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يومية سياسية مستقلة

اإلمارات تدين الهجوم المسلح الذي 
استهدف حضانة في تايالند

رعايا الدولة يعودون إلى والية 
فلوريدا بعد انحسار إعصار »إيان«

أدانــت دولــة اإلمــارات بشــدة الهجــوم 
المســلح الــذي اســتهدف حضانــة لألطفال 
في شــمال شــرق تايالند، وأسفر عن مقتل 

عــدد من األشــخاص مــن بينهــم أطفال.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
فــي بيان لها أن دولــة اإلمارات تعرب عن 
استنكارها الشديد لهذه األعمال اإلجرامية، 

ورفضها الدائم لجميع أشــكال العنف التي 
تستهدف زعزعة األمن واالستقرار وتتنافى 

مع القيم والمبادئ اإلنسانية.
وأعربــت الــوزارة عــن خالــص التعــازي 
لحكومة تايالند وشعبها الصديق، وألهالي 
وذوي ضحايــا هــذه الجريمــة النكــراء، 
وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. ص»8«

نظمت ســفارة دولة اإلمارات في واشنطن 
رحلــة عــودة لرعايــا الدولــة ومرافقيهــم مــن 
العاصمــة واشــنطن إلــى والية فلوريدا بســالم 
ــب  ــاع عق ــتقرار األوض ــن اس ــد م ــد التأك بع

انحســار إعصــار »إيــان« عــن الوالية.
ــن  ــت المواطني ــد أْجل ــفارة ق ــت الس كان
واســتضافتهم في العاصمة واشــنطن األســبوع 

الماضــي تفاديــًا لإلعصــار.
وقد نفذت الســفارة عملية اإلجالء والعودة 
بتوجيهــات القيــادة الرشــيدة وبتنســيق مباشــر 
مــع وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي والهيئة 
الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث، 
وبإشــراف معالــي يوســف مانــع العتيبــة ســفير 
الدولة لدى الواليات المتحدة األمريكية. ص»٩«

سيولة األسهم المحلية تتجاوز 1.8 
مليار درهم في ختام التعامالت

تجــاوزت ســيولة أســواق األســهم 
المحليــة حاجز ١.8 مليار درهم في 
ختــام تعامــالت أمــس، مــع تركزهــا 
بشــكل رئيســي فــي أســهم القطــاع 

المالــي والعقــاري والمصرفي.
ــع 5٢.١  ــت الســيولة بواق وتوزع

ــي  ــي ســوق أبوظب ــار درهــم ف ملي
لــألوراق الماليــة و٣٠٤.٦ مليــون 
ــي،  ــي المال ــوق دب ــي س ــم ف دره
ــون  ــى ٣٩5.٣ ملي ــداول عل ــد الت بع
ــن 5.١٩  ــر م ــذ أكث ــر تنفي ســهم عب

ألــف صفقــة. ص»٢٢«

»التشّلون هم«

صاحــب  بعــث 
الشــيخ  الســمو 
ــد آل  ــن زاي محمــد ب
نهيــان رئيــس الدولــة 
ــة  »حفظــه اهلل« برقي
إلــى فخامــة  تهنئــة 
عبدالفتــاح  الرئيــس 
رئيــس  السيســي 
مصــر  جمهوريــة 
الشــقيقة  العربيــة 
الذكــرى  بمناســبة 
واألربعيــن  التاســعة 
حــرب  النتصــارات 
المجيــدة. أكتوبــر 

كمــا بعــث صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم 
ــة  نائــب رئيــس الدول
رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه 
تهنئــة  برقيــة  اهلل« 
ــة  ــى فخام ــة إل مماثل
الرئيس المصري بهذه 

ــبة. ص»٢« المناس

رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس المصري 
بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد 
محاضرة »التكنولوجيا الزراعية ومستقبل الغذاء«

قبيل احتضان أبوظبي مباريات دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين
خالد بن محمد بن زايد يلتقي مفوض الرابطة 
NBA شــهد الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن الوطنية لكرة السلة األمريكية ونجوم

زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة محاضــرة بعنــوان 
»التكنولوجيــا الزراعية ومســتقبل الغذاء« 
التــي نظمهــا مجلــس محمــد بــن زايــد في 
قصر البطين في أبوظبي، وشهد المحاضرة 
إلــى جانبــه ســمو الشــيخ خالــد بــن زايــد 
ــس إدارة مؤسســة  ــس مجل ــان رئي آل نهي
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم وعــدد مــن 

المسؤولين.
ــر  ــد المحاضــر ســتيوارت أودا خبي وأك
الزراعة الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة 
» أليســكا اليف« علــى أن الطلب المتزايد 
علــى الغــذاء واســتهالك المــوارد الطبيعية 
ــي  ــن الغذائ ــرة لألم ــواًل مبتك ــب حل يتطل
المســتدام، مســتعرضا أبرز الحلول التقنية 
مقدمــًا رؤيتــه وأفــكاره فــي هــذا المجال.

ــا  ــى أن التكنولوجي وأشــار المحاضــر إل
الزراعيــة ســتتمكن مــن إطعــام قرابــة 
أكثــر  الـــ ١٠ مليــارات شــخص بشــكل 
اســتدامة بحلــول ســنة ٢٠5٠، مشــيرًا إلــى 
أن الوصــول إلــى تلــك النتائج ســيكون من 
خــالل المؤسســات األكثر مرونــة وابتكارًا، 
وهي التي سترســم مستقبل قطاع الزراعة 
حــول العالــم وليــس بالضــرورة أن تقــود 
ــر  ــر واألكث ــات األكب المؤسســات والمنظم

خبــرة هــذا المجــال. ص»٤+5«

التقى ســمو الشــيخ خالد بــن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضــو المجلــس التنفيذي 
ــي  ــب أبوظب ــس مكت ــي رئي ــارة أبوظب إلم
ــة  ــوض الرابط ــيلفر، مف ــذي آدم س التنفي
ــل  ــة، قبي ــلة األمريكي ــرة الس ــة لك الوطني
احتضان العاصمة اإلماراتية مباريات دوري 
كرة الســلة األمريكي للمحترفين »أبوظبي 
٢٠٢٢ » فــي االتحــاد أرينــا بجزيــرة يــاس، 
وذلــك في إطــار شــراكة اســتراتيجية تمتد 
لعدة ســنوات بين دائرة الثقافة والســياحة 

ــي والرابطة. بأبوظب
وحضــر ســمّوه حصــة تدريبية التقــى فيها 
العبــي فريــق “ميلووكــي باكس” الــذي أحرز 
لقب دوري كرة الســلة األمريكي للمحترفين 
فــي نســخة العــام الماضي للمــرة األولى منذ 
خمسين عامًا، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق 

أتالنتا هوكس فــي المباراتين المرتقبتين. 
رافــق ســموه خالل هذه الزيــارة معالي 
ــرة  ــس دائ ــارك، رئي ــة المب ــد خليف محم
الثقافــة والســياحة بأبوظبــي، وســعادة 
ســعود الحوســني، وكيل الدائرة، وســعادة 
صالــح الجزيــري، مديــر عــام الســياحة في 
الدائــرة، ومــارك الســري، المالك الشــريك 

لفريــق ميلووكــي باكــس. ص»٦+٧«

المحاضر: اإلمارات مؤهلة للتحول إلى مركز 
إقليمي لالبتكار في المجال الزراعي

سمّوه يحضر حصة تدريبية التقى فيها العبي فريق »ميلووكي 
باكس« حامل لقب دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين

