدنــوك للحفــر‘ المســتمرة 
لدعم اســتراتيجيتها للنمو والتوسع السريع 
باعتبارهــا عامــل تمكيــن رئيســي لخطــط  
’أدنــوك‘ الراميــة لتحقيــق هدفهــا الطموح 
لرفــع ســعتها اإلنتاجيــة من النفــط والغاز.  
كمــا سيســهم هــذا االســتحواذ فــي ترســيخ 
ــوك للحفــر‘ باعتبارهــا  ــة شــركة ’أدن مكان
تمتلك أســطول حفارات بحرية ذاتية الرفع 
مــن بيــن األكبر في العالم، والذي سيســهم 
بشكل كبير في تعزيز إيراداتها، والتدفقات 
النقديــة وعوائــد المســاهمين علــى مــدى 
الســنوات القادمــة.«   ومنــذ إدراجهــا فــي 
ســوق أبوظبي لــألوراق المالية فــي أكتوبر 
٢٠٢١، نجحت »أدنوك للحفر« في تسريع 
وتيــرة تنفيــذ برنامجهــا الطمــوح لتوســعة 
أســطول حفاراتها إذ ارتفــع عدد الحفارات 
التــي تملكهــا بتاريــخ ٣١ يوليــو ٢٠٢٢ مــن 

96 إلــى ١٠٥ حفــارات. وبفضل االســتحواذ 
علــى الحفارتيــن الجديدتيــن المتطورتيــن 
ســتصبح الشــركة ُمشغاًل ألســطول حفارات 
بحريــة ذاتيــة الرفــع مــن بيــن األكبــر فــي 
ــط  ــا تخط ــارة. كم ــدد ٣٢ حف ــم بع العال
الشركة لالســتحواذ على المزيد الحفارات.

وتواصل »أدنوك للحفر« مســيرة نموها 
القــوي والمــرن وُتحقــق أرباحــًا مســتدامة 
وتدريجيــة، حيــث حققــت الشــركة خــالل 
ــرادات  ــام ٢٠٢٢ إي ــن ع ــف األول م النص
بلغــت ٤,66 مليــار درهــم ، بزيــادة قدرها 
١٣% على أســاس ســنوي، وما يقدر بـ ١,٣9 
مليــار درهــم كصافــي دخــل، بزيــادة ٣٤%. 
كمــا أكــدت الشــركة أن توزيعــات األربــاح 
المؤقتــة للســهم قــد ارتفعــت بنســبة ٥% 
بواقــع ٧,8٣ فلــس للســهم، وبذلــك تصــل 
قيمــة الدفعــة األولــى مــن الســنة الماليــة 

٢٠٢٢ إلــى ١,٢٥ مليــار درهــم.وام

أعلنــت »حديــد اإلمــارات أركان« عــن 
دخولهــا فــي شــراكة مــع شــركة »إيتوشــو 
كوربوريشــن« وشــركة »جي إف إي ستيل 
كوربوريشــن«، التابعــة لشــركة »جــي إف 
ــاء  ــة إنش ــة إمكاني ــز« لدراس إي هولدينج
أبوظبــي  فــي  الحديــد  إلنتــاج  مجمــع 
ليكــون هــذا المجمــع جــزءًا رئيســيًا مــن 
سلســلة التوريد العالميــة للحديد منخفض 

االنبعاثــات الكربونيــة.
وســتعمل »حديد اإلمــارات أركان« مع 
الشــركتين اليابانيتيــن إلجــراء دراســات 
الجــدوى الالزمة فيما يخص إنشــاء مصانع 
متكاملــة إلنتاج الحديد في موقع مناســب 
للمشــروع في أبوظبي بحيث يلبي الطلب 
المتزايــد علــى منتجــات الصلــب الصديقــة 

. للبيئة
وفــي إطــار الخطة األولية، ســيتم شــراء 
خــام الحديــد عالــي الجــودة وتوريــده إلى 
أبوظبــي إلنتــاج الحديد. ومــن المتوقع أن 
ــز  ــد حي ــي الجدي ــع الصناع يدخــل المجم
اإلنتــاج اعتبــارًا مــن النصــف الثانــي مــن 
عــام ٢٠٢٥ وســيتم توريــد منتجاته بشــكل 
رئيســي للعمــالء فــي آســيا، بمــن فيهــم 

شــركة »جــي إف إي ســتيل« اليابانيــة.
وســيتم إنتــاج الحديــد فــي البدايــة 
مــن خــالل عمليــة معــززة باســتخدام 
ــد  ــام الحدي ــزال خ ــي الخت ــاز الطبيع الغ
ــادر  ــاد مص ــًا اعتم ــة أيض ــن الخط وتتضم
الطاقــة المتجــددة فــي عمليــات التصنيــع 
بالمجمــع، وكذلــك اســتخدام الهيدروجين 

ــتقبال. ــر مس األخض
وقال المهندس ســعيد غمــران الرميثي، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد اإلمارات 
أركان - فــي هذه المناســبة - : »يســعدنا 
قيادة جهود الحد من االنبعاثات الكربونية 

علــى مســتوى قطــاع تصنيــع الصلــب فــي 
منطقة الشــرق األوســط بما يدعم الجهود 
العالميــة المكثفة للحد مــن انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربــون، ويعتبــر تعاوننا مع ’جي 
إف إي ســتيل‘ و’إيتوشــو‘ األول مــن نوعــه 

فــي المنطقة.
وفــي حال تحولــت عملية اختــزال خام 
الحديد باســتخدام الهيدروجيــن إلى تقنية 
معتمــدة في إنتاج الصلب، ســتعمل حديد 
اإلمارات أركان على تســخيرها بسرعة من 
أجــل تعزيــز جهودهــا لتقليــل االنبعاثــات 
الكربونية. فعلى المستوى العالمي، حوالي 
8٠% مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
الناتجــة عــن صناعــة الصلــب هــي نتيجــة 
اســتخدام فحــم الكــوك فــي أفــران الصهــر 

أثنــاء عمليــة اختــزال خــام الحديد.
ــة  ــة الكربوني ــإن البصم ــك، ف ــع ذل وم

لمجموعــة حديد اإلمارات أركان تعتبر في 
الواقــع أقــل بكثيــر مــن نظيراتهــا العالمية 
بفضل استخدامها للغاز الطبيعي والتقنيات 
المتقدمــة لالختزال المباشــر للحديد. وإن 
اســتخدام الهيدروجيــن ســيجعل منتجــات 
الصلــب عاليــة الجــودة التــي نقدمهــا أكثر 
صداقة للبيئة، كما سيدعم جهود متعاملينا 

لتحقيق االســتدامة فــي أعمالهم«.
مــن جهتــه، قــال جــون إينوماتــا، رئيس 
والمــوارد  المعــادن  لقســم  العمليــات 
ــة بشــركة إيتوشــو كوربوريشــن:  المعدني
»نحــن ســعداء أيًضــا بــأن نكون جــزًءا من 
الشــركاء األساســيين فــي هــذا المشــروع 
الحيوي الذي يهدف إلنشــاء سلســلة توريد 
حديــد ذات انبعاثــات كربونيــة منخفضــة 
للحــد مــن البصمــة الكربونية والمســاهمة 
في صناعات الحديد والصلب الخضراء. وام

362 مليار درهم التجارة غير النفطية بين اإلمارات 
وسلطنة عمان خالل 10 سنوات

»دي بي ورلد« ُتعلن عن زيادة قياسية في نشاطها 
بميناء لندن جيتواي

»الواحة كابيتال لالستثمار في أسهم الشرق األوسط« 
ضمن أفضل 50 صندوق تحوط في العالم

ضمن استراتيجيتها للتوسع والنمو السريع
بقيمة 514 مليون درهم.. »أدنوك للحفر« تستحوذ على حفارتين بحريتين متطورتين

لتطوير سلسلة توريد الحديد األخضر
»حديد اإلمارات أركان« تتعاون مع »إيتوشو« و»جي إف إي ستيل« اليابانيتين

برجيل القابضة تعلن نيتها طرح 11% من أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنــت »الواحــة كابيتال« عــن تصنيف 
»صنــدوق الواحــة كابيتــال لالســتثمار فــي 
األســهم بأســواق الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا«، أحد أبرز الصناديق االســتثمارية 
للشــركة.. فــي المرتبة الـ ١٥ في اســتبيان 
ــوط  ــدوق تح ــل ٥٠ صن ــام ٢٠٢٢ ألفض ع
فــي العالــم الــذي نشــر فــي إطــار »تقرير 
ترتيــب  قفــز  و  العالمــي«.  االســتثمار 
الصنــدوق ســبع مراتــب مقارنــة بتصنيــف 
العــام الماضــي، كمــا أنه صنــدوق التحوط 
الوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيــا المــدرج فــي التصنيــف.
ــق  ــام ٢٠١٤؛ حق ــي ع ــه ف ــذ إطالق ومن
ــال لالســتثمار فــي  »صنــدوق الواحــة كابيت
األســهم بأســواق الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا« عائــدًا تراكميًا بواقــع ٢8٠,6% /كما 
في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢/، أي ما يعادل عائدًا 
ســنويًا صافيــًا قــدره ١6,٧%. وفــي المقابــل، 
حقــق المؤشــر المرجعــي الــذي يتبعــه، 
ــب لألســواق  ــورز« المرّك ــد ب »ســتاندرد آن
العربيــة، عائــدًا تراكميــًا بنســبة ٧٥,6%، أي 

مــا يعــادل عائــدًا ســنويًا قــدره ٧,%6.

وعلــى الرغــم مــن حالــة عــدم اليقيــن 
بشــأن آفــاق االقتصــاد الكلــي والتقلبــات 
الحــادة فــي أســواق رأس المــال العالميــة، 
يواصــل الصنــدوق ســجله الحافــل بالتفوق 
المستمر على متوسط أداء القطاع، محققًا 
منــذ بدايــة العــام وحتى اآلن عائدًا بنســبة 
ــي  ــره المرجع ــع مؤش ــة م ١٢,6١% مقارن
»ســتاندرد آنــد بــورز« المركــب لألســواق 
ــام  ــة الع ــذ بداي ــق من ــذي حق ــة ال العربي

وحتــى اآلن عائــدًا بنســبة ٧,٢%.
كابيتــال  الواحــة  »صنــدوق  يتبــع 
لالســتثمار فــي األســهم بأســواق الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا« نهجًا اســتثماريًا 
متنوعًا، ويســتثمر أساســًا في تســع بلدان، 
بــدءًا مــن المغــرب ووصــواًل إلــى ســلطنة 
عمان. ويرتكز األداء الثابت للصندوق على 
قــدرات البحــث العاليــة لشــركة »الواحــة 
كابيتــال« والتــي تجمــع، أثنــاء إنشــاء 
وإدارة المحفظــة االســتثمارية للصنــدوق، 
ــراءة  ــي وق ــاد الكل ــالت االقتص ــن تحلي بي
الظــروف االقتصادية العالمية الســائدة مع 
التحليــالت المفصلــة ألساســيات الشــركات 

التــي تســتثمر فــي أســهمها.
وقــال محمــد الجمل، الرئيــس التنفيذي 
لالســتثمارات، قســم األســواق العامــة فــي 
شــركة »الواحة كابيتال«، ومدير المحفظة 
الرئيســي فــي »صنــدوق الواحــة كابيتــال 
لالســتثمار فــي األســهم بأســواق الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا«: »إن نجــاح 
الصنــدوق فــي االرتقــاء إلــى المرتبــة الـــ 
ــى  ــل عل ــر دلي ــو خي ــة له ــي القائم ١٥ ف
مهــارة وتفانــي فريقنــا المتميز مــن خبراء 
االســتثمار. وال يــزال هو صنــدوق التحوط 
الوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيــا المــدرج فــي التصنيــف«.
ومــن جهــة أخرى، تديــر الواحة كابيتال 
مــن خــالل »وحــدة األســواق العامــة« 
صندوقيــن آخريــن هما »صنــدوق الواحة 
ــان بأســواق  ــي أدوات االئتم ــتثمار ف لالس
ــا والشــرق األوســط  وســط وشــرق أوروب
ــدوق الواحــة اإلســالمي  ــا« و«صن وأفريقي
للدخــل الثابــت«، إذ يســتثمر األخيــر فــي 
األصــول المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
اإلسالمية عبر أسواق الصكوك واألسهم.وام

أعلنــت شــركة برجيــل القابضــة أمــس  
عــن نيتهــا إدراج ١١% مــن حصــة رأس 
مالها في الســوق الرئيســي لسوق أبوظبي 

لــألوراق الماليــة.
وســيتيح اإلدراج المخطط للمستثمرين 
فرصــة االســتثمار فــي أحــد أبــرز مقدمــي 
ــي  ــة ف ــة الخاص ــة الصحي ــات الرعاي خدم
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

ــرح  ــي الط ــاب ف ــاب االكتت ــيفتح ب وس
ــة ٣٠ ســبتمبر  ــوم الجمع ــي ي ــام األول الع
ــوي  ــر. وتن ــاء ٤ أكتوب ــوم الثالث ــق ي ويغل
الشــركة إدراج أســهمها للتداول في ســوق 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة اعتبــارًا مــن يوم 

اإلثنيــن ١٠ أكتوبــر.
ــزم الشــركة طــرح 66٥,٢٠٠,٣9٧  وتعت
ــدًا، بينمــا تعتــزم شــركة فــي  ســهمًا جدي
بــي أس هيلثكيــر هولدينجــز بــي فــي تــي 
ليميتــد، طرح ما يصل إلــى ٣٥٠,٣٣١,٥٥٥ 
من األسهم الحالية في رأس المال المصدر 

لشــركة برجيــل القابضة فــي اإلدراج.
وفــي حــال تــم االكتتــاب علــى جميــع 
األســهم وتخصيصهــا ولــم يتم زيــادة حجم 
العــرض، فمــن المتوقــع أن يكــون إجمالي 
حجــم العــرض ١١ % مــن إجمالــي األســهم 
العاديــة المصــدرة فــي رأس مال الشــركة.

األســهم  مــن   %١٠ تخصيــص  ســيتم 
المعروضــة للشــريحة األولى للمســتثمرين 
األفــراد، بينمــا ســيتم تخصيــص 9٠% مــن 

ــة. ــريحة الثاني ــة للش ــهم المعروض األس

وقــد بلغــت إيــرادات المجموعة للســنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٣,٣٥١,٠ 
مليــون درهم وفترة الســتة أشــهر المنتهية 
فــي ٣٠ يونيــو ٢٠٢٢ نحــو ١,898,٤ مليون 
درهم ، ووصلت األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين للسنة 
المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢١ والســتة 
أشــهر المنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو ٢٠٢٢ إلــى 
٧٧9,١ مليــون و٤١٤,٢ مليــون درهــم على 
التوالــي، ووصل صافي األربــاح إلى ٢٣٤,١ 
مليــون و١٥٢,9 مليون درهم على التوالي.

وحــول اإلدراج المزمــع، قــال الدكتــور 
شمشــير فاياليــل، رئيــس مجلــس إدارة 
ــعدني  ــة: »يس ــل القابض ــة برجي مجموع
اإلعالن عن عزمنا إدراج أســهم المجموعة 
فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة، 
لنوفــر بذلــك فرصــة فريــدة للمســتثمرين 
ليكونــوا جــزءًا من قصــة نمونا في أبوظبي 
واإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا. ركــزت رؤيتنــا 
طويلــة المــدى علــى زيــادة الوصــول إلــى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة 
والتميــز الســريري فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة، األمــر الــذي ســاهم فــي تعزيــز 
ــًا  ــدار الخمســة عشــر عام ــى م ــا عل نمون
ــوم نحــن إحــدى منصــات  ــة، والي الماضي
خدمــات الرعاية الصحيــة الخاصة والرائدة 
فــي دولــة اإلمــارات، والتــي توفــر حلــواًل 
ال مثيــل لهــا للمرضــى ومحفظــة متنوعــة 

تضــم ١6 مستشــفى، بمــا في ذلــك مركزنا 
الرئيسي مدينة برجيل الطبية، و٢٣ مركزًا 
ــة اإلمــارات  ــع أنحــاء دول ــًا فــي جمي طبي

وســلطنة ُعمــان«.
وأضــاف فاياليــل: »يأتــي هــذا اإلعــالن 
اليــوم بعــد شــراكتنا األخيــرة مــع الشــركة 
العالميــة القابضة، والتي ســيكون لها تأثير 
تحويلــي علــى شــركة برجيــل القابضــة من 
خــالل إضافــة قــدرات جديــدة ورأس مــال 
ــى أســواق  ــة الوصــول إل ــي وإمكاني إضاف
ــاق  ــادة اإلنف ــتمرار زي ــع اس ــدة. وم جدي
علــى قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي جميــع 
ــل  ــركة برجي ــع ش ــة، تتمت ــاء المنطق أنح
القابضــة بمكانــٍة قويــة لتحقيــق الفائــدة، 
ــر  ــى توفي ــا عل ــالل تركيزن ــن خ ــك م وذل
الخدمــات الطبيــة المعقــدة والمتخصصــة 
لجميــع الفئــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
بنــاًء علــى اســتراتيجية هادفــة ومتعــددة 
ــا فــي  ــة. تنعكــس قوتن العالمــات التجاري
ــة،  ــة العالي ــي القــوي والربحي ــا المال أدائن
ــي  ــًا ف ــنويًا مركب ــوًا س ــجلنا نم ــث س حي
اإليــرادات بنســبة ١8% بيــن عامــي ٢٠١9 
ــاح قبــل خصــم  و٢٠٢١، ونمــوًا فــي األرب
ــاء  ــب واالســتهالك وإطف ــد والضرائ الفوائ

ــن بنســبة ٣٧%«. وام الدي

اإلعالن جاء بعد استحواذ الشركة العالمية القابضة على 
حصة 15% في برجيل القابضة

سيتم فتح باب االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات واألفراد 
في 30 سبتمبر 2022 وينتهي في 4 أكتوبر 2022

االستحواذ على الحفارتين 
يدعم خطة »أدنوك« ضمن 

جهودها لزيادة السعة 
اإلنتاجية واستدامتها

تعزيز مكانة »أدنوك للحفر« 
بوصفها تمتلك أسطول 

حفارات بحرية ذاتية الرفع 
بين األكبر في العالم
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اقتصاد

سعيد الطاير: مجموعة من 
كبار صّناع القرار والخبراء 

والمتخصصين لمناقشة تسريع 
التحول نحو االقتصاد األخضر

وليد بن سلمان: القمة العالمية 
لالقتصاد األخضر نجحت في 

حشد الجهود العالمية لتعزيز 
التحول نحو االقتصاد األخضر

عبد الرحيم سلطان: تعزيز 
أسس التعاون بين الدول وبين 
القطاعين الحكومي والخاص في 
االبتكار والتكنولوجيا والتمويل

تســتقطب الــدورة الثامنــة مــن القمــة 
العالميــة لالقتصــاد األخضــر مجموعــة مــن 
والعالميــة  المحليــة  الشــخصيات  كبــار 
والمتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي 
المؤسســات الحكوميــة والشــركات الكبرى 
مــن جميع أنحاء العالم يناقشــون عددًا من 
المحــاور الرئيســية مثــل الطاقــة والتمويــل 
واألمن الغذائي و االقتصاد األخضر وتسريع 

عجلــة التنمية المســتدامة.
ــاه  ــاء ومي ــة كھرب ــة ھيئ ــم القم وُتنظ
دبــي والمنظمة العالميــة لالقتصاد األخضر 
والمجلــس األعلــى للطاقــة وتعقــد يومــي 
ــي  ــز دب ــي مرك ــبتمبر ٢٠٢٢ ف ٢8 و٢9 س
التجاري العالمي وذلك بالتزامن مع الدورة 
الرابعــة والعشــرين من معــرض تكنولوجيا 

الميــاه والطاقــة والبيئــة »ويتيكــس« ودبي 
للطاقة الشمسية الذي تنظمه ھيئة كھرباء 
وميــاه دبــي فــي الفتــرة مــن ٢٧ إلــى ٢9 

.٢٠٢٢ سبتمبر 
ــدورة  ــي ال ــن ف ــة المتحدثي تضــم قائم
الحالية عددًا كبيرًا من المسؤولين والخبراء 

والمختصيــن مــن مختلــف أنحــاء العالم .
وقــال معالي ســعيد محمــد الطاير نائب 
رئيــس المجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبــي 
والعضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة 
كهربــاء ومياه دبــي ورئيس القمــة العالمية 
لالقتصــاد األخضــر: »تجمع القمــة العالمية 
لالقتصــاد األخضــر مجموعة مــن كبار صّناع 
القرار والخبراء والمتخصصين لمناقشة سبل 
تســريع التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر. 

