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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

عقــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
ــة »حفظــه  ــان رئيــس الدول زايــد آل نهي
ــم  ــلطان هيث ــة الس ــب الجالل اهلل« وصاح
بــن طارق ســلطان عمان الشــقيقة جلســة 
مباحثــات رســمية في قصــر العلــم العامر 

فــي العاصمــة العمانيــة مســقط.
وبحث الجانبان خالل الجلسة العالقات 
ــن الشــقيقين وســبل  ــع البلدي ــي تجم الت
تطويرهــا إلــى آفــاق أرحــب مــن التعاون 
والتنســيق والعمــل المشــترك فــي جميــع 
المجــاالت بمــا يحقــق مصالحهما ويســهم 
فــي تعزيــز التنميــة واالزدهــار لشــعبيهما 
انطالقــًا مــن العالقــات األخويــة التاريخية 
الراســخة بيــن البلديــن وروابــط المحبــة 
ــي تجمــع شــعبيهما  ــى الت ووشــائج القرب

لشقيقين. ا
ــة  وفــي مســتهل الجلســة رحــب جالل
الســلطان هيثم بن طارق بصاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان والوفد 
المرافــق معربــًا عــن ســعادته بهــذا اللقاء 
ــزة  ــة المتمي ــات األخوي ــزازه بالعالق واعت
التي تجمع البلدين والشــعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب صاحب الســمو الشيخ 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان عــن ســعادته 
البالغــة بزيارة الســلطنة ولقاء أخيه جاللة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق ســلطان عمان 
.. مقــدرًا حفاوة االســتقبال وكرم الضيافة 
اللذيــن حظــي بهمــا والوفــد المرافــق .. 

متمنيًا للســلطنة وشــعبها الشقيق كل خير 
ونمــاء وتقدم.

التعــاون  تعزيــز  الجانبــان  وبحــث 
والتنسيق المشترك في مختلف المجاالت 
واالســتثمارية  والتجاريــة  االقتصاديــة 

والثقافية والتنموية ودفعها إلى األمام بما 
يلبــي تطلعــات البلدين ويحقــق أهدافهما 

إلــى التنميــة المســتدامة.
وناقــش ســموه وجاللــة ســلطان عمــان 
ــة  ــة و العربي ــورات الخليجي ــل التط مجم

االهتمــام  محــل  والقضايــا  والدوليــة 
المشــترك.

وبعد انتهاء جلســة المباحثات الرسمية 
بين الجانبين .. عقد صاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
»حفظــه اهلل« وصاحــب الجاللة الســلطان 
هيثــم بــن طــارق ســلطان عمان الشــقيقة 

جلســة ثنائيــة خاصة.
وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
أن العالقات التاريخية الراســخة بين دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة وســلطنة عمان 
الشــقيقة، لهــا طابعهــا الخــاص فهــي تمتد 
في نسيج اجتماعي وثقافي واحد وتستند 
ــرة  ــة والجي ــوة العميق ــر األخ ــى أواص إل
ــري ..  ــي واألس ــل العائل ــة والتداخ الطيب
ــة  ــة وثري ــرة ومتنوع ــدة كبي ــب قاع بجان
مــن المصالــح المشــتركة. ص»٢ إلى ١9«
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رئيس الدولة: اإلمارات 
تعمل كل ما من 

شأنه تقوية منظومة 
العمل الخليجي والعمل 

العربي المشترك

هيثم بن طارق يعرب 
عن اعتزازه بالعالقات 
األخوية المتميزة بين 

البلدين والشعبين 
الشقيقين

محمد بن زايد: 
بناء أسس راسخة 
للمستقبل المشترك 

للبلدين بما يعود بالخير 
والنماء على شعبيهما

سموه وسلطان عمان 
يناقشان التطورات 
الخليجية والعربية 
والدولية محل 

االهتمام المشترك

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل المباحثات

بحث مع سلطان عمان في مسقط العالقات األخوية والتطورات بالمنطقة

رئيس الدولة: عالقات اإلمارات وُعمان أخوية 
تاريخية تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد
سموه يستذكر خصوصية العالقات األخوية بين الراحلين الكبيرين الشيخ زايد والسلطان قابوس

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقالل بالده
ص»20«

مراسم استقبال رسمية واحتفاء شعبي لدى 
وصول رئيس الدولة قصر العلم بمسقط

رئيس الدولة وسلطان ُعمان الشقيقة 
يتبادالن األوسمة والهدايا التذكارية

محمد بن زايد: العالقات التاريخية الراسخة بين اإلمارات وُعمان تستند 
إلى أواصر األخوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي واألسري

خالد بن محمد بن زايد يشارك في مراسم 
تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق

تــرأس ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، عضــو 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيذي 
ــوزراء  ــازة رئيــس ال ــة المشــارك فــي مراســم تشــييع جن وفــد الدول
اليابانــي الســابق »شــينزو آبي« فــي العاصمة اليابانيــة طوكيو بحضور 

عــدد مــن قــادة وزعمــاء دول العالــم .
ونقــل ســموه تعــازي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« إلى الحكومــة اليابانيــة. ص»٢٣+٢٤+٢٥«

أجرى اتصاالً هاتفياً مع يائير البيد
عبداهلل بن زايد يؤكد نجاح اإلمارات 

وإسرائيل في بناء عالقات مثمرة وراسخة
ــر  ــان وزي ــد آل نهي ــن زاي ــداهلل ب ــمو الشــيخ عب  أجــرى س
الخارجيــة والتعــاون الدولــي اتصــااًل هاتفيــًا مــع معالــي يائيــر 

ــة إســرائيل. ــد رئيــس وزراء دول البي
ــان خــالل  ــد آل نهي ــن زاي ــداهلل ب ــدم ســمو الشــيخ عب وتق

االتصــال الهاتفــي بالشــكر إلــى معاليــه علــى حفاوة االســتقبال 
خــالل زيــارة ســموه األخيــرة على رأس وفد رســمي إلــى دولة 
ــا مــع احتفــال البلديــن بمــرور  إســرائيل والتــي جــاءت تزامن
عاميــن علــى توقيعهمــا االتفــاق اإلبراهيمــي للســالم. ص»٢٠«

سموه يقدم واجب العزاء بوفاة شينزو 
آبي بقصر الضيافة في طوكيو
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عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” وصاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان 
الشقيقة جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم 

العامر في العاصمة العمانية مسقط.
وبحث الجانبان خالل الجلسة العالقات التي 
تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق 
أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك 
في جميع المجاالت بما يحقق مصالحهما ويسهم 
في تعزيز التنمية واالزدهار لشعبيهما انطالقًا 
من العالقات األخوية التاريخية الراسخة بين 
البلدين وروابط المحبة ووشائج القربى التي 

تجمع شعبيهما الشقيقين.
وفي مستهل الجلسة رحب جاللة السلطان 
هيثم بن طارق بصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان والوفد المرافق معرباً عن 
سعادته بهذا اللقاء واعتزازه بالعالقات األخوية 
المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان عن سعادته البالغة بزيارة 
السلطنة ولقاء أخيه جاللة السلطان هيثم بن 
طارق سلطان عمان .. مقدراً حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق 
.. متمنيًا للسلطنة وشعبها الشقيق كل خير 

ونماء وتقدم.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون والتنسيق 
المشترك في مختلف المجاالت االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية والثقافية والتنموية 
ودفعها إلى األمام بما يلبي تطلعات البلدين 

ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة.
وناقش سموه وجاللة سلطان عمان مجمل 
التطورات الخليجية و العربية والدولية والقضايا 

محل االهتمام المشترك.
وبعد انتهاء جلسة المباحثات الرسمية بين 
الجانبين .. عقد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” 
وصاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 

سلطان عمان الشقيقة جلسة ثنائية خاصة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« أن العالقات 
التاريخية الراسخة بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، لها طابعها 
الخاص فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي 
واحد وتستند إلى أواصر األخوة العميقة والجيرة 
الطيبة والتداخل العائلي واألسري .. بجانب قاعدة 
كبيرة ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة.

وأعرب سموه ــ في تصريح له بمناسبة 
ـ عن سعادته بزيارة هذا  زيارته إلى السلطنةـ 
البلد العزيز الذي يحظى بمكانة خاصة في 

قلوب اإلماراتيين قيادة وشعباً.
كما عبر عن اعتزازه بالعالقات األخوية الوثيقة 
التي تجمعه مع صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق سلطان عمان الشقيقة.. منوهاً بنهج 
التواصل األخوي األصيل الذي تحرص عليه قيادة 
دولة اإلمارات وسلطنة عمان منذ تأسيسهما.

واستذكر سموه خصوصية العالقات األخوية 
التي جمعت الراحلين الكبيرين الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد 

»رحمهما اهلل«..
ودورهما التاريخي في تعزيز هذه الروابط 
القائمة على المحبة واالحترام، مؤكًدا أن »قيادة 
طريقهما  على  اهلل  بإذن  ستمضي  البلدين 

ونهجهما«.
وقال سموه إن قاعدة العالقات االقتصادية 
والتجارية بين البلدين كبيرة ومتنوعة ونسعى 
خالل الفترة المقبلة إلى توسيعها والبناء عليها 

وتنميتها واستثمار المقومات والفرص المتوفرة 
في البلدين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عن تطلعه إلى العمل مع جاللة 
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لتعزيز 
العالقات بين دولة اإلمارات وسلطنة عمان 
في مختلف المجاالت، وبناء أسس راسخة 
للمستقبل المشترك للبلدين بما يعود بالخير 
والنماء على شعبيهما ويحقق تطلعاتهما إلى 

الرخاء واالزدهار.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن دولة 

اإلمارات تعمل مع كل ما من شأنه تقوية 
منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك 
وحريصة على العمل مع أشقائها وفي مقدمتهم 

سلطنة عمان في هذا الخصوص.
وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه 
إلى مزيٍد من العمل المشترك مع أخيه جاللة 
سلطان عمان خالل الفترة المقبلة من أجل 
واالزدهار  واالستقرار  السالم  أسس  تعزيز 
في منطقتنا لمصلحة شعوبها وتطلعاتها نحو 

التنمية والرخاء.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” وصل أمس 
إلى العاصمة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة 
عمان الشقيقة تستمر يومين .. تلبية لدعوة من 
أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 

بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.
وكان صاحب الجاللة السلطان هيثم بن 
طارق بن تيمور آل سعيد في مقدمة مستقبلي 
سموه لدى وصوله المطار السلطاني الخاص 

في مسقط.
وكانت طائرات حربية تابعة للسالح السلطاني 
قد رافقت.. طائرة صاحب السمو رئيس الدولة 

لدى دخولها أجواء السلطنة احتفاء بقدوم سموه.
المطار تبادل  وفي استراحة قصيرة في 
الجانبان األحاديث األخوية الودية التي تعبر 
عن عمق العالقات التي تجمع البلدين وشعبيهما 

الشقيقين.
المرافق  الوفد  المباحثات  جلسة  حضر 
لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كاًل 
من.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو 
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ 
محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار 
الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي 
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية ومعالي خليفة شاهين 
المرر وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن 
محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب 
السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد 
الشامسي نائب األمين العام للمجلس األعلى 
لألمن الوطني ومعالي جبر محمد السويدي 
وزير دولة في ديوان الرئاسة وسعادة محمد 
سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة 
عمان وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس 
التنفيذي للشركة القابضة واللواء الركن خليفة 
راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لصاحب 
السمو رئيس الدولة، فيما حضر جلسة المباحثات 
من الجانب العماني..صاحب السمو السيد 
فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد 
أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشؤون العالقات والتعاون الدولي والممثل 
الخاص لجاللة السلطان وصاحب السمو السيد 
شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد فاتك 
بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجاللة 
السلطان وصاحب السمو السيد ذي يزن بن 
هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب 
ومعالي السيد خالد بن هالل البوسعيدي وزير 
ديوان البالط السلطاني رئيس بعثة الشـرف 
ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني 
وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد حمود 
بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي 
السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية 
ومعالي سلطان بن سالم الحبسـي وزير المالية 
ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس 
المكتب الخاص ومعالي المهندس سعيد بن 
حمود المعولي وزير النقل واالتصاالت وتقنية 
المعلومات ومعالي المهندس سالم بن ناصر 
العوفـي وزير الطاقة والمعادن وسعادة الدكتور 
السيد أحمد بن هالل البوسعيدي سفير سلطنة 
عمان المعتمد لدى دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.وام

بحث مع سلطان عمان في مسقط العالقات األخوية والتطورات بالمنطقة
رئيس الدولة: عالقات اإلمارات وُعمان أخوية تاريخية تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل المباحثات

هزاع ومنصور وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنونحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وعلي بن حماد الشامسي

¢ محمد بن زايد ينوه بنهج التواصل األخوي األصيل الذي تحرص عليه قيادة اإلمارات وسلطنة عمان
¢ سموه: عالقات البلدين تستند إلى أواصر األخوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي واألسري

رئيس الدولة: قاعدة العالقات االقتصادية والتجارية 
بين البلدين كبيرة ومتنوعة ونسعى لتنميتها

سموه يستذكر خصوصية العالقات األخوية بين 
الراحلين الكبيرين الشيخ زايد والسلطان قابوس

محمد بن زايد لدى وصوله مسقط وهيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه
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رئيس الدولة: اإلمارات تعمل كل ما من شأنه تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مراسم االستقبال الرسمية

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل المباحثات

¢ محمد بن زايد: بناء أسس راسخة للمستقبل المشترك للبلدين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما
¢ سموه يعرب عن تطلعه للعمل مع هيثم بن طارق لتعزيز العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت

رئيس الدولة يعرب عن تطلعه لمزيٍد من العمل مع 
سلطان عمان لتعزيز السالم واالستقرار في منطقتنا

سموه وسلطان عمان يناقشان التطورات الخليجية 
والعربية والدولية محل االهتمام المشترك

محمد بن زايد يعرب عن سعادته بزيارة السلطنة 
متمنيًا لشعبها الشقيق كل خير ونماء وتقدم
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رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بمختلف المجاالت
محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل المباحثات

محمد بن زايد خالل مراسم االستقبال الرسمية بحضور منصور بن زايد
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هيثم بن طارق يعرب عن اعتزازه بالعالقات األخوية 
المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مراسم االستقبال الرسمية

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل المباحثات

هزاع ومنصور وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون



العدد )٣٨٥٦( األربعاء ٢ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م 06

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل المباحثات بحضور هزاع ومنصور بن زايد
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هيثم بن طارق خالل االستقبال
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جــرت لصاحــب الســمو الشــيخ محمد 
ــة “  ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
ــمية  ــتقبال رس ــم اس ــه اهلل “ مراس حفظ
واحتفــاء شــعبي لدى وصول ســموه إلى 
قصــر العلــم العامــر .. يرافقــه صاحــب 
الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن 

تيمور آل ســعيد ســلطان عمان الشقيقة.
ورافــق موكــب صاحب الســمو رئيس 
الدولــة لــدى وصولــه إلــى بوابــة قصــر 
الخيالــة  مــن  مئــات  العامــر  العلــم 

الســلطانية والحــرس الســلطاني.
وقدمــت العديــد مــن الفرق الشــعبية 

ــا  ــا الشــعبية ولوحاته ــة أهازيجه العماني
الفنيــة وعروضها التراثيــة ابتهاجا بزيارة 
ســموه التي حظيت باهتمام شــعبي كبير 
حيــث اصطفت الحشــود مــن أبناء عمان 
الشــقيقة لتحية ســموه والتعبيــر بحفاوة 
عــن ســعادتهم بالزيــارة ملوحيــن بأعالم 

ــارات  ــن عب ــن الشــقيقين ومرددي البلدي
ــودة  ــة والم ــوي والمحب ــب األخ الترحي
التــي يكنونهــا لســموه ودولــة اإلمــارات 

. شعبها و
ثــم اصطحــب جاللــة الســلطان هيثــم 
بــن طــارق أخــاه صاحــب الســمو رئيــس 

الدولــة إلــى منصة الشــرف حيــث ُعزف 
الســالم الوطنــي لكل مــن دولة اإلمارات 
وســلطنة عمــان وأطلقــت المدفعيــة ٢١ 
طلقــة ترحيبــًا بزيــارة ســموه للســلطنة.. 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــد صاح ــا تفق بعده
ــن  ــة م ــان ثل ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم

حــرس الشــرف.
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــح صاح ــم صاف ث
كبــار  نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد 
مســتقبليه.. فيمــا صافح جاللة الســلطان 
هيثــم بن طارق الوفــد المرافق لصاحب 

ــة.وام ــس الدول الســمو رئي

مراسم استقبال رسمية واحتفاء شعبي لدى وصول رئيس الدولة قصر العلم بمسقط
محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مراسم االستقبال الرسمية

هزاع ومنصور بن زايد خالل مراسم االستقبال الرسمية
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مئات من الخيالة السلطانية والحرس السلطاني ترافق 
محمد بن زايد لدى وصوله بوابة قصر العلم العامر

محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مراسم االستقبال الرسمية

هزاع ومنصور وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وحمد بن حمد بن طحنون وسهيل المزروعي وخليفة المرر وجبر السويدي وأنور قرقاش وعلي بن حماد الشامسي
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الفرق الشعبية العمانية تقدم أهازيجها الشعبية ولوحاتها 
الفنية وعروضها التراثية ابتهاجا بزيارة سموه

محمد بن زايد خالل مراسم االستقبال
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حشود أبناء عمان الشقيقة تحي سموه وتعبر بحفاوة عن 
سعادتهم بالزيارة ملوحين بأعالم البلدين الشقيقين

محمد بن زايد خالل مراسم االستقبال

هيثم بن طارق يصافح هزاع ومنصور وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد 

هيثم بن طارق يصافح هزاع ومنصور وحامد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وسهيل المزروعي وخليفة المرر وأنور قرقاش
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محمد بن زايد خالل مراسم االستقبال
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محمد بن زايد خالل مراسم االستقبال
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محمد بن زايد خالل مراسم االستقبال
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محمد بن زايد وهيثم بن طارق خالل مراسم االستقبال الرسمية
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تبــادل صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة “حفظــه اهلل” وأخــوه 
الســلطان  الجاللــة  صاحــب 
هيثــم بــن طــارق ســلطان عمان 
الشــقيقة في قصــر العلم العامر 
فــي مســقط األوســمة والهدايــا 

ــة. التذكاري
ــة الســلطان  ــح جالل ــد من وق
هيثــم بن طارق صاحب الســمو 
رئيس الدولة وســام “آل سعيد” 
الــذي يعــد أرفــع وســام عمانــي 
ــب  ــه لصاح ــن جاللت ــرًا م تقدي
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان واعتــزازًا بعمــق الروابط 
ــع  ــي تجم ــة الت ــة المتين األخوي
البلدين وشــعبيهما الشــقيقين.

ــمو  ــب الس ــح صاح ــا من فيم
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان جاللــة ســلطان عمــان 
“وســام زايــد” الــذي يعــّد أرفــع 
األوسمة اإلماراتية تقديرًا ألخيه 
ــن  ــرًا ع ــة الســلطان وتعبي جالل
ــن  ــة بي ــات األخوي عمــق العالق

ــقيقين. ــن الش البلدي
كمــا قدم جاللة الســلطان إلى 
ســموه هدية تذكارية عبارة عن 
ســيف عماني فيمــا قدم صاحب 
ــة  ــة هدي ــس الدول ــمو رئي الس
ــة الســلطان  ــى جالل ــة إل تذكاري
ــن  ــارة ع ــارق عب ــن ط ــم ب هيث
مجســم لجامــع الشــيخ زايــد 

ــر.وام الكبي

رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادالن األوسمة والهدايا التذكارية

سلطان عمان يمنح رئيس الدولة وسام »آل سعيد« أرفع وسام عماني تقديراً واعتزازاً بعمق الروابط األخوية
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محمد بن زايد يمنح هيثم بن طارق »وسام زايد« أرفع 
األوسمة اإلماراتية تقديرًا وتعبيرًا عن عمق العالقات

سلطان عمان يقدم إلى رئيس الدولة هدية تذكارية عبارة عن سيف عمانيمحمد بن زايد يقدم مجسم لجامع الشيخ زايد الكبير هدية إلى هيثم بن طارق
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حضــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« مأدبة عشــاء 

أقامهــا تكريمــًا لســموه والوفــد المرافــق صاحــب 
الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طارق ســلطان عمان 

الشــقيقة فــي قصــر العلــم العامــر في مســقط.
حضــر مأدبــة العشــاء الوفــد المرافــق لصاحــب 

الســمو رئيــس الدولــة، فيمــا حضرها مــن الجانب 
العمانــي عــدد مــن أصحــاب الســمو وعــدد مــن 

أصحــاب المعالــي الــوزراء وكبــار المســؤولين في 
وام السلطنة. 

رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها تكريمًا لسموه سلطان عمان

منفذ خطم مالحة الحدودي يحتفي بزيارة رئيس الدولة لسلطنة عمان
 احتفــت اللجنــة التنظيميــة للمنافــذ 
والنقــاط الحدوديــة بالشــارقة فــي منفذ 
خطــم مالحــة الحــدودي بزيــارة صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولــة »حفظه اهلل« إلى ســلطنة 
عمــان الشــقيقة تلبيــة لدعــوة مــن أخيه 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
بن تيمور آل ســعيد ســلطان عمان والتي 
تمثــل تجســيدًا حقيقيــًا لعمــق العالقات 
التاريخية واألخوية الراســخة التي تجمع 

البلدين.

وشــملت المظاهــر االحتفاليــة تزييــن 
المنافــذ بأعــالم دولــة اإلمارات وســلطنة 
ُعمان الشــقيقة يرافقها عرض مرئي على 
الشاشات الخارجية والداخلية لصور قادة 
البلديــن الشــقيقين منــذ عهــد المؤســس 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان والســلطان قابــوس بــن ســعيد 
»طيــب اهلل ثراهمــا« وذلك تحت شــعار 

»عمــان منــا ونحــن منهم«.
وتضمــن العــرض المرئــي عبــارات 
وشــعارات وطنيــة تعبــر عــن أواصــر 

المحبــة والروابــط األخويــة بيــن شــعبي 
البلدين الشقيقين وعمق عالقات التعاون 
والشــراكة التي تشــهد مزيــدا من التطور 
والنمــاء المســتمر علــى كافــة األصعــدة 
بفضل الرعاية واالهتمام الذي تحظى به 
مــن قبــل القيادة الرشــيدة فــي البلدين.

وأكد ســعادة محمد إبراهيم الرئيسي 
مدير شــؤون المنافذ والنقــاط الحدودية 
رئيــس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط 
الحدوديــة بإمــارة الشــارقة أن زيــارة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 

آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« 
إلى ســلطنة عمان الشــقيقة تعكس عمق 
روابط األخوة ووشائج القربى والعالقات 
التاريخيــة المشــتركة التــي أساُســها إرث 
ثقافــي واحــد وروابــط اجتماعيــة قويــة 
بنيــت بعزيمــة اآلباء المؤسســين وتزداد 
صالبــة بفضــل الجهــود التــي تبذلهــا 
القيــادة الرشــيدة للدولتيــن الراميــة إلى 
تعزيــز مســيرة العمــل المشــترك وتوفير 
االســتقرار والرخاء لشعبي البلدين لتثمر 
هــذه العالقــات اإليجابية واقعــًا مزدهرًا 

للتعــاون بيــن اإلمــارات وســلطنة عمــان 
فــي شــتى القطاعات.

وأشــاد بمتانــة العالقات االســتراتيجية 
التي تجمع دولة اإلمارات وسلطنة عمان 
والتــي تمثــل نموذجــًا فريدًا مــن األخوة 
والصداقــة وتأتــي ثمــرة لحــرص القيــادة 
ــاء  ــى االرتق ــن عل ــي البلدي ــيدة ف الرش
المســتمر بأواصــر التعــاون إلــى أفضــل 
المســتويات بهــدف تحقيــق التنميــة 
واالزدهــار لــكال الشــعبين الشــقيقين 
وتمتيــن شــراكات مســتدامة ومثمــرة 

تعــزز المســيرة التنمويــة التــي يشــهدها 
البلديــن مؤكــدًا حــرص المنافــذ والنقاط 
ــى  ــارقة عل ــارة الش ــي إم ــة ف الحدودي
اســتثمار قــوة ومتانــة العالقــات لتعزيــز 
ــي  ــقاء ف ــع األش ــيق م ــاون والتنس التع
ــات  ــن الجه ــيما بي ــان والس ــلطنة عم س
المختصــة العاملــة فــي المنافــذ والنقاط 
الحدوديــة إلحــداث نقلــة نوعيــة علــى 
صعيــد العمــل في هــذا القطــاع الحيوي 
ــيرة  ــة مس ــى مواكب ــه عل ــز قدرت وتعزي

التطــور فــي البلديــن.وام
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقالل بالده
بعــث صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولة 
برقيــة  اهلل«  »حفظــه 
تهنئة إلى فخامة ســردار 
بيــردي محمدوف رئيس 
تركمانســتان ، بمناســبة 
ذكــرى اســتقالل بــالده.

بعــث صاحــب  كمــا 
الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم 
الدولــة  رئيــس  نائــب 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل رئي
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
برقيــة تهنئــة مماثلة إلى 
فخامــة الرئيــس ســردار 
بيــردي محمــدوف.وام

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 
سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة 
رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس »الثالثاء« 
و بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن 
سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب 
رئيس المجلس اجتماع المجلس الذي عقد 
في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس جملة 
من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله 
و المعنية بتطوير العمل الحكومي في إمارة 
الشارقة ومتابعة المشروعات التنموية واتخاذ 

القرارات التي تصب في مصلحة اإلمارة.
مستجدات  تقرير  على  المجلس  واطلع 
مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل في 
منطقة مويلح، وتضمن سير العمل في المواقع 
الجاري تنفيذ أعمال المشروع فيها وكشف عن 
إنجاز  ٨٢في المائة من شبكة الصرف الصحي 

بطول ٤٨ كيلومترا.
وتضمن التقرير أيضا إنجاز خط الضخ الرئيسي 
الواصل بين محطة الضخ ومحطة المعالجة 
بطول ١٠ كيلومترات وإنجاز  ٨٢في المائة من 

محطة الضخ و ٥٢في المائة من محطة المعالجة.
وشمل التقرير عددا من التوصيات التي وجه 
المجلس بالعمل على دراستها بالتنسيق مع الجهات 
المعنية والحرص على تنفيذ األعمال المتبقية 
من المشروع بما ال يؤثر على مالك المباني 

والسكان واألنشطة االقتصادية في المنطقة.
وناقش المجلس عدداً من مقترحات مجلس 
النفط المتعلقة بتطوير البنية التشريعية لقطاع 
الطاقة وتعزيز سالمة البنية التحتية للمنشآت 

البترولية وخطوط الغاز.وام

تحت رعاية محمد بن راشد
الدورة الثامنة من »القمة العالمية لالقتصاد األخضر«  تنطلق األربعاء 

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــت رعاي تح
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، تنطلق صباح األربعاء٢٨ ســبتمبر 
٢٠٢٢، فعاليــات الــدورة الثامنــة من القمة 
العالميــة لالقتصاد األخضر، بمشــاركة عدد 
كبيــر من أبرز قادة العمــل المناخيوالوزراء 
والمســؤولين في جميع قطاعــات االقتصاد 
األخضــر والتنميــة المســتدامة مــن مختلف 
أنحاء العالم.تنظم القمة كٌل من هيئة كهرباء 
وميــاه دبــي، والمنظمــة العالميــة لالقتصاد 
األخضــر، والمجلس األعلى للطاقة في دبي 
تحــت شــعار “قيــادة العمــل المناخــي مــن 
خــالل التعــاون: خارطــة الطريــق لتحقيــق 
الحيــاد الكربونــي”، وتتزامــن مــع معــرض 
تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة )ويتيكس( 
ودبي للطاقة الشمســية الــذي تنظمه هيئة 
كهربــاء وميــاه دبي من ٢7 إلى ٢9 ســبتمبر 

٢٠٢٢ فــي مركــز دبي التجــاري العالمي.
وأكد معالي ســعيد محمــد الطاير، نائب 
رئيــس المجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبــي 
والعضــو المنتــدب الرئيس التنفيــذي لهيئة 
كهربــاء وميــاه دبي ورئيس القمــة العالمية 

لالقتصــاد األخضــر، أهميةالقمة هــذا العام 
فــي ظــل تنامــي حضــور منطقــة الشــرق 
األوســط علــى أجنــدة االســتدامة العالمية، 
ــة  ــر العربي ــة مص ــتعد جمهوري ــث تس حي
الشــقيقة ودولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الســتضافة الدورتيــن الســابعة والعشــرين 
والثامنــة والعشــرين مــن مؤتمــر األطــراف 
فــي اتفاقيــة األمم المتحدة اإلطارية بشــأن 
تغيــر المنــاخ خــالل العــام الجــاري والعــام 

المقبل.
تركــز القمــة العالمية لالقتصــاد األخضر 
٢٠٢٢ على أربعة محاور رئيسية: “الطاقة” 
و”التمويل” و”األمن الغذائي” و”الشباب”. 

وتتضمــن فعاليــات القمــة جلســة وزاريــة 
ــول  ــن ح ــرًا م ــن ٢٥ وزي ــر م ــع أكث تجم
العالــم، كما تشــهد عقــد المؤتمر اإلقليمي 
للشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال 
ــر  ــه أكث ــا ٢٠٢٢ والــذي يشــارك في أفريقي
مــن ١٥٠ مــن الشــباب مــن مختلــف أنحاء 
ــن  ــًا م ــى ٣٠ متحدث ــة إل ــة، إضاف المنطق
الخبــراء والمختصيــن وكبــار الشــخصيات. 
وستشــهد فعاليــات اليوم الثانــي من القمة 
تكريــم الفائزيــن فــي الــدورة الرابعــة من 
ــا  ــي ينظمه ــة الت ــارات للطاق ــزة اإلم جائ
ــعار  ــت ش ــة تح ــى للطاق ــس األعل المجل

“تعزيــز االبتــكار لطاقــة مســتدامة”.

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

سلطان بن محمد بن سلطان  خالل ترؤسه االجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي

أجــرى ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان 
ــًا  ــي اتصــااًل هاتفي ــة والتعــاون الدول ــر الخارجي وزي
مــع معالــي يائير البيــد رئيس وزراء دولة إســرائيل.

وتقــدم ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان 
خــالل االتصــال الهاتفــي بالشــكر إلــى معاليــه علــى 
حفــاوة االســتقبال خــالل زيارة ســموه األخيــرة على 
رأس وفــد رســمي إلــى دولــة إســرائيل والتي جاءت 
ــى  ــن عل ــرور عامي ــن بم ــال البلدي ــع احتف ــا م تزامن

توقيعهمــا االتفــاق اإلبراهيمــي للســالم.
وأكــد ســموه أن نجــاح البلديــن فــي بنــاء عالقــات 
مثمرة وراســخة يعد تجســيدا واضحا لفوائد الســالم 
ــا علــى العمــل معــا مــن  ــا وقدرتن بالنســبة لمنطقتن

أجــل مســتقبل مزدهــر لألجيــال القادمة.
وأشــاد ســموه خــالل االتصــال الهاتفــي ببيــان 
ــم  ــة لألم ــة العام ــام الجمعي ــد أم ــر البي ــي يائي معال
ــة  ــه أهمي ــذي أكــد خالل ــورك ال المتحــدة فــي نيوي
ــه لحــل  ــة ودعوت الســالم بالنســبة لشــعوب المنطق
الدولتيــن بمــا يحقــق األمــن واالســتقرار للشــعبين 

اإلســرائيلي والفلســطيني.
كمــا تقــدم ســموه بالتهنئــة إلــى معاليــه بمناســبة 
العــام العبــري الجديــد معربــًا عــن تطلعــه إلــى نمــو 
ــى المســتويات  ــن عل ــن البلدي ــات بي وتطــور العالق

كافــة بمــا يعــود بالخيــر علــى شــعبيهما.وام

عبداهلل بن زايد يجري اتصااًل هاتفيًا مع رئيس وزراء إسرائيل
تشارك دائرة القضاء بأبوظبي في فعاليات 
المعرض الدولي التاسع عشر للصيد والفروسية 
الــذي يقام تحت رعاية ســمو الشــيخ حمدان 
بــن زايــد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة 
الظفــرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، خالل 
الفتــرة مــن ٢٦ ســبتمبر ولغايــة ٢ أكتوبر في 
مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض )أدنيك(، 
بتنظيــم من نــادي صقــاري اإلمــارات. وتأتي 
مشــاركة دائــرة القضــاء فــي إطــار توجيهات 
ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديوان الرئاســة 
رئيــس دائــرة القضــاء فــي أبوظبــي؛ بتنويــع 
قنــوات التواصــل مــع المجتمــع بمــا يســاهم 

فــي نجاح رســالة الدائــرة التوعوية.
وأكــد ســعادة المستشــار يوســف ســعيد 
العبــري وكيــل دائرة القضاء فــي أبوظبي، أن 
مشــاركة الدائــرة في المعرض تأتي انســجامًا 
مع أولوياتها االســتراتيجية بتعزيز مشــاركتها 
وتواجدهــا في الســاحات المحلية والعالمية، 
مشــيراً إلــى أن المعــرض يمثــل منصة مهمة 
وفرصة للتواصل مع المهتمين برياضات الصيد 
والفروســية وســباق الهجن إللقاء الضوء على 

القوانين المنظمة لهذه األنشــطة.
وأوضح العبــري أن دولة اإلمارات العربية 

المتحــدة تمتلــك منظومــة قوانيــن متكاملــة 
ودقيقــة، ال تقتصــر علــى التشــريعات التــي 
تحفــظ األمــن االجتماعــي واالقتصــادي بــل 
تجــاوزت ذلــك نحــو االهتمام بكافــة جوانب 
الحيــاة، وذلــك مــن خــالل ســن التشــريعات 
التــي تكفــل حفــظ واحتــرام جميــع أنــواع 
الحيــاة حولنــا، وهــو مــا يؤكــد تطــور نظامها 
ــى  ــة عل ــة متقدم ــه مكان ــي واحتالل القضائ

الصعيديــن االقليمــي والعالمــي. 
إلــى ذلــك، يعــرض جنــاح دائــرة القضــاء 

ــة  ــا القانوني ــم إصداراته ــرض أه ــي المع ف
ذات االختصــاص بشــؤون الرياضــة والصيــد، 
وعــرض اإلصــدارات القانونيــة لفرع محكمة 
التحكيــم الرياضــي فــي أبوظبــي » كاس«، 
إضافــة إلــى عــرض فيلــم وثائقــي مــن انتاج 
دائــرة القضاء؛ حول دور المغفور له الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه 
فــي تشــجيع الرياضة بشــكل عــام، والتراثية 
منهــا بشــكل خــاص وفــي مقدمتهــا رياضتي 

ــية. الصيد والفروس

دائرة القضاء في أبوظبي تشارك بالمعرضالدولي الـ19 للصيد والفروسية
أبوظبي - الوطن

تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بن محمد القاســمي 
عضــو المجلس األعلى حاكم الشــارقة 
ــدورة الـــ  ــات ال ــوم فعالي ــق الي تنطل
١١ مــن “المنتــدى الدولــي لالتصــال 
ينظمــه  الــذي   ”٢٠٢٢ الحكومــي 
ــي لالتصــال الحكومــي  المركــز الدول
ــة  ــي لحكوم ــب اإلعالم ــع للمكت التاب
“تحديــات  شــعار  تحــت  الشــارقة 
وحلــول” فــي مركــز إكســبو الشــارقة 
ــة  ــة ودولي ــة وإقليمي بمشــاركة محلي
ألكثــر مــن ١٦٠ متحدثــًا ومشــاركًا 
للخــروج بتوصيــات وحلــول مبتكــرة 

ــتقبل. ــات المس لتحدي
ــذي تســتمر  ــدى ال ويتضمــن المنت
فعالياتــه يوميــن أكثــر مــن ٨٠ فعالية 
تتنــوع بيــن 7 جلســات رئيســية و١٠ 
خطابات ملهمة و٦ فعاليات اســتباقية 
ــة  و٦ ورش عمــل و١٣ منصــة تفاعلي
ــة  ــة مصاحب ــى ٤٠ فعالي ــة إل باإلضاف
للحــدث تســلط جميعهــا الضــوء على 
عدد مــن القضايا اإلنســانية والثقافية 
والتنمويــة  والبيئيــة  واالقتصاديــة 
الُملّحــة وتستشــرف مســتقبل عالقتها 
باالتصال الحكومي ودوره في تحقيق 

النمــو فيهــا.
ويشــارك في الفعاليات والجلسات 
الدولييــن  المســؤولين  مــن  نخبــة 
وصنــاع القرار وقــادة الفكر والخبراء 
من مختلــف التخصصات منهم معالي 
الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان 
ــي  ــش وفيليب ــر التســامح والتعاي وزي
كالديرون الرئيس المكســيكي السابق 
وكيــم كامبــل رئيســة وزراء كنــدا 
الســابقة وجيــم يونــغ كيــم الرئيــس 
الســابق لمجموعــة البنــك الدولــي 
ومعالــي د. نيفيــن الكيالنــي وزيــرة 
الثقافــة مــن جمهوريــة مصــر العربية 
وموهان موناســنغ نائب رئيس الهيئة 
ــر  ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي الحكومي
المتحــدة  لألمــم  التابعــة  المنــاخ 
ومحمــد عبــداهلل القحطانــي بطــل 
العالــم فــي إلقــاء الخطابــة وصاحــب 
كتــاب قــوة الكلمــة والدكتــور خالــد 
غطــاس عالــم حيــاة وبيتــر ميمــي 
مخــرج ومؤلــف مصــري ود. أشــرف 
زكــي نقيب المهــن التمثيلية المصري 
ــم  ــدث مله ــت متح ــارلي روكي و تش
ــي  ــب وصحف ــج كات ــارلز دوهي و تش

أمريكــي.
ويحتفــي المنتدى هــذا العام بأكبر 
عــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين 
فــي تاريــخ دوراتــه الــذي وصــل 
عددهــم إلــى ٢9 شــريكًا يمثلــون 

جهات ومؤسســات ومعاهد أكاديمية 
ــة  ــة ودولي ــة وعربي ــات محلي ومنظم
منهــم: مدينــة الشــارقة لإلعــالم /

شمس/ وحكومة ٠١ وجامعة اإلمارات 
وقناة ســكاي نيوز عربيــة وأكاديميتها 
ووكالة أنباء اإلمارات /وام/ ومؤسسة 
صحافــة الــذكاء االصطناعــي للبحــث 
واالستشــراف ومعهــد ماساتشوســتس 
العربيــة  والمنظمــة  للتكنولوجيــا 
للتنميــة اإلداريــة التابعــة لجامعــة 

الــدول العربيــة.
وقــال ســعادة طــارق عــالي مديــر 
لحكومــة  اإلعالمــي  المكتــب  عــام 
ــح  ــارقة تفت ــارة الش ــارقة إن إم الش
اليــوم أبوابــًا جديــدة علــى عالــم 
ــة  االتصــال الحكومــي بمشــاركة نخب
من الخبراء والمفكرين والمتخصصين 
الذيــن ســيثرون المنتــدى بأفكارهــم 
ونقاشــاتهم للتوصــل ألنجــح الحلــول 

ــات العصــر . ــرز تحدي ألب
وأضــاف: “نتطلــع لمشــاركة فاعلة 
مــن الجمهــور بمختلــف شــرائحه في 
فعاليات المنتدى الذي يشــكل إضافة 

فكريــة قّيمــة بفعالياته وورش العمل 
وجلســاته وحواراته خاصــة للمهتمين 

وطلبــة اإلعالم”.
التوصيــات  “ستشــّكل  وتابــع: 
ــام  ــي خت ــتصدر ف ــي س ــة الت الختامي
المنتــدى خريطــة عمــل مســتقبلية 
إلدارات االتصــال فــي المؤسســات 
الحكومية أو االســتفادة من مضمونها 
ــك  ــة لتل ــط الحالي ــر الخط ــي تطوي ف
المؤسســات بمــا يضمن تعزيــز عملية 
االتصــال المتبــادل بيــن الحكومــة 
بالمنفعــة  يعــود  وبمــا  والجمهــور 

ــن”. ــى الطرفي عل
ــي  ــدى الدول ــى أن المنت ــار إل يش
لالتصــال الحكومــي يرفــع هــذا العام 
شــعار “تحديــات وحلــول” بهــدف 
التوصل لمجموعة من أفضل أســاليب 
ــر  ــد عب ــكالت الغ ــع مش ــل م التعام
بيــن  والمتبــادل  الفاعــل  التواصــل 
الجمهــور والحكومــات واســتعراض 
وأدواتــه  االتصــال  مناهــج  أفضــل 
لمخاطبــة الجمهــور فــي األوقــات 

ــة.وام ــر االعتيادي غي

تحت رعاية حاكم الشارقة
160 مسؤواًل ومتحدثًا دوليًا و80 فعالية في انطالقة 
»الدولي لالتصال الحكومي 2022« اليوم في الشارقة

طارق عالي: الشارقة تفتح اليوم أبوابًا جديدة على عالم االتصال 
الحكومي بمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين والمتخصصين

مشاركة نخبة من أبرز قادة العمل المناخي والوزراء 
والمسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم

القمة تحت شعار »قيادة العمل المناخي من خالل 
التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني«

سموه يؤكد نجاح اإلمارات وإسرائيل 
في بناء عالقات مثمرة وراسخة

أبوظبي - الوطن
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ــاوي  ــداهلل القرق ــد عب ــي محم ــد معال أك
وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء، نائــب رئيس 
مجلــس األمنــاء العضــو المنتــدب لمؤسســة 
دبــي للمســتقبل، أن تنظيــم »ملتقــى دبــي 
ــات  ــق توجيه ــدف لتحقي ــرس« يه للميتافي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« بأهمية دعم 
تبني وتطوير أحدث االبتكارات المستقبلية.

وقــال معاليــه إن هــذا الحــدث العالمــي 
اإلمــارات هــذا  تســتضيفه دولــة  الــذي 
األســبوع يشــكل خطــوة جديــدة مــن نوعها 
لتوحيــد رؤى الجهات الحكومية والشــركات 
التكنولوجية والمنظمات والمؤسسات الدولية 
حــول مســتقبل الميتافيــرس، ورســم صــورة 
شاملة الستشراف فرصه وإمكاناته وتطبيقاته 
المتنوعــة والتــي ســتحدث تحــوالت جذرية 

فــي مختلــف القطاعات الرئيســية.
دبــي  »اســتراتيجية  أن  إلــى  وأشــار 
ــا ســمو الشــيخ  ــي أطلقه ــرس« الت للميتافي
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، 
تمثــل نموذجــًا عالميــًا رائداً و مبتكــراً لدور 
الحكومات في إطالق مبادرات واستراتيجيات 
شــاملة توظــف تقنيــات وابتكار المســتقبل، 
وتطوير البنية التحتية الرقمية والتشــريعية، 
القائمــة علــى  النوعيــة  ودعــم األفــكار 

الميتافيرس.
ــات  ــهم مخرج ــه: »ستس ــاف معالي وأض
ملتقــى دبــي للميتافيــرس بتشــكيل مرحلــة 
جديدة للجهود الدولية الساعية إلى التعريف 
باالستخدامات اإليجابية لتطبيقات الميتافيرس، 
وســيعزز من جاهزية الحكومات والشركات 
وأفــراد المجتمــع للتحــوالت الكبيــرة التــي 

سنشــهدها خالل السنوات والعقود والمقبلة 
والتــي ســتؤثر علــى أســلوب حيــاة وعمــل 

الجميع«.
وتنعقد فعاليات »ملتقى دبي للمستقبل« 
ــن محمــد  ــة ســمو الشــيخ حمــدان ب برعاي
بــن راشــد آل مكتــوم، يومــي ٢٨ و ٢9 
ســبتمبر الجــاري فــي »متحــف المســتقبل« 
و«منطقــة ٢٠7١« بأبــراج اإلمــارات بدبــي، 
بمشــاركة أكثــر مــن ٣٠٠ خبيــر ومتخصــص 
و٤٠ مؤسســة وشــركة تكنولوجيــة من دولة 
اإلمــارات ومختلــف أنحــاء العالــم فــي أكثــر 
في ٢٥ جلســة وورشــة عمل تســتضيف أكثر 

مــن ٣٠ متحدثــًا.
مــن  الكثيــر  الملتقــى  فــي  ويشــارك 
ــة  ــة والشــركات العالمي المؤسســات الدولي
المشاركة بما في ذلك »المنتدى االقتصادي 
العالمــي« و«ميتــا« » و«باينانس« و«ماســتر 
كارد« و«ذا ســاند بوكــس« و«بيــدو« و«بــي 
دبليــو ســي« و«إكسنتشــر« و«بــي ســي جي 
ديجيتال فنتشــرز« و«ديســنتراالند« وغيرها 
ــات  ــن الجه ــارزة م ويســتقطب مشــاركة ب
الحكوميــة والمؤسســات المحليــة فــي دولة 
اإلمــارات مثل »مركز دبــي المالي العالمي« 
و«ماجد الفطيم« و«داماك« و«دبي الرقمية« 
و«ســلطة دبي لتنظيــم األصــول االفتراضية« 
وغيرهــا بهــدف اســتعراض أبــرز المبــادرات 
وتبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحــة فــي 

ــم الميتافيرس. عال
ــوم األول للملتقــى  وتشــهد جلســات الي
مشــاركة العديــد مــن الــوزراء والمســؤولين 
بدولــة اإلمــارات ومن ضمنهم معالي عبداهلل 
بــن طــوق المــري وزيــر االقتصــاد، ومعالــي 
عمــر ســلطان العلمــاء وزيــر الدولــة للــذكاء 
االصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات 
العمل عن بعد، وســعادة ســلطان بن ســليم 
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة 

ــرة بدبي. الح

وفــي تجربــة اســتثنائية هــي األولــى مــن 
نوعهــا، ســيتيح »ملتقــى دبــي للميتافيرس« 
الفرصــة لموظفــي الجهــات الحكوميــة فــي 
دبــي لحضــور فعاليات الملتقــى عبر تقنيات 
الميتافيرس واالستفادة من جلساته الحوارية 

المتنوعة.
ويســلط المتحدثــون الضــوء علــى أبــرز 
ــم  ــاء عوال ــم وبن ــات تصمي ــات قطاع توجه
الميتافيرس، والتدريب والتعليم االفتراضي، 
والتجــارة اإللكترونيــة، والتكنولوجيــا الطبية 
االفتراضيــة، والفنون، واأللعاب اإللكترونية، 

وتنظيــم الفعاليــات والمؤتمــرات فــي عالــم 
الميتافيــرس، واألصــول الرقمية غيــر القابلة 

لالستبدال.
وتناقــش جلســات اليــوم األول مواضيــع 
متنوعــة تشــمل الفــرص االقتصاديــة الواعدة 
لتطبيقات الميتافيرس، وفرص الميتافيرس في 
مجال العقارات االفتراضية، ودور الميتافيرس 
في تنشــيط حركة التجارة وسلســلة التوريد 
العالميــة، وســبل دعــم األفراد والمؤسســات 
لالســتفادة مــن الميتافيــرس، وتعزيــز الثقــة 
بتطبيقــات الميتافيــرس، وتطــور تطبيقــات 

الواقع المعزز، واستراتيجية دبي للميتافيرس.
فيمــا تركــز جلســات اليــوم الثانــي علــى 
استعراض رؤية شركة ميتا لعالم الميتافيرس، 
ومســتقبل األمم في عالم الميتافيرس، ودور 
الحكومــات فــي العالــم االفتراضــي، وفــرص 
ــم  ــران، وأه ــاع الطي ــي قط ــرس ف الميتافي
ــة  ــي شــهدت تحــوالت نوعي ــات الت القطاع
ــتقبل  ــرس، ومس ــات الميتافي بفضــل تطبيق
عالــم الميتافيــرس فــي دولــة اإلمــارات، 
وتأثيــر تقنيــات الميتافيــرس علــى األلعــاب 

اإللكترونيــة.

ويشــهد الملتقــى تنظيــم ورش عمــل 
القطاعــات  مختلــف  حــول  متخصصــة 
التكنولوجية المســتقبلية، سيتم تنظيمها في 
»مقر المبرمجين« و »المسرعات الحكومية« 
و »مركــز الشــباب« فــي »منطقــة ٢٠7١«.

ويشــارك فــي تنظيم هذه الــورش العديد 
مــن المؤسســات والشــركات العالميــة بمــا 
فــي ذلــك »المنتــدى االقتصــادي العالمــي« 
و«أكسنتشــر« و«طيــران اإلمــارات« و«ميتا« 
و«ذا إيكونوميســت« و«آسياراث« و«آوتليار 
فنتشــرز« و«إيفــردوم« و«فيــرس إســتيت« 
و«ماستر كارد« و«ميتا ديكريبت« و«ميتاكون« 

و«كريبتــو أواســيس« و«ســيا بارتنرز«.
وتناقــش هــذه الــورش العديــد مــن 
المواضيع المهمة مثل تســريع عملية صناعة 
القيمة الفعلية لعالم الميتافيرس، ومستقبل 
الميتافيــرس فــي قطــاع الطيــران، وحوكمــة 
ــم االفتراضــي، واالنتقــال مــن الويــب  العال
إلى ٢.٠ إلــى الميتافيرس، وتجربة العالمات 
التجارية في الميتافيرس، ومستقبل المنتجات 
ــوق  ــاالت التس ــتقبل مج ــة، ومس االفتراضي
واأللعــاب والبنــوك فــي عالــم الميتافيــرس، 
وتطوير التجربة التعليمية الشــاملة في عالم 
الميتافيــرس، ورأس المال االســتثماري لعالم 

الميتافيرس.
ويتيــح »ملتقــى دبــي للميتافيــرس« أيضًا 
الفرصة للمشــاركين والحضــور لالطالع على 
تجــارب مبتكرة وأحدث تقنيات الميتافيرس 
والعالــم الرقمــي ســيتم اســتعراضها من قبل 
أهــم الشــركات العالميــة فــي هــذا المجــال 
مثل »مايكروســوفت« و«بيدو« و«باينانس« 
وميتامــول« لالطالع على مســتقبل تطبيقات 
التدريب باســتخدام الواقع المعزز، والرعاية 
الصحيــة، واأللعــاب االجتماعيــة االفتراضية، 
والســياحة الفضائيــة، واألصــول الرقمية غير 
القابلــة لالســتبدال، والعقــارات االفتراضيــة، 

والتجزئة والتجــارة االفتراضية.