المحاضرة تبث على القنوات المحلية وقناة يوتيوب 
مجلس محمد بن زايد اليوم الساعة 6:30

سيف بن زايد يشهد المحاضرة بحضور خالد بن زايد

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه آدم سيلفر بحضور محمد المبارك
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مــن منطلــق حــرص المركــز علــى توفيــر 
أعلــى مســتويات الرعايــة الصحيــة والحفــاظ 
علــى صحــة أفــراد المجتمــع وخصوصــا فــي 
المدارس، أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، 
األول مــن نوعــه فــي المنطقة، عن اســتمرار 
ــي  ــي ف ــج صحت ــر برنام ــي تطوي ــوده ف جه
غذائي ونشــاطي وذلك بالتعاون مع الشركاء 
االســتراتيجيين أال وهــم مؤسســة اإلمــارات 
للتعليم المدرســي، ودائرة التعليم والمعرفة 
وخدمــات الصحــة المدرســية المقدمــة مــن 
قبــل الخدمات العالجية الخارجية في شــركة 

أبوظبــي للخدمــات الصحيــة - صحة.
ويهــدف المركــز مــن خالل هــذا البرنامج 
إلــى التقليــل مــن نســبة األمــراِض المرتبطــة 
بالعــاداِت الغذائيــة الســيئة والمســتويات 
المتدنية من النشاط البدني، والتشجيع على 
تبني الممارســات األكثــر صحية وبيئة صحية 
فــي المــدارس للنهــوض بالصحــة العامــة من 
خــالل أنشــطة متنوعة منها صحنــي الصحي، 
حقيبــة الغــداء الصحيــة، أســبوع صحتــي في 
نشــاطي، يــوم التفــاح األخضــر، خمســة فــي 
ــة  ــي شــرابك ووجب ــر ف ــد التفكي ــوم، أع الي

ــة صحية. خفيف
وبهــذه المناســبة قالــت ســعادة الدكتورة 
أمنيــات الهاجــري المديــر التنفيــذي لقطــاع 
صحــة المجتمــع:« يعتبر تعزيز صحــة أبناءنا 
الطالب من األولويات االســتراتيجية لحكومة 
اإلمارات العربية المتحدة، .وقد تم بالتعاون 
مع الشــركاء االســتراتيجيين إطــالق البرنامج 
ــدى  ــادة الوعــي ل ــذ ٢٠١١ مــن أجــل زي من
هــذه الفئــة والعمــل على تطوير ســلوكياتهم 

الصحيــة، وتعليــم األطفــال فــي ســن مبكــرة 
أهميــة اتبــاع أســلوب حيــاة صحــي ،يؤتــي 
ثماره في وقت الحق ،باإلضافة إلى انعكاس 
التأثيــر اإليجابــي التبــاع أســلوب حياة صحي 
على صحة األطفال وزيادة تحصيلهم العلمي 
ــال  وتطويــر إمكاناتهــم« وأضافــت:« لقــد ن

البرنامج استحســان المدارس. 
ــنوات  ــالل الس ــه خ ــر أن ــر بالذك والجدي
الماضيــة ارتفــع عــدد المــدارس المشــاركة 
فــي برنامــج صحتــي فــي غذائــي ونشــاطي 
من ٣٦ مدرســة عام ٢٠١١ إلى ٣5٠ مدرســة 
ــاهم  ــذي س ــر ال ــام ٢٠١٩، األم ــة ع وحضان
بشــكل الفت في تعزيــز ثقافة تبني العادات 

الغذائيــة الســليمة التــي نطمــح لهــا«. 

أكــدت معالي شــما بنت ســهيل بــن فارس 
المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب 
رئيــس مركــز الشــباب العربــي على مــا توليه 
القيادة الرشــيدة للدولة وعلى رأســها صاحب 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي الســمو الشــيخ محمــد ب
رئيــس الدولة “حفظــه اهلل”، من اهتمام كبير 
بتمكين الشــباب في شــتى القطاعات، لتعزيز 
مهاراتهم وتســخيرها فــي المجاالت اإلعالمية 
ذات التأثيــر اإليجابــي ليــس علــى المســتوى 
المحلي فحسب، بل على المستويين اإلقليمي 

والدولــي أيضًا.
ونّوهــت معاليهــا بــدور المواهــب الشــابة 
المؤهلــة والمدربــة إعالميــًا فــي نقــل صــورة 
إيجابيــة حضارية لقصص النجاح الملهمة التي 
تحققهــا الدولــة والمنطقة ولدورهــا اإليجابي 
في دفع عجلة التنمية في مختلف المجاالت.. 
ــي  ــدة أن أصــوات ورؤى الشــباب العرب مؤك

علــى أجندة صنــاع القــرار اإلعالمي.
جــاء هــذا في إطار الشــراكة االســتراتيجية 
ــاء  ــة أنب ــي ووكال ــز الشــباب العرب ــن مرك بي
اإلمــارات »وام« للعمــل علــى تعزيــز إشــراك 
الشــباب العربــي مــن خالل توظيــف قدراتهم 
وإبداعاتهم في خدمة مجتمعاتهم والفعاليات 
والمؤتمــرات والمنتديــات العالميــة الُكبــرى 

التــي تحتضنهــا دولــة اإلمــارات.
وبموجب الشراكة الجديدة، سيرصد مركز 
الشباب العربي بالتعاون مع شركائه البحثيين 
وبشكل عملي ومنهجي رؤى وتوصيات الشباب 
المجتمعيــن فــي الكونغرس العالمــي لإلعالم 
- الــذي تســتضيفه العاصمــة فــي أبوظبي في 
الفتــرة مــن ١5-١٧ نوفمبــر المقبــل وتنظمــه 
مجموعــة “أدنيــك” بالشــراكة مع وكالــة أنباء 
اإلمارات - وأفكارهم لصياغة مستقبل اإلعالم.

وســيقدم المركــز مخرجات هذه الدراســة 
لصنــاع القــرار والعامليــن في قطــاع اإلعالمي 
العربــي والدولــي. كمــا ســيعمل المركــز على 
توجيــه طاقــات المواهــب اإلعالميــة الشــابة 
إلنجــاح هــذه التظاهــرة العالميــة وتقريــب 

المســافة بيــن الشــباب وصنــاع القــرار.
كمــا تطرقــت معالي شــما المزروعــي إلى 
الدور الفاعل الذي يتســم به الشــباب العربي 
فــي تنميــة مجتمعاتهــم والمشــاركة اإليجابية 
في األنشطة والفعاليات ذات االهتمام الدولي 
ــذي  الســيما الكونجــرس العالمــي لإلعــالم ال
ســيوفر فرصــا تدريبيــة وتطوعيــة لمجموعــة 
واســعة من الشــباب العربي الطموح والواعد 
إلبــراز قدراته وإمكانياته فــي خدمة أوطانهم 

ورقيهــا وتميزهــا إعالميًا ومجتمعيــًا ودوليًا.
من جهته قال سعادة محمد جالل الريسي 
مديــر عــام وكالة أنباء اإلمارات “ وام ” رئيس 
اللجنــة العليــا المنظمــة للكونغــرس العالمــي 
ــي  ــة هــذه الشــراكة الت ــى أهمي ــالم عل لإلع