وتدعم القمة النهج االستباقي الذي اعتمدته 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في مســيرة 
العمــل المناخي لتحقيق التنمية االقتصادية 
المســتدامة والشــاملة. وســتبني القمة على 
التقــدم الــذي تــم إحــرازه منــذ إعــالن دبي 
الســابع والطموحــات التــي وردت في إطار 
عمل اإلعالن. ويكتســب إعــالن دبي الثامن 
الذي سيتم إطالقه في ختام الدورة الحالية 
مــن القمــة أهميــة بالغــة نظــرًا الســتضافة 
المنطقــة الدورتيــن المقبلتيــن مــن مؤتمــر 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشــأن تغيــر المنــاخ حيــث تعقــد الــدورة 
السابعة والعشرون /كوب ٢٧/ في جمهورية 
مصــر العربيــة خــالل شــهر نوفمبــر ٢٠٢٢ 
ــوب ٢8/  ــرون /ك ــة والعش ــدورة الثامن وال

فــي دولة اإلمــارات العربية المتحــدة العام 
المقبــل مما يشــّكل دفعة قوية لمســاهمتنا 
فــي صياغــة أجنــدة االســتدامة مــن خــالل 
اعتمــاد اســتراتيجيات فّعالــة للتكّيــف مــع 
تداعيــات التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن 
آثــاره. وتعتبــر القمــة رافــدًا مهمــًا لدعــم 
جهــود دولــة اإلمــارات والمســاعي العالمية 
ــجيع  ــرة وتش ــراء مبتك ــول خض ــي حل لتبن
االبتــكار لدعم التنمية المســتدامة وتحقيق 
التــوازن بيــن النمــو االقتصــادي واســتدامة 

المــوارد البيئية.« 
وقــال المهنــدس وليــد بــن ســلمان 
نائــب رئيــس المنظمــة العالميــة لالقتصــاد 
األخضــر: »منــذ إطالقها عــام ٢٠١٤ نجحت 
ــي  ــر ف ــاد األخض ــة لالقتص ــة العالمي القم

ــز التحــول  ــة لتعزي ــود العالمي حشــد الجه
ــة  ــرت منص ــر ووف ــاد األخض ــو االقتص نح
ــي  ــي ف ــاون الدول ــم التع اســتراتيجية لدع
مواجهــة التحديات العالمية وتعزيز التنمية 
المستدامة واالستثمارات في مجال االقتصاد 
األخضــر وتشــجيع تبنــي سياســات وخطــط 
ومبــادرات فعالة في هذا الشــأن ومناقشــة 
أهــم القضايــا المتعلقــة بالتغيــر المناخــي 
ــات  ــة سياس ــراري ومواءم ــاس الح واالحتب
المســتدامة  التنميــة  ألهــداف  الطاقــة 
وتبادل اآلراء بشــأن اســتراتيجيات وأنظمة 
وسياســات االســتدامة الناجحة واالســتفادة 
مــن الفــرص المتاحــة لدعــم التحــول نحــو 
االقتصــاد األخضــر وذلــك بمشــاركة عــدد 
ــن  ــراء والمختصي ــادة والخب ــن الق ــر م كبي

فــي مختلــف مجــاالت االقتصــاد األخضــر 
والتنميــة المســتدامة.« 

مــن جانبــه قــال عبــد الرحيــم ســلطان 
ــاد  ــة لالقتص ــة العالمي ــام المنظم ــر ع مدي
األخضــر: »تركــز القمــة علــى تعزيز أســس 
التعــاون بيــن دول العالــم وبيــن القطاعين 
الحكومــي والخــاص فــي مجــاالت االبتــكار 
والتكنولوجيــا والتمويــل كمــا تشــكل القمة 
منصــة اســتثنائية لمتابعــة مســار التعافــي 
األخضــر ومناقشــة الســبل الُمثلــى لتطويــر 
اقتصــادات منخفضــة الكربــون والحــد مــن 
ظاهــرة التغيــر المناخــي. وتســهم القمــة 
فــي إحــداث تغييــر فّعــال وإيجــاد الُســبل 
التي ُتســِهم في تنفيــذ االلتزامات المتعلقة 

بتغيــر المنــاخ.«

دعم النهج االستباقي لإلمارات 
العربية المتحدة في مسيرة 

العمل المناخي لتحقيق التنمية 
االقتصادية المستدامة والشاملة

منصة استراتيجية لدعم التعاون 
الدولي في مواجهة التحديات 

العالمية وتعزيز التنمية 
المستدامة واالستثمارات بالقطاع

القمة تشكل منصة استثنائية 
لمتابعة مسار التعافي األخضر 
ومناقشة السبل الُمثلى لتطوير 

اقتصادات منخفضة الكربون

وقعــت القمة العالميــة للصناعة والتصنيع 
شــراكات مــع كبــرى الشــركات والمؤسســات 
اإلماراتيــة واألمريكيــة بهــدف تعزيــز مهمتها 
المتمثلــة فــي دفــع عجلــة التنميــة الصناعية 
الشاملة والمستدامة، والمساهمة في تحقيق 

االزدهــار االجتماعي واالقتصــادي العالمي.
وتتعاون القمة مع ١٤ شــركة عالمية، بما 
فــي ذلــك صنــدوق تطويــر قطــاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات، ومجموعة ســند، الشركة 
المملوكة بالكامل لشــركة مبادلة لالســتثمار، 
ومجموعــة إليــوت، واالتحاد للقطــارات، ويو 
بــي إم ســي، وشــنايدر إلكتريــك، بهــدف بناء 
حوار عالمي حول مستقبل االبتكار والتصنيع 
والتكنولوجيا المتقدمة في النسخة االفتتاحية 
ــي  ــتقام ف ــي س ــن GMIS America والت م
ــي  ــبتمبر ٢٠٢٢، ف ــن ٢8 - ٣٠ س ــرة م الفت
مركــز ديفيــد إل لورانــس للمؤتمــرات فــي 
مدينة بيتســبرغ بوالية بنســلفانيا األمريكية.

وتســاهم الشــراكات الجديــدة فــي تعزيز 
التعــاون عبــر مختلــف القطاعــات مــن خالل 
تبادل المعارف والخبرات لمواجهة التحديات 
ــي،  ــي العالم ــاع الصناع ــه القط ــي تواج الت
واستكشــاف مجــاالت جديــدة للنمــو ودفــع 

التقــدم االقتصــادي العالمــي.
 GMIS وستســاعد جلســات النقــاش فــي
America على رفع القدرة التنافسية للقطاع 
الصناعي وتســليط الضوء علــى دور التقنيات 
ــات  ــر الممارس ــم تطوي ــي دع ــة ف المتقدم
الصناعيــة المســتدامة، ودفــع عجلــة النمــو 

االقتصــادي وتحقيــق االزدهــار العالمــي.
وتضم قائمة شــركاء القمة األمريكيين كاًل 
مــن، مجموعــة إليــوت، ومؤسســة ريتشــارد 

كينج ميلون، و«يو بي إم ســي هيلث بالنز«، 
وشــنايدر إلكتريك، وجامعة بيتسبرغ، وهيئة 
ــة وســت  ــي، وجامع ــة أليغين ــار مقاطع مط
فرجينيــا، مختبــر تكنولوجيا الطاقــة الوطني، 

كونيكشن. وكاتاليست 
وفــي هذا الصدد، قال مايك لورد، الرئيس 
التنفيذي المتقاعد لمجموعة إليوت: » يسعدنا 
 GMIS أن نكون شركاء للنسخة االفتتاحية من
America والمشــاركة فــي الحــوار العالمــي 
حــول تطوير القطــاع الصناعي العالمي والحد 
مــن االنبعاثــات الكربونية. إنهــا فرصة فريدة 
للتعاون مع الخبراء والشــركات التي تشاطرنا 
االهتمــام نفســه والعمــل مــع صنــاع القــرار 
وكبار المسؤولين من الحكومات والجمعيات 
الرائدة والشركات العالمية. نتطلع إلى بحث 
فــرص التعــاون مع شــبكة الشــركاء العالميين 
للقمــة، والعمــل مًعــا إلعادة صياغة مســتقبل 
القطاع الصناعي.« بدورها تضم قائمة الشركاء 
اإلماراتييــن للقمــة كال مــن: مجموعــة ســند 
الشــريك البالتينــي، وصنــدوق تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت الشــريك المؤســس، 
ــتراتيجي،  ــريك اس ــارات الش ــاد للقط واالتح
واإلمارات العالمية لأللمنيوم الشريك الذهبي 
والذيــن يتطلعــون لتعزيز فــرص التعاون بين 
الشــركات اإلماراتيــة واألمريكيــة، والتعــاون 

في لتطويــر القطــاع الصناعي.
وتعليًقا على الشــراكة مــع القمة العالمية 
ــر  ــدس عم ــال المهن ــع، ق ــة والتصني للصناع
محمــد المحمــود، الرئيــس التنفيــذي باإلنابة 
لصنــدوق تطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات: »بعــد نجــاح الدورات الســابقة 
مــن القمــة ، وبالنظــر إلــى الــدور الريــادي 
لبيتســبرغ كوجهة رائدة تضطلع بدور حيوي 
فــي النهــوض بقطــاع تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصــاالت العالمــي من خالل مراكز البحث 
واالبتــكار المتقدمــة، يشــرفنا االنضمــام إلــى 
القمــة العالميــة للصناعــة والتصنيع كشــريك 
مؤســس فــي النســخة األولــى مــن القمة في 
أمريــكا. وأتطلع إلى المشــاركة في نقاشــات 
ملهمــة تعــزز التعــاون عبــر الحدود وتســاعد 
علــى اغتنــام الفــرص التــي توفرهــا تقنيــات 
الثــورة الصناعيــة الرابعة التي يمكن أن تعزز 
قطاع تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت في 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة وفي جميع 

أنحــاء العالم.« 
وفــي هذا الســياق، قــال منصــور جناحي، 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســند: »يجــب 
بإمكانيــة  الصناعيــة  الشــركات  تتمتــع  أن 
الوصــول إلــى الخدمــات الصناعيــة المتكاملــة 
التــي ستســمح لهــم بالتركيــز علــى أعمالهــم 

األساسية واالستفادة من فرص النمو الجديدة. 
 GMIS America ويشــرفنا أن نتشــارك مــع
لبحــث فــرص الحــوار والتواصــل والشــراكات 
التجارية للمساعدة في تعزيز النمو االقتصادي 
الشــامل والمســتدام وعقــد الشــراكات بيــن 
الشــركات اإلماراتيــة واألمريكيــة.« وأضــاف: 
»توفر االستراتيجية الوطنية الصناعية لإلمارات 
العديد من الفرص للشركات األمريكية للعمل 
مع الشــركات اإلماراتية لتوســيع عملياتها في 
اإلمــارات واالســتفادة مــن قاعدتهــا الصناعية 
القويــة. وبفضــل خبرتنــا التي تزيــد عن ثالثة 
عقــود فــي صناعــة الطيــران، ســنتمكن فــي 
مجموعــة ســند مــن المســاهمة فــي توطيــد 
هــذا التعــاون.« ويشــارك وفــد إماراتــي رفيع 
 GMIS المســتوى فــي النســخة األولــى مــن
America لعرض استراتيجية اإلمارات الصناعية 
الطموحــة لتمكيــن فرص االســتثمار واالبتكار 
والتعاون بين الشركات األمريكية واإلماراتية.

وبصفتها الرئيس المشارك للقمة العالمية 
للصناعة والتصنيع، ستستعرض وزارة الصناعة 
والتكنولوجيــا المتقدمــة بدولــة اإلمــارات 
االســتراتيجية الوطنيــة الصناعيــة للدولــة، 
مشــروع ٣٠٠ مليــار، ومبــادرة »اصنــع فــي 
اإلمــارات«، وستســلط الضــوء علــى الفــرص 
الصناعيــة التــي توفرهــا الدولــة والقطاعــات 

ذات األولويــة.
وتعليًقــا علــى هــذا اإلعــالن، قــال نميــر 
حورانــي، المديــر التنفيذي للجنــة التنظيمية 
للقمــة العالميــة للصناعة والتصنيــع: » علينا 
توحيــد جهودنــا في كافــة القطاعــات لتعزيز 
التطور والنمو في القطاع الصناعي. ويشرفنا 
أن نتشارك مع الشركات اإلماراتية واألمريكية 
لتعزيز هذا التوجه وتشــجيع تبني الصناعات 
الخضــراء، ال ســيما باســتخدام مصــادر الطاقة 
المتجددة مثل الهيدروجين وتوظيف التقنيات 
الحديثــة منخفضة الكربون. وستســاعد هذه 
الشــراكات بشــكل أكبــر فــي تبــادل المعارف 
والخبــرات، وتحفيــز التعــاون فــي مختلــف 
القطاعات للتصدي لتحديات القطاع الصناعي 
واستكشــاف مجــاالت جديــدة للنمو ســتؤدي 
فــي النهاية إلى تحقيق تنمية صناعية شــاملة 
 GMIS ومستدامة.« وستجمع النسخة األولى
America، والتــي تقام تحــت عنوان »توأمة 
األهــداف: كيــف نــوازن بيــن تطويــر القطاع 
الصناعي والتصدي للتغير المناخي«، أكثر من 
6٠ خبيًرا ومسؤواًل لمناقشة أفضل ممارسات 
التصنيع المســتدام والتحول للطاقة النظيفة.

وتوفر القمة لقادة الصناعة من الحكومات 
والشركات الصناعية والمجتمع المدني فرصة 
بحــث مســتقبل القطــاع الصناعــي والتحــول 

للطاقة النظيفة.
وتضم قائمة كبار المتحدثين والمسؤولين 
المشــاركين فــي القمــة كاًل مــن: مايــك 
لــورد، الرئيــس التنفيــذي الســابق لمجموعة 
إليوت، والذي ســيلقي كلمة رئيســية وجاين 
كوناتشــيلي، رئيس شــركة »يو بي إم ســي«، 
والتــي ســتناقش الــدور الــذي سيســاهم بــه 
القطاع الصناعي واألبحاث والمتابعة الدورية 
وعالجات الخاليا والجينات في تسريع تطوير 
عالجات فعالة وديان هولدر، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »يو بي إم ســي هيلث بالن«، والتي 
ســتلقي كلمــة حــول قضايــا الرعايــة الصحيــة 
وباتريــك غاالغــر، عميــد جامعــة بيتســبرغ، 
وبريــان موريالــي، المدير المســاعد للبحوث 
واالبتــكار فــي المختبــر الوطنــي لتكنولوجيــا 
ــتراتيجيات  ــان اس ــذان سيناقش ــة، والل الطاق
ــول دون  ــي تح ــق الت ــى العوائ ــب عل التغل
ــن  ــة الهيدروجي ــى طاق ــاد عل ــادة االعتم زي

فــي االقتصــاد العالمي.
وكريســتينا كاســوتيس، الرئيــس التنفيذي 
لهيئة مطار مقاطعة أليغيني، والتي ستتحدث 
عــن أفضــل الممارســات فــي نمــاذج األعمال 
وخلــق القيمة مــن خالل الصناعات المتقدمة 
وبتــرا ميتشــل، الرئيــس والمديــر التنفيــذي 
لشــركة كاتاليست كونيكشــين، والتي ستدي 
جلسة لدراسة دور الشركات الصناعية متعددة 
الجنســيات والشــركات الصغيرة والمتوســطة 
فــي تطويــر تقنيــات الطباعــة ثالثيــة األبعــاد 
ومنصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
سند، والذي سيشارك في جلسة نقاش تسلط 
الضوء على الفرص التي توفرها االستراتيجية 

الوطنية الصناعيــة لدولة اإلمارات.وام
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 GMIS النسخة االفتتاحية لـ
America تجمع شركاء القمة 

لتبادل المعارف والخبرات 
وإيجاد حلول للتحديات

الشراكات تعزز جهود التعاون 
بين الشركات األمريكية 
واإلماراتية إلعادة صياغة 
مستقبل القطاع الصناعي

صندوق تطوير قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات 
ومجموعة إليوت تتصدران 14 

شركة عالمية تدعم القمة

دفع عجلة التنمية الصناعية 
الشاملة والمستدامة والمساهمة 
في تحقيق االزدهار االجتماعي 

واالقتصادي العالمي

الشركات الصناعية العالمية تتعاون مع القمة العالمية 
للصناعة والتصنيع لتعزيز االزدهار العالمي

تستقطب المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى من أنحاء العالم
»االقتصاد األخضر 2022« تناقش قضايا الطاقة والتمويل واألمن الغذائي
الدورة الثامنة من القمة تستقطب مجموعة من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمتحدثين العالميين
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اقتصاد

شــارك وفــد رســمي مــن إمــارة أبوظبــي 
فــي فعاليات مؤتمر »ســوق األســهم الدولية 
الدولي IPEM ٢٠٢٢« الذي استضافته مدينة 
»كان« الفرنســية خــالل الفتــرة مــن ٢٠ إلــى 

٢٢ ســبتمبر الجاري.
وضــم الوفــد جمعــا مــن المؤسســات 
الرائــدة التــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرًا لها، 
مــن بينهــا ســوق أبوظبــي العالمــي ومكتــب 
أبوظبي لالســتثمار وشــركة مبادلة وصندوق 

أبوظبــي للتقاعــد.
ــة  ــر »ســوق األســهم الدولي ــد مؤتم وُيع
الدولــي IPEM« أحد أبــرز وأكبر التجّمعات 
الدوليــة في مجال ســوق رأس المال الخاص، 
وتتمحــور أهمية المشــاركة فــي هذا الحدث 
 IPEM الدولــي حــول االســتفادة مــن مكانــة
كمنصــة راســخة وذات مصداقيــة عالميــة 
الســتعراض المقومــات والقــدرات العالميــة 
ــي واإلطــار  ــارة أبوظب ــا إم ــي تتصــف به الت
المســتثمرين  لكبــار  الجــاذب  التنظيمــي 
الرئيســيين فــي قطــاع األســهم الخاصــة 
ورأس المــال االســتثماري، وصناديق التحوط 

والقطاعــات الماليــة األخــرى.
وخــالل اليوم األول من فعاليات المؤتمر، 
اســتضاف وفــد أبوظبــي ورشــة عمــل، تــم 
خاللهــا تســليط الضــوء علــى مكانــة إمــارة 
أبوظبــي العالمية كمركز دولي لالســتثمارات 

مــا تقدمــه أبوظبــي للشــركات العالمية.
كمــا تم خالل الورشــة اســتعراض مختلف 

ــة والمســتقبلية  ــتثمارية الحالي ــرص االس الف
الكبــرى  العالميــة  للمؤسســات  المتاحــة 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والناشــئة 
العاملــة خصوصــًا ضمــن المنظومــة الماليــة 

ــي العالمــي. ــي يوفرهــا ســوق أبوظب الت
ــل،  ــة العم ــوارات ورش ــي ح ــارك ف وش
مجموعــة مــن المتخصصين في مجــال إدارة 
األصــول وخدمــات المشــورة والمصرفيــة 
االســتثمارية وغيرهــا مــن األنشــطة الماليــة.