ــالم  ــزة اإلع ــس إدارة »جائ ــد مجل اعتم
العربي« برئاسة األستاذ ضياء رشوان، رئيس 
مجلــس إدارة الجائــزة ونقيــب الصحافييــن 
المصرييــن، وبحضــور األميــن العــام للجائزة 
ســعادة منــى غانــم المــّري، األعمــال الفائزة 
ضمــن الــدورة األولــى للجائــزة فــي إطارهــا 
الجديــد كجائزة شــاملة لمختلــف القطاعات 
اإلعالميــة المطبوعة والمرئية والرقمية، كما 
اعتمد المجلس الفائزّين ضمن فئتي »أفضل 
كاتب عامود« و«شــخصية العــام اإلعالمية«. 
جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع مجلــس إدارة 
الجائــزة الــذي عقــد أمــس األول االثنين عن 
ُبعــد عبر تقنية االتصال المرئي، حيث ناقش 
أعضــاء المجلــس، ويمثلــون نخبــة مــن كبــار 
اإلعالمييــن العرب، الحيثيــات التي اعتمدت 
عليهــا لجــان التحكيــم فــي اختيــار الفائزيــن 
وفــق المعايير الموضوعة والتي تم التعريف 
بهــا علــى نطــاق واســع عربيــًا. كمــا اطلــع 
أعضــاء المجلــس علــى المراحــل المختلفــة 
التــي مــرت بهــا عمليــات التحكيم واألســس 
التــي تــم فــي ضوئهــا اختيــار أعضــاء اللجــان 
التــي تولــت الفــرز والمفاضلــة لألعمــال 
المتقدمــة ضمــن المحــاور الثالثــة الرئيســة 
للجائــزة هــذا العــام هــي: »جائــزة الصحافة 
العربيــة« و«جائــزة اإلعــالم الرقمــي« إضافة 
إلــى »جائــزة اإلعــالم المرئي«وهــي الجائزة 
ــن ضمــن  ــد الفائزي ــي تحدي ــي شــارك ف الت
فئاتها الخمسة أكثر من ١٠٠٠ من اإلعالميين 
والُكّتاب وُصّناع المحتوى من دولة اإلمارات 

ومختلــف أنحــاء العالــم العربي. 
 وخــالل االجتمــاع، أشــار األســتاذ ضيــاء 
رشــوان، رئيــس مجلس إدارة جائــزة اإلعالم 
العربــي إلىأن التطوير الذي شــهدته الجائزة 
وانتقالهــا مــن التركيــز بصــورة حصرية على 
المجــال الصحافــي إلى نطاق أوســع وأشــمل 
يضــم إلــى جانــب الصحافــة قطاعــي اإلعالم 
ــى  ــل عل ــو دلي ــي«، ه ــي« و«الرقم »المرئ
ديناميكيــة الجائــزة وحرصهــا علــى مواكبــة 
العصر ومستجداته، السيما وأن مجال اإلعالم 
شــهد تحوالت عميقة بظهور أنماط وقوالب 
جديدة اســتوجبت تحرك مواٍز هدفه تحفيز 
اإلبــداع والتميــز اإلعالمــي والتحفيــز علــى 
تقديــم محتوى على درجة عالية من الجودة 
يخــدم المجتمــع العربي على وجــه العموم. 
وأكــد رشــوان أن جائــزة اإلعــالم العربــي 
تســتلهم رؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
للمستقبل وسعيه المستمر لتحفيز المشاريع 
والمبــادرات التــي من شــأنها خدمة المنطقة 
العربية ككل ضمن مختلف المجاالت، وتعزيز 
فرصهــا فــي النمــو واالزدهــار والتميــز علــى 

كافة المستويات، مع حرص سموه أن يكون 
لإلعالم دور إيجابي ملموس في صنع مالمح 
المســتقبل المنشــود، من خالل رسالة نافعة 
وخطاب متوازن هدفه دعم المصالح العربية 
وتأكيد قدرة المنطقة على مواجهة ما يحيق 
بهــا من تحديــات ويعينها علــى الوصول إلى 

مســتقبل مزدهر وحافل بالفرص. 
وأعرب رئيس مجلس إدارة جائزة اإلعالم 
العربــي عــن تقديــره لجهــود »نــادي دبــي 
ــزة  ــة العامــة للجائ ــل األمان للصحافــة« ممث
ومــا يبذلــه مــن جهود في ســبيل إعالء شــأن 
الجائزة وصون مكانتها كأبرز محفل لالحتفاء 
بالتميــز فــي المجــال الصحافــي، واإلعالمــي 
بصــورة عامــة، فضــاًل عمــا يقــوم بــه النــادي 

من مبادرات ومشاريع هدفها توثيق التعاون 
ــل  ــة إذ يمث ــات اإلعالمي ــف الجه ــع مختل م
النــادي منصــة فعالــة للتواصل بيــن القائمين 
علــى العمــل اإلعالمــي فــي المنطقة الســيما 
مــن خــالل إحــدى أهــم مبادراتــه والمتمثلة 
فــي »منتــدى اإلعالم العربــي«، الذي يحتفل 
هــذا العــام بمــرور ٢٠ عامــًا علــى انطالقــه، 
تأكيداً على دور دبي الرائد في دفع مســيرة 
التعــاون اإلعالمــي العربــي وتوفيــر الفــرص 
الالزمــة للحــوار والنقــاش للوصــول بإعــالم 

المنطقــة إلــى أوج مســتويات التميز. 
من جانبها،ثّمنتســعادة منى غانم المّري، 
األميــن العــام لجائــزة اإلعــالم العربي،الدور 
المحــوري لمجلــس إدارة جائــزة اإلعــالم 

العربــي، بمــا قدمه مــن قيمــة مضافة مهمة 
للجائــزة مــع انطالقتهــا األولــى فــي إطارهــا 
الجديــد كجائــزة إعالمية شــاملة، تمثلت في 
األفكار والرؤى التي أسهم بها أعضاء المجلس 
فــي تأكيــد نجــاح »جائــزة اإلعــالم العربــي« 
تأسيســًا علــى رصيــد غني مــن نجــاح جائزة 
الصحافــة العربيــة على مــدار نحــو ٢٠ عامًا، 
مؤكــدة أن مجلــس إدارة الجائــزة بما يضمه 
مــن قامــات إعالميــة إماراتيــة وعربيــة يمثل 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز تميزهــا وتمكنها 
من تحقيق أهدافها في االحتفاء باإلعالميين 
المبدعيــن واكتشــاف المزيــد مــن الطاقــات 
الخالقــة وتحفيــز المزيــد من التميــز المهني 

ضمــن هــذا القطــاع الحيوي. 

وتعليقًا على التطور الذي شهدته الجائزة 
هــذا العــام مــع تحولهــا إلــى جائــزة إعالمية 
شــاملة، قالت ســعادتها: »نعمــل بتوجيهات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم، راعــي الجائــزة، لتأكيــد أثرها كقوة 
دفــع إيجابيــة فــي اتجاه إعــالم قــوي وفّعال 
يعــزز فــرص النمــاء واالزدهــار فــي المنطقة 
العربيــة.. هدفنــا مــن التطويــر فتــح المجال 
أمام قطاعات إعالمية جديدة للمشــاركة في 
منافسة مهنية نجحت في بناء سمعة ناصعة 
نالــت مــن خاللهــا ثقــة المجتمــع الصحافــي 
العربي من خالل الحفاظ على أســس راسخة 
مــن النزاهــة والحياديــة والدقــة فــي اختيــار 
صاحب العمــل المبدع الذي يؤهله للوصول 

إلــى منصــة التكريم التي نعتــز بكونها األبرز 
مــن نوعها فــي المنطقة«. 

وحــول مســتوى المشــاركات فــي جائــزة 
اإلعالم العربي مع انطالقتها األولى، أوضحت 
سعادة منى المّري أن جائزة الصحافة العربية 
ــن المشــاركات  ــر م ــب األكب ــا النصي كان له
فــي هــذه الــدورة، مقارنــة بجائزتــي اإلعالم 
المرئــي والرقمــي، ُمعِزيــًة ذلك إلــى التاريخ 
الطويــل الذي وّثق عالقة المجتمع الصحافي 
العربــي بالجائزة على مــدار نحو عقدين من 
الزمــان، ومــا تلــى ذلــك مــن شــهرة واســعة 
ــت  ــة. وأثن ــة العربي ــي األوســاط الصحافي ف
األميــن العــام لجائــزة اإلعــالم العربــي علــى 
المشــاركات ضمــن المحــاور الثالثــة لجائــزة 
اإلعالم العربي، لما جاءت عليه من مســتوى 
رفيــع مــن التميز، الســيما مع مشــاركة أكبر 
المؤسسات الصحافية واإلعالمية في المنافسة 

علــى جوائز الفئــات المختلفة. 
وقد وصل عدد المشاركات ضمن المحاور 
الثالثة لجائزة اإلعالم العربية ٢٨٤٦ مشاركة 
توزعــت على محاور الجائــزة الثالثة »جائزة 
الصحافــة العربيــة وجائــزة اإلعــالم المرئــي 

وجائــزة اإلعالم الرقمي«. 
وتشّكل »جائزة الصحافة العربية« محورًا 
ــدرج  ــي وتن ــالم العرب ــزة اإلع ــيًا لجائ رئيس
فــي إطــاره خمــس فئــات هــي: »الصحافــة 
السياسية« و«الصحافة االقتصادية« و«الصحافة 
االســتقصائية« و«صحافــة الطفل« إضافة إلى 
فئة »أفضل كاتب عامود«. وتشــمل »جائزة 
اإلعــالم المرئــي« خمس فئات هــي: »أفضل 
برنامج اقتصادي«، و«أفضل برنامج ثقافي«، 
و«أفضــل برنامج رياضــي«، و«أفضل برنامج 
اجتماعي«إضافة إلى »أفضل عمل وثائقي«. 
وتتضمن«جائزة اإلعالم الرقمي« ثالث فئات 
هي: »أفضل منصة إخبارية« و«أفضل منصة 

اقتصاديــة« و«أفضل منصة رياضية«. 
وُتمنح جائزة »شــخصية العام اإلعالمية« 
بقــرار مــن مجلــس إدارة الجائــزة لشــخصية 
إعالمية عربية متميزة، تقديرًا إلسهاماتها في 
مجــال اإلعــالم ســواء المكتوب أو المســموع 
أو المرئــي، ولمــا قدمتــه مــن أعمــال علــى 
قــدر كبيــر مــن التفــرد والجودة، ومــا قامت 
بــه مــن أدوار المســت حيــاة القــرَّاء وأثــرت 
فيها، وأغنت المشهد اإلعالمي العربي بفكر 

خــاّلق ورؤى مبدعة. 
ــة  ــة العام ــّرم األمان ــرر أن تك ــن المق وم
ــالل  ــن خ ــي الفائزي ــالم العرب ــزة اإلع لجائ
حفــل توزيــع الجوائــز الذيُيقــام هــذا العــام 
فــي الرابــع مــن أكتوبــر المقبــل، تزامنــًا مــع 
منتــدى اإلعــالم العربي، وبحضور حشــد من 
القيــادات اإلعالمية اإلماراتية والعربية وِكبار 
الُكّتاب واإلعالميين ورؤســاء تحرير الصحف 
والمواقــع اإلخباريــة والمنصــات الرقمية في 

العالــم العربــي. 

استكماالً لمسيرة عشرين عاماً من االحتفاء بالصحافة العربية 
مجلس إدارة »جائزة اإلعالم العربي« يعتمد األعمال 

الفائزة في أولى دوراتها ضمن إطارها الجديد

جانب من االجتماع

تكريم الفائزين ضمن حفل كبير ُيقام 4 أكتوبر المقبل بحضور قيادات العمل اإلعالمي في المنطقة

منى المري: نعمل بتوجيهات راعي الجائزة لتأكيد أثرها كقوة دفع في اتجاه إعالم يعزز فرص النماء بالمنطقة

ضياء رشوان: الجائزة تستلهم رؤية محمد بن راشد للمستقبل ودور اإلعالم في تشكيل مالمحه

بمشاركة 300 خبير و40 مؤسسة محلية وعالمية في القطاع
برعاية حمدان بن محمد.. ملتقى دبي 

للميتافيرس ينطلق اليوم بمتحف المستقبل

توحيد رؤى الجهات الحكومية والشركات 
التكنولوجية والمنظمات والمؤسسات 

الدولية حول مستقبل قطاع الميتافيرس

»استراتيجية دبي للميتافيرس« نموذجًا عالميًا رائدًا ومبتكرًا لدور 
الحكومات في إطالق مبادرات واستراتيجيات شاملة

استشراف فرص الميتافيرس وإمكاناته وتطبيقاته المتنوعة والتي 
ستحدث تحوالت جذرية في مختلف القطاعات الرئيسية

محمد القرقاوي: الملتقى يهدف لتحقيق 
توجيهات محمد بن راشد بأهمية دعم 
تبني وتطوير أحدث االبتكارات المستقبلية

دبي - الوطن

دبي - الوطن
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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي 
ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي 
بديوان الحاكم أمس الدكتور شمشير فاياليل 
والعضو  اإلدارة  مجلس  ورئيس  المؤسس 
للرعاية  بي أس  لمجموعة »في  المنتدب 

الصحية« والوفد المرافق له.
اتفاقية  ــ  اللقاء  ــ خالل  وبارك سموه 
التعاون الطبي بين مستشفى عجمان التخصصي 
العام ومستشفى برجيل التخصصي وذلك 
إلدارة وتشغيل مستشفى عجمان التخصصي 
العام وفقا ألفضل الممارسات العالمية في 
ادارة وتشغيل مستشفيات القطاع الخاص 
لتقديم خدمات  وتطوير خدماته وتأهيله 

طبية متميزة وذات جودة عالية.
و أكد سمو ولي عهد عجمان أن إمارة 
عجمان تولي اهتماما كبيرا لتوفير خدمات 
طبية متقدمة ونوعية لسكان إمارة عجمان 
من مواطنين ومقيمين موضحا أن الدافع 
األساس وراء هذا التعاون والشراكات التي 
تعقد على مستوى القطاع الطبي تحقيق رضا 
المرضى وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات 

ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي في 
اإلمارة«، وهذا كله بفضل المتابعة والدعم 
المستمر من صاحب السمو الشيخ حميد 
األعلى  المجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن 

حاكم عجمان.
وأعرب سموه عن تقديره للقائمين على 
مجموعة »في بي أس للرعاية الصحية«.. 
أقصى  وتحقيق  التوفيق  للجانبين  متمنيا 
استفادة ممكنة من هذا التعاون المشترك.

من جانبه ثمن الدكتور شمشير فاياليل 
استقبال سمو ولي عهد عجمان لوفد مجموعة 
» في بي أس للرعاية الصحية« واهتمامه 
باالطالع على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها 
المتنوعة، معبرا عن سعادتهم بهذه االتفاقية 
لخدمة سكان إمارة عجمان وتوفير أعلى 
مستويات الرعاية الصحية المتقدمة وتمنى 
أن تحقق هذه الشراكة أهدافها المرجوة.

ونصت االتفاقية الموقعة بين الطرفين على 
إدارة وتشغيل مستشفى عجمان التخصصي 
على أسس تجارية وضمان استمرارية تقديم 
الممارسات  ألفضل  وفقا  صحية  خدمات 

الطبية واإلدارية، وتقديم الخدمات الصحية 
الحديثة واألداء التشغيلي في المستشفى 
بجودة عالية، وذلك باستخدام كامل المعرفة 
والخبرة والمهارات الفنية وتطوير المستشفى 
الحالي من خالل االرتقاء بالتخصصات الطبية 
الموجودة به حاليا، وانشاء تخصصات طبية 
المؤهلة  الطبية  الكوادر  وتزويد  جديدة 
واألجهزة واألدوات الطبية، وتأهيل وتطوير 
العاملين  الصحية  الرعاية  مقدمي  قدرات 

في المستشفى.
جدير بالذكر أن مستشفى برجيل التخصصي 
جزء من مجموعة برجيل القابضة التي تعمل 
على تشغيل شبكة من ٣9 مستشفى ومركزا 
طبيا في اإلمارات العربية المتحدة وعمان.

حميد  بن  راشد  الشيخ  اللقاء..  حضر 
والتخطيط  البلدية  دائرة  رئيس  النعيمي 
وسعادة مروان عبيد المهيري عضو المجلس 
الوطني االتحادي وسعادة مروان آل علي 
بعجمان وسعادة  المالية  دائرة  عام  مدير 
دائرة  عام  مدير  النعيمي  محمد  يوسف 

التشريفات والضيافة.وام

استقبل وفد مجموعة »في بي أس للرعاية الصحية«
عمار النعيمي يبارك اتفاقية التعاون الطبي بين مستشفيي عجمان التخصصي العام وبرجيل التخصصي

عمار النعيمي خالل استقباله شمشير فاياليل

نهيان بن زايد خالل زيارته المعرض

ضمن جهودها لتحقيق أهداف االستراتيجية 
الوطنية لجودة الحياة ٢٠٣١، نظمت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع في متحف المستقبل 
بدبي جلسة نقاشية بعنوان “أفضل الممارسات 
لمواجهة تحديات األمراض غيرالسارية في 
شركة  مع  بالتعاون   ، والمنطقة”  الدولة 

“Viatris” العالمية للرعاية الصحية.
وشهدت الورشة مشاركة سعادة الدكتور 
حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد 
لقطاع الصحة العامة، وسعادة الدكتور أمين 
حسين األميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم 
الصحي، والدكتورة عائشة مصبح المهيري 
مدير مكتب جودة الحياة والتنمية المستدامة 
بالوزارة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم 
األمراض غير السارية في الوزارة، والدكتور 
أمين محمد الشامي مستشار جودة الحياة 
والتنمية المستدامة، والدكتور أيمن مختار 
األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  الرئيس 
وتركيا في شركة “Viatris”، والدكتور تامر 

السالب مدير منطقة الخليج والمشرق.
 وتناولت الجلسة تحديات األمراض غير 
السارية في الدولة والمنطقة وجهود دولة 
اإلمارات في مواجهتها والسيطرة عليها وتعزيز 
أنماط الحياة الصحية، إلى جانب تسليط الضوء 
على مبادرات الجهات الحكومية المعنية لضمان 
جودة الحياة الصحية ألفراد المجتمع، من 
خالل تبني أفضل الممارسات التي تسهم في 
إرساء نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع 

يتمتع بصحة وسعادة.
وقال سعادة الدكتور حسين الرند في كلمته 
االفتتاحية: “إن تحقيق رفاهية المواطنين 
والمقيمين في دولة االمارات وتعزيز جودة 
حياتهم كانت والزالت أولوية وطنية قصوى، 
حيث يكمن طموحنا في تحقيق أعلى مستوى 
االجتماعية  والرفاهية  الصحية  للخدمات 
واالقتصادية والبيئية للفرد والمجتمع، لذلك 
تهدف جميع األطر الحكومية المعنية إلى 
ضمان حياة صحية أفضل لكل فرد وأسرة 
داخل المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مئوية 
اإلمارات ٢٠7١ والتي تهدف الى تحقيق عدة 
مستهدفات أهمها أن تكون دولة اإلمارات 

أفضل وأسعد دولة في العالم”.
وأضاف سعادته: “تعد دولة اإلمارات من 

أوائل الدول الرائدة في وضع استراتيجية 
عام  ففي  الحياة،  للسعادة وجودة  وطنية 
الوطني  البرنامج  الدولة  أطلقت   ٢٠١٦
أعقبها  والتي  الحياة،  وجودة  للسعادة 
إطالق االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 
٢٠٣١ في عام ٢٠١9، وتلتزم الدولة قيادًة 
وحكومًة بالعمل المستمر على تحقيق أعلى 
معايير الرفاهية وجودة الحياة. فخالل الدورة 
الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية 
والتي عقدت في جنيف بشهر مايو الماضي، 
تم اعتماد قرار تقدمت به دولة اإلمارات 
لوضع إطار عمل شامل وخطة لتحقيق جودة 

الحياة الصحية.
المستدامة  التنمية  وتماشيًا مع أهداف 
٢٠٣٠، أوضح سعادة الدكتور حسين الرند 
أن أولوية الوزارة الوطنية تتجلى في السعي 
وجودة  العامة  الصحة  مستوى  تعزيز  إلى 
حياة المجتمع؛ باإلضافة الى تحقيق أهداف 
الدولة في مكافحة األمراض غير السارية، 
وتعزيز الصحة النفسية مع ترسخ نظام رعاية 
صحية متطور ومستدام، الفتًا إلى أن قوة 
ومرونة نظام الرعاية الصحية في اإلمارات 
أثناء جائحة كوفيد١9 أثبت جدارته وكفاءة 

االستجابة.
بدورها، قدمت الدكتورة عائشة مصبح 
المهيري خالل الجلسة لمحة عن االستراتيجية 
الوطنية لجودة الحياة ٢٠٣١”، مشيرة إلى أن 

االستراتيجية ترتكز على إطار وطني يشمل 
ثالثة مستويات رئيسية “األفراد والمجتمع 
والدولة” ويتضمن كل مستوى مجموعة من 
جودة  جوانب  جميع  تتناول  التي  الركائز 
واالقتصادية  والبيئية  االجتماعية  الحياة 

والرقمية،والحضرية، والتعليمة والصحية.
ضمن  الصحي  الجانب  أن  وأوضحت 
االستراتيجية يتكون من أربع ركائز أساسية 
النفسية،  الجسدية، والصحة  الصحة  هي، 
بجودة  تحظى  صحية  مجتمعات  وإنشاء 
حياة صحية في بيئات العمل والتعلم، ورفع 
مستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية 
الى  الهادفة  استراتيجيتنا  مع  يتماشى  بما 
إنشاء نظام صحي مرن ومستدام، مشيرة 
إلى أن االستراتيجية تتبنى نهجًا استشرافيًا 
قائمًا على مبدأ التعاون متعدد القطاعات 
بحيث تعمل على تسخير مساهمات الحكومة 

والقطاع الخاص والمجتمع ككل. 
وضمن فعاليات الجلسة، وّقعت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع 
الشركة  بموجبها  تدعم   ”Viatris“ شركة 
والحمالت  المبادرات  في  الوزارة  جهود 
المجتمع  تستهدف حماية  التي  واألبحاث 
إلى  باإلضافة  السارية،  غير  األمراض  من 
تنظيم ورش العمل واجتماعات بما يسهم 
الوطنية  االستراتيجية  أهداف  تحقيق  في 

لجودة الحياة ٢٠٣١.وام

ــرية  ــوارد البش ــت وزارة الم  أعلن
والتوطيــن أن يــوم الســبت ١٢ ربيــع 
 ٨ الموافــق  هجريــة   ١٤٤٤ األول 
أكتوبــر ٢٠٢٢ ميالدية إجازة مدفوعة 
األجــر لكافــة العامليــن فــي منشــآت 
ومؤسســات وشــركات القطاع الخاص 
فــي الدولــة وذلــك بمناســبة المولــد 

النبــوي الشــريف.
جــاء ذلــك فــي تعميــم أصــدره 
معالــي الدكتور عبــد الرحمن بن عبد 
المنــان العور، وزير الموارد البشــرية 
والتوطين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
بشــأن العطــالت الرســمية المعتمــدة 
للقطاعيــن الحكومــي والخــاص لعامي 

٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ــوارد البشــرية  ورفعــت وزارة الم
والتوطيــن بهــذه المناســبة أصــدق 
التهانــي والتبريكات إلى مقام صاحب 
ــد آل  ــن زاي الســمو الشــيخ محمــد ب
ــة، حفظــه اهلل،  ــس الدول ــان، رئي نهي
وإلــى أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكــم دبي، رعاه اهلل، وإلى أخوانهما 
أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس 
األعلــى لالتحاد حكام اإلمارات، وإلى 
ــن  ــارات والمقيمي ــة اإلم ــعب دول ش

علــى أرضهــا.وام

قامــت الهيئة االتحاديــة للرقابة النووية 
بزيــارة “مقارنة معياريــة” لوزارة الداخلية 
مكتب التدقيق الداخلي- بمكتب المفتش 
العــام، لالطــالع علــى أفضــل الممارســات 
فــي مجــال مكافحــة االحتيــال والبالغــات 
المبّكــرة والتحقيقــات والتدقيــق الداخلــي 
ــة  ــين آلي ــرات وتحس ــادل الخب ــدف تب به

العمل، وذلك بالتنســيق مع اإلدارة العامة 
لإلســتراتيجية وتطويــر األداء بالوزارة.

ــور احمــد ناصــر  ــواء الدكت وأوضــح الل
الريســي مفتــش عــام وزارة الداخليــة أن 
ــات  ــاون الجه ــدى تع ــت م ــارة عكس الزي
ــا  ــة والتواصــل بينه ــي الدول ــة ف الحكومي
لالرتقــاء بالعمــل إلــى أعلــى المســتويات.

ــى  ــعد عل ــور س ــدم الدكت ــّدم المق وق
المعمــري مديــر مكتــب التدقيــق الداخلي 
خالل اللقاء شرحًا كاماًل ألفضل الممارسات 
ــق  ــال التدقي ــي مج ــوزارة ف ــة بال المطبق
الداخلي حســب المعايير الدولية ومنهجية 
وميثــاق ومبــادئ وأخالقيــات التدقيــق 

الداخلــي.وام

رسخ “المنتدى الدولي لالتصال الحكومي” 
الذي ينظمه المركز الدولي لالتصال الحكومي 
التابع للمكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة 
على  بقوة  مكانته  أعوام   ١٠ مدى  على 
عبر شراكة  والعالمية  اإلقليمية  الساحتين 
وثيقة مع وسائل اإلعالم المختلفة ليصبح 
ُتعنى  التي  العالمية  الفعاليات  أنجح  أحد 

باالتصال الحكومي.
ويقدم المنتدى مع اختتام فعالياته في كل 
عام مجموعة من التوصيات الختامية، كان 
لها دور مهم في تطوير المشهد اإلعالمي 
المحلي ليغدو اإلعالم شريكًا حقيقيًا في نقل 
الرسالة الحكومية للجمهور من جهة وتلقي 
اآلراء والمالحظات منه ونقلها للمسؤولين 

وصانعي القرار من جانب آخر.
وعبر مشاركة عشرات الخبراء والمتخصصين 
وقادة الفكر في أعماله سنويًا استطاع المنتدى 
رؤى  تقديم  اإلعالم  وسائل  مع  بشراكاته 
واقعية وحلول استشرافية لتحديات الحاضر 
والمستقبل تواكب المستجدات والمتغيرات 
في مختلف القطاعات ليجسد رؤية إمارة 
الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة عبر 

بوابة االتصال الحكومي.
وينطلق المنتدى والقائمون عليه من إيمان 
الشراكة مع وسائل اإلعالم  بأهمية  راسخ 
أوسع  إلى  رسالته  ونقل  فعالياته  لتغطية 
نطاق إقليميًا وعربيًا وعالميًا حيث تجسد 
وسائل اإلعالم المحلية على وجه الخصوص 
داعمًا دائمًا للمنتدى على امتداد أعوامه.

 9 تشارك  الجاري  العام  دورة  وخالل 
مؤسسات إعالمية في توفير التغطية ألحداث 
المنتدى وفعالياته على امتداد يوميه وهي 
وكالة أنباء اإلمارات و هيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون ومدينة الشارقة لإلعالم شمس 
وقناة سكاي نيوز عربية وأكاديمية سكاي نيوز 
عربية وأكاديمية اإلعالم الجديد ومؤسسة 
للصحافة  الشارقة  ونادي  لإلعالم  دبي 
ومؤسسة صحافة الذكاء االصطناعي للبحث 

واالستشراف.

وسائل  مع  المنتدى  شراكة  تقتصر  وال 
اإلعالم على نقل أحداثه عبر مختلف القنوات 
والوسائل اإلعالمية المتاحة وإنما تمتد إلى 
أبعد من ذلك عبر توفير مدربين إعالميين 
من ذوي الخبرة والكفاءة لتأهيل وتدريب 
فئات مختارة بالمهارات الالزمة لتولي مهام 
ومسؤوليات إعالمية في مختلف الجهات 

والمؤسسات الحكومية واإلعالمية.
ففي دورة هذا العام من المنتدى التي 
نظمت  الشارقة  إكسبو  في  غدا  تنطلق 
مؤسسات إعالمية محلية، في إطار مجموعة 
من الفعاليات االستباقية للمنتدى يومي ٢٦ 
وبرامج  عمل  ورش  الجاري  سبتمبر  و٢7 
ودورات تدريبية تستهدف الشباب وطالب 
الجامعات منها دورة “ابتكار محتوى رقمي.. 
مدربون  يقدمها  التي  الهاتف”  وإلى  من 
معتمدون من أكاديمية قناة سكاي نيوز عربية.

من جهتها نظمت مؤسسة صحافة الذكاء 
االصطناعي للبحث واالستشراف المؤسسة 
اإلعالم  دراسات  في  المتخصصة  العالمية 
والذكاء االصطناعي والثورتين الصناعيتين 
الرابعة والخامسة “الدبلوم المهني الُمصغر 
في صحافة الذكاء االصطناعي” الذي يعد 
األول من نوعه عالميًا ويطرح باللغة العربية 
خالل المنتدى مستهدفًا اإلعالميين والقيادات 

الحكومي  االتصال  ومسؤولي  الحكومية 
وصانعي المحتوى.

ويشارك في الدورة الـ١١ للمنتدى هذا 
العام أيضًا عدد من اإلعالميين والمتحدثين 
ومشاركين ومحاورين في جلسات المنتدى 
خبراتهم  يقدمون  المتنوعة  وفعالياته 
ويشاركون تجاربهم مع الجمهور والمهتمين.

ويعد المنتدى بفعالياته وجلساته وخطاباته 
نموذجًا حيًا لمفهوم االتصال الحكومي الشامل 
الذي يعتِبر اإلعالم أحد أهم أدواته فهو ال 
يكتفي بمشاركة الخبراء واستعراض الرؤى 
اإلبداع  يكرم  أيضًا  وإنما  واالستراتيجيات 
والشراكات بجائزة الشارقة لالتصال الحكومي 
بفئاتها المختلفة تأكيدًا على الدور التنموي 

المهم لقطاع اإلعالم في هذا المجال.
لالتصال  الدولي  المنتدى  أن  إلى  يشار 
الحكومي يشهد مشاركة ١٦٠ خبيرًا ومتحدثًا 
من صناع القرار والمسؤولين وقادة الفكر 
العام  هذا  ويرفع  والمؤثرين  واإلعالميين 
التوصل  بهدف  وحلول”  “تحديات  شعار 
التعامل مع  أساليب  أفضل  لمجموعة من 
مشكالت الغد عبر التواصل الفاعل والمتبادل 
بين الجمهور والحكومات واستعراض أفضل 
مناهج االتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور 

في األوقات غير االعتيادية.وام

تــرأس معالــي الفريــق ضاحــي خلفــان 
تميــم، نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن 
العــام فــي دبــي، رئيــس مجلــس مكافحــة 
المخدرات على مســتوى الدولة، االجتماع 
السادس للمجلس للعام الجاري ٢٠٢٢ الذي 
عقــد عــن بعد صباح اليــوم بحضور العميد 
ســعيد عبداهلل السويدي، مدير عام االدارة 
ــة،  العامــة لمكافحــة المخــدرات االتحادي
نائــب رئيــس المجلــس، ورؤســاء اللجــان 
ــس،  ــا المنبثقــة مــن المجل ــة العلي الوطني
وعــدد مــن المســؤولين ومديــري مكافحة 

ــدرات بالدولة. المخ

واستعرض المجلس عددا من المواضيع 
األخــرى المدرجــة علــى جــدول أعمالــه، 
ــترك  ــار المش ــادرة اإلط ــج مب ــا نتائ أهمه
المخــدرات فــي  للرقابــة علــى ضبــط 
المنافــذ خــالل النصــف األول مــن العــام 
الجــاري ٢٠٢٢م، والتي تشــترك فيها وزارة 
الداخلية والجمارك وجهاز حماية المنشآت 
الحيوية والسواحل إلحباط محاوالت تهريب 
المخــدرات الى داخــل الدولة، واطلع على 
خطــط وعمليــات فــرق العمــل المشــاركة 
فــي المبــادرة وإحصائيات ضبطيات المواد 
المخــدرة فــي الدوائــر الجمركيــة بالدولــة 

خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 
٢٠٢٢م.

ــات  ــس المخالف ــتعرض المجل ــا اس كم
القانونية و عدم استيفاء الشروط و اللوائح 
التنظيميــة والقانونيــة لبعــض منافــذ بيــع 
األدويــة بالدولــة، مــن خالل اســتيراد مواد 
خــام يمكن إســاءة اســتخدامها واســتغاللها 

فــي غيــر األمــور المخصصــة لهــا.
وناقــش المجلــس عــددا مــن المواضيــع 
ــه  ــى جــدول أعمال األخــرى المدرجــة عل
واتخــذ القــرارات والتوصيــات الالزمــة 

ــأنها.وام بش

نظمت جلسة نقاشية ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة Viatris العالمية للرعاية الصحية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعزز جهود تحقيق االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031

8 أكتوبر إجازة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

وفد الهيئة االتحادية للرقابة النووية يطلع على تجربة وزارة 
الداخلية في تطبيق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي

الشراكات اإلعالمية ترسخ نجاحات »الدولي لالتصال الحكومي«

مجلس مكافحة المخدرات يطلع على إحصائيات الضبطيات خالل النصف األول

خالل توقيع مذكرة التفاهم

أحمد الريسي خالل اللقاء

 زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية رئيس 
مجلس أبوظبي الرياضي فعاليات الدورة 
التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي 
للصيد والفروسية ٢٠٢٢ الذي انطلق أمس 

في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتفقد سموه خالل الزيارة عددًا من 
المشاركة  واالجنبية  المحلية  األجنحة 
التنظيم  ..مشيدا بمستوى  المعرض  في 

والمشاركات المتميزة التي تضم احدث 
المنتجات واالبتكارات في مجال اسلحة 
الصيد والبنادق والفروسية ..معربا عن 
شكره وتقديره للجهود التي تبذلها ادارة 

تنظيم المعرض.
واطلع سموه خالل زيارته جناح شركة 
»إنترناشيونال غولدن غروب« اإلماراتية 
الصيد  بنادق  مجموعة  يضم  الذي 
والمسدسات على أبرز وأحدث منتجاتها 
في المجاالت العسكرية وأسلحة وبنادق 

الصيد والفروسية.
وتجول سموه في جناح بينونة اإلمارات 
لتجارة المعدات العسكرية والصيد واطلع 
البنادق والمسدسات  على أحدث أنواع 

المستخدمة في رياضة الصيد والقنص.
واجنحة  أرجاء  تجّول سموه في  كما 
المعرض مبديًا إعجابه بالمستوى المتقدم 
الذي وصل إليه المعرض باعتباره ملتقى 
بارزا يجمع المعنيين والمهتمين في مجال 
تعزيز الوعي بالتراث والحفاظ عليه.وام

نهيان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022
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ــد بــن  تــرأس ســمو الشــيخ خال
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، عضــو 
المجلــس التنفيــذي إلمارة أبوظبي 
رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي 
وفــد الدولة المشــارك في مراســم 
الــوزراء  تشــييع جنــازة رئيــس 
ــي«  ــينزو آب ــابق »ش ــي الس اليابان
فــي العاصمــة اليابانيــة طوكيــو 
بحضــور عــدد مــن قــادة وزعمــاء 

ــم . دول العال
ــب  ــازي صاح ــموه تع ــل س ونق
ــد  ــن زاي ــد ب الســمو الشــيخ محم
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل«، وأخيه صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس 
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 

إلــى الحكومــة اليابانيــة.
أرملــة  ســمّوه  التقــى  كمــا 
الراحــل »آكــي آبــي« وعــددا مــن 
أفــراد األســرة حيــث قــدم واجــب 
العــزاء لهــم .. معربــا عــن صــادق 
مواســاته فــي فقــدان قائــد كــّرس 
حياتــه لخدمــة وطنــه وشــعبه بكل 

تفــاٍن وإخــالص.
وتعــد هــذه الجنازة أكبــر تأبين 
رســمي ُيقام لمسؤول حكومي منذ 
مراســم تشيع جنازة رئيس الوزراء 

األســبق »يوشــيدا شــيغه-رو« عام 
١9٦٥ حيث حظى الراحل بشــعبية 
واســعة بعدمــا قضــى أطــول فتــرة 
بمنصب رئاســة الــوزراء في تاريخ 
اليابــان اســتمرت مــن /٢٠١٢ حتى 
٢٠٢٠/، وفــارق الحيــاة عــن عمــر 
ناهز ٦7 عامًا متأثرًا بجراحه عقب 
ــه خــالل تجمــع  ــار علي إطــالق الن

انتخابــي في ٨ يوليــو الماضي.
وقــد أســهم شــينزو آبــي بشــكل 
كبير في ترسيخ العالقات اإلماراتية 
اليابانيــة التــي شــهدت فــي عهــده 
الشــراكة  اإلعــالن عــن مبــادرة 
االســتراتيجية الشاملة، أثناء زيارته 
ــدف  ــام ٢٠١٨، به ــة ع ــى الدول إل
تعزيــز التعــاون الثنائــي واالرتقــاء 
بالعالقــات بيــن البلديــن إلى آفاق 

اســتراتيجية جديــدة.
ــن  ــد ب ــق ســمو الشــيخ خال راف
محمــد بــن زايــد خــالل هــذه 
ــور  ــي الدكت ــارة كّل مــن معال الزي
ــر  ــر وزي ــن أحمــد الجاب ســلطان ب
ــا المتقدمــة  الصناعــة والتكنولوجي
، مبعــوث اإلمــارات الخــاص إلــى 
ــد  ــهاب أحم ــعادة ش ــان، وس الياب
الفهيــم ســفير الدولة لــدى اليابان، 
وعــدد من المســؤولين مــن وزارة 
ــي.وام ــاون الدول ــة والتع الخارجي

نقل تعازي رئيس الدولة ونائبه إلى الحكومة اليابانية
خالد بن محمد بن زايد يشارك في مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء ألرملة الراحل »آكي آبي« وعدداً من أفراد األسرة
خالد بن محمد بن زايد خالل مشاركته في مراسم تشييع جنازة شينزو آبي

خالد بن محمد بن زايد خالل مشاركته في مراسم تشييع جنازة شينزو آبي
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خالد بن محمد بن زايد خالل مشاركته في مراسم تشييع جنازة شينزو آبي

خالد بن محمد بن زايد يعرب عن صادق مواساته في فقدان 
قائد كّرس حياته لخدمة وطنه وشعبه بتفاٍن وإخالص
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قــدم ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان عضــو المجلــس 
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رئيس مكتب 

أبوظبــي التنفيــذي واجب العــزاء بوفاة 
“شــينزو آبــي” رئيــس وزراء اليابــان 
الســابق إلــى كل مــن “آكــي آبــي” 

أرملــة رئيس الوزراء الســابق و” فوميو 
ــك  ــان وذل ــس وزراء الياب كيشــيدا” رئي
خــالل زيــارة ســموه قصــر الضيافــة 

ــو. ــي العاصمــة طوكي “أكاســاكا” ف
رافــق ســموه خــالل الزيــارة كل مــن 
معالــي الدكتــور ســلطان بــن أحمــد 

الجابــر وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا 
ــاص  ــارات الخ ــوث اإلم ــة مبع المتقدم
ــد  ــهاب أحم ــعادة ش ــان وس ــى الياب إل

ــان و  ــدى الياب ــة ل ــم ســفير الدول الفهي
عــدد من المســؤولين بــوزارة الخارجية 

ــي.وام ــاون الدول والتع

خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة »شينزو آبي« بقصر الضيافة في طوكيو
خالد بن محمد بن زايد خالل تقديمه واجب العزاء  

خالد بن محمد بن زايد خالل تقديمه واجب العزاء 

سلطان الجابر يقدم واجب العزاء  شهاب الفهيم يقدم واجب العزاء
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اقتصاد
العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 

ريسورسس

رخصة   رقم:  CN-2764601  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل شركاء / حذف راشد النعيمى

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 

مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سكيف فرايت لخدمات الشحن

رخصة   رقم:  CN-4006506  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة تينكو راجو كوفور %100 

تعديل مدير / إضافة تينكو راجو كوفور 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف زهره عيسى محمد عبداهلل 

تعديل رأس المال / من null إلى 150000 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سكيف فرايت لخدمات الشحن

  SCHIFF FREIGHT SERVICES
إلى / سكيف فرايت لخدمات الشحن - شركة الشخص الواحد ذ م م
SCHIFF FREIGHT SERVICES - 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون بلوسم ديستركت لتجميل السيدات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2577113  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
من  العامرى  صالح  سعيد  عبدالحكيم  مهره   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / مهره عبدالحكيم سعيد صالح العامرى من 50% إلى %100 
من  العامرى  صالح  سعيد  عبدالحكيم  مهره   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

شريك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / مهره عبدالحكيم سعيد صالح العامرى من 50% إلى %0 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف علياء محمد سعيد الحضرمى 
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/ صالون بلوسم ديستركت لتجميل السيدات ذ.م.م
BLOSSOM DISTRICT LADIES BEAUTY SALON L.L.C

إلى / صالون بلوسم ديستركت لتجميل السيدات - شركة الشخص الواحد ذ م م
 BLOSSOM DISTRICT LADIES BEAUTY SALON

- 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون مرجان الغربية للرجال ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2953903  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / نيتو شاندرا مونورانجان شاندرا من شريك إلى مدير 

تعديل نسب الشركاء / نيتو شاندرا مونورانجان شاندرا من 17% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / نيتو شاندرا مونورانجان شاندرا من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / نيتو شاندرا مونورانجان شاندرا من 17% إلى %100 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد سيف ناصر نويصر المنصورى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف رونى شاندرا شيل بودهان شاندرا شيل 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف بينكو بروفوال 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ صالون مرجان الغربية للرجال ذ.م.م
 MARJAN ALGHARBIA GENTS SALON L.L.C

إلى / صالون مرجان الغربية للرجال - شركة الشخص الواحد ذ م م
MARJAN ALGHARBIA GENTS SALON - 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: تربل اكس موتورز ذ.م.م 

عنوان الشركة: وحدة, شركة الدار العقارية ش م ع 
,Bبني ياس, الشامخه - ق 1 -, 6-1-22

CN-1747799 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / االتحاد للمحاسبة والمراجعة ذ.م.م ، 

كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 21/09/2022
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250022269

تاريخ التعديل 27/09/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الحصن للتصوير

رخصة   رقم:  CN-1199388  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة ريتناكاران كوماالن بن ريتناكاران 

بن  كوماالن  ريتناكاران  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
ريتناكاران %100 

حسن  عبدالعزيز  سعود  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
محمد بن صفوان 

تعديل رأس المال / من null إلى 50000 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الحصن للتصوير

 ALHOSN PHOTOCOPY
إلى / الحصن لخدمات الطباعة - شركة الشخص الواحد ذ م م

ALHOSN TYPING SERVICES - 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة حيان المدينة

رخصة   رقم:  CN-4571051  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة حمد احمد مفتاح على الناصرى %50

تعديل مدير / إضافة حارس بوتوكودى كونهاميد
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة حارس بوتوكودى كونهاميد %50

تعديل مدير / حذف حمد احمد مفتاح على الناصرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد احمد مفتاح على الناصرى

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

تعديل إسم تجاري من/ بقالة حيان المدينة
  HAYAN AL MADINA BAQALA

إلى / بقالة حيان المدينة ذ.م.م
HAYAN AL MADINA BAQALA 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
خياط فريش للرجال

رخصة   رقم:  CN-4176964  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد سيف حمد 

محمد الكلبانى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فهد مبارك على 

عبيد العزيزى
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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ميديا سبيد للهواتف المتحركه

رخصة   رقم:  CN-1943371  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة جاهد الحسن محمد شهيد اهلل 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جاهد الحسن محمد شهيد اهلل %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالرحيم عبداهلل محمد الحوسنى 

تعديل رأس المال / من null إلى 100000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ ميديا سبيد للهواتف المتحركه
  MEDIA SPEED MOBILE PHONES

إلى / ميديا سبيد للهواتف المتحركة - شركة الشخص الواحد ذ م م
MEDIA SPEED MOBILE PHONES - 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 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نبع الخليج لصيانة المباني - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-2094582  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة وكيل سينغ كولديب سينغ %100 

تعديل مدير / إضافة وكيل سينغ كولديب سينغ 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على عبدالنظير حسين سيد

شركة   - المباني  لصيانة  الخليج  نبع  من/  تجاري  إسم  تعديل 
الشخص الواحد ذ م م

 GULF SPRING BUILDING MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / الفضاء العالمي للصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 FADA AL ALALAMEE FOR GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / حذف خدمات تاجير العقارات وادارتها )6820001(

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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
هايتي للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3780893  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة صفاء سلمان الطافش %100

تعديل مدير / إضافة صفاء سلمان الطافش
تعديل مدير / إضافة صفاء سلمان الطافش

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف صفاء سلمان الطافش
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فهد عتيق راشد عبيد الكعبى

تعديل رأس المال / من null إلى 50000 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ هايتي للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م

 HIGHTY GENERAL CONTRACTING AND
MAINTENANCE L.L.C L.L.C

إلى / هايتي للمقاوالت و الصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 HIGHTY GENERAL CONTRACTING AND

MAINTENANCE- 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ووركفورس كونيكشن ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1546961  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة كايد على درويش خرما 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة دبليو اف سي القابضة ذ.م.م
W F C HOLDING L.L.C

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف دبليو اف سي القابضة - شركة 
الشخص الواحد ذ م م

W F C HOLDING - Sole Proprietorship L.L.C
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف اي اتش سي الدارة الشركات ذ.م.م

IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ ووركفورس كونيكشن ذ.م.م

WORKFORCE CONNEXION L.L.C
إلى / ووركفورس كونيكشن - شركة الشخص الواحد ذ م م

WORKFORCE CONNEXION - 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون وسبا رينيوز للرجال

رخصة   رقم:  CN-3746785  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة خالد مصطفى الحموى 

تعديل وكيل خدمات / حذف على حسن على الشيخ الرميثى 
تعديل رأس المال / من null إلى 150000 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ صالون وسبا رينيوز للرجال

 RENEWS GENTS SALON & SPA
إلى / رينيوز للديكور والصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 RENEWS DECORATION & GENERAL MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط / إضافة صيانة المباني )4329901( 
تعديل نشاط / إضافة أعمال تنفيذ التصميم الداخلي )الديكور( )4330015( 
تعديل نشاط / حذف قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال )9602101( 
تعديل نشاط / حذف مركز تجميل وعناية شخصية للرجال )9609005( 

تعديل نشاط / حذف مركز تدليك واسترخاء للرجال )9609009( 
تعديل نشاط / حذف حمام شرقي للرجال )9609007(

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.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: فرانجيس تورنكي للتصميم الداخلي ذ.م.م 
عنوان الشركة: ,أبوظبي - الكورنيش - الطابق 4 - مكتب 

رقم 24 - بناية - شركة مسماك العقارية
CN-1195780 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / مكتب دلتا لتدقيق الحسابات ، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 26/09/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205039583

تاريخ التعديل 27/09/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا عربي فرنجي

رخصة   رقم:  CN-2640982  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ كافتيريا عربي فرنجي

  ARABI FRENGEE CAFETERIA
إلى / كافتيريا ياقوت الشام

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الكجري لتنظيم المعارض

رخصة رقم: CN-2439563 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مجوهرات ملبوس العافية

رخصة   رقم:  CN-3696414  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مجوهرات ملبوس العافية

  MALBOOS ALAFIYA JWELLERY
إلى / مملكة الذهب للمجوهرات

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: مدى اليت للصيانة العامة وادارة العقارات 

- شركة الشخص الواحد ذ م م 
عنوان الشركة: تاجر أبوظبي

CN-4244828 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون 

، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 22/09/2022
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205039283 

تاريخ التعديل 27/09/2022
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم وحلويات روزالينا ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2344848  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة جواد املومى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جواد املومى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل سعيد سلطان بالغميسه الشامسى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف جواد املومى 
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/ مطعم وحلويات روزالينا ذ.م.م
ROZALINA RESTAURANT AND SWEETS L.L.C

إلى / مطعم وحلويات روزالينا - شركة الشخص الواحد ذ م م
 ROZALINA RESTAURANT AND SWEETS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل ثالثون 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
موراي كافيه- شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-2879449  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من null إلى 150000 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ موراي كافيه- شركة الشخص الواحد ذ م م
MURRAY CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / سليانة كافية - شركة الشخص الواحد ذ م م
CELYANA CAFE - 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.
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العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الحبيشي لألعمال المعدنية ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1029344  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عمار محمد سعيد سليم قاسم %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد عبدالرحمن عبداهلل 

حميد الرميثى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عمار محمد سعيد سليم قاسم 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الحبيشي لألعمال المعدنية ذ.م.م

AL HUBAISHI METAL WORKS L.L.C
إلى / الحبيشي األعمال المعدنية - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL HUBAISHI METAL AND IRON WORKS
- 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: فريتشر علم للمقاوالت والصيانه العامه 

- شركة الشخص الواحد ذ م م 
السيد  : ~, مبنى,  المصفح, م 7, 0  الشركة:  عنوان 

صالح ناصر فرج بن كده و اخرين
CN-4109022 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين  الساده / مكتب مجدى على باسندوة للمحاسبة 
والمراجعه ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 13/09/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250021382

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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الصنوبر للطباعه والرسم

رخصة   رقم:  CN-4121789  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ الصنوبر للطباعه والرسم
 ALSANAWBAR PRINTING AND DRAWING

شركة  والملبوسات  المنسوجات  على  للطباعة  الصنوبر   / إلى 
الشخص الواحد ذ م م

 ALSANAWBAR PRINTING ON TEXTILES AND
WEARING APPAREL - 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ساجا الخليج للمقاوالت والنقليات العامة

رخصة   رقم:  CN-1169145  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة امنه الشيخ معصوم 

عبدالقادر %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عائشه راشد محمد 

الرمسى الزعابى
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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كليك لخدمات التصميم

رخصة رقم: CN-3819028 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
باليرمو للديكور

رخصة   رقم:  CN-2247887  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبدالحكيم الصاحيبى %100 

تعديل مدير / إضافة عبدالحكيم الصاحيبى 
تعديل مدير / إضافة عبدالحكيم الصاحيبى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف السيد ابراهيم سعيد نصيب 
ابراهيم الجنيبى 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ باليرمو للديكور
 PALERMO DECOR

إلى / باليرمو للديكور - شركة الشخص الواحد ذ م م
PALERMO DECOR - 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ترو بور لاللكترونيات

رخصة   رقم:  CN-4250798  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبدالقادر بريك 

عبدالقادر محمد العامرى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خالد عبداهلل سعيد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
البيت الهندسي لالستشارات والدراسات االدارية

رخصة   رقم:  CN-1810144  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة فريد عبدالمنعم فريد محمد 

تعديل وكيل خدمات / حذف عائشه صقر سلطان بن ثانى السويدى 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ البيت الهندسي لالستشارات والدراسات االدارية
 ENGINEERING HOUSE ADMINISTRATIVE FOR

 CONSULTANTS AND STUDIES
إلى / البيت الهندسي لالستشارات والدراسات االدارية - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
 ENGINEERING HOUSE ADMINISTRATIVE CONSULTANCY

AND STUDIES - 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كراج محمد حمد سالم عيد الهنائي لتصليح السيارات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1117050  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سالم محمد سالم محمد العيسائى %100 

تعديل مدير / إضافة سالم محمد سالم محمد العيسائى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد حمد سالم عيد الهنائى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مد عرفات مد على اكبر 
تعديل رأس المال / من 250000 إلى 150000 

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

تعديل إسم تجاري من/ كراج محمد حمد سالم عيد الهنائي لتصليح 
السيارات ذ.م.م

 MOHAMMED HAMAD SALEM EID AL HANAEY
 AUTO REPAIRS GARAGE . L.L.C

إلى / كراج جي ام دي الصالح ميكانيك المركبات - شركة الشخص الواحد ذ م م
 GARAGE J M D VEHICLES MECHANICS REPAIR

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقتصادية خالل ثالثون 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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اليف ساتيل للتاجير

رخصة   رقم:  CN-3730289  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات / حذف وليد محمد ابراهيم محمد النقبى 

تعديل رأس المال / من null إلى 150000 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ اليف ساتيل للتاجير

 LIFE STYLE RENTALS
إلى / اليف ستايل للتأجير - شركة الشخص الواحد ذ م م
LIFE STYLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط / إضافة خدمات تاجير العقارات وادارتها )6820001( 
تعديل نشاط / حذف التأجير )70010(

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 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: مزايا ويك للدعاية و االعالن - شركة 

الشخص الواحد ذ م م 
عنوان الشركة: العين, وسط المدينة, مبنى, السيدة 

الشيخه فاطمة محمد بن خليفه
CN-1254875 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / الدره للمراجعة والتدقيق )سليمان 
احمد سالم( ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 31/08/2022

وذلك  بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205035339

تاريخ التعديل 27/09/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3856 تاريخ 2022/09/28
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

نهيان عبداهلل القبيسي للمقاوالت العامة

رخصة رقم: CN-4181200 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 ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة / شركة شانكالند كوكس 
ليمتد »الجنسية: المملكة المتحدة« قد تقدمت بطلب شطب 
قيد فرع الشركة في إمارة أبوظبي »العنوان: شارع حمدان، 
جزيرة أبوظبي، شرق ٤ - مبنى السيد سالم إبراهيم محمد 
السامان، ص.ب: ٤٤٩٣٦« والمقيدة تحت رقم »٩٦٠« في 

سجل الشركات األجنبية في الوزارة.
وتنفيًذا ألحكام القانون االتحادي رقم »٢« لسنة ٢٠١٥ في 
شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم »٣٧٧« 
لسنة ٢٠١٠م في شأن اعتماد دليل إجراءات الترخيص لفروع 
ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج والمناطق الحرة بالدولة.

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

النشر على العنوان التالي:
وزارة االقتصاد

إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 901 ابوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة / شركة شانكالند كوكس 
بطلب  تقدمت  قد  المتحدة«  المملكة  »الجنسية:  ليمتد 
شطب قيد فرع الشركة في إمارة  العين »العنوان: الشارع 
العام - بناية خلف أحمد العتيبة - العين ص.ب: ٨٠٦٧٠« 
والمقيدة تحت رقم »٩٦٠« في سجل الشركات األجنبية 

في الوزارة.
وتنفيًذا ألحكام القانون االتحادي رقم »٢« لسنة ٢٠١٥ في 
شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم »٣٧٧« 
لسنة ٢٠١٠م في شأن اعتماد دليل إجراءات الترخيص لفروع 
ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج والمناطق الحرة بالدولة.