تســاعد الشــباب علــى إيجــاد منصــات ُملهمة 
الســتثمار إمكانياتهــم فــي خدمــة بلدانهــم، 
وتســخير قدراتهــم فــي األحــداث والفعاليات 
الدوليــة المهمــة، وتنمية مهاراتهــم المتنوعة 
بواســطة المشــاركة فــي األعمــال التنظيميــة 
ــة التــي ســتكون فــي  واللوجســتية واإلعالمي

الكونجــرس العالمــي لإلعــالم. 
وتأتــي هذه الخطوة بعد أن القت شــراكة 
المركــز مــع »وام« نجاحا كبيرا لدى مشــاركة 
المواهــب الشــابة فــي تقديــم إكســبو ٢٠٢٠ 
بصورة إعالمية احترافية، واســتقطاب الوكالة 
عــدد من الكوادر الشــابة للعمــل ضمن فريق 
عملهــا المنتشــر فــي مختلــف أرجــاء العالــم 

العربي. وام

»أبوظبي للصحة العامة« يستمر في تفعيل 
برنامج »صحتي في غذائي ونشاطي«

ضمن شراكة »وام« ومركز الشباب العربي 

دور رئيسي للشباب في إنجاح الكونغرس العالمي لإلعالم في أبوظبي

اعتمد ســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، رئيــس مجلــس دبي لإلعــالم، قرارات 
تعييــن قيــادات إعالميــة إماراتيــة ضمــن مختلف 
القطاعات الرئيســية لمؤسسة دبي لإلعالم، وذلك 
فــي إطــار خطــة التطويــر الشــاملة والهادفــة إلى 
ضــخ دمــاء جديــدة تســهم فــي تحقيــق أهــداف 
استراتيجية للمؤسسة خالل المرحلة المقبلة، وبما 
يواكــب طموحــات دبــي، وذلك عمــاًل بتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي »رعــاه اهلل« ، بضرورة افســاح المجــال أمام 
الكــوادر الوطنية لشــغل المواقع القياديــة وريادة 

مســيرة التطوير ضمن شــتى القطاعات.
وفي هذه المناســبة، أعرب سمو الشيخ أحمد 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم عن خالص أمنياته 
بالتوفيــق للقيــادات اإلماراتيــة الذين تم تكليفهم 
بمســؤولية تطويــر المؤسســة فور تســلم مهامهم 
الجديدة، ووجه ســموه بســرعة البدء في متابعة 
تنفيــذ عمليــة التطويــر ضمن خطــة الـــ١٠٠ يوم، 
وضمــن االســتراتيجية التــي تــم وضعهــا بعنايــة 
لالستفادة من إمكاناتها الراهنة والنظر في كيفية 
تزويدهــا بعناصــر القوة التي تمكنهــا من تحقيق 
النتائــج المنشــودة ضمــن أقصــر األطــر الزمنيــة، 
وبأعلى مســتويات الكفاءة ووفــق أرقى المعايير.

ــالم:  ــي لإلع ــس دب ــس مجل ــمو رئي ــال س وق
»صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم يولــي اهتمامــاً بالغــًا لمنــح القــدرات والكفــاءات الوطنيــة الفرصة 
كاملــة لريــادة مســيرة التطويــر فــي كافــة القطاعــات.. وانطالقاً مــن هذه 
الرؤيــة نرحــب بانضمام قيــادات إماراتية أثبتت كفــاءة واضحة في المجال 
اإلعالمــي وتتمتــع بخبــرات متميزة ســنوظفها في إحداث نقلــة نوعية في 
مســيرة المؤسســة لتقديــم إعــالم وطنــي قــوي وُمنافس، يواكــب تطلعات 
م دولة اإلمــارات وازدهارها إلى العالم«. دبــي للمســتقبل وينقل قصة تقدُّ

وأكــد ســمو الشــيخ حشــر بــن مكتــوم بــن جمعــة آل مكتــوم، رئيــس 
مؤسســة دبــي لإلعــالم أن محــاور التطويــر تركــز فــي مجملهــا علــى تأكيد 
مواكبــة المؤسســة للتطــور اإلعالمــي الحاصــل فــي العالــم واالرتقــاء بمــا 
تقدمــه مــن مضمــون إلــى المكانــة التــي حققتهــا دبــي بإنجــازات نوعيــة 
فــي شــتى المجــاالت وتســهم فــي ترســيخها، مــا يضاعــف مــن مســؤولية 
المؤسســة فــي تقديــم محتــوى يواكــب التقــدم الكبيــر الذي تشــهده دبي 

ويســهم فــي ترســيخ أسســه ويزيــد مــن التعريف 
مــا أثمــره مــن إنجــازات علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي.

وشــملت التعيينات الجديدة في مؤسســة دبي لإلعالم: ســالم باليوحة، 
المدير التنفيذي للمحتوى اإلعالمي، وعبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي 
للشــؤون التجارية والشــراكات، وهند باقر، المدير التنفيذي لالســتراتيجية 
والحوكمــة، وعبــداهلل المنصــوري، المديــر التنفيــذي للدعــم المؤسســي، 
كمــا شــملت التعيينــات ســعود الدربــي، رئيــس مركــز األخبــار والنشــر 
رئيــس تحريــر صحيفة البيان، وســارة الجرمن، رئيــس القنوات التلفزيونية 
واإلذاعيــة، وخديجــة المرزوقــي، مديــر اإلعــالم الرقمــي، وصالــح لوتــاه، 
مديــر الدعــم الفنــي للمحتــوى، ومنــى بوســمرة، رئيســة تحريــر صحيفــة 

اإلمــارات اليــوم، وريــم المــّري، مديــرة مركــز األخبار.
مــن جهتهــا، أوضحــت ســعادة منى غانم المــّري، نائــب الرئيس العضو 
المنتــدب لمجلــس دبــي لإلعــالم أن المجلــس ســيواصل العمــل عــن قرب 

مــع مؤسســة دبــي لإلعــالم للبدء فــي تنفيذ خطــة التطوير وفق مؤشــرات 
أداء قياســية واضحــة ومحددة وضمن اأُلطر الزمنيــة الموضوعة واألهداف 
التي تم اعتمادها للمؤسســة للمرحلة المقبلة، وبناًء على عمليات التقييم 
التي شــملت مختلف قطاعاتها اإلعالمية، ورصد المســارات التي ســتخضع 
للتطويــر لتعزيــز دور دبي كحاضنة للمحتوى اإلعالمــي العربي والعالمي.

وفــي اإلطــار ذاتــه، رحــب ســعادة محمــد الُمــال، الرئيــس التنفيــذي 
لمؤسســة دبــي لإلعــالم بالقيــادات الجديــدة المنضمــة للمؤسســة، منوهًا 
بقيمــة مــا يحملونــه مــن خبرات فــي االرتقــاء بقدراتهــا واالنتقــال بها إلى 
مرحلــة جديــدة مــن التميــز وفــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم لمســتقبل العمــل اإلعالمــي فــي دبــي، وبتوجيهــات 
ســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن راشــد آل مكتوم ومتابعة ســمو الشــيخ 
حشــر بــن مكتــوم بــن جمعــه آل مكتــوم، وصــواًل إلــى أعلــى مســتويات 

كفــاءة األداء والتميــز اإلعالمــي.