وقــال آرفينــد رامامورثــي، رئيس شــؤون 
ــي: »  ــي العالم ــوق أبوظب ــي س ــواق ف األس
يســرنا تمثيــل إمــارة أبوظبــي فــي فعاليــات 
 IPEM مؤتمر »سوق األسهم الدولية الدولي
٢٠٢٢« الــذي يعــد أكبر حــدث متخصص في 
ــارة  ــتوى الق ــى مس ــال عل ــواق رأس الم أس
األوروبية. إن البنية التحتية المتطورة والبيئة 
اآلمنــة لالســتثمار اللذيــن تتمتــع بهمــا إمارة 
أبوظبي تجعالن منها وجهة جذابة للشركات 

والمســتثمرين مــن كل أرجــاء العالم«.
ســوق  نجــح   « رامامورثــي:  وأضــاف 
ــن  ــدة م ــاء واح ــي بن ــي ف ــي العالم أبوظب
أكثــر األنظمــة الماليــة تكامــاًل وتميــًزا علــى 
ــي  ــاره التنظيم ــل إط ــم بفض ــتوى العال مس
ــم  ــذي يض ــوي ال ــه الحي ــدم ومجتمع المتق
ــط رواد  ــن أنش ــة م ــه مجموع ــي عضويت ف
األعمــال العالميين وأصحــاب رؤوس األموال 
والمســتثمرين وبرامــج المســرعات. يشــكل 
ــة  ــي العالمــي الوجهــة التجاري ســوق أبوظب

العالمــات  آلالف  المفضلــة  واالســتثمارية 
التجارية والشركات العالمية، ويستمر السوق 
ــه اإلســتراتيجية  ــى ميزات بالنمــو مســتندًا إل
كمركــز عالمــي لالســتثمار ومنظومــة ماليــة 
متكاملــة.« بــدوره قــال المهنــدس عبــد اهلل 
عبــد العزيز الشامســي، المديــر العام باإلنابة 
لدى مكتب أبوظبي لالستثمار: » تبرز إمارة 
أبوظبــي كوجهة تجارية رائدة للشــركات من 
كافــة أنحــاء العالــم بصفتهــا وجهــة حيويــة 
ومزدهــرة للكيانات والمؤسســات التي تتخذ 
ــى  ــادرة عل ــا، والق ــرًا له ــة مق ــن العاصم م
االســتفادة مــن البيئــة التنظيميــة المتقدمــة 
والبنية التحتية الصلبة والدعم الغير مسبوق 
الــذي تحصــل عليه لتنميــة وتطويــر أعمالها. 
ــة تدعــم اســتثمارات  ــة حكومي ــه جه بوصف
القطــاع الخــاص فــي إمــارة أبوظبــي، يلتــزم 
مكتب أبوظبي لالستثمار بتوفير كافة وسائل 
الدعم للشــركات والمســتثمرين ومساعدتهم 
علــى االســتفادة مــن كافــة الفــرص المتاحــة 

لتحقيــق المزيــد مــن النمــو«.
ــهم  ــوق األس ــر »س ــي مؤتم ــارك ف وش
الدوليــة الدولــي IPEM ٢٠٢٢« أكثــر مــن 
٤٠٠٠ شــخص مــن ٥٠ دولــة و١٧٠٠ شــركة 
مــن جميــع أرجــاء العالــم، مــن بينهــا 6٠٠ 
مــن الشــركات التضامنية المحــدودة، و٥٥٠ 
مــن شــركات الشــراكة العامــة، وأكثــر مــن 
ــارية  ــات االستش ــزودي الخدم ــن م ٤٠٠ م

للشــركات.وام

ــي  ــارات مؤخــرًا ف ــة اإلم شــاركت دول
االجتمــاع الخامــس لمجموعة عمل الهيكل 
المالــي الدولــي للعام ٢٠٢٢ ضمن المســار 
المالــي لمجموعــة العشــرين G٢٠، والذي 
عقــد تحــت رئاســة إندونيســيا لمجموعــة 
العشــرين بصورة حضورية وافتراضية على 

مــدى يومــي ٢٢ و٢٣ ســبتمبر الجاري.
ــتجدات  ــر المس ــاع آخ ــش االجتم وناق
ــا االســتقرار  والتطــورات المتعلقــة بقضاي
ــة  ــز مرون ــبل تعزي ــي، وس ــي العالم المال
األســواق الماليــة العالميــة، وشــبكة األمان 
المالــي العالميــة، وتدفقــات رأس المــال، 
إضافــة إلــى القضايــا الماليــة الرئيســية 
الماليــة  المتعلقــة بالمخاطــر والفــرص 

ــة. العالمي
وضــم فريــق دولــة اإلمــارات المشــارك 
ــس  ــي رئي ــاع أســماء الزرعون ــي االجتم ف
قســم تبــادل المعلومات ألغــراض الضريبة 
فــي وزارة الماليــة، وخليفــة الفهيــم مدير 
مســؤول العمليــات النقديــة فــي مصــرف 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.
وحضــر االجتمــاع أعضــاء مجموعــة 
دول العشــرين والــدول المدعــوة، وممثلو 

المنظمــات الدوليــة مثــل البنــك الدولــي، 
وصنــدوق النقد الدولــي، ومنظمة التعاون 

االقتصــادي والتنميــة.
وخالل االجتماع، استعرض فريق الدولة 
أهــم مكونات االســتقرار المالــي في دولة 
ــة،  اإلمــارات وآخــر التطــورات ذات الصل
كمــا شــدد على ضــرورة العمل علــى إطار 
تنظيمي شــامل للعمالت الرقمية المركزية 
التــي مــن شــأنها تســهيل وتســريع وخفض 
تكلفــة العمليات النقديــة العابرة للحدود، 
فضــاًل عــن اســتعراض تجربته في مشــروع 
»mBridge« للعمــالت الرقميــة المتعددة 

للبنــوك المركزية.
وفيما يخص موضوع الســندات المقومة 
ــة  ــق دول ــار فري ــة، أش ــالت المحلي بالعم
اإلمارات إلى أهمية الدور الذي ممكن أن 
تؤديــه هــذه اإلصــدارات في ظل اســتمرار 
ارتفــاع الديــون العالميــة وضــرورة تعزيــز 
االستدامة النقدية للدول منخفضة الدخل.

وتفصيــاًل، اســتعرض االجتمــاع آخــر 
التطورات المتعلقة بالتنمية المالية العالمية 
والديــون الســيادية، كمــا ناقــش موضــوع 
العمــالت الرقميــة للبنــك المركــزي للدفع 

عبــر الحــدود واآلثار المترتبــة على النظام 
ــال،  ــات رأس الم ــي وتدفق ــدي الدول النق
والفوائــد المتوقعــة من أســواق الســندات 
بالعملــة المحليــة وتســويات العمــالت 
المتعــددة في اتفاقيات التجــارة والتمويل 
الدوليــة، وفــرص التعــاون بيــن المنظمات 
الدوليــة فيما يتعلــق بتدفقات رأس المال، 
فضــاًل عــن ســبل تحســين شــفافية الديــون 
وتبادل المعلومات خاصة المتعلقة بعملية 
ــون  ــفافية الدي ــة بشــأن ش ــم الحالي التقيي
لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، 
إضافــة إلــى تقييــم اإلطــار الجديــد لكفاية 
رأس المال وتحديد الخطوات المســتقبلية 
لتحقيــق تقدم ملموس فيمــا يتعلق بذلك.

ــاع اتفــق األعضــاء  ــام االجتم ــي خت وف
علــى  المشــاركة  الدوليــة  والمنظمــات 
عــرض مخرجــات مجموعــة العمــل ضمــن 
اجتمــاع وزراء الماليــة ومحافظــي البنــوك 
المركزيــة لمجموعــة العشــرين المقرر في 
ــة  ــر ٢٠٢٢، فضــاًل عــن مواصل شــهر أكتوب
العمــل بنــاء علــى آخــر التطــورات المالية 
العالمية، وذلك اســتعدادًا للرئاسة الهندية 
لمجموعــة العشــرين فــي عــام ٢٠٢٣.وام

ــع  ــاون م ــدت وزارة االقتصــاد بالتع عق
المكتــب التنفيــذي لمواجهة غســل األموال 
ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب، ورشــة عمــل 
ــور ٣9  ــن بحض ــدار يومي ــى م ــعة عل موس
جهــة تمثــل ســلطات الترخيــص ومســجلي 

الشــركات فــي الدولــة.
ــر  ــر األط ــى تطوي ــة إل ــدف الورش وته
التنظيميــة والمؤسســية لمنظومــة بيانــات 
المســتفيد الحقيقــي في الدولــة، من خالل 
توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز 
قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر 
وتقييمها، وتطوير اإلرشادات واألدلة لإلبالغ 
عن األنشطة المشبوهة، ويحدد اإلجراءات 
المتبعــة للتفتيش الميدانــي والمكتبي على 
ــال  ــات األعم المنشــآت المرخصــة وقطاع
والمهن غير المالية المحددة والتي تشــمل 
قطاع الوكالء والوســطاء العقاريين، وقطاع 
األحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وقطاع 
المحاســبين القانونيين ومدققي الحسابات، 

وقطــاع مزودي خدمات الشــركات.
وتأتــي الورشــة امتــداداً لــورش العمــل 
األولــى والثانيــة والتــي تــم انعقادهــا خالل 
شهري يونيو ويوليو الماضيين، وذلك ضمن 
جهــود الــوزارة وشــركائها لتطويــر منظومة 
غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب 
وتعزيــز سياســات المســتفيد الحقيقــي في 
الدولــة، تماشــيًا مــع التشــريعات الوطنيــة 
النافــذة فــي هــذا الصــدد وبما ينســجم مع 
أفضل المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة 

العمــل المالــي /فاتف/.
حضر الورشة كافة أعضاء اللجنة الفرعية 
لمســجلي الشــركات بالدولــة، وهــم ممثلو 
ســلطات الترخيص ومســجلو الشــركات في 
الدولــة، والبالــغ عددهــم ٣9 مســّجال مــن 
كافــة دوائــر التنميــة االقتصاديــة والمناطق 

الحــرة بالدولة.
وقالت صفية هاشم الصافي، مديرة إدارة 
مواجهــة غســل األمــوال بــوزارة االقتصــاد، 
نائب رئيس لجنة مسجلي الشركات، خالل 
الكلمــة التــي ألقتهــا نيابــة عن ســعادة عبد 
اهلل سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد 
لقطــاع الرقابة والمتابعة بــوزارة االقتصاد، 
إن دولــة اإلمــارات حققــت مراحل متقدمة 

نحــو تطبيــق أعلى درجات االمتثــال، وذلك 
مــن خــالل تأكيــد التزامهــا بمكافحة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لــدى ســلطات 
الترخيص والتســجيل في الدولة، بما يسهم 
فــي ترســيخ قــوة االقتصــاد الوطنــي ودعم 
قدراتــه لمواجهــة جرائــم غســل األمــوال، 
وتعزيــز ســمعته على المســتويين اإلقليمي 

والعالمي.
وأضافت الصافي، » تمثل الورشة أهمية 
كبيرة لمنظومة المســتفيد الحقيقي، حيث 
تم العمل على تطبيق دليل شامل لمنظومة 

بيانات المســتفيد الحقيقي بالدولة، والذي 
مــن شــأنه دعم قدرات مســجلي الشــركات 
فــي اعتماد نهج قائم علــى المخاطر منبثق 
ــف مخاطــر  ــم وتصني ــات تقيي مــن منهجي
فّعــال، ويحــدد آلية تطبيــق العناية الواجبة 
لألشــخاص االعتبارية والمنشآت المرخصة، 
وذلــك فــي إطــار منظومــة عمــل مؤسســية 
لدى كل مسجل، إضافة إلى كيفية التنسيق 
والتعــاون مــع المســجلين اآلخريــن ســواء 
ــتوى  ــى مس ــارة أو عل ــتوى اإلم ــى مس عل

إمــارات الدولة«.
وتناولت الورشــة مجموعــة من المحاور 
ــوال  ــل األم ــة غس ــل مواجه ــة بدلي الخاص
ومكافحة تمويل اإلرهاب لمسجلي الشركات 
بالدولة والذي تم إصداره مؤخراً من خالل 
اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، 
وتضمنت هذه المحاور أفضل الممارســات 
في إجراءات التســجيل والتفتيش والتحقق 
مــن البيانــات وإجــراءات بيانات المســتفيد 

الحقيقــي باإلضافة إلى عمليــات اإلنفاذ.
ممارســات  أفضــل  عــرض  تــم  كمــا 
التفتيــش والتحقــق مــن البيانــات لدى عدد 
مــن المســجلين بالدولــة كنمــاذج لتبــادل 
الخبــرات، إضافــة إلــى االطــالع علــى أهــم 
ــكاب  ــة واألنمــاط الرت ــات التحذيري العالم
جرائــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
مــن خــالل اســتغالل األشــخاص االعتباريــة، 
ومناقشــة المعاييــر والضوابــط واإلجراءات 

القانونيــة المتبعــة فــي هــذا الشــأن.
وتضمنت الورشــة أيضًا اســتعراض فريق 
عمل الوزارة ألفضل الممارسات ومنهجيات 
العمــل للتفتيــش الميدانــي والمكتبــي على 
بيانات المســتفيد الحقيقــي والتحقق منها، 
وأيضــا اإلجــراءات المتبعــة للتفتيــش علــى 
ــة  ــر المالي ــن غي ــال والمه ــات األعم قطاع
ــوكالء  ــاع ال ــمل قط ــي تش ــددة والت المح
والوســطاء العقارييــن، وقطــاع األحجــار 
وقطــاع  الثمينــة،  والمعــادن  الكريمــة 
المحاســبين القانونيين ومدققي الحسابات، 
وقطــاع مــزودي خدمــات الشــركات، بمــا 
يضمن فعالية التفتيش وتطبيق التشريعات 
بشــكل كامــل وشــامل يكــون صديــق لبيئــة 

األعمــال فــي الدولــة.وام

أعلنت شركة االتحاد للقطارات، المطّور 
والمشّغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية 
فــي دولــة اإلمــارات، عن اســتكمال برنامج 
نقــل المعرفــة الــذي ُتجريــه بالتعــاون مــع 
شــركة الســكك الحديدية األلمانية دويشته 
ــر شــركة متخصصــة فــي مجــال  ــان، أكب ب
تشــغيل القطــارات والســكك الحديديــة 
فــي أوروبــا، وذلــك قبــل الموعــد الُمحدد.

جــاء ذلــك على هامــش فعاليات معرض 
إنو ترانس ٢٠٢٢، المعرض التجاري العالمي 
الرائــد والمتخصص بتقنيــات النقل، والذي 
ُعقــد فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن بيــن 

٢٠-٢٣ سبتمبر الجاري.
وشــهدت الشــراكة بين الطرفين تأسيس 
شــركة االتحاد للقطارات دي بي الُمشتركة 
ــرات ونقــل  ــادل الخب فــي عــام ٢٠١٣، لتب
المعرفــة فــي مجــال عمليــات الســكك 
الحديديــة ومراكــز التحكــم بالعمليــات 
وصيانــة عربــات القطارات وتطويــر قواعد 
وأنظمــة التشــغيل، والتــي لعبــت دورا 
أساســيًا للعمليات التشغيلية لشبكة السكك 

الحديديــة الوطنيــة فــي دولــة اإلمــارات.
ــا  ــان وخبراته وأســهم دعــم دويشــته ب
فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات التــي 
مّكنــت االتحــاد للقطــارات مــن التأســيس 
لقطــاع وطنــي حيــوي مــن خــالل تطويــر 
مشروع »قطار االتحاد«، أول شبكة للسكك 
الحديديــة فــي دولة اإلمــارات. كما زّودت 
دويشــته بان شــركة االتحاد للقطارات، إلى 
جانــب خدمــات نقــل المعرفــة، بالتوجيــه 
ــات  ــول متطلب ــة ح ــادات الضروري واإلرش
الصحــة والســالمة والبيئــة والجــودة، فضاًل 
ــج الســالمة التشــغيلية  ــر برنام ــن تطوي ع
الــالزم، والــذي أثمــر فــي نهايــة المطــاف 
عــن حصــول شــركة االتحاد للقطــارات دي 
بي على االعتماد لتصبح بذلك أول ُمشــغل 
معتمــد للســكك الحديدية الثقيلة في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة.
وقــال شــادي ملــك، الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة االتحاد للقطارات: »نختتم برنامج 
نقــل المعرفــة الــذي بدأنــاه مــع شــركائنا 
فــي دويشــته بــان منــذ حوالــي عقــد مــن 
الزمــن، قبل الموعــد الزمني المحدد، وبما 
ينســجم مــع أفضــل الممارســات العالميــة، 
ولذلــك نــوّد أن نتقــدم بجزيــل الشــكر لـــ 
دويتشــه بــان حيــث اســتفدنا مــن خــالل 

ــرات الشــركة  ــة وخب ــن معرف ــج م البرنام
والتــي ســاعدتنا بــال شــك فــي تحقيــق 
ــرز  ــن أب ــدة م ــى واح ــّول إل ــا بالتح هدفن
ــة  ــي قطــاع الســكك الحديدي الشــركات ف
حــول العالــم، ونتطلــع ُقدمــًا إلــى العمــل 
ســويًا فــي المســتقبل لتحقيــق المزيــد من 

النجاحــات المشــتركة فيمــا بيننــا«.
ــوف،  ــو واربان ــال نيك ــه، ق ــن جانب وم
ــان  ــذي لشــركة دويشــته ب ــس التنفي الرئي
للخدمات الهندســية واالستشــارية: »نفخر 
بشــراكتنا الناجحة طويلــة األمد مع االتحاد 
للقطــارات، والتــي نجحنــا مــن خاللهــا في 
ــالء  ــا العم ــتويات رض ــى مس ــق أعل تحقي
بالتعــاون مــع شــركة بتــرول أبوظبــي 
الوطنية /أدنوك/، فضاًل عن المســاهمة في 
تحقيــق مســاعي شــركة االتحــاد للقطارات 
الراميــة إلــى الحفاظ علــى البيئة من خالل 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــات ثان تقليــص انبعاث
ــل  ــا بنق ــاء بتعهداتن ــرة، والوف ــبة كبي بنس
المعرفــة بصــورة مســتدامة لشــركائنا فــي 
االتحــاد للقطــارات وبمــا يخــدم مشــروع 
ــي  ــة ف ــة الوطني ــكك الحديدي ــبكة الس ش

دولــة اإلمــارات«.
وتّولــت شــركة االتحــاد للقطــارات دي 
ــى  ــة األول ــغيل المرحل ــؤولية تش ــي مس ب