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

النشر على العنوان التالي:
وزارة االقتصاد

إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 16036 العين

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

رقم  سفر  جواز  يحمل   - الجنسية  هندية   - جوبتا  كومار  باسانت  جوبتا  ريشا   / المنذرة 
U6308363 - هوية إماراتية رقم ٦-٣٦99٠١٥-١9٨٦-7٨٤

العنوان : شقة رقم ٣٠٤ - دبي جيت ٢ - كالستر A - أبراج بحيرات جميرا - دبي - اإلمارات 
gupta3.nikhil@gmail.com :العربية المتحدة، هاتف رقم - 97١٥٠٨٠99٤9٦ +  بريد إلكتروني

ضد المنذر إليها / شركة فينتيج كابيتال لتأجير بيوت العطالت ش.ذ.م.م - رخصة سياحية 
رقم ٨٣٤٤٦٢ - صادرة من دائرة التنمية اإلقتصادية بدبي، »بصفتها - المستأجرة«، هاتف 

info@vantageholidays.com :97١٥٦٣9٢٢٢٢9 + 97١٤٣٢7٠77٠ + بريد إلكتروني /
بموجب عقد إيجار مؤرخ للفترة من ٢٠٢٢/٠7/١٥ حتى ٣٠/٢٠٢٣/٠7

عنوان المنذر إليها / مكتب رقم ١٤١٢ - برايم تاور - بمنطقة الخليج التجاري - رقم مكاني 
٨٦٨79 ٢٥٨٣٦ - دبي - اإلمارات العربية المتحدة.

تفاصيل العقار / شقة رقم ٣١٢ - بناية دبي جيت ٢ - بمنطقة الثنية الخامسة - رقم األرض 
٦-٠ - رقم البلدية 9٦٨ - ٣9٣ - رقم ديوا ٣9٣٢٦٢٠١٤ - رقم مكاني 7٣٥٥٠ ١٢١٤٦ - دبي 

- اإلمارات العربية المتحدة.
الموضوع / اإلنذار القانوني بضرورة سداد قيمة الشيك رقم ٠٠٠٤9٣ بمبلغ ٦٥.٠٠٠ درهم 
والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٢ والمسحوب على بنك أبوظبي التجاري والمرتجع لعدم كفاية الرصيد 
باجمالي مبلغ ٦٥.٠٠٠ درهم وهي قيمة اإليجار للفترة من ٢٠٢٢/٠7/١٥ حتى ٣٠/٢٠٢٢/٠7 
خالل مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ إستالم هذا اإلنذار وسداد القيمة اإليجارية عن تلك المدة 

كاملة أو اإلخالء الفوري للمأجور لعدم السداد.
تنذر المنذرة المنذر إليها بضرورة سداد قيمة الشيك رقم ٠٠٠٤9٣ بمبلغ ٦٥.٠٠٠ درهم والمؤرخ 
التجاري والمرتجع لعدم كفاية الرصيد  بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٢ والمسحوب على بنك أبوظبي 
باجمالي مبلغ ٦٥.٠٠٠ درهم وهي قيمة اإليجار للفترة من ٢٠٢٢/٠7/١٥ حتى ٣٠/٢٠٢٢/٠7 
خالل مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ إستالم هذا اإلنذار وسداد القيمة اإليجارية عن تلك المدة 
كاملة أو اإلخالء الفوري للمأجور لعدم السداد  وذلك عن المأجور - بيانات المأجور كاملة 
»شقة رقم ٣١٢ - بناية دبي جيت ٢ - بمنطقة الثنية الخامسة - رقم األرض ٦-٠ - رقم 
البلدية 9٦٨-٣9٣ - رقم ديوا ٣9٣٢٦٢٠١٤ - رقم مكاني 7٣٥٥٠ ١٢١٤٦ - دبي - اإلمارات 
العربية المتحدة« وذلك في خالل مدة أقصاها ٣٠ يومًا من تاريخ إستالمها اإلنذار العدلى، أو 
ستقوم المنذرة باتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل المبلغ والمطالبة باإلخالء الفورى للعين 

الكاتب العدلالمؤجرة لعدم السداد.

إنذار عدلي رقم المحرر: 2022/1/286663
العدد 3856 تاريخ 2022/09/28العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الشركة العربية للجيوفيزيقا والمساحة ) اركاس ( - أبو ظبي

رخصة   رقم:  CN-2181594  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل شكل قانوني / من فرع إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الشركة العربية للجيوفيزيقا والمساحة ) اركاس (

 ARABIAN GEOPHYSICAL AND
   SURVEYING COMPANY )ARGAS(I

شركة   - اركاس  والمساحة  للجيوفيزياء  العربية  الشركة   / إلى 
الشخص الواحد ذ م م

 ARABIAN GEOPHYSICAL AND SURVEYING
COMPANY )ARGAS( - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٠٠١٠ (والصادر 

عن المشرق بقيمة ) ٣7٠٠٠(.
طالب التنفيذ ميرزا افتخار حسين محمد شريف

عنوانه العنوان : االمارات ، امارة دبي ، بردبي ، البرشاءالجنوبي الثالث 
، مكتب رقم ٢٠٦ ملك دايموند ديفيلوبرز كومباني ليمتد- ، رقم مكاني 

٢١٥٠٦7٣١١7
المطلوب إعالنه ١- ارشاد محمود محمد اشرف صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )٣٨٢7٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 8928 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية األولى رقم ٨٤
موضوع االستئناف إستئناف الحــكم الصـادر في الدعـوى رقــم 
١٦ / ٢٠٢٢ / ٦٨٥ تجاري جزئي و الرسوم و المصاريف و االتعاب.

المستأنف ماجد محمد عدنان بلليش
الشيخ  شارع   - القرهود   - ديرة  دبي،  إمارة  اإلمارات،  عنوانه 

راشد - بناية الخور االزم -الطابق الثامن
ويمثله حسن عبداهلل محمد العبدولي

المطلوب إعالنه ١- علي محمد علي خليلي صفته: مستأنف ضده
بالدعوى رقم  الصادر  القرار/الحكم  موضوع اإلعالن قد أستأنف 
٦٨٥ / ٢٠٢٢ تجاري جزئي وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 
١١-١٠-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه 
يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجري 

محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف 
رقم 305 / 2022 / 2080 - استئناف تجاري

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
 ٤٦٤  /٢٠١9  « رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
عقاري جزئي »، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٥٤٤٨97.٥ درهم ( ، 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ ياسر اليعقوبى

عنوانه إمارة دبي ? ديرة ? دوار الساعة ? قرية األعمال ? بلوك B - الطابق 
الخامس مكتب ٥١٣

المطلوب إعالنه ١- شون للوساطة العقارية )ش.ذ.م.م( صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن نعلنكم بانه تم الحجز على أموالكم الخاصة الخاصة وهي 

عبارة عن الوحدات الكائنة بمنطقة بامارة دبي - مجمع دبي
لإلستثمار األول - رقم األرض ٥٤١ - رقم األرض بالبلدية ٥9٨١٨٠٣ - إسم 
المبني سي 9 - رقم الوحدة - C9-G05 - مساحة الوحدة ٨7.٤٢ -وفاء 
للمبلغ المطالب به في الملف اعاله وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم211 / 2021 / 160 - تنفيذ عقاري

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٣9٥٠( والصادر عن 
دبكو لالنشاءات )ش ذ م م( / بنك دبي التجاري بقيمة )٣٦.٠٠٠( درهم.

طالب التنفيذ وادي صالح الدين لالعمال الفنية ش.ذ.م.م
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي- شارع ٢٤-مبنى ١١٤/١ -شقة 

محل رقم ١٠٣-٠9
المطلوب إعالنه ١- احمد موسى محمد على هيبه صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
التنفيذأو  طالب  الى  درهمًا   )٣7٢٣٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11112 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
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اقتصاد

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - محمد سليم عبد العزيز

الى: المحكوم عليه: محمد سليم عبد العزيز
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٥٦٣٠.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0003497 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - محمد جمعة عبداهلل جمعة الجنيبي  

الى: المحكوم عليه: محمد جمعة عبداهلل جمعة الجنيبي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٣79٨٨.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0001979 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - صالح علي حسن محمد المال  

الى: المحكوم عليه: صالح علي حسن محمد المال
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢١7٤٢.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0004799 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعالن 
المدنية - جاسم عبداهلل عبدالرحمن شاهين المازمي  

الى: المحكوم عليه: جاسم عبداهلل عبدالرحمن شاهين المازمي العنوان: 
اإلمارات العربية المتحدة إمارة الشارقه منطقة الشهباء فيال ٢٠ موبايل 

٠٥٠7٤٤٦٦١٤ مكاني ٢٨9٢٦9٣٨٦١   
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك رأس الخيمة الوطني ) ش.م.ع ( - 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: ١٢٠9٤٥٦.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 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 حال تخلفك )م( عن 
ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIPOR2022/ 0005892 - تجاري )جزئي(

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - االتحادية  عجمان  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
المدنية - محمد رضاء االسالم محمد حضرت علي

الى: المحكوم عليه: محمد رضاء االسالم محمد حضرت علي  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ ديار عجمان لصناعة الخرسانة الجاهزة )دارمكس( - 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: ٢٦9٤٤.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 
خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار .

إجراءات  المحكمة ستتخذ بحقك  فإن  )م( عن ذلك  وفي حالة تخلفك 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
AJCEXCIBOUNCE2022/ 0003376 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - روبيل عبد راشد  

الى: المحكوم عليه: روبيل عبد راشد 
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٤٨٦٦.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0004297 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - ميلودي جوماوا جاتبونتون  

الى: المحكوم عليه: ميلودي جوماوا جاتبونتون
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٥٣٥٨.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0005674 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - امان اهلل حسن جان  

الى: المحكوم عليه: امان اهلل حسن جان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٥٠٠7٥.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0005319 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - عمر ممدوح الورداني محمد  

الى: المحكوم عليه:   
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤٤٨٠٦.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0005191 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - قمر الزمان محمد حسين  

الى: المحكوم عليه: قمر الزمان محمد حسين
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٠.٦٣799

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0004035 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية - حفيظ االربي اكاندي  

الى: المحكوم عليه: حفيظ االربي اكاندي   
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما 

أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٥٣٣١٥.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
أعاله خالل)١٥( يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 

وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 
محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0004146 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
مبلغ  بسداد  عليه  المدعى  بإلزام  األمر  بإصدار  المطالبة   : الدعوى  موضوع 
المطالبة  تاريخ  بواقع ١٢% من  القانونيه  الفائده  الى  باإلضافه  ٦٦٨٦ درهم 
الحاصل في )٢٠٢١/٠7/٢٠( وحتى السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل 

والرسوم والمصاريف
المدعي: نور القمر لتاجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المرر - دبي-شارع ٢-مبنى الزرعوني -شقة ١-٢
المطلوب إعالنه : ١-ربيع فياض الواكد 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 ٦٦٨٦ 
درهم )ستة االف وستمائة وستة 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 التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة 

في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1941 - امر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

الزحمي/  محمد  جمعه  سالم  محمد  عليه:  المدعي  إلى 
الجنسية: االمارات.

الكسندر  الكساندر  اكسافير كونوت  المدعي/  بأن  نعلمكم 
كونوت ليت/ الجنسية: الهند/ - قد أقام الدعوى المذكورة 
أعاله للمطالبة )٦٠٠٠٠٠ ستمائة ألف درهم، لذا يجب عليكم 
الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى التابع لمحكمة مسافي 
اإلتحادية الجزئية، وذلك في يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤. 
الساعة ٠٨:٣٠ صباحًا لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، 
وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم 

فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر في الدعوى
 رقم MFICFICIREA2022/ 0000010، مدني )جزئي(

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمـة مسـافي االتحـادية الجـزئـيـة

إلــــــــــى المدعي عليه: مشغل مارينا يونيفورم للمالبس 
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/٢٠ 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/ 0003117 / عمالي )جزئي(

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- خورام طاهر طاهر اقبال

الى: المحكوم عليه: خورام طاهر طاهر اقبال العنوان: إمارة عجمانـ  منطقة 
الصناعية ٢ - بناية الرميثي شقة رقم ٥٠٥ هاتف ٠٥٤٣٢١١١٠٢ رقم مكاني 

٤٥٣٥٢٠7٨١٠ لإلرشاد ٠٥٠٢7٠٢٢9٠  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
ديار للتطوير ش ذ م م - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له 
المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، 

وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤٤٢٤.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل)١٥( 
يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار .

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

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022/ 0003813 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: زينب سعيد إسماعيل حسن المرزوقي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« - في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٦77٣٤٤٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2022 /0003519 - تجاري »جزئي«

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: خالد مرزوق سالم فيروز المزروعي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« - في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٦7٠٥٠٢٫٠
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 فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2022 /0003518 - تجاري »جزئي«

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

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

١٣٤٥٠ درهم والرسوم والمصاريف
المدعي: سمارت كارس لتاجير السيارات ش ذ م م

اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-شارع ١٥-مبنى   : عنوانه 
الشيخة فاطمة بنت راشد-شقة ٤١

المطلوب إعالنه : ١- مجتبى الخضر عمر الطاهر صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠٨-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
١٣٤٥٠ درهم ) ثالثة عشر الفا واربعمائة 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 التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام 
الواردة في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1867 - امر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إلى المحكوم عليه: جمشد محمد سرور
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
في   - سوداني  الجنسية  عباس،  عبدالقادر  مهدي  عباس  المنفذ 

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: ١٠9٢٤٫٠
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 /0003877 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - االتحادية  عجمان  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  إعالن 
المدنية - خالد عبداهلل إبراهيم بني عطا

إلى المحكوم عليه: خالد عبداهلل إبراهيم بني عطا العنوان: إمارة عجمان 
الراشدية ٢ بناية زمان شقة رقم ١٠٣ هاتف ٠٥٦٦٣٠٦٤٦٤

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع - في القضية المشار إليها أعاله.

لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٣٤7٥9٢٫٠
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 /0003259 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- راشد محمد مراد أبوبكر

إلى المحكوم عليه: راشد محمد مراد أبوبكر
العنوان: إمارة عجمان منطقة الجرف شارع الجرف فيال رقم 9٨ فيال رقم 
بالقرب من سوبر ماركت وتس هاتف متحرك: ٠٥٠٨9٠99٠١ - مكتب   ٥

٨٨٢7٥١٥ مكاني رقم ٤7٣٦7١٠١٠٢
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« - في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 
الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٠٨9١97٫٠
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 

محكمة التنفيذ المدنيةإجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0001890 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - روسيلي بايوتاس جو

إلى المحكوم عليه: روسيلي بايوتاس جو
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ بنك أبوظبي األول - في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٣٥٢٤9٫٠
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 /0005732 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: ٢/ أبو سمرة عالء الدين
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١٨ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٨« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله - 

بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0002928 - مدني »جزئي«

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

- صفر  ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  الكرامة  عليه:  المحكوم  إلى: 
كلبعلى عباسى، إيراني الجنسية  

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ مدار االمارات لمواد البناء )ش.ذ.م.م( - في القضية المشار 
إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 
الحكم  أن  وبما  لذلك،  المحدد  الرسم  دفع  و  المذكور،  الحكم 

المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٦9٠9٦١.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه 
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.

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIBOUNCE2022/ 0003757 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
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اقتصاد

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
٣٤٥٠٠ درهم )اربعة وثالثون الفا وخمسمائة درهم( باإلضافه الى الفائده 
القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة الحاصل في )٢٠٢٢/٠٥/٢١( وحتى 
السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل.الزام المعوض ضده االمر 

بكافة 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 ١
المطلوب إعالنه ١- محمد هارون ايوب خان صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠٨-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
٣٤٥٠٠ درهم )اربعة وثالثون الفا وخمسمائة 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 التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام 
الواردة في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1862 - امر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 المنذرة / فندق جميرا القصر 
ضد المنذر إليه / حيدر ظفر السيد ظفر اقبال شاه، باكستاني الجنسية

تخطر  المنذرة المنذر إليه بضرورة سداد تكاليف إقامته المترصده 
بفندق   ٦١٥ رقم  الغرفة  عن  درهم   ١٥٤٫٦٠٦٫٤٥ البالغة  بذمته 
جميرا القصر، حيث إنه قد أقام بالغرفة المشار إليها أعاله بفندق 
جميرا القصر من الفترة ٢٠٢٢/٨/٢٦ وحتى ٢٠٢٢/9/١٥،  وغادر 
الفندق دون سداد تكاليف اإلقامة، على أن يتم السداد في غضون 
خمسة أيام من تاريخ نشر اإلعالن وإال ستضطر المنذرة إلى إتخاذ 
اإلجراءات القانونية بغرض إلزام المنذر إليه بسداد المبلغ المترصد 
بذمته مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع حفظ 

الكاتب العدلكافة حقوق المنذرة األخرى.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150826«
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المحدودة  القابضة  الغرير  لمالكها  العقارية  البناء  قمة   : المنذر 
شركة الشخص الواحد ذ.م.م »بصفتها المؤجرة«

الجنسية - بصفته  بيج - هندي  امير  بيج  : عبداهلل  إليه  المنذر 
المستأجر ومحرر الشيكات

تخطر المنذرة / المنذر إليه بوجوب سداد مبلغ ٣7٣٦ درهم ثالثة 
آالف وسبعمائة وستة وثالثون درهم« والذي يمثل قيمة شيك 
اإليجار رقم »١٢٢«  المستحق عن الفترة من ٢٠٢٢/٠7/٠١ وحتى 
٢٠٢٢/٠7/٣١ و إلى جانب مبلغ »٢٠٠« درهم والذي يمثل غرامة 
ارتداد الشيك وذلك خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تسلمه لهذا 
اإلنذار وإال ستضطر المنذرة الى اللجوء للقضاء والجهات المعنية 
للمطالبة باخالء العين المؤجرة وبسداد ما بذمته من ايجار ورسوم 
وغرامات مع تحميل المنذر اليه كافة رسوم ومصاريف التقاضي مع 
حفظ كافة حقوق المنذرة الحالية والمستقبليه قبل المنذر اليه.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر باإلنذار العدلي رقم 2022/150773
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 ، OF2147 المنذر: السادة / دايموند ديفيلوبرز كومباني ليمتد، رخصة رقم
ويمثلها السيد/ طه سيد طحان، مصري الجنسية، 

بطاقة هوية رقم ٢-١9٦٠٣7٤-١9٨7-7٨٤ العنوان: وادي الصفا ٧ - المدينة 
المستدامة - دبي - اإلمارات العربية المتحدة، هاتف رقم: ٠٥٥٢٨7٦٣٣٦

المنذر إليه: السادة / تيستي سويت لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م، رخصة 
رقم 97٤٤٥٥ ويمثلها السيد/ محمد سيد كمال وهبه إبراهيم، مصري الجنسية، 

بطافة هوية رقم ١-٤٤9١79٨-١9٨٠-7٨٤
العنوان : المحل رقم G-13، بناية دايموند بزنس سنتر ٢  - البرشاء جنوب 

الثالثة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الموضوع / إنذار تكليف بالوفاء بمبلغ ١٦٫٢٥٠ درهم إماراتي

لذلك ،، يخطر المخطر/ المخطر إليهم بسداد مبلغ وقدره »١٦٫٢٥٠« ستة 
عشر ألفًا ومائتان وخمسون درهم وذلك خالل مدة أقصاها ٥ أيام من تاريخ 
اإلجراءات  التخاذ  المنذر  التسديد سيضطر  وفي حال عدم  اإلنذار  نشرهذا 
القانونية والقضائية المدنية والجزائية واستصدار أمر األداء للمطالبة بما ذكر 
باالضافة إلى التعويض الجابر للعطل والضرر مع تحميل المنذر إليه بكافة 

الكاتب العدلرسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إعالن بالنشر رقم »2022/150832«
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: بروموتيك ميدل ايست للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ١٠٠7٦٠٤ العنوان: مخزن رقم B5 - ملك أحمد عبداهلل 

حسين لوتاه - ديرة - القصيص الصناعية الثانية
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦٤٢٢9٦
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/٢٣ 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 9١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، 

ديرة، بورسعيد الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: بروموتيك ميدل ايست للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ١٠٠7٦٠٤ العنوان: مخزن رقم B5 - ملك أحمد عبداهلل 

حسين لوتاه - ديرة - القصيص الصناعية الثانية
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦٤٢٢9٦
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/٢٣ 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 9١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، 

ديرة، بورسعيد الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس: ٢97٣٠7١-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنذر : الغرير للعقارات ش.ذ.م.م  »بصفتها المؤجرة«
المنذر إليه االول : لى كواش فان لى

المنذر إليه الثاني: جسر ليوا للتجارة ذ م م
تنبه المنذرة على المنذر إليه بتكليف بالوفاء بسداد المبلغ المترصد 
في ذمته بقيمة اجمالية ٢٣٫٠٠٠ درهم قيمة بدل االيجار المترصد 
من  ٢٠٢٢/٠٨/١9  ومايستجد  حتى  و   ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ من  الفترة  عن 
قيمة إيجارية بواقع ٦9٫٠٠٠ ستة وستون ألف درهم سنويًا من تاريخ 
٢٠٢٢/٠٨/٢٠ حتى االخالء الفعلي اضافة الى مبلغ ١٫٠٠٠ درهم غرامة 
ارتداد الشيكات وتنبه المنذر على المنذر إليه بضرورة السداد في 
خالل موعد اقصاه واحد وعشرون يومًا من تاريخ استالمها هذا اإلنذار 
و إال سوف تضطر المنذرة الى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
للحفاظ على حقوقها ومنها اخالء المنذر اليها من العين المؤجرة وفقًا 
اليه اعاله مع تحميل  القانون المشار  المادة رقم ٢٥-١/أ من  لنص 

الكاتب العدلالمنذر إليها كافة الرسوم و المصاريف.

إعالن بالنشر باإلنذار العدلي رقم 2022/150777
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنذرة : شركة ديار للتطوير »ش.م.ع«
المنذر إليه : اس بي اي للنشر والدعاية واإلعالن ش.ذ.م.م 

المنذرة تتوجه بإنذارها هذا إلى المنذر إليها بضرورة سداد المستحقات 
المترصدة عن قطعة األرض رقم 9٤٢٥-٣٤٣ الكائنة في منطقة الوصل 
- شارع الشيخ زايد - إمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدة، والمملوكة 
للمنذرة، حيث أمتنعت المنذر إليها عن سداد مبلغ وقدره ٢٠٨٫١٢٥ درهم 
»مئتان وثمانية آالف ومئة وخمس وعشرون درهمًا«، وذلك عبارة عن 
المبلغ المستحق لضريبة القيمة المضافة للعقد المذكور، وذلك بالمخالفة 
لنص المادة ٣/ج من العقد المبرم والموقع بين الطرفين، وذلك خالل 
مدة شهر من تاريخه وفي حالة عدم السداد وجوب اإلخالء وسداد كامل 
المستحقات والمترصدات حتى تاريخ اإلخالء الفعلي وتبرئة ذمة العين 
المؤجرة من كامل الرسوم و إال فإننا سنضطر التخاذ اإلجراءات القانونية 
والقضائية الكفيلة بتحصيل حقوقها منكم وتحميل المنذر إليها كافة الرسوم 

الكاتب العدلوالمصاريف مع حفظ حقوق المنذرة األخرى.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150831«
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إلى المدعى عليه: رغيدي انترناشونال م.م.ح - مؤسسة منطقة 
المنصف بن  الرخصة ومديرها  حرة عجمان ويمثلها صاحب 

خميس رغيدي
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١٠ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله - 

مكتب الخدمات القضائيةبوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2022 /0002761  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: رضوان بن علي الساسي
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١٠ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله - 

بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2022 /0002761  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٦٥٠٦ 
درهم باإلضافه الي الفائده القانونيه بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة الحاصل 
المعجل،  بالنفاذ  األمر  شمول  مع  التام  السداد  وحتى   )٢٠٢٢/٠7/٢٣( في 

والرسوم والمصاريف
المدعى انفنتي لتاجير السيارات عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره 

- دبي-شارع ٢٤-مبنى مبنى الشيخة فاطمة بنت راشد-شقة ٢٤
المطلوب إعالنه ١- محمد بن شاد كيزا كيتيل يوسف كيزا كيتيل صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
للمدعية مبلغ وقدره  بأن يؤدي  المدعي عليه  بإلزام  بتاريخ ٠٣-٠9-٢٠٢٢ 
٦٥٠٦ درهم )ستة آالف وخمسمائة وستة 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 التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة 

في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1942 - امر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١ / ٣٨٠7 
نزاع مدني ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٦٠9٥درهم ( ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
اإلمارات  عنوانه  الظنحاني  محمد  احمد  علي  راشد  التنفيذ  طالب 
العربية المتحدة. إمارة عجمان ، منطقة الجرف ٢ ? شارع الجرف. 

فيال ٣٨.خلف سيتي سنتر عجمان ومقابل الدفاع المدني .
المطلوب إعالنه ١- ايليني تونجاال توجنا صفته: منفذ ضده

اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٠9٥.٠٠ درهم الى طالب 

التنفيذأو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 988 - تنفيذ مدني

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: رايزن للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9٦٦٥١9 العنوان: مكتب رقم ١١٤ - 7٤  - ملك مجمع 

جوائز سمو الشيخ حمدان آل مكتوم - مدينة دبي المالحية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٨٦١٣٤
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: ٢٠٢٢/٠9/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٠٦/٢٠٢٢/٠9

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: 97١٤٢9٥٥٥٨٢ الفاكس: 97١٤٢9٥٥٥9٨
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: تاج الجيالن للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9٦٦٨٤٠ العنوان: مكتب رقم ١١٥ - 7٥  - ملك مجمع 

جوائز سمو الشيخ حمدان آل مكتوم - مدينة دبي المالحية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٨٦١٠٦
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: ٢٠٢٢/٠9/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٠٦/٢٠٢٢/٠9

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: 97١٤٢9٥٥٥٨٢ الفاكس: 97١٤٢9٥٥٥9٨
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: تريتون فريت سيرفيسز »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٥9٨٤٠9

العنوان: محل رقم ١١ ملك ديباك كومار اس بي ارورا - بر دبي - معيصم
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠١٣٦99
اسم المصفي: كريستون مينون محاسبون قانونيون

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/٠٦ تاريخ تصديق القرار: ٠٦/٢٠٢٢/٠9 

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 ١٥٠٢ ملك راجو مينون - الخليج التجاري 

الهاتف: ٢7٦٢٢٣٣-٤-97١   الفاكس: ٤٢٢١٦٨٠-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: رايزن للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9٦٦٥١9 العنوان: مكتب رقم ١١٤ - 7٤  - ملك مجمع 

جوائز سمو الشيخ حمدان آل مكتوم - مدينة دبي المالحية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٨٦١٣٤
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: ٢٠٢٢/٠9/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٠٦/٢٠٢٢/٠9

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: 97١٤٢9٥٥٥٨٢ الفاكس: 97١٤٢9٥٥٥9٨
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: تاج الجيالن للتجارة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: 9٦٦٨٤٠ العنوان: مكتب رقم ١١٥ - 7٥  - ملك مجمع 

جوائز سمو الشيخ حمدان آل مكتوم - مدينة دبي المالحية
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٨٦١٠٦
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: ٢٠٢٢/٠9/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٠٦/٢٠٢٢/٠9

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: 97١٤٢9٥٥٥٨٢ الفاكس: 97١٤٢9٥٥٥9٨
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: تريتون فريت سيرفيسز »ش.ذ.م.م«
رقم الرخصة: ٥9٨٤٠9

العنوان: محل رقم ١١ ملك ديباك كومار اس بي ارورا - بر دبي - معيصم
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠١٣٦99
اسم المصفي: كريستون مينون محاسبون قانونيون

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي 

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠9/٠٦ تاريخ تصديق القرار: ٠٦/٢٠٢٢/٠9 

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 ١٥٠٢ ملك راجو مينون - الخليج التجاري 

الهاتف: ٢7٦٢٢٣٣-٤-97١   الفاكس: ٤٢٢١٦٨٠-٤-97١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: فيتنس ستور لتجارة المعدات الرياضية ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٢9٣٨7 

العنوان: مكتب - ١9٠٥ ملك جوبال دهالومال شرف - بردبي الخليج التجاري 
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٣7٦9١ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢٢/٠9/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٣/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: جي اس ام للعقارات ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٠٠١٣٦  العنوان: مكتب رقم GSHP12- 0701 ملك سمو 

الشيخ حمدان بن راشد - الكرامة
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٠7٢٨٢ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢٢/٠9/٢٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٦/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: بييترا اند ايال للعروض والمهرجانات الفنية ذ.م.م 
المميز  االختيار  العنوان: مكتب رقم ٥٨ ملك  الرخصة: ٨97٣١9   رقم 

لالعمال - بر دبي - الخليج التجاري )استدامه( 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٠٤٥٥٦ 

اسم المصفي: ار ايه ايه 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: ٢٠٢٢/٠9/٠7  تاريخ تصديق القرار: ٠7/٢٠٢٢/٠9 

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 ٦٢-٤٠٠ 

ملك رسيس للتطوير ـ بر دبي - البرشاء 
الهاتف: ٢9٤9٢٠٣-٤-97١ الفاكس : ٢9٥٥7٤٨-٤-97١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: فيتنس ستور لتجارة المعدات الرياضية ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٢9٣٨7 

العنوان: مكتب - ١9٠٥ ملك جوبال دهالومال شرف - بردبي الخليج التجاري 
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٣7٦9١ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢٢/٠9/٢٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٣/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: جي اس ام للعقارات ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: 9٠٠١٣٦  العنوان: مكتب رقم GSHP12- 0701 ملك سمو 

الشيخ حمدان بن راشد - الكرامة
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٠7٢٨٢ 
اسم المصفي: اتش ايه ام 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: ٢٠٢٢/٠9/٢٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٦/٢٠٢٢/٠9 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن  العنوان: مكتب رقم 9١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢97٣٠٦٠-٤-97١ الفاكس : ٢97٣٠7١-٤-97١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اسم الشركة: بييترا اند ايال للعروض والمهرجانات الفنية ذ.م.م 
المميز  االختيار  العنوان: مكتب رقم ٥٨ ملك  الرخصة: ٨97٣١9   رقم 

لالعمال - بر دبي - الخليج التجاري )استدامه( 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٥٠٤٥٥٦ 

اسم المصفي: ار ايه ايه 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: ٢٠٢٢/٠9/٠7  تاريخ تصديق القرار: ٠7/٢٠٢٢/٠9 

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 ٦٢-٤٠٠ 

ملك رسيس للتطوير ـ بر دبي - البرشاء 
الهاتف: ٢9٤9٢٠٣-٤-97١ الفاكس : ٢9٥٥7٤٨-٤-97١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9



العدد )٣٨٥٦( األربعاء ٢ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م 30

اقتصاد

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / ياسر راشد محمد راشد الحفيتي 
البالغه  كامل حصته  عن  التنازل  في  .يرغب  الجنسية  اماراتي   .
١٠٠% في الرخصة التجارية ))بقالة محمد سعيد الكندي(( الصادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية رقم )٥٠٤٨٢7( إلى السيد / شاناس 

شيكينتى بوراكال حسينار شيكينتى بوراكال . هندي الجنسية ،
القانوني من مؤسسة فردية  تعديالت أخرى : تم تغيير الشكل 

إلى وكيل خدمات
تم تغيير االسم التجاري من )بقالة محمد سعيد الكندي( إلى )بقالة 
ربيع كلباء( ، فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم 
المصادقة على االجراء المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ هذا 
االعالن فمن لدية اي اعتراض علي ذلك عليه مراجعه مكتب كاتب 

العدل المذكور باالعالن التباع االجراءات القانونية

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091285 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ محمد طيب محمد يوسف خوري - اإلمارات 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة )١٠٠%( إلى السادة/

السادة/  وإلى   )%99( بنسبة  الجنسية  اإلمارات   – ش،ذ،م،م  القابضة  الخوري 
مجموعة الخوري ش،ذ،م،م – اإلمارات الجنسية بنسبة )١%( في الرخصة التجارية 
المسماة باسم )مؤسسة الباحة للمعدات الهندسية( بموجب رخصة رقم )١١٦٤٨١(،

- تعديالت أخـرى
* تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة،

الباحة  الهندسية إلى  الباحة للمعدات  التجاري من مؤسسة  * تم تغيير االسم 
للمعدات الهندسية ذ م م،

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

أي اعتراض على ذلك عليه اتباع السبل القانونية حيال ذلك،

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091109 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

المخطر: فيمل كومار موهان الل - هندي الجنسية 
يحمل هوية رقم 7٨٤١97٣٣٢٦٨٢٠9١

العنوان : الشارقة - المنطقة الحره -هاتف رقم : »٠٥٠٦٣١٤١٦٢«
المخطر إليه : بيوش براكاش بانتيا - هندي الجنسية ويحمل هوية 

رقم 7٨٤١977٠٥٣9٤٠9٢
العنوان / دبي - هاتف رقم : »٠٥٤٤٤٥7٢٣9« يخطر برساله نصية

الموضوع : عزل وكالة:
إشارة للوكالة المحررة لصالحك بتاريخ »٢٠١7/١٢/١٨« والمصدق عليها 
 ،»SH20171218C47755« من السيد الكاتب العدل بالشارقة برقم
وعماًل لنص المادة: »9٥٥« من قانون المعامالت المدنية رقم : »٥« 

لسنة : »١9٨٥« والمعدل بالقانون رقم : »١« لسنة :»١9٨7«
لذلك .. فإنني أعلنك بموجبه بعزلك من الوكالة المشار إليها أعاله 

اعتبارًا من يوم تسلمك هذا اإلعالن.
فإن كان لديك أي اعتراض على ذلك يرجى إتباع السبل القانونية.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0089609 إخطار عدلي بإلغاء الوكالة رقم

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / نبيل حميد عبيد يحيى المغربي 
- إماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
»١٠٠%« في الرخصة »باب النجاة لتجارة زينة السيارات« رخصة 
رقم »٥٥٨٠٦9« وذلك إلى السيد/ محمد ميزان مياه عبداهلل - 

بنغالديشي الجنسية
تغييرات أخرى: تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى 

مؤسسة فردية بوكيل خدمات
وعماًل 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  أنه سوف  و  للعلم 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض على ذلك 

عليه مراجعة الكاتب العدل إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0091169 إعالن بالنشر 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 / يعقوب يوسف محمد الفيني 
الرئيسي - إماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل 
حصته البالغة »١٠٠%« في الرخصة »بقالة باب االبداع« رخصة 
السيد/ عبدول مجيد تشمامكونديل  الى  رقم »7٨٤٣9٠« وذلك 

هارس محي الدين شيتارى مونيانجود - هندي الجنسية
تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى مؤسسة فردية 

بوكيل خدمات
وعماًل 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  أنه سوف  و  للعلم 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض على ذلك 

عليه مراجعة الكاتب العدل إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0091260 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 معلومًا للجميع بأن السيد/ خليفه سليم عبدالعزيز محمود - 
مصري الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
»٥٠%« في الرخصة »المنظم لمقاوالت التكسية واألرضيات« رخصة 
السيد/ محمود عبداللطيف محمود  إلى  رقم »٥٣٦٥٦٨« وذلك 

يوسف - مصري الجنسية.
أعمال  القانوني من »شركة  الشكل  تغيير  تم   : أخرى  تعديالت 

مهنية« إلى »وكيل خدمات«
وعماًل 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  أنه سوف  و  للعلم 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض على ذلك 

عليه مراجعة الكاتب العدل إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0091173 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

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

من : الطرف األول/ جاويد اختر غالم رسول الجنسية : باكستان 
الرئيسى  عبداهلل  على  محمد  مروان  الثاني/  الطرف   : الى 

الجنسية : االمارات
باالسم التجاري )صالون االجاويد للحالقة( رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم )٥7١7٥( و المسجلة 

بغرفة تجارة و صناعة عجمان ،،
بعد  التنازل  بالتصديق على  العدل  الكاتب  عليه سيقوم  و 

انقضاء ١٤يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن ،،

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091028 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

يرجي العلم انة سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة بين 
االطراف اسماؤهم ادناه 

من السيد / يوسف احمد سليمان سعيد المهري الجنسية: االمارات
الى السيدة /سمر حاتم غضبان غضبان الجنسية: العراق

حيث ان الطرف االول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠ 
الشرب(  مياه  لتوزيع  أطياف  )ماء  التجاري  باالسم  الفردية  المؤسسة  %عن 
رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان ١٠٥٨٤٤ والمسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجمان
تعديالت أخرى : تم تعديل الشكل القانوني من )مؤسسة فردية( إلى )شركة 

الشخص الواحد ذ،م ،م(
تم تغيير االسم التجاري من ماء أطياف لتوزيع مياه الشرب إلى )ماء أطياف 

لتوزيع مياه الشرب ذ،م،م( شركة الشخص الواحد
الى الطرف الثاني وعمال بنص المادة )١٤( فقره )٥( من القانون االتحادي 
رقم )٤( )لسنة ٢٠١٣( في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن 
للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء المشار الية بعد اسبوعين من 
الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

العدل وإتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091138 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 االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه:_ من : الطرف األول 
/ فيصل سالم خلفان خلف الحمادي الجنسية : االمارات يرغب بالبيع 
والتنازل عن كامل حصصة ١٠٠ % باالسم التجاري )الترحال لصيانة 
السيارات( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم 
)٦٨١٢٢( والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى:الطرف الثاني/ 
محمد محمود ابراهيم حسن الجنسية : مصر تعديالت أخرى : تم 
تغيير االسم التجاري )الترحال لصيانة السيارات( إلى )الخبير االول 
لصيانة السيارات ذ م م شركة الشخص الواحد( تم تغيير الشكل 
القانوني من مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد )ذ م م( 
وعليه سيقوم الكالتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء 
١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن فمن لدية اعتراض مراجعة 
للكاتب العدل واتخاذ االجراءات القانونية وذلك خالل ٢٤ يوم من

تاريخ نشر هذا االعالن ،،،،

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091225 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

يرجي العلم انة سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة 
بين االطراف اسماؤهم ادناه

من السيد / خالد احمد حمد ماجد الغمالسي الجنسية: االمارات
الى السيد /سالم ابراهيم خليفه الظفري القمزي الجنسية: االمارات

حيث ان الطرف االول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
١٠٠% عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري )مطعم النقاء( رخصة صادرة 
تجارة  بغرفة  والمسجلة  بعجمان ٢١9٣٨  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

وصناعة عجمان الى الطرف الثاني
تعديالت أخرى : تم تعديل االسم التجاري من )مطعم النقاء( إلى )لخياطة 

وتفصيل المالبس النسائية( ،
وعمال بنص المادة )١٤( فقره )٥( من القانون االتحادي رقم )٤( )لسنة 
٢٠١٣( في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه 
سوف يتم التصديق على االجراء المشار الية بعد اسبوعين من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  اي  لديه  االعالن فمن 

وإتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091312 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السـيد / ساجان دافيد دافيد كونجابي - هندي 
الجنسية والسيد /محمد بابر محمد رفيق - باكستاني الجنسية يملكان 
شراكـة اعمال مهنية بوكيل خدمات المسماه )ورشة اللمسة المتكاملة 
لتصـليح السيارات( المرخصة برقم )7٨9٣٨٢( والصادرة من دائرة التنميـة 
االقتصاديـة بالشارقة ويرغب السـيد / ساجـان دافيـد دافيـد كونجابي - 
هندي الجنسـية في البيع والتنـازل عن كـامل حصته البالغة )٥٠%( إلى 
السـيد / جبران علي عبـدالجبار - باكستاني الجنسية كما ويرغب السـيد 
/ محمد بابر محمد رفيق - باكستاني الجنسية في الـبيع والتنـازل عن 
كامـل حصـته البالغـة )٥٠%( إلى الســـيد / جـبران علي عبــدالجبار - 

باكستاني الجنسية وذلك في الرخصة المذكورة أعاله ،
تم تغيير الشكل القانوني من )شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات( الى 

)مؤسسة فردية بوكيل خدمات(
عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القـانون االتحادي رقم )٤( لسنة ٢٠١٣ في شأن 
الكاتب العدل ، فقد اقتضـى نشـر هذا االعالن للعلم وإنه سوف يتم التصـديق 
على االـجراء المشار إليه بعـد أسـبوعين من تاريـخ هذا االعالن فمن لـديه أي 

اعتراض حيال ذلك عليه إتباع االجراءات القانونية،

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091217 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

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

الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع بأن السيد/ على محمد يحيى المنج القحطاني – 
إماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة )١٠٠%( 
في الرخصة التجارية )بيت المريجة لمقاوالت البناء( بموجب رخصة رقم 
)7٣7٠٢7( إلى السيدة/ نادية يوسف جميع المخيني الجنيبي – إماراتية 
الجنسية بنسبة )٥١%( والى السيد/ محمد بالل محمد اقبال – باكستاني 
الجنسية بنسبة )٤9%( وتم تغيير الشكل القانوني لرخصة من مؤسسة 
فردية الى شركة ذات مسؤولية محددة وتغيير االسم التجاري من )بيت 

المريجة لمقاوالت البناء( الى )بيت المريجة لمقاوالت البناء ذ م م( ،
و عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم )٤( لسنة 

٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل ،
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق على األجراء 
المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض 

على ذلك عليه اتباع السبل القانونية حيال ذلك

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

 MOJAU_2022_0091108 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن 
الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه: 

من الطرف األول/ مانع صالح علي حسين عمود الجنسية : اليمن 
- حيث يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠% إلى 

الطرف الثاني / اجيم عبدالغفور نادكار الجنسية : الهند
باالسم التجاري »مشغل قصر الموضة لألزياء« رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »١٠٨٨٨٨« والمسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجمان.
تعديالت أخرى: ال يوجد

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0089236 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/ صالح محمد راشد سالم المخيني

الجنسية : اإلمارات
إلى الطرف الثاني/ شازب فاروق عبدالفاروق الجنسية : باكستان 
باالسم التجاري »الفضاء لإللكترونيات« رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »٤٢9٢٢« والمسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
بعد  التنازل  على  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0091307 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/ سليم الدين محب علي الجنسية : بنغالديش 
- عن حصته البالغة ١٠٠%

إلى الطرف الثاني / الشيخ سلطان بن ناصر حميد راشد النعيمي 
الجنسية : اإلمارات

باالسم التجاري »كونغ فو مركز تدليك واسترخاء« رخصة صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »9٨٥٢١« والمسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0091336 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمد طيب محمد يوسف خوري - 
اإلمارات الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة »١٠٠%« 
إلى السادة/ الخوري القابضة ش.ذ.م.م - اإلمارات الجنسية بنسبة »%99« 
وإلى السادة/ مجموعة الخوري ش.ذ.م.م - اإلمارات الجنسية بنسبة »١%« 
في الرخصة التجارية المسماة باسم »مؤسسة ايكاه التجارية« بموجب 

رخصة رقم »١١٥9٦٠«.
تعديالت أخرى: تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة
للتجارة  ايكاه  التجارية إلى  ايكاه  التجاري من مؤسسة  تم تغيير اإلسم 

العامة ذ م م
وعماًل بنص المادة »١٤« فقره ٥ من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و أنه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا 
اإلعالن فمن لديه أي اعتراض على ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

MOJAU-2022- 0091328 إعالن تنازل/ بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات

الكاتب العدل

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9 العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة ١٠٨١٥٥
االسم التجاري: صالون فيري تيلز بيوتي - ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: صالون فيري 
تيلز بيوتي - ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست 
رقم ٨  االتحادي  الشركات  قانون  بموجب  إمارة عجمان  في 
االقتصادية  التنمية  دائرة  لسنة ١9٨٤ وتعديالته مرخصة في 
وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم ١٠٨١٥٥ وقرر الشركاء 

حلها وتصفيتها وتعيين السيد:
جمال لتدقيق الحسابات

مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض 
للتقدم به للمصفي القانوني المذكور أعاله خالل مدة ٤٥ يومًا 

من تاريخ نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة: عجمان هاتف: ٠٦7٤٤777١ ص.ب: ٥٥٤٤

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

بناًء على طلب المحكوم له / نبيله سهو النهار شواقفه الجنسية/ األردن
إلى المحكوم عليه / سايلو ايرام باالياه ايرام  الجنسية / الهند

ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
مدني   ٢٠٢١/١٤٦ رقم  القضية  في   ٢٠-٠١-٢٠٢٢ بتاريخ  حكمًا 
جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره 7٦١٣٤٫٤٤ درهمًا شاماًل الرسوم 
والمصاريف، وبما أن المحكوم له أعاله قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل 
بالرقم المشار أعاله، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله خالل ١٥ يوم 
التالي للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2022/119 - التنفيذ المدني

بناًء على طلب المحكوم له / مباشر جاويد سردار محمد الجنسية باكستان
إلى المحكوم عليه / عثمان محمود عيسى إبراهيم الجنسية / السودان

ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
مدني   ٢٠٢١/١77 رقم  القضية  في   ٠-١٢-٢٠٢١7 بتاريخ  حكمًا 
جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره ٨٣٢٨٫٠٠ درهمًا شاماًل الرسوم 
والمصاريف، وبما أن المحكوم له أعاله قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل 
بالرقم المشار أعاله، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله خالل ١٥ يوم 
التالي للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر
 رقم الملف: 2022/19 - التنفيذ المدني

بناًء على طلب المحكوم له / الماس لتأجير السيارات الجنسية
إلى المحكوم عليه / اكسيانجدونج وانج الجنسية / الصين

ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ٢٨-٠٤-٢٠٢٢ في القضية رقم ٢٠٢٢/٥٠ تجاري 
جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره ٦٦٢٣٫٠٠ درهمًا شاماًل الرسوم 
والمصاريف، وبما أن المحكوم له أعاله قد تقدم لتنفيذ حكم 
وسجل بالرقم المشار أعاله، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاله 
فإن  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك  التالي  يوم  خالل ١٥ 
لتنفيذ  المناسبة  القانونية  اإلجراءات  بحقك  المحكمة ستتخذ 

الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر
 رقم الملف: 2022/776 - تنفيذ تجاري

بناًء على طلب مدعي / مؤسسة الرمال لمقاوالت البناء الجنسية
إلى مدعى عليه / عبداللطيف محمد شكري عبداللطيف الجنسية / مصر

فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية شخصيًا أو بواسطة وكيل 
معتمد عنك في الساعة ٠9:٠٠ من يوم الثالثاء الموافق ٤-١٠-٢٠٢٢، لإلجابة على 
الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع، وفي حالة تخلفك عن الحضور أو إرسال 

وكيل عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا.
 أواًل : قبول ال ئحة الدعوى وتحديد أقرب موعد لنظرها وإعالن المدعى عليهما بها.

ألف درهم  للمدعية مبلغ قدره ستمائة  يؤديا  بأن  المدعى عليهما  إلزام   : ثانيًا 
»٦٠٠٠٠٠ درهم« قيمة ما إختلسه المدعى عليه األول من مبالغ مالية من حساب 
المدعية لدى المدعى عليه الثاني مضافًا إليه ما عسى أن يقضي به على سبيل 
التعويض على أن يكون المبلغ المطالب به مشمواًل بالفائدة القانونية بواقع ١٢% 

من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ثالثًا : إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اداري سعادة متعاملين

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2022/246 - مدني جزئي

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 »٠٠٠٠٠٥« رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة  التنفيذ    موضوع 
بقيمة  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  من  شعبان  سولي  عن  والصادر 

»١٥٠٠٠«، والمبلغ اإلجمالي بالرسوم »١٥٨٣٥«
طالب التنفيذ نور القمر لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

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

المطلوب إعالنه ١- سولي شعبان صفته: منفذ ضده
أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٦٦٥٠ إلى طالب التنفيذ أو 

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

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

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 6518/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9



31العدد )٣٨٥٦( األربعاء ٢ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ العاشرة رقم ٢٦٨
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠٢١/١٠٤١٦ 
عمالي جزئي »، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٣٠٢٣٢درهم( لصالح 
العامل، باالضافه إلى مبلغ وقدره ) ٦٢٥درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ 

) ١٤7٦درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ محمد السيد محمد ابراهيم

عنوانه االمارات ، امارة عجمان ، منطقة الحميدية ، شارع الحميدية - بناية 
رقم ٥ ، الطابق الثالث ، شقة رقم ٣٠٢ ، بالقرب من سنتر رويال كير

المطلوب إعالنه ١- بنك ابوظبي التجاري صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٠٢٣٢ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ  ٢١٠١ درهم رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 5447 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ   المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠١7٤٤9« والصادر 
عن بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة »٨٠97٦« درهم والمتبقي منه بعد 
توقف العميل عن التوقف عن السداد »٥٦٣٣١« درهم ليكون إجمالي 
المطالبه شاماًل الرسوم والمصاريف مبلغ »٥797٣« درهم »سبعة وخمسون 

ألف وتسعمائة وثالثة وسبعون درهم فقط الغير«.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش م ع«

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 
فاكس ٠٦٥٥٠٥77٨ هاتف متحرك ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ صندوق البريد ٢9٢١٠ 

المطلوب إعالنه ١- شونا لوبيز سال  صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٥797٣ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 9051/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ   المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠١٠١« والصادر 
مبلغ  منه  والمتبقي  درهم   »9٠9٠٠٠« بقيمة  األول  أبوظبي  بنك  عن 
»7٨٣٠٠٤« درهم ليكون إجمالي مبلغ المطالبه شاماًل الرسوم والمصاريف 
»7٨٨٥١9« درهم »سبعمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة 

عشر درهم فقط ال غير«.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 
فاكس ٠٦٥٥٠٥77٨ هاتف متحرك ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ صندوق البريد ٢9٢١٠ 

المطلوب إعالنه ١- جيمي مادافان فالسان فالسان صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 7٨٣٠٠٤ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 10114/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
)  ١١77/١١7٨ ( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة  التنفيذ  موضوع 

والصادر عن المنفذ ضده بقيمة )٤٨٤.٨9١.٢٥ درهم (. شامال للرسوم 
و المصاريف .

طالب التنفيذ شركة نافكو لألنظمة الكهروميكانيكية ذ. م م
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع المنطقه الحره -مبنى 

شركة نافكو -شقة االرضي-جبل على
المطلوب إعالنهما ١- شوبا للهندسة والمقاوالت ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

٢- فينو دشاندرا كاليداس باتيل صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤9٦١٠١.٢٥ درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 1380 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ   المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »977٦٨٤« والصادر 
عن بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة »٨١٦٠٠« درهم والمتبقي منه بعد 
توقف العميل عن الدفع مبلغ بقيمة »٣9٥٢9« درهم ليكون إجمالي مبلغ 
المطالبه شاماًل الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة »٤٠٨٣٥« درهم »أربعون 

ألف وثمانمائة وخمسة وثالثون درهم فقط الغير«.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش م ع«

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 
فاكس ٠٦٥٥٠٥77٨ هاتف متحرك ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ صندوق البريد ٢9٢١٠ 
المطلوب إعالنه ١- سوميت ايرنيست فيرناندو سيميالج  صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٠٨٣٥ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 9052/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
7٨٢٠ درهم »سبعة آالف وثمانمائة وعشرون درهم« باإلضافة إلى الفائدة 
القانونية بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة الحاصل في »٢٠٢٢/٠٥/٢٦« وحتى 
السداد التام مع شمول األمر بالنفاذ المعجل، الزام المعروض ضده األمر 

بكافة الرسوم والمصاريف.
المدعي  عسلي لتأجير السيارات ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات - إمارة دبي 

- المرر - دبي - شارع ٢ - شقة ٤ - مبنى ملك موزة جمعه
المطلوب إعالنه ١- هينوك مولينجا كاالال صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠٨-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
»7٨٢٠« درهم »سبعة آالف وثمانمائة وعشرون درهم« والفائدة القانونية 
بواقع ٥% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف 
ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل.