وأشــار ســعادته إلــى أن خطــة التطويــر تقــوم علــى عــدة محــاور مــن 
أهمهــا العمــل وفــق قواعــد وأســس اقتصاديــة مــع الســعي لزيــادة إســهام 
االقتصــاد اإلعالمــي فــي مجمــل المنظومــة االقتصاديــة لإلمــارة، ورفــع 
تنافســية مختلــف قطاعــات المؤسســة وتأكيــد جاذبيــة مــا تقدمــه مــن 

محتــوى يتناســب مــع تطلعــات الُمتلّقــي.
وأوضــح الرئيس التنفيذي لمؤسســة دبي لإلعــالم أن دبي أظهرت تفوقًا 
نوعيــاً فــي مجــال التحــّول إلــى البيئــة الرقميــة، مواكبــًة فــي ذلــك التوجــه 
العالمــي المتســارع نحــو هــذه البيئــة المســتقبلية.. مشــيراً إلــى أن الخطة 
االســتراتيجية لتطويــر منظومــة العمل فــي »دبي لإلعــالم« تركز في جانب 
منهــا علــى مواكبــة مكانة دبــي، وتعزيــز تواجد المؤسســة وتنافســيتها في 
البيئــة الرقميــة، وإيجــاد الحلــول والبدائــل التــي تكفــل لهــا كســب موقــع 
متميــز فــي العالــم الرقمــي يتناســب مــع مــا تهــدف إليــه خطــة التطويــر 

مــن طموحــات كبيــرة نحــو ترســيخ أســس الريــادة اإلعالمية لدبــي.وام

عمالً بتوجيهات محمد بن راشد
أحمد بن محمد يعتمد تعيين قيادات إماراتية في »مؤسسة دبي لإلعالم«

شما المزروعي: أصوات 
ورؤى الشباب العربي 

على أجندة صناع القرار 
اإلعالمي

أبوظبي - الوطن

سموه: نعمل بتوجيهات محمد بن راشد لتأكيد دور الكوادر الوطنية في ريادة مسيرة التطوير

حشر آل مكتوم: سنعمل على 
تقديم رسالة إعالمية ترقى إلى 
مكانة دبي وتسهم في ترسيخها

أحمد بن محمد: وجهت بالبدء في تنفيذ 
خطة الـ100 يوم بمؤشرات أداء واضحة 

إلحداث نقلة نوعية في المؤسسة

منى المّري: المجلس يعمل 
مع المؤسسة لتنفيذ خطة 
التطوير وتقييم األداء 
وفق مؤشرات محددة

محمد المال: رفع تنافسية 
المؤسسة وزيادة إسهام 
االقتصاد اإلعالمي في 

المنظومة االقتصادية لإلمارة

 بعــث صاحــب الســمو الشــيخ 
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
الدولــة »حفظــه اهلل« برقية تهنئة إلى 
فخامــة الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة 
بمناســبة الذكــرى التاســعة واألربعيــن 
النتصــارات حــرب أكتوبــر المجيــدة.

كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ 
ــب  ــوم نائ ــن راشــد آل مكت محمــد ب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء 
حاكــم دبــي “رعــاه اهلل » برقيــة تهنئة 
مماثلــة إلــى فخامــة الرئيــس المصري 

ــبة. بهذه المناس
وبعــث صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشــارقة، 
ــس  ــة الرئي ــى فخام ــة إل ــة تهنئ برقي
عبدالفتــاح السيســي رئيــس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة بمناسبة الذكرى 
التاســعة واألربعيــن النتصــارات حرب 

أكتوبــر المجيــدة.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ 
حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو 
المجلــس األعلى حاكم عجمــان برقية 
تهنئــة إلى فخامــة الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 
الشــقيقة بمناســبة الذكــرى التاســعة 
واألربعيــن النتصــارات حــرب أكتوبــر 

المجيدة.

كمــا بعــث ســمو الشــيخ عمــار بن 
حميــد النعيمــي ولــي عهــد عجمــان 
وســمو الشــيخ ناصر بن راشد النعيمي 
نائــب حاكــم عجمــان برقيتــي تهنئــة 
إلــى فخامــة الرئيــس المصــري بهــذه 

المناسبة.
وبعث صاحب الســمو الشيخ حمد 
بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس 
األعلــى حاكــم الفجيــرة، برقيــة تهنئة 
إلــى فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي رئيــس جمهوريــة مصــر 
ــرى  ــبة الذك ــة الشــقيقة بمناس العربي
التاســعة واألربعيــن النتصــارات حرب 

أكتوبــر المجيــدة.
كمــا بعــث ســمو الشــيخ محمد بن 
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد 
ــى  ــة إل ــة مماثل ــة تهنئ ــرة برقي الفجي
فخامــة الرئيــس عبدالفتــاح السيســي.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود 
بن راشــد المعال عضو المجلس األعلى 
حاكــم أم القيويــن برقيــة تهنئــة إلــى 
فخامــة الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة 
بمناســبة الذكــرى التاســعة واألربعيــن 

النتصــارات حرب أكتوبــر المجيدة.
كمــا بعــث ســمو الشــيخ راشــد بن 
ســعود بــن راشــد المعــال ولــى عهــد 
أم القيويــن برقيــة تهنئــة مماثلــة إلــى 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وام

رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون الرئيس المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر
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احتفلت الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسســات، بالذكرى الســنوية الخامسة عشرة 
لتأســيس الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسســات، »منصــة جوائــز االســتدامة الرائدة 
فــي منطقة الشــرق األوســط و شــمال أفريقيا«، 
مــن خــالل حفــل التكريم الســنوي للمؤسســات 

الفائــزة الــذي أقامتــه أمس فــي دبي.
أقيــم حفــل توزيــع الجوائــز التــي تعــرف بـــ 
»جوائــز األوســكار الخضــراء« و المصنفــة علــى 
أنهــا معيار االســتدامة الرائــد محلًيا في المنطقة 
العربيــة تحــت رعايــة المهنــدس الشــيخ ســالم 
بــن ســلطان بــن صقــر القاســمي رئيــس دائــرة 
الطيــران المدني في رأس الخيمة عضو المجلس 

التنفيــذي لحكومــة رأس الخيمــة.
وانضمت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
كراعــي بالتينــي و مجموعــة ترايســتار الراعــي 
الذهبي و مجموعة الساير وماكدونالدز اإلمارات 

العربية المتحــدة كرعاة فضيين.
وقــال المهنــدس الشــيخ ســالم بــن ســلطان 
بــن صقــر القاســمي في كلمتــه خــالل الحفل: » 
تواصــل الشــبكة العربية للمســؤولية االجتماعية 
للمؤسســات جهودهــا التخــاذ خطــوات حاســمة 
للنهــوض باالســتدامة و دفعهــا إلــى األمــام فــي 
المنطقــة العربيــة مــن خــالل إقامــة دورة أخرى 
ناجحة من الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسســات. أتعهــد بتقديــم الدعــم الــالزم فــي 
جميــع مبادراتها المحليــة و اإلقليمية و العالمية 
لتمكيــن االســتدامة و تطويرهــا و تنميتهــا فــي 

الدولــة و خارجهــا. بالعمــل مًعــا بشــكل بنــاء، 
ســنكون قادريــن علــى إحــداث تغييــر إيجابــي 
فــي قضيــة المنــاخ، و أن نصبــح مركــًزا عالمًيــا 