مــن شــبكة الســكك الحديديــة الوطنية في 
دولــة اإلمارات منذ عــام ٢٠١6، وفق أعلى 
معاييــر الجــودة والســالمة والكفــاءة ورضا 
العمــالء وبمــا يعــود بالعديــد مــن المزايــا 

علــى عمليهــا وعلــى دولــة اإلمــارات.
وقّدمــت دويشــته بــان الدعــم لشــركة 
االتحــاد للقطــارات منــذ انطــالق عمليــات 
المرحلة األولى من شبكة السكك الحديدية 
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات، وذلك من خالل 
نقــل أكثــر مــن ٤٤ مليون طن مــن حبيبات 
الكبريت باستخدام ٤,٤٠٠ قطار مع تحقيق 
ســجل خاٍل مــن الحــوادث الهــادرة للوقت 
ومعــّدالت دقــة اســتثنائية تضمــن موثوقية 
ــاد  ــهمت االتح ــه، أس ــاًء علي ــة. وبن الخدم
للقطــارات فــي الحــّد ممــا يزيــد عــن ٣٧٠ 
ألــف طن من االنبعاثــات الكربونية و68,٢ 
مليــون رحلــة بالشــاحنة، في خطــوٍة تدعم 
مســاعي دولة اإلمارات الرامية إلى تحقيق 

الحيــاد المناخي بحلــول العام ٢٠٥٠.
ومن الجدير بالذكر أن االتحاد للقطارات 
دي بــي ســّيرت منــذ بدايــة العــام الجــاري 
٣8٢ قطــارًا ونقلــت ٣,68٥,٠٠٠ طــن مــن 
حبيبــات الكبريــت بمعــّدل دقــة وصل إلى 
98,٤%، مــا يعكس المســتوى المتمّيز الذي 

حققتــه من حيــث رضا العمــالء.وام

أبوظبي تعزز جاذبيتها لالستثمارات العالمية خالل 
مشاركة في مؤتمر دولي بفرنسا

اإلمارات تشارك في االجتماع الخامس لمجموعة عمل 
الهيكل المالي الدولي لعام 2022

»غرفة الشارقة« ُتعزز التعاون مع »الرابطة النسائية األوروبية«

»االقتصاد« و»المكتب التنفيذي لمواجهة غسل 
األموال« يعقدان ورشة عمل

»االتحـاد للقـطـارات« تنتقـل للتشـغيـل الـذاتـي

1.٧ مـليـار درهـم تصـرفـات العـقـارات في دبــي
بحثــت غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة 
ــة  ــن الرابط ــدا م ــس  وف ــا أم ــالل لقائه خ
النســائية األوروبية أوجه التعــاون بما يعزز 
مــن الجهــود المبذولــة فــي خدمــة قطــاع 

األعمــال النســائي .
ومثــل الرابطــة النســائية األوروبيــة بعثة 
ــا  ــا وروماني ــكا وبريطاني ــن بلجي ــة م تجاري
مكونــة مــن ســيدات أعمــال فــي عــدة 
قطاعات تجاريــة ورعاية صحية وتكنولوجيا 
المعلومــات والتكنولوجيــا الماليــة والتعليم 

والخدمــات القانونيــة.
حضــر اللقــاء مــن جانــب الغرفة ســعادة 
رغــدة حمد عمران تريم عضو مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة مريم 
راشــد بــن الشــيخ مديــرة مجلــس ســيدات 
أعمــال الشــارقة وفاطمــة خليفــة المقــرب 
مديــرة إدارة العالقــات الدولية فــي الغرفة 
ــا  ــعادة يولي ــة س ــد الرابط ــرأس وف ــا ت فيم
ســتارك رئيــس الرابطــة النســائية األوروبيــة 

ــاول الجانبين. وتن
ــران  ــد عم ــدة حم ــعادة رغ ــت س و قال
تريــم »إن اللقــاء يأتي نتاجــا مثمرا لمذكرة 
التفاهــم التــي تجمــع الغرفــة مــع الرابطــة 
النســائية األوروبيــة حيــث نحــرص مــن 
ــا  ــي تجمعن ــاءات المســتمرة الت خــالل اللق
مــع الرابطــة إلى إيجاد منصــة يكون الهدف 
منهــا توفيــر كافــة أشــكال الدعــم لســيدات 

ــي  ــارقة ف ــارة الش ــال بإم ــدات األعم ورائ
رحلتهــم الرياديــة واالرتقاء بدورهن الفاعل 
ــادل  ــن خــالل تب ــي م ــي االقتصــاد الوطن ف
اآلراء والخبــرات واالســتفادة مــن التجــارب 
العمليــة التــي تعينهن على مواصلــة النجاح 
التجــاري واالقتصــادي ألعمالهــن وإننــا فــي 
غرفــة الشــارقة حريصون دومــا على إطالق 
العديد من البرامج والمبادرات التي نتبناها 
وندعمها للمســاهمة في تحفيز المرأة على 
االنخــراط فــي األعمــال االقتصاديــة وإيجــاد 
بيئــة عمل يكون لها أثــر إيجابي في تحقيق 
طموحاتهــا.« من جانبها أكدت ســعادة يوليا 

ستارك أن هذه الزيارة لغرفة الشارقة تأتي 
في إطار الســعي المشترك والتنسيق العالي 
بين الجانبين لتنمية مجاالت التعاون وتحفيز 
الســيدات ورائــدات األعمــال لبــدء أعمالهن 
الخاصــة نظرا لألثر اإليجابــي لحضور المرأة 
فــي مختلف القطاعــات االقتصادية مشــيرة 
إلــى أن الرابطة النســائية األوروبية حريصة 
علــى توســيع دائــرة شــركائها لتوفيــر أفضل 
التســهيالت والحوافــز ألعضائهــا المنتســبين 
ــارة  ــة وأن إم ــال خاص ــدات األعم ــن رائ م
الشــارقة تعد مركزا مثاليا لممارســة وريادة 

األعمــال على مســتوى المنطقــة ككل.وام

بلغــت قيمــة التصرفــات العقاريــة فــي 
دائــرة األراضــي واألمالك بدبــي اليوم أكثر 
من ١,٧ مليار درهم حيث شــهدت الدائرة 
ــار  تســجيل ٤98 مبايعــة بقيمــة ١,٢٤ ملي
درهــم منهــا ٢9 مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
٢٤8,٣٣ مليون درهم و ٤69 مبايعة للشقق 

والفلــل بقيمــة 99٣,٥٣ مليــون درهم.
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة 
86 مليــون درهــم في منطقــة نخلة جميرا 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ٤١ مليــون درهم في 
منطقــة الحبيــة الرابعة تليهــا مبايعة بقيمة 
٢6 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ 

محمد بن راشــد.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة 
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ 
ســجلت ١6 مبايعة بقيمة ٣٣ مليون درهم 
وتلتهــا منطقــة الحبية الرابعة بتســجيلها ٥ 
مبايعــات بقيمــة 8١ مليــون درهــم وثالثــة 
فــي اليفــرة ٣ بتســجيلها مبايعتيــن بقيمــة 

مليونيــن درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة ٣٢ مليــون 
درهم بمنطقة راس الخور الصناعية الثالثة 
كأهــم المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة ٢٧ 
مليــون درهــم فــي منطقــة الوصــل وأخيرا 
مبايعــة بقيمة ٢١ مليون درهم في منطقة 

مرســى دبي.
وتصــدرت منطقة حدائق الشــيخ محمد 
بن راشــد المناطق من حيث عدد مبايعات 
الشقق والفلل إذ سجلت ٧9 مبايعة بقيمة 
١٣٥ مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة الوصــل 
بتســجيلها ٥6 مبايعــة بقيمــة ١9٧ مليــون 
درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 

٣6 مبايعــة بقيمــة ٥6 مليون درهم.
وســجلت الرهون قيمــة قدرها ٤٤٤,٠6 
مليــون درهــم منهــا ٢9 رهــن أراض بقيمة 

٣٠٢,٥6 مليون درهم و٥١ رهن فلل وشقق 
بقيمــة ١٤١,٥ مليــون درهــم وكان أهمهــا 
بمنطقــة الحبيــة األولى بقيمــة ٢٠9 ماليين 
درهــم وأخــرى فــي منطقــة راس الخــور 
الصناعيــة الثالثــة بقيمة ٣٢ مليــون درهم.

أما الهبات فقد شــهدت تسجيل ١٢ هبة 
ــا  ــون درهــم كان أهمه بقيمــة 6٥,68 ملي
بمنطقــة البرشــاء جنــوب الثالثــة بقيمة ٢١ 
مليــون درهــم وأخــرى فــي منطقــة نخلــة 

جميــرا بقيمــة ١9 مليــون درهم.وام

صفية الصافي: التزام بمكافحة 
غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب لدى سلطات الترخيص 
والتسجيل في الدولة

ترسيخ قوة االقتصاد الوطني 
ودعم قدراته لمواجهة جرائم 
غسل األموال وتعزيز سمعته 

اإلقليمية والعالمية
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سجلت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة 
في أبوظبي، توافد أعداد متزايدة من الزوار 
خالل موســم صيــف ٢٠٢٢، وخصوصــاً زوار 
األســواق األساســية كــدول مجلــس التعــاون 

الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة.
ــم  ــة، عال ــاس الترفيهي ــدن ي وشــهدت م
فيــراري أبوظبــي، ويــاس ووتروورلد، وعالم 
وارنــر بــراذرز أبوظبــي، اســتقطاب أعــداد 
متزايــدة مــن الــزوار، إلــى جانــب الحضــور 
الكبيــر لألحــداث الموســيقية والرياضيــة 
والعائليــة، األمــر الذي يعزز مكانــة الجزيرة 

كمــكان مثالــي لقضــاء العطــالت.
وكجــزء مــن عروضهــا الصيفيــة نجحــت 
ــي  ــال” ف ــي لألطف ــول المجان ــة “الدخ باق
المســاهمة في زيــادة عدد الزيــارات، والتي 
تقــدم تذكرة دخول مجانية لألطفال مع كل 
تذكــرة للكبار، وتوفر لألطفال الصغار فرصة 
اإلقامــة واللعب وتناول الطعــام والكارتينغ. 
وحققت الفنــادق في جميع أنحاء الجزيرة، 
بمــا فــي ذلــك فنــادق يــاس بــالزا، ودبليــو 
أبــو ظبــي جزيــرة يــاس، وهيلتــون أبوظبــي 
جزيــرة ياس، وفندق وارنــر براذرز أبوظبي، 
أول فنــدق يحمــل عالمــة وارنر بــراذرز في 
العالم، ودبل تري هيلتون أبوظبي رزيدنسز، 
نســب إشــغال قياســية وصلــت حوالــي %9٠ 
خالل عيد األضحى، ومتوســط   إشغال بلغت 

نســبته ٧٥% طيلة الموســم الصيفي ٢٠٢٢.
كمــا حققت مدن ياس الترفيهية انتعاشــًا 
كبيــراً وصــل إلــى اســتعادة مــا نســبته %9٠ 
مــن زوارهــا الدولييــن إلى وجهاتهــا الحائزة 
علــى جوائــز عالميــة، مــن عالم فيــراري أبو 
ــر  ــم وارن ــد، وعال ــاس ووتروورل ــي، وي ظب

ــراذرز أبوظبي. ب
وتعليقــاً علــى الموســم الصيفــي الناجح، 
قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي إلدارة 
مجموعة االتصال المؤسسي وتسويق الوجهة 
لميرال: “يسرنا تحقيق هذه النتائج الرائعة، 
ورؤيــة الــزوار يعودون إلى جزيــرة ياس مع 
اســتمرار تعافــي قطــاع الســفر، ونتطلع إلى 
الترحيب بهم خالل أشهر الطقس المعتدل، 
وفتــرة األعيــاد، ونؤكــد التزامنــا بلعــب دور 
رئيســي فــي دعــم رؤيــة أبوظبــي لتعزيــز 
عروضها السياحية على المستويين اإلقليمي 

والدولــي، وذلك من خــالل تقديم مجموعة 
واســعة مــن العــروض الفريــدة والتجــارب 
الغامــرة والفعاليــات الرياضيــة الدولية على 

مــدار العام”.
وقــد شــهد يــاس مــول افتتــاح 6٠ متجــرًا 
ــك  ــي ذل ــا ف ــام بم ــة الع ــذ بداي ــداً من جدي
ــف، وخــالل  ٢٠ متجــراً خــالل فصــل الصي
ــا، زار  ــى مــدى ١١ يوًم ــد األضحــى وعل عي
ــارك  يــاس مــول خــالل عيــد األضحــى المب
أكثــر مــن 8٢ ألفــاً مــن العائــالت، وعشــاق 
األلعاب اإللكترونية، والكوســبالي لمهرجان 
يــاس لأللعــاب اإللكترونيــة، الــذي أقيــم في 
بوليفــارد األلعاب الذي تم تجديــده مؤخراً. 
كما اســتضاف ياس مول حملة في أغسطس 
لدعــم اللياقة البدنيــة والحياة الصحية والتي 
شــهدت تنافــس أكثــر مــن 6٠٠ مشــارك في 

اليوم.
وأضاف ســعود خوري، الرئيس التنفيذي 
ألصول التجزئة في الدار لالســتثمار: “شــهد 
يــاس مول عاًما مثمرًا، حيث وصلت نســبة 
ــتقطب  ــا اس ــى 9٧%، كم ــه إل ــغال في اإلش
مجموعــة من المتاجر الجديدة في األشــهر 
ــي ٢٠٢٢.  ــام الحال ــن الع ــى م الســتة األول
ــرة  ــارة جزي ــى زي ــال عل ــد اإلقب ــع تزاي وم
يــاس، وقــرب االنتهــاء مــن تطويــر المركــز 
التجــاري بقيمة ٥٠٠ مليون درهم إماراتي، 
سنلبي توقعات عمالئنا، ونوفر لهم تجارب 
تــذوق وتســوق وترفيــه مثيــرة وشــخصية 

في مــكان واحــد “.
وشــهدت الجزيرة بعيد األضحى احتفااًل 
ــاي  ــاس ب ــي ي ــة ف ــاب الناري مذهــاًل باأللع

ــي  ــوم العالم ــااًل بالي ــت، واحتف ووترفرون
الســعودي  المطــرب  قــدم  للموســيقى 
األســطوري محمــد عبــده، حفــاًل موســيقيًا 
دافئــًا فــي االتحاد أرينا، قــدم فيه مجموعة 
مــن أغنياتــه الكالســيكية، وباقــة من أجمل 

مــا غنــى.
وأعلنــت جزيــرة يــاس هــذا العــام عــن 
تعييــن كيفــن هــارت أول ســفير لشــؤون 
الجزيــرة خــالل دورة ٢٠٢٢، وذلكخــالل 
معــرض ســوق الســفر العربــي، والتــي قدم 
مــن خاللها سلســلة مقاطــع فيديو كوميدية 
وعــروض مميــزة للجزيــرة. كما اســتضافت 
الجزيــرة ألول مــرة الــدورة ٢٢ مــن حفــل 
جوائــز األكاديميــة الدوليــة للفيلــم الهندي 
فــي يونيــو الماضي،واســتناداً إلــى النجــاح 
الــذي حققتــه حملــة العــام الماضــي “عش 
إجازتــك صــح”، أطلقــت الوجهــة الرائــدة 
حملــة “يــاس يــاس بيبــي” المســتوحاة من 
أغنية “آيس آيس بيبي” الشــهيرة من فترة 
التســعينيات، أضخــم عــرض كاريوكــي فــي 

العالــم علــى واجهــة بــرج خليفــة.
وأعلنــت جزيــرة ياس عن إقامــة العديد 
مــن الفعاليات العالمية، حيث ستســتضيف 
ألول مــرة في المنطقة مباريات دوري كرة 
الســلة األمريكــي للمحترفيــن فــي أبوظبي 
٢٠٢٢، وعرض األسد الملك من إنتاج شركة 
ديزنــي، كمــا تشــهد الجزيــرة عودة ســباق 
جائــزة االتحــاد للطيران الكبــرى للفورموال 
١ لعــام ٢٠٢٢، وبطولــة يــو إف ســي ٢8٠: 
أوليفيــرا ضــد ماخاتشــيف، وعــرض ديزني 

علــى الجليد تقــّدم ميكــي واألصدقاء.وام

 وقعــت الشــيخة بدور القاســمي رئيســة 
االتحــاد الدولــي للناشــرين فــي مدينــة 
فروتســواف البولنديــة علــى “ميثــاق شــبكة 
العواصــم العالميــة للكتاب” تجســيداً لرؤية 
الشارقة في تعزيز مساهمة الكتاب بتحقيق 
التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي مختلف 

ــدان العالم. بل
وُيشــكل توقيــع الشــيخة بدور القاســمي 
الميثاق ممثلة عن إمارة الشــارقة “العاصمة 
العالمية للكتــاب ٢٠١9” خطوًة مهمة لدعم 
دور الشبكة وتحفيز الموقعين عليها لاللتزام 

بمبادراتها وجهودها بشــكل رسمي.
وتضم الشــبكة المــدن الحائزة على لقب 
“العاصمة العالمية للكتاب” من قبل منظمة 
األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
اليونســكو وتعمل على دعم جهود العواصم 
العالميــة التــي تعتــزم الترشــح لنيــل اللقب 
فــي تنظيــم الفعاليــات المتعّلقــة بالكتــاب 
والقــراءة وفتــح المجــال أمامهــا لالســتفادة 
مــن البرامــج الســابقة لتعزيز ثقافــة القراءة 
والبحث والتعّلم حول العالم وتحسين تنظيم 

الفعاليات الثقافية المســتقبلية.
والتقــت الشــيخة بــدور القاســمي، علــى 
هامــش التوقيــع بممثلــي “شــبكة العواصــم 
العالميــة للكتــاب” وأعربــت عــن ســعادتها 
بالجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا كل عاصمــة 
عالمية للكتاب لدعم ثقافة القراءة والتغّلب 
على التحديات لتحقيق هذا الهدف وأشادت 
بشــكل خاص بجهــود رئيس االتحــاد الدولي 
للناشرين األسبق بيريه فيسينس الذي أطلق 
مبــادرة “العاصمــة العالميــة للكتــاب” فــي 

العــام ٢٠٠١ بدعــم من “اليونســكو”.
واستعرضت الشيخة بدور القاسمي خالل 
خطــاب ألقتــه أمام وفــود المدن المشــاركة 
تجربــة برنامــج “الشــارقة عاصمــة عالميــة 
للكتــاب ٢٠١9 “، مشــيرة إلــى أن الشــارقة 
نجحــت فــي االســتفادة مــن الــدروس التــي 
فرضتها جائحة كوفيد-١9 لتعزيز التعاون بين 
مختلــف المدن والهيئــات المعنية بالكتاب، 
الفتة إلى أن تجربة اإلمارة يمكن أن تشّكل 
ــر عمــل “شــبكة العواصــم  نموذجــاً لتطوي

للكتاب”. العالمية 

وقالــت “ تواصــل الشــارقة التزامها بدعم 
الشــبكة لبنــاء مجتمــع عالمــي يشــارك فــي 
تحقيــق ذات األهــداف ويحمــل االلتــزام 
المشــترك بترســيخ ثقافــة القــراءة مؤكــدة 
في إطار مســؤوليتها رئيســة لالتحاد الدولي 
للناشــرين علــى التزام االتحاد بدعم “شــبكة 
العواصم العالمية للكتاب” لتحقيق األهداف 
المشــتركة الراميــة إلى ترســيخ دور الكتاب 

فــي مجتمعات المســتقبل”.
وأعربــت الشــيخة بــدور القاســمي عــن 
رغبتهــا بالعمــل مع الوفــود المشــاركة ومع 
منظمة “اليونسكو” لالرتقاء بالمبادرة وجعلها 
حركة عالمية ترتقي بالمجتمعات من خالل 

القراءة.
ويعد اللقاء في مدينة فروتسواف الثالث 
من نوعه بعد اللقاء األول للشبكة في “بيت 
الحكمــة” بالشــارقة العــام الماضــي بحضور 
١6 ممثــاًل للمــدن الحاملة للقــب “العاصمة 
العالميــة للكتــاب” الذي تمنحه “يونســكو” 
فيما عقد اللقــاء الثاني بالعاصمة الجورجية 

تبليســي في أبريــل من العام الجــاري.وام
مدن ياس الترفيهية تستعيد 90% من زوارها الدوليين

جزيرة ياس تحتفي بموسم صيفي ناجح مع نسبة 
إشغال 90% للفنادق خالل عيد األضحى

بدور القاسمي تلتقي وفودًا دولية في االجتماع الثالث لـ»شبكة العواصم العالمية للكتاب«

 أطلــق معهــد دبي للتصميــم واالبتكار، 
الجامعــة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقة 
التصميــم  مجــاالت  فــي  المتخصصــة 
ــد  ــي الجدي ــا الدراس ــدأ عامه واالبتكارلتب
مــن خالل اإلعالن عن شــراكة اســتراتيجية 
بــارزة مــع كليــة روتــردام إلدارة األعمــال 
التابعــة لجامعة إراســموس، إحــدى كليات 
ــًا  ــى تصنيف ــدة واألعل ــال الرائ إدارة األعم

فــي أوروبــا.
ويأتــي هــذا التعــاون الجديــد، ليســهم 
فــي انضمــام المعهــد إلــى برنامــج التبادل 
ــردام إلدارة  ــة روت ــاّص بكلي ــي الخ العالم
األعمــال، وليؤكــد علــى النجــاح المتزايــد 
الــذي يحققــه المعهد بفضــل نهجه الخاّص 

بالتفكيــر التصميمــي ومناهجــه التعليميــة 
لمبتكرة. ا

وفــي إطــار برنامــج التبــادل، شــارك ١٥ 
طالبــًا مــن كليــة روتــردام إلدارة األعمــال 
فــي هولنــدا في ورش العمــل التي نظمت 
فــي دبي لمدة خمســة أيــام، حيث قدمت 
فرصــة التعّلــم التطبيقيــة وإجــراء زيــارات 
ــع أعضــاء  ــة م ــة ومناقشــات ملهم ميداني
ــة  ــرات العالمي ــة التدريــس ذوي الخب هيئ
فــي المعهــد، وتعــاون ســتة طــالب مــن 
معهــد دبــي للتصميــم واالبتــكار، بشــكل 
ــردام إلدارة  ــة روت ــق مــع طــالب كلي وثي
األعمــال للتوّصــل إلــى حلــول جديــدة في 

مجــال نقــل الطاقــة.