ولكم الحق في التظلم األمر أو استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام 
الواردة في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 1864/2022/60 - أمر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
المرتجع رقم )٠٠77٠٣( والمؤرخ ٢٠٢١/7/٣٠ و  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
الشيك رقم )٠٠77٠٥( والمؤرخ ٢٠٢١/9/٣٠ و الشيك رقم )٠٠7٠٦( والمؤرخ ٢٠٢١/١٠/٣٠ و 
الشيك رقم )٠٠77٠7( والمؤرخ ٢٠٢١/١١/٣٠ و الشيك رقم )٠٠77٠٨( والمؤرخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ 
و الشيك رقم )٠٠77٠9( والمؤرخ ٢٠٢٢/١/٣٠ و الشيك رقم )٠٠77١٠( والمؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٨ 
و الشيك رقم )٠٠77١١( والمؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ و الشيك رقم )٠٠77١٢( والمؤرخ ٢٠٢٢/٤/٣٠ 
التجارى  الشيك رقم )٠٠77١٣( والمؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ والصادرين جميعهم من بنك دبي  و 
بقيمة ١.٠٣٥.٠٠٠درهم مع الزام المنفذ ضدهم بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونيه بواقع 

٥% من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام
طالب التنفيذ: تريدكس ش.ذ.م.م عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الثنية الثالثة - دبي-شارع 

الشيخ زايد-مبنى اونكس تاور-شقة السابع 7١٣
المطلوب إعالنهما : ١- العارف لالستثمار )ش ذ م م( صفته: منفذ ضده 

٢- حمد عبد الكريم نصر اهلل العارف صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ 

به وقدره ١٠٤١١٠٥ 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 / 7643 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )٣٨٨.٥٣٨.١١( درهم المبلغ المتبقي 
الغير مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم )٢٣97٣٤( والصادر عن )نظمي 

علي حاطوم(
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢٥٢٥٢7٠ فاكس 
٠٤٢٥٢٥٢7٣ بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١9٤9٨١

المطلوب إعالنه : ١- نظمي علي حاطوم صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣9٤٠٥٣.١١ 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 / 6285 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/١٤٨٨ عقاري جزئي 

، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٦٠٢١٠٠ درهم ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: محمد سعيد عبدالمقصود محمد سعيد خوجه

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع االبراج-مبنى 
برج برلينجتون-شقة مكتب ٣١٠٣ -الطابق ٣١ - حصة علي القبيسي للمحاماة 

واالستشارات القانونية ويمثله حصة علي محمد حجي القبيسي
يشيل  شركة  بصفته  السالمي  عبيد  سليمان  سعيد  علي   -١  : إعالنه  المطلوب 
العقاريه واالنشاءات الصناعية والتجارة صفته: منفذ  وادي المساهمة للتصاميم 
ضده ٢- الوادي االخضر للوساطه العقاريه صفته: منفذ ضده ٣- الوادي األخضر 
للعقارات صفته: منفذ ضده ٤- الوادي االخضر للعقارات )ذ.م.م( صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المحكمة  خزينة  أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم  وقدره٦٠٢١٠٠  به  المنفذ  المبلغ 

شاماًل للرسوم والمصازيف
االلتزام  التنفيذية بحقكـ في حالة عدم  االجراءات  المحكمة ستباشر  فان  وعليه 

بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 211 / 2022 / 944 - تنفيذ عقاري

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )7.٥٠٠( درهم قيمة الشيك المرتجع رقم 
)٥7٦١٠٢( والصادر عن )باكري موهان بن باكري( بقيمة )٨٢١٥ درهم(.

طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« عنوانه : إمارة دبي 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢٥٢٥٢7٣ فاكس   ٠٤٢٥٢٥٢7٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١9٤9٨١ 
المطلوب إعالنه : ١- باكري موهان بن باكري صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٨٢١٥ 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 / 10547 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم٢٠٢١/٣٥٨ تجارى كلي حكمت المحكمة 
حضوريًا بشطب شطب تسجيل العالمة التجارية المسجلة باسم المدعى عليها بالرقم )٣٤٤٢7٤( 
في الفئة ٤٣ وبشطب االسم التجاري للمدعى عليها وحذفه من الرخصة التجارية للمدعى عليها 
والدائرة االقتصادية بدبي ومن كافة مطبوعاتها ومنشوراتها. والكف عن إعالنه في الصحف 
ووسائل اإلعالن. وبنشر الحكم بصحفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، والزمتها 

بالرسوم والمصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
طالب التنفيذ: شركة هوككا للمؤسسات الغذائية والصناعة والتجارة المساهمة - شركة رينووست 
لتطوير العقار و التأهيل و الصناعة و التجارة المساهمة )سابقا( عنوانه : اإلمارات-إمارة ابو 

ظبى-حمدان-شارع حمدان-مبنى بزنس سنتر-شقة ١٠٢-خلف فندق نهال
المطلوب إعالنه : ١- مقهى هوكا جراند ذ.م.م. صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكمـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكمـ بدفع المبلغ 
المنفذ به وقدره ٥7٣٤٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة - شطب تسجيل العالمة 
التجارية المسجلة باسم المدعى عليها بالرقم )٣٤٤٢7٤( في الفئة ٤٣ وبشطب االسم التجاري 
للمدعى عليها وحذفه من الرخصة التجارية للمدعى عليها والدائرة االقتصادية بدبي ومن كافة 

مطبوعاتها ومنشوراتها. والكف عن إعالنه في الصحف ووسائل اإلعالن.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور 

خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 5160 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

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

9٤٤7 درهم والرسوم والمصاريف
المدعي  نور القمر لتأجير السيارات ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات - إمارة 

دبي - المرر - دبي - شارع ٢ - مبنى الزرعوني - شقة ١-٢
المطلوب إعالنه ١- اتصار علي خان محمد نصار علي خان محمد صفته: 

مدعى عليه
موضوع اإلعالن طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ٢9-٠٨-٢٠٢٢ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
»9٤٤7« درهم »تسعة آالف وأربعمائة وسبعة وأربعون درهم« والفائدة 
وبالرسوم  التام  السداد  وحتى  المطالبة  تاريخ  من   %٥ بواقع  القانونية 
ورفضت  المحاماه  أتعاب  مقابل  درهم  خمسمائة  ومبلغ  والمصاريف 
طلب النفاذ المعجل. ولكم الحق في التظلم األمر أو استئنافة بحسب 
األحوال وفق األحكام الواردة في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون 

اإلجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى 
رقم 1902/2022/60 - أمر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ   المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »9٦7٤٠٨« والصادر 
عن بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة »7٠٠٠٠« درهم ومتبقي منه بعد 
مبلغ  إجمالي  ليكون  بقيمة »٦٥9٥٢« درهم  مبلغ  السداد  العميل عن 
المطالبه شاماًل الرسوم والمصاريف »٦77٨٦« درهم »سبعة وستون ألف 

وسبعمائة وستة وثمانون درهم«.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول ش.م.ع

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 
فاكس ٠٦٥٥٠٥77٨ هاتف متحرك ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ صندوق البريد ٢9٢١٠ 

المطلوب إعالنهما ١- ويلكام لتنجيد األثاث صفته: منفذ ضده
٢- سوريندران ماناتانام كوزيمانيل صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٥9٥٢ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 9948/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إلى المدعى عليه ١- البحار السبع للوساطة العقارية 
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي شركة طاقات األرض - شركة الشخص الواحد - 
لمالكها - عمر ماجد الغرير - ذ.م.م - فرع دبي

ويمثله حسن علي يوسف جمعة المرزوقي
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٤-٠٦-٢٠٢١ بالزام المعروض ضدها ان تؤدي الى طالبة االمر 
مبلغ وقدره ١٤٫99٤٫٠٠ أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون 
درهمًا والفائدة القانونية بواقع ٥%  سنويا من ٢٠٢١/٦/٥ وحتى 
تمام السداد والزمتها المصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب 
المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ولكم الحق في استئناف 

األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر
4170/2021/60 أمر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إلى المنفذ ضده ١- رمضان عبدالهادي محمد عصر
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ الطريق األخضر لحفر القنوات ش ذ م م
والزامك  أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٦١٦79٫٥٠ درهم« 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 
3436/2022/209 تنفيذ عمالي

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 
٤٥٠٠ درهم مع الفائدة القانونية بواقع ١٢%من تاريخ االستحقاق شمول 

الحكم بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف
المدعي: خالد صفوان العزى

عبد  جمال  الشارقة-شارع   - الشارقة-المجاز  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
الناصر-مبنى النجوم-الطابق ٣ -شقة ٣٠٤

المطلوب إعالنه : ١- عادل احمد السيد محمد صفته: مدعى عليه 
موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
بتاريخ ١9-٠7-٢٠٢٢ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ٤٥٠٠ 
القانونية بواقع ٥% من  اربعه االف وخمسمائه درهمًا والفائدة  درهم 

تاريخ المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف .
ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1468 - امر أداء

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ   المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »١٤٤١٣١٦« والصادر 
عن بنك الخليج األول بقيمة »٢٨٠٠٠٠« درهم »مائتين وثمانون ألف درهم« 
ليكون إجمالي المطالبه شاماًل الرسوم والمصاريف مبلغ »٢٨٥٥١٥« درهم 

»مائتين وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة عشر درهم«.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول ش.م.ع

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة الخان القصباء برج الهند مكتب ١١١٠ تليفون رقم ٠٦٥٥٠٥٦77 فاكس 

٠٦٥٥٠٥77٨ هاتف متحرك ٠٥٠٢٢٣١٢٢٤ صندوق البريد ٢9٢١٠ 
الكهربائية ش.ذ.م.م  األدوات  لتجارة  األضواء  نجمة   -١ إعالنهما  المطلوب 

صفته: منفذ ضده   ٢- بهماني أحمد أبوبكر صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٢٨٠٠٠٠ درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم اإللتزام 
بالقرار المذكور خالل ١٥ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 9951/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس السادسة رقم ٦9
موضوع الدعوى المطالبة بالتفريق والطالق وفقًا ألحكام قانون الزواج 

الهندوسي الهندي لعام ١9٥٥ والرسوم والمصاريف
المدعي ميناكشى سونى كاتاريا امروتالل

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - الجميرا األولى - دبي - مبنى ابراج باي 
سنترال - شقة ٣٢٠٥

المطلوب إعالنه  ١- نيل سوني صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالتفريق والطالق 
وفقًا ألحكام قانون الزواج الهندوسي الهندي لعام ١9٥٥ والرسوم والمصاريف

وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ١٢-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٣٠:٠9 
صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة 
القرهود & BUILDING-DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى رقم
 209/2022/105 - أحوال نفس غير مسلمين

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨7
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠٢٢ 
لصالح  درهم(   ١٠٤٤٦( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  جزئي  عمالي 
العامل، باالضافه إلى مبلغ وقدره ) ٢٢9درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ 

) ٥٢٨درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ االمين عبدالرب دهالى عنوانه االمارات ، إمارة ابو ظبي ، 

مصفح ١ ، شارع ١٢ ، مبنى قاسم هاتف ٠٥٤٤١٤٤9٤٣
المطلوب إعالنه ١- يونتي تو فير لتجارة لوازم السالمة ش.ذ.م.م صفته: 

منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٤٤٦.٠٠ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 
المحكمة باالضافه إلى مبلغ وقدره ) ٢٢9درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ 
) ٥٢٨درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة وعليه فان المحكمة 
ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور 

خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 2796 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ ١- وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 9٠٠٠٢ والمؤرخة بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/٢7 المسحوبة على نور بنك برقم الحساب ٠97١٣٤٢٠١٨9٦7٠١ بمبلغ 
وقدره )٤٠٠٠٠ ( درهم )اربعون الف درهم إماراتي فقط الغير( ٢- الزام المنفذ 
ضده بان يؤدي بأن يؤدي لطالب التنفيذ إجمالي مبلغ )٤١٣١٥( درهم. ) واحد 
واربعون الف وثالثمائة وخمسة عشر درهم اماراتي فقط ال غير ( .٣- منع المنفذ 
ضده المدعو / ثابت محمد محمد كوهني الجنسية هندي الرقم الموحد ٤٦٣٣٤٦٣٠

من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة.
طالب التنفيذ بنك دبي االسالمي عنوانه امارة دبي-منطقه ديرة ?دوار الساعة- 
الرقم المكاني )٣١7١٥9٤٥٣٥( ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات 

القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب ١١١٠
المطلوب إعالنه ١- ثابت محمد محمد كوهني صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٤١٣١٥ الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة باالضافة الى 

مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
االلتزام  التنفيذية بحقك في حالة عدم  االجراءات  المحكمة ستباشر  فان  وعليه 

بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10075 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 7٥٦
موضوع المنازعة لموضوع:١- قبول النزاع شكال

٢- إلزام المدعي عليها بدفع قيمة المخالفات المركبة و البالغ قيمتها ٥٠٠٠ 
درهم إماراتي.

٣- إلزام المتنازع ضدها برسوم الدعوى و مصاريف النزاع المتنازع كالود 
واي لتأجير السيارات

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد - ديره - مبنى مركزي دبي للتسوق 
- الطابق االول - مكتب ٤٤/مكاني : ٣٢99٦9٢97٦

المطلوب إعالنه ١- حاتم بن خالد بن عبداهلل ال عوضه القرني صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها لموضوع:١- قبول النزاع شكال

٢- إلزام المدعي عليها بدفع قيمة المخالفات المركبة و البالغ قيمتها ٥٠٠٠ 
درهم إماراتي.

٣- إلزام المتنازع ضدها برسوم الدعوى و مصاريف النزاع
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٠٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠9:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 4046 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية رقم 7٥١
موضوع المنازعة الزام المتنازع ضدها بسداد مبلغ وقدره ١١٠٨٠ درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ولحين 

السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف .
المتنازع جرناس لتأجير السيارات

عنوانه العنوان : االمارات ، امارة دبي ، بردبي ، ورسان ، محل رقم 
S١٦عائشه صالح محمد - بردبي - الورسان االولى ، رقم مكاني٢٦٦9٣9٠٣٤٦

المطلوب إعالنه ١- سحيم كاراندراييل كونهاميد صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الزام المتنازع ضدها 
بسداد مبلغ وقدره ١١٠٨٠ درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من 
تاريخ المطالبة القضائية ولحين السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف .

المادة ٥٤ من  قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا لنص 
الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري 
بإلزام المتنازع ضده مبلغ ١١٠٨٠ درهم والفائدة ٥% من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام، وألزمته الرسوم والمصاريف.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 1125/2022/465 - نزاع تجاري

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 7٥7
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ) ١٠٠9٠ 
درهم( و الرسوم و المصاريف و الفائدة ٥ % من تاريخ المطالبة وحتى 

السداد التام
المتنازع عالم الورود لتأجير السيارات )ش.ذ.م.م( عنوانه اإلمارات-إمارة 

دبي-القصيص الصناعية الرابعة - مكتب ١٦- الطابق االرضي
المطلوب إعالنه ١- مد نايات خان عبدالرحمن خان صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليه بمبلغ وقدره ) ١٠٠9٠ درهم( و الرسوم و المصاريف و الفائدة ٥ % من 
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق 
٠٦-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠9:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت

مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات 
أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 3931 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

المنظورة في دائرة التنفيذ الخامسة رقم ١٨7
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ١٣ / ٢٠٢٢ 
/ ٥٦7٠ عمالي جزئي ، بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها )٢٢١٠٥ درهم( 

، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ محمد يونس محمد يوسف

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي - ديره - شارع هور العنز-شقة ٢٠١-بجانب 
مطعم باك روز

المطلوب إعالنه ١- الكي كريتيف صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ) ٢٢١٠٥ درهم ( الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 4813 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
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اقتصاد

بناء علي طلب / مدعي / بنك دبي اإلسالمي » شركة مساهمة عامة  
الجنسية

الى مدعى عليه / مصبح خليفة ثابت مصبح القايدي 
الجنسية / اإلمارات العربية المتحدة

بحقك  اصدرت  بتاريخ ١٢-١١-٢٠٢٠  المحكمة  بأن  االحاطة  يرجي 
الحكم التالي : 

حكمت المحكمة :
بإلزام المدعى عليــــه بأن يؤدي للبنك المدعـي مبلغ ٣٦.١7١٠٠9 
درهم )مائة وواحد وسبعون ألفــا وتسعة درهــــم وستة وثالثون 
فلســـا( وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل اتعاب المحاماة

حكما قابال لالستئناف خالل ثالثون يوما إعتبارا من اليوم التالي لإلعالن 
به ، وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن علي الحكم المشار اليه فإن 

المحكمة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه .

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اداري سعادة متعاملين

إعالن حكم بالنشر 
رقم الدعوى : 2020/574-تجاري جزئي

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة أجار جلوبال ش.م.ح- ذ.م.م)رقم السجل التجاري 0000004027369( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )776890(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ام اند بي ريل استيت كونسالتنسي ش.م.ح )رقم السجل التجاري 
RAKIARBI/RPFZ304140193( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )780064(

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة بانزيلوس كونسولتانسي م م ح )رقم السجل التجاري 
0000004018280( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )772502(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة إتش بيلدينغ ماتيريال ش.م.ح-ذ.م.م )رقم السجل التجاري 
0000004030967( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )778015(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة أرجينسيز ش.م.ح- ذ.م.م)رقم السجل التجاري 0000004027078( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )777113(

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة ناتم كونسلتينغ ش.م.ح-ذ.م.م )رقم السجل التجاري 
0000004027486( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )778528(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة باي رشا ش.م.ح- ذ.م.م )رقم السجل التجاري 0000004033266( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )767072(

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة إل.بي كونسولتينغ م م ح )رقم السجل التجاري 0000004001378( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )772238(

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن قارماق جروب مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة بالمنطقة 
الشركة وعليه  الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية 
/ بحماية مصالحهم خالل ١٥ يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن سوبرا ادفانسد اليف ساينسز مؤسسـة منطقـة حـــرة 
الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية 
الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١٥ يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن نور مينا تريدينج )ش.م.ح( شركة منطقة حرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة إلى 
نور مينا تريدينج )م م ح( مؤسسـة منطقـة حـــرة وعليه 
يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية / 
بحماية مصالحهم خالل ١٥ يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

إعالن

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم  ش.م.ح-ذ.م.م  ديزاين  بي  إس  بي  شركة  بأن 
ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد   )0000004026624
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )777354(
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة سنيورا العالمية م م ح )رقم السجل التجاري 0000004004848( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: 97١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم )772309(

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية االقتصادية بأن الشركة )كليريتشي 
التجاري  السجل  رقم  الواحد(  الشخص   - ذ.م.م  الغذائية  المواد  وتوزيع  لتجارة 

)RAKIA46WIZ11158047(، ترغب بتحويل الخصص كالتالي:

فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
خالل ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: 

publication@rakez.com :هاتف رقم : 97١7٢٠٤١١١١+ البريد اإللكتروني

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم: 777043

اسم المتنازل
مجموعة البستان لالستثمار ذ.م.م
مجموعة البستان لالستثمار ذ.م.م

عدد الحصص
7٥
7٥

اسم المتنازل له
احمد ابراهيم حمدان بكيرات

جمال جالل محمود

فقد جواز سفر باسم: جينافاي باراكات 
بالونجا، جنسيته: الفلبين، ورقم الجواز: 
CE5949292، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: سومادي سانجاران، 
الجواز:  ورقــم  سيرالنكا،  جنسيته: 
يجده  من  على  فالرجاء   ،7578834N

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: عبدالقيوم قاضي 
محمد أفضل، جنسيته: باكستان، ورقم 
الجواز: 4150062BG، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد مبين باالبرا 
محي الدين باالبرا، جنسيته: الهند، ورقم 
الجواز: 3538720M ، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة. 

العدد ٣٨٥٦ تاريخ ٢٨/٢٠٢٢/٠9
فقدان جواز سفر

ــة  ــات الطاق ــاد لخدم ــركة االتح ــت ش وقع
»االتحــاد إســكو« الشــركة الرائــدة فــي مجــال 
خدمــات الطاقــة والمملوكــة بالكامــل مــن قبل 
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي عــددًا مــن العقــود 
واتفاقيــات التعــاون مــع مجموعة مــن الجهات 
الحكومية في دبي وذلك على هامش مشاركتها 
فــي الــدورة الرابعــة والعشــرين مــن معــرض 
تكنولوجيــا الميــاه والطاقة والبيئــة »ويتيكس« 

ودبــي للطاقــة الشمســية.
وأبرمــت »االتحــاد إســكو« اتفاقيــات تعاون 
فــي مجــال كفــاءة الطاقــة وخدمــات عــدادات 

الكهربــاء مــع مؤسســة التنظيــم العقــاري فــي دبــي التابعــة لدائــرة 
األراضــي واألمــالك كمــا وقعــت عــددًا من العقــود مع كل مــن بلدية 
دبــي؛ ومركــز دبــي للســلع المتعــددة؛ والدفــاع المدنــي فــي دبــي 
للتعــاون فــي مشــاريع إنتــاج الطاقــة الشمســية وكفــاءة الطاقــة فــي 

منشــآت هــذه الجهــات.
وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي 
لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي: »يســعدنا أن يشــهد معــرض »ويتيكس« 
ودبــي للطاقة الشمســية توقيــع عقود واتفاقيات تعــاون بين مختلف 
الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ومــن مختلــف أرجــاء العالــم ممــا يعــزز مكانــة المعــرض بوصفــه 
منصــة عالميــة مثاليــة لعقــد الصفقــات وبنــاء الشــراكات والتعــرف 
على احتياجات الســوق وأبرز المشــاريع الحالية والمســتقبلية وفرص 
المشــاركة فــي مشــاريع الطاقــة الشمســية وبرامــج كفــاءة الطاقة في 
المنطقــة ممــا يعــزز مكانــة دبــي كمركــز عالمــي للطاقــة النظيفــة 
واالقتصــاد األخضــر ويســهم فــي تحقيــق اســتراتيجية دبــي للطاقــة 
ــي  ــارة دب ــي ٢٠٥٠ إلم ــاد الكربون النظيفــة ٢٠٥٠ واســتراتيجية الحي
ــة  ــة مــن مصــادر الطاق ــة للطاق ــدرة اإلنتاجي ــن الق ــر ١٠٠% م لتوفي
النظيفــة بحلــول العــام ٢٠٥٠ ..وعلــى مــدار األعــوام الماضيــة لعــب 
المعــرض دورًا رائــدًا كمنصــة لتطويــر الشــراكات وعقــد الصفقــات 
بيــن الشــركات الدوليــة ونظيراتهــا المحليــة واإلقليميــة فــي قطاعات 
الكهربــاء والميــاه والطاقة والبيئة وغيرها من المجاالت ذات الصلة«.

ــر عــام  ــدس داوود الهاجــري مدي ــال ســعادة المهن ــه ق مــن جهت
بلديــة دبــي: »ُيســعدنا تعاوننــا الجديــد مــع »االتحاد إســكو« لتنفيذ 
مشــاريع إعــادة تأهيــل المبانــي الخاصــة ببلديــة دبي وعقد مشــاريع 
ــر  ــى تطوي ــة عل ــار حــرص البلدي ــي إط ــك ف ــة الشمســية وذل الطاق
الشــراكات وعالقــات التعــاون االســتراتيجي مــع مختلــف القطاعــات 
والشــركات كجــزٍء مــن نهجهــا وقيمهــا المؤسســية ..وســتعزز هــذه 
االتفاقيــات مــن رؤيــة وخطــط إمــارة دبــي االســتراتيجية فــي مجــال 
ــة المســتقبلية »اقتصــاد أخضــر  ــق الرؤي ــة المســتدامة لتحقي الطاق
ومســتدام« التــي تعــزز مكانتهــا الرائــدة عالميــًا فــي مجــال الطاقــة 
النظيفــة واالقتصــاد األخضر ..كما ســتدعم جهــود البلدية في تخطيط 
وتنفيــذ مختلــف المشــاريع التــي ترفــع مســتوى رفاهيــة واســتدامة 

الحياة لســكان اإلمــارة وذلك ترجمــًة لتوجهات 
حكومــة دبــي الراميــة إلــى تحويــل دبــي إلــى 

واحــدة مــن أذكــى المــدن عالميــًا«.
مــن جانبــه قــال ســعادة ســلطان بطــي بــن 
مجــرن مديــر عام دائــرة األراضــي واألمالك في 
دبــي: »ُنواصــل فــي أراضــي دبــي العمــل علــى 
ترســيخ مبــدأ الشــراكة بيــن الجهــات الحكومّية 
ــاعي  ــع مس ــجم م ــا ينس ــي بم ــارة دب ــي إم ف
القيــادة الرشــيدة الراميــة إلــى االرتقــاء بدبــي 
نحــو االقتصــاد األفضــل عالميــًا خالل الخمســين 
عامــًا القادمــة ..إّن توقيــع مذكــرة التفاهــم مع 
شــركة االتحــاد لخدمــات الطاقــة يتماشــى مــع اســتراتيجيتنا ورؤيتنــا 
نحــو خلــق منظومــة تعــاون فريــدة ومتينــة تســهم فــي دعــم جهــود 
ــزة  ــة متمّي ــر بيئ ــتقبل وتوفي ــراف المس ــو استش ــي نح ــة دب حكوم
ــر  ــات والمعايي ــل الممارس ــًا ألفض ــتوى وفق ــة المس ــات عالي وخدم
ــة  ــا البشــرية والمهنّي ــة ..سنســّخر كافــة مواردن ــة ذات الصل العالمي
والماديــة للعمــل علــى نجــاح ترجمــة هــذا التعــاون وفقــًا ألفضــل 
النتائــج بمــا يخــدم القطــاع العقــاري ومكانتــه الرائــدة كأحــد أفضــل 

األســواق علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي«.
ــري  ــد المهي ــن عاض ــال ب ــواء جم ــعادة الل ــال س ــه ق ــن جانب وم
مديــر عــام الدفــاع المدنــي دبــي باإلنابــة ان االتفاقيــة مــع »االتحــاد 
لخدمــات الطاقــة« تأتــي فــي إطــار الهــدف االســتراتيجي المتمثل في 
الســعي لتحقيــق اقتصــاد أخضــر لتحقيــق التنميــة المســتدامه مــن 
خــالل جعــل دبــي نموذجــًا عالميًا لالنتقــال إلى االقتصــاد األخضر عن 
طريــق الريــادة والتعــاون المشــترك وتبنــي تقنيــات كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة لجعــل بيئــة دبــي المبنيــة مثــااًل رائــدًا فــي كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة فــي المنطقــة والعالــم ولجعــل دبــي واحــدة من أكثــر المدن 
اســتدامة فــي العالــم بما يســهم في تحقيق اســتراتيجية دبــي للطاقة 
النظيفــة ٢٠٥٠ وتعزيــز التعــاون فــي المبــادرات الذكيــة والصديقــة 
للبيئــة إّن توقيــع االتفاقيــة يأتــي كجــزء مــن عمــل الدفــاع المدنــي 

بدبــي ومســؤوليته المجتمعيــة والبيئيــة«.
بــدوره أّكــد ســعادة المهندس مروان بــن غليطة المديــر التنفيذي 
لمؤسســة التنظيــم العقــاري في دبي التزام مؤسســة التنظيم العقاري 
ودائــرة األراضــي واألمــالك فــي دبــي بالعمــل علــى توفيــر كّل ما من 
شــأنه أن ُيســهم فــي تعزيــز أداء القطــاع العقــاري وكّل مــا يتعلــق 

بــه مــن خدمــات وعلــى رأســها خدمات الطاقــة. وام

»االتحاد إسكو« توقع عقودا واتفاقيات على هامش 
»ويتيكس« ودبي للطاقة الشمسية 2022

اتفاقيات تعاون في 
مجال كفاءة الطاقة 

وخدمات عدادات 
الكهرباء مع مؤسسة 
التنظيم العقاري في دبي



33العدد )٣٨٥٦( األربعاء ٢ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

لقــي عــدة أشــخاص مصرعهــم 
وأصيــب ١٣ فــي أحــدث اشــتباكات 
من نوعها بين الميليشيات المسلحة، 
التابعــة لوزارتــي الدفــاع والداخليــة 
بحكومة »الوحدة« منتهية الصالحية، 
ــي  ــة ف ــد الدبيب ــد الحمي ــة عب برئاس
مدينــة الزاويــة، الواقعــة علــى بعــد 
٤٠ كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.

جهــاز  باســم  الناطــق  وأعلــن 
ــدد  ــاع ع ــوارئ ارتف ــعاف والط اإلس
القتلــى إلى ســتة أشــخاص بعــد وفاة 
طفلــة تبلــغ مــن العمــر حوالــي ١٠ 
ســنوات، إثــر إصابتهــا برصاصــة مــن 
منطقــة االشــتباكات، التــي اندلعــت 
مســاء أول من أمس، وتجددت أمس 
فــي ظــل وســاطة متعثــرة علــى مــا 
يبدو، مشــيرا إلى »ســقوط ١٦ مصابا 
بســبب اســتمرار اســتعمال األســلحة 

الثقيلــة بالمدينــة«.
وأعلن الهــالل األحمر التوصل إلى 
اتفــاق لوقــف إطــالق النــار، إثــر مــا 
وصفــه بـ»مســاعي الخيريــن وتحرك 
أعيــان المدينــة«، التــي عــادت إليهــا 
أمس حركة الســير نســبيًا بعد توقف 
االشــتباكات. فيمــا اســتمرت عمليات 
إخراج العالقين بمناطق االشتباكات، 
التــي أدت أيضــا إلــى انقطــاع التيــار 
ــة  ــتهداف محط ــد اس ــي بع الكهربائ
للكهربــاء، وإغالق الطريق الســاحلي 

الزاويــة  بيــن 
ــس. وطرابل

وأكــد عبــد اهلل 
عضــو  الالفــي، 
المجلــس الرئاســي، 
التفــاق  التوصــل 
بوقــف االشــتباكات 
بالمدينــة، وتســليم 
المطلوب المتسبب 
اندالعهــا  فــي 
المعنيــة  للجهــات 

ــن أعضــاء فــي  لمحاســبته. كمــا أعل
مجلس أعيان وحكماء الزاوية االتفاق 
على تســليم المتهــم بإطالق الرصاص 
علــى أحد أفراد الكتائــب إلى أجهزة 
الدولــة األمنيــة. كما أعلــن محمد بن 
يوســف، آمــر القــوة الثانيــة للتأميــن 
والدعــم، أمــس عــودة الهــدوء بعــد 

ســريان االتفــاق فــي المدينــة، التــي 
تعرضــت ألضرار ماديــة كبيرة نتيجة 

ــلحة. ــواع األس ــتى أن ــتخدام ش اس
ــائل  ــا وس ــرت لقطــات بثته وأظه
ــتباكات،  ــدالع االش ــة ان ــالم محلي إع
التــي اســتمرت حتــى مــا بعــد ظهــر 
أمس وســط األحياء 
الســكنية باألســلحة 
الثقيلة، بين عناصر 
كتيبــة  ميليشــيا 
التابعــة  الســلعة، 
اللهــب،  لعثمــان 
ــا يعــرف باســم  وم
ــي  ــيفاو ف ــاء س أبن
المدينــة، التــي مــا 
زالــت تنتظــر وضع 
ــة  ــات الالزم الترتيب
لالتفــاق بشــكل رســمي، علمــا بــأن 
القتــال اندلــع بالطريــق الســاحلي 
بالمدينــة بين الطرفين، بعد ســاعات 
مــن تحشــيداتهما العســكرية، تزامنــا 
مــع تحليــق لطائــرات دون طيــار في 

ــة. ســماء المدين
ونفــى محمد بحــرون )الفار(، آمر 

ــة،  ــى بالزاوي ــناد األول ــيا اإلس ميليش
مشــاركة ميليشــياته فــي القتــال، 
وادعــى أنهــا »لــم ولــن تشــارك فــي 
أي قتال ضد أي تشــكيل مســلح، عدا 
المجرميــن والخارجين عن القانون«.

األحمــر  الهــالل  فــرع  وطالــب 
المتنازعة  األطراف 
بوقف النار إلخراج 
العائــالت العالقــة 
نتيجة االشــتباكات، 
ــز  ــن مرك فيمــا أعل
الميدانــي  الطــب 
حالــة  والدعــم 
الطــوارئ، وقال إن 
ــي انتظــار  ــه ف فرق
هدنــة وقــف النــار 
مناطــق  لدخــول 

ــن. ــراج العالقي ــتباكات وإخ االش
ولــم يصــدر أي بيــان رســمي مــن 
الجهــات األمنيــة والعســكرية التابعة 
لحكومــة الدبيبــة منتهيــة الصالحيــة 
ــي تلــت  ــى هــذه التطــورات، الت عل
اجتماعــا مفاجئــا عقــده المجلــس 
ــد  ــه عب ــي نائبي ــال ف ــي، ممث الرئاس

اهلل الالفــي وموســى الكوني، بحضور 
ــي  ــاع ف ــر الدف ــه وزي ــة بصفت الدبيب
ــد  ــها، ومحم ــي يترأس ــة الت الحكوم
الحداد رئيس أركان قواتها، وحســين 
العائــب رئيــس جهــاز المخابــرات 
العامــة. وخصــص االجتمــاع لبحــث 
األوضاع  مستجدات 
العســكرية واألمنية 
في البالد، واالطالع 
علــى تنظيــم عمــل 
الوحــدات  كل 
ت  عــا لقطا ا و

العســكرية.
تجاهــل  كمــا 
ــي  ــس الرئاس المجل
الدبيبــة  وحكومــة 
منتهيــة الصالحيــة 
وزارة  لكــن  الزاويــة،  اشــتباكات 
الداخليــة بحكومــة فتحــي باشــاغا 
الموازية اســتنكرت هذه االشتباكات، 
ــة  ــة منتهي ــة الدبيب ــت حكوم وحمل
وأعلنــت  مســؤوليتها،  الصالحيــة 
أنهــا باشــرت باتخاذ اإلجــراءات بحق 

وكاالت فيهــا.  المتســببين 

أعلنت السلطات في هايتي أّن سجنًا للنساء في 
غرب البالد شهد عملية فرار تمّكنت خاللها ١٤٥ 
سجينة، أي ثلثا إجمالي عدد نزيالته، من الفرار، 
في حين ُقتل شرطي وأصيب ثالثة آخرون بجروح.

وقال رئيس مصلحة إدارة السجون في هايتي 
بيار-رينيه فرانسوا لوكاالت أنباء عالمية إّن »عدد 
النزيالت في السجن كان ٢٣٠ نزيلة، تمّكنت ١٤٥ 

منهّن من الفرار«.
وأضاف المفّتش العام أّنه »من أصل الفاّرات 
الـ١٤٥، تّم إلقاء القبض على ثالث بينما توفيت 
رابعة. لقد كانت تعاني من صعوبات في التنّفس 

بسبب إصابتها بالربو«.
وأوضح أّن شرطيًا ُقتل وأصيب ثالثة آخرين 

بجروح خالل عملية الفرار.
الساحل  كاباريه على  بلدة  السجن في  ويقع 
للعاصمة  الشمالية  الضواحي  لهايتي في  الغربي 

بور أو برنس.

للتحقيق  األولية  النتائج  عن  المسؤول  ونقل 
بفتحه مجّمع  الحراس »ارتكب حماقة  أّن أحد 

الحجز بينما كان عدد الحّراس شحيحًا«.
وأضاف أّنه »على اإلثر ألقت السجينات بأنفسهّن 
على الحّراس، وسيطرن عليهم وتمكّن من الفرار«.

رفاقه  وإصابة  الشرطي  مقتل  ظروف  وعن 
الثالثة بجروح قال المسؤول إّن هؤالء الشرطيين 
كانوا في مركز أمني يقع على مقربة من السجن 
وقد هاجمه مسّلحون لمنع عناصر الشرطة من 

استعادة السيطرة على السجن.
وعزا المسؤول سبب التأّخر في اإلبالغ عن عملية 
الفرار هذه إلى المالبسات الغامضة لهذا الهجوم.

السجون  من  الجماعية  الهروب  وعمليات 
ليست نادرة في هايتي، إذ إّن البلد الغارق في 
الفوضى يعاني أيضًا من فساد مستشر وانحالل 
في المؤسسات، وهي عوامل تسّهل كثيرًا عمليات 

الفرار هذه.وكاالت

أعلــن برنامــج األغذيــة العالمــي البــدء فــي 
االســتعدادات الســتئناف نشــاطه المتعلق بدعم 
الصمــود وســبل العيــش ألكثــر مــن ٢٥٠ ألــف 
ــم تعليقــه فــي  ــذي ت ــي، وهــو النشــاط ال يمن
ــص  ــبب نق ــام بس ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س وق
التمويــل، لكنــه أكــد أن أكثــر من مليــون طالب 
ــة المدرســية خــالل  ــى التغذي ــوا عل ــن يحصل ل
الفصــل الدراســي الحالي بســبب نقــص التمويل 

وتأخــر وصــول الســلع.
وفــي تقرير عن أعماله خالل شــهر أغســطس 
الماضي، ذكر البرنامج أنه، وبدعم من مساهمة 
قدرهــا ٣٠ مليــون يــورو قدمــت مــن الحكومــة 
األلمانيــة، سيســتأنف العمــل فــي دعــم برنامج 
الصمــود وســبل العيش فــي ٣٠٠ منطقة موزعة 
علــى ٤٠ مديريــة فــي تســع مــن المحافظــات 
اليمنيــة، وأنه يســتهدف الوصــول إلى ٢٥٤ ألف 
شــخص من خالل مشــاريع المســاعدة الغذائية.

ــة  ــع التغذي ــتأنف توزي ــه اس ــن أن ــا أعل كم
المدرســية، وأرســل ١٢٠٠ طن متري من المواد 

الغذائيــة خــالل الشــهر، لكنــه »ونظــرًا لنقــص 
ــر فــي وصــول  ــى التأخي ــل، باإلضافــة إل التموي
الســلع، لن يتمكن من مســاعدة نحو ٦٦٥ ألفًا، 
)ثلــث( طــالب المــدارس، البالــغ عددهــم 9.١ 
مليــون طالــب خالل الفصــل الدراســي الحالي«.

وحســب مــا ورد فــي التقريــر، فإنــه بحلــول 
نهايــة الشــهر الماضــي كانــت آليــة االســتجابة 
السريعة قد ساعدت ٣7 ألف شخص بمجموعات 
أدوات آليــة االســتجابة الســريعة، التــي تشــمل 
األغذيــة الجاهــزة لألكل، حيــث تأثرت المناطق 
الريفيــة بالفيضانــات، وكانــت محافظتــا مــأرب 

وحجــة األكثر تضــررًا.
وذكــر أنه وخالل الفترة ذاتهــا تظهر البيانات 
أن هنــاك ١9 مليــون شــخص فــي اليمــن يعانون 
مــن انعــدام األمــن الغذائي، و١٦١ ألف شــخص 
يعيشــون فــي ظــروف شــبيهة بالمجاعــة، فــي 
حيــن أن ٣.٥ مليــون شــخص يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة الحاد، و٣.١٢ مليون شــخص ســاعدهم 

برنامــج األغذيــة العالمي.وكاالت

تــزور نائبــة الرئيــس األميركــي كامــاال هاريــس 
غــدا الخميــس المنطقــة المنزوعــة الســالح التــي 
تقســم شــبه الجزيرة الكورية خالل زيارتها لكوريا 

الجنوبيةعلــى مــا أعلــن البيــت األبيض.
وأوضــح مســؤول فــي البيت األبيــض أن الزيارة 
تظهــر »التــزام الواليــات المتحــدة  الوقــوف إلــى 
جانــب كوريــا الجنوبيــة فــي وجــه أي تهديــدات« 

صــادرة عــن كوريا الشــمالية.
التضحيــات  »ســتكرم  هاريــس  أن  وأضــاف 
المشــتركة« للجنــود األميركييــن والكوريين الذين 
قتلــوا فــي الحــرب الكوريــة التــي انتهــت بوقــف 
الطــالق النــار كــرس تقســيم شــبه الجزيــرة قبــل 

حوالــى 7٠ عامــا فــي ١9٥٣.
وتشــارك هاريس في طوكيو في مراســم جنازة 

رئيس الوزراء الياباني الســابق شــينزو آبي.
ــا  ــن أن كوري ــا م ــغ أيض ــغ يان ــذرت بيون وح
والواليــات المتحــدة قــد تتســببان بحــرب بعدمــا 
ــا  ــى تدريباتهم ــان أول ــان الحليفت ــرت الدولت باش
ــرب  ــذ خمــس ســنوات ق ــة المشــتركة من البحري

ــة. ــرة الكوري ــبه الجزي ش
وفــي طوكيو أجــرت هاريس االثنيــن محادثات 
مــع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشــيدا والتقت 
كذلــك رئيــس الوزراء الكــوري الجنوبي هان داك-

ســو الثالثاء. ورأى هذا األخير أن زيارتها للمنطقة 
المنزوعــة الســالح »تظهــر برمزيــة كبيــرة التــزام 
الواليــات المتحــدة القــوي حيــال األمــن والســالم 

فــي شــبه الجزيــرة الكورية”.
وأجــرت كوريــا الشــمالية فــي األشــهر األخيــرة 
سلســلة غير مســبوقة مــن التجارب على األســلحة 
فيما المفاوضات مع األسرة الدولية بشأن برامجها 

النووية والبالســتية متوقفة.
وأطلقــت بيونــغ يانغ خصوصا في مايو صاروخا 
بالستيا عابرا للقارات هو األول منذ ٢٠١7 وأقرت 
مطلــع ســبتمبر عقيــدة جديــدة تؤكــد عــدم تخلي 

البــالد عن الســالح النــووي ابدا.
ويحــذر المســؤولون الكوريــون الجنوبيــون 
واألميركيــون منــذ أشــهر مــن أن كيــم جونــغ أون 

ــدة.وكاالت ــة جدي ــة نووي ــر لتجرب يحّض

ــو  ــم المتحــدة أنطوني ــام لألم ــن الع ــد األمي أك
جوتيريــش حضــوره أعمــال القمــة العربيــة، التــي 
تســتضيفها الجزائــر فــي األول والثانــي من نوفمبر 
المقبــل، وذلــك تلبيــة للدعــوة التــي وجههــا إليــه 
الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون للمشــاركة 

فــي هــذا االســتحقاق كضيــف شــرف.

وســلم وزيــر الخارجيــة الجزائــري رمطــان 
لعمامــرة هــذه الدعــوة الرســمية، خــالل جلســة 
العمــل التــي عقدهــا مــع جوتيريش؛ علــى هامش 
اختتــام أعمــال االجتمــاع رفيــع المســتوى للدورة 
الـــ77 للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، اإلثنيــن 

ــورك.وكاالت بنيوي

هّنأت رئيســة الــوزراء البريطانية المحافظة ليز 
تــراس جورجيا ميلوني، زعيمــة »فراتيلي ديتاليا« 
)إخوة إيطاليا( على نجاح حزبها اليميني المتطرف 
ــات التشــريعية،  ــي االنتخاب ــا ف المناهــض ألوروب

مؤّكــدة أّن بلديهمــا »حليفان مقّربان«.
وقالــت تــراس في تغريدة علــى تويتر »مبروك 

لجورجيــا ميلوني علــى نجاح حزبها«.
وأضافــت »مــن دعــم أوكرانيــا إلــى إدارة 
التحّديــات االقتصادية العالميــة، المملكة المّتحدة 

ــان«. ــا حليفــان مقّرب وإيطالي
ــب  ــن جان ــة الحــاّرة م ــارض هــذه التهنئ وتتع
تــراس مــع ردود الفعــل الفاتــرة التــي صدرت عن 
دول أوروبيــة كبــرى أخــرى مثــل فرنســا وألمانيــا 

وإســبانيا أو حتــى عــن االّتحــاد األوروبــي.

بالمقابــل رّحب رئيس الــوزراء البولندي ماتيوز 
مورافييتسيكي بفوز ميلوني، واصفًا إياه بالـ«النصر 
الكبيــر«، وكذلــك فعــل رئيــس الــوزراء المجــري 
القومــي فيكتــور أوربــان الــذي وصفــه بـ«النصــر 

المستحّق«.
وتصــّدر حــزب ميلونــي )٤٥ عامــًا( نتائــج 
االنتخابــات التشــريعية التي جــرت األحد وتمّيزت 

ــاع عــن التصويــت كبيــرة. بنســبة امتن
ومــع حليفيهــا ماتيــو ســالفيني، زعيــم حــزب 
الرابطة )معاد للمهاجرين(، وسيلفيو برلوسكوني، 
زعيــم حــزب فورتــزا إيطاليــا )يميــن(، ســتحاول 
ميلونــي في األيــام المقبلة تشــكيل حكومة يتوقع 
ــا مــا  أن تكــون األكثــر يمينيــة فــي تاريــخ إيطالي

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.وكاالت

ــم  ــّل، غالبيته ــى األق ــى عل ــرة قتل ــقط عش س
عســكريون، في هجوم إرهابي في شــمال بوركينا 
فاســو، بحســب ما أفــادت مصــادر أمنيــة لوكاالت 

أنبــاء عالميــة أمــس.
وقــال الجيــش فــي بيــان إّن »قافلــة إمــدادات 
للســّكان، ترافقهــا وحــدة مــن الفوج الرابع عشــر، 
تعّرضــت أثنــاء توّجهها إلى دجيبــو لهجوم إرهابي 
بالقــرب مــن غاســكينديه«، البلــدة الواقعــة فــي 

مقاطعــة ســوم بمنطقــة الســاحل.
ــرار  ــوم بأض ــّبب الهج ــف، تس ــاف »لألس وأض
بشــرية وماديــة«، مشــيرًا إلــى أّنــه »ســيتّم نشــر 

حصيلــة شــاملة فــي أقــرب وقــت ممكــن«.
مــن جهتــه، قــال مصــدر أمنــي لــوكاالت أنبــاء 
عالميــة إّن الحصيلة المؤّقتة للهجوم هي »عشــرة 

قتلــى بيــن عناصر المفــرزة باإلضافة إلــى إصابات 
عديــدة خطيرة«.

وأضــاف أّن إحصــاء ضحايــا الهجــوم »ال يــزال 
مســتمّرًا، وتّم نشــر تعزيزات في المنطقة لتقديم 

المســاعدة للضحايــا وتأميــن المنطقة«.
ــى الســلطة  ــا فاســو التــي اســتولى عل وبوركين
فيهــا العســكر فــي ينايــر وتعّهــدوا جعــل محاربــة 
اإلرهابيين على رأس أولوياتهم، تشــهد منذ ٢٠١٥ 
هجمــات تشــّنها جماعــات إرهابيــة تابعةلتنظيمي 

»القاعــدة« و«داعــش« اإلرهابيين.
ــى  ــذه آالف القتل ــف ه ــة العن ــت دوام وخّلف

ــر. ــي مهّج ــارب مليون ــا يق وم
وبحســب األرقــام الرســمية فــإّن أكثــر من ٤٠% 
من مســاحة البالد ال تســيطر عليــه الدولة.وكاالت

دعــا الفرنســي إيمانويــل ماكــرون خــالل 
اســتقباله فــي قصــر اإلليزيــه رئيــس الوزراء 
األرمينــي نيكــول باشــينيان كاًل مــن أرمينيــا 
وأذربيجان إلى اســتئناف المفاوضات بينهما 
»بــدون تأخيــر« للتوّصــل إلى اّتفاق »ســالم 

دائم.
وقــال ماكرون خالل مؤتمر صحافي مشــترك 
مــع باشــينيان إّن »اللجــوء إلى القــّوة ال يمكن 
أن يكــون حــاًل ألرمينيــا كما ال يمكــن أن يكون 
حــاّلً ألذربيجان، ويجب اســتئناف الحوار بدون 

تأخير«.
وشّدد الرئيس الفرنسي على أّن »كّل القضايا 
العالقــة، وهي كثيرة كمــا نعلم، يجب التعامل 

معهــا فقط من خالل المفاوضات«.
واندلعــت اشــتباكات داميــة في ١٣ ســبتمبر 
الجــاري بيــن القــوات األرمينيــة واألذربيجانيــة 
على الحدود بين البلدين أســفرت عن ســقوط 
حوالــى ٣٠٠ قتيــل، فــي قتــال هــو األعنف منذ 
حــرب ٢٠٢٠ بيــن باكو ويريفــان اللتين تقاذفتا 
االتهامــات بالجهة التي أشــعلت فتيل المعارك.

وبالنســبة إلى الرئيس الفرنسي فإّن »الوضع 
ال يزال حرجًا للغاية على األرض«.

وأضــاف »ال يمكننا بناء الســالم وفي الوقت 
نفســه زيادة التهديد باستخدام القوة«.

وأوضح ماكرون أّنه ســيلتقي »في الســاعات 
ــام  ــي إله ــره األذربيجان ــة« نظي ــة المقبل القليل

. علييف
وأّكــد الرئيــس الفرنســي أّن بــالده ســتنظر 
فــي كيفيــة »المســاهمة، إلــى جانــب االتحــاد 
األوروبــي والقوى األخــرى المعنية، في إحراز 
ــم« بيــن  تقــّدم مــن أجــل تحقيــق ســالم دائ
أرمينيــا وأذربيجــان وال ســّيما فــي مــا يتعلــق 

بـ«ترســيم الحــدود« بيــن البلدين.
من جانبه، رفض باشينيان ما طرحه ماكرون 
مــن عــدم وجــود ترســيم للحــدود بيــن بــالده 

وأذربيجان.
وقــال رئيــس الــوزراء األرمينــي إّن مــا قالــه 

الرئيــس الفرنســي »ال يتوافــق مــع الواقــع«.
وأوضــح أّن »الحــدود اإلداريــة بيــن أرمينيــا 
الســوفياتية وأذربيجــان الســوفياتية أصبحــت 
حــدودًا بيــن الدولتيــن منــذ أن وّقــع البلــدان 
ــدول  ــة ال ــاء رابط ــة إنش ــى اّتفاقي ــا عل وصّدق
المســتقّلة« فــي ١99١ والتــي تجمع عــددًا من 

دول االّتحــاد الســوفياتي الســابق.وكاالت

اصطدمت مركبة الفضاء »دارت« التابعة إلدارة 
الطيــران والفضــاء األمريكيــة »ناســا« أمس عمدا 
وبنجــاح بكويكــب »دايمورفــوس »فــي اختبــار 
ألول نظــام دفــاع كوكبــي فــي العالــم، والمصمم 

لمنــع حــدوث اصطــدام كارثــي لنيــزك باألرض.
وهدفــت المهمــة إلــى تحديــد مــا إذا كانــت 
المركبة الفضائية قادرة على تغيير مسار كويكب 
مــن خــالل القــوة الحركيــة، ودفعــه بعيــدا عــن 

مســاره بمــا يكفــي إلبقــاء كوكبنــا آمنا.
ــر مســار  ــة للبشــر لتغيي ــرت أول محاول وظه
كويكــب أو جــرم ســماوي فــي بــث لـــ« ناســا » 
علــى اإلنترنــت مــن مركــز عمليــات المهمــة فــي 
مختبــر الفيزياء التطبيقية بجامعــة جونز هوبكنز 

فــي لوريــل بواليــة ماريالنــد.
وجــاء االصطــدام بعد عشــرة أشــهر من إطالق 

المركبة »دارت«.
وأظهــر البــث المباشــر صــورا التقطتهــا كاميــرا 
ــة  ــت المركب ــا ارتطم ــن دارت .. بينم ــى مت عل
المصممــة علــى شــكل مكعــب ، بالكويكــب 
دايمورفــوس، الــذي يعــادل تقريبــا حجــم ملعب 

كــرة قــدم، ويقــع علــى بعــد ١١ مليــون كيلومتــر 
مــن األرض.