القتصــاد مســتدام و أخضــر ».
مــن جهتهــا قالت حبيبة المرعشــي، مؤســس 
الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
و رئيسها و مديرها التنفيذي - في كلمتها - إن 
الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
ليســت مجــرد برنامــج تقديــر بســيط، و لكنهــا 
منصة ديناميكية تعزز التعليم و القدرة، و توسع 
المعرفــة التجريبية و أفضل الممارســات، و هذا 
يســاعد فــي إبــراز األبطــال و نماذج يحتــذى بها 

في العالــم العربي.
تضمنت الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات ١5 فئة هذا العام، مما وفر خيارات 
وافــرة للمشــاركين و األطــراف المهتمــة الختيار 

الفئة األكثر مالءمة ألعمالهم و عملياتهم.
تــم إجــراء التقييــم مــن قبــل لجنــة تحكيــم 
مســتقلة تتألــف مــن خبــراء مــن مختلــف أنحاء 
العالــم، و تــم تقييــم النتائــج مــن خــالل ضمــان 
خارجــي و التحقــق مــن صحتهــا مــن قبــل موفر 
خارجي مشــهور و تم توزيع درجات و تعليقات 
لجنــة التحكيــم علــى المتقدميــن، فــي محاولــة 
لمساعدتهم من خالل اإلشارة و شرح الثغرات و 
نقاط القوة، و كذلك من خالل تقديم التوصيات.

وفــاز بالجائــزة هــذا العــام عــن فئــة األعمال 
التجارية الصغيرة ايسر، و حل في المركز الثاني 
مجموعــة ترانــس وورلــد و فــي المركــز الثالــث 
مجموعــة ســايروس، و فــاز عــن فئــة األعمــال 
التجارية المتوسطة شركة كانباك الشرق األوسط، 
و حــل في المركز الثاني شــركة كــراون اإلمارات 
المحــدودة، و فــي المركز الثالــث توتال إنرجيز.

كمــا فــاز عن فئــة األعمــال التجاريــة الكبيرة 
شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات و حــل 
فــي المركــز الثانــي كل مــن أكسنتشــر الشــرق 
األوســط و ترايســتار، و حــل فــي المركــز الثالث 
شــركة االتصــاالت الســعودية، فيما فــاز عن فئة 
المؤسســات الحكوميــة - الكبيــرة هيئــة كهرباء 
و ميــاه دبــي )ديــوا(، و حــل فــي المركــز الثانــي 
كل مــن النيابــة العامــة - دبي و هيئــة الطرق و 
المواصــالت - دبــي، و جــاء فــي المركــز الثالــث 
االدارة العامة لالقامة و شــؤون األجانب - دبي.

أصدر صاحب الســمو الشــيخ 
حميــد بن راشــد النعيمي عضو 
المجلس األعلــى حاكم عجمان 
ــم ١٤ لســنة  ــًا رق ــرارًا أميري ق
ــود  ــن محم ــأن تعيي ٢٠٢٢ بش
خليــل أحمــد الســيد الهاشــمي 
ــة  ــرة التنمي ــًا لدائ ــرًا عام مدي

الســياحية فــي عجمــان.
ــن  ــى تعيي ــرار عل ــص الق ون
الهاشــمي مديــرًا عامــًا لدائــرة 
التنميــة الســياحية في عجمان.

ويســري هذا القرار، ويكون 
تاريــخ  مــن  قانونــًا،  نافــذًا 
التوقيــع عليــه، وينشــر فــي 

الجريــدة الرســمية .وام

الشــيخ  الســمو  صاحــب  أصــدر 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
عضــو المجلــس األعلى حاكم الشــارقة، 
ــنة  ــم )٦٠( لس ــري رق ــوم األمي المرس
٢٠٢٢م بشــأن اعتماد الهيــكل التنظيمي 

ــاب. ــة الشــارقة للكت العــام لهيئ
نّص المرســوم على أن ُيعتمد الهيكل 
التنظيمــي العــام لهيئة الشــارقة للكتاب 

الُمرافق لهذا المرســوم .
كمــا نــّص المرســوم علــى أن يصــدر 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة 

بقــراراٍت منــه مــا يلــي:.
التفصيلــي  التنظيمــي  الهيــكل   .١
للهيئــة، والقــرارات الالزمــة لتنفيذ هذا 
المرســوم بما في ذلك اعتماد التوصيف 
الوظيفــي لمهــام الوحــدات التنظيميــة 

فــي الهيئــة بمــا يتفــق واختصاصاتــه.
إلغــاء  أو  دمــج  أو  اســتحداث   .٢
ــع اإلدارات  ــة تتب ــة وحــدات تنظيمي أي
الُمدرجة ضمــن الهيكل التنظيمي العام 

الُمشــار إليــه فــي هــذا المرســوم.
ــخ  ــن تاري ــوم م ــذا المرس ــل به ُيعم
صــدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
كٌل فيمــا يخصــه، وُينشــر فــي الجريــدة 

لرسمية. ا
كمــا أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة 
ــنة  ــم )٦١( لس ــري رق ــوم األمي المرس
٢٠٢٢م بشــأن تعديل المرسوم األميري 
رقــم )١٣( لســنة ٢٠١٣م بشــأن إنشــاء 

هيئــة الشــارقة للكتــاب.
ــتبدل  ــى أن ُيس ــوم عل ــص المرس ون
بنــص المــادة رقــم )8( مــن المرســوم 
األميري رقم )١٣( لسنة ٢٠١٣م الُمشار 

إليــه النــص اآلتــي:
ــدر  ــس يص ــة رئي ــى إدارة الهيئ يتول
بتعيينه مرســوم أميري ويكون مســؤواًل 
فــي أداء عملــه أمــام حاكــم الشــارقة، 

ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:
١. اقتــراح السياســة العامة والخطط 
االســتراتيجية الالزمــة لتحقيــق أهــداف 
الهيئــة وعرضهــا علــى حاكــم الشــارقة 
ــارة الشــارقة  ــذي إلم ــس التنفي والمجل

العتمادهــا أو اتخــاذ الــالزم بشــأنها.
القوانيــن  مشــروعات  اقتــراح   .٢
والقــرارات المتعلقــة بعمــل الهيئــة 
وعرضهــا على المجلس التنفيذي إلمارة 
الشــارقة لُيقرر ما يراه مناســبًا بشــأنها.

٣. اإلشــراف علــى ســير العمــل فــي 
الهيئــة وفــق التشــريعات واألنظمــة 
ــة  ــرارات اإلداري ــدار الق ــذة وإص الناف

ــا. ــة تنفيذه ومتابع
٤. عرض الموازنة السنوية والحساب 
الختامــي للهيئة ورفعهمــا إلى المجلس 
التنفيــذي إلمارة الشــارقة التخاذ الالزم 
بشــأنهما، واإلشــراف علــى آلية الصرف 

من ميزانيــة الهيئة.
5. تشــكيل اللجــان الدائمة والمؤقتة 
وفــرق العمــل التابعــة للهيئــة وتحديــد 

اختصاصاتهــا ونظــام عملها.
الجهــات  أمــام  الهيئــة  تمثيــل   .٦

الحكوميــة والخاصــة وفــي عالقاتهــا 
مــع اآلخريــن وأمــام القضــاء.