وتضّمــن البرنامــج، الــذي اســتمّر لمــدة 
ــالت  ــن الرح ــة م ــام، مجموع ــة أي خمس
الميدانيــة لتعريــف طــالب كليــة روتــردام 
إلدارة األعمال بالتــراث اإلماراتي والثقافة 
المحليــة، بمــا في ذلك زيارة مركز الشــيخ 
ــل  ــوم للتواص ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم
الحضــاري، باإلضافــة إلى جــوالت ميدانية 
في محطتي الهيدروجين في شركة جنرال 
إلكتريــك للنفــط والغــاز وشــركة ســيمنس 
للطاقــة. وقاموا أيضًا بزيــارة مجّمع محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية، 
للوقــوف على الجهــود الريادية التي تبذلها 
دبــي لتحقيــق الحيــاد المناخــي انســجامًا 

مــع أجنــدة االســتدامة العالمية.وام

مــع اقتــراب شــهر أكتوبــر، تنضــم بوابــة 
الشــرق مول إلى المســاعي العالمّية لتعزيز 
التوعيــة بســرطان الثدي وذلــك عبر إطالق 
حملــة “أنــِت بطلــة”، والتي ســيتم تفعيلها 
داخــل المــول وعبــر المنصــات اإللكترونيــة 
وذلــك مــن ١ إلى 9 أكتوبر مــن ٢:٠٠ ظهرًا 

حتى ١٠:٠٠ مســاًء. 
وباعتبارها جزءًا من النســيج االجتماعي 
في أبوظبي ومســاهمًا أساســيًا فــي رفاهية 
وســعادة أفــراد المجتمــع، اتخــذت بوابــة 
الشــرق مــول خطــوات ســّباقة تعكــس 
مســؤوليتها المجتمعيــة فــي دعــم القضايــا 
النبيلــة. ووفقــًا لذلك أقيمت خــالل األعوام 
الماضية عدة حمالت توعية خاصة بسرطان 
الثــدي والتــي ضّمــت شــريحة واســعة مــن 
الجماهيــر مــن خــالل األنشــطة المختلفــة 

المقامــة فــي المــول. 
وفــي أكتوبــر هــذا العــام، ُتركــز حملــة 
بوابــة الشــرق مــول الخاصــة بســرطان 
اللواتــي يحاربــن  النســاء  الثــدي علــى 
المــرض عبــر إظهــار جانــب القــوة الكامــن 
فــي شــخصياتهن وإصرارهــن. كمــا تدعــو 

الحملــة أفــراد المجتمع وخصوصًا شــريحة 
النســاء، إلظهــار الدعم للمصابــات بالمرض 
إضافة إلى تشجيعهن على القيام بالفحوص 

الدورّيــة. 
رغم جدّية الموضوع، إال أن بوابة الشرق 
ــل كل  ــى تحوي ــا عل ــرص كعادته ــول تح م
مناســبة إلــى احتفالية ال ُتنســى وهذا العام 
رحلــة مفعمــة بالمفاجآت بانتظــار زائراتنا. 
المحطــة األولى ســتكون في جناح صحة 
الخــاص بالتوعيــة، حيث ســتحصل الزائرات 
علــى الكثير مــن المعلومات التثقيفية حول 
ســرطان الثــدي، أســاليب الوقايــة والعديــد 
مــن الموضوعــات المتعلقــة بهــذا المــرض، 
إضافــة إلــى فحــص مجانــي في أحــد مراكز 
صحــة. وإلضفــاء طابع خاص علــى الحدث، 
تتيح بوابة الشــرق مول لكل امرأة ُمشاركة 
فرصــة اختيار هديتهــا من الصندوق الخاص 
والــذي يحــوي الكثيــر من الجوائــز المميزة 

مثل القســائم الشــرائية وغيرها. 
كمــا تــّم التخطيــط لورشــة عمــل بهدف 
التركيــز على أهمية الفحص المبكر. وخالل 
الفعالّيــة ســيقدم األطبــاء جلســات فردّيــة 
ــي  ــر ف ــص المبك ــن دور الفح ــدث ع للتح
كشــف المــرض وإنقــاذ حيــاة المريضــات، 

كما ستســتضيف ورشــة العمل نساء تحدّين 
ــث  ــه حي ــب علي ــتطعن التغل ــرض واس الم
سيشــاركن تفاصيــل رحلتهــن مــع الحضور. 
أمــا المحطــة التاليــة فتتميــز بطابــع فني 
ــا يمكــن للنســاء  ــة! هن متميــز: ركــن الحّن
الحصول على رسم حّنة على شكل الشريط 
الــذي يرمــز لســرطان الثــدي وذلــك إلظهار 
دعمهن، بينما يمكن للصغار المشــاركة في 
أجــواء المــرح أيضــًا فــي الركــن المخصــص 
لألطفال، حيث تنتظرهم نشــاطات ترفيهية 
يومّيــة، تشــمل الرســم على الوجــوه باللون 

الوردي. 
ــزة  ــة ممي ــة بلفت ــرًا، تنتهــي الرحل وأخي
لتشــجيع النســاء علــى لعــب دور فــي نشــر 
الوعــي بســرطان الثــدي ضمــن محيطهــن 
وذلــك بالتقــاط صــور فــي منطقــة الفعالية 
في المول ومشــاركتها على وسائل التواصل 
ــى فرصــة الفــوز  االجتماعــي للحصــول عل

بمفاجــآت عديــدة. 
بأســلوبها الخــاص، ُتحــدث بوابة الشــرق 
مــول فارقــًا فــي محاربة ســرطان الثدي من 
خــالل تثقيــف النســاء وتعزيــز الوعــي مرة 
تلــو األخــرى. انضمــوا إلــى رحلتنــا ودعونــا 
ننشــر الوعــي وننقــذ المزيــد مــن األرواح! 

ــدورة  ــة الفــرز والقــراءة لل ــدأت لجن ب
الســابعة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 
فــي مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة التابــع 
أبوظبــي  الثقافــة والســياحة –  لدائــرة 
بمراجعــة األعمــال المرشــحة للجائــزة 
وتقييم مدى اســتيفائها للشروط والمعايير 

الخاصــة بالجائــزة.
وستستمر اللجنة في اجتماعاتها لدراسة 
ترشــيحات الدورة الحالية حتى نهاية فترة 
ــب  ــار الكت ــر، الختي ــي ١ أكتوب ــح ف الترّش

الجديــرة بالوصــول إلى القوائــم الطويلة.
جــاء ذلــك خــالل االجتمــاع األول للجنة 
الفــرز والقــراءة للجائزة الــذي ٌعقد مؤخرًا 
برئاســة ســعادة الدكتــور علــي بــن تميــم، 
أميــن عــام الجائــزة رئيــس مركــز أبوظبــي 
ــة، ومشــاركة مجموعــة مــن  للغــة العربي

المختصيــن بفــروع الجائــزة وهــم ســعيد 
التنفيــذي  المديــر  الطنيجــي،  حمــدان 
لمركــز أبوظبــي للغــة العربيــة باإلنابــة، و 
الدكتور خليل الشــيخ، عضو الهيئة العلمية 
ــة  ــورة بدري ــن األردن، والدكت ــزة م للجائ
البشــر عضــو الهيئــة العلميــة للجائــزة مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا حضــر 
االجتمــاع الدكتــور علي الكعبــي من دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وأشــاد ســعادة الدكتــور علــي بــن تميم 
خــالل االجتمــاع بالدور الكبيــر الذي يقوم 
ــة الفــرز والقــراءة خــالل  ــه أعضــاء لجن ب
هــذه المرحلــة مــن الجائــزة، مؤكــدا 
ــالة  ــر رس ــل نش ــن أج ــل م ضــرورة العم
الجائزة السامية وتعزيز شفافيتها ومكانتها 
ــن  ــة” م ــن األوســاط الثقافي ــة بي المرموق

المقــرر اإلعــالن عــن أعــداد المشــاركات 
النهائية للدورة الســابعة عشرة في أكتوبر 
والقوائــم الطويلة في نوفمبر القادم، لتبدأ 
صة أعمالها  بعدها لجــان التحكيــم المتخصِّ
لدراســة وتقييــم الترشــيحات فــي الفــروع 
التســعة للجائزة وفــق المعايير المعتمدة، 
والتي تشمل التخصص المعرفي، ومستوى 
عــرض المحتــوى، ومدى االلتــزام بمنهجية 
التحليل والتركيب المتبعة فيها، وجماليات 
اللغة واألسلوب، وكفاية وشمول ومعاصرة 
ــع  ــادر والمراج ــة المص ــة وموثوقي وأهمي
العربيــة واألجنبيــة، واألمانــة العلميــة في 
ــكار  ــة واالبت ــق، واألصال ــاس والتوثي االقتب
فــي اختيــار الموضــوع، والتصــدي لــه بحثًا 
ودراســة، فضــاًل عــن جماليــات النشــر 

واإلخــراج الفنــي فــي كل مشــاركة.وام

»دبي للتصميم واالبتكار« يطلق جامعة متخصصة في التصميم واالبتكار

عبر حملة »أنِت بطلة« خالل شهر التوعية بسرطان الثدي
بوابة الشرق مول تدعم النساء المكافحات ضد سرطان الثدي

لجنة الفرز والقراءة لــ»زايد للكتاب« تبدأ مراجعة 
وتقييم الترشيحات وفق معايير الجائزة

أطلق فندق شيراتون مول اإلمارات، 
وجهــة الضيافــة الفاخــرة األكثــر تميــًزا 
فــي قلــب مدينــة دبــي، باقــة ترحيبيــة 
حصرية تتيح لضيوفه االســتمتاع بإقامة 
مترفة في منشــأته الفريــدة التي تحتل 
ــن  ــٍة م ــى مقرب ــتراتيجًيا عل ــا اس موقًع
أبــرز المعالــم الســياحية الجاذبــة فــي 
دبــي فضاًل عــن اتصالهــا اتصااًل مباشــًرا 
بمــول اإلمــارات الغنــي عــن التعريف. 
ومــن خــالل هــذه الباقــة الترحيبيــة 
المميــزة، يمكن لنزالء الغرف من نوع 
ديلوكــس االســتمتاع بــكل مــا يقدمــه 
المينــي بــار مــن مشــروبات ووجبــات 
خفيفــة بالمجــان طــوال فتــرة إقامتهــم 
فــي هذه الغرف الفســيحة التــي تتميز 
بإطاللتها الخالبة على أفق مباني مدينة 
دبي الســاحر، والمجهزة بكل ما يضمن 
للضيــوف إقامــة مترفــة ومريحــة بــدًءا 
 ،LCD ــة مــن شاشــات التلفــاز الحديث
Wi- وحتى خدمة اإلنترنت الالســلكي

Fi عالية الســرعة، واألســرة المزدوجة 
أو المنفــردة المريحة. 

يذكــر أن فنــدق شــيراتون مــول 
اإلمــارات يعــد أحــد أبــرز الفنــادق 
ــة دبــي، ويتضمــن  الفاخــرة فــي مدين
طيًفا واسًعا من الغرف المميزة ويقدم 
ــة  ــن التجــارب الذوقي ــًعا م ــا واس طيًف
الفاخرة. ويتضمن مســبحين واســعين، 
ومركــز للياقــة البدنيــة، ومنتجع صحي 
ــة  ــات العناي ــن جلس ــلة م ــدم سلس يق
والتدليــك المقدمــة علــى يــد فريق من 

المختصيــن البارزيــن في هــذا المجال. 
الباقــة  هــذه  حجــز  يمكــن 
إدخــال  مــن  التأكــد  إلكترونًيابعــد 

الرمــز الترويجــي الخــاص بهــا ويمكــن 
الحصــول عليــه باالتصــال علــى الرقــم 

.٤-٣٧٧٢٠٠٠  9٧١+

فندق شيراتون مول اإلمارات يقدم لضيوفه عرضًا ترحيبيًا مميًزا
دبي - الوطن

أبوظبي - الوطن تغريد السعيد: يسرنا تحقيق هذه النتائج 
الرائعة ورؤية الزوار يعودون إلى جزيرة ياس

تقديم مجموعة واسعة من العروض الفريدة 
والتجارب الغامرة والفعاليات على مدار العام
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توجــت دولــة اإلمــارات بــكأس كل األمــم فــي 
ــة  ــة األصيل ــول العربي ــال الخي ــة جم ــام بطول خت
٢٠٢٢، مســاء أمــس بقاعــة ألبــرت بمدينــة آخــن 

فــي ألمانيــا.
وتســلم الجائــزة محمــد أحمــد الحربــي المديــر 
العــام لجمعية اإلمــارات للخيــول العربية، بحضور 
ــاد  ــام التح ــن الع ــري األمي ــم الهاج ــور غان الدكت
الفروســية، والمهنــدس محمد التوحيدي المشــرف 

العــام مديــر عــام مربــط دبــي للخيــول العربيــة، 
وعــدد مــن المــالك والمربيــن مــن أبنــاء اإلمارات.

وجــاء فــوز اإلمارات بهذه الجائــزة الرفيعة بعد 
نجــاح خيــول الدولــة فــي تحقيــق أكبــر عــدد مــن 
المراكــز المتقدمــة خــالل البطولــة التــي شــهدت 
منافســات قويــة ألفضــل المرابــط المشــاركة مــن 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم 
العربــي وأوروبــا بأبــرز منتجيها ومربيهــا ومالكها.

وحققــت خيــول اإلمــارات ٧ ألقــاب، جاءت عبر 
مربــط دبــي الــذي حصــل علــى ٤ ألقــاب، عبــارة 
عــن ذهبيتيــن وفضيتيــن، وحصــل مربــط عجمــان 
علــى لقبيــن، عبــارة عــن فضيــة وبرونزيــة، فيمــا 
حصــد مربــط البدايــر برونزيــة، ونــال مربــط دبــي 
أيضــا جائــزة أفضل مربي وأفضل فحــل منتج »دي 
ســراج«، وضمنت هذه األلقاب الصدارة لإلمارات.

مــن جانبــه أهــدى محمــد أحمــد الحربــي هــذا 

اإلنجــاز الرفيــع إلــى صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، 
وإلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــة رئيــس مجلــس  ــوم نائــب رئيــس الدول آل مكت
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« ، وإلــى حــكام 

اإلمــارات، وشــعب اإلمــارات.
ــم  ــًا للدع ــي تتويج ــاز يأت ــذا اإلنج ــال إن ه وق
المســتمر مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 

نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان 
الرئاســة ، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات 
للخيــول العربيــة، ومتابعــة الشــيخ زايــد بــن حمد 
ــأ  ــس اإلدارة.  وهن ــس مجل ــب رئي ــان نائ آل نهي
الحربــي المرابــط اإلماراتيــة المتوجــة باأللقــاب، 
ــا  ــر، متمني ــان والبداي ــي وعجم ــط دب وهــي مراب
ــم  ــق والنجــاح لرفــع عل ــد مــن التوفي لهــم المزي

اإلمــارات عاليــًا فــي المحافــل الدوليــة.وام

واصل الجواد » جارف » تألقه في سلسلة سباقات 
العربية  للخيول  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  كأس 
األصيلة للموسم الحالي ونجح في التتويج بلقب المحطة 
الهولندية في ختام الجوالت األوروبية للكأس الغالية، 
ليحصد اللقب الثالث له في المضامير األوروبية بعد 
الفوز بمحطات إيطاليا وبلجيكا واالحتفاظ بلقب هولندا 

للعام الثاني على التوالي.
ونجحت المحطة الهولندية من تحقيق مكتسبات 
مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول 
الذي سجلته يوم  الجديد  النجاح  العالم، وذلك بعد 
االحد الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ في مضمار دوندخت 
العشبي في الهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة النسخة 

التاسعة والعشرين.
 X وتمكن الجواد جارف المنحدر من نسل )داحس
كيس دي غزال بنت دورمان( والذي يعود للمالك هايف 
بن محمد القحطاني وتحت إشراف المدربة اليزابيث 
بيرنارد وقيادة الفارس ويليام مونجل من االحتفاظ 
بلقب الكأس الغالية وحسم القمة الهولندية التي شهدت 
مشاركة مجموعة مميزة تمثل نخبة الخيول العربية 
في هولندا وأوروبا، وأقيم السباق لمسافة ٢١٥٠ متر 
للخيول من عمر ٤ سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة.