ولن ُيعرف ما إذا كانت التجربة قد نجحت أم 
ال قبل مزيد من المشــاهدات للكويكب بواســطة 
ــل.. فيمــا أشــاد  تلســكوب أرضــي الشــهر المقب
مســؤولو ناســا بالنتيجــة الفوريــة لالختبــار الــذي 
ــة  ــة الفضائي ــن » إن المركب أجــري أمــس، قائلي
حققــت هدفهــا«. وأكد علماء ناســا أن االختبار ال 
يمكــن أن يســفر عــن تهديــد لــألرض عــن طريــق 

. لخطأ ا
جديــر بالذكــر أن »دارت » أطلقــت بواســطة 
صــاروخ ســبيس إكس في نوفمبــر ٢٠٢١، ونفذت 
معظــم المهمــة تحــت إشــراف مديــري الرحالت 
في وكالة ناســا، قبل تســليم التحكــم في المركبة 
إلى نظام مالحة مســتقل على متنها في الســاعات 

األخيرة مــن الرحلة.
وتقــدر وكالــة ناســا التكلفــة الكليــة لمشــروع 
دارت عنــد ٣٣٠ مليــون دوالر، وهــو أقــل بكثيــر 
مــن تكلفــة العديــد مــن المهــام العلميــة األكثــر 

طموحــا لوكالــة الفضــاء.وام

فـــرار 145 سجـينـة فـي غـربـي هــايتي

»الغـذاء العالمـي« يدعم 250 ألف يمني

نائبة الرئيس األمريكي تزور المنطقة منزوعة السالح بين الكوريتين

غويتريش يؤكد مشاركته في القمة العربية المقبلة بالجزائر

تراس تهّنئ ميلوني على فوزها باالنتخابات التشريعية في إيطاليا

10 قتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

ماكرون يطالب أرمينيا وأذربيجان بتسريع مفاوضات السالم

مركبة »دارت« التابعة لـ«ناسا« تصطدم بكويكب لتحويل مساره

في أحدث اقتتال بين الميليشيات المسلحة

6 قتلى و13 جريحًا باشتباكات غربي طرابلس الليبية

الهالل األحمر 
يواصل إخراج 
العالقين في 

مناطق االشتباكات

حكومة »االستقرار« 
تحمل »الوحدة« 
مسؤولية االقتتال 

في طرابلس

الشرطة في محيط السجن                                                                       وكاالت

قوات روسية لحفظ السالم في قرة باغ                                                         وكاالت

ازدادت حّدة الضغط في الكابيتول 
حيث تجري خلف الكواليس مفاوضات 
بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري 
للتوّصل إلى اّتفاق مؤّقت يرفع سقف 
دون  للحؤول  األميركي  العام  الدين 
انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية 
وإغالق مؤّسساتها. والمؤسسات الفدرالية 
بتعليق  مهّددة  المّتحدة  الواليات  في 
رفع  الكونغرس  يقّر  لم  إذا  أعمالها 
وتدور  األميركي.  العام  الدين  سقف 
المفاوضات بين الحزبين على مشروع 
قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي 
لتأمين احتياجات الحكومة الفدرالية حّتى 
منتصف ديسمبر، ويتوّقع أن يشمل أيضًا 
أكثر من ١٢ مليار دوالر من المساعدات 

االقتصادية والعسكرية ألوكرانيا.
ومن المفترض أن يتضّمن مشروع 
القانون هذا مساعدة لالجئين األفغان، 
ومساعدة أخرى لتمويل بدالت التدفئة 
الشتوية لألسر ذات الدخل المنخفض، 
باإلضافة إلى مساعدة لبلدة جاكسون 
الواقعة في والية ميسيسيبي والتي خّلفت 

فيها فيضانات أخيراً أضراراً جسيمة.
إقرار  أمام  حاليًا  الوحيدة  والعقبة 
مشروع القانون هذا تكمن في إصالح 
الديموقراطيون  تعّهد  الطاقة  لقانون 
برلمانيين من  لكّن  النّص  إدراجه في 
كال الحزبين يعترضون عليه. ومن شأن 
إصدار  يسّرع عملية  أن  اإلصالح  هذا 
التراخيص لمنشآت الطاقة في الواليات 
المّتحدة، سواء أكانت هذه المنشآت 
تعمل في مجال الوقود األحفوري أو 
في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع 

عنه الرئيس جو بايدن.
منح  يريدون  ال  الجمهوريين  لكّن 
خصومهم الديموقراطيين نصراً تشريعيًا 
جديداً قبل ٤٠ يوماً فقط من موعد انتخابات 
منتصف الوالية التشريعية والتي ستحّدد 
من سيسيطر على الكونغرس في النصف 

الثاني من والية بايدن األولى.وكاالت

حضت األمم المتحدة مالي على اإلفراج 
عن ٤٦ جنديا معتقال من ساحل العاج 
تابعين لبعثة حفظ السالم األممية في 
البالد. وجاءت المناشدة بعد السجال 
بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو 
واألمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو 
غوتيريش بشأن هذه القضية المستمرة 

منذ شهرين.
وأعربت األمانة العامة لألمم المتحدة 
في بيان عن قلقها البالغ حيال هذا األمر، 
قائلة إنها »تدعو إلى اإلفراج العاجل عن 

الجنود العاجيين المحتجزين«.
وأضافت »انها تدعم بقوة كل الجهود 
لتسهيل هذا االفراج والستعادة الثقة 
وتعزيز عالقات حسن الجوار بين البلدين«.

الجنود  أن  العاج  ساحل  وأعلنت 
اعتقلوا في ١٠ يوليو الماضي في مطار 
الدعم  لتقديم  توجههم  خالل  باماكو 
المتكاملة  المتحدة  األمم  ل«بعثة 
االستقرار  لتحقيق  األبعاد  المتعددة 
من  تعد  التي  )مينوسما(  مالي«  في 

أكبر مهام المنظمة الدولية.وكاالت

مفاوضات لتفادي توقف 
المؤسسات الفدرالية 

األمريكية بسبب التمويل

األمم المتحدة تطالب 
مالي باإلفراج عن جنود 

لقوة حفظ السالم

جانب من الجيش الليبي                                                                         وكاالت
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: 4٩١2١٧٩/ 0٥0

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥4040 ص.ب:  أبوظبــي 
02-44٨٦000 هـاتـــف: 
02-44٨٥400 فاكــس: 

03 -٧٨4٩٦١٦ فاكس:    03 -٧٦٥٥000 هاتف:   لعين:  ا مكتب 
04 -3٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     04 -3٩٥٧000 هـاتف:   دبي:  مكتب 
02 -44٨٥4٥0 02  فاكس:   -44٨٥000 تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
02 -44٨24٨٦ فاكس:    02 -44٨٦000 تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

المظاهــر االحتفاليــة العارمة التي تعم ســلطنة عمان الشــقيقة 
على المســتويين الرســمي والشــعبي بمناســبة زيــارة الدولة التي 
يقــوم بهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، علــى رأس وفــد رفيــع، وما 
واكبهــا مــن مراســم اســتقبال مهيبــة.. تعكــس اعتــزاز واحتفــاء 
ــي  ــور التآخ ــى ص ــا أبه ــى فيه ــر وتتجل ــا الكبي ــلطنة بضيفه الس
كمــا أكــد ســموه مبينــًا أن: »العالقــات التاريخيــة الراســخة بيــن 
ــقيقة،  ــان الش ــلطنة عم ــدة وس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
لهــا طابعهــا الخــاص فهــي تمتــد فــي نســيج اجتماعــي وثقافــي 
واحــد وتســتند إلــى أواصــر األخــوة العميقــة والجيــرة الطيبــة 
والتداخــل العائلــي واألســري.. بجانــب قاعــدة كبيــرة ومتنوعــة 

وثريــة مــن المصالــح المشــتركة«.
مباحثــات صاحــب الســمو رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل ورعاه«، 
خــالل القمــة مــع أخيه صاحــب الجاللة الســلطان هيثــم بن طارق 
بــن تيمــور آل ســعيد ســلطان عمــان، تثبــت أن اإلمــارات وعمــان 
علــى قلــب واحــد لخيــر البلديــن فــي الرفعــة والمجــد والتقــدم 
واالزدهــار ومــدى العزيمــة لتكــون نتائــج التعاضــد انعكاســًا لمــا 
يجمــع الشــعبين مــن وشــائج المحبة والقربــى والتآخــي والروابط 
الضاربــة فــي عمــق التاريــخ، حيــث نــوه ســموه بـ«نهــج التواصــل 
األخــوي األصيــل الذي تحــرص عليه قيادة دولة اإلمارات وســلطنة 
عمــان منــذ تأسيســهما«، وأكــد أن »اإلمــارات تعمــل مــع كل مــا 
ــي  ــل العرب ــل الخليجــي والعم ــة العم ــة منظوم ــأنه تقوي ــن ش م
ــى العمــل مــع أشــقائها وفــي مقدمتهــم  المشــترك وحريصــة عل

ســلطنة عمــان فــي هــذا الخصــوص«.
العالقــات بيــن اإلمــارات وُعمــان واالرتقــاء الدائــم بهــا أولويــة 
لــدى الدولتيــن لمــا تتميــز بــه مــن خصوصيــة وتكامــل وتكاتــف 
ورؤية مشــتركة ومســتدامة وشــاملة في انعكاس للحلمة الواحدة، 
ــن  ــن الدولتي ــي كل م ــيدة ف ــادة الرش ــا القي ــي تؤكده ــي الت وه
وتجســد مــا تتســم بــه مــن ثقــة ورؤى وعزيمــة تجيــد التعامل مع 
المســتجدات واألحــداث الصعبــة التي تشــهدها الســاحة العالمية، 
ومــن هنــا تكتســب القمة األخوية أهمية مضاعفة ســواء من حيث 
التوقيــت أو القضايــا ذات االهتمــام المشــترك وتعزيــز التعاون في 
االقتصــاد والتجــارة واالســتثمار والثقافــة والتنميــة باإلضافــة إلــى 

األوضــاع الخليجيــة والمســتجدات اإلقليميــة والدولية.
القمــة التاريخيــة تبشــر بمرحلــة متقدمــة مــن العمــل األخــوي 
نحــو مراحــل أرحب تحمل الخير للدولتين الشــقيقتين، واســتمرار 
البنــاء علــى إرث كبيــر مــن النتائــج المشــرفة، ومــن خــالل تقارب 
جغرافــي وشــعبي وثقافــي لتوطيــد التعــاون برؤيــة حديثة تضيف 
إلــى زخــم التنميــة مــا يرتقــي إلــى التطلعــات المتبادلــة، وتدعــم 
جهــود مواجهــة التحديــات عبــر السياســات الحكيمة التــي تنتهجها 
الدولتيــن ومــا يميزهــا مــن العمــل بــروح جماعيــة ومــن منطلــق 
القيــم اإلنســانية الداعمــة للســالم والتآخــي واالنفتاح واالســتقرار.

فــي كل مــكان يحــل فيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــه  ــاه« ترافق ــه اهلل ورع ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي زاي
قلــوب وعقــول شــعبه.. الوالــد والقائــد والزعيــم ومكانة ســموه 
ــدول واألمــم  ــة ال ــدى كاف ــة الوطــن ل ــا هيب ــي تتجســد فيه الت
الشــقيقة والصديقــة كقائــد عالمــي يعمــل لخيــر الجميــع ويعزز 

االنفتــاح والتعــاون.

تناقلت وســائل التواصــل االجتماعي 
ــن  ــد المختصي ــا ألح ــام مقطع ــل أي قب
فــي المجــال الحاســوبي، يقــول فيــه، 
إن الطفرة البشرية القادمة ستكون في 
الغالــب إلكترونيــة، وفحــوى كالمه أن 
الجيل الذي سيشكل طفرة انتقالية في 
جنســنا البشري سيكون جيال إلكترونيا، 
بشــر آليــون سيشــكلون تطــوًرا جديــًدا 
فــي تاريخنــا البشــري القصيــر. وذكــر 
كذلك أن األجهزة ترى وتســمع وتتكلم 
وتحلــل، وأن الروبوتــات تتحــدث فيما 
بينهــا وقد فصلوا عنهــا التيار الكهربائي 
حتــى ال تصنــع قــرارات ضد البشــرية.

وفــي المقابــل هنــاك من الدراســات 
ــة مــا تشــير إلــى أن  ــر العلمي والتقاري
العصــر القــادم ســيتجه للعلــوم األدبيــة 
والفنية والروحية، وأنه قد شارفنا اآلن 
علــى نهايــة عصــر الثــورة المعلوماتية، 
ووصفــه بعضهــم بأنــه عصــر الحكمــة، 
ويتجلى في وعي اإلنســان بروحه لكي 
يضفــي نوعا مــن االعتدال على جوانب 
حياتــه المختلفــة. وهنــاك نمــاذج مــن 
العلمــاء فــي الشــرق والغــرب الذيــن 
وصلــوا فــي نهايــة حياتهــم إلــى قناعــة 
أهميــة العيــش فــي حــب وســالم، وأن 
العصر اآلن يتجه إلى الحكمة واإليمان 
بعيــدا عــن الماديــة التــي طغــت علــى 

عصور ســابقة.
يقــول المختصــون إن الوظائــف في 
ــف  ــع الوظائ ــير م ــادم تس ــر الق العص
مــن  الكثيــر  وأن  والفنيــة،  األدبيــة 
الشركات اليوم تسعى لتوظيف خريجي 
العلــوم اإلنســانية مثــل التاريــخ والفــن 
والموسيقى واألدب وعلم النفس وعلوم 
الروحانيــات، وذلــك الرتفــاع الحاجــة 
لهــذه التخصصــات، فهــؤالء الخريجــون 
ســيكونون قادرين على التحليل والفهم 
والتعاطــف فــي العالقــات اإلنســانية، 
هــؤالء لديهــم القــدرة علــى فهــم 
ــم  ــل معه ــيكولوجية اآلخــر والتعام س

علــى هــذا األســاس.
شــركة أوبــر مثــال الخاصــة بتوصيــل 
الــركاب أصبحت توظــف اآلن خريجي 
علــم النفــس كونهــم لديهــم المعرفــة 
فــي فهــم نفســية الراكــب ســواء كان 
ســعيدا أو غيــر ســعيد، ولديهــم كذلــك 
الحلــول لتغييــر ســيكولوجية الراكــب.

شــركة أوبن األمريكيــة والتي تحجز 
طــاوالت المطاعم أخــذت في توظيف 
خريجــي قســم األدب اإلنجليــزي، لمــا 
لديهــم مــن قــدرة علــى جمــع بيانــات 

المطاعــم بــكل لغاتهــا وأصنافها.
فــي  المستشــفيات  بعــض  اليــوم 
ــيقى  ــي الموس ــف خريج ــم توظ العال
وهناك دراســات ســريرية عن موسيقى 
مــوزارت أثبتــت أن لهــا تأثيــًرا إيجابًيــا 
فــي األشــخاص المكتئبيــن، تســاعدهم 
علــى التعافــي وتخفــف مــن آالمهــم.

وكشفت دراســات حديثة أن أدمغة 
مرضــى الصــرع تظهــر ردود أفعــال 
مختلفة عند ســماع الموســيقى، بشكل 
مختلــف عــن أدمغــة النــاس، دون هذا 
االضطــراب وهــذا مــا أكدتــه جمعيــة 
ــة )APA(، وأن  ــم النفــس األمريكي عل
الموسيقى الكالسيكية وموسيقى الجاز 
يمكــن أن تســتخدما فــي مســاعدة 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الصــرع 
وتعــزز وظائــف المــخ، خصوًصــا فــي 
الفــص الصدغــي، وتعمــل علــى تنظيــم 
حركــة المــخ، وبالتالي تقلــل من فرص 
ــد  ــاك فوائ ــرع. هن ــة ص ــة بنوب اإلصاب
عديــدة ال مجــال لحصرهــا فــي هــذه 

الزاويــة.
اليوم النظــرة للعلوم الفنية واألدبية 
تغيــرت وتطــورت مثل اللغــات، الفن، 
التاريــخ، علــم االقتصاد، علــم األخالق، 
الفلسفة، العلوم السيكولوجية ،وبرامج 
التطويــر اإلنســاني يمكنهــا جميعــا أن 
تلقــن المهــارات ذات القواعد النقدية، 
الفلســفية واألخالقيــة والتــي ســتكون 
مهمــة ورئيســة فــي تطويــر وإدارة كل 

الحلول.
دراسة األدب والفنون ال تخلق فقط 
وظائــف للشــباب والشــابات، بل تخلق 
إنســانا أكثــر رقة وســكونا وبــكل تأكيد 
ــادر بــل مــن  ــة، فمــن الن أقــل عنصري
المســتحيل ،أن تشــاهد كاتبــا أو أديبــا 
فــذا يقتــات علــى مائــدة الكراهية.عن 

»الوطن الســعودية«

يتألف اليوم من ٢٤ ساعة، أليس كذلك؟ 
في الواقع، ليس بالضبط؛ فأيامنا بالكاد ُتكمل 
تلك المدة، إالَّ أنَّ ذلك يحدث غالًبا دون 
أن نشعر، فمن عقٍد إلى آخر، ومن فصٍل 
إلى الذي يليه، بل حتى من يوٍم إلى يوم، 
يتسارع دوران األرض ويتباطأ، لتقل ساعات 
يومنا األربع والعشرون أو تزيد بأجزاٍء من 
األلف من الثانية، وهذه التفاوتات في مدة 
يومنا ليست مجرد صفٍة غريبة من صفات 
ار، بل تنجم كذلك عن تأثيرات  كوكبنا الدوَّ
الصفائح الجليدية العتيقة، والرياح العاتية، 

وديناميكيات لبِّ األرض.
لكنَّ بعض األيام تِشذُّ مدتها عن المعتاد 
بدرجٍة أكبر من غيرها، انظر مثاًل إلى يوم 
الذي  يونيو ٢٠٢٢،  والعشرين من  التاسع 
قلَّت مدته عن الساعات األربع والعشرين 
بما يقارب ١.٦ مللي ثانية، ما جعله أقصَر 
َلت مدته في التاريخ، لكنَّ هذا لم  يوٍم ُسجِّ
 ٥٠ من  أكثر  مدى  فعلى  الخبراء؛  يفاجئ 
سنة، كانت السرعة المتوسطة لدوران األرض 
أيامنا بمقدار أجزاٍء  ُمقلَِّلًة  تزيد تدريجيًّا، 
من المللي ثانية، وهذا االقتطاع المستمر 
مدٍة  منذ  يحدث  والذي  أيامنا،  طول  من 
على  المواسم  تأثيرات  مع  تضافر  طويلة، 
دوران األرض، ومع دفعٍة بسيطٍة أخرى حصل 
عليها كوكبنا من التأثيرات المناخية اليومية 
مثل تغيُّرات الرياح، ليجعل كل هذا التاسع 
ًما لألرقام  والعشرين من يونيو يوًما محطِّ
القياسية، وكل ذلك بفضل مبدأ المحافظة 

على الزخم الزاوي.
هذا المبدأ، الذي له آثاٌر كبيرٌة في عالم 
الفيزياء، يفهمه كثيٌر منا بَدهيًّا، تخيَّل نفسك 
مثاًل تدور سريًعا وأنت جالس على كرسي 
مكتب دوَّار، أو تنتعل حذاء تزلُّج على الجليد 
وتؤدِّي حركاٍت دورانية، هذا إن كنَت تفضل 
مثااًل يتعلق أكثر بممارسة الرياضة، في أثناء 
تبسط ذراعيك  الحركات، عندما  تلك  أداء 
إلى الخارج، تتباطأ حركة دورانك، وعندما 
تضم ذراعيك إليك، تتسارع حركة دورانك 

من جديد.
ينبني الزخم الزاوي على ثالثة عناصر: 
ار، والسرعة التي يدور بها،  كتلة الجسم الدوَّ
وُبعده عن النقطة التي يدور حولها، وفي 

مثال كرسي المكتب، عندما تكون ذراعاك 
مبسوطتين تماًما، تزيد مسافة ُبعدهما عن 
لهذا  الزاوي  الزخم  يزيد  وهذا  الكرسي، 

الجزء من جسمك.
وكحال الكتلة والطاقة، فإنَّ الزخم الزاوي 
ال يمكن استحداثه من العدم؛ فال بد لذراعيك 
المبسوطتين أن يستعيرا الزخم الزاوي من 
بقية جسمك )ومن الكرسي(، وبما أنَّك ال 
تستطيع تقليص وزنك فجأًة، فالخيار الوحيد 
المتبقي أمام جسمك إًذا هو إبطاء سرعة 
ينطبق كذلك على كوكبنا،  دورانه، وهذا 
فاألرض محكومٌة في دورانها حول الشمس 

بالقوانين نفسها.
اليابسة  التي تشمل  ولهذا فإنَّ األرض، 
أسفلنا، والمحيطات، والغالف الجوي، تعيد 
باستمرار توزيع كتلتها وزخمها الزاوي، وهو 
أيامها  وطول  دورانها  ل  معدَّ أنَّ  يعني  ما 
يتغيَّران كذلك، وتعليًقا على هذا، قال جيانلي 
تشين، المتخصص في الجيوديسيا بجامعة 
التطبيقية:  والعلوم  للفنون  كونج  هونج 
بأسرها،  لألرض  مقياٌس  هو  اليوم  »طول 
فهو ليس مجرد عدد فحسب؛ إذ يمكنك أن 
تخرج منه بمعلوماٍت كثيرٍة عن الظروف 

التي أدت إليه«.
والرياح -خاصًة التيَّار النفَّاث في نصف 
أقوى  من  ُتعد  الشمالي-  األرضية  الكرة 
المؤثرة في دوران األرض طوال  العوامل 
العام، وكانت من العوامل التي أسهمت في 
تراُجع مدة يوم التاسع والعشرين من يونيو 
بمقدار ١.٥9 مللي ثانية، وعن ذلك تقول 
سيجريد بوم، عاِلمة الجيوديسيا لدى جامعة 
على  المناخ  تأثيرات  تدرس  والتي  فيينا، 
دوران األرض: »كلما ازدادت قوة الرياح، 
يزداد الزخم الزاوي للغالف الجوي، ويتناقص 
الزخم الزاوي لليابسة، وفي الشتاء يتباطأ 
ا في الصيف فإنَّه يتسارع«. دوران األرض، أمَّ

بسبب  واليابسة  الهواء  بين  واالحتكاك 
التالل والجبال ُيمكِّن الغالف الجوي من تباُدل 
الزخم الزاوي مع اليابسة، وهذه العالقة تفسر 
لَم ال يوجد أي تأثيٍر ملحوظ للتيَّار النفَّاث 
في نصف الكرة األرضية الجنوبي، والذي 
يهبُّ في معظمه فوق المحيط، وكذلك فإنَّ 
حركة مياه المحيطات تؤثر تأثيًرا مشابًها 
في دوران األرض، لكنَّه تأثيٌر أضعف بكثير، 
الرياح  في  األمد  قصيرة  التغّيراُت  وحتى 
والطقس يمكنها أن تكفي لتغيير طول اليوم 

بمقدار ُجزٍء من المللي ثانية، متسببًة في 
تقلباٍت عشوائية باتجاهات التغيُّر في طول 
األيام على مدى السنوات والعقود، وفق ما 

أوضح تشين.
وإضافًة إلى هذا، فالحركات التدريجية 
لكتل اليابسة تؤثِّر في دوران األرض، فقبل 
نحو ٢٠ ألف سنة، في ذروة أقرب العصور 
الجليدية إلينا، كانت هناك صفائح جليدية 
يبلغ ُسمكها عدَة أميال، تغطي معظم نصف 
الكرة الشمالي، وهذه الصفائح الجليدية كانت 
أنَّها ضغطت  درجة  إلى  الضخامة  شديدة 
بقوة على وشاح األرض تحتها، تلك الطبقة 
الصخرية المتحركة ببطء تحت القشرة الباردة 
التي نعيش عليها، فانبثق بعٌض من مادة 
الوشاح وخرج من تحت تلك الصفائح )كما 
تضغط بإبهامك على قطعة حلوى طرية من 
الكراميل، فيندفع بعضه إلى الخارج(، واآلن 
بعد أن ذابت تلك الصفائح الجليدية، فإنَّ 
األرض التي كانت تحتها ترتدُّ ببطٍء شديد 
إلى  يًة  الصخور ومؤدِّ ُمحرِّكًة  إلى مكانها، 
تقلٍُّص متوقع في طول األيام بمرور الوقت.

لكن العلماء يعتقدون أنَّ ما شهدناه منذ 
الستينيات من تراُجٍع مستمر في طول األيام، 
والذي بلغ ذروته بالمدة القياسية ليوم التاسع 
والعشرين من يونيو هذا العام، يرجع إلى 
أسباٍب أعمق بكثير، توجد على ُبعد ١٨٠٠ 
صخور  تلتقي  حيث  أقدامنا،  تحت  ميل 
الساخنة  الكثيفة  بالمعادن  األرض  وشاح 
ِلُلب الكوكب، ونظًرا إلى كوننا ال نستطيع 
معاينة لبِّ األرض مباشرًة، فال إجماَع على 
طبيعة ما يجري في تلك األجزاء المعدنية 
من كوكبنا حتى تزيد سرعة دوران األرض 
على المدى الطويل بهذا الشكل، لكن من 
متعلقًة  الظاهرة  تلك  تكون  أن  المحتمل 
الذي  الحد  عند  تحدث  التي  بالتموجات 
يتالمس فيه كلٌّ من لبِّ األرض ووشاحها.

أنَّ  وهو  محتَمل،  آخُر  تفسيٌر  وهناك 
األيام،  طول  في  هذه  التغيُّر  اتجاهات 
والتي تحدث منذ عقود، ترجع إلى اآلثار 
الجانبية لشبه كروية األرض، والتي ُتعَرف 
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يحدث هذا التماُيل في دوران األرض ألنَّ 
المحور الذي يدور حوله كوكبنا ال يتطابق 
بالضبط مع محور تناُظره الهندسي الفعلي، 
وهو ما يجعل محور الدوران يحاول تعديل 
نفسه باستمرار، وقد يكون لمحور الدوران 

المتغيِّر هذا دوٌر في تحديد طول األيام، 
لكنَّ مدى أهمية ذاك الدور لم يتضح بعد.

وُيحلِّل العلماء إسهامات كل هذه العوامل 
ومقاييس  رياضية،  نماذج  على  باالعتماد 
لكوكبنا تجمعها المركبات الفضائية؛ فاألقمار 
العالمي  المواقع  تحديد  لنظام  الصناعية 
التجريبية  البعثة  مثل  والبعثات   ،)GPS(
لوكالة  التابعة  والمناخ  الجاذبية  لمتابعة 
ناسا )GRACE(، تقيس حركة الكتلة على 
األرض بمرور الوقت، كما تساعد النماذج 
المناخية لكوكبنا -والتي تشمل حركة الرياح 
بتأثيرات  التنبُّؤ  في  المحيطات-  وتيارات 
والماء،  الهواء  عن  الناتجة  الزاوي  الزخم 
وتعليًقا على ذلك قالت بوم: »نحاول دائًما 
تلخيص جميع التأثيرات التي نعرفها، لنرى 

إن كانت تكافئ النقص في طول األيام«.
ونتيجًة لكل هذا، يرى تشين أنَّ التنبُّؤ 
بتغيُّرات طول األيام في المستقبل عمليٌة 
»معّقدة للغاية؛ ألنَّ كل العوامل متداخلة 
التفاوتات طويلة  مًعا، علينا أواًل أن نفهم 
األمد، التي ُيعد مقدارها كبيًرا إلى حدٍّ ما، 
بعدها يمكننا تقدير مدى إسهام الغالف الجوي 
والمحيطات، وحينها يمكننا أن نتوقع تقريًبا 
المرة القادمة التي سنشهد فيها يوًما يحطم 
الرقم القياسي في ِقصره«، لكنَّه يعتقد كذلك 
أنَّ ما ساعد يوم التاسع والعشرين من يونيو 
على تحطيم الرقم القياسي كان على األرجح 
ذلك  مدة  جعلت  وجيزة،  مناخيًة  ظاهرًة 
اليوم تتراجع بمقداٍر أكبر قلياًل من التراُجع 
الملحوظ في اتجاهات التغيُّر في مدة األيام 
على المدى الطويل وباختالف الفصول، وربما 
كانت تلك الظاهرة هي تغيُّر سرعة الرياح 

في المناطق العليا من الغالف الجوي.
وختم تشين تعليقه قائاًل: »أعتقد أنَّنا من 
حيٍن إلى آخر سنشهد أياًما تحطم األرقام 
القياسية في قصر مدتها«، ما علينا سوى أن 
ننتظر لنرى متى سيحلُّ اليوم التالي من تلك 

األيام.عن »ساينتافيك أميريكان«

ــج  ــذه البرام ــول ه ــاش ح ــل النق يمي
إلــى أن يكــون مؤطــرا وفقــا للقيــم. لكــن 
يجــب أن يكــون هنــاك أيضــا نقــاش حــول 
معــدالت العائــد ونــوع االســتثمارات التي 
تؤتــي ثمارهــا. تجــري الــدول األوروبيــة 
ــا  ــي، بم ــت الحال ــي الوق ــاش ف هــذا النق
فــي ذلــك ألمانيــا. يظل الســبب وراء عدم 
إجــراء الواليــات المتحــدة نقاشــا مماثــال 
ــر واضــح. أو ربمــا يكــون األمــر أقــل  غي
غموضا من كونه مؤشــرا آخر على صعوبة 
إجــراء أي نقــاش منطقــي ومســتنير فــي 
الكونجــرس، أيــا كانــت القضيــة. لكن ألن 
يــؤدي مزيــد مــن اإلنفــاق باالســتدانة إلى 
زيــادة الطلــب، األمــر الــذي يــؤدي إلــى 
ــرة للقلــق  تفاقــم مشــكلة التضخــم المثي
بالفعــل؟ والواقــع أن عديــدا مــن البرامــج 
الســابقة التــي غــذت العجــز مــن المقــرر 
ــع  ــام. تتوق ــة الع ــول نهاي ــي بحل أن تنته

حســابات مكتب الميزانيــة في الكونجرس 
األمريكــي أن ينخفــض العجــز كحصــة من 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن ١٣.٤ فــي 
المائــة هــذا العــام إلــى ٤.7 فــي المائــة 

فــي ٢٠٢٢.
هــذا قدر ينذر بخطر »الركود المالي«. 
يركــز الجميــع علــى التضخــم وعلــى بنــك 
االحتياطــي الفيدرالــي، لكــن ربمــا ينبغــي 
لهــم أن يســألوا كيــف ســيتم تعويــض هذا 
اإلنفــاق المفقــود، مــع إنفــاق الحكومــة 
ــة مــن الناتــج المحلــي  نحــو 9 فــي المائ

اإلجمالي.
لكــن ألــن تخــرج الديــون عــن نطــاق 
الســيطرة؟ بعــد أن تجــاوز الديــن العــام 
١٠٠ فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، وصــل الديــن الحكومــي إلــى 
مســتويات غيــر مســبوقة. ومع ذلــك، فإن 
خدمــة الديــن كحصــة مــن الناتــج المحلي 
اإلجمالــي لــم تتغيــر منــذ مطلــع القــرن، 
وذلــك ألن أســعار الفائــدة اليــوم ال تزيــد 
علــى الثلــث. ووفقا للقانــون الحالي، يرى 

مكتــب الميزانية في الكونجرس أن نســبة 
الديــون العامــة كحصة مــن الناتج المحلي 
اإلجمالــي ســتنخفض بيــن ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، 
مع توســع االقتصاد واتجاه أســعار الفائدة 

إلــى االرتفــاع بشــكل متواضــع.
ــب  ــات مكت ــر توقع ــع، تظه ــي الواق ف
الميزانيــة فــي الكونجــرس فــي الفترة من 
اآلن حتى نهاية العقد، أن الدين الحكومي 
كحصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ـ 
ــك ـ انخفــض مــن 7.١٠٢  ــي انتظــار ذل ف
فــي المائــة هــذا العــام إلــى ١٠٢.٦ فــي 
ــة  ــد أزم ــرى، ال توج ــارة أخ ــة. بعب المائ
فوريــة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون.

تخصــص الحكومات الحكيمــة الميزانية 
ــة  ــؤدي صدم ــد ت ــة. ق ــات المفاجئ لألزم
الطاقــة أو حدث جيوسياســي إلــى تعجيل 
الركــود. قــد يكون هنــاك فيــروس كورونا 
جديد. وقد ترتفع أســعار الفائدة بســرعة 
أكبــر ممــا كان متوقعــا. لقــد حــدث ذلــك 
من قبل. ومن المناســب تماما أن تقترض 
الحكومــات لتمويــل اإلنفاق األســاس أثناء 

حــاالت الطــوارئ. وبمجــرد انتهــاء حالــة 
الطــوارئ، يصبــح مــن الضــروري بالقــدر 
نفســه للحكومات استعادة وتعزيز قدرتها 
علــى االقتراض حتى تتمكن من اســتخدام 
المــوارد الماليــة ذاتها عند حــدوث األزمة 

لمقبلة. ا
يتمثــل التحــدي الــذي يواجــه الواليات 
المتحــدة اليــوم في القيام بذلــك تدريجيا، 
حتــى ال يــؤدي تعزيــز الماليــة العامة، إلى 
ــة  ــي القائم ــبء المال ــم مشــكلة الع تفاق
بالفعــل. وهــذا يعنــي عــدم التضحيــة 
باالســتثمارات العامــة المنتجة التي تغطي 
تكاليــف تفــوق قيمتها.عــن »االقتصادية«

في وقت سابق، بدا الرئيس جو بايدن 
لكن  الوباء«.  انتهى  »لقد  بعبارة  ملتزمًا 
ردة الفعل جاءت سريعة وبشكل مفهوم 
زالوا  ما  األشخاص  مئات  أنَّ  إلى  بالنظر 
يموتون بـ»كوفيد« كل يوم. لكن الرئيس 
بايدن ربما فعل ما يفعله كثير منا عندما 

نحكم من واقع تجربتنا الخاصة.
ولكي ندرك مكاننا في جائحة »كوفيد«، 
فنحن في حاجة لإلجابة عن السؤال التالي: 
ما الفئة التي تراوح عددها بين ٤٠٠ و٥٠٠ 
شخص ما زالوا يموتون جراء الوباء كل يوم؟ 
وما الذي يمكن فعله لمنع هذه الوفيات؟ 

سؤال تصعب اإلجابة عنه بشكل مقنع.
 Scripps« طلب إريك توبول، مدير معهد
Research Translational Institute« في 
»ال جوال« بكاليفورنيا، من الناس أال ينخدعوا 
بهذه األرقام التي وردت في موجز »تويتر« 
الشهير، وأجابهم بطرح األسئلة ذاتها التي 
كنت أطرحها على الخبراء ألسابيع عديدة. 
ما الفئة التي ستحتضر أواخر عام ٢٠٢٢؟ 
هل هم سكان دار رعاية المسنين؟ هل هم 
رافضو التطعيمات؟ هل هم العمال؟ كم 
منهم حصل على اللقاح؟ كم منهم حصل على 
المعززات )الجرعة الثالثة وما بعدها(؟ هل 
خذلناهم أم فشلوا في االعتناء بأنفسهم؟

ولدى سؤال »مركز السيطرة األميركي 
على األمراض« عن اإلحصاءات ذات الصلة، 
أرسلوا لي رسمًا بيانيًا واسع االنتشار أظهر 
أن معدالت الوفيات كانت أقل بكثير بالنسبة 
لألشخاص الذين جرى تلقيحهم. ولكن من 
دون األرقام األولية لهذه الوفيات، ال يزال 
من الصعب معرفة سبب تراجع عدد الوفيات 

عن هذا المستوى المرتفع.
في المقابلة نفسها التي الحظ فيها بايدن 
أن الوباء قد تالشى، قال الرئيس أيضًا إّن 
الناس يبدو أنهم »في حالة جيدة جدًا«، 
األشخاص  غالبية  ألن  شائع،  تصور  وهو 
الذين يصابون بـ»كوفيد« يتعافون ويواصلون 

الحياة.
»مركز  مدير  أوسترهولم،  مايكل  أقر 
أبحاث وسياسات األمراض المعدية« بجامعة 
مينيسوتا، بهذا األمر في حلقة حديثة من 
به،  الخاص  صوتي(  )بث  »البودكاست« 
حيث أفاد بأن غالبية الناس غير معرضين 
ذلك  »ومع  كوفيد،  جراء  الموت  لخطر 
عرضة  الناس  يجعل  الذي  ما  يموتون... 
لإلصابة بأمراض خطيرة؟ من الذي انتهى 
المركزة  العناية  وحدات  في  المطاف  به 
تزودنا  ال  الحظ،  لسوء  نعرف.  ال  لدينا؟ 
أنظمة معلومات الصحة العامة لدينا بهذا 

النوع من البيانات”.
هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن 
السن من  كبار  بين  المعززات  مزيدًا من 
شأنه أن يساعد في هذا األمر. ثمة دليل 
فرقًا  يحدث  األول  المعزز  أنَّ  على  قوي 
بكثير لمن  أعلى  الوفاة  كبيرًا، وأنَّ خطر 

هم فوق ٦٥ عامًا.
يشارك توبول أيضًا إحساس الخوف نفسه 
بشأن نقص المعلومات لدينا. فنحن ال نفتقر 
إلى المعلومات التفصيلية حول عدد لقاحات 
اللقاح )إن وجدت( فحسب، بل نفتقر أيضًا 
فقد  تلقوها.  التي  العالجات  بيانات  إلى 

تساءل في صحيفة »لوس أنجليس تايمز«: 
)باكسوالفيد(؟  عقار  على  حصلوا  »هل 
)ببتيلوفيماب(؟«.  عقار  على  حصلوا  هل 
»ببتيلوفيماب هو عالج باألجسام المضادة 

النسيلة”. وحيدة 
حتى إن كانت اللقاحات تقلل المخاطر 
إلى حد كبير، فإن ذلك ال يعني أن رافضي 
التطعيم هم أصل المشكلة. فمن الممكن 
بسهولة أن تكون اللقاحات وقائية للغاية، 
بين  تحدث  تزال  ال  الوفيات  غالبية  لكن 
الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك ببساطة، 
ألن األشخاص األصغر سنًا غير المطعمين 
يواجهون مخاطر أقل من كبار السن الذين 

تم تطعيمهم بالكامل.
كيسلر،  ستيفن  قال  السياق،  هذا  في 
باحث األمراض المعدية في كلية هارفارد 
للصحة العامة، إنَّ أحد أسباب عدم توفر 
البيانات الواضحة هو أن الواليات المتحدة 
ال تجمع هذه المعلومات بطريقة موحدة. 
وأضاف: »يحدث كثير من المشكالت في 
الصحة العامة على مستوى المدينة أو على 
مستوى أقل من ذلك. ولهذا السبب، من 
الصعب حقًا دمج البيانات في الواليات لتقييم 
من ينتهي به المطاف في المستشفى أو 

يموت بسبب )كوفيد - ١9(. من الصعب 
توحيد هذا المزيج المتباين”.

واستطرد قائاًل إن هناك تحديًا آخر يتعلق 
بالمشهد المناعي المعقد. ال يقتصر األمر 
على عدد المعززات التي يمتلكها األشخاص 
والتي تحدد مستوى الحماية الخاصة بهم، 
ولكن متى حصلوا عليها. أضف إلى ذلك 
حقيقة أن األشخاص األكثر ضعفًا هم أكثر 

للتطعيم. عرضة 
وقال أندرو نويمر، عالم الديموغرافيا 
بجامعة  العامة  للصحة  مساعد  وأستاذ 
عاماًل  هناك  إنَّ  إيرفين،  في  كاليفورنيا 
يبدو  األمر  يجعل  أن  يمكن  آخر  خادعًا 
كأن الجميع في حالة جيدة. من المحتمل 
وهو  بالعدوى،  الوفيات  معدل  أن  اآلن 
رقم كان كثيرون مهووسين باكتشافه في 
قريب من معدل  الوباء،  مبكر من  وقت 
اإلنفلونزا. لكن المرض يقتل أشخاصًا أكثر 
بكثير من اإلنفلونزا، ألن كثيرًا من الناس 

يصابون بكوفيد.
من الشائع أن يصاب الناس بكوفيد عدة 
إلى  الناس  يميل  بينما  السنة،  في  مرات 
عدة   - األكثر  على   - باإلنفلونزا  اإلصابة 

مرات كل عقد.
الغاضبون  العامة  الصحة  خبراء  حتى 
اضطروا إلى االعتراف بأنهم كانوا مخطئين 
في االدعاء بأننا »سحقنا« الوباء إذا اتبع عدد 
كاٍف من الناس القواعد، أو بقوا محبوسين، 
أو مكممين لمدة ١٠٠ يوم. وذكر نويمر 
أنه »عندما حدث هذا ألول مرة، اعتقدنا 
أشهر  ستة  لمدة  كابوسًا  سيكون  هذا  أن 
وسيزول، ألننا جميعًا سنمتلك مناعة. وهذا 

لم ينتِه بعد”.عن »الشرق األوسط«

لماذا شهدت األرض هذا العام أقصر أيامها على اإلطالق؟

النقاش المالي األمريكي والخروج عن الصمت 

هل ال يزال هناك من يموت بكوفيد؟

وظائف المستقبل ليست روبوتات

قمة القلب الواحد

ثمة دليل قوي على أنَّ المعزز يومية سياسية مستقلة
األول يحدث فرقاً كبيراً، وأنَّ 
خطر الوفاة أعلى بكثير لمن هم 
فوق ٦٥ عامًا

طول اليوم هو مقياٌس لألرض 
بأسرها، فهو ليس مجرد عدد 
فحسب؛ إذ يمكنك أن تخرج منه 
بمعلوماٍت كثيرة

تخصص الحكومات الحكيمة 
الميزانية لألزمات المفاجئة. قد 
تؤدي صدمة الطاقة أو حدث 
جيوسياسي إلى تعجيل الركود

شركة أوبر مثالً الخاصة بتوصيل 
الركاب أصبحت توظف اآلن خريجي 
علم النفس كونهم لديهم المعرفة 
في فهم نفسية الراكب

ساشا وورين

باري آيتشنجرين

فاي فالم

صحفية علمية

خبير اقتصادي

كاتبة في بلومبيرغ

علي الشريمي
كاتب عربي
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اقتصاد

أعلنــت ســلطة تنظيــم الخدمــات المالية 
فــي ســوق أبوظبــي العالمي أمــس، إدخال 
تعديــالت أساســية علــى اإلطــار التنظيمــي 
ألســواق رأس المــال، تشــمل الســلع فورية 
الماليــة،  والمشــتقات  واألوراق  الدفــع 
والمعايير، وتداول األدوات المالية المعنية 
بالبيئــة واألصــول االفتراضيــة، وذلك بهدف 
إضافــة المزيــد مــن التحســينات علــى 
المنظومة المتطورة لسوق أبوظبي العالمي 
وقدرته على االبتكار وتعزيز مكانة الســوق 

الرائــدة فــي األســواق الماليــة.
كان ســوق أبوظبــي العالمــي قــد نشــر 
ورقــة استشــارية تتضمن هــذه المقترحات 
فــي مارس من العــام الجاري والتي حظيت 
بتأييــد وقبــول واســع النطاق مــن األطراف 
المعنيــة وأصحــاب الشــأن وأعضــاء مجتمع 

ســوق أبوظبــي العالمي.
تتيح التعديالت المقترحة مشــاركة أكبر 
ــت  ــة، وتم ــة والثانوي ــواق األولي ــي األس ف
ــام  ــن النظ ــز وتأمي ــدف تعزي ــا به صياغته
الرقابي لســوق أبوظبي العالمي في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وضمان 
عمــل المشــاركين في الســوق وفقــًا ألعلى 
المعاييــر التنظيميــة التــي تضمــن الحمايــة 

لهم وللمســتثمرين.
تأتي التحسينات المقترحة تلبيًة لمصالح 
وأنشــطة الســوق، ومــن بينهــا األصــول 
ــة والمشــتقات  ــة واألوراق المالي االفتراضي
والســلع والمعاييــر، وتشــمل أيًضا، منصات 
التــداول والتســوية والمقاصــة المرخصــة، 
ومنصات التداول متعددة األطراف ومنصات 
التــداول المعتمــدة، والشــركات واألعضــاء 
ومصدري االوراق المالية والكيانات المدرجة 

والشــركات الراعيــة لالصــدارات المالية.
و اســتمراراً لمســيرة االبتكار في تشريع 
وتنظيــم الخدمات الماليــة بداية من تنظيم 
تــداول األصول االفتراضية، ســيعمل ســوق 
أبوظبــي العالمــي علــى تطبيــق إطــاره 
التنظيمــي علــى أنشــطة تــداول الســلع 
فوريــة الدفــع وتجــارة األدوات الماليــة 
المعنيــة بالبيئــة، ليصبــح بذلــك أول مركــز 
مالــي دولــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا يقــدم إطاراً تنظيميــًا لهذه 

لفئــة مــن األنشــطة واألدوات الماليــة.
ــة،  ــتوى المنطق ــى مس ــرة عل و ألول م

شــملت التعديــالت الجديدة قواعــد الطرح 
التعديــن  بشــركات  الخاصــة  واإلدراج 
والبترول.. و تأتي هذه التشريعات الجديدة 
بمــا يتماشــى مع معاييــر المنظمــة الدولية 
لهيئات األوراق المالية /األيوسكو/ والمعايير 
المطبقــة لــدى ســلطات تنظيــم الخدمــات 
المالية األخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات 
اإلفصــاح المســتمر وإمكانية طــرح األوراق 
المالية المتميزة وحقوق التصويت المرجح.

ــم  ــي ت ــالت الت ــى التعدي ــة إل و باإلضاف
تطبيقهــا علــى أنشــطة الخدمــات الماليــة 
التقليديــة، أصبــح بإمــكان منصــات التداول 
متعــددة األطــراف MTFs وأمنــاء الحفــظ 
فــي ســوق أبوظبــي العالمي الحصــول على 
موافقــة ســلطة تنظيــم الخدمــات الماليــة 
فــي ســوق أبوظبــي العالمــي للتــداول فــي 
 ../NFT/ ــة لالســتبدال ــر القابل الرمــوز غي
وبذلك يواصل ســوق أبوظبي العالمي البناء 
علــى مــا حققــه مــن إنجــازات ســّباقة فــي 
عــام ٢٠١٨ عندمــا قــدم أول إطــار تنظيمي 
شــامل مــن نوعــه لتنظيــم أنشــطة األصــول 

االفتراضية.
وقــال ســعادة أحمــد جاســم الزعابــي، 
رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: 
»يتوجــه ســوق أبوظبــي العالمــي بالشــكر 
واالمتنــان لــكل مــن شــارك بتقديــم إفادته 
علــى المقترحــات التــي وردت فــي الورقــة 
االستشــارية التي ســبقت اعتماد التعديالت 
التشــريعية.. وعكــس ذلــك مــدى االهتمام 
الواســع مــن طــرف المشــاركين الذيــن 
يتطلعــون إلــى القيــام بأنشــطة فــي هــذه 

المجــاالت الجديــدة.. وبذلك يواصل ســوق 
أبوظبــي العالمي تحقيــق الريادة في مجال 
تنظيم أســواق رأس المال، بما يرسخ مكانة 
ســوق أبوظبــي العالمــي وإمــارة أبوظبــي 
وجهــة مفضلة للمتداولين والمســتثمرين.. 
وســتعمل هــذه التحســينات الجديــدة على 
إطالق المرحلة التالية من فرص االســتثمار 
والنمو، والتي تشمل السلع واألدوات المالية 
المعنية بالبيئة وأنشطة األصول االفتراضية 
واألســواق الماليــة كافــة.« مــن جهتــه، قال 
إيمانويــل جيفاناكيــس، الرئيــس التنفيــذي 
لســلطة تنظيم الخدمات المالية لدى ســوق 
أبوظبــي العالمــي: »تعــد التحســينات التي 
تــم إدخالها علــى اإلطار التنظيمي ألســواق 
رأس المــال، جــزءاً مــن مهام ســلطة تنظيم 
الخدمــات الماليــة، وتهــدف إلــى مواصلــة 
تطويــر اإلطــار التنظيمــي الشــامل لســوق 
أبوظبي العالمي واســتمراًرا لجهود االرتقاء 
بمنظومته الشاملة والحيوية..و ستسهم هذه 
التحســينات فــي دعــم وتعزيز نمــو وتنويع 
ــارات  ــة اإلم ــي ودول ــارة أبوظب اقتصــاد إم

العربيــة المتحــدة والمنطقــة بوجــه عام«.
تنظيــم  ســلطة  تعديــالت  وتنطبــق 
الخدمــات الماليــة علــى لوائــح الخدمــات 
المالية واألســواق، وقواعد السوق، وقواعد 
البنيــة التحتيــة للســوق، والقواعــد العامة، 
وقواعــد ســلوك العمــل وقواعــد التمويــل 

اإلســالمي، وقواعــد الرســوم..
ــل  ــة مح ــالت المقترح ــتحل التعدي وس
ــة  ــة بمدون ــوق الحالي ــلوك الس ــد س قواع

ــوق.وام ــلوك الس ــد س قواع

ترأســت الكابتن عائشة محمد الهاملي، 
المديــر العــام المســاعد لقطــاع تحقيقــات 
الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران 
المدنــي االجتمــاع الثانــي »آلليــة التعاون 
ــة  فــي مجــال تحقيقــات الحــوادث الجوي
ــا«  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــي الش ف
الــذي عقــد فــي جــدة باســتضافة مكتــب 
تحقيقات الحوادث الجوية للمملكة العربية 
السعودية بالتنســيق مع المكتب اإلقليمي 
لمنظمــة الطيــران المدني الدولــي /إيكاو/ 

والمنظمــة العربيــة للطيــران المدني .
تــم خــالل االجتمــاع عــرض أوراق عمل 
تتمحــور حــول إدارة تحقيقــات الحــوادث 

الجوية وآخر المستجدات بهذا الصدد على 
الصعيديــن اإلقليمــي و العالمــي وقدمــت 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ورقــة 
عمــل حــول »تطبيــق آليــات التعــاون بين 

دول اإلقليــم« فــي هــذا المجال.
كمــا ترأســت الكابتــن عائشــة الهاملــي 

االجتماع الثاني »لمجموعة عمل تحقيقات 
الحــوادث الجويــة فــي الشــرق األوســط« 
والــذي عقــد بوصفــه ورشــة عمــل تبادلت 
ــة وآخــر  ــرات والمعرف ــدول الخب ــا ال فيه
حــوادث  تحقيقــات  فــي  المســتجدات 

الطيــران.

افتتــح ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل 
مكتــوم رئيــس المجلــس األعلــى للطاقــة في 
دبــي فعاليات الدورة الرابعة والعشــرين من 
معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة 
/ويتيكــس/ ودبــي للطاقــة الشمســية الــذي 
تنظمــه هيئــة كهربــاء ومياه دبــي بتوجيهات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اهلل وتحــت رعاية 
ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم 
تحت شــعار »في طليعة االستدامة«ويستمر 
إلــى غــد فــي مركز دبــي التجــاري العالمي .

ويقــام ويتيكــس ودبي للطاقة الشمســية« 
هــذا العــام على مســاحة ٦٢.٥١٣ مترًا مربعًا 
بمشــاركة ١.7٥٠ شــركة من ٥٥ دولة إضافة 
إلــى ٦٤ جهــة راعيــة و٣٢ مــن الشــركاء 
والجهــات الداعمــة كمــا يضــم المعــرض ٢٠ 

جناحــًا دوليــًا.
ــد  ــيخ أحم ــمو الش ــتقبال س ــي اس كان ف
بــن ســعيد آل مكتــوم معالــي مطــر حميــد 
ــاء  الطايــر رئيــس مجلــس إدارة هيئــة كهرب
وميــاه دبــي ومعالــي ســعيد محمــد الطايــر 
ــة  العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئ
كهربــاء وميــاه دبــي رئيس ومؤســس معرض 
ويتيكــس ودبــي للطاقة الشمســية وعدد من 

مســؤولي الهيئــة.
كمــا شــارك فــي افتتــاح المعــرض ســعادة 
محمــد محمــد صالــح مديــر عــام »االتحــاد 
للماء والكهرباء«وســعادة هالل سعيد المري 
مدير عام دائرة االقتصاد والســياحة في دبي 
وســعادة أحمد بطي المحيربــي األمين العام 
للمجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبي وســعادة 
ــذي  ــس التنفي ــد الفالســي الرئي ــيف حمي س
لشــركة بتــرول اإلمــارات الوطنيــة /اينــوك/

وســعادة أحمد بن شــعفار الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة اإلمارات ألنظمــة التبريد المركزي 
/إمباور/وســعادة مشــعل عبدالكريــم جلفــار 
المدير التنفيذي إلسعاف دبي ومحمد جميل 
الرمحــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة أبوظبــي 
لطاقة المســتقبل /مصدر/وعبــداهلل بن كلبان 
العضــو المنتــدب لشــركة اإلمــارات العالمية 
لأللمنيــوم الــى جانب لفيف من المســؤولين 

فــي الجهــات الحكوميــة والخاصة.
وقــال ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل 
مكتــوم رئيــس المجلــس األعلــى للطاقــة في 

دبــي: »برؤيــة وتوجيهــات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم 
دبــي رعــاه اهلل أصبحــت دبــي مركــزًا عالميــًا 
لالقتصاد األخضر تدعم جهود دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لتحقيق التنمية المســتدامة 
وتعزيــز موقــع الدولــة الريــادي فــي مجــال 

ــة الخضراء. التنمي
ــرض  ــه مع ــذي يحقق ــاح ال ــد النج ويؤك
ويتيكــس ودبــي للطاقــة الشمســية عامــًا 
بعــد عــام دوره الحيــوي فــي ترســيخ مكانــة 
دبــي كعاصمــة عالمية لألعمــال حيث يجمع 
كبــرى الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي 
قطاعــات الميــاه والطاقة والبيئة واالســتدامة 
لعــرض أحــدث منتجاتهــا وتقنياتهــا المبتكرة 
واالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية التــي 
توفرهــا إمارة دبي كواحدة من أكثر وجهات 
ــتوى  ــى مس ــتقرارًا عل ــًا واس ــتثمار أمان االس
العالــم.« وقــال معالــي ســعيد محمــد الطاير 
ــة  العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئ
كهربــاء وميــاه دبي مؤســس ورئيــس معرض 
ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: »بين عامي 
٢٠١١ و٢٠٢١ازداد عدد زوار »ويتيكس« نحو 
عشــرة أضعــاف األمــر الــذي يؤكــد مكانتــه 
ــارض المتخصصــة  ــر المع ــم وأكب ــد أه كأح
علــى مســتوى العالمــي وفــر منصــة مهمــة 
للمؤسســات والهيئــات والشــركات العالميــة 
العاملــة فــي قطاعات الطاقــة والمياه والبيئة 
والنفــط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات 
ذات الصلــة لطــرح أحدث حلولهــا ومنتجاتها 
وتقنياتهــا المبتكرة. كما يســهم المعرض في 
تعريــف العالم بإنجازات دولــة اإلمارات في 
قطــاع الطاقــة المتجــددة والنظيفة وتســليط 
الضــوء علــى جهــود دبــي لزيــادة االعتمــاد 
علــى الطاقــة المتجــددة وتعزيــز االســتدامة 
فــي إطــار اســتراتيجية دبــي للطاقــة النظيفة 

٢٠٥٠ واســتراتيجية الحيــاد الكربونــي ٢٠٥٠ 
إلمــارة دبــي لتوفيــر ١٠٠% مــن القــدرة 
اإلنتاجيــة للطاقة من مصــادر الطاقة النظيفة 
بحلــول العــام ٢٠٥٠.« وأشــار معالــي الطايــر 
إلــى أن المعــرض يتيــح الفرصــة للشــركات 
والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة للوصــول 
إلى آالف العارضين والمشاركين والمسؤولين 
وصناع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات 
فضــاًل عــن التعــرف إلــى احتياجــات الســوق 
ال ســيما فــي ظــل الزيــادة الكبيــرة فــي 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة والنظيفــة فــي 
دولــة اإلمــارات والمنطقــة بشــكل عــام كمــا 
يوفر ويتيكس ودبي للطاقة الشمســية منصة 
فريــدة للمســتثمرين لبنــاء عالقــات تجاريــة 
والتواصــل مــع صنــاع القــرار فــي العديد من 
القطاعــات. إضافــة إلــى ذلك يتيــح المعرض 
الفرصة للزوار لالســتفادة من جدول األعمال 
الحافل بالنــدوات وورش العمل المتخصصة.