٧. التوقيــع علــى العقود واالتفاقيات 
ومذكــرات التفاهــم والشــراكات التــي 

تبرمهــا الهيئــة.
8. رفــع تقاريــر دوريــة عــن أعمــال 
الهيئــة إلــى حاكــم الشــارقة والمجلــس 

التنفيــذي إلمــارة الشــارقة.
أو  ســلطاته  بعــض  تفويــض   .٩
اختصاصاتــه لكبــار الموظفين في الهيئة 
وفقــًا للتشــريعات النافــذة فــي اإلمارة.

١٠. أي مهــام أخــرى يكّلــف بهــا من 
حاكــم الشــارقة أو المجلــس التنفيــذي 

ــارقة. إلمارة الش
كمــا نّص المرســوم على أن ُيســتبدل 
بنــص المــادة رقــم )٩( مــن المرســوم 
األميري رقم )١٣( لسنة ٢٠١٣م الُمشار 

إليــه النــص اآلتي:
يكــون للهيئــة مديــر تنفيــذي يعّيــن 
تصريــف  ويتولــى  أميــري  بمرســوم 
ــا  ــق غاياته ــل تحقي ــا يكف ــؤونها بم ش
ــه  ــة ل ــات المخول ــي حــدود الصالحي ف
ــه  ــس، ول ــام الرئي ويكــون مســؤواًل أم

ــي: ــا يل بوجــه خــاص م
١. إدارة الهيئة وتقديم تقارير دورية 

بهذا الشأن للرئيس.
٢. إعداد السياســات العامة والخطط 
االســتراتيجية الالزمــة لتحقيــق أهــداف 
الهيئــة وعرضهــا على الرئيــس، ومتابعة 

حســن تنفيذها بعــد اعتمادها.
العموميــة  الميزانيــة  إعــداد   .٣
الســنوية للهيئــة وحســابها الختامــي 
ورفعهــا إلــى الرئيــس العتمادهــا مــن 
ــارقة. ــارة الش ــذي إلم ــس التنفي المجل

ــج  ــط وبرام ــذ خط ــداد وتنفي ٤. إع
ــة. ــي الهيئ ــب ف ــل والتدري التأهي

5. رفــع تقاريــر دوريــة عــن أعمــال 
الهيئــة للرئيــس.

٦. اإلشــراف علــى األنشــطة اإلدارية 
للهيئــة وجميــع العامليــن بهــا لضمــان 

حســن تنفيــذ قــرارات الرئيــس.
ــة  ــر اإلداري ــة التقاري ــداد كاف ٧. إع
والماليــة والتشــغيلية المتعلقــة بعمــل 

ــس. ــا للرئي ــة ورفعه الهيئ
ــام أو اختصاصــات أخــرى  8. أي مه

تــوكل إليــه مــن الرئيــس.
ويُعمــل بهــذا المرســوم مــن تاريــخ 
صــدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
كُل فيمــا يخصــه، وُينشــر فــي الجريــدة 

الرسمية.وام

فــي إنجــاز جديــد لجامعــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، أظهــرت نتائج منظمة 
تصنيف الجامعات العالمي كيو إس للعام 
٢٠٢٣  تقــّدم جامعــة اإلمــارات علــى 
المســتوى الدولــي واإلقليمــي والمحلــي 
لتحصــل علــى المرتبــة األولــى فــي دولــة 
اإلمــارات، والمرتبــة ٢ فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، والمرتبــة ١٢١/ ٢١٢ 
عالمًيــا، بحســب تصنيــف QS لماجســتير 

إدارة األعمــال العالميــة ٢٠٢٣
جــاء تصنيــف برنامــج الماجســتير فــي 
كليــة اإلدارة واالقتصــاد وفــق عــدد مــن 
المعاييــر التــي تــّم أخذهــا فــي االعتبــار 
لترتيــب ماجســتير إدارة األعمال العالمية 

ضمــن تصنيف QS Global MBA وهي: 
القابلية للتوظيف، وقيادة الفكر، باإلضافة 
إلــى ريادة األعمال، وإنجازات الخريجين، 
وعائــد اســتثمار الطــالب فــي البرنامــج، 
ــس  ــة التدري ــّوع أعضــاء هيئ ــك  تن وكذل

والطالب.
وأوضحــت الدكتورة ثريا البين، مديرة 
ماجســتير إدارة األعمــال فــي كلية اإلدارة 
واالقتصــاد فــي جامعــة اإلمــارات:  »هذا 
الترتيب لعام ٢٠٢٣ لبرنامج ماجستير إدارة 
األعمــال لدينــا هــو نتيجــة نهــج تعاونــي 
ــة  ــاء هيئ ــن، وأعض ــا المميزي ــن طالبن بي
التدريس وإدارة الكلية وقيادة الجامعة«.

وأشــارت إلى أن »هــدف كلية اإلدارة 
واالقتصــاد بجامعــة اإلمــارات هــو تقديم 
برامــج ذات تأثيــر حقيقــي للطلبــة علــى 

جميــع المســتويات األكاديميــة والمهنيــة 
وحتى الشخصية،  لتطوير قادة المستقبل 
ترســيخ  إلــى   باإلضافــة  والمجتمــع، 
تفكيرهم العالمي واالستشــرافي للحفاظ 
ــي المؤسســات  ــج االســتدامة ف ــى نه عل

والمنظمــات.  »
والجديــر بالذكــر أن تصنيــف كيــو 
 QS World : ــة أس  للجامعــات العالمي
University Rankings(  هو تصنيف سنوي 
ألفضــل 8٠٠ جامعــة فــي العالــم تنُشــره  
 Quacquarelli :كواكواريلــي ســيموندس
Symonds-  الُمختصــة بالتعليــم. وتوفــر 
تحليــاًل مقارنــًا مســتقاًل لـ١5٢٠٠ برنامــج 
جامعــي فردي ُتــدّرس فــي ١5٤٣ جامعة 
فــي 88 موقعًا عبر العالم في 5١ تخصصًا 

أكاديميًا.

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات تحتفي بدورتها الـ 15

حميد النعيمي يصدر قرارًا بتعيين مدير عام 
لـ»التنمية السياحية« في عجمان

حاكم الشارقة يصدر مرسومًا أميريًا بشأن اعتماد 
الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للكتاب

بحسب تصنيف QS لماجستير إدارة األعمال العالمية 2023
سالم بن سلطان بن صقر القاسمي وحبيبة المرعشي خالل التكريمجامعة اإلمارات األولى في اإلمارات والثانية بدول التعاون

سالم بن سلطان بن صقر 
القاسمي: تواصل الجهود 
التخاذ خطوات حاسمة 
للنهوض باالستدامة

حبيبة المرعشي: الجائزة 
العربية للمسؤولية 

االجتماعية منصة ديناميكية 
تعزز التعليم والقدرة

سلطان القاسمي يصدر 
مرسومًا أميريًا بتعديل 

المرسوم األميري رقم )13( 
لسنة 2013م بشأن إنشاء 

هيئة الشارقة للكتاب

تعيين الهاشمي مديرًا 
عامًا لدائرة التنمية 
السياحية في عجمان

حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مستشفى 
جامعي تخصصي في المدام

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة بإنشــاء مستشــفى جامعــي تخصصــي فــي 
منطقــة المــدام لخدمــة المنطقــة الوســطى علــى مســاحة ١٦١٤٦ متــرًا مربعــًا 
وســتكون آليــة العمــل فيــه بنظــام العمــل المعمــول بــه بمستشــفى الجامعــة 