ونجح البطل في منعطف نهاية السباق من التفوق 
السباق  مسافة  وقطع  المجموعة  بصدارة  واالنفراد 
بزمن ٢,٢٤,٧ دقيقة، وحل في المرتبة الثانية »آريون« 
)بطل محطة بلجيكا ٢٠٢١( المنحدر من نفس ساللة 
تحت  وذلك  والمدربة  المالك  ونفس  جارف  البطل 
قيادة الفارس فريدريك سانشيز، فيما وقف بالمرتبة 
الثالثة »الزرقاء« المنحدر من )إيه أف البحر X شيفا 
بنت عامر( للمالك والمدرب يوهان فيرستريين وقيادة 

الفارس كوين كليجمانز.
وحظيت الكأس الغالية بإشادات هولندية وأصداء 
واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام 
بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لرفعة 
شأن الخيل العربي األصيل بكافة دول العالم، انطالقا 
من نهج المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه.
الفائزين سعادة جمال جامع  السباق وتوج  شهد 
المشرخ سفير الدولة لدى مملكة هولندا وسعيد المهيري 
مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي 
إلى جانب علي الشحي من سفارة الدولة في مملكة 
هولندا، وتسلمت المدربة اليزابيث بيرنارد والفارس 

وليام مونجيل كأس المحطة الهولندية.
الدولة  سفير  المشرخ  جامع  جمال  سعادة  أشاد 
التي حققها  المهمة  بالنجاحات  لدى مملكة هولندا 
سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة في 
هولندا المحطة الختامية للجوالت األوروبية واألصداء 
الكبيرة التي شهدها الحدث بما يعكس مكانة دولة 
التواصل  جسور  مد  في  الريادي  ودورها  اإلمارات 

المبادرات  العالم في مختلف  بين شعوب  والتالقي 
والبرامج والفعاليات التي تساهم بتسليط الضوء على 
حرص واهتمام القيادة الرشيدة لرفعة الخيل العربي 

والحفاظ على إرث اإلمارات في كافة دول العالم.
شهدها  التي  المهمة  بالمخرجات  »نفخر  وقال: 
السباق الختامي للكأس الغالية في أوروبا والتنافس 
الكبير بين نخبة مرابط الخيل المشاركة في الحدث 
إلى جانب الحضور الجماهيري واألصداء الواسعة ما 

للخيول  الدولة  رئيس  كأس  وقيمة  مكانة  على  يدل 
العربية التي تقام على مدار ٢9 عامًا، مبينا أن السباق 
للهولنديين واألوروبيين لالطالع  جسد فرصة مهمة 
على ثقافة وتراث اإلمارات األصيل واهتمام قيادتها 

الرشيدة برفعة الخيل العربية«.
من جانبه قال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام 
العربية  للخيول  الدولة  رئيس  كأس  سباقات  سلسلة 
األصيلة: »نفخر بالمنجزات الكبيرة التي حققها سباق 

هولندا في ختام المحطات األوروبية للكأس الغالية، 
مؤكدا أن نجاحات سباقاتنا العالمية ما هي إال ثمرة 
الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمسيرة 

الحدث وريادته في المضامير العالمية«.
وأضاف: »نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنجاحات 
واألصداء الهولندية الواسعة التي ُحظيت بها المحطة 
الختامية للجوالت األوروبية، موضحا أن سلسلة السباقات 

ومسيرتها الريادية الممتدة على مدار ٢9 نسخة تمثل 
دعما كبيرا ومهما للمالك والمربين وتساهم بقوة في 
االعتناء بتربية ورعاية الخيل العربي ورفع معدالت 

اإلنتاج، ما يترجم هدفها ورسالتها العالمية«.
واختتم قائاًل: »شهدنا في كافة المحطات تنافس 
كبير ومشاركة مميزة من كافة مرابط الخيل العربي في 
القارة األوروبية بما يؤكد على مكانة الحدث وقيمته 
التاريخية والعالمية في مسيرة سباقات الخيل العربي«. 

»جارف« بطاًل لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

اإلمارات تتوج بكأس »كل األمم« للخـيل العربية في ألمانيا

أبوظبي - الوطن

جمال المشرخ: نفخر بمخرجات السباق الختامي للكأس 
الغالية في أوروبا والتنافس الكبير بين المرابط

 فيصل الرحماني: نفخر بالمنجزات الكبيرة لسباق هولندا 
في ختام المحطات األوروبية للكأس الغالية

األصداء الكبيرة للحدث تعكس مكانة اإلمارات ودورها 
الريادي في التواصل والتالقي بين الشعوب

نجاحات سباقاتنا العالمية ثمرة دعم منصور بن زايد 
لمسيرة الحدث وريادته في المضامير العالمية
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اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان 
منافسات سباق “عجمان للجري ٢٠٢٢”، حيث 
لقي الحدث مشاركة واسعة وصلت إلى ٤٠٠ 
عّداء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحّبي 

رياضة الجري.
وانطلق السباق في منطقة الزورا – مارينا١، 
وشمل أربع فئات متنافسة، وهي مسافة ١ 
كم، و٢,٥ كم، و٥ كم، و١٠ كم، مقسمة إلى 
فئات عمرية، وفئة األطفال، وفئة اإلماراتيين، 
والفئة المفتوحة من مختلف الجنسيات، حيث 

وصل عدد الفائزون الى ١٢6 فائزا.
وجاء سباق “عجمان للجري ٢٠٢٢” ضمن 
السياحية في  التنمية  دائرة  أنشطة  أجندة 
عجمان المجتمعية التي تهدف إلى التوعية عن 
أهمية ممارسة الرياضة، وقد أثبتت المشاركة 
تجاوبًا مع رسالة  السباق  الكبيرة في هذا 
الدائرة الطموحة في تعزيز ثقافة التسامح في 
المجتمع وجعل الرياضة أسلوبًا للحياة اليومية.

دائرة  عام  مدير  تركي،  خديجة  وقالت 
التنمية السياحية في عجمان باالنتداب، أن 
“سباق عجمان للجري ٢٠٢٢” هو من الفعاليات 
المهمة على مستوى الدولة والذي يحقق نجاحًا 
باهراً سنة تلو األخرى، وهذا ما يؤكد المكانة 
الرائدة إلمارة عجمان في تنظيم واستضافة 

الفعاليات الرياضية والترفيهية، والترويج لها 
كوجهة سياحية عالمية.

الرئيسي من “سباق  الهدف  أن  وأكدت 
عجمان للجري ٢٠٢٢” هو نشر ثقافة الرياضة 
في المجتمع، تعزيز ثقافة الرياضات الفردية، 
واستقطاب الشباب إلعداد جيل جديد من 
الرياضيين، باإلضافة الى دعم وتطوير الشراكات 
مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة الرياضية 

في اإلمارة.
القدرة  شركة  بتنظيم  الفعالية  وأقيمت 

للخدمات الرياضية، ودعم ومشاركة كل من 
العقاري،  للتطوير  والزورا  عجمان،  شرطة 
وتطوع عجمان، وفريق الشارقة للترايثلون، 
والراعي الطبي مستشفى ثومبي الجامعي، 
وفريق نبض اإلمارات التطوعي، والبرنامج 
الوطني التطوعي لالستجابة للطوارئ - فريق 
ساند، وشركة مياه غلفا، فندق وأجنحة رمادا 
عجمان، مركز بسمة بغداد الطبي، انفينيتي 
جيم، منتجع زويا الصحي، مطعم بي هيلثي، 

واتحاد اإلمارات للرياضة للجميع.وام

اإلماراتية،  المحترفين  رابطة  طرحت 
تذاكر مباريات الجولة الرابعة، لدوري أدنوك 
للمحترفين، موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ، للجمهور 
عبر التطبيق والموقع الرسمي للرابطة ومنصة 

»بالتينيوم ليست«.
وتقام منافسات تلك الجولة يومي ١ و٢ أكتوبر 
المقبل؛ حيث تتضمن على عدة مواجهات حافلة 
باإلثارة، حيث يلتقي الشارقة مع خورفكان، وبني 
ياس مع الجزيرة، ودبا مع عجمان، والنصر مع 
الوصل، والظفرة مع شباب األهلي، والبطائح 

مع الوحدة، والعين مع اتحاد كلباء.
وأطلقت الرابطة مبادرة »دوري الجماهير« في بداية الموسم 
الجاري، لتحفيز الجماهير لمساندة فرقها في المدرجات، برصد 
جوائز قيمة وفق اآللية الجديدة، ويتم توزيع الجوائز عقب نهاية 

كل جولة بشكل دوري.
وحرصت الرابطة على تسهيل عملية شراء 
خطوات  خالل  من  رقمًيا،  المباريات  تذاكر 
سهلة وميسرة، عن طريق موقعها اإللكتروني 
التطبيق، أو من خالل مسح  ، أو من خالل 
الرمز المتوفر في جميع المالعب« كيو آر«.

وبات الدخول إلى جميع المالعب مسموحا 
به بنسبة ١٠٠% من سعة المقاعد المتاحة في 
األخضر،  المرور  بإبراز  االكتفاء  مع  اإلستاد، 
نتيجة سلبية  أو  الحصن،  الصادر من تطبيق 
لفحص مسحة األنف مدتها ال تتجاوز 96 ساعة.  
وتواصل رابطة المحترفين اإلماراتية مبادرة الدخول المجاني لألطفال 
والسيدات وكبار السن، والتي أطلقتها الموسم الماضي، بحيث تستلم 
هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.وام

للشطرنج  دبي  نادي  سيدات  فريق  فاز 
لفرق  العام  الدوري  بلقب بطولة  والثقافة، 
الشطرنج لعام ٢٠٢٢، والتي أقيمت منافساتها 
من ٢٣ إلى ٢٥ سبتمبر الجاري في نادي الشارقة 
الثقافي للشطرنج، بمشاركة ٥ أندية من دبي 

والشارقة والعين وأبوظبي ورأس الخيمة.
ووجه خالد علي بن زايد الفالسي رئيس 
مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة التهنئة 
لفريق النادي على فوزه بالبطولة، مؤكدا أن 
مجلس إدارة النادي حريص في المرحلة القادمة 
على تحقيق إنجازات تتماشى مع خطط النادي 
للوصول لأللقاب الدولية المتميزة وتحقيق 

اإلنجازات العربية واإلقليمية والدولية.
ويضم فريق سيدات نادي دبي للشطرنج 
الالعبات الدوليات مريم عيسى المبارك وبشاير 
خليل أشكناني وشيماء نعمان آل علي وجواهر 
خليل أشكناني وياسمين علي، وأحالم راشد 

وعنود أحمد سالم.

كما انضمت للفريق األستاذة الدولية الكبيرة 
التركمانستانية مهري جلديفا والدولية الفلبينية 
زايريل كندبان وهما من الالعبات المقيمات 

بالدولة.

الجهاز  جهود  على  النادي  رئيس  وأثنى 
الفني واإلداري للفريق، وحثهم على تقديم 
المزيد من الجهد مع الالعبات لتحقيق مزيد 

من اإلنجازات.وام

اســتقبل ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايد 
آل نهيــان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة 
بقصــر النخيل، رئيس وأعضاء اللجنة العليا 
ــذي  ــري ال ــد الخي ــون زاي المنظمــة لماراث
يقــام تحــت رعاية ســموه، حيث ســتنطلق 
منافســات جولــة أبوظبــي فــي ١9 نوفمبــر 
المقبــل وجولــة جمهوريــة مصــر العربيــة 
ــي ٢٣ ديســمبر  ــكندرية ف ــة اإلس بمحافظ
المقبل وسيخصص ريعه لمصلحة مستشفى 
“أهــل مصر لعــالج الحــروق والحوادث”.

علــى  اللقــاء  واطلــع ســموه خــالل 
الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا إلقامــة هذه 
النســخة مــن الماراثون وخروجها بالشــكل 
األمثــل الذي يحقــق األهــداف الكاملة من 

إقامــة الماراثــون.
وأكــد ســموه أن دولــة اإلمــارات بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” تواصل 
ــة  ــادرات الخيري ــي المب ــي تبن ــا ف ريادته
ــا مــن شــأنه المســاعدة  ــكل م الداعمــة ل
والعــون فــي مختلــف دول العالــم انطالقا 
مــن نهج اإلمــارات وسياســتها وعطائها في 
ــيرة  ــم مس ــاني ودع ــل اإلنس ــاحة العم س

الخيــر والســالم والنمــاء للشــعوب كافــة.
كما أكد ســموه أهمية الماراثون كفكرة 
وظاهــرة رياضيــة تعكــس القيــم األصيلــة 
لمجتمــع اإلمــارات وتقــام مــن أجــل عمل 
الخير ومســاعدة المشــروعات الصحية من 
ــق  ــا بعم ــم، منوه ــاس ولخدمته أجــل الن
العالقــات االســتراتيجية التــي تربــط بيــن 
دولــة اإلمارات وجمهوريــة مصر العربية ، 
وأهمية تعزيز كل جوانب الدعم والمساندة 
للمشــروعات المختلفــة وخاصــة الجوانب 

الخيريــة والصحيــة منها.
ودعــا ســموه إلــى تقديــم كافــة ســبل 

ــون  ــل أن يواصــل الماراث ــن أج ــم م الدع
فكرتــه وتحقيــق أهدافــه الســامية والتــي 
ــة  ــر نســخه المختلف ــام عب ــا يق ــن أجله م
ســواء فــي أبو ظبــي أو نيويــورك أو مصر.

وقال ســمو الشــيخ حمدان بــن زايد آل 
نهيان إن ماراثون زايد الخيري منذ اللحظة 
األولــى النطالقــه فــي ٢٠٠٥ وبتوجيهــات 
ــن  مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة “حفظه اهلل” 
صاحــب الفكــرة فــي إقامة هــذا الماراثون 
ــزة فــي  ــج الممي ــر مــن النتائ حقــق الكثي
ــم العــون للمشــروعات  المســاعدة وتقدي
الصحيــة المختلفــة ودعــم الدور االنســاني 

لعــالج غيــر القادرين.
وأضــاف ســموه إن ماراثون زايد يترجم 
نهج العطاء الذي غرســه وأسســه المغفور 
ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــه الشــيخ زاي ل
“طيــب اهلل ثــراه” وتظــل أياديــه البيضــاء 
ــدان  ــكان وكل مي ــي كل م ــر ف ــد الخي تم
لتصــل بخيرهــا إلــى جميــع أنحــاء العالــم 
في المســاعدة والدعم والعون والمســاندة 

لــكل مشــاريع الخيــر.
وأعــرب ســموه عــن ســعادته بتواصــل 
نجــاح فعاليــات الماراثــون فــي كل النســخ 
التــي أقيمت منــذ بدايته وحتى اآلن مثمنا 
دور القطــاع الخــاص فــي دعــم الماراثــون 
وتقديــم العــون الــذي بــه تتحقــق أهدافه 

الخيرية واإلنســانية.
وأشــاد ســموه بجهــود اللجنــة المنظمة 
ــرة  ــد فك ــي تأكي ــن ف ــركاء الداعمي والش
الماراثــون وتحقيــق أهدافــه كاملــة فضــال 
عــن دوره الرائــع فــي دفــع النــاس لعمــل 
الخيــر ولــو بخطــوة فــي هــذا الســباق .. 
مضيفــا ســموه أن الخبــرات اإلماراتيــة في 
تنظيــم األحــداث والفعاليــات االجتماعيــة 

والرياضيــة والثقافيــة ال تحتاج إلى إشــادة 
بعــد أن أكــدت حضورهــا فــي كل محفــل 
ننظمــه ونقيمــه ســواء علــى ارضنــا او 

خــارج البــالد.
مــن جانبه أعرب ســعادة الفريق الركن 
/ م / محمــد هــالل الكعبــي رئيــس اللجنة 
العليــا المنظمــة لماراثون زايد الخيري عن 
شــكره وتقديره لدعم سمو الشيخ حمدان 
ــات  ــه لفعالي ــان ورعايت ــد آل نهي ــن زاي ب
الماراثــون، مؤكــدا أن هــذا اللقــاء يمثــل 
دفعــة كبيــرة لــكل أعضاء اللجنــة من أجل 
مواصلــة الجهــد وتقديــم نســخ مميــزة في 

كل محطــة مــن محطاتــه المختلفة.
حضــر اللقــاء معالــي الدكتــور حمــدان 
مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة 
الهــالل األحمــر اإلماراتــي وســعادة الفريق 
الركــن / م / محمــد هــالل الكعبــي رئيــس 
ــد  ــون زاي ــة لماراث ــا المنظم ــة العلي اللجن
الخيري وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير 
مكتــب ســمو ممثــل الحاكــم فــي منطقــة 
الظفــرة وســعادة ناصــر محمــد المنصوري 
وكيــل ديــوان ممثــل الحاكــم فــي منطقــة 
الظفــرة باإلنابــة وســعادة محمــد حاجــي 
خــوري المديــر العــام لمؤسســة خليفة بن 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنســانية، وسعادة 
عــارف حمد العوانــي األمين العام لمجلس 
أبوظبــي الرياضــي وســعادة حمود عبد اهلل 
ــالل  ــف لله ــام المكل ــن الع ــي األمي الجنيب

األحمــر اإلماراتــي، وأعضــاء اللجنة.
يذكــر أن ماراثــون زايــد الخيــري يقــام 
بشــكل ســنوي عبــر ثــالث نســخ فــي كل 
مــن أبوظبــي ونيويــورك وجمهوريــة مصر 
العربيــة ويخصص دخله كامال دعما لصالح 
األعمــال الصحيــة التــي تقدم مجانــا لعالج 

الحــاالت المختلفة.وام

اختتمت بنجاح الفت البطولة التنشيطية 
األولى للقوس والسهم في نادي الحمرية، 
والتي شهدت مشاركة ١١ ناديًا هي الحمرية، 
المدام، دبي ألصحاب الهمم، دبا الحصن، 
د. أرشرز، نادي الفجيرة لأللعاب القتالية، 
خورفكان، سيدات الشارقة، الشارقة، مليحة 

وخورفكان للمعاقين.
تندرج البطولة في إطار استراتيجية اتحاد 
اإلمارات للقوس والسهم في تعزيز االهتمام 
بالمواهب واستمرار النشاط الرياضي للعبة، 
لالرتقاء بالمستوى الفني الذي يعزز التطور 
المنشود لمصلحة المنتخبات الوطنية، بما 
يتماشى مع رؤية مجلس اإلدارة في الوصول 
باللعبة إلى األهداف المعلنة إثر  الجهود 
يخدم  بما  واألندية  األتحاد  بين  المشتركة 

مسيرة اللعبة في األندية.
وأسفرت النتائج عن فوز الحمرية بالمركزين 
األول والثاني في منافسات القوس األولمبي 
رجال تحت ٢١ سنة بحصول الالعبين رحمة 
خالد الشامسي ومحمد خالد الشامسي على 
الميداليتين الذهبية والفضيةـ، بينما نال نادي 
الشارقة الميدالية البرونزية والمركز الثالث 

عن طريق الالعب محمد يحيى.
وحصد نادي الشارقة للسيدات المراكز 
الثالثة األولى والميداليات الذهبية والفضية 
والبرونزية في مسابقة القوس األولمبي سيدات 
تحت ٢١ سنة عن طريق الالعبات فاطمة 
محمد راشد ومها عبدالرحيم الحوسني وآمنة 
يوسف العوضي، كما نال النادي ذهبية المركز 

األول في مسابقة القوس األولمبي سيدات 
عن طريق الالعبة عائشة جاسم آل علي، 
ونال دبي للرماة فضية المركز الثاني عن 
طريق الالعبة سناهال ديفاكار، ونادي الفجيرة 
برونزية المركز الثالث بواسطة الالعبة أومينه 

نوماتوفا.
ونال نادي المدام ذهبية المركز األول في 
مسابقة القوس األولمبي رجال عن طريق 
الالعب عبداهلل عبيد الكتبي، بينما نال نادي 
الثاني  المركزين  وبرونزية  فضية  الشارقة 
والثالث بواسطة الالعبين عبيد حسن الحمادي 
وسعود محمد راشد، في حين شهدت مسابقة 
القوس المركب رجال تتويج دبي للرماة بذهبية 
المركز األول عن طريق الالعب ويكراند سنك 
لالعب  الثاني  المركز  فضية  رانا، وذهبت 
نادي المدام منير اإلسالم وبرونزية المركز 

الثالث إلى العب دبي للرماة وديع مطر.
وتصدر نادي دبي ألصحاب الهمم المراكز 
الثالثة األولى والميداليات الذهبية والفضية 
والبرونزية في مسابقةالقوس المركب ألصحاب 

الهمم رجال عن طريق الالعبين محمد عبداهلل 
الشحي وعبدالرحمن بالكوس وغلوم خورشيد. 
وأكد فهد سالم الحمادي، عضو مجلس 
إدارة اتحاد اإلمارات للقوس والسهم رئيس 
مع  تتسق  البطولة  هذه  أن  الفنية  اللجنة 
المستهدفات التي يعمل على إنفاذها مجلس 
اإلدارة بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، 
للوصول الى أفضل الممارسات التي تعزز 
التطلعات المرجوة، ال سيما أن هناك الكثير 
من المعطيات اإليجابية التي تمهد الطريق 
لتحقيق التطور الذي ينشده مجلس اإلدارة.