وتجــول ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد 
آل مكتــوم يرافقــه معالــي مطــر حميــد 
الطايــر ومعالــي ســعيد محمــد الطايــر وكبار 
المســؤولين فــي أرجــاء المعــرض واســتمع 
إلى شــرح عــن أحدث التقنيــات واالبتكارات 
والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية 
الميــاه والتقنيــات الخضــراء وحلــول الطاقــة 
ــة  ــتدامة والبيئي ــددة واالس ــة والمتج النظيف
والنفــط والغــاز وتقنيــات الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة والتحول الرقمي والذكاء االصطناعي 
ومجــاالت البحــوث والتطويــر وغيرها حيث 
ــاه  ــاء ومي ــة كهرب ــاح هيئ ــموه جن ــد س تفق
دبــي ومنصــات كل مــن »إينوك«وســيمنس 
للطاقة وأكوا باور ودوكاب والمؤسسة العامة 
لتحليــة الميــاه المالحة في المملكــة العربية 
الســعودية وشــركة »مصدر«وجدة للكابالت 
وهيئة الطرق والمواصالت في دبي وغنتوت 
للطاقــة وشــركة »إس إيــه بي«إضافــة إلــى 

عــدد مــن أجنحــة الــدول المشــاركة.
ــات  ــدث التقني ــرض أح ــى ع ــة إل وإضاف
واالبتــكارات فــي قطاعــات الطاقــة والميــاه 
واالســتدامة والطاقة المتجددة والنظيفة من 
مختلــف أنحــاء العالــم نظمــت هيئــة كهرباء 
ــة  ــية وحواري ــي ٨ جلســات نقاش ــاه دب ومي
عــن الطاقــة النظيفــة والتنقــل الذكــي خــالل 
فعاليــات اليــوم األول بمشــاركة نخبــة مــن 

المختصيــن والخبــراء.وام

ربــح ســوق دبــي المالــي مــا يربــو على 
٣.٥ مليــار درهم في ختــام تعامالت أمس  
مدعومــًا بمكاســب بعــض األســهم القيادية 
ــل  ــار والنق ــوك والعق ــات البن ــي قطاع ف
ــي  ــق ســوق أبوظب واالســتثمار، فيمــا أغل

عنــد مســتوي 9٦9٦.٤7 نقطــة.
و وصــل رأس المــال الســوقي لألســهم 
المدرجــة إلــى ٢.7٦٨ تريليــون درهــم 
موزعــة بواقــع ٢.٢٠٦ تريليــون درهــم 
ــي  ــوق أبوظب ــي س ــة ف ــهم المدرج لألس
ــار درهــم  ــة و٥٦٢.٠٦ ملي ــألوراق المالي ل
لألســهم المدرجــة في ســوق دبــي المالي.

وصعد مؤشــر ســوق دبــي العام بنســبة 
٠.7١% أو مــا يعــادل ٢٤ نقطــة ليغلق عند 
٣٣7٣.٠٤ نقطــة مــع ارتفــاع مؤشــر قطاع 
البنــوك بنســبة ١.9٨% واالســتثمار بنســبة 
٠.٥7% و النقل بنســبة ١.٥9%، بينما أغلق 
أبوظبــي »فادكــس ١٥«  مؤشــر ســوق 
عنــد 9٦9٦.٤7 نقطــة، فيمــا وصــل مؤشــر 
فوتســي ســوق أبوظبــي العــام »فادجــي« 

إلــي 97٣٣.٤٣ نقطــة.
و اســتقطبت األســهم المحليــة ســيولة 
ــة  ــم موزع ــار دره ــن ١.7١ ملي ــر م بأكث

بواقــع ١.٤ مليار درهم في ســوق أبوظبي 
و٣١١.٤ مليــون درهــم فــي ســوق دبــي، 
وجــرى التــداول علــى نحــو ٢9٦.٨ مليــون 
ــى ٢.١9  ــو عل ــا يرب ــذ م ــر تنفي ــهم عب س
ألــف صفقــة.  و ارتفــع في ســوق أبوظبي 
»أبوظبــي األول« بنســبة ٠.١١% و«بروج« 
ــي  ــاز« ٠.99% و«أبوظب ــة غ ٠.٦9% و«دان
لبناء الســفن« ١.٣% و«الجرافات البحرية« 
١.٥٢%، فيمــا تصــدر »العالميــة القابضــة« 

النشاط مستقطبًا سيولة بنحو ٣٠٣.٣ مليون 
درهــم ليغلــق عنــد ٣٥٦.9 درهــم.  وفــى 
ســوق دبي المالي، ارتفــع »اإلمارات دبي 
الوطنــي« بنســبة ٥.٢% و«دبي لالســتثمار« 
٠.٨٥% و«تيكوم« ٠.٨٥% و«العربية للطيران« 
١.9٨%، و«أمــالك للتمويــل« ١.9%، وتصدر 
ــًا نحــو  ــة« النشــاط جاذب »إعمــار العقاري
١٤٣.٦ مليــون درهم، تاله »اإلمارات دبي 

الوطنــي« بنحــو ٦١.٤ مليــون درهم.وام

سوق أبوظبي العالمي يعلن تحديث اإلطار التنظيمي 
الخاص بأسواق رأس المال

»الهيئة العامة للطيران« المدني تشارك في اجتماعين 
بجدة حول تحقيقات الحوادث الجوية

2.2 مـليـار درهـم تصـرفـات عـقـارات دبـي

»اينوك« تعلن إنجاز خط أنابيب نقل وقود الطائرات 
إلى مطار آل مكتوم الدولي

بمشاركة ١,٧٥0 شركة من ٥٥ دولة
أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الـ24 من معرض 

»ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية«

سوق دبي يربح 3.5 مليار درهم في ختام التعامالت

»طيران اإلمارات« تحصد تسع جوائز في بنغالدش بلغــت قيمــة التصرفــات العقاريــة فــي 
دائــرة األراضي واألمــالك بدبي أمس  أكثر 

مــن ٢.٢ مليــار درهم .
فقد شهدت الدائرة تسجيل ٤٦٨ مبايعة 
بقيمــة ١.٢٦ مليــار درهم منهــا ٤٠ مبايعة 
أراض بقيمــة ٣٥٥.١٦ مليون درهم و ٤٢٨ 
ــة ٤9.9٠9  ــل بقيم ــقق والفل ــة للش مبايع

مليــون درهم.
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة 
١٤٥ مليــون درهم في منطقة نخلة جميرا 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ٢٥ مليــون درهم في 
منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــم  ــون دره ــة ١٨ ملي ــة بقيم ــا مبايع تليه

فــي منطقة المــركاض.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة 
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ 
سجلت ١٥ مبايعة بقيمة ٤١ مليون درهم 
تلتهــا منطقــة الحبيــة الرابعــة بتســجيلها ٦ 
مبايعــات بقيمــة ٦٠ مليــون درهــم وثالثة 
فــي اليفــرة ٢ بتســجيلها ٤ مبايعات بقيمة 

٥ مالييــن درهــم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة ٢7 مليــون 

درهــم بمنطقــة الوصــل كأهــم المبايعــات 
تلتهــا مبايعــة بقيمــة ٢٣ مليــون درهم في 
منطقة زعبيل األولى وأخيرا مبايعة بقيمة 
٢١ مليــون درهــم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشــيخ محمد 
بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات 
الشقق والفلل إذ سجلت ٥9 مبايعة بقيمة 
١١١ مليــون درهــم تلتهــا منطقة المركاض 
ــون  ــة ٤٦ ملي ــة بقيم بتســجيلها ٣٥ مبايع

درهــم وثالثــة فــي الوصــل بتســجيلها ٣٤ 
مبايعــة بقيمــة ١٢٥ مليون درهم.

وســجلت الرهون قيمــة قدرها 9٠٨.٥7 
مليــون درهــم منها ٣9 رهــن أراض بقيمة 
ــل  ــن فل ــم و٤9 ره ــون دره ٨٤٦.٦٢ ملي
وشــقق بقيمــة ٦١.9٥ مليــون درهم وكان 
أهمهــا بمنطقــة تــالل الغــاف بقيمــة ٤١٦ 
مليــون درهــم وأخــرى في منطقة مرســى 

دبــي بقيمــة ٢٣٠ مليــون درهــم. وام

أعلنــت مجموعة اينوك عــن االنتهاء من 
عمليــات إنشــاء خــط أنابيــب نقــل وقــود 
ــم  ــول ١٦.٢ ك ــد بط ــذي يمت ــرات ال الطائ
ويربــط محطــة »هورايــزن اميريتــس جبل 
علــي للبتــرول« لتخزيــن البتــرول في جبل 

علــي بمطــار آل مكتــوم الدولــي.
ويأتي هذا اإلعالن على هامش مشــاركة 
مجموعــة اينــوك فــي معــرض تكنولوجيــا 
الميــاه والطاقــة والبيئــة »ويتيكــس« ودبي 
للطاقــة الشمســية الــذي انطلقــت فعالياته 

اليــوم ويتواصــل حتى ٢9 ســبتمبر ٢٠٢٢.
ــد الفالســي  ــعادة ســيف حمي ــال س وق
الرئيــس التنفيذي لمجموعــة اينوك ان خط 
األنابيب الجديد يخض من ضرورة االعتماد 
علــى وســائل النقــل البــري لتزويــد المطــار 
بوقود الطائرات مشــيرا إلى أن الخط الذي 
تــّم تشــغيله بأمــان ونجاح فــي يوليو ٢٠٢٢ 
بحســب المعايير العالمية للصحة والسالمة 
فــي نقــل ٢٠٠٠ متــر مكعــب فــي الســاعة 
مــن وقــود الطائــرات إلــى مطــار آل مكتوم 
الدولــي يلبــي الطلب على وقــود الطائرات 
فــي مطــارات دبي حتــى عــام ٢٠٥٠ إضافًة 
إلــى دعم خطة تنميــة خدمات الطيران في 
مطــار آل مكتــوم الدولــي مــن خــالل زيادة 
إمــدادات وقــود الطائــرات والتــي ستســهم 

بدورهــا فــي دعــم االقتصاد الوطنــي لدولة 
اإلمارات العربيــة المتحدة .

وأوضــح بــأن خط األنابيــب زود بأحدث 
أنظمــة ومعاييــر الســالمة التــي تضــم نظام 
ــم  الكشــف عــن التســّرب ونظامــي التحّك
المؤتمــم بالكامل وضبــط الجودة فضاًل عن 
تســيير دوريــات مراقبــة يوميــة علــى طول 

خــط األنابيــب لضمان ســالمته.
وأشــار الى أن »من شــأن اســتكمال بناء 
خــط األنابيــب الجديــد تلبيــة الطلــب على 
وقــود الطائــرات فــي مطــارات دبــي حتــى 
عــام ٢٠٥٠ وهــو مــا يتوافــق مــع رؤية دبي 
في إرســاء مســتقبل مســتدام في اإلمارة إذ 
يشــّكل خط االنابيب الجديد جــزءاً محوريًا 
ــز  ــة وتعزي ــة التحتي مــن خطــة دعــم البني
إمــدادات وقــود الطائــرات إلــى مطــار آل 
مكتــوم الدولــي لتلبيــة احتياجــات خطــوط 
الطيــران التي تربط إمارة دبي بســائر دول 
العالــم.« يذكــر أن مطــار آل مكتوم الدولي 
افُتتــح فــي عام ٢٠١٠ لتولي عمليات شــحن 
البضائــع مــن ثــم رحــالت الــركاب فــي عام 
٢٠١٣. وعنــد اكتماله ســيكون هــذا المطار 
أكبــر بوابة عالمية على صعيد العالم بطاقة 
استيعابية تفوق الـ ١٦٠ مليون مسافر سنويًا. 
وتماشــيًا مــع االرتفــاع المتوّقــع فــي أعداد 

المســافرين مــن المحتمــل زيــادة الطلــب 
علــى وقــود الطائــرات بشــكل ملحــوظ في 

الســنوات المقبلة.
ولفت إلى أن مجموعة اينوك تعتبر من 
أكبر المســاهمين في تنميــة وتطوير قطاع 
الطيــران في دبي وتعمــل حاليًا على تزويد 
مطــار دبــي الدولــي بوقــود الطائــرات مــن 
خــالل خّطــي أنابيب مخّصصيــن. وعلى مر 
السنوات حرصت المجموعة على االستثمار 
في أحــدث التقنيات ومواصلــة تبّني أفضل 
الممارســات لتحقيق أعلى مســتويات األداء 

على صعيــد العالم.
وذكر أن مجموعة اينوك تستعرض خالل 
فعاليــات معــرض »ويتكيــس« عــدداً مــن 
منتجاتهــا بمــا فيهــا نظــام مراقبــة وقيــاس 
الخصائص األساسية وجودة زيوت التشحيم 
»VitalyX« وهو المختبر الذي تم تطويره 
بالشــراكة مــع »بيكر هيوز« والمتــاح حاليًا 
لعمــالء زيــوت التشــحيم البحريــة باإلضافة 
إلــى منصتهــا الرقميــة الشــاملة والمبتكــرة 
»اينــوك لينــك« التي توفر خدمــات توصيل 
ــى الشــركات  ــرًة إل ــة مباش ــود الرقمي الوق
ومالكي األســاطيل في مختلــف أنحاء دولة 
اإلمــارات والتــي أطلقتهــا اينــوك كجزء من 

برنامــج مســّرع األعمال »نكســت«.وام

حصــدت طيــران اإلمــارات تســعة ألقــاب 
ضمــن برنامــج جوائز »ناقلة العام« الســنوي 
 »Monitor الــذي تنظمــه مجلــة »مونيتــور

ــياحة. للطيران والس
ونالت طيران اإلمارات خالل الحفل الذي 
أقيم في العاصمة البنغالية دكا خمس جوائز 
ذهبيــة وأربــع جوائــز فضيــة تقديــرا لتميــز 
منتجاتها وجودة خدماتها أبرزها لقب »ناقلة 

العــام ٢٠٢٢« للعــام الثالث على التوالي.
وتــم اختيــار الفائزيــن بناء على اســتطالع 
لكثيــري األســفار فــي بنغــالدش علــى مــدى 

ثالثــة أشــهر مــن أبريــل إلــى يونيــو ٢٠٢٢.
وقــدم الجوائــز معالي محبــوب علي وزير 
الدولــة البنغالــي للطيران المدني والســياحة 
بحضور أكثر من ٢٠٠ ضيف من المســؤولين 
الحكوميين والدبلوماســيين وممثلي الناقالت 
ــائل  ــدة ووس ــفر الرائ ــة ووكاالت الس الجوي
ــي  ــة الخمــس الت ــز الذهبي اإلعــالم. والجوائ
حصلــت عليهــا طيــران اإلمــارات هــي أفضل 
ناقلــة جويــة وأفضــل درجــة أعمــال وأفضــل 
خدمــة طعــام فــي درجــة األعمــال وأفضــل 

ترفيــه جوي وأفضل ناقلة للرحالت الطويلة.
أمــا الجوائــز الفضيــة األربــع فهــي أفضــل 
درجــة ســياحية وأفضــل خدمــة طعــام فــي 
الدرجــة الســياحية وأفضــل برنامــج لمكافأة 
ــة  ــل ناقل ــن وأفض ــافرين الدائمي والء المس

للشــحن.
وهــذه هــي الســنة الثالثــة علــى التوالــي 
التــي تحصل فيهــا أكبر ناقلة جوية دولية في 

العالــم علــى جائــزة »أفضــل ناقلــة« والمــرة 
الســابعة خــالل الدورات التســع الماضية من 
برنامــج جوائز »مونيتــور« الذي يكرم أفضل 
الناقــالت فــي مختلــف فئــات الخدمــات بناء 
ــن.  ــى اســتطالع رأي المســافرين الدائمي عل
وأدلــى في هذا العام أكثر من ٢٠٠٠ مســافر 
دائــم بأصواتهم مــن خالل تصنيــف تجاربهم 

فــي الســفر ضمــن ١٣ فئة. وام

سموه يؤكد نجاح 
المعرض ودوره الحيوي 
في ترسيخ مكانة دبي 
كعاصمة عالمية لألعمال
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اقتصاد

 أعلنت أمس  شركة »&e الدولية« التابعة 
ــم  ــابقًا باس ــة س ــة “&e” )المعروف لمجموع
مجموعــة اتصــاالت( وهــي مجموعــة عالمية 
رائــدة في مجال االســتثمار التكنولوجي، عن 
شــراكتها مــع المجموعــة األمريكيــة الدوليــة 
)AIG( لتقديــم عــروض رقميــة خاصــة فــي 
مجــال التأميــن عبــر أســواق »&e الدوليــة«، 
ــة سلســة  ــتمتاع بتجرب ــالء االس ــح للعم لتتي
ــن مــن  ــى خدمــات التأمي ــاء الوصــول إل أثن
خــالل قنــوات رقميــة مختلفــة، بمــا في ذلك 

تطبيقــات الهاتــف المتحرك. 
وتتيــح هــذه الشــراكة توســيع نطــاق 
الخدمــات فــي »&e الدوليــة« لتشــمل تلبية 
احتياجــات التأميــن لمختلف شــرائح العمالء 
مثل مشــتركي الباقات المدفوعة مســبقًا، أو 
باقات الدفع اآلجل، أو مستخدمي المحفظة 
ــك بمــا  ــف المتحــرك وذل ــة للهات اإللكتروني
يتماشــى مــع الطلــب المتزايــد علــى حلــول 

التأميــن المبتكــرة.
وتتيح خدمات التأمين الجديدة لمشتركي 
&e الوصــول إلــى حلــول مبتكــرة باســتخدام 
منصــات الهاتف المتحركة ســهلة االســتخدام 
مثــل التطبيقــات والمحافــظ اإللكترونية كما 
سيتم التركيز على التسجيل الرقمي المبسط 
الختيــار التغطية التأمينية المناســبة جنًبا إلى 
جنــب مــع نقــاط االتصــال المختلفــة لضمان 
اســتمرارية الحماية واإلبــالغ عن المطالبات.

ــوك،  ــل جيرش ــال ميخائي ــه ق ــن جانب م
الرئيس التنفيذي في »&e الدولية« :«نواصل 
العمــل دائمــًا علــى تعزيــز تجــارب العمــالء 
وتمكينهــم عبــر تقديــم خدمــات شــاملة في 
األســواق التــي نعمــل بهــا، وفي هــذا اإلطار 
يســعدنا أن نتشــارك مــع مجموعــة عالميــة 

رائــدة مثــل المجموعــة األمريكيــة الدوليــة 
لتقديــم أفضــل الحلــول والخدمــات فــي 
أسواقنا، حيث ستتيح هذه الشراكة لعمالئنا 
الوصــول رقمًيــا إلــى مجموعــة مــن حلــول 
التأميــن المبتكــرة وذات التكلفــة المناســبة 
والمصممة لتلبية كافة االحتياجات لمختلف 

ــتهلكين«. شرائح المس
ومــن جانبــه قــال محمــد علــي بوابانــي، 
الرئيس التنفيذي للمجموعة األمريكية الدولية 
فــي منطقــة الخليج وشــمال أفريقيــا: »نحن 
ســعداء بهــذه الشــراكة مــع »&e الدوليــة« 
لتقديم حلول التأمين الرقمية لقاعدة عمالئها 
الكبيــرة عبر أســواقها الدوليــة. إن االتصاالت 
لــم تكن يومــًا قناة لتقديم خدمــات التأمين، 
ولكنهــا اســتطاعت أن تخلــق فرصــة لوجــود 
ــراء  ــا وش ــتخدامها وفهمه منصــة يســهل اس
التأميــن منهــا. فــي AIG ، نبتكــر باســتمرار 
مــا يناســب احتياجــات العمــالء ويؤمــن لهــم 

راحــة البال ».
تتطلــع »&e الدوليــة« عبر هذه الشــراكة 
لتقــدم للعمــالء حلــواًل مختلفــة فــي مجــال 

التأميــن فــي حــاالت مختلفــة مثــل: 
حــاالت الحوادث الشــخصية: حيــث توفر 
تغطيــة لحمايــة أســر العمالء المؤمــن عليهم 

فــي حــال وقوع الحــوادث. 
حمايــة الفواتيــر: يضمــن حمايــة العمــالء 
مــن خالل تغطيــة فواتيرهم ونفقــات أنماط 

الحيــاة لعائالتهــم فــي حالــة وقــوع حادث.
حمايــة األجهــزة : تضمــن للعمــالء شــراء 
األجهــزة بثقــة من خالل توفيــر غطاء تأميني 

إضافــي للهواتف المتحركــة الجديدة.
حمايــة المعامــالت عبــر اإلنترنــت: توفــر 
غطاًء ضد المعامالت االحتيالية غير المصرح 
بهــا علــى حســابات العمــالء عبــر اإلنترنــت 

أو محافــظ الهاتــف المتحرك.

وأطلقــت مجموعــة اتصــاالت عالمتهــا 
التجاريــة الجديدة &e، فــي ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ 
والتــي تهــدف مــن خــالل اســتراتيجيتها إلــى 
تســريع النمــو عبر نموذج أعمــال مرن يمثل 
قطاعات األعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي 
قطــاع االتصــاالت على رأس تلــك القطاعات، 
ممثــاًل بشــركة اتصــاالت مــن &e فــي دولــة 
ــة  ــى إرث المجموع ــاظ عل ــارات، للحف اإلم
وتميزهــا فــي تقديــم خدمــات اتصــاالت 
متفوقــة، وتوفيــر أحــدث الشــبكات، وتعزيز 
القيمــة لمختلــف عمــالء المجموعــة. ويضــم 
قطــاع االتصــاالت أفرعــًا لشــركة &e الدولية 
فــي ١٦ دولــة تعمل فيهــا المجموعة ويهدف 
إلــى توفيــر نمــاذج أعمــال دوليــة متطــورة 
لشــركات االتصاالت والخدمــات الرقمية عبر 
تزويــد أفضــل الخدمــات للعمــالء، وتعزيــز 
ــاف  ــة، واستكش ــة الدولي ــات الرقمي اإلمكان
ــتثمار  ــى االس ــز عل ــع. وللتركي ــرص التوس ف
التكنولوجــي للعمــالء، بمــا يرتقــي بتجاربهم 
ويعــزز نمــط حياتهــم، تأتــي »&e الحيــاة«، 
لتجعــل العالــم الرقمي من الجيــل التالي من 
الخدمــات الرقميــة مواكبــًا وملبيــًا لمتطلبات 
الحيــاة اليوميــة للعمــالء، وتشــمل خدمــات 
الترفيــه والبيــع بالتجزئــة وخدمــات التنقــل 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــة. وم ــا المالي والتكنولوجي
االســتثمار التكنولوجــي للحكومــات وقطــاع 
األعمال والمشاريع، تركز »&e المؤسسات« 
على زيادة القيمة التي تقدمها &e للشركات 
والحكومــات إلــى أقصى حد من خالل حلول 
األمن الســيبراني القوية والحوســبة السحابية 
وإنترنت األشــياء والــذكاء االصطناعي، فضاًل 
 »e&« عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز
ــى الفــرص  مــن خــالل »&e االســتثمار« عل
االستثمارية، لتعزيز حضورها عالميًا والعوائد 

المقدمة للمســاهمين.

وظفــت اإلدارة العامــة لجمــارك أبوظبي 
منصــات التدريــب الرقمي المدعــوم بالذكاء 
موظفيهــا  مهــارات  لصقــل  االصطناعــي 
ومفتشــيها بمــا يدعــم منظومــة العمــل 
الجمركــي فــي إمــارة أبوظبــي، ويحقــق 
ــدة  ــة رائ ــأن تكــون هيئــة جمركي رؤيتهــا ب
عالميــًا، تقــود التغييــر ســعيًا لتعزيــز األمــن 
وتســهيل التجــارة وتقديم خدمــات متميزة.

وقدمــت منظومــة التدريــب الرقميــة 
لجمــارك أبوظبــي منــذ بدايــة العــام الحالــي 
١٣ ألفــا و٥7 دورة تدريبيــة بمــا يعــادل ٦٠ 
ألــف ســاعة تدريــب جمركيــة تخصصية في 
ــة،  ــة، والســلوكية، والفني المجــاالت اإلداري
وفــرت مــن خاللهــا عائــدات ماليــة وبشــرية 
ــنويًا،  ــن درهــم س ــة ١٠ ماليي ــت قراب وصل
كمــا أســهمت فــي اســتثمار المــوارد وتوفير 
الوقــت والجهد عبر تقديم البرامج التدريبية 
المتخصصة التي مكنت العاملين في مختلف 

اإلدارات والمراكــز الجمركيــة مــن اكتســاب 
المهــارات بجــودة عالميــة في الوقــت ذاته.

وتوفــر اإلدارة العامــة للجمــارك فــي 
ــدف  ــرة ته ــب مبتك ــات تدري ــي تقني أبوظب
إلــى تســهيل بيئــة التدريب وتزويــد كل من 
المتدربيــن والمدربيــن باإلمكانيــات الالزمة 
لتســيير عمليــة االلتحاق بمســارات التدريب 
المختلفة وإتمامها بنجاح، وذلك، باســتخدام 
ــا المتطــورة التــي تعتمــد علــى  التكنولوجي
تقنيــة الهولوجــرام، وتقنيــة التدريــب علــى 
الواقــع االفتراضــي، والتدريــب التفاعلــي 
وتقنيــة المحــاكاة االفتراضيــة، باإلضافة إلى 
توفيــر منصــات تدريب رقميــة توفر دورات 
تخصصيــة كمنصــة التدريــب علــى أوراكل، 
ومنصة أكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنصة 

منظمــة الجمــارك العالميــة.
وتمكنــت اإلدارة العامــة وبجــدارة مــن 
التأقلــم مع كافة الظــروف واألزمات بتجاوز 

ــب  ــي واجهــت قطــاع التدري ــات الت التحدي
وتطويــر األداء خصوصــًا مــع تطبيــق نظــام 
»العمــل عــن بعــد« الــذي جــاء فــي إطــار 
اإلجــراءات االحترازية التــي اتخذتها حكومة 
دولــة اإلمــارات خــالل جائحــة كوفيــد-١9، 
بفضــل مــا تمتلكــه مــن إمكانيــات متطــورة 
ــة  ــة مرن ــة ورقمي ــة ذكي ــق أنظم ــي تطبي ف
بالتنســيق مع الشركاء االستراتيجيين تساهم 

فــي اســتمرارية األعمــال.
ــب الرقمــي مــن  ــة التدري وتعــد منظوم
األولويات التي تسعى إدارة الموارد البشرية 
لتطويرهــا باســتمرار لكونهــا عنصــرًا مهمــًا 
لتزويــد رأس المــال البشــري بالمهــارات 
والقــدرات العلميــة والعمليــة الالزمــة ألداء 
المهام بكفاءة وفعالية مما يضمن استقطاب 
جميــع الفئات ضمــن التخصصــات المطلوبة 
من خالل شــراكات تعليمية وتدريبية عالمية 

ومحلية.وام

قــام الشــيخ مســلم بــن حــم العامــري 
عضــو المجلس االستشــاري إلمارة أبوظبي 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة بــن حــم 
ــاي  ــاس لمشــروع ذا ب ــر األس بوضــع حج
ريزيدنــس في جزيرة ياس بحضور الشــيخ 
عبــداهلل بــن مســلم بــن حــم عضــو مجلس 
إدارة مجموعــة بــن حم، والدكتور حســام 
محمــد العامــري مديــر عــام شــركة بركــة 
ــاري  ــر العق ــة للتطوي ــد شــركة برك ، وتع
إحــدى شــركات مجموعــة بــن حــم هــي 
الشــركة المطــورة للمشــروع والمشــرف 

علــى تنفيــذ أعمالــه التطويريــة .
ويتميز مشــروع »ياس باي« في جزيرة 
ياس بكونه وجهة بحرية جديدة ألبوظبي، 
ــا  ــة كم ــق الترفيهي ــن المراف ــب م وبالقري
سيضم ثالث مناطق أساسية هي »الواجهة 
البحريــة«، و»ريزيدنســز فــي يــاس بــاي« 
و»المنطقــة اإلبداعية – ياس«، وذلك على 

مســاحة تصــل إلــى ١٤ مليون قــدم مربع .
وأكــد الشــيخ مســلم بــن حــم العامــري 
ــز  ــة فــي تعزي ــة اإلمــارات ماضي ، أن دول
البنيــة التحتيــة لقطــاع الســياحة والصناعة 
والتقدم نحو تنويع االقتصاد وبناء مستقبل 

مســتقر، ومزدهــر ألجيال المســتقبل .
وأشــار بــن حــم: هــذه الخطــوة مهمــة 
لتطويــر مجتمــع عصــري فريــد مــن نوعــه 
سيســهم فــي وضــع معايير جديــدة ألنماط 
الحياة على مستوى دولة اإلمارات بأكملها .

وتابــع رئيس مجلس إدارة مجموعة بن 
حــم: نحــن فــي مجموعــة بــن حــم نمضي 
قدًما في تنفيذ مشــاريع إســكانية وتجارية 
ضخمــة، انطالًقــا مــن برامجنــا الرائدة في 
مجــال التطوير العقاري والســكني، مشــيرًا 
ــراكات  ــى بش ــم«، تحظ ــن ح ــى أن »ب إل
اســتراتيجية فــي القطاع العقــاري مع عدة 

شــركات رائــدة، محليــا وعالميا .
الدكتــور حســام  ومــن جانبــه قــال 
ــاي  محمــد العامــري »يعــد مشــروع ذا ب

ريزيدنــس جــزءًا من مجتمع ســكني مثالي 
مــن خــالل تقديــم مفهــوم جديــد للعيــش 
حيــث يحتضن المشــروع جميــع متطلبات 
الســكان، من مؤسســات تعليميــة، ومراكز 
تجارية، ومدارس، ومستشفيات، وعيادات 
طبية، ومرافق ترفيهية وســياحية ومطاعم 
عالميــة وغيرهــا الكثيــر مــن مســتلزمات 

ــع المتكامل. المجتم
الجدير بالذكر أن شركة »بركة للتطوير 
العقاري« تأسســت برؤية طموحة لتشــييد 
مشــاريع متميزة بطابعها تشــمل العقارات 
الســكنية والتجاريــة والوجهــات الترفيهيــة 
ــا  ــف أرجــاء المنطقــة وخارجه فــي مختل
بحيث تتميــز وحداتها بتصاميمها العصرية 
ومرافقها الحديثة وتقديمها بأسعاٍر تنافسية 
وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة، وينصــب 
تركيزهــا فــي جميــع مشــاريعها علــى 
احتياجــات المجتمــع وتطــّوره المســتمر، 
والتقنيات الحديثة ، لتحسين نوعية وإثراء 

ــاة العمالء. حي

العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  أعلــن 
المتحــدة المركــزي عــن توفــر كميات من 
المســكوكات التذكاريــة الفضيــة للبيع، تم 
إصدارهــا عــام ٢٠١7 بمناســبة مــرور ١٠ 
ســنوات علــى تأســيس »هيئــة التأميــن«، 
التــي تــم دمجهــا مــع المصــرف المركــزي 

بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
٢٥ لســنة ٢٠٢٠.

وتبلــغ زنة كل مســكوكة ٢٨.٢٨ جرام، 
حيث يتضمن الوجه األمامي رسمًا لصورة 
المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان »رحمــه اهلل«، أمــا الوجــه الخلفــي 

للمسكوكة فيتضمن شعار مناسبة اإلصدار.
ــن  ــع هــذه المســكوكات ع وســيتم بي
طريــق مركــز البيــع بالمقــر الرئيســي 
للمصــرف المركــزي فــي أبوظبــي فقــط، 
بســعر ٥٠٠ درهــم للمســكوكة الواحــدة، 

ــارًا مــن أمــس.وام اعتب

&e الدولية من مجموعة &e تطرح حلول رقمية مبتكرة في 
مجال التأمين بالشراكة مع المجموعة األمريكية الدولية
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اإلمارات العالمية لأللمنيوم تنظم حملة لتوظيف 50 شابًا إماراتيًا

مسلم بن حم يضع حجر أساس مشروع ذا باي 
ريزيدنس في جزيرة ياس

المصرف المركزي يعلن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع

االتحاد الئتمان الصادرات تؤسس مكتبًا تمثيليًا جديدًا في »غرفة الشارقة«

العالميــة  اإلمــارات  شــركة  واصلــت 
لأللمنيــوم، تعاونهــا مــع هيئــة المــوارد 
البشــرية إلمــارة أبوظبــي من خــالل تنظيم 
حملــة توظيف فــي أبوظبي لجــذب المزيد 
من الشباب اإلماراتيين في الوظائف الفنية 

والتشــغيلية .
تــم خــالل الحملــة اختيــار أكثــر مــن ٥٠ 
مواطنــا إماراتيــا من المدرجيــن على قوائم 
الباحثيــن عــن عمــل حســب قاعــدة بيانات 
ــي  ــارة أبوظب ــرية إلم ــوارد البش ــة الم هيئ
للمشــاركة فــي برنامــج التدريــب الوطنــي 
ــة  ــارات العالمي ــركة اإلم ــه ش ــذي تقدم ال
لأللمنيوم، بعد إجراء مقابالت مع ممثليها .

وسيخضع المرشحون الناجحون لتدريب 
مكثف في الشــركة بدءًا مــن نوفمبر ٢٠٢٢ 
ويســتمر ما بين ستة أشــهر وثالث سنوات، 
اعتمــادًا علــى الوظيفة الفنية التي يســعون 

عليها. للحصول 
و ســُيوّقع المرشــحون الناجحــون عقــود 
عمــل قبــل بــدء التدريــب فــي مركــز 
ــع لشــركة اإلمــارات  التدريــب الفنــي التاب
العالميــة لأللمنيــوم، والــذي يوفــر برامــج 
معتمــدة مــن قبل هيئــة المعرفــة والتنمية 
البشــرية /KHDA/ ومركز أبوظبي للتعليم 
 ../ACTVET/ والتدريب التقنــي والمهني
وبعــد إكمــال تدريبهم في المركز ســيتلقى 
المرشــحون مزيــدًا مــن التدريــب العملــي 

فــي مواقــع شــركة 
و قــال عبــد الناصــر بــن كلبــان، الرئيــس 
العالميــة  اإلمــارات  لشــركة  التنفيــذي 
لأللمنيوم: »تلتزم شــركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم باالستثمار في مستقبل الدولة من 
خالل تطوير مهارات المواطنين اإلماراتيين 
وتوطيــن الوظائــف.. و يســرنا التعــاون مع 

ــي  ــارة أبوظب ــرية إلم ــوارد البش ــة الم هيئ
ــن  ــد المرشــحين المؤهلي ــن أجــل تحدي م
لبرنامــج التدريــب الوطنــي التابع للشــركة، 
وأتطلــع إلــى الترحيــب بالدفعــة الجديــدة 
من الشــباب اإلماراتييــن الموهوبين معنا«.

وقالــت إيمــان القاســم، نائــب الرئيــس 
التنفيــذي للمــوارد البشــرية فــي الشــركة : 
»نركــز فــي اإلمــارات العالميــة لأللمنيــوم 
علــى تعزيــز مكانتنــا كشــركة تعتمــد علــى 
ــاب  ــذب أصح ــي ج ــدة ف ــب ورائ المواه
ــا  ــل فيه ــي تعم ــدول الت ــي ال ــارات ف المه
ــاركة  ــرني مش ــام ٢٠٣٠.. و يس ــول ع بحل
أكثــر مــن ٤٠٠ من المرشــحين الشــباب في 
ــى اســتقبال  ــع إل ــف، ونتطل ــة التوظي حمل
المرشــحين الناجحيــن فــي الشــركة وتعزيز 
مهاراتهــم الفنيــة ومســاعدتهم علــى التقّدم 

فــي حياتهــم المهنيــة«.وام

االتحــاد الئتمــان  أسســت » شــركة 
الصادرات« شــركة حمايــة االئتمان التابعة 
للحكومة االتحادية مكتبها التمثيلي الجديد 
فــي الشــارقة، وذلــك بهــدف دعم مســيرة 
ــادة  ــادرات وإع ــادي والص ــوع االقتص التن
التصديــر واالســتثمار األجنبي والمســاهمة 
بشــكل رئيســي في رفع مســاهمة القطاع 

غيــر النفطــي فــي االقتصــاد الوطنــي.
التمثيلــي  المكتــب  إطــالق  يهــدف 
الجديــد إلــى توســيع نطــاق عمــل االتحــاد 
الئتمــان الصــادرات في اإلمارات الشــمالية 
بدعــم مــن شــركائها الحكومييــن، وبالتالي 
تمكيــن فريــق تطويــر األعمال فــي االتحاد 
الئتمــان الصــادرات مــن الوصــول بســهولة 
إلــى المصدريــن المقيميــن فــي الشــارقة 
لتســهيل حصولهــم علــى خدمــات التأميــن 
وتمويل المشــاريع وحلول التأمين الفعالة 
ــيع  ــة لتوس ــث التكلف ــن حي ــبة م والمناس

أعمالهــم علــى مســتوى العالــم.
واتخــذت االتحــاد الئتمــان الصــادرات 
هــذه المبــادرة اســتجابة للطلــب المتزايد 
والوعــي بأهميــة تأمين االئتمــان التجاري 
وحلــول تمويــل الصــادرات مــن قبــل 
المصدريــن اإلماراتيين، إلــى جانب توفير 
بيئــة عمــل مثاليــة لمجتمــع األعمــال فــي 
اإلمــارة مــن خــالل إضافــة مكتــب جديــد 
إلــى شــبكتها الواســعة، كمــا فــي إمارتــي 

أبــو ظبــي ودبــي.
يأتي افتتاح المكتب في ســبتمبر ٢٠٢٢ 
فــي أعقــاب مذكرات التفاهــم الثالث التي 
وقعتهــا االتحــاد الئتمان الصــادرات مؤخًرا 
مــع غرفة تجارة وصناعة الشــارقة، وهيئة 
المنطقة الحرة بالحمرية ، وهيئة المنطقة 

الحرة لمطار الشــارقة
و ســيتم توفيــر المكتــب مــن قبــل 
غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة.. كمــا أن 
الشــركة فــي مرحلة التفاوض مــع الجهات 
الحكوميــة فــي اإلمارات الشــمالية األخرى 
لفتــح مكاتــب تمثيلية مماثلة فــي عجمان 

ورأس الخيمــة والفجيــرة.
وفــي األشــهر الخمســة األولى مــن هذا 
العــام تركــت االتحــاد الئتمــان الصــادرات 
ــارة  ــات التج ــى مجتمع ــًرا عل ــًرا كبي تأثي
واألعمال في اإلمارات الشــمالية من خالل 
تحقيــق نمــو اســتثنائي فــي التجــارة غيــر 
ــارقة /١.٥  ــي الش ــة، ف ــة المضمون النفطي
مليــار درهم إماراتي/ ، رأس الخيمة /٥٠٤ 
ــرة /١٠٢  ــي/ الفجي ــم إمارات ــن دره ماليي
ــون  ــان /٢٨٢ ملي ــم/ ، عجم ــون دره ملي
درهم/ و أم القيوين /١٥9 مليون درهم/.

وقــال ماســيمو فالســيوني ، الرئيــس 

التنفيذي لشركة االتحاد الئتمان الصادرات: 
ــد  ــي الجدي ــب التمثيل ــالق المكت »إن إط
لشــركة االتحــاد الئتمــان الصــادرات فــي 
الشــارقة هــو جــزء مــن اســتراتيجيتنا 
التوســعية التــي تنســجم مع أهــداف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في دعم القدرة 
التنافســية لقطاعــي التجــارة والصــادرات 

الغيــر نفطيــة«.
وأضــاف : » ســيكون العائــد كبيــرا مــن 
خــالل دعــم وتمكيــن الشــركات المحليــة 
ــارة الشــمالية، ومســاعدتها فــي  فــي اإلم
الحصــول علــى قــروض مصرفيــة بضمانات 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــة متعــددة ومرن ائتماني
حلــول تأمينيــة وتمويــل لصادراتهــا، والتي 
بدورهــا ستســاهم فــي تعزيــز أعمــال 
التجاريــة الخارجيــة وبالتالــي دعــم قطــاع 
الصــادرات غيــر النفطيــة لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة والنمــو االقتصــادي«.
بــدوره، قــال ســعادة عبــد اهلل ســلطان 
العويــس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
ــوي  ــة الشــارقة: »إن الحضــور الق وصناع
لشــركة االتحــاد الئتمان الصــادرات التابعة 
للحكومة االتحادية في الشــارقة، ســيعطي 
ميــزة إضافيــة للشــركات والتجــار الذيــن 
يســتثمرون فــي أســواق النمــو فــي جميــع 
أنحــاء العالم.. نحن واثقــون من أن حلول 
االتحــاد الئتمــان الصــادرات توفــر حافــًزا 
وإلهاًما كبيًرا للشركات اإلماراتية لالستفادة 
مــن بيئــة الســوق الحــرة، والتــي ال تعــزز 
مكانــة الشــارقة التاريخية كوجهــة للتجارة 
العالميــة فــي الشــرق األوســط فحســب، 
بــل تدعــم مكانــة دولــة اإلمــارات كمركــز 
أعمــال رائــد إقليميــًا وعالميــًا فــي ســوق 
ــات  ــن االضطراب ــم م ــى الرغ ــر عل التصدي

الشديدة في الدورة االقتصادية الحالية ».
مــن جانبه قال عبد اهلل الحوســني مدير 
ــع والشــراكات  ــة والتوزي األعمــال التجاري
االســتراتيجية فــي شــركة االتحــاد الئتمــان 
الصــادرات إن الشــركة تهــدف إلــى إنشــاء 
بيئة أعمال جديدة حيث يمكن للمصدرين 
المحليين والشــركات الصغيرة والمتوسطة 
علــى  التأميــن  حلــول  مــن  االســتفادة 
ــان التجــاري الخاصــة بالشــركة.. و  االئتم
يعــد المكتــب التمثيلــي الجديد فــي غرفة 
تجــارة الشــارقة خطــوة مهمــة لتعزيز هذا 
التعــاون مــن أجــل توســيع شــبكتنا الحالية 
لخدمــة الشــركات اإلماراتية فــي اإلمارات 
الشــمالية ، و بمــا يدعــم النمــو والتوســع 

العالمــي لتلــك الشــركات.
فيمــا أكــد رئيــس حمايــة االئتمــان 
التجــاري وتمويــل الصــادرات فــي شــركة 
االتحــاد الئتمــان الصــادرات، ماجد جلفار، 
دعــم الشــركات المحليــة من خــالل ضمان 
ــداول فــي األســواق  ــاء الت مســتحقاتها أثن
الدولية.. فيما سيشــكل المكتــب التمثيلي 
ــا  ــة لرؤيتن ــل واضح ــة عم ــد خريط الجدي
االســتراتيجية فــي تعزيــز التجــارة الدولية 
ــاد  ــدة، واالقتص ــة المتح ــارات العربي لإلم
الرقمي، وحماية مصالح الشركات الصغيرة 
والمتوســطة ورجال األعمــال، ودعم رؤية 
الدولــة وتطلعاتهــا فــي خلــق أفضــل بيئــة 

للمســتثمرين فــي العالــم«.
ــان  ــاد الئتم ــرع االتح ــاح ف يأتــي افتت
الصادرات الجديد مع اإلعالن عن تســجيل 
ــة  ــة لدول ــر النفطي ــة غي التجــارة الخارجي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألول مــرة في 
تاريخهــا ١.٠٥٣ تريليــون في النصف األول 

مــن عــام ٢٠٢٢.وام

حلواًل مبتكرة في مجال التأمين توفرها &e الدولية عبر 
منصات الهاتف المتحرك لخدمة العمالء بكفاءة خالل دقائق

حلول الحماية من الحوادث الشخصية وحماية الفواتير 
واألجهزة والحماية عبر اإلنترنت لضمان راحة البال للعمالء

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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اقتصاد

ــة  ــة الجورجي ــى العاصم ــت ف تواصل
تبليســي أعمــال الجولــة األولــى مــن 
المحادثــات الرامية إلــى التوصل التفاقية 
شــراكة اقتصاديــة شــاملة بيــن دولــة 
اإلمــارات وجمهوريــة جورجيــا بما يحفز 
النمــو االقتصــادي فــي الدولتيــن ويتــوج 
ــة بينهمــا. العالقــات العميقــة والمتنامي

وقــال معالــي الدكتــور ثانــي الزيودي: 
»تواصــل دولــة اإلمــارات توســيع قاعدة 
ــع أســواق ذات  ــة م شــراكاتها االقتصادي
أهميــة اســتراتيجية إقليميــًا وعالميــًا، 
تنفيــذًا لخططهــا الراميــة إلــى مضاعفــة 
تجارتها الخارجيــة غير النفطية، وبالتالي 
المســاهمة فــي جهود مضاعفــة االقتصاد 
الوطنــي وصــواًل إلــى ٣ تريليونات درهم 
بحلــول ٢٠٣٠، ومــن هنــا تأتــي أهميــة 
انطــالق الجولــة األولــى مــن المحادثــات 
ــة شــراكة  ــى التوصــل التفاقي ــة إل الرامي
اقتصادية شاملة مع جورجيا التي تربطها 
بدولــة اإلمــارات عالقــات دبلوماســية 
واقتصاديــة قويــة تشــهد تطــورًا مســتمرًا 
خــالل األعوام الماضية.« وأضاف معاليه: 
»إن المحادثات تستهدف التوصل التفاقية 
تســاهم فــي االرتقاء بالعالقــات التجارية 
واالســتثمارية بيــن الدولتيــن إلــى آفــاق 
أرحــب، مع التركيز على قطاعات حيوية 
مثل الزراعة وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
والســياحة، والنقــل، والطاقــة، وغيرهــا، 
مــع العمــل علــى تعزيــز قــدرات القطاع 
الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد 
األعمــال، وتحســين النفاذ إلى األســواق، 
وزيــادة حجــم التجــارة الثنائيــة بشــكل 
مســتدام. وهــذا يعكــس التزامــًا مشــتركًا 
باالســتفادة من فــرص التعاون بما يحقق 
المصالــح المشــتركة ويعــود بالنفــع على 

مجتمــع األعمــال فــي البلدين«.
ويترأس ســعادة جمعة محمد الكيت، 
وكيــل الوزارة المســاعد لشــؤون التجارة 
الدوليــة فــي وزارة االقتصــاد الفريــق 
ــة  ــي المشــارك فــي هــذه الجول اإلمارات
والــذي يضــم ممثليــن عــن كل الجهــات 

المعنيــة فــي الدولــة.

غيــر  الخارجيــة  التجــارة  وتشــهد 
النفطيــة لدولــة اإلمــارات مــع جورجيــا 
نمــوًا متزايــدًا، إذ تجــاوزت فــي النصــف 
ــون  ــاري ١٦٦ ملي ــام الج ــن الع األول م
ــغ ١٠٤% و١١٨%  ــي بل ــو قياس دوالر بنم
و٨٥% مقارنــة بالفتــرة المثيلــة من أعوام 
٢٠٢١ و٢٠٢٠ و٢٠١9 علــى التوالي، فيما 
تجــاوزت التجارة الخارجيــة غير النفطية 
لدولــة اإلمــارات مــع جورجيــا فــي عــام 
٢٠٢١ ما قيمته ٢٢٣ مليون دوالر أمريكي، 
ونمــت بنســبة ٥٢% مقارنة بعــام ٢٠٢٠، 
وبنســبة ١١% مقارنــة بعــام ٢٠١9 فيمــا 
ــر مــن ٦٣%  ــة اإلمــارات أكث تشــكل دول
مــن إجمالــي حجــم تجــارة جورجيــا مــع 

الــدول العربيــة.
وتشــير بيانات االســتثمار المباشــر بين 
ــار  ــن ١.٥ ملي ــا م ــى اقترابه ــن إل الجانبي
دوالر حتــى نهايــة يونيــو ٢٠٢٢. كما تعد 
دولة اإلمــارات أهم مصدر لالســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة مــن الــدول العربيــة 
إلــى جورجيا، وســادس أكبــر مصدر لتلك 
االستثمارات عالميًا، بإجمالي قيمته ١.٢٣١ 

مليــار دوالر بنهايــة يونيــو ٢٠٢٢، أي مــا 
يقــرب مــن ٥% مــن إجمالــي االســتثمار 

األجنبــي المباشــر عالميــًا فــي جورجيا.
ــى مــن  ــة األول ــي انطــالق الجول ويأت
المحادثــات التي انطلقت أمس وتســتمر 
ــة  ــى اتفاقي ــى غــد بهــدف التوصــل إل ال
شــراكة اقتصاديــة شــاملة بيــن اإلمــارات 
وجورجيــا ضمــن خطــة الدولــة لتوســيع 
تنفيــذًا  التجارييــن  شــركائها  قاعــدة 
لبرنامــج االتفاقيــات االقتصاديــة العالمية 
المعلــن العــام الماضــي ضمن »مشــاريع 
الخمســين«، وقد أبرمــت دولة اإلمارات 
ــة  ــراكة اقتصادي ــات ش ــل ٣ اتفاقي بالفع
ــرائيل  ــد وإس ــن الهن ــع كل م ــاملة م ش
وإندونيســيا، وقــد دخلــت األولــى حيــز 
التنفيــذ فــي مايــو الماضــي، فيمــا تدخل 
الثانيــة والثالثــة حيز التنفيــذ قريبًا، وفي 
الوقــت ذاته تتواصل جــوالت المحادثات 
الراميــة إلــى التوصــل التفاقيــات مثيلــة 
مــع كل مــن تركيــا ، باإلضافــة إلــى دول 
أخــرى ذات أهميــة اســتراتيجية عالميــًا 
وإقليميًا على خريطة التجارة الدولية.وام

وقعــت وزارة االقتصــاد وهيئــة الصحــة 
فــي دبــي، مؤخــرًا، مذكــرة تفاهــم بهدف 
تعزيــز التعــاون المشــترك بينهمــا، وتبادل 
التجارب والخبرات لدعم السياحة العالجية 
في الدولة، وترســيخ مكانة الدولة كوجهة 

مثاليــة لطالبي العالج واالستشــفاء.
وقــع مذكــرة التفاهم مــن جانب وزارة 
االقتصــاد، ســعادة جمعــة محمــد الكيــت، 
الوكيل المســاعد لقطاع التجارة الخارجية، 
ومن جانب هيئة الصحة في دبي، ســعادة 
الدكتــور مــروان المــال، المديــر التنفيــذي 

ــم الصحي. لقطاع التنظي
ووفقًا للمذكرة ســيقوم الجانبان بتبادل 
الخبــرات فــي مجــاالت الملكيــة الفكريــة 
وبــراءات االختــراع، وبمــا يعــزز ممكنــات 
االبتــكار فــي بيئــة العمــل المؤسســي فــي 
الدولــة، ويصب في تنمية اإلبداع واقتصاد 
المعرفة، انســجامًا مع مستهدفات ومبادئ 

الخمسين.
ــة  ــت دول ــت نجح ــعادة الكي ــال س وق
اإلمارات - بفضل توجيهات ورؤية القيادة 
ــن  ــا ضم ــيخ موقعه ــي ترس ــيدة - ف الرش
أفضــل الوجهــات الســياحية فــي المنطقــة 
والعالــم، حيــث عــززت ســمعتها كمقصــد 
ســياحي متميــز وفريــد ومســتدام فــي 
معظــم األنشــطة الســياحية«، مشــيرًا إلــى 
ــر أحــد أهــم  ــة تعتب أن الســياحة العالجي
األنشــطة الســياحية التي حققت فيها دولة 
اإلمــارات تقدمــًا متزايــدًا وســمعة مرموقة 
على خريطة الســياحة اإلقليمية والعالمية، 
وباتــت إحــدى الوجهــات الجاذبــة لطالبــي 
الســياحة العالجيــة مــن مختلــف األســواق 

الســياحية العالميــة.
وأضاف سعادته تفتح الشراكة مع هيئة 
الصحة في دبي آفاقًا جديدة لتعزيز األطر 
التنظيميــة للســياحة العالجية فــي الدولة، 
باعتبارهــا أحــد الروافــد األساســية لتنميــة 
القطاع السياحي، وسنعمل بصورة مشتركة 
مــع الهيئــة علــى دعــم جاذبيــة الســياحة 
العالجية الوطنية وزيادة استقطاب السياح 
الصحييــن إلــى الدولــة من خــالل التعريف 
ــة  ــياحة العالجي ــة الس ــور بيئ ــوع وتط بتن
ــة  ــة والمتكامل ــة الراقي ــات الصحي والخدم
التــي تقدمهــا منشــآت الســياحة العالجيــة 
في دبي، ودولة اإلمارات، وتوفير الحوافز 
ــي  ــرة الت ــات المبتك والتســهيالت والخدم
ترتقــي بتنافســية الدولة في هــذا المجال.