بمدينــة الشــارقة.
أعلــن ذلــك ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز ســعيد المهيــري رئيــس هيئــة 
الشــارقة الصحيــة خــالل مداخلــة عبــر برنامــج »الخــط المباشــر« الــذي تبثــه 

هيئــة إذاعــة وتلفزيــون الشــارقة.
وقــال المهيــري إن المستشــفى ســيتضمن عــددًا مــن التخصصــات ويتكــون 
ــادة وســيحوي ٤٩ ســريرًا  ــن للزي ــن قابلي ــن ســرداب ودور أرضــي وطابقي م
ــى  ــه عل ــى وســيكون العمــل في و8 أســرة للطــوارئ و8 أخــرى لغســيل الكل

مــدار ٢٤ ســاعة.وام

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن

أّكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة، علــى أهمّية اســتذكار 
مناســبة المولــد النبــوي الشــريف كمناســبٍة 
دينيــٍة هامــة عبــر ترســيخ قيمتهــا العظيمة 
ــل،  ــا األصي فــي الذاكــرة اإلســالمية وتراثه
بهدف االستفادة من دروس السيرة النبوية 
وتعزيــز مفاهيمهــا ومواقفهــا الخالــدة فــي 
ا على دور المشاريع  ذاكرة األجيال، مشــددًّ
واألعمــال الفنيــة واألدبية فــي تحقيق هذه 
األهداف وإســهامها المباشر في إثراء تاريخ 

األدب العربي والثقافة اإلســالمية.
جــاء ذلــك خــالل حضــور ســموه، حفــل 
افتتــاح مهرجــان البــدر، وتكريــم الفائزيــن 
ــور  ــزة المهرجــان “فــي حــب الن ــي جائ ف
ــز وزارة  ــي مرك ــم ف ــذي أقي ــن”، وال المبي
الثقافة والشــباب بالفجيرة، بحضور الشــيخ 
ســيف بــن حمــد بن ســيف الشــرقي رئيس 
هيئــة المنطقــة الحــرة بالفجيــرة، والشــيخ 
عبــداهلل بن حمد بن ســيف الشــرقي رئيس 
ــة  ــاء األجســام واللياق ــارات لبن ــاد اإلم اتح
ــن  ــد ب ــن حم ــد ب ــيخ محم ــة، والش البدني
ســيف الشــرقي مديــر عــام دائــرة الحكومة 
اإللكترونيــة بالفجيــرة، والشــيخ أحمــد بــن 
حمد بن سيف الشرقي، ومعالي نورة بنت 
محمــد الكعبــي وزيــرة الثقافــة والشــباب.

وأشــار ســموه، إلــى توجيهــات صاحــب 
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة بإحياء 
المناســبات الدينية التي تعزز قيم التســامح 
اإلســالمي، وتســهم في نشر مفاهيم السالم 

واإلخــاء بين شــعوب العالــم، والتعبير عنها 
عبر الفنون واآلداب كأداٍة مؤّثرة في النسيج 

اإلنساني. الثقافي 
وافتتح سمّوه المعرض الفني المصاحب، 
في مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة، 
والذي اســتعرض األعمــال الفائزة في فروع 
جائــزة فــي حــب النــور المبيــن، واحتــوى 
ــة الشــعر،  ــي فئ ــزة ف ــد الفائ ــى القصائ عل
واللوحات الفنية في مجاَلي الرســم والخط 
العربي، وأعمال الوسائط المتعددة، مشيًدا 
ســمّوه بالمســتوى الفنــي الرفيــع لألعمــال 

الفائــزة والُمكّرمــة في فروع المســابقة.
وثّمنــت معالي نورة بنت محمد الكعبي 
وزيرة الثقافة والشــباب، الجهــود المبذولة 
مــن قبــل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي، ولــي عهــد الفجيرة، التــي تهدف 
إلــى الحفاظ علــى المــوروث الثقافي القّيم 
ــي وتعــّزز ارتباطــه مــع  للمجتمــع اإلمارات
مكوناتــه األصيلــة، والتــي يعتبــر االهتمــام 
بالســيرة النبوية وتكريس مفاهيمها وقيمها 
أحــد أهــم الركائــز التــي تنبثق منهــا الهوية 

المجتمعيــة والوطنية.
وقالــت معاليهــا: “تحــرص الــوزارة على 
دعــم وإنجــاح هــذه المبــادرة لمــا لهــا مــن 
ــع  ــي تتقاط ــع فه ــى المجتم ــر عل ــر كبي أث
وتتكامــل مــع أهــداف جائــزة البــردة التــي 
ــداد  ــدف إع ــوزارة به ــا ال ــا وترعاه تطلقه
جيــل جديــد من الشــباب الموهــوب القادر 
علــى المنافســة وتقديــم تجاربــه اإلبداعيــة 
مــع أصحــاب التجــارب والخبــرات، ضمــن 

بيئــة تالئــم قدراتهم وتطلعاتهــم وتقودهم 
نحــو التنافــس الحقيقــي، وهــذا مــا تفعلــه 
ــز  ــم أيضــًا بالتركي ــي تهت ــدر الت ــزة الب جائ
علــى هذه الشــريحة وتدفعهم نحــو تقديم 
المزيــد مــن اإلبداعات في مجــاالت الفنون 
اإلســالمية تحديــدًا، ونأمــل فــي أن تحقــق 
الجائــزة أهدافهــا بإيجــاد جيــل قــادر علــى 
ــه  ــع نظرائ ــاور م ــن رؤاه والتح ــر ع التعبي
مــن مختلــف الثقافــات علــى قاعــدة مــن 

الوعــي والفهــم المشــترك”.
وتّوج ســمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين 
فــي فئات جائــزة )في حب النــور المبين(، 
وهــي الشــعر والرســم والخــط العربــي 
والوســائط المتعــددة )الملتيميديــا(، التــي 
حظيــت بانتشــار واســع واســتقطتبت آالف 
المشــاركات مــن مختلــف دول العالــم فــي 
جميــع فــروع الجائــزة، حيــث تــم تكريــم 
أعضــاء لجــان التحكيم فــي فــروع الجائزة، 
والفائزيــن بالمركــز األول والثانــي والثالــث 

فــي كل فــرٍع مــن الفــروع األربعــة.
وتخلــل برنامــج حفــل افتتــاح مهرجــان 
البــدر عــرض مقتفطــاٍت مغّنــاٍة للمناســبة، 
وفيلــم قصيــر عــن اإلحصائيــات فــي جائزة 
فــي “حب النــور المبين، كما ألقت ســليمة 
المزروعــي كلمــة المهرجــان، وعلــي جعفر 
العــالق كلمــة بالنيابــة عــن لجــان التحكيم.