إلى  والتقدير  بالشكر  الحمادي  وتوجه 
نادي الحمرية الثقافي الرياضي على استضافة 
لألندية  اإليجابية  األجواء  وتوفير  البطولة، 
والالعبين المشاركين، وتسخير جميع إمكاناته 
لنجاحها، مضيفًا أن هذا النهج الراسخ يعمق 
العالقة القوية والتشارك في الرؤى واألفكار بين 
مجلس إدارة االتحاد واألندية لما فيه مصلحة 
االرتقاء باللعبة إلى المستويات المشرفة التي 
تتوافق مع نهج التطور وإرادة التطور التي 
تؤدي في نهاية األمر إلى واقع إيجابي يعود 
بالفائدة على المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأضاف: » ننظر إلى المخرجات التي يمكن 
أن نجني ثمارها من مثل هذه البطوالت، 
وهناك أكثر من مؤشر على أهمية التطور 
الفني في األندية، وتسريع وتيرة االنتقال إلى 
واقع يرتبط بالخطة المستقبلية التي نعمل 
عليها انطالقًا من قاعدة صلبة تؤسس لمنهجيتنا 
والتخطيط  الطموحة  الخطط  تكرس  التي 
المستقبلي، ونشكر األندية على تجاوبها مع 
برامج الداعمة لتحقيق المنجزات الوطنية.”

اعتمــد ســمو الشــيخ فــالح بــن زايــد آل نهيــان رئيــس نــادي 
غنتــوت لســباق الخيــل والبولــو أجنــدة نشــاط النــادي للموســم 
الرياضي الجديد ٢٠٢٢–٢٠٢٣، والتي تتضمن العديد من البطوالت 
الرياضية، والمشــاركات المجتمعية المحلية بالتنســيق مع النشاط 
ــر  المحلــي، حيــث يمتــد نشــاط الموســم الجديــد مــن ٥ نوفمب

المقبــل وحتــى ١8 مــارس ٢٠٢٣.
وتمنــى ســموه انطالقــة قويــة متميــزة مواصلة لمســيرة النادي 
الناجحــة، موجهــا الشــكر لــكل مــن ســاهم ويســاهم فــي تطويــر 
رياضــة البولــو بشــكل عــام، مؤكــدا ســموه أن الموســم الجديــد 
سيكون حافال بالنشاط، وفقا للجدول الزمني المقترح للمنافسات 
الرياضيــة، التــي تشــهد مشــاركة كوكبــة مــن الالعبيــن المواطنين 
والمحترفيــن المقيميــن فــي مختلــف بطــوالت النــادي، والتي من 
شــأنها المســاهمة فــي رفع مســتوى اللعبــة على مســتوى الدولة.

وشدد سموه على ضرورة االلتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة 
مــن الجهــات المختصــة، والعمــل علــى تطبيــق كافــة اإلجــراءات 
الوقائيــة واالحترازيــة، مشــيرا إلــى أن الموســم الجديــد ســيبدأ 
بإقامــة مهرجــان يــوم البولــو الــوردي الخيري “بينــك بولو”، وهي 
المبــادرة المجتمعيــة الســنوية التي يحــرص النادي علــى تنظيمها 
بهــدف نشــر التوعيــة بســرطان الثــدي فــي الدولــة بشــهر أكتوبــر 

واليــوم الختامــي بالنــادي فــي أول أســبوع من نوفمبــر ٢٠٢٢.
ودأب نــادي غنتــوت لســباق الخيــل والبولــو علــى تنظيم هذه 
الفعاليــة ســنويا، والتــي تهــدف لتثقيــف أفــراد العائلــة والمجتمع 
بهــذا المــرض، مــع العمــل علــى نشــر رســالة صحيــة بيــن أفــراد 
المجتمــع بالتعــاون مــع الجهــات الصحيــة األخرى؛ حيــث يتضمن 
البرنامــج مختلف النشــاطات العائلية الترفيهية المصاحبة، بجانب 

حمــالت التوعيــة الصحيــة التثقيفيــة والعالجية.
ويتواصــل برنامــج النــادي الســنوي بإقامــة المهرجــان الرياضي 
الســنوي فــي ٢6 نوفمبــر المقبــل احتفــاال باليــوم الوطنــي لدولــة 
االمــارات، والــذي تتجدد إقامته ضمن احتفــاالت القطاع الرياضي 

ضمــن احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطني.
وتشــهد مالعــب نــادي غنتــوت من ٧ إلــى ١٧ ديســمبر المقبل 
إقامــة النســخة ٢٢ مــن بطولــة اإلمــارات الدوليــة للبولــو. كمــا 
يتضمن برنامج النادي إقامة الفعالية الخيرية الرياضية المجتمعية 
الثالثــة بإقامــة النســخة الـــ6 مــن المبــاراة الخيريــة لدعــم “فئــة 

األيتــام” فــي ٧ ينايــر ٢٠٢٣.
ويشــهد يــوم ٢٣ مــن الشــهر نفســه انطالقــة النســخة الثالثــة 
مــن بطولــة كأس ســلطان بــن زايــد للبولــو، والتــي تســتمر حتــى 
ــاراة  ــا المب ــد، وتعقبه ــن زاي ــلطان ب ــب س ــر ٢٠٢٣ بملع ٤ فبراي
الخيريــة الثالثــة ضمــن مهرجــان “يــوم األمــل للبولــو ألصحــاب 

الهمــم” فــي ١8 فبرايــر.
ويختتــم نــادي غنتــوت لســباق الخيــل والبولو موســمه الجديد 
بإقامــة بطولــة النــادي األغلــى واألبــرز وهي كأس صاحب الســمو 
رئيــس الدولــة للبولــو فــي نســختها الـــ٢٣، مــن 6 إلــى ١8 مــارس 
٢٠٢٣ ، وهــي إحــدى وأهــم وأقــوى بطوالت البولو على مســتوى 

الدولــة والمنطقة.
وثمــن خالــد ســعيد المرزوقي المديــر التنفيذي للنــادي الدعم 
والمتابعــة المســتمرة التــي يوليهــا ســمو الشــيخ فــالح بــن زايــد 
آل نهيــان، رئيــس النــادي، مــا ســاهم فــي تحقيــق العديــد مــن 

النجاحــات الرياضيــة والمجتمعيــة منــذ تأســيس النــادي.وام

استقبل رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة 
حمدان بن زايد: ماراثون زايد الخيري يرسخ قيم الخير والعطاء

ختام مثير لتنشيطية القوس والسهم في نادي الحمرية بمشاركة 11 ناديًا

سـيدات »دبي للشطرنج« يتوجـن بلقـب الـدوري العـام

 فهد الحمادي:رأس الخيمة - الوطن
تشارك الرؤى 

مع األندية يعزز 
أهداف تطور اللعبة

فالح بن زايد يعتمد أجندة نشاط نادي غنتوت السنوية 
للموسم الرياضي الجديد

بمشاركة ٤00 عّداء ومتسابق من المحترفين والهواة
اخــتتام منافســـات سـبـاق »عجمــان للجري 2022«

»المحترفين« تطرح تذاكر مباريات الجولة الرابعة من دوري »أدنوك«
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السباق  وأحداث  تفاصيل  على  الستار  أسدل 
العالم  بطولة  من  الثانية  للجولة  الثاني  الرئيسي 
لزوارق الفورموال١ والتي أقيمت في مدينة سان نازارو 
اإليطالية بمنصة إماراتية مع تحقيق زورق الشارقة 
١٢ بقيادة فرديناند زيندبيرجن للقب السباق وحلول 
زورق أبوظبي ٥ بقيادة ثاني القمزي ثانيا وانتزاع 
زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي للمركز الثالث 
كي تكون أجمل نهاية ومنصة لثاني جوالت البطولة. 
وعزز زورق أبوظبي 6 صدارته للترتيب العام 
للبطولة بالوصول للنقطة ٥٢ في حين استمر في 
وصافة المنافسة زورق أبوظبي ٥ بقيادة القمزي 
بالوصول للنقطة ٣٥، ويأتي في المركز الثالث حاليا 
زورق ١ بقيادة جوناس آندرسون حامل لقب البطولة 
برصيد ٣١ نقطة، وليكمل الفريق اإلماراتي رحلة 
األحالم من أجل تحقيق لقب البطولة األغلى في 

عالم الرياضات البحرية لموسم ٢٠٢٢. 
وكان السباق الرئيسي الثاني قد انطلق في تمام 
الخامسة مساء بتوقيت إيطاليا حيث تصدر فرديناند 
طيلة  الصدارة  في  واستمر  البداية  منذ  المنافسة 
مراحل السباق في حين حافظ القمزي على مركزه 
ثانيا منذ البداية وحتى النهاية مع تقدم شون تورنتي 
من المركز السابع حتى المركز الثالث طوال مراحل 
السباق المختلفة وشهد السباق الذي استمر ألربعين 
دورة رفع العلم األصفر مرة واحدة بعد انقالب 

زورق السويدي ٢ بقيادة فيبو كالي. 
وجاءت منافسات هذه الجولة كي يقام من خاللها 
زيادة  أجل  من  وذلك  واحد  أسبوع  في  سباقين 
جرعة اإلثارة في المنافسة على المراكز األولى في 
البطولة والتي من المقرر أن تشهد إقامة ٤ جوالت 
هذا الموسم حيث ستقام الجولة الثالثة والمقبلة 
في مدينة أولبيا في جزيرة سردينيا اإليطالية  في 
منتصف أكتوبر وتقام الجولة الختامية من البطولة 
في  الشارقة  إمارة  في  القادم  ديسمبر  شهر  في 
اإلمارات حيث تعود المنافسة لإلمارة الباسمة بعد 

غياب سنتين عن استضافة البطولة. 
من ناحيته توجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق 
أبوظبي بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن 
خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة  اتحاد اإلمارات 
للرياضات البحرية لما حققته الفرق اإلماراتية من 
تميز ونجاح كبير في هذه الجولة، كما هنأ الرميثي 
كافة أعضاء الفريق من الطاقم الفني واإلداري مع 
المتسابقين بعد التكاتف في هذه الجولة للوصول 
للنتائج المطلوبة وقال الرميثي : حققنا في هذه 
الجولة المطلوب وهو اإلستمرار في صدارة البطولة 
وتعزيز الموقف العام لزوارق الفريق في المنافسة 
على اللقب، خضنا سباقين في يومين متتاليين وكان 
هناك الكثير من التفاصيل واألحداث التي تتطلب 

التركيز وأنهينا المرحلة بالنتائج المطلوبة، وأضاف 
الرميثي : أريد أن أشكر جميع أعضاء الفريق ألن ما 
قدموه في الجولة الحالية من تعاون وتكاتف أسهم 
في تحقيق النتائج التي كنا نتطلع إليها وأيضا المضي 
وفق الخطة المنشودة، نحن اآلن في الصدارة عن 
طريق زورقين معا وسنواصل الكفاح حتى الجولة 

الختامية من البطولة. 
وعن وجود زورقين في الصدارة معا قال الرميثي 
: كال الزورقين أبدع في مراحل هذه الجولة القمزي 
اجتهد وكافح طوال السباقين وتورنتي قدم أفضل 
أننا نمتلك أكثر من فرصة  ما لديه والنتيجة هي 

للمنافسة على لقب الموسم. 
عبر ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي وقائد الزورق 
٥ عن سعادته والفرحة الكبيرة بصعوده منصة التتويج 
للجولة الثانية على التوالي وأكد أن السباق كان صعبا 
للغاية في ظل المنافسة القوية في كال المرحلتين 
وقال : قد يكون المثير في هذه الجولة هو وجود 
سباقين معا وكان البد من الحفاظ على تركيزنا في 
كل مرحلة، السباق الختامي شهد الكثير من الندية 

وقد كان هناك تدافع قوي من الزوارق بعد لحظة 
االنقالب وعودة العلم األخضر ولكنني سيطرت على 
المركز الثاني وحافظت عليه حتى النهاية وأضاف 
القمزي : لم أرغب في التقدم لألمام والمجازفة 
فضلت  أنني  حيث  األول  المركز  على  بالمنافسة 
الموقف  النقاط لتعزيز  البقاء في مركزي وحصد 

في الترتيب العام بشكل أفضل.وكشف القمزي عن 
تصميمه في المنافسة على اللقب هذا الموسم وقال 
وسأقدم  بإسمي  البطولة  لقب  تحقيق  من  البد   :
أفضل ما لدي في الجوالت المقبلة من أجل ذلك. 
من جهته كشف شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 
6 عن اإلرتياح الكبير بتعزيز الصدارة أكثر في الترتيب 

العام حاليا واإلبتعاد عن منافسيه بفارق جيد من 
النقاط وقال : ظفرت ب٣٢ نقطة من أصل ٤٠ في 
هذه الجولة وهو حصاد جيد بالنسبة لي، أرغب 
في  القوية  المنافسة  القمزي  مع  أواصل  أن  في 
الجوالت المتبقية وأن نستمر في صدارة البطولة  
حتى النهاية وأضاف شون : أنا فخور جدا بأن أمثل 
الفوز  فريق أبوظبي وأن يكون لي فرصة صناعة 
االسم  وصاحب  دوما  المتميز  الفريق  هذا  ضمن 
الكبير في الرياضات البحرية، وإلى جانب القمزي 
نمثل معا جبهة قوية لتحقيق األفضل، وهو اسم 

مخضرم وقديم بالمناسبة في سباقات البحر. 
وقال شون : طموحي اآلن هو إكمال المنافسة 
بنفس الرغبة والروح العالية، وأنا متأكد أننا قادرون 
على تحقيق اللقب لمصلحة فريقنا هذا الموسم، 
ال يزال هناك ثالث سباقات متبقية وجولتين في 
ما هو قادم  وكل شيء وارد الحدوث من خاللها. 
ومن المقرر أن تقام الجولة القادمة من البطولة 
في الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر المقبل 

في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينيا اإليطالية.

فريق أبوظبي يحتفظ بالصدارة والشارقة بطل سان نازارو 

زوارق اإلمارات تحتكر منصة التتويج في بطولة العالم لفورموال-1

سان نازارو - الوطن

نهاية إماراتية 
سعيدة لثاني 

جوالت مونديال 
الفورموال1 

القرش األبيض 
سعيد بالفوز 

ويؤكد: البد من 
اللقب 
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طور مهندسو النانو في جامعة كاليفورنيا في سان 
دييغو بأميركا، روبوتات مجهرية، تسمى الروبوتات 
الدقيقة، يمكنها السباحة في الرئتين وتقديم األدوية 
واستخدامها إلزالة حاالت االلتهاب الرئوي الجرثومي 

التي تهدد الحياة.
وفي الفئران، تخلصت الروبوتات الدقيقة بأمان من 
البكتيريا المسببة لاللتهاب الرئوي في الرئتين، وأسفرت 
عن النجاة بنسبة ١٠٠ في المائة، على النقيض من 
ذلك، ماتت جميع الفئران غير المعالجة في غضون 
ثالثة أيام بعد اإلصابة، وتم نشر هذه النتائج في العدد 

األخير من دورية »نيتشر ماتريالس«.
تتكون الروبوتات الدقيقة من خاليا طحالب تتناثر 
أسطحها بجسيمات نانوية مليئة بالمضادات الحيوية، 
وتوفر الطحالب الحركة، مما يسمح للروبوتات الدقيقة 
بالسباحة وإيصال المضادات الحيوية مباشرة إلى المزيد 

من البكتيريا في الرئتين.
على  تحتوي  التي  النانوية  الجسيمات  وتتشكل 
المضادات الحيوية من كريات بوليمر صغيرة قابلة 
للتحلل الحيوي ومغلفة بأغشية خاليا العدالت، وهي 
نوع من خاليا الدم البيضاء، وما يميز هذه األغشية أنها 

تمتص وتبطل الجزيئات االلتهابية التي تنتجها البكتيريا 
وجهاز المناعة في الجسم، ويمنح ذلك الروبوتات 
الصغيرة القدرة على تقليل االلتهابات الضارة، مما 

يجعلها أكثر فاعلية في مكافحة عدوى الرئة.
يقول جوزيف وانغ، الباحث الرئيسي في الدراسة 
بتقرير نشره الموقع اإللكتروني لجامعة كاليفورنيا أول 
من أمس )السبت(: »هدفنا هو توصيل األدوية الموجهة 
إلى أجزاء أكثر تحديًا من الجسم، مثل الرئتين، ونريد 
أن نفعل ذلك بطريقة آمنة وسهلة ومتوافقة حيويًا 

وطويلة األمد، وهذا ما أظهرناه في هذا العمل«.
واستخدم الفريق الروبوتات الصغيرة لعالج الفئران 
بشكل حاد ومميت من االلتهاب الرئوي الناجم عن 
بكتيريا الزائفة الزنجارية، إذ عادة ما يصيب هذا النوع 
تهوية  يتلقون  الذين  المرضى  الرئوي  االلتهاب  من 

ميكانيكية في وحدة العناية المركزة.
وأعطى الباحثون الروبوتات الدقيقة إلى رئتي الفئران 
من خالل أنبوب يدخل في القصبة الهوائية، واختفت 
العدوى تمامًا بعد أسبوع واحد، ونجت جميع الفئران 
التي عولجت بالروبوتات الدقيقة، بينما ماتت الفئران 

غير المعالجة في غضون ثالثة أيام.وكاالت

ــة  ــة العام ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــق رئي أطل
للترفيــه تركــي آل الشــيخ، البرنامــج الســعودي 
ــك  ــدول«، وذل ــعودي آي ــه »س ــن نوع األول م
فــي إطــار شــراكة جديــدة بيــن الهيئــة العامــة 
ــراكات  ــدادًا لش ــة MBC امت ــه ومجموع للترفي
ــا دعــم المواهــب  ــن هدفه ــن الطرفي ســابقة بي

ــاالت. ــف المج ــعودية بمختل الس
 MBCوســيتم بــث البرنامــج علــى قنــوات ١
علــى مرحلتيــن، األولــى بــدءًا مــن منتصــف 
ديســمبر المقبــل، وهــي مرحلــة التجــارب، 
ــة العــروض المباشــرة التــي ســتبدأ  تليهــا مرحل

ــر ٢٠٢٣.  ــي ١١ يناي ف
وشــكلت تغريــدة تركــي آل الشــيخ »شــرارة 
التشــويق« عبــر تويتــر، حيــث دارت »نقاشــات 
حاميــة« بينــه وبيــن أعضــاء لجنــة التحكيــم 
ــدول«، والتــي  ــارة لبرنامــج »ســعودي أي المخت
تضــم الفنــان الســعودي أصيل أبــو بكــر والفنانة 
اإلماراتية أحالم والفنانة الســورية أصالة والفنان 

العراقــي ماجــد المهنــدس.
ويبــدو أن األجــواء التنافســية والعفويــة بيــن 

ــة  ــوة لجن ــة، ســتكون حاضــرة بق أحــالم وأصال
تحكيم »ســعودي آيدول«، حيث دارت نقاشات 
طريفــة بيــن الفنانتين ردًا على تغريدة تركي آل 
الشــيخ التــي يعلــن فيهــا عــن انطــالق البرنامــج.