مــن جانبــه أكــد الدكتــور مــروان المال، 
المديــر التنفيــذي لقطــاع التنظيــم الصحي 
فــي هيئــة الصحــة بدبــي علــى أهمية هذا 
التعــاون الذي ســيعزز الجهود المشــتركة، 
فــي التعريــف بمقومات وحوافز الســياحة 
الصحية في الدولة، والتســهيالت والباقات 
العالجيــة التــي توفرهــا المنشــآت الصحية 
بمختلــف التخصصــات الطبية، مشــيرًا إلى 

النجاحات التــي حققتها المنظومة الصحية 
علــى مســتوى الدولــة فــي جــذب الســائح 

الدولــي مــن مختلف قــارات العالم.
ومرونــة  وتطــور  تكامــل  إن  وقــال 
التشــريعات الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات 
، وتوفــر الخدمــات التشــخيصية والعالجية 
المتميزة، المســتندة على أحدث التقنيات 
والتطبيقــات والحلــول الذكية فــي المجال 
الصحي، سيســاهم بشكل فاعل في تحقيق 
ــدرة  ــز الق ــة، وتعزي المســتهدفات الوطني
التنافســية للدولــة كوجهة مفضلــة ومثالية 

ــياحة العالجية. للس
وأعــرب الدكتــور المــال عــن اعتــزاز 
ــع  ــاون م ــي بالتع ــي دب ــة ف ــة الصح هيئ
وزارة االقتصــاد وغيرهــا مــن الشــركاء 
االســتراتيجيين للهيئــة لتنشــيط حركــة 
الســياحة الصحيــة وجــذب الســائح الدولي 
ــات  ــه مــن االســتفادة مــن الخدم وتمكين
الطبيــة ذات الجــودة العاليــة بمختلــف 

ــة. ــي الدول ــة ف ــآت الصحي المنش
وبموجــب المذكرة، تتعــاون فرق عمل 
وزارة االقتصاد وهيئة الصحة بدبي، لدعم 

ــة  ــرات الخاص ــات والمؤتم ــة الفعالي إقام
بالســياحة الصحية، وتســهيل زيارة الوفود 
الســياحية للمرافــق الصحيــة فــي الدولــة، 
وإطــالق الحمــالت الترويجية والتســويقية 
ــم الســياحية والمراكــز  ــرز المعال ــي تب الت
العالجيــة، وتعزيــز الجهــود بيــن الطرفيــن 
للمشــاركة في المعارض وورش العمل بما 
يســهم فــي نشــر ثقافــة الســياحة الصحية، 
وتبــادل الخبرات في كافــة المجاالت ذات 
االهتمام المشــتركة، وترســيخ التعاون في 
مجــاالت التدريــب التقنــي بهــدف االرتقاء 
بكفــاءات الكــوادر اإلداريــة بيــن الــوزارة 

والهيئة.
وبالتوازي مع ذلك، توفر وزارة االقتصاد 
فــي ضــوء المذكــرة مجموعة مــن البرامج 
التدريبيــة وورش المتخصصــة فــي مجــال 
الملكية الفكرية وبراءة االختراع لموظفي 
هيئــة صحــة دبــي، بما يســاهم فــي تعزيز 
ــوق  ــة حق ــكار ونشــر ثقاف ــات االبت ممكن
الملكيــة الفكرية لديهم، إضافة إلى تنظيم 
فعاليــات وأنشــطة فــي المجــاالت الداعمة 

لالبتكار والملكيــة الفكرية.وام

ــور ثانــي بــن أحمــد  ــي الدكت أكــد معال
الزيــودي، وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة 
ــارات  ــة اإلم ــت لدول ــف الثاب ــى الموق عل
لضمــان المزيــد مــن حريــة تدفــق التجــارة 
واالســتثمار بيــن دول العالــم يأتــي انطالقــًا 
مــن إيمانهــا الراســخ بــأن ذلــك يعــد الحافز 
األكبر لنمو وازدهار االقتصاد العالمي ومنحه 
القــدرة على تخطــي التحديات الراهنة التي 
يواجهها، وخصوصــًا تزايد معدالت التضخم 
وبوادر التباطؤ االقتصادي، وتصاعد الحمائية 

واالنعزاليــة واضطرابــات سالســل التوريد.
جــاء ذلك في الكلمة التــي ألقاها معاليه 
أمــام »الحــوار العــام لفريــق عمــل التجــارة 
واالســتثمار لــدول مجموعــة العشــرين« 
ــذي انعقــد فــي إندونيســيا بحضــور  B٢ ال
أكثــر مــن 7٠٠ مشــارك مــن الــوزراء وكبــار 
المســؤولين وممثلي منظمــات األعمال في 
دول مجموعــة العشــرين وعــدد مــن الدول 
األخــرى، وذلــك على هامش تــرؤس معاليه 
وفد الدولة المشــارك فــي اجتماعات وزراء 
التجارة واالستثمار لمجموعة العشرين الذي 

اســتضافته إندونيســيا مؤخراً.
ويعــد فريــق عمــل التجــارة واالســتثمار 
لــدول مجموعــة العشــرين B٢٠ المنبــر 
ــال  ــع األعم ــن مجتم ــوار بي ــي للح الرئيس
العالمــي ومجموعــة العشــرين، وهــو واحد 
مــن مجموعــات التواصــل الثمانيــة ضمــن 
مجموعة العشرين التي تأسست في ٢٠١٠، 
ويهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي بكيفية 
دفــع التجــارة واالســتثمار لعجلــة التعافــي 

والنمــو االقتصــادي والتنميــة حــول العالــم.
وخــالل الحوار العام لفريق عمل التجارة 
واالســتثمار لــدول مجموعة العشــرين« يتم 
نقــل وتعزيــز المناقشــات االســتراتيجية 
المحيطــة بالتوصيــات القابلــة للتنفيــذ التي 
يطورهــا فريــق عمــل التجــارة واالســتثمار 
خــالل االجتماعــات الوزارية لــوزراء التجارة 

واالســتثمار فــي دول مجموعــة العشــرين.
وقال معالي ثاني الزيودي موجهًا خطابه 
إلى المشاركين في B٢٠: »ال يمكننا تحقيق 
نمو اقتصادي متوازن وشــامل ومســتدام إال 
من خالل االجتماع والتحدث مع الشــركات 
والمصنعيــن والمصدرين والهيئات التجارية 

ومنظمات مجتمع األعمال«.
ودعــا معالــي ثانــي الزيودي المشــاركين 
إلــى مواصلة العمل على مواجهة التحديات 
التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي والحــرص 
علــى أال نضّيــع التقــدم الحاصــل مــن خــالل 
لمجموعــة  واالســتثمار  التجــارة  مســار 
ــي  ــف« ف ــة جني ــك »حزم العشــرين وكذل
ــة  ــر لمنظم ــي عش ــوزاري الثان ــر ال المؤتم

التجــارة العالميــة.
وعــرض معاليــه التجربــة الرائــد لدولــة 
اإلمــارات فــي توســيع قاعــدة شــركائها 
ــي  ــا يســهم ف ــم بم ــن حــول العال التجاريي
ــتثمارية  ــة واالس ــات التجاري ــادة التدفق زي
كمســاهمة مــن الدولــة فــي جهــود إعــادة 
إنعــاش االقتصــاد العالمي، وذلــك من خالل 
تبنــي جيــل جديد مــن االتفاقيــات التجارية 
هي الشــراكات االقتصادية الشــاملة، مشيرًا 
إلــى أن اإلمارات أبرمت بالفعل ٣ اتفاقيات 
مــن هذا النــوع مع كل من الهند وإســرائيل 
وإندونيســيا وهنــاك المزيد مــن االتفاقيات 
المثيلة التــي ُتجرى حاليًا محادثات للتوصل 

ــة مــن  ــارة بعناي ــا مــع مجموعــة مخت إليه
األســواق ذات األهميــة االســتراتيجية علــى 
الخريطة الدولية للتجارة واالســتثمار عالميًا 

وإقليميًا.
ــات الشــراكة  ــه إن اتفاقي وأضــاف معالي
ــة  ــا دول ــي تبرمه ــاملة الت ــة الش االقتصادي
اإلمــارات مــع الــدول الشــريكة تســهم فــي 
ــز  ــة الحواج ــد وإزال ــل التوري ــن سالس تأمي
أمــام التجــارة واالســتثمار وتســريع تدفــق 
السلع والخدمات ورؤوس األموال وأصحاب 
المواهب والمهارات، بما يضع أساســًا متينًا 
لمســتقبل أكثــر نمــواً واســتدامة لالقتصــاد 

العالمي.
وأشــاد الزيــودي باإلجمــاع الواســع الذي 
شهدته اجتماعات وزراء التجارة واالستثمار 
لدول مجموعة العشرين على فوائد التجارة 
الدوليــة وقدرتهــا على خلق الفرص وتحفيز 
النمو ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
داعيــًا إلى ضرورة مواصلة العمل المشــترك 
والبنــاء لمعالجــة القضايــا الملحــة التــي قد 
تقــف في طريق تحقيق هذا الهدف، وذلك 
عبــر: تعزيــز التجــارة العالميــة المفتوحــة 
والعادلــة والشــاملة والفعالــة، وتســهيل 
ــا،  ــاد التكنولوجي ــة واعتم ــكار والرقمن االبت
والســعي لمزيــد مــن الشــمول فــي سالســل 
التوريــد والقيمــة العالميــة، وجعــل التجارة 

واالســتثمار محركان للتنمية المســتدامة.
وضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات 
وزراء التجارة واالستثمار لمجموعة العشرين، 
ســعادة عبد اهلل ســالم عبيد الظاهري ســفير 
الدولــة لــدى جمهوريــة إندونيســيا ورابطة 
اآلســيان، وســعادة جمعــة محمــد الكيــت، 
وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون التجــارة 

الدولية فــي وزارة االقتصاد.وام

أعلنت شركة طيران أبوظبي عن صفقة 
جديدة لدخول السوق الماليزية ألول مرة 
منذ نشــأتها، تتضمن تأجير طائرة مروحية 
ــاردوAW١٣9 » لشــركة  ــوع »ليون مــن ن
»ســازما للطيــران« الماليزيــة لمدة خمس 
ســنوات، إضافــة لطائرتيــن مروحيتيــن تم 
تســليمها مــن نفــس النــوع ســابقا، وذلــك 
فــي إطــار جهودها المســتمرة التــي تبذلها 
لتوســيع حضورهــا عالميــًا وترســيخ مكانة 
دولــة اإلمــارات وإمــارة أبوظبــي كمركــز 

عالمــي لخدمــات الطيران.
ــو  ــة ميالن ــم فــي مدين وفــي حفــل أقي
اإليطاليــة، أعلنــت طيــران أبوظبــي قيامها 
بتســليم ثالــث طائــرة مصنعــة حديثــا مــن 
طــراز »ليوناردو AW١٣9« إلى »ســازما« 
للطيــران، ممــا يعني أن طيران أبوظبي قد 
وضعــت مــا مجموعــه ٣ طائــرات من ذات 
النوع لســازما وذلك لغرض استخدامها في 
العمليــات البحريــة لقطــاع النفــط والغــاز 
لنقــل الــركاب لحقــول النفــط ونقــل كبــار 
الشــخصيات، إضافــة لخدمــة دعــم كامــل 

للصيانــة وتوفيــر قطــع الغيار.
وتصــل مــدة العقــود الحاليــة الموقعــة 
مــع »ســازما« إلــى ٥ ســنوات مــع خيــار 
ــن، ومــن  ــد لمــدة ســنتين إضافيتي التمدي
المتوقــع أن يكــون للعقــد تأثيــر إيجابــي 
على العمليات التشــغيلية وإيرادات شركة 

»طيــران أبوظبــي«.

وصرح محمد إبراهيم المزروعي المدير 
العــام لطيــران أبو ظبــي: »يســّرنا التعاون 
مــع شــركة »ســازما« للطيــران ونتمنى أن 
تكــون هــذه الصفقــة خطوة أولى لتوســيع 

رقعــة تواجدنا فــي ماليزيا«.
ــران  ــت »طي ــياق متصــل، أعلن ــي س ف
أبوظبــي« اســتالم طائــرة جديــدة من نوع 
»ليونــاردو AW١٣9« مــزودة بمحــرك 
ثنائــي متوســط، وباســتالم هــذه الطائــرة 
تكــون طيــران أبوظبــي قــد اســتلمت مــا 
ــوع،  ــس الن ــن نف ــرة م ــه ٢7 طائ مجموع
وذلــك ضمــن اســتراتيجية الشــركة لتطوير 
وتحديــث أســطول طائراتهــا وضم طائرات 

تمتلــك أحــدث التكنولوجيــا والتقنيات مع 
أفضــل المعاييــر العالميــة.

وقال محمــد إبراهيم المزروعي المدير 
العــام فــي طيــران أبوظبــي: »إن امتــالك 
الشــركة ألســطول حديــث مــن الطائــرات 
يتميــز بنظــام األمــان المتطور سيســهم في 
االرتقــاء بعملياتهــا إلــى مســتويات جــودة 
عاليــة في خدمة العمــالء، فإن هذا الطراز 
قــد أثبــت نجاحــًا منقطــع النظير فــي أداء 
ــة  ــام التجاري ــن المه ــعة م ــة واس مجموع
والحكوميــة فــي مختلــف أرجــاء المنطقة، 
وقــد وضــع معايير جديــدة لعمليات النقل 

فــي المناطق البحريــة«.وام

انطالق الجولة األولى من محادثات الشراكة 
االقتصادية الشاملة بين اإلمارات وجورجيا

مذكرة تفاهم بين »االقتصاد« و»صحة دبي« لدعم السياحة 
العالجية وزيادة استقطاب السياح الصحيين للدولة

في كلمته أمام »الحوار العام لفريق عمل التجارة واالستثمار لدول مجموعة العشرين«
ثاني الزيودي: اإلمارات تؤمن بأن حرية تدفق التجارة واالستثمار 

تضمن نمو االقتصاد العالمي وتخطي التحديات الراهنة

»طيران أبوظبي« توسع أسطولها من مروحيات 
ليوناردو وتدخل السوق الماليزي

»دوكاب« تزود المشروع األكبر من نوعه في العالم للطاقة 
الشمسية في أبوظبي بحلول الكابالت ذات الجهد العالي

أعلنــت مجموعــة دوكاب، عن حصولها 
علــى عقــد تنفيــذ األعمــال الهندســية 
بالكامــل   EPC والتشــييد والمشــتريات 
لتوريــد وتركيــب كابالت بقــدرة ٤٠٠ كيلو 
فولــت وملحقاتهــا لربــط محطــة الظفــرة 
للطاقــة الشمســية فــي أبوظبــي بالشــبكة 
الرئيســية لشــركة أبوظبي للنقــل والتحّكم 

ترانســكو فــي اإلمــارة.
ويشــمل العقــد أيضــًا تغطيــة عمليــات 
االختبــار والتشــغيل للمشــروع بمــا يضمن 
أعلــى مســتويات التميز والجــودة في نقل 

الكهرباء.
ويأتــي اإلعالن عن المشــروع تزامنًا مع 
مشــاركة دوكاب للمــرة الرابعــة عشــر في 
معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقة والبيئة 
ويتيكــس ودبــي للطاقــة الشمســية الــذي 
تنظمــه هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي، حيــث 
يعــد منصــة مثاليــة لعــرض ومناقشــة أهم 
ــي  ــات وأحــدث المســتجدات ف الموضوع
مجاالت عدة تشمل المياه والطاقة واإلدارة 
البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد 
ــددة،  ــة المتج ــاء والطاق ــتهالك الكهرب اس
وفرصــة لبنــاء الشــراكات وعقــد الصفقات 

والتعــرف علــى احتياجات الســوق.
أعرب محمد المطوع، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة دوكاب، عــن فخــره بالتعــاون 
مــع شــركة أبوظبــي الوطنية للطاقــة طاقة 
والتي تعد مصدرا لتشــغيل أحد المشــاريع 
المرموقــة في مجــال الطاقة المتجددة من 
خــالل محطــة الظفــرة للطاقــة الشمســية، 
مــا يعكــس القــدرات الهندســية والتقنيــة 
التــي تتمتــع بهــا الشــركة في تقديــم أعلى 
المعاييــر العالميــة فــي حلــول الكابــالت. 
حيــث ســاهمت دوكاب ببنــاء العديــد من 
مشــاريع الطاقــة الشمســية المختلفــة فــي 

ــة اإلمــارات بشــكل مســتمر، وتقــوم  دول
اآلن بتوريــد الكابــالت الالزمــة ألكبر ثالثة 

مشــاريع للطاقــة الشمســية فــي الدولة.
وأكــد الحــرص علــى دعم جهــود الدولة 
ــر  ــوي للتصــدي لظاهــرة التغي بشــكل أول
ــات  ــن االنبعاث ــز الحــد م المناخــي وتعزي
الكربونيــة، بمــا يتماشــى مع رؤيتنــا والتي 
تدعم ’ استراتيجية اإلمارات للطاقة ٢٠٥٠‘ 
الهادفة لرفع مســاهمة الطاقة النظيفة في 
إجمالــي مزيــج الطاقة المنتجــة في الدولة 

مــن ٢٥% إلــى ٥٠% بحلول عــام ٢٠٥٠«.
ويمثل مشــروع الظفرة أحدث مشروع 

رئيسي للطاقة المتجددة لشركة دوكاب.
ــد  ــت بتوري ــد قام ــركة ق ــت الش وكان
 SolarBICC منتجاتهــا من كابالت دوكاب
المصممــة خصيصًا لتلبيــة احتياجات قطاع 
الطاقة الشمســية، إلى مشروعين من أكبر 
مشــاريع الطاقة الشمســية في العالم، هما 

مشــروع محطــة »شــمس ١« فــي أبوظبي 
ومشــروع »مجمــع محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم للطاقــة الشمســية« فــي دبي.
ــن  ــد الداعمي ــا أح ــن كونه ــًا م وانطالق
لمبــادرة »صنع فــي اإلمــارات«، ال يقتصر 
دور دوكاب علــى توفيــر حلــول الكابــالت 
فــي دولــة  الرائــدة  الطاقــة  لمشــاريع 
اإلمــارات فحســب، بــل يمتــد أيضــًا إلــى 
دعم المنتجات والشــركات فــي القطاعات 
القــدرات  لترســيخ  األخــرى  المســاندة 

ــة. ــة للدول الصناعي
أهــم  وتتعــاون دوكاب مــع إحــدى 
الشــركات مــن القطــاع الصناعــي اإلماراتي 
مثل شــركة »اإلمارات العالمية لأللمنيوم« 
ومدينــة خليفــة الصناعيــة كيــزاد وبــروج، 
بينمــا تحصل أيضًا علــى العديد من المواد 
الخــام والمتطلبــات مــن مؤسســات عاملــة 

فــي اإلمــارات. وام

تسهيل زيارة الوفود السياحية للمرافق الصحية في الدولة 
وإقامة المعارض والفعاليات الداعمة للسياحة الصحية

ثاني الزيودي: تواصل اإلمارات توسيع قاعدة شراكاتها 
االقتصادية مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليميًا وعالميًا

تبادل الخبرات بمجال الملكية الفكرية وبراءات االختراع 
بهدف تمكين االبتكار في بيئة العمل المؤسسي في الدولة

التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع جورجيا تتجاوز 
166 مليون دوالر في النصف األول من العام الجاري

التعريف بتنوع وتطور بيئة الخدمات الصحية الراقية والمتكاملة 
لـ»أعضاء تجربة دبي الصحية« وتوفير الحوافز لجذب السياح

مضاعفة تجارة الدولة الخارجية غير النفطية ومضاعفة 
االقتصاد الوطني وصواًل لـ3 تريليونات درهم بحلول 2030

اإلمارات أهم مصدر لالستثمارات األجنبية المباشرة من 
الدول العربية إلى جورجيا وسادس أكبر مصدر عالميًا

الدولة تتبنى جياًل جديدًا من االتفاقيات التجارية هو الشراكات 
االقتصادية الشاملة الهادفة لتحفيز التجارة واالستثمار بين أرجاء العالم

تحديات االقتصاد العالمي تتطلب المزيد من تضافر الجهود 
الدولية لتحفيز التدفق التجاري واالستثماري واالبتعاد عن الحمائية
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اســتقبل معالي زكي نســيبة، المستشــار 
الثقافــي لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة- 
الرئيــس األعلــى لجامعــة اإلمــارات العربية 
المتحدة، سعادة جمال بن حويرب، المدير 
التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم للمعرفــة، خــالل زيارتــه للجامعة.

وأشــار معاليــه خــالل اللقــاء إلــى أهمية 
توطيــد عالقــات التعــاون بيــن المؤسســتين 
والتــي تأتــي ضمــن رؤيــة اســتراتيجية 
للعمــل  الفــرص  استكشــاف  تســتهدف 
ــداف  ــدم أه ــاالت تخ ــي مج ــترك ف المش
التنميــة الشــاملة، وخاصــة البحــث العلمــي 
والتدريــب، بمــا يدعــم بنــاء شــراكة طويلة 

ــن الجانبيــن. األمــد بي
وقال معاليه: »نتطلع إلى أن تكون هذه 
الزيــارة بدايــة ُمثمــرة لمــّد جســور التعاون 
والعمــل المشــترك مــع مؤسســة محمد بن 

راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب تبادل 
المعرفــة والتدريــب فيمــا بيننا واالســتفادة 
ــن  ــة م ــرة بالجامع ــات المتوف ــن االمكان م
اعضــاء هيئــة التدريس والطلبــة والباحثين، 
والتــي تســهم بدورها فــي إنتــاج المعرفة، 
بمــا ينعكــس إيجابًا على توّجهــات الجامعة 

والدولة نحو ُمســتقبل ُمســتدام«.
ــن  ــال ب ــعادة جم ــال س ــه ق ــن جانب م
حويــرب، المدير التنفيذي لمؤسســة محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفة: »يســرنا أن 
نمضــي ُقُدمــًا فــي توطيــد أواصــر التعــاون 
ــارات  ــة اإلم ــع جامع ــه م ــيع مجاالت وتوس
العربية المتحدة، ونتوجه بالشــكر للجامعة 
علــى حرصهــا فــي إرســاء دعائــم الشــراكة 
مــع مؤسســة محمــد بــن راشــد للمعرفــة. 
ونتطلــع بثقــٍة حيــال آفــاق تعاوننــا وتبادل 
الخبــرات فيمــا بينــا إلتاحة فــرص التدريب 
لطلبة الجامعة، والعمل المشترك في إعداد 
التقاريــر والمؤشــرات المعرفيــة والبحثيــة، 

وتنفيــذ برامــج ومبــادرات تطويرية، تحقق 
أثــرًا ملموســًا علــى ُصُعد المعرفــة والبحث 
العلمــي والتدريب، وُتثــري الِنتاج المعرفي 
والعلمي، بما يدعم الخطط واالستراتيجيات 
التنمويــة الطموحــة التــي تتبناهــا الدولة.«

وتــّم خــالل اللقــاء بحث فــرص التدريب 
لطلبــة الجامعــة، ومشــاركة الجامعــة فــي 
إعــداد التقاريــر الخاّصــة بمؤّشــر المعرفــة، 
والتعــاون البحثــي فــي المجــاالت المعرفية 
والمجتمعيــة، وتبــادل اإلصــدارات، وكذلك 
دعم ُمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
والباحثيــن بالجامعة اإلمارات في األنشــطة 
التــي ُتنّظمهــا مؤسســة محمد بن راشــد آل 
مكتــوم للمعرفــة، باإلضافــة إلــى مناقشــة 
فرص تنظيم الفعاليات الُمشتركة في الحرم 
الجامعــي بمدينــة العيــن، واالســتفادة مــن 
الخبراء والعلماء الذين تستضيفهم المؤسسة 
فــي الفعاليــات الُمختلفة من خالل دعوتهم 

إلــى جامعــة اإلمارات.

عندمــا يتعلــق األمــر بأمــراض القلــب، 
تظهر لدى النســاء والرجال ذات األعراض. 
ــرز األعــراض  ــم الصــدر مــن أب ــر أل ويعتب
المرتبطة بمشــاكل القلب، إال أنه بالنســبة 
للنســاء، قــد تظهــر أعــراض مصاحبــة مثــل 
الــدوار وضيــق التنفــس والغثيــان، األمــر 
الــذي يجعــل تشــخيص أمــراض القلب في 

بعــض الحــاالت أكثــر تعقيــدًا.
ــور  ــة لظه ــر عرض ــاء أكث ــا أن النس كم
ــرات  ــة، الســيما الكبي ــر نمطي ــراض غي أع
ــإن تعــرض الســيدة  ــك ف ــي الســن. لذل ف
لنوبــة قلبيــة ال يعنــي بالضــرورة شــعورها 
بألــم فــي الصــدر، بــل قــد تكــون األعراض 
علــى شــكل تعــب وإرهــاق عــام وضيــف 
فــي التنفــس. وبذلــك، فإن تنــوع األعراض 
ــى  ــة إل ــارتها بدق ــدم إش ــاء وع ــن النس بي
ســبب حدوثهــا يقود فــي تأخر التشــخيص 

الصحيــح.
بمناســبة اليــوم العالمــي للقلــب الــذي 
يصادف ٢9 من سبتمبر من كل عام، تقدم 
ــي، استشــاري،  ــورة ديمــة قرين ــا الدكت لن
أمــراض القلــب بمعهــد القلــب واألوعيــة 
الدموية والصدرية في مستشــفى كليفالند 
كلينــك أبوظبــي النصائــح وطــرق العنايــة 

للحفــاظ علــى صحــة قلبــك:
هــل يمكن لســيدة الئقة بدنيــًا وصحيًا 
التعرض ألمــراض القلب واألوعية البدنية؟ 
إن الجــواب المختصــر لهــذا الســؤال 
هــو نعــم، يمكــن حــدوث ذلــك. فمــرض 
القلــب ليــس واحــدًا فقــط، بــل مجموعــة 
مــن األمــراض، لذلــك فــإن النســاء الالتــي 
يتمتعن بجســم صحيح ومعافى ويمارســن 
الرياضــة بانتظــام ويلتزمــن بأنمــاط حيــاة 
صحيــة يحمين أنفســهن من مــرض تصلب 
الشــرايين العصيــدي أو ما ُيعرف بانســداد 
الشــرايين، والــذي يحــدث أساســًا بســبب 
تشــكل الترســبات داخــل شــرايين القلــب 
لتمنــع تدفق الدم بحريــة. وعلى أي حال، 
فــإن النســاء، الســيما الشــابات الالتــي يقل 
عمرهــن عن ٥٠ عامًا، معرضات في بعض 
األحيــان لإلصابــة بأنواع غير نمطية أو أقل 
شــيوعًا مــن أمــراض القلــب، مثــل اعتــالل 

عضلــة القلب المحيط بالوالدة وتســلخات 
شــرايين القلب على غرار التســلخ التلقائي 
للشــريان التاجــي. لذلــك بالمجمــل، فــإن 
اإلجابــة هــي نعم مــع بعض االســتثناءات. 
فالســيدات الالئقــات بدنيــًا يمكنهن حماية 
صحتهــن مــن أمــراض القلــب أو تقليــص 
مخاطــر تعرضهــن لتلــك األمــراض، إال أنــه 
ال يمكنهــن اســتبعاد اإلصابــة بأمــراض 
ــراض  ــض األم ــك بع ــدًا. وهنال ــب أب القل
التــي تؤثــر علــى القلــب وال نــزال نحــاول 
فهــم تأثيرهــا بدقــة، ويمكــن أن تتعــرض 
الســيدات الالئقات صحيًا وبدنيًا لها. لذلك 
المهــم عــدم تجاهــل األعــراض، حتــى لــو 

كنــا نتمتــع بصحــة جيــدة.
مــا المخاطــر التــي تهــدد صحــة قلــب 

النســاء؟
إن عوامــل الخطــر بالنســبة للنســاء هي 
ذاتها للرجال، إال أنها قد تؤثر على النســاء 
بشــكل مختلف قلياًل. وعلى ســبيل المثال، 
تعتبر أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم 
والبدانــة وارتفــاع شــحوم الــدم والتدخين 
من عوامل الخطر التقليدية. إال أن تأثيرها 
علــى النســاء مختلــف بشــكل طفيــف عن 
الرجــال، فالســكري مثــاًل يضاعــف مخاطــر 
تعــرض الرجــال ألمــراض القلــب واألوعية 
الدمويــة مرتيــن، بينما يزيد مــن المخاطر 
بمعــدل ثالثــة أضعــاف بالنســبة للنســاء. 
ــة  ــر الخاص ــل الخط ــض عوام ــك بع وهنال
بالنســاء، بمــا يشــمل انقطــاع الطمــث 
المبكــر، ومضاعفات الحمل الشــديدة مثل 
ارتفــاع ضغــط الــدم الحملــي أو الســكري 

أو متالزمــة المبيــض المتعدد الكيســات.
ــه  ــام ب ــذي يمكــن للنســاء القي مــا ال
لتقليــص أخطار تعرضهــن ألمراض القلب؟ 
ــي يمكــن للنســاء  إن أهــم األشــياء الت
القيــام بهــا للحــد مــن احتمــاالت تعرضهن 
ــة هــو  ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ألم
اكتســاب الوعــي الكافــي بعوامــل الخطــر. 
فمــن األهميــة بمــكان امتــالك معرفــة 
كافيــة حــول مســتويات ضغــط الــدم، 
والكولســترول، ومعرفــة التاريــخ الصحــي 
العائلــي. كمــا أن تبني أنمــاط حياة صحية 
هــو مســألة بــذات األهميــة، بمــا يشــمل 
ممارسة الرياضة بانتظام. وتوصي المعايير 

اإلرشــادية األمريكية واألوروبية بممارســة 
١٥٠ دقيقــة مــن النشــاط الرياضــي معتدل 
ــل عــن  الشــدة أســبوعيًا. ويجــب أال نغف
ضــرورة تنــاول مأكــوالت صحيــة بالنســبة 
للقلــب غنيــة بالخضــروات والمغذيــات 
النباتيــة، واالبتعــاد عن األطعمــة المعالجة 
والدهــون الحيوانية. وفــي نهاية المطاف، 
ــذي  ــي ال ــاة الصح ــط الحي ــي نم ــإن تبن ف
يتضمــن النشــاط الرياضــي المنتظــم يقــود 
للوقايــة المطلوبــة مــن ارتفــاع ضغط الدم 
والســكري وارتفاع الكولسترول والسمنة، 
وهــي بالطبــع عوامــل خطر قويــة لإلصابة 

بأمــراض القلــب.
متى يتعين على النســاء طلب المشــورة 

الطبية على مســتوى أمراض القلب؟
أؤمــن للغايــة بأهمية الوقايــة، وبالتالي 
يتعيــن علــى الســيدات الحصــول علــى 
التشــخيص المناســب قبل التعرض ألمراض 
القلــب. وحال وجــود عوامل خطر واضحة 
ــراض،  ــذه األم ــة به ــيدة لإلصاب ــدى الس ل
مثــل التاريــخ العائلــي، أو ارتفــاع ضغــط 
الدم،أو السكري أو مستويات الكولسترول 
ــة  ــة صح ــا مراقب ــن عليه ــة، يتعي المرتفع
قلبهــا. كمــا أن أي مضاعفــات تتعــرض لهــا 
الســيدة أثنــاء الحمــل مثــل ارتفــاع ضغــط 
الــدم أو مــرض الســكري أو تســمم الحمل 
يزيــد من أخطــار إصابتها بأمــراض القلب، 
ــي  ــا استشــارة أخصائ ــك يجــب عليه وبذل
ــى الفحــص  ــب للحصــول عل ــراض القل أم

والتقييــم الالزميــن. 
وإذا شــعرت الســيدة بأي أعراض غريبة 
أو عــدم االرتيــاح مثل ضيق التنفس، يجب 
عليها الحصول على المشــورة الطبية. ففي 
العــام ٢٠٢٢، هنالــك الكثير مــن الخيارات 
التشخيصية والعالجية التي يمكننا تقديمها 
فــي مجال أمراض القلب واألوعية الدموية 
لوقاية السيدات وعالجهن في حال اإلصابة 

بهذه األمراض. 

ــي للحفــاظ  اســتعرض الصنــدوق الدول
علــى الحبــارى للمــرة األولــى فــي معــرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروســية جهوده 
المبذولة ضمن برنامج الشيخ زايد إلطالق 
الصقــور مــن خــالل أفــالم وثائقيــة ُتعرض 
للجمهور من الزوار وطلبة المدارس وذلك 
تأكيــدًا علــى نجــاح البرنامــج فــي تعزيــز 
مكانتــه كأحــد أكبــر برامــج الحفــاظ علــى 
أنــواع الحيــاة البريــة فــي العالــم وكواحــد 
ــه  ــور ل ــي للمغف ــد اإلرث البيئ ــن رواف م
الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان »طّيب 
ــوازن  ــى الت ــي المحافظــة عل ــراه« ف اهلل ث

الطبيعــي بأفضــل الممارســات العالمية.
وأوضح علي مبارك الشامســي أخصائي 
اتصــال أول في الصندوق أّن عرض برنامج 
الشــيخ زايد إلطالق الصقــور للمرة األولى 
فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للصيــد 
ــع  ــة ينب ــالم وثائقي ــن أف ــية ضم والفروس
ــوم  ــى الي ــد الق ــدث وق ــة الح ــن أهمي م
األول للمعــرض إقبــااًل مكثفــًا مــن الــزوار 
حيــث اســتعرض المختّصون فــي الصندوق 
الجهــود المبذولــة منذ تأسيســه فــي العام 
١99٥ وحتى العام ٢٠٢٢ إلعادة اآلالف من 
الصقــور إلــى بيئتهــا الطبيعــة بمــا يضمــن 
اســتدامتها لألجيال القادمة وللتخفيف من 
المخاطــر التــي تتعــّرض لهــا فــي موائلهــا 
الطبيعيــة مثــل الزحف الحضري والتوســع 
الزراعــي والتلوث البيئــي والتغير المناخي 

والممارســات غير الُمســتدامة.

وأضــاف الشامســي أّن الصنــدوق يعتبر 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروســية 
منّصــة لتوعيــة الجمهــور من أجل تشــكيل 
ــن خــالل  ــر م ــى التغيي ــادر عل ــع ق مجتم
التعليــم التفاعلــي ورفــع مســتوى الوعــي 
العــام بالــدور المهــم لطيــور الحبــارى فــي 

التــراث الطبيعــي والثقافي.
وبّيــن أّن الصندوق يســتهدف من خالل 
التدخــل االســتباقي للحفاظ علــى الحبارى 
إلــى اســتدامة هــذه األنــواع مــن الطيــور 
المصنفــة ضمــن األنــواع المعرضــة للخطر 
مــن قبــل االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعة 
حيــث ُيعتبــر الحفــاظ علــى الحبــارى أمــرًا 

بالــغ األهميــة في حماية التــراث التقليدي 
للصقــارة المــدرج فــي القائمــة التمثيليــة 
للتــراث الثقافــي غيــر المادي للبشــرية من 

قبــل منظمة اليونســكو.
ويهدف جناح الصندوق الدولي للحفاظ 
علــى الحبــارى إلــى اســتقطاب الجماهيــر 
مــن الصّقاريــن ودعــاة الحفاظ علــى البيئة 
والمؤسســات التعليميــة والطالب باإلضافة 
إلــى عامــة الجمهــور كمــا يعــرض الجنــاح 
التطــورات الجديــدة والمبتكــرة في برامج 
الصنــدوق الخاصة بإكثــار الطيور وإطالقها 
ــة  فــي البريــة وآخــر المســتجدات العلمي

في هــذا المجــال.وام

تشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، 
ودائــرة االقتصاد والســياحة بدبي، وأبوظبي 
البحريــة في معرض موناكــو لليخوت ٢٠٢٢، 
وذلــك فــي إطار التعاون القائــم بين الجهات 
الثالث لتنســيق مبادراتها الرامية إلى ترسيخ 
مكانــة اإلمــارات وجهــًة رائــدًة علــى خريطة 
ســياحة اليخوت الفاخــرة العالمية، والترويج 

لمقوماتها االستثنائية.
ويســتقطب المعــرض، الــذي يقــام خــالل 
الفتــرة مــن ٢٨ ســبتمبر الجــاري إلــى ١ 
أكتوبــر المقبــل ويعتبــر أكبــر حــدث ســنوي 
ــياحة  ــوت والس ــاع اليخ ــي قط متخصــص ف
البحريــة الفاخــرة، مــا يزيــد عــن ٥٨٠ جهــة 
عارضــة ووفداً تمثل وجهات ســياحية ورواد 
القطاع من مزودي الخدمات وشركات إلدارة 
وتصميــم وبنــاء اليخــوت إلــى جانــب أكثــر 

مــن ٣٠.٠٠٠ زائــر.
وتشــغل الجهــات المعنية بتنظيــم وإدارة 
قطــاع اليخوت الفاخــرة والشــركاء ومزودي 
الخدمــات فــي دولــة اإلمــارات جناحــًا يمتــد 
علــى مســاحة ١٠٠ متــر مربــع، يقدمون من 
خاللــه برنامجًا حافاًل مــن اجتماعات األعمال 
واألنشطة الترويجية الستقطاب زوار المعرض 
وتحفيزهــم الستكشــاف التجارب الســياحية 
والمرافــق والبنــى التحتية لليخــوت الفاخرة 

ــي الدولة. ف

و يمنــح معــرض موناكو لليخــوت كاًل من 
دائــرة الثقافة والســياحة – أبوظبــي، ودائرة 
االقتصاد والســياحة بدبي، وأبوظبي البحرية 
فرصة التعريف بالتشريعات الُمحدثة الداعمة 
لعمليــات هــذا القطــاع، بما فــي ذلك تمديد 
ــر،  ــراءات التأجي ــة، وإج ــح المالحي التصاري
ــص  ــة والتخلي ــية واإلقام ــالت الجنس ومعام
الجمركــي، بالتزامــن مــع الترويــج لجــدول 
حافــل بالفعاليات مثل ســباق جائــزة االتحاد 
للطيــران الكبــرى للفورمــوال ١ فــي أبوظبــي 
٢٠٢٢، ومعــرض أبوظبــي الدولــي للقوارب، 
وقمة الخليج لليخوت الفاخرة ٢٠٢٢، وجائزة 
دبــي الكبــرى لليخــوت الســريعة، والمقــرر 

إقامتهــا جميعــًا خالل شــهر نوفمبــر ٢٠٢٢.
وقال ســعيد الظاهري، مدير إدارة تطوير 
ــة  ــرة الثقاف ــي دائ ــياحية ف ــات الس المنتج
ــارض  ــي: »تشــكل المع والســياحة - أبوظب
الدوليــة المتخصصــة منصة مثالية لمشــاركة 
ــم، مــن  ــع العال ــي م ــي أبوظب ــا ف أفضــل م
تجــارب ترفيهيــة وثقافيــة اســتثنائية متنوعة 
ــي  ــة تلب ــة خالب ــياحية وطبيعي ــم س ومعال
تطلعــات جميــع زوارهــا وتمنحهــم فرصــة 
اكتشــافها وفــق اهتماماتهــم الشــخصية.. و 
تمتلــك اإلمــارة بنيــة تحتية حديثــة متكاملة 
مــن المرافــق البحريــة إلــى جانب شــواطئها 
الممتدة وجزرها الطبيعية، ما يجعلها وجهة 

مفضلــة لليخوت الفاخرة والســياحة البحرية 
بصفة خاصة.. وقد شهدت السنوات األخيرة 
ــة  ــة لوضــع األطــر التنظيمي جهــوداً متواصل
ــة  ــر الســبل الكفيل لقطــاع اليخــوت، وتوفي

بدعــم أنشــطته وازدهارهــا.
وأضــاف : » نطمــح إلــى وضــع وجهتنــا 
محــط أنظــار العالــم خــالل معــرض موناكــو 
لليخــوت، وبنــاء جســور التواصــل مــع رواد 
القطــاع، وتقديم منتجات وخدمات شــركائنا 
لمختلــف الجهات المعنية والعاملة فيه على 

المســتويين األوروبــي والدولي«.
مــن جهتــه، قــال يوســف لوتــاه، المديــر 
التنفيــذي للتطويــر الســياحي واالســتثمار في 
دائــرة االقتصاد والســياحة بدبــي: »في إطار 
الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة لقيادتنا 
الرشيدة لترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة وجهــة عالميــة لليخــوت الفاخــرة، 
يســرنا المشــاركة في هذا الحدث المهم في 
موناكــو. ونؤكد أّن وتيرة التنمية المتســارعة 
ــارات  ــي واإلم ــي وأبوظب ــهدها دب ــي تش الت
األخــرى تشــّكل حافــزاً الســتقطاب اليخــوت 
الفاخــرة إلى الدولة وتمّثــل فرصة لنا جميًعا 
لالستفادة من إمكانات سياحية مهمة، يمكن 
ــى  ــن، إل ــزوار الدوليي ــد مــن عــدد ال أن تزي
جانــب تعزيز المزيــد من الصناعــات األخرى 

المرتبطــة بقطاع الســياحة البحرية«. وام

جامعة اإلمارات تناقش التعاون مع مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

بمناسبة اليوم العالمي للقلب
االستشارية بمستشفى كليفالند كلينك أبوظبي 

تقدم نصائح للعناية والحفاظ على صحة القلب

هيئة الشارقة للمتاحف ُتطلق النسخة الـ12 من 
»عالمات فارقة« في 5 أكتوبر

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ُيوثق إنجازات 
»برنامج الشيخ زايد إلطالق الصقور« بفيلم تسجيلي

لترسيخ مكانة اإلمارات وجهًة رائدًة على خريطة القطاع
أبوظبي ودبي تشاركان في معرض موناكو لليخوت 2022

جلسة تفاعلية بـ»مقر اإللهام« حول التكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي وعالم البرمجيات

تطلق هيئة الشــارقة للمتاحف النســخة 
الثانيــة عشــر مــن سلســلة عالمــات فارقــة 
خالل الفترة من ٥ أكتوبر وحتى ٢7 نوفمبر 
المقبليــن فــي متحــف الشــارقة للفنــون، 
مســلطة مــن خاللهــا الضــوء علــى أعمــال 
الفنــان إســماعيل خياط التــي ُتعتبر إضافة 
ــم اإلنســانية الســامية  ــة للقي ــة قوي ودفع

الداعمــة لنهــج الخير والســالم.
ويعــد خّيــاط المولــود عــام ١9٤٤ فــي 
خانقيــن- كردســتان والُملقب بـ »بيكاســو 
العراق«، »الرجل الحجري« و«جد الفنون 

الكرديــة«، أحــد أبــرز مؤسســي المشــهد 
الفنــي الكــردي الذيــن تناولــت أعمالهــم 
المواضيع االنسانية بصورة جسدت معاناة 
النــاس فــي كردســتان العــراق، ممــا يجعل 
مــن أعمالــه الفنيــة وثائــق تؤكــد أهميــة 

السالم.
وتأتي استضافة أكثر من ١٠٠ عمل فني 
مــن إبداعــات خيــاط انســجامًا مــع رؤيــة 
الهيئــة وأهدافهــا إلبــراز إبداعــات الفنانين 
من مختلف دول المنطقة العربية وانطالقًا 
مــن أهميــة دور الفنــان خيــاط فــي إثــراء 

المشــهد الفنــي الكــردي بمجموعــة كبيرة 
مــن األعمال الفنية وتأســيس مدرســة فنية 

ــون الكردية. متميزة للفن
يشــار إلــى أن سلســلة معــارض عالمات 
ــام ٢٠١٠  ــي الع ــت ف ــي انطلق ــة الت فارق
مســتهدفة كافة أفراد المجتمع، ُتعد منصة 
ــن  ــرز الفناني ــتضافت أب ــزة اس ــة متمي فني
ــوا بصمــات واضحــة  ــن ترك العــرب، الذي
فــي المشــهد الفنــي العربــي واإلقليمــي، 
وخلفــوا إرثــًا فنيــًا كبيــرًا لألجيــال الحاليــة 

والمقبلــة.وام

اســتضاف مقــر المبرمجيــن أحــد مبــادرات 
»البرنامــج الوطنــي للمبرمجين«، آدم تشــاير 
الشــريك المؤســس لخدمة »سيري« و«في آي 
فــي البــس« العضــو المؤســس والشــريك فــي 
»تشــينج أورغ«، في جلســة تفاعلية بالتعاون 
مع شركة »فيزا«، لتسليط الضوء على تجربته 
فــي مجــال التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي 
ودخولــه عالــم البرمجيــات وذلــك فــي »مقــر 
اإللهام«، بمشــاركة نخبة الشباب والمبرمجين 
وأصحاب المواهب الرقمية واألفكار اإلبداعية.

وأكــد آدم تشــاير أن تنفيذ مشــاريع الذكاء 
االصطناعــي وخوارزميــات التعلــم اآللــي تتيح 
اكتشــاف حلــول جديــدة ومبتكــرة للتحديــات 

الرقميــة وإنشــاء آليــات ذكيــة، مشــيراً إلــى 
أن عملــه فــي مختبــرات األبحــاث والشــركات 
الناشــئة وفــي أكبــر شــركات التكنولوجيــا فــي 
العالــم ســاهم بشــكل أساســي فــي تقديمــه 
أفــكارا نوعيــة والتأثيــر بشــكل إيجابــي علــى 

مئــات المالييــن مــن األشــخاص.
وقــال تشــاير إن متابعــة أفــكار الجمهــور 
المســتهدف وطريقــة اســتفادته واســتخدامه 
ــة  ــاالت الرقمي ــف المج ــا ومختل للتكنولوجي
تســهم بشكل كبير في إثراء المنصات الرقمية 
وتصميــم حلــول ســريعة ومبتكــرة لتحديــات 
األفــراد، مشــيراً إلــى أن ســر النجــاح في هذه 
المنصــات هــو تأســيس األنظمــة القائمة على 

البيانــات، وأن أحــد أهــم وســائل النجــاح فــي 
العالــم الرقمــي هــو إيمــان الفــرد بــأن لديــه 
حلمــا ورؤيــة وأن يســعى دائمــًا إلــى تجربــة 

كل جديــد.
ويحرص »مقر اإللهام« على استضافة نخبة 
من الرؤساء التنفيذيين لشركات رقمية مليارية 
ضمــن جلســات تفاعلية لتســليط الضــوء على 
قصــص نجاحهــم وتجاربهــم الرائــدة والملهمة 
خــالل مســيرتهم في عالــم التكنولوجيــا لزرع 
ــة  ــباب لتنمي ــن الش ــد المبرمجي الشــغف عن
ــاركوا  ــم ليش ــم وتحفيزه ــم وخبراته قدراته
بفاعلية في ابتكار حلول تكنولوجية للتحديات 

المستقبلية.وام

ديمة قريني: تعرض السيدة لنوبة قلبية ال 
يعني بالضرورة شعورها بألم في الصدر

النساء الالتي يتمتعن بجسم صحيح ومعافى 
يحمين أنفسهن من انسداد الشرايين

أبوظبي - الوطن

العين - الوطن
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تشارك دولة اإلمارات دول العالم االحتفال بيوم 
السياحة العالمي الذي يصادف ٢7 سبتمبر من كل عام، 
بسجل حافل من اإلنجازات والمبادرات المبتكرة التي 
عززت مكانتها على خريطة السياحة إقليميًا وعالميًا، 
ورسخت مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الريادية استقطابًا 
للسائحين من جميع أنحاء العالم لما تمتلكه من مقومات 
جذب متنوعة يأتي في مقدمتها البنية التحتية الرائدة 
والخدمات والتسهيالت المتميزة والمنشآت الفندقية 
والسياحية المتطورة، والوجهات والمقاصد السياحية 
اآلمن  والمناخ  والمتفرد،  الغني  والتراث  المتنوعة 
والمستقر، والمجتمع المنفتح والمتسامح والحاضن 

لمختلف الثقافات على نحو فريد.
واستطاعت التجربة اإلماراتية في قطاع السياحة 
أن تصبح مثااًل يحتذى في المرونة والتنوع والتطور 
المستمر خالل فترة وجيزة، وذلك بفضل دعم وتوجيهات 
القيادة الرشيدة ورؤيتها االستشرافية للمستقبل، والتي 
توجت باستقطاب الدولة أكثر من ١٠٠ مليون زائر خالل 
السنوات الخمس الماضية، وعززت من النمو المستدام 
لذلك القطاع الحيوي، الذي يعد أحد الروافد الرئيسية 
للنموذج االقتصادي الجديد للدولة، وال سيما أنه نجح 
في تحقيق معدالت نمو تخطت ما تم تحقيقه في 
فترة ما قبل جائحة كوفيد-١9، وحقق إيرادات بلغت 
١9 مليار درهم خالل النصف األول من عام ٢٠٢٢، 
كما ارتفع عدد نزالء الفنادق في الدولة بنسبة ٤٢% 
مقارنة بعام ٢٠٢١ بإجمالي ١٢ مليون نزيل، ما يعكس 

قوة وكفاءة المنتج السياحي في الدولة.
وحققت األنشطة المرتبطة بقطاع السياحة والتجزئة، 
بما في ذلك خدمات اإلقامة والفنادق والمطاعم، قفزة 
جديدة لتسجل ارتفاعًا هو األكبر بين القطاعات األخرى 
المساهمة في دعم الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، 
بزيادة قدرها ٣٥.٣% باألسعار الثابتة و١٢٨.٨% باألسعار 
الجارية خالل الربع األول من عام ٢٠٢٢، بحسب تقرير 
المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء األمر الذي يؤكد 
مكانة اإلمارات الرائدة وجهة مستدامة للسفر والضيافة.

ويأتي االحتفال بيوم السياحة العالمي لهذا العام تحت 
شعار “إعادة التفكير في السياحة” وهو التوجه الذي 
تبنته الدولة مبكراً في صياغة استراتيجياتها المبتكرة التي 
عززت االزدهار المتنامي للقطاع السياحي، وجعلته أحد 
الركائز األساسية الداعمة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
للدولة، بما ينسجم مع مستهدفاتها التنموية الطموحة 
للخمسين المقبلة، وهو ما انعكس من خالل سلسلة 
من المبادرات الرائدة التي حققت نقلة نوعية في 

قطاع السياحة.
وتعد دولة اإلمارات من الدول األوائل في المنطقة 
التي بادرت لتطوير القطاع السياحي وأولته اهتمامًا 
كبيراً حيث تم إطالق مهرجان دبي للتسوق سنة ١99٦ 
وهو من أقدم المهرجانات السياحية المتخصصة في 
المنطقة.. كما تم تطوير وجهات سياحية مميزة في 
الدولة والترويج لها في المحافل والمعارض الدولية 

بشكل مستمر وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الزوار 
الدوليين إلى اإلمارات واالرتقاء بمكانتها على خريطة 

الوجهات السياحية األكثر تميزاً.
وقد ساهم الموقع الجغرافي المميز للدولة وتطور 

البنية التحتية في رفد القطاع السياحي.
وواصلت الدولة جهودها في دعم القطاع السياحي 
وفق استراتيجية واضحة وخطط استشرافية مبتكرة 
تضمن استدامة القطاع السياحي، وتوفير مناخ جاذب 
وداعم للمشروعات السياحية المبتكرة، كما حرصت 
الدولة على الترويج لمقاصدها السياحية بالشكل الذي 
يلبي طموحاتها االقتصادية من خالل مبادرة “الهوية 
السياحية الموحدة لدولة اإلمارات” والتي تأتي امتدادًا 
للهوية اإلعالمية المرئية للدولة، لترسيخ صورة اإلمارات 

كمركز جذب سياحي، إقليميًا ودوليًا.
وبالتوازي مع تلك الجهود أولت الدولة ملف السياحة 
الداخلية أهمية بالغة إيماناً منها بدوره المحوري في دعم 
نمو قطاع السياحة اإلماراتي، وانعكس ذلك االهتمام 
من خالل اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” استراتيجية السياحة الداخلية في 
دولة اإلمارات، والتي تستهدف خلق منظومة سياحية 
تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة اإلماراتية 
المحلية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات 
المحلية واالتحادية المعنية بقطاع السياحة والتراث 
والثقافة والترفيه المجتمعي، من أجل مضاعفة حجم 
اإلنفاق السياحي الداخلي، وخلق الفرص أمام قطاع 

األعمال في مناطق الدولة كافة.
كما كان لحملة “أجمل شتاء في العالم” التي أطلقها 
المكتب اإلعالمي لحكومة دولة اإلمارات بالتعاون مع 
وزارة االقتصاد والمندرجة تحت مظلة استراتيجية السياحة 
الداخلية أثر كبير في دفع عجلة التنمية السياحية قدمًا، 
حيث حققت أول حملة موحدة للسياحة الداخلية 
على مستوى إمارات الدولة في دورتها األولى نجاحًا 
منقطع النظير في تشجيع السياحة الداخلية في الدولة، 
وساهمت في زيادة عدد نزالء المنشآت الفندقية بنسبة 
١7% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١9 وبإجمالي 9٥٠ 
ألف نزيل فندقي، إضافة إلى تحقيق إيرادات للمنشآت 
الفندقية بالدولة بإجمالي بلغ مليار درهم، فيما ساهمت 
الدورة الثانية من الحملة في ارتفاع إيرادات المنشآت 

الفندقية لتصل إلى ١.٥ مليار درهم بنسبة نمو بلغت 
٥٠% عن النسخة األولى، في حين ووصل عدد السواح 
المحليين إلى ١.٣ مليون سائح بزيادة بنسبة نمو ٣٦% 

عن النسخة األولى للحملة.
وعززت البيئة السياحية الداعمة والجاذبة التي وفرتها 
دولة اإلمارات، النسق التصاعدي لنمو القطاع السياحي 
الذي نجح في استقطاب ١9 مليون نزيل فندقي خالل 
عام ٢٠٢١، بنمو يزيد على ٢9% مقارنة بأعداد النزالء 
لعام ٢٠٢٠، بينما حققت المنشآت الفندقية في عام 
٢٠٢١ عوائد بقيمة ٢٨ مليار درهم إماراتي، محققة 
نمواً يصل إلى 7٠% مقارنة بعام ٢٠٢٠، كما تم حجز 
أكثر من 7٥ مليون ليلة فندقية خالل عام ٢٠٢١، بزيادة 
٤٢% مقارنة بعام ٢٠٢٠، فيما بلغت نسبة اإلشغال 
الفندقي ٦7%، علمًا أن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى 
النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على 

مستوى العالم.
أكبر  أحد  يعد  إكسبو ٢٠٢٠ دبي والذي  وساهم 
المناسبات الدولية التي يتم تنظيمها على مستوى منطقة 
العالمية  الثقة  تعزيز  في  وإفريقيا،  األوسط  الشرق 
في قطاع السياحة بدولة اإلمارات، بعد نجاحه في 
ستة  مدار  على  زائر  مليون  أكثر من ٢٤  استقطاب 
أشهر في الوقت الذي ستمثل فيه “مدينة إكسبو دبي” 
والمقرر افتتاحها مطلع أكتوبر المقبل موطنًا عالميًا 
لالبتكار واألعمال والتعليم، ومساهماً رئيسياً في استدامة 

النجاح التاريخي للمعرض.
وعلى صعيد جذب االستثمارات األجنبية في قطاع 
السياحة، حلت دولة اإلمارات في المرتبة األولى إقليميًا 
والسابعة عالميًا خالل السنوات الخمس الماضية، حيث 
استطاعت استقطاب نحو٨7 مشروعًا سياحيًا جديدًا، 
شكلت نحو ٤% من إجمالي المشاريع المعلنة خالل 

تلك الفترة، وفقًا لتقارير دولية.
كما زاد عدد المنشآت الفندقية في الدولة خالل 
عام ٢٠٢١ بنسبة ٥% مقارنة بنظيرتها لعام ٢٠٢٠ ليبلغ 
١١٤٤ منشأة، كما تم خالل فترة المقارنة نفسها تحقيق 
زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة ٨% لتصل إلى 

١9٤ ألف غرفة في كافة إمارات الدولة.
واستحوذت اإلمارات خالل السنوات الخمس األخيرة 
األجنبي  االستثمار  إجمالي  نسبته ٣١% من  ما  على 
المباشر السياحي في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، مستقطبة نحو ٢٥ مليار درهم عبر مجموعة 
من المشاريع السياحية التي ساهمت في خلق أكثر من 
١٢9٠٠ تمثل ٢9% من حصة السوق داخل المنطقة، 

بحسب تقرير صادر عن مؤسسة /إف دي آي/.
ومن المتوقع أن تستمر حالة االنتعاش التي يشهدها 
القطاع السياحي في دولة اإلمارات خالل الفترة المقبلة، 
وال سيما وأن الدولة لديها خططا استثمارية واسعة 
ومتنوعة لتطوير القطاع من أجل زيادة مساهمته في 
دعم الناتج المحلي اإلجمالي، واستقطاب أكثر من ٤٠ 

مليون زائر للمنشآت الفندقية.وام

١00 مليون سائح يزورون الدولة خالل السنوات الـ ٥ الماضية
اإلمارات تشارك العالم االحتفال بيوم السياحة العالمي بسجل حافل باإلنجازات

سجل حافل من اإلنجازات والمبادرات المبتكرة عززت مكانة الدولة على خريطة السياحة إقليميًا وعالميًا
اإلمارات إحدى أكثر الوجهات الريادية استقطابًا للسائحين من جميع أنحاء العالم بمقومات جذب متنوعة
استقطاب 19 مليون نزيل فندقي خالل عام 2021 بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزالء في 2020
المنشآت الفندقية تحقق في 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم بنمو يصل إلى 70% مقارنة بالعام 2020
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تواصــل دولــة اإلمــارات الحفــاظ علــى ريادتها 
اإلقليميــة والعالميــة وجهــة ســياحية متميزة بعد 
تحقيقهــا نقلــة نوعيــة فــي النتائــج والمؤشــرات 
التــي أكــدت التعافــي مــن الجائحــة والدخول في 
مرحلــة جديــدة مــن النمــو واالزدهــار بالتزامــن 

مــع احتفــاالت العالــم بيــوم الســياحة العالمــي.
ونجحــت دولــة اإلمــارات فــي تعزيــز مكانتهــا 
علــى خريطــة الســياحة العالميــة، لتصبــح واحدة 
مــن أهــم الوجهــات الســياحية العالميــة، بعدمــا 
جــاءت ضمــن العشــرة الكبــار عالميــًا فــي عــدد 
من مؤشــرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع 
الســياحة والســفر والفندقــة، لتعكس مــدى الثقة 
ــي والســمعة  ــدة بقطــاع الســياحة الوطن المتزاي
الرائــدة التــي حققتهــا بيئة الســياحة فــي الدولة، 
ســواء علــى مســتوى الســياحة الداخليــة أو مــن 

قبــل الســياح والــزوار الدولييــن.
وحســب بيانــات المركــز االتحــادي للتنافســية 
و اإلحصــاء، حصلــت عليهــا وكالــة أنبــاء اإلمارات 
“وام”، تصــدرت دولــة اإلمــارات المرتبــة األولــي 
عالميــًا في مؤشــر الرضا عن خدمــات النقل العام 
الصــادر عــن مؤسســة برتلســمان وإس دي إس ان 
في تقرير مؤشــر أهداف التنمية المســتدامة لعام 
٢٠٢٢ كمــا تصــدرت المرتبــة األولــي عالميــًا فــي 
التقريــر ذاتــه في نســبة الســكان الذين يشــعرون 

باألمــان فــي المشــي وحيــدًا ليال.
وجــاءت اإلمــارات فــي المرتبــة األولــي عالميًا 
أيضــا في مؤشــر الرضــا عن نظام الطــرق والطرق 
الســريعة فــي تقريــر مؤشــر االزدهار لعــام ٢٠٢١ 
الصــادر عن معهد ليجاتيــم، فيما تصدرت المركز 
األول عالميــًا فــي مؤشــر مرونــة قوانيــن اإلقامــة 
فــي تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة 

الصــادر عــن المعهد الدولــي للتنميــة اإلدارية.
ووفــق التنافســية واإلحصــاء، حلــت دولــة 
اإلمــارات فــي المرتبــة الثانيــة عالميــًا فــي مؤشــر 
القــدرة علــى التجــول فــي الليــل بأمــان الصــادر 
مــن معهــد ليجاتيــم فــي تقريــر مؤشــر االزدهــار 
لعــام ٢٠٢١، و المرتبــة نفســها فــي المؤشــر ذاته 
وذلــك فــي تقريــر تنميــة الســفر والســياحية لعام 
٢٠٢١، والصــادر عن المنتدى االقتصادي العالمي.

وحلــت اإلمــارات في المركز الثانــي عالميًا في 
مؤشــر عدد المقاعــد للرحالت الدوليــة المنطلقة 
ــدى  ــن المنت ــادر ع ــر- الص ــبوعيًا – بالكيلومت أس

ــة  ــر تنمي ــر مؤش ــي تقري ــي ف ــادي العالم االقتص
ــة  ــت الدول ــام ٢٠٢١، وحل الســفر والســياحة لع
فــي المركــز الثانــي عالميــًا فــي مؤشــر إيــرادات 

الســياحة الصــادر عــن المعهــد الدولــي للتنميــة 
اإلداريــة فــي تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية 
ــة لعــام ٢٠٢٢، فيمــا تصــدرت اإلمــارات  العالمي

المركــز الخامــس عالميًا في مؤشــر مهــارات اللغة 
الصــادر عــن المعهــد الدولي للتنميــة اإلدارية في 

تقريــر المواهــب العالميــة لعــام ٢٠٢١.
وأوضــح المركز االتحادي للتنافســية واإلحصاء 
أن اإلمــارات جــاءت فــي المركــز الســابع عالميــًا 
فــي مؤشــر جــودة الطــرق الصــادر عــن معهــد 
ليجاتيــم فــي تقريــر االزدهــار لعــام ٢٠٢١، كمــا 
تصــدرت المرتبــة نفســها عالميًا في المؤشــر ذاته 
فــي تقريــر تنميــة الســفر والســياحة لعــام ٢٠٢١ 
الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي، كمــا 
جــاءت اإلمــارات فــي المركــز الســابع عالميــًا في 
مؤشــر كفــاءة خدمــات النقــل الجوي الصــادر في 
تقرير تنمية الســفر والســياحة لعام ٢٠٢١ الصادر 

عــن المنتــدى االقتصــادي العالمي.
وجــاءت دولــة اإلمــارات فــي المركــز التاســع 
عالميــًا فــي كفــاءة خدمــات النقــل العــام الصــادر 
فــي تقريــر تنميــة الســفر والســياحة لعــام ٢٠٢١ 
الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي فيمــا 
تصــدرت المركــز العاشــر عالميًا في مؤشــر جودة 
ــة  ــي للتنمي ــد الدول ــن المعه ــادر ع ــاة الص الحي
ــام  ــة لع ــر المواهــب العالمي ــي تقري ــة ف اإلداري
٢٠٢١، كمــا تصــدرت المركــز العاشــر فــي عــدد 
شــركات الطيــران العاملــة الصــادر عــن المنتــدى 

االقتصــادي العالمــي.
ــز  ــي المرك ــك ف ــارات كذل ــة اإلم ــت دول وحل
العاشــر عالميًا في مؤشــر كفــاءة خدمات الموانئ 
البحريــة الصادر عن المنتــدى االقتصادي العالمي 
فــي تقريــر مؤشــر تنميــة الســفر والســياحة لعــام 
٢٠٢١، كمــا حلــت فــي التقريــر ذاتــه فــي المركز 
العاشــر عالميــًا في مؤشــر عــدد الغــرف الفندقية 

ومؤشــر جــودة مراكــز المدن.
ــرات  ــذه المؤش ــارات له ــدارة اإلم ــد ص وتؤك
التنافســية الرياديــة لكفــاءة السياســات الســياحية 
المســتدامة التــي تتبناهــا دولة اإلمــارات، ونجاح 
ــي تصــب  ــادرات والحمــالت والمعــارض الت المب
ــورة  ــزه بص ــياحة وتعزي ــاع الس ــة قط ــي خدم ف
مســتمرة، وقــوة المنتــج الســياحي الوطنــي ومــا 
ــدة ومقاصــد  ــات رائ ــن خدم ــة م ــه الدول تمتلك
ســياحية جاذبة وبنية تحتية ســياحية متطورة.وام

في يوم السياحة العالمي
اإلمارات ضمن الـ »10« الكبار عالميا في تنافسية السياحة

اإلمارات في المرتبة األولي عالميًا في مؤشر الرضا عن خدمات النقل العام ونظام الطرق
الدولة المرتبة األولي عالميًا في نسبة السكان الذين يشعـرون باألمان في المشي وحيدًا لياًل
الدولة األولى عالميًا في مؤشر مرونة قوانين اإلقامة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية
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الجوجيتســو تألقها في تنظيم الفعاليات 
الناجحة في عدة أماكن بالتزامن، وأقامت 
ــي  ــة ف ــارات مختلف ــي ٥ ق ــوالت ف ٥ بط

غضون ٤٨ ســاعة.
ــي  ــا ٢٤ و٢٥ ســبتمبر الحال وشــهد يوم
جوالت بروكسل وشيكاغو وسول وبرازيليا 
ــدوري  ــة ال ــن بطول ــدا بأنجــوال ضم ولوان
الدولــي، لتعــزز رابطــة أبوظبــي لمحترفي 
الجوجيتسو مكانة العاصمة أبوظبي واتحاد 
اإلمــارات للجوجيتســو كأكبــر مطــور للعبة 

ــي العالم. ف
وأصبحــت إقامة هــذه الجوالت الـ٥ في 
آن واحــد شــهادة نجــاح جديــدة لرابطــة 
أبوظبــي لمحترفــي الجوجيتســو وقدراتهــا 
التنظيميــة، خاصــة وأنها دأبت على تنظيم 
هــذه الفعاليــات المتزامنــة فــي أكثــر مــن 
مناســبة ســابقة لكنهــا قدمــت مزيــدا مــن 
ــوالت  ــم الج ــرة بتنظي ــذه الم ــادة ه اإلج
ــون  ــة ليك ــارات مختلف ــي ٥ ق الخمســة ف

النشــاط والنجــاح فــي كل أنحــاء العالــم.
ولــم يقتصــر األمــر علــى هــذا التنظيــم 
المميــز للبطــوالت فــي آن واحــد وبهــذه 
األعــداد الهائلــة مــن المشــاركين فــي كل 
جولــة وإنما حرصت الرابطــة خالل الفترة 
الماضيــة أيضــا علــى إقامــة دورات تأهيــل 
للحــكام في »مصر« تمهيــدا إلقامة العديد 
مــن الفعاليــات والبطوالت التي ســتنظمها 
الرابطــة الموســم المقبــل، مــا أثمــر نجــاح 
أكثــر من ٢٠ حكما مصريــا مؤهال للتحكيم 
ــمي  ــد ورس ــكل معتم ــاط بش ــى البس عل
ــر  ــا لتصريحــات طــارق البحــري مدي وفق
عــام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتســو 
الــذي أكــد أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد 
انضمــام جمهوريــة مصــر العربيــة لخارطة 
البطــوالت الدوليــة التــي تنظمهــا الرابطة، 
خاصــة فــي ظــل وجــود أكثــر مــن ٥٠٠٠ 
العب والعبة داخل مصر يمارســون رياضة 

الجوجيتسو.
وعــن الجــوالت الخمــس التــي أقيمــت 
فــي ٥ مــدن بـــ ٥ قارات فــي آن واحد قال 
البحــري: » كانــت انطالقــة هــذه الجوالت 
الخمــس مــن خــالل جولــة بروكســل ضمن 
بطولــة الــدوري الدولــي لرابطــة أبوظبــي 
لمحترفي الجوجيتسو للبدلة وبدون بدلة، 
والتي فتحت الباب للمشــاركين من جميع 

الجنســيات واألحزمة والفئات«.
وفي منافســات الحــزام األســود للرجال 
وزن 77 كجــم للمحترفيــن، فــاز البرازيلــي 
بابلــو دترا من نادي بني ياس للجوجيتســو 
بالذهبيــة إثــر تغلبــه على الفرنســي حيدر 
عبــاس، فيمــا أحــرز ذهبيــة الحزام األســود 
لــوزن ٨٥ كجــم التونســي أحمــد العريبــي 
بالفوز على األلماني فراس الحامد. وحصد 
الكنــدي جاكــوب ماكنــزي ذهبيــة الحــزام 
األســود لألســاتذة عن وزن 77 كجم بتغلبه 

علــى اإلنجليــزي والتــر بارنز.
وفــي منافســات الســيدات، حصــدت 
الهولنديــة روز الشــاروني ذهبيــة الحــزام 
البنياألســود عن وزن ٦٢ كجم على حساب 
البرتغالية رافاييال روزا، وحصلت كاتيوسيا 

ــة  ــى ذهبي ــا بيســاو عل ياســميرا مــن غيني
الحزام البنياألســود لــوزن 9٥ كجم بفوزها 

علــى اإليطاليــة ســيلفيا ســكومبارين.
وفــي اليــوم نفســه ٢٤ ســبتمبر، وعلــى 
ــل،  ــن بروكس ــرات م ــد آالف الكيلومت بع
ــي  ــدوري الدول أقامــت الرابطــة ضمــن ال
المتحــدة  بالواليــات  شــيكاغو  بطولــة 
األمريكيــة لنــزاالت البدلــة وبــدون البدلة.

وأســفرت منافســات الحــزام األســود 
للرجــال لــوزن 77 كجم عن فــوز البرازيلي 
تياجــو ماكــدو بالذهبيــة إثــر تغلبــه علــى 
األمريكــي نيكــوالس مارتينيــز، كمــا أحــرز 
الكنــدي جاســتن بريمــروز ذهبيــة الحــزام 
األســود لــوزن 9٤ كجــم بالفــوز علــى 
وحقــق  فانديفانتــر،  كــوري  األمريكــي 
جوســتافو كاربيــو مــن بيــرو ذهبيــة وزن 
ــعيد  ــي س ــى المغرب ــه عل ــم بتغلب ٦9 كج
حاتــم فــي فئــة الحــزام األســود لألســاتذة.

وفــي منافســات الســيدات، حصــدت 
األمريكيــة أدريــان إينيكيــس ذهبية الحزام 
البنياألســود لــوزن ٥٥ كجــم بتغلبهــا علــى 
وفــازت  تومــاس،  رونتريــس  مواطنتهــا 
ــة  ــى الكندي ــة أليكســا يانيــس عل األمريكي
ــزام  ــة الح ــرز ذهبي ــر لتح ــروك توفليمي ب

ــوزن 9٥ كجــم. البنياألســود ل
وعلــى صعيــد الــدول، كانــت الصــدارة 
المتحــدة األمريكيــة برصيــد  للواليــات 
٣٣٢٠٠ نقطــة، وتلتهــا كنــدا ٣٦٠٠ نقطــة، 
ثــم البرازيــل ١٦٠٠ نقطــة فــي المركزيــن 
الثانــي والثالــث علــى الترتيــب، وذهبــت 
جائــزة أفضــل أكاديميــة لفريــق كارلســون 
جرايســي األمريكــي برصيــد ٣٦٠٠ نقطــة.

وفــي اليــوم التالــي ٢٥ ســبتمبر، حــط 

الــدوري الدولي لرابطــة أبوظبي لمحترفي 
ــة  ــول عاصم ــي س ــه ف ــو رحال الجوجيتس
كوريــا الجنوبيــة بقــارة آســيا، وذلــك فــي 

منافســات البدلــة.

وتغلــب بطل الحزام األســود جي هيون 
يونــج مــن كوريــا الجنوبية علــى المنغولي 
إردنيباتار ليحصد ذهبية وزن ٦٢ كجم، كما 
تفوق الكوري الجنوبي هيي ســونج جونج 

ــار باتســوخ ليحــرز  ــي باتباي ــى المنغول عل
ذهبيــة الحزام األســود لــوزن 77 كجم.

وفــاز الكــوري اآلخــر دونــج يونــج لــي 
ــي أروينتســوج باســاندورج  ــى المنغول عل

ليحــرز ذهبيــة الحــزام األســود لــوزن ٨٥ 
كجــم، كمــا تغلــب األســترالي كريســتوفر 
نينــي على الكوري الجنوبي انيونج تشــوي 

ليحــرز ذهبيــة وزن 77 كجــم.
وفي منافسات السيدات، فازت ناهيون 
كيــم مــن كوريــا الجنوبيــة علــى مواطنتهــا 
ــزام  ــة الح ــدت ذهبي ــو وحص ــارك يونج ب

البنفســجي لــوزن ٤9 كجــم.
وعلــى صعيــد الــدول، حصــدت كوريــا 
الجنوبيــة المركــز األول برصيــد ٤٤١٠٠ 
نقطــة، وتلتهــا منغوليــا ١١١٠٠ نقطــة، ثم 
الواليات المتحدة األمريكية ١١٠٠ نقطة في 
المركزيــن الثانــي والثالــث علــى الترتيب. 
وفــازت أكاديمية دي الريفــا بجائزة أفضل 

أكاديميــة برصيــد 97٠٠ نقطة.
ــا  ــة برازيلي ــة جول ــت الرابط ــا نظم كم
بأميــركا الالتينيــة فــي ٢٥ ســبتمبر، وفــاز 
البرازيلــي تياغــو فييــرا علــى مواطنــه 
رودريجــو فريتــاس ليحــرز ذهبيــة وزن 
٦٢ كجــم، كمــا تغلــب البرازيلــي رافاييــل 
ــرا  ــل موري ــه ناتاناي ــى مواطن ســانتوس عل
وتــوج بذهبيــة وزن ٦9 كجم، وفاز ديريك 
ليــال علــى ولينجتــون ألميــدا فــي مواجهة 
برازيليــة أخرى على ذهبية وزن 77 كجم.

وفي منافسات السيدات، فازت أندريسا 
تولينتينــو علــى لوســيني موراييــس لتحصد 
ــا  ــازت آن ــا ف ــم، كم ــة وزن ٦٢ كج ذهبي
برانــداو على مايــرا فيريرا وتوجت بذهبية 

وزن 9٥ كجم.
وعلــى صعيد الــدول، حصلــت البرازيل 
علــى المركــز األول برصيد ١٤٣9٥٠ نقطة، 
وتلتها البرتغال 7٠٠ نقطة واإلكوادور ٦٠٠ 
نقطــة، وفــازت أكاديميــة باليــدس بجائزة 

أفضــل أكاديمية برصيــد 9٤٥٠ نقطة.
وكانــت البطولة الخامســة فــي العاصمة 
األنجولية لواندا مساء أمس األول، وأسفرت 
منافســات المحترفيــن األنجوليين أصحاب 
األحزمة البنفسجية عن فوز هيالريو وامي 
ــة  ــج بذهبي ــس والتتوي ــو نيفي ــى ماركي عل
وزن ٥٦ كجــم، وفــوز أبديــل كارجيانــو 
ــة  ــى أليانتشــا كاريانجــو وإحــراز ذهبي عل

وزن ٦٢ كجــم.
وعلــى صعيــد الــدول، حصلــت أنجــوال 
علــى المركــز األول برصيد ٢٠٨7٠٠ نقطة، 
وتلتهــا الواليات المتحــدة األمريكية ١٤٠٠ 
ــازت  نقطــة، والبرتغــال ١٠٠٠ نقطــة، وف
أكاديمية »زد وان« بجائزة أفضل أكاديمية 

برصيــد ٣9٨٥٠ نقطة.
وأكــد طــارق البحــري أن ســعادة عبــد 
المنعم الهاشمي رئيس االتحادين اإلماراتي 
واآلســيوي النائــب األول لرئيــس االتحــاد 
الدولــي يتابــع بطوالت الرابطــة أوال بأول، 
ــوالت  ــة البط ــي إقام ــع ف ــب بالتوس وطال
ــد مــن  ــق المزي بمختلــف القــارات لتحقي
نشــر اللعبــة، وتوفيــر أفضل بيئة تنافســية 
لالعبين والالعبات، بما يؤهلهم للمشــاركة 
فــي البطــوالت القاريــة والعالميــة، وبمــا 
ــة  ــة أبوظبــي كعاصمــة عالمي يخــدم مكان
لتلــك الرياضــة التي تســهم في بنــاء أجيال 

ــتقبل«.وام قوية للمس

نظــم اتحــاد المصارعــة والجــودو 
مهرجانــًا مميــزًا لبراعــم الجــودو بصالــة  
الهيئــة العامة للرياضــة بالفجيرة، وذلك 
برعايــة ســعادة محمــد بــن ثعلــوب 
الدرعــي رئيس االتحــاد ،وذلك بالتعاون 
ــة،  ــون القتالي ــرة للفن ــادي الفجي ــع ن م
وشــهد المهرجــان األول لموســم ٢٠٢٢ 
– ٢٠٢٣ مشــاركة أكثــر مــن ٢٠٠ برعمًا، 
وســط حضــور كبيــر مــن مســؤولي 
االتحــاد واألنديــة وكذلــك مســؤولي 
الفئــات العمريــة فــي هــذه األنديــة 
وبعــض العائــالت، ليعطي صــورة رائعة 
ومطمئنــة لمســتقبل الجــودو االماراتــي 
ــذي  ــدًا لجهــود االتحــاد ال ، وناتجــًا جي
أعلــن فــي اجتماعه األول عقــب تجديد 
الثقــة فيــه لــدوره قادمــة حتــى ٢٠٢٤ ، 
المزيــد مــن االهتمــام بقطــاع المراحــل 
الســنية للجــودو وتوفير كافــه متطلبات 

النجــاح لقاعدتــه .
وشــهد المهرجــان إقامــة العديــد من 
المباريات التنافســية بين براعم األندية، 
والتــي تهــدف لمزيــد من االحتــكاك في 

أجــواء تنافســية ال فائز فيهــا، في تجربة 
فريــدة ومميــزة مــن قبل لجنــة الجودو 
المحلــي باالتحاد التــي بذلت الكثير من 
الجهد في ســبيل إنجاح التجمع السنوي 
للبراعــم الجودو، وذلــك بحضور الجهاز 

الفنــي للمنتخبات الوطنية.
ــوب  ــن ثعل وثمــن ســعادة محمــد ب
التجربــة   ، االتحــاد  رئيــس  الدرعــي 
االفتتاحيــة لبراعــم الجــودو االماراتــي، 
موجهــًا بمواصلــة العمــل مــن أجــل 
خلــق قاعــدة عريضــة مــع توفيــر كافــة 
متطلبات النجاح لتحفيز الصغار لمواصلة 
المشوار في مجال اللعبة..وشكر الدرعي 
كافــه الجهــات التي ســاهمت في إنجاح 
مهرجــان البراعــم وخص بالشــكر رئيس 
وأعضــاء نــادي الفجيرة للفنــون القتالية 
علــى تعاونهم الصادق المســتمر، وثمن 
جهود األندية المشــاركة في المهرجان، 
مما ســاهم في خروج المهرجان بصورة 
رائعة، أكدت على تمّيز الفئات العمرية 
فــي مختلــف األنديــة، وعكســت ســعي 
الجميــع إلى توســيع قاعــدة اللعبة وهو 
ما يدعو للتفاؤل بمستقبل زاهر للجودو 

االماراتي.

نجـاح باهــر لمهرجــان بـراعــم الجـودو فـي الفجـيـرة
الفجيرة - الوطن

رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تبهر العالـم بتنظيم 
5 بطوالت في 5 قارات خالل 48 ساعة

جوالت بروكسل وشيكاغو 
وسول وبرازيليا ولواندا 

بأنجوال ضمن بطولة 
الدوري الدولي

تعزيز مكانة العاصمة 
أبوظبي واتحاد اإلمارات 
للجوجيتسو كأكبر مطور 

للعبة في العالم

إقامة الجوالت الـ5 في آن 
واحد شهادة نجاح جديدة 
لرابطة أبوظبي لمحترفي 

الجوجيتسو
دورات تأهيل للحكام 

في مصر تمهيدًا إلقامة 
العديد من الفعاليات 

والبطوالت الموسم المقبل
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localdept@al-watan.ae العدد )٣٨٥٦( األربعاء ٢ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م

علــى الرغــم مــن أن عمــر األرض يبلــغ ٤.٥٤٣ 
مليــار ســنة، إال أنهــا لــم تنتــه مــن تكويــن نفســها، 
ــرة  ــا« بجزي ــرة »تتحفن ــذه الم ــل وه ــم تكتم ول

جديــدة كاملــة.
وفــي ١٠ ســبتمبر، اســتيقظ بــركان خامــد تحت 
المــاء فــي جنــوب غــرب المحيــط الهــادئ، بعــد 
١٦ عامــا مــن الســبات العميــق، وبــدأ فــي نضــح 
الحمــم البركانية، وفقا لمرصد األرض التابع لناســا.

ويقــع البــركان علــى سلســلة من التــالل في قاع 
البحــر تمتــد مــن نيوزيلندا إلى تونغــا، والتي تتميز 
بأعلــى كثافــة من البراكيــن تحت الماء فــي العالم.

وبعــد ١١ ســاعة مــن انــدالع البــركان، ارتفعــت 
جزيــرة جديــدة فــوق ســطح المــاء، حيــث تجّمــع 
ــل،  ــدة بالكام ــرة الجدي ــي الجزي ــطء ف الحطــام بب

والتــي تضخــم حجمهــا فــي غضــون بضعــة أيــام.
وكــّون بــركان Home Reef، وهــو بــركان تحت 
المــاء فــي المحيــط الهــادئ يقــع في تونغــا جنوب 
غــرب فافــاو، الجزيرة الجديدة بإخــراج أعمدة من 
البخــار والرمــاد، وإرســال شــظايا الحمــم البركانيــة 

والصخــور وتغيير لــون الميــاه المحيطة.

 ٢-Operational Land Imager والتقــط جهــاز
)OLI-٢(، منظــرا طبيعيــا لأللــوان للجزيــرة الفتية 
ــارة عــن مستشــعر  ــاز عب فــي ١٤ ســبتمبر، والجه

علــى متــن القمــر الصناعــي »الندســات 9«.
ــة ناســا، تشــير األبحــاث الســابقة  ووفقــا لوكال
ــديدة  ــة ش ــر الحمضي ــاه البح ــدة مي ــى أن أعم إل
الحــرارة تحتــوي علــى جســيمات وشــظايا صخريــة 

ــت. ــة وكبري بركاني
ــة  ــات الجيولوجي ــي الخدم ــون ف ــّدر الباحث وق
فــي تونغــا مســاحة الجزيــرة بـــ ٤٠٠٠ متــر مربــع 
ــوق  ــا( ف ــار )٣٣ قدم ــاع ١٠ أمت ــدان( واالرتف )١ ف

ــي ١٤ ســبتمبر. مســتوى ســطح البحــر ف
ــرة لتغطــي  ــول ٢٠ ســبتمبر، نمــت الجزي وبحل

ــة(. ــع )٦ أفدن ــر مرب ٢٤٠٠٠ مت
وقالــت الخدمــات الجيولوجيــة فــي تونغــا فــي 
تحديــث صــدر فــي ٢٠ ســبتمبر: »يشــكل البــركان 
مخاطر منخفضة على الطيران وسكان فافاو وهاباي. 
ومــع ذلــك، ُينصح جميــع البحارة باإلبحار لمســافة 
تزيــد عــن ٤ كيلومتــرات مــن Home Reef حتــى 

إشــعار آخر«.وكاالت

ــالل  ــًا خ ــًا فني ــا عرض ــة ريهان ــّدم النجم تق
استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية 
لبطولــة كرة القــدم األمريكية )ســوبربول( في 
فبرايــر المقبــل، علــى مــا أعلنــت شــركة »آبل 
ميوزيــك«، الراعي الرئيســي لهذا العرض الذي 
يحظــى بجماهيرية كاســحة وتأثير مالي هائل.

وكتبــت »آبل ميوزيك« علــى تويتر »ريهانا 
ســتكون علــى المســرح« فــي ١٢ فبراير ٢٠٢٣ 
فــي غلينديــل في والية أريزونا خــالل المباراة 
النهائيــة لبطولة كــرة القدم األمريكية، الحدث 
ــات  ــي الوالي ــر اســتقطابًا للمشــاهدين ف األكث

المتحدة.
وشــارك الحســاب صــورة نشــرتها علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي النجمــة صاحبــة 
الكثيــر مــن األغنيــات الضاربة بينهــا »أمبريال« 
و«دايمنــدز«، ُتظهــر يدهــا مزينــة بالوشــم 
ــرة  ــة ك ــي رياض ــتخدمة ف ــرة مس ــل ك وتحم

ــة. ــدم األمريكي الق
وترّكــز المغنيــة المتحــدرة مــن باربــادوس، 
منذ ســنوات على نشــاطات تجارية خارج إطار 

الموســيقى، لتكــرس نفســها خصوصــًا لعالمتها 
التجاريــة لمســتحضرات التجميل »فينتي«.

وأصبحــت ريهانــا التــي خاضــت أيضــًا غمار 
الموضة بنجاح، مليارديرة إثر توظيفها الشهرة 
التي اكتســبتها في مجال الفن إلطالق ماركات 

للمالبس الداخلية والماكياج واألزياء.
ــا ومغنــي الــراب ايســاب  واســتقبلت ريهان
روكــي طفلهمــا األول فــي ١٣ مايــو فــي لــوس 

أنجليــس.
وال تــزال تتحفــظ المغنيــة عن موعد إصدار 
ألبومهــا التالــي، فيمــا يعــود آخــر أعمالهــا إلى 

العام ٢٠١٦.
ــوبربول  ــاراة س ــهدت مب ــا، ش ــل ريهان وقب
ــة  ــر الماضــي عروضــًا فني ــي فبراي ــرة ف األخي
لمغنين معروفين هم دكتور دري وسنوب دوغ 
وكيندريــك المــار ومــاري جي بليــج وإيمينيم.

وشهدت مباريات »سوبربول« في السنوات 
األخيرة عروضًا ألسماء بارزة في مجال الغناء، 
بينهــم الفنــان الكنــدي ذي ويكند ســنة ٢٠٢١، 

وجنيفر لوبيز وشاكيرا عام ٢٠٢٠.وكاالت

أعلنت »دار كريستيز« أمس  األول االثنين، أن 
ماسة وردية عمالقة، وهي حجر نادر للغاية، سُتعرض 
في مزاد بجنيف في نوفمبر(، وقد تصل قيمتها إلى 

٣٥ مليون دوالر.
هذه الجوهرة التي يزيد وزنها على ١٨ قيراطًا 
هي أكبر ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه 
الجودة ُتطرح للبيع في المزاد على اإلطالق، حسب 
»دار كريستيز«. وقد ُقدرت قيمة الماسة التي ستباع 
بالمزاد ألول مرة في ٨ نوفمبر، بسعر يراوح بين 

٢٥ و٣٥ مليون دوالر.
وضعت الماسة على خاتم، ويحيط بها من الجانبين 
ماسة بيضاء كبيرة. وتزن هذه الماسة ١٨.١٨ قيراط 
بالضبط، وهو رقم يحمل دالالت إيجابية وفق كريستيز.

وقالت أنجيال بيردين الخبيرة في الدار لـ»وكالة 
الصحافة الفرنسية«: »إن وزنها المالئم البالغ ١٨.١٨ 
قيراط يجلب في الواقع حظًا سعيدًا للمالك الجديد«. 

العثور  النادر جدًا  مضيفة: »إنه حجر جميل، من 
على ماسة وردية، ماسة وردية فاتحة بهذا الحجم، 
وال أعرف أين يمكن إيجاد واحدة أخرى مشابهة«.

وُتعد »فورتشن بينك« أكبر ماسة وردية المعة على 
شكل إجاصة ُتطرح للبيع في المزاد حتى اآلن، ولكن 
بيعت ماسات أخرى أكبر حجمًا على شكل وسادة.

في العام ٢٠١٨، باعت »كريستيز« ماسة وردية 
في  ليغاسي«،  »بينك  قيراط،  عيار 9٦.١٨  مذهلة 
مقابل أكثر من ٥٠ مليون فرنك سويسري، أو ٤9.9 
قياسي  سعر  وهو  الوقت،  ذلك  في  دوالر  مليون 

للقيراط لحجر من هذا اللون.
واشترت هذه الماسة المقطوعة بالزمرد والمكتشفة 
قبل نحو قرن في جنوب أفريقيا، شركة المجوهرات 
األميركية »هاري وينستون«، التابعة لمجموعة الساعات 
على  تسميتها  أعادت  التي  »سواتش«  السويسرية 

الفور بـ»وينستون بينك ليغاسي«.وكاالت

تسعى سيدة أعمال اندونيسية لتحويل جبال من 
النفايات البالستيكية المرمية في شوارع العاصمة جاكرتا، 
والتي غالبًا ما يكون مصيرها الرمي في البحر، إلى 
مصدر رزق لكثيرين. ومنذ إنشائها قبل ست سنوات، 
أعادت شركة »تريدي أوازيس غروب« التي تضم ١٢٠ 
موظفًا تدوير ٢٥٠ مليون زجاجة بالستيكية. وتقول 
لوكالة  عامًا(   ٣٥( كورنياواتي  ديان  الشركة  مؤسسة 
فرانس برس »ال يمكنني تخّيل العبوات البالستيكية 
المستعملة كنفايات، فهي تشكل بالنسبة لي مادة ثمينة 
في مكان غير مناسب لها«. وبدأت إندونيسيا تعمل على 
تقليص حجم نفاياتها البالستيكية ليصل إلى ٣٠% في 
غضون ثالث سنوات، في مهمة ضخمة باألرخبيل الواقع 
جنوب شرق آسيا والذي يضم نحو ٢7٠ مليون نسمة 
وحيث ال تزال إعادة تدوير النفايات ممارسة محدودة.

وتنتج اندونيسيا نحو 7.٨ مليون طن من النفايات 
البالستيكية سنويًا، أكثر من نصفها ال ُيجَمع أو ُيعاد 

تدويره، بحسب البنك الدولي. وفي مصنعها الواقع في 
مقاطعة بنتن القريبة من العاصمة، تتلقى شركة ديان 
كورنياواتي النفايات البالستيكية من مراكز إعادة التدوير 

في جاكرتا التي تعّد ٣٠ مليون نسمة.
ثم ترسل الشركة البالستيك المعاد تدويره إلى دول 
أوروبية وإلى السوق المحلية كذلك، بهدف تحويل هذه 
المادة إلى أغلفة أو منسوجات. وتخّلت ديان كورنياواتي 
عن وظيفتها كمستشارة لتنشئ شركتها بهدف مواجهة 
الخطر الكبير الناجم عن النفايات البالستيكية في رابع 

أكثر بلدان العالم تعداداً بالسكان.
وعاينت ديان كونها واحدة من مؤسسي حركة »بيتش 
كلين أب جاكرتا« )تنظيف الشاطئ في جاكرتا( التي تتولى 
تنظيف شواطئ العاصمة، كميات النفايات البالستيكية 
غير المعالجة التي تصل إلى البحر وشعرت بالعجز في 
مواجهة هذه الكارثة التي تهدد النظام اإليكولوجي 

البحري.وكاالت

األرض »تلد« جزيرة جديدة في المحيط الهادئ بعد »مخاض« بركاني تحت الماء ريهانا تعود إلى المسرح خالل مباراة »سوبربول«

»فورتشن بينك« ماسة وردية عمالقة في مزاد بجنيف اندونيسية تعالج جبااًل من النفايات البالستيكية في »جاكرتا«

انطلق أسبوع الموضة في باريس االثنين الماضي، 
مع عرض ألحد تالمذة المصمم الشهير جان بول 
غوتييه، فيما يترقب المتابعون أول مشاركة للبريطانية 

فيكتوريا بيكهام في هذا الحدث الفرنسي.
وعلى جري العادة، يركز اليوم األول من الحدث 
على المصممين الشباب، مع عرض افتتاحي للمالبس 
النسائية لتشكيلة ربيع وصيف ٢٠٢٣ ضمن مجموعة 
المصمم فيكتور وينسانتو البالغ ٢٨ عامًا، وهو 
راقص سابق تدرب على يد غوتييه قبل إطالق 

عالمته التجارية في ٢٠٢٠.
وقال وينسانتو إن مجموعته هي »إعالن حب« 
من أبناء جيله، مستوحى من زمالئه المصممين 
الشباب. وأشار المصمم الذي غّير لون شعره حديثًا 
إلى البرتقالي، إلى أن الناس يبحثون عن »اإلبداع 
في  والفكاهة« في مالبسهم  والجنون  والحرية 

الوقت الحالي.
وعلى غرار مصممين كثيرين من أبناء جيله، 
يركز وينسانتو على االستدامة، إذ إن كل تصميماته 
تقريبًا مصنوعة من فائض المخزون من العالمات 
التجارية األخرى، وأيضًا على مبدأ عدم اإلقصاء.

ويشمل عرض وينسانتو أيضًا مجموعة أقيمت 
خصيصا لفتيات فرقة »اليتسوم« للبوب الكوري 
الجنوبي، اللواتي سيظهرن عبر الصور المجسمة 
)هولوغرام( في نهاية العرض. وستباع المجموعة 
الرقمية على شكل »ان اف تي« في عالم الميتافيرس 

االفتراضي الموازي.
الموضة  ألسبوع  الرسمي  البرنامج  ويشمل 
تجارية.  مئة عالمة  الفرنسي عروضًا ألكثر من 
وقد عادت الماركات كلها تقريبًا إلى تقديم عروض 
حضورية، بعدما تحولت إلى العروض االفتراضية 
خالل جائحة كورونا، بينها ديور وشانيل وبالنسياغا 

وستيال ماكارتني وإيسي مياكي.وكاالت

تحل اإلعالمية اللبنانية رّيا أبي راشد ضيفة في حلقة 
خاصة في »أهاًل سمسم«، وهو برنامج األطفال الحائز 
يا سمسم«  »افتح  مبتكرو  يقدمه  والذي  جوائز،  على 
وبرامج »سسمي ستريت« )Sesame Street( حول العالم.

ويكمن الهدف التعليمي األساسي لموسم »أهاًل سمسم« 
الحالي، هو تعزيز قدرات األطفال على حل المشكالت 
من خالل تجنيد خيالهم، ما يعتبر عنصرًا حيويًا في قدرة 
األطفال على التكيف، ولرفاههم االجتماعي والعاطفي.

الحلقة  في  خاصة  كضيفة  راشد  أبي  ظهور  ويشّدد 
األخيرة من الموسم على أهمية الخيال لألطفال فيما هم 
يتعاملون مع العقبات اليومية، خاصة أن  هذا البرنامج 
إنساني  برنامج  من  جزءًا  يشكل  التلفزيوني  التعليمي 
من  المتضررة  واألسر  األطفال  دعم  إلى  يهدف  أوسع 

األزمات في مختلف أنحاء المنطقة.
للبرنامج  المشرفة  األولى والمنتجة  المديرة  وتقول 
إستي برداناشفيلي: »نحن في غاية الحماس للعمل مع 
رّيا أبي راشد، فباإلضافة إلى كونها متعددة المواهب، 
تعتبر رّيا نموذجًا يحتذى به للكثيرين في المنطقة، وهي 
مثال حقيقي على أهمية سعي المرء وراء أحالمه. نأمل 
أن تلهم رّيا مشاهدينا الصغار لإليمان بأنفسهم، وتجنيد 

خيالهم، والسعي بثقة لتحقيق أهدافهم«.
وبدورها عّلقت رّيا أبي راشد على هذا التعاون بالقول: 
»كان تصوير حلقة أهاًل سمسم مميزًا بشكل خاص، ليس 
فقط لما تعنيه لي شخصيات البرنامج، ولكن أيضًا بسبب 
الحماس الشديد الذي غمر ابنتي عندما علمت باألمر. 
إلى ذلك، فإن األجواء الرائعة في موقع التصوير أضفت 

على اليوم خصوصية أكثر«.وكاالت

كشــف أحد كبــار الطهاة األســتراليين عن أفضل 
نصائحه في طهي األسماك، لتحويل أبسط األطباق 

إلــى أطباق رائعة ومتميزة.
شــارك الطاهي األســترالي الشــهير جوش نيالند، 
مــن ســيدني، العديــد مــن نصائحــه وحيلــه لطبــخ 
وإعــداد الســمك مــع صحيفة ديلــي ميل أســتراليا، 

علــى النحــو التالي:
ــمك  ــر الس ــر لتحضي ــر س ــد إن أكب ــول نيالن يق
فــي المنــزل هــو عــدم غســل الســمك. وإذا كنــت 
ــم غســلها، فضــع شــرائح  ــد اشــتريت ســمكة ت ق
ــة  ــي الثالج ــا ف ــاص، وضعه ــى رف خ ــه عل الفيلي
مكشــوفة لمــدة ٤-٥ ســاعات علــى األقل للســماح 
للجلــد بالجفــاف قليــاًل بحيــث يصبــح طريًا وهشــًا 

عنــد قليــه.
يقــول نيالنــد إن إزالــة الطبقــة الزجاجيــة مــن 
عيــن الســمكة، يســاعد علــى إضفــاء طعــم جديــد 

للســمك لــم نعهــده مــن قبــل.
ينصــح نيالنــد بطهي الســمك على جانــب واحد 
فقــط وعــدم تقليبــه حتــى ينضــج الجانــب اآلخــر، 
ألن ذلك يســمح للحرارة بالوصول بشــكل تدريجي 
إلــى جميــع أنحــاء الســمكة ويصبــح الجلــد بهــذه 
الطريقــة مقرمشــًا وذهبيــًا. وكشــف الطاهــي أن 
طهــي الســمكة علــى الجانبيــن يــؤدي إلــى جفــاف 
اللحــم لــذا فــإن اســتخدام الجلــد كحمايــة يســاعد 

علــى منع حــدوث ذلــك.وكاالت

توصل فريق بحثي من كلية اآلثار في جامعة 
إصابة  أول  توثيق  إلى  األسترالية،  »فليندرز« 
محتملة في التاريخ بـ»متالزمة الجيوب األنفية 
الصامتة«، وذلك عند الملكة الفرعونية مرس 
الرابعة،  األسرة  إلى  تنتمي  التي  الثالثة،  عنخ 
وهي ابنة الملكة حتب حرس الثانية، واألمير 

كاوعب، وحفيدة الملك خوفو.
الصامتة  األنفية  الجيوب  متالزمة  وتتميز 
بتضخم الملتحمة غير المؤلم ونقص االنسياب 
الناجم عن تدهور تدريجي مزمن في الجيوب 
األنفية العلوية مع ظهوره في مرحلة البلوغ، 
وتظهر بين العقدين الثالث والخامس من العمر، 
وُتشخص بشكل متزايد نتيجة االستخدام واسع 
 ،)CT( النطاق اليوم للتصوير المقطعي المحوسب
وُوِصفت هذه الحالة أول مرة في عام ١9٦٤، 
بينما تم تقديم مصطلح »متالزمة الجيوب األنفية 

الصامتة« الحقًا في عام ١99٤.
وخالل دراسة الفريق البحثي للجزء الخلفي 
والعلوي من الجمجمة )القحف( في العائالت 
الملكية المصرية، لفتت صور جمجمة الملكة مرس 
عنخ الثالثة، انتباه الباحثين بسبب المدارات ذات 
الشكل غير المعتاد، وقبة الجمجمة والمناطق شبه 
المدارية، ليحللوا قياسات الجمجمة، باستخدام 
التقنيات ثالثية األبعاد، ويخلصوا إلى احتمال 
معاناتها من متالزمة »الجيوب األنفية الصامتة«.

واعتمد الفريق البحثي في بناء الصورة ثالثية 
األبعاد على بيانات وّفرها تقرير التنقيب عن 
مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة، وكذلك السجل 
التشريحي لها الذي قدمه العالم دنهام وسيمبسون 
قياسات  وضع  إلى  أدى  ما  وهو  ١97٤؛  عام 
المحتملة  اإلصابة  الكتشاف  قادت  باثولوجية 
بالصور  مصحوبة  عنها  ُأعلن  والتي  بالمرض، 
ثالثية األبعاد في دراسة نشرت أخيرًا بدورية 

»األنثروبولوجيا«.وكاالت

 فيكتوريا بيكهــام تشــارك
في أسبوع الموضة باريس

 ريا أبي راشــد مقدمـــة لبرنامــج
»أهـــال يـا سمســم«

طاٍه مشهور ينصح بطهـي السمك 
على جانب واحد فقط

إصابة محتملة لحفيدة خوفو 
بـ»الجيوب األنفية الصامتة«

أعلنت اللجنة المعنية باختيار الفيلم الذي يمثل إيطاليا 
في مسابقة األوسكار العام المقبل أنها صوتت لصالح 
فيلم »نوستالجيا« للمخرج ماريو مارتوني. وذكرت 
وكالة األنباء اإليطالية »أنسا«، أن الفيلم مأخوذ عن 
رواية للكاتب إيرمانو ريا تحمل االسم ذاته. ويقوم 
ببطولته الممثل بييرفرانشيسكو فافينو الذي يلعب 

دور رجل يعود إلى مدينة نابولي جنوبي إيطاليا بعد 
٤٥ عامًا قضاها في أفريقيا والشرق األوسط ليكتشف 
القدامى صار مجرمًا. وسينافس  أصدقائه  أحد  أن 
الفيلم على جائزة أفضل فيلم أجنبي. وسيتم الكشف 
عن قائمة مختصرة تضم ٢١ مرشحًا لجائزة األفالم 
الروائية الدولية في ٢١ ديسمبر )كانون األول(.وكاالت

فيلـم »نوستالجيا« يمـثل إيطـاليا في مسابقـة األوسكـار المقبلـة

قالــت دراســة جديــدة إن تنــاول الفاكهــة بانتظــام يزيــد امتصــاص العناصر 
الغذائيــة المضــادة لألكســدة، مــا ينعكــس إيجابيــًا علــى الصحــة النفســية، 

مقارنــة مــع رقائــق البطاطــس المقليــة أو الحلــوى، مثــاًل.
واعتمــدت الدراســة فــي جامعــة أســتون البريطانيــة علــى اســتبيان ٤٢٨ 

شــخصًا، تضمــن البيانــات الغذائيــة، وأســئلة عــن الصحــة النفســية.
وُنشــرت النتائــج فــي المجلــة البريطانيــة للتغذيــة، وجــاء فيهــا أن تنــاول 
الفاكهــة الكاملــة وجبــة خفيفــة بــدل الوجبــات المالحــة، أو الحلــوى يقلــل 

أعــراض االكتئــاب، ويعطــي رفاهيــة نفســية أكثــر.
ووجــدت الدراســة أن تنــاول الفاكهــة مرتيــن يوميــًا أفضــل مــن تناولهــا ٤ 

مــرات فــي األســبوع للصحــة النفســية، وأن هــذه الوتيــرة تحســن اإلدراك.
ولــم يرصــد البحــث تأثيــرًا ســلبيًا علــى الصحــة النفســية لتنــاول عصيــر 

الفاكهــة الطبيعيــة يوميــًا.
وتتســق هــذه النتائــج مــع بحث ســابق فــي ٢٠٢٠ أكــد أن تنــاول الفاكهة، 
ــن  ــر م ــل بشــكل كبي ــام يقل ــة بانتظ ــوز، والمجفف ــوت، والم ــا الت ــا فيه بم

أعــراض االكتئــاب.وكاالت

الفاكهـة.. وجـبة خفيفـة مضــادة لالكـتئاب

#هذه_أبوظبي.. جزيرة زرعة بعدسة فلورينا كريجمبر