وكتبــت أحــالم »أصالــة اســتعدي للحــرب 
العالميــة الثالثــة لتــرد عليهــا األخيــرة بالقــول: 
»حلومــة ال تخلينــي أفقــد أعصابي وأنــا عصبية، 
بدنــا نســتمتع بصحبتنــا اللــي رجعــت مــن كــم 

يــوم وقلنــا عقلنــا وكبرنــا شــوي«.
بدوره، رفع حســاب MBC منسوب التشويق 
علــى تويتــر ناشــرًا تغريــدة يعلــن فيهــا فتح باب 
التســجيل فــي برنامج »ســعودي أيــدول«، وجاء 
فيهــا: »صوتــك جميل وترغب فــي الغناء؟ تحب 
المنافســة ودخول عالم األضواء والشهرة؟ شارك 
فــي أضخــم برنامــج غنائــي. ال تفوتــك الفرصــة 
ســّجل اآلن«. وكانــت هــذه المجموعــة حققــت 
نجاحــًا كبيــرًا بإطــالق برنامــج »عــراق ايــدول« 
وهــو النســخة العراقيــة مــن البرنامــج العالمــي، 
مــع لجنــة التحكيم حاتم العراقــي ورحمة رياض 

وســيف نبيل. وكاالت

الغاز  من  ساخنة  فقاعة  الفلك  علماء  اكتشف 
تدور حول الثقب األسود الهائل لمجرة درب التبانة 
»منطقة الرامي أ*« بسرعة تزيد عن ٢٠٠ مليون 

ميل في الساعة.
وتدور الفقاعة الساخنة حول »منطقة الرامي أ*« 
عند ما يقارب ثلث سرعة الضوء في مدار مماثل 
لحجم مدار كوكب عطارد، ويكمل دائرة كاملة في 

ما يزيد قليال عن الساعة.
ويقول العلماء إن هذا االكتشاف يمكن أن يساعدنا 
في فهم أفضل للبيئة الغامضة والديناميكية للفراغ 

الهائل في قلب مجرتنا.
وقال المؤلف الرئيسي، الدكتور ماسيك ويلغوس، 
من معهد ماكس بالنك لعلم الفلك الراديوي في 
فقاعة غاز ساخنة  إلى  ننظر  أننا  ألمانيا: »نعتقد 
تدور حول منطقة الرامي أ* في مدار مشابه لحجم 
مدار كوكب عطارد - ولكن يصنع حلقة كاملة في 

نحو ٧٠ دقيقة فقط«. وأضاف: »هذا يتطلب سرعة 
مذهلة تبلغ نحو ٣٠% من سرعة الضوء«.

واكتشف فريق دولي »النقطة الساخنة« باستخدام 
تلسكوب »ألما« )مصفوفة أتاكاما كبيرة المليمتر / 

ما دون المليمتر( في جبال األنديز الشيلية.
والثقوب السوداء الهائلة هي مناطق كثيفة بشكل 
ال يصدق في مراكز المجرات. وتعمل كمصادر جاذبية 

مكثفة ترفع الغبار والغاز من حولها.
وتقع »منطقة الرامي أ*« على بعد نحو ٢6 ألف 
سنة ضوئية فقط من األرض، وهي واحدة من عدد 
قليل جدا من الثقوب السوداء في الكون حيث يمكننا 

بالفعل مشاهدة تدفق المادة في مكان قريب.
ولكن، نظرا ألن المنطقة تمتص كل الضوء المحيط، 
فمن الصعب للغاية رؤيتها، لذلك أمضى العلماء 
عقودا في البحث عن تلميحات عن نشاط الثقب 

األسود.وكاالت

اقترح العلماء في جامعة »أومسك« الحكومية 
المواد  لمعالجة  جديدة  طريقة  التكنولوجية 
الغذائية، تسمح بإطالة عمرها على عكس طريقة 

المعالجة الحرارية.
 وإنها ال تتسبب في تدهور قيمتها الغذائية وطعمها 
 Journal ولونها. وقد ُنشر المقال بهذا الشأن في مجلة

of Food Science and Technology العلمية.
قال الباحثون من جامعة »أومسك« إن المعالجة 
الحرارية للمنتجات ُتستخدم تقليديا كطريقة فعالة 
للحفظ، مما يضمن السالمة، لكن في نفس الوقت يقلل 
من القيمة الغذائية والبيولوجية للمنتجات ويغّيرمذاقها.

واآلن تكتسب طرق المعالجة غير الحرارية شعبية 
أكثر فأكثر، مما يسمح بالحفاظ على الخصائص المفيدة 

وإطالة عمر المنتجات إلى حد بعيد.
وحسب العلماء ،فإنهم  تمكنوا من ابتكار طريقة 
غير حرارية جديدة للحفاظ على المواد الخام الغذائية. 

واستغرقت  تلك الدراسة 6 أشهر في إطار برنامج 
 .»٢٠٣٠ »األولوية  االستراتيجية  األكاديمية  الزعامة 
وأجرى الدراسة الموظفون في قسمي جامعة »أومسك« 
التكنولوجية الحكومية: قسم »التكنولوجيا الحيوية 
وتكنولوجيا المطاعم وعلوم السلع« ومركز الموارد 

العلمية والتعليمية »تقنيات النانو«.
وقال مكسيم شادرين، رئيس قسم التكنولوجيا 
الحيوية، وتكنولوجيا الطعام في جامعة »اومسك« 
إن العلماء استوضحوا أن تكنولوجيا المجال الكهربائي 
الحرارية،  بالمعالجة  مقارنة  أولوية،  لها   النبضي 
حيث إنها ال تقضي على الكائنات الحية الدقيقة، 
الغذائية  القيمة  على  أفضل  بشكل  وتحافظ  بل 
والمكونات والمذاق واللون لألطعمة النيئة. وتقضي 
هذه التكنولوجيا بتشغيل نبضات عالية الجهد لفترة 
وجيزة وإرسالها إلى منتج نصف الصلب يوضع بين 

قطبْين كهربائيْين«.وكاالت

عالج محتمل لاللتهاب الرئوي بـ»الروبوتات النانوية« »سعودي أيدول«.. إطالق نسخة سعودية من برنامج المواهب العالمي

اكتشاف فقاعة من الغاز الساخن حول الثقب األسود لمجرة درب التبانة الروس يبتكرون تكنولوجيا للحفاظ على الطعام طازجًا

أدخلت دار األزياء اإليطالية الفاخرة فيرساتشي 
التيجان واألزرار المعدنية في أحدث إبداعاتها من 
المالبس النسائية خالل أسبوع الموضة في ميالنو، 
أطلقت  التي  المقبل  الربيع  وقدمت مجموعة 
عليها اسم »إلهة تعزف الجرنج« )ايه جادس جن 

جرنج(، وهو نوع فرعي من موسيقى الروك.
وافتتحت المصممة دوناتيال فيرساتشي العرض 
بإطالالت  الجمعة  أمس  من  متأخر  وقت  في 
جميعها سوداء اللون، من بينها فساتين ضيقة 
مفتوحة. وزينت األزرار المعدنية وخيوط القماش 
الرفيعة السترات والسراويل الجلدية السوداء.

وبعد ذلك تهادت العارضات على الممشى 
بتصميمات باللونين الوردي واألرجواني، منها 
وسراويل  الصدر  مفتوحة  طويلة  فساتين 
واسعة وقمصان طويلة من الشيفون بلون 

جلد الحمار الوحشي.
قالت دوناتيال فيرساتشي في بيان: »لطالما 
نفسها  من  الواثقة  المتمردة،  المرأة  أحببت 
والذكية والنجمة إلى حد ما«. وأضافت »امرأة 
ترتدي الجلد واألزرار المعدنية والجينز البالي 
ولديها ما يكفي من الثقة لمزج ذلك مع شيفون 
وقمصان وتاج! إنها امرأة قوية ومتحررة إنها 

رائعة وتدرك ذلك. إنها إلهة الحرية«.
أما آخر إطالالت في العرض، فتضمنت فساتين 
قصيرة وطويلة مزينة بالدانتيل بألوان البنفسجي 
والوردي  واألخضر المصفر، مزينة بأوشحة من 

نفس األلوان.
األمريكية  الواقع  تلفزيون  نجمة  واختتمت 
باريس هيلتون العرض بفستان زفاف قصير بلون 
وردي المع أطرافه من الدانتيل، ومزين بطرحة 

زفاف وتاج لونهما وردي.وكاالت

اكتشف علماء الفلك كميات كبيرة من الفوسفور في 
المحيط الجليدي لقمر زحل إنسيالدوس.

وقد أشارت الحسابات إلى أن مياه قمر زحل تحتوي 
على كميات كبيرة من مركبات الفوسفور على شكل أمالح 
مختلفة من حمض الفوسفوريك، يمكن مقارنتها من حيث 

نسبة التركيز بنظيراتها في محيطات األرض.
وقد قام علماء الكواكب بحساب خصائص المحيط تحت 
الجليدي إلنسيالدوس، وذلك استنادا إلى بيانات أرسلها 
مسبار »كاسيني« األمريكي فتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن 
العديد من مركبات الفوسفور موجودة في هذا الحوض 
المائي خارج األرض، وقال الباحثون في مقال نشرته المجلة 
الفلكية العلمية PNAS إن هذا األمر  يزيد إلى حد بعيد 

من فرص وجود حياة داخل قمر زحل هذا.
وجاء في المجلة:« تشير حساباتنا إلى أن مياه القمر 
إنسيالدوس تحتوي على الفوسفور بكمية أكبر بكثير مما كان 
ُيعتقد سابقا. ووفقا لتقديراتنا، فإن هذا العدد يمكن مقارنته 
عموما بعدد مركبات الفوسفور الموجودة في محيطات 
وجود  احتمال  لصالح  أخرى  ذلك حجة  ويعتبر  األرض. 
كائنات حية في المحيط تحت الجليدي في  إنسيالدوس«.

على   اهتمامهم  يرّكزون  بدأوا  الفلك  علماء  أن  يذكر 
قمر زحل إنسيالدوس عام ٢٠٠٥ عندما اكتشف مسبار 
»كاسيني« األمريكي، الذي وصل نظام كوكب زحل قبل 

ذلك بعام واحد، ينابيع ساخنة على سطحه.
 وأظهرت األرصاد التي أجراها العلماء بواسطة »كاسيني« 
أن تلك الينابيع ُتطلق تيارات عمالقة من الماء الساخن 
والبخار إلى الفضاء الخارجي من أربعة شقوق متوازية 
بالقرب من القطب الجنوبي تسمى بــ«خطوط النمر«.وكاالت

أظهــرت نتائــج دراســة جديدة أن األطفــال المصابين 
بفيــروس كورونــا يــزداد لديهــم خطــر اإلصابــة بمــرض 
الســكري مــن النــوع األول خــالل األشــهر الـــ 6 التاليــة 

للعدوى.
واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل الســجالت الصحية 
ألكثــر مــن مليــون شــخص أعمارهــم أقــل مــن ١8 عامًا، 
وتبيــن وجــود زيــادة نســبتها ٧٢% فــي معدل تشــخيص 
الســكري مــن النــوع األول لــدى مــن أصيبــوا مــن هــذه 

الفئــة العمريــة بكوفيد- ١9.
وأجريت الدراسة في جامعة كايس ويسترن رسيرف 
فــي كليفالنــد، ولــم يؤكــد البحــث ســبب هــذا االرتباط 
بيــن تشــخيص الســكري من النــوع األول وبين العدوى، 
إال أن هنــاك اقتــراح علمــي يفيــد بــأن العــدوى تــؤدي 
إلــى اســتجابة مناعيــة تجعلهــا تهاجــم الخاليــا المنتجــة 

لألنســولين، وبالتالــي يتوقــف إنتاج الجســم له.
ووفقًا لموقع »شــبكة جاما« الطبية، شملت الدراسة 
بيانــات صحيــة مــن ١٣ دولة، لـ ١,١ مليون شــخص بين 
مارس )آذار( ٢٠٢٠ وديســمبر )كانون أول( ٢٠٢١، وتم 
تقســيم المشــاركين إلــى فئتيــن: مــن هــم أصغــر مــن 

9 ســنوات، ومــن هــم بيــن ١٠ و١8 عامًا.
ووجــد الباحثــون تماثــاًل فــي النتائــج بيــن الفئتيــن 
العمريتيــن، وأن الزيــادة فــي تشــخيص الســكري مــن 
النــوع األول لــدى المصابيــن بكورونــا بلغــت ٧٢% لدى 

مــن هــم أقــل مــن ١8 عامــًا.
وحــّذرت النتائــج مــن انتشــار كورونــا المســتمر بين 
األطفــال والمراهقيــن، وأن الســكري مــن النــوع األول 

يمثــل تحديــًا مــدى الُعمــر.وكاالت

بركان  ثوران  آثار  بتحليل  العلماء  يستمر 
تونغا قبل أكثر من ثمانية أشهر تحت الماء في 
١٤ يناير، واكتشفوا أن بخاره قد يساهم في 

ارتفاع درجة حرارة األرض لسنوات.
بركان  ثوران  أن  الباحثون  قدر  قد  وكان 
هونغغا تونغا - هونغ هابا أدى إلى إطالق 
من  متري(  مليون طن   ٤٥( مليون طن   ٥٠
بخار الماء في الغالف الجوي، باإلضافة إلى 
كميات هائلة من الرماد والغازات البركانية.

وأدى هذا الحقن الهائل للبخار إلى زيادة 
كمية الرطوبة في طبقة الستراتوسفير العالمية 
من  دورة  إلى  يؤدي  أن  ويمكن   ،%٥ بنحو 
وقد  السطح،  وتسخين  الستراتوسفير  تبريد 
وفقا  قادمة،  ألشهر  التأثيرات  هذه  تستمر 

لدراسة جديدة.
كان ثوران تونغا، الذي بدأ في ١٣ يناير وبلغ 
ذروته بعد يومين، أقوى ثوران يشهده كوكب 
األرض منذ عقود، وامتد االنفجار لمسافة ١6٢ 
ميال )٢6٠ كيلومترا( وأرسل أعمدة من الرماد 
والبخار والغاز إلى أعلى من ١٢ ميال )٢٠ كم( 
للمحيطات  الوطنية  لإلدارة  وفقا  الهواء  في 

.)NOAA( والغالف الجوي
عادة ما تبرد االنفجارات البركانية الكبيرة 
الكوكب عن طريق إطالق ثاني أكسيد الكبريت 
في الطبقات العليا من الغالف الجوي لألرض، 
مما يؤدي إلى ترشيح اإلشعاع الشمسي، ويمكن 
لجزيئات الصخور والرماد أيضا تبريد الكوكب 
مؤقتا عن طريق حجب ضوء الشمس، وفقا 
لمؤسسة الجامعة الوطنية ألبحاث الغالف الجوي 

التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية.
وقد يكون النشاط البركاني العنيف والواسع 
النطاق في الماضي البعيد لألرض قد ساهم في 
تغير المناخ العالمي، مما تسبب في انقراضات 

جماعية منذ ماليين السنين.وكاالت

فيرساتشي تقدم مجموعتها 
للربيع المقبل في ميالنو

اكتشاف كميات كبيرة من الفوسفور 
في المحيط الجليدي لقمر زحل

زيادة خطر السكري من النوع األول 
لدى األطفال بسبب »كورونا«

البخار المنبعث من بركان تونغا 
قد يرفع حرارة األرض لسنوات

 The« أعلنت نتفليكس موعد عرض الجزء الخامس من
Crown” بفيديو لشخصية الملكة إليزابيث الثانية التي 
تؤديها الممثلة البريطانية إميلدا ستونتون استكمااًل لدور 
الممثلة أوليفيا كولمان في الموسم السابق. وبصورة 
تشويقية تظهر صدعاً في جدار، أعلن حساب نتفليكس 
على تويتر أن موعد عرض المسلسل سيكون في 9 نوفمبر 

المقبل، والذي سيشارك فيه عدداً من األبطال الجدد وعلى 
رأسهم الممثل جوناثان برايس في دور األمير فيليب، 
وكلوديا هاريسون في دور األميرة آن، وليزلي مانفيل في 
دور األميرة مارجريت، وجوني لي ميلر في دور جون 
ميجور، باإلضافة إلى دومينيك ويست في دور االمير 
تشارلز وإليزابيث ديبيكي في دور األميرة ديانا.وكاالت

The Crown نتفليكس« تكشف موعد عرض الجزء الخامس من«

ســتطلق نينتنــدو بالتعــاون مــع شــركة “أنيميشــن ســتوديو إليومينيشــن” لإلنتاج 
الفنــي أول إعــالن تشــويقي لفيلــم ماريــو القــادم فــي الســادس مــن أكتوبــر. وال 
نعــرف بالضبــط مــا يمكــن توقعــه مــن المقطــع الدعائــي حتــى اآلن، ولكــن مــن 

المتوقــع أن يتــم اســتخدام صــوت كريــس بــرات لشــخصية ماريــو.
ــل  ــم عم ــه طاق ــل ٢٠٢٣، لدي ــى ٧ أبري ــه إل ــل عرض ــم تأجي ــذي ت ــم، ال الفيل
مميــز، فباإلضافــة إلــى كريــس بــرات، سيشــمل طاقــم العمــل أنيــا تايلــور جــوي 
بــدور “بيتــش” ويــوم تشــارلي بــدور “لويجــي” وجــاك بالك بــدور “بــاور” وكيجان 
مايــكل كــي بــدور “تــود” وســيث روجــن فــي دور “دونكــي كونــغ” وكيفــن مايكل 
ــغ”  ــي كون ــي دور “كرانك ــن ف ــد أرميس ــك” وفري ــي دور “كامي ــون ف ريتشاردس
ــذي جســد  ــت، ال ــي دور “ســبايك” وتشــارلز مارتيني وسيباســتيان مانيســكالكو ف

بصوتــه شــخصية ماريــو وشــخصيات أخــرى فــي العديــد مــن ألعــاب ماريــو.
مــع إعــالن نينتنــدو مؤخــرًا عــن خطــط لالســتحواذ علــى شــركة “ســي جــي” 
ــم  ــون فيل ــد ال يك ــرز”، ق ــدو بيكتش ــم “نينتن ــا اس ــتطلق عليه ــي س ــاج والت لإلنت
ــرج”  ــع “ذا في ــا أورد موق ــق م ــتنتجه الشــركة، وف ــذي س ــد ال ــو هــو الوحي ماري

اإللكترونــي.وكاالت

»نينتندو« تطلق أول مقطع دعائي لفيلم ماريو الشهر المقبل

#هذه_أبوظبي.. واحة العين بعدسة محمد بن حميد المهيري