حضــر االفتتــاح، ســعادة ســالم الزحمــي 
مديــر مكتــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة، 
والمســؤولين  المــدراء  مــن  وجمــٌع 

واإلعالمييــن.وام

محمد الشرقي يشهد انطالق مهرجان البدر بالفجيرة 
ويتّوج الفائزين بجائزة »في حب النور المبين«

محمد الشرقي خالل تتويجه الفائزين بحضور نورة الكعبي
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شــهد الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بن 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي زاي
الــوزراء وزيــر الداخلية محاضــرة بعنوان 
“ التكنولوجيا الزراعية ومســتقبل الغذاء 
“ التــي نظمهــا مجلــس محمــد بــن زايــد 
فــي قصــر البطيــن فــي أبوظبــي، وشــهد 
المحاضــرة إلى جانبه ســمو الشــيخ خالد 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس مجلــس إدارة 
ــا ألصحــاب الهمــم  ــد العلي مؤسســة زاي

وعدد مــن المســؤولين.
وأكــد المحاضــر ســتيوارت أودا خبيــر 
ــذي  ــس التنفي ــة والرئي ــة الحضري الزراع
لشــركة “ أليســكا اليف” على أن الطلب 
المتزايــد علــى الغذاء واســتهالك الموارد 
الطبيعيــة يتطلــب حلــواًل مبتكــرة لألمن 
الغذائــي المســتدام، مســتعرضا أبــرز 
الحلــول التقنيــة مقدمــًا رؤيتــه وأفــكاره 

فــي هــذا المجــال.
وأشــار المحاضــر إلــى أن التكنولوجيــا 
الزراعيــة ســتتمكن مــن إطعــام قرابــة الـ 
١٠ مليارات شــخص بشــكل أكثر استدامة 
بحلول سنة ٢٠5٠، مشيرًا إلى أن الوصول 
ــن خــالل  ــج ســيكون م ــك النتائ ــى تل إل
المؤسســات األكثر مرونة وابتكارًا، وهي 
التــي سترســم مســتقبل قطــاع الزراعــة 
حــول العالــم وليــس بالضــرورة أن تقود 
المؤسســات والمنظمــات األكبــر واألكثــر 

خبــرة هــذا المجال.

وشــدد علــى أن دولة اإلمــارات قادرة 
ــاء  ــر بن ــول عب ــذا التح ــريع ه ــى تس عل
أنظمــة بيئيــة نابضة بالحياة، مشــيرًا إلى 
أن الدولــة مؤهلــة للتحــول إلــى مركــز 
إقليمــي لالبتــكار الزراعــي بالنظــر إلــى 

خطواتهــا فــي هــذا الصــدد.
وقــال المحاضر إن الزراعة أثرت في 
حياة البشــر من بداية التاريخ البشــري، 
ــكار  ــا واالبت ــهمت التكنولوجي ــا أس فيم
الزراعــي فــي تحســين إنتاجيــة المزارع 
وكفاءتهــا والوصــول بحجــم المبيعــات 
الســنوية لقطــاع التكنولوجيــا الزراعيــة 
العالميــة ألكثــر مــن ٢٠ تريليون دوالر.

ــة  ــتوطنات الدائم ــاف أن المس وأض
ازدهــرت بفضــل الزراعــة التــي مّكنــت 
للمســتقبل  التخطيــط  مــن  أســالفنا 
وتحقيــق الرخــاء االقتصــادي ممــا أدى 
إلــى تحــوالت كبيــرة فــي المجتمعــات 
والتركيبــة الســكانية والمهــن مســتفيدة 
مــن تنامــي مســتويات الوعــي واالبتكار 
التكنولوجــي طــوال الســنوات الماضية.

ونــوه المحاضــر إلــى أن الزراعــة 
تســتنزف حاليــًا كميــات هائلــة مــن 
حيــث  المحــدودة  العالــم  مــوارد 
ــي  ــن األراض ــاع 5٠٪ م ــتخدم القط يس
الصالحــة للســكن و٧٠٪ مــن الميــاه 
العذبــة فيمــا يتســبب اإلنتــاج الزراعــي 
بحوالــي ٢5٪ مــن انبعاثــات غــازات 

الحــراري. االحتبــاس 
وأشــار إلــى أن الشــيء المشــترك بين 
التقنيــات الجديدة هو اإلنتاجية القصوى 

والكفاءة، حيث يمكن للمزارع العمودية 
الداخليــة أن توفــر فــي متــر مربــع واحد 
محاصيــل أكثــر بـــ ٣٠٠ مرة مــن المزارع 

التقليديــة كما تســتهلك مياه أقل بنســبة 
تصــل إلى ٩٩٪.

وتبــث المحاضــرة على قنــاة اإلمارات 

والقنــوات التلفزيونيــة المحليــة بجانــب 
قنــاة يوتيــوب مجلس محمد بن زايد في 
تمام الساعة ٦:٣٠ يوم اليوم الجمعة.وام

نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد 
محاضرة »التكنولوجيا الزراعية ومستقبل الغذاء«

المحاضر: اإلمارات مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لالبتكار في المجال الزراعي
سيف بن زايد يشهد المحاضرة بحضور خالد بن زايد

تحوالت كبيرة في 
المجتمعات والتركيبة 

السكانية والمهن مستفيدة 
من تنامي مستويات الوعي 

واالبتكار التكنولوجي

المحاضرة تبث على قناة 
اإلمارات والقنوات المحلية 

بجانب قناة يوتيوب 
مجلس محمد بن زايد 
اليوم الساعة 6:30  ستيوارت أودا خالل تقديم المحاضرة 
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ستيوارت أودا: الطلب المتزايد على الغذاء والموارد الطبيعية 
يتطلب حلواًل مبتكرة لألمن الغذائي المستدام

سيف بن زايد في صورة تذكارية مع ستيوارت أودا بحضور منصور فلكناز وعبدالعزيز المال ومحمد الهاشمي وعبداهلل الكعبي

مريم المهيري خالل المحاضرة

يمكن للمزارع العمودية الداخلية أن توفر في متر مربع 
واحد محاصيل أكثر بـ 300 مرة من المزارع التقليدية

الزراعة تستنزف كميات هائلة من موارد العالم المحدودة 
حيث يستخدم القطاع 50٪ من األراضي الصالحة للسكن

التكنولوجيا واالبتكار الزراعي أسهمت في تحسين إنتاجية 
المزارع وكفاءتها بحجم مبيعات 20 تريليون دوالر

التكنولوجيا الزراعية تتمكن من إطعام قرابة الـ 10 
مليارات شخص بشكل أكثر استدامة بحلول سنة 2050

المستوطنات الدائمة ازدهرت بفضل الزراعة التي مّكنت 
أسالفنا من التخطيط للمستقبل وتحقيق الرخاء االقتصادي
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ــن  ــد ب ــيخ خال ــمو الش ــى س التق
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، عضــو 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي 
ــذي  ــي التنفي ــب أبوظب ــس مكت رئي
الرابطــة  مفــوض  ســيلفر،  آدم 
ــة،  ــلة األمريكي ــرة الس ــة لك الوطني
قبيــل احتضــان العاصمــة اإلماراتيــة 
مباريات دوري كرة السلة األمريكي 
للمحترفيــن “أبوظبــي ٢٠٢٢ “ فــي 
االتحــاد أرينــا بجزيــرة يــاس، وذلك 
فــي إطــار شــراكة اســتراتيجية تمتد 
لعــدة ســنوات بيــن دائــرة الثقافــة 

ــي والرابطــة. والســياحة - أبوظب
وحضــر ســمّوه حصــة تدريبيــة 
التقــى فيهــا العبي فريــق “ميلووكي 
ــب دوري  ــرز لق ــذي أح ــس” ال باك
ــن  كــرة الســلة األمريكــي للمحترفي
فــي نســخة العــام الماضــي للمــرة 
األولــى منــذ خمســين عامــًا، وذلــك 
ــا  ــق أتالنت ــة فري ــتعدادًا لمواجه اس
هوكس فــي المباراتيــن المرتقبتين.

رافق ســموه خــالل هــذه الزيارة 
معالــي محمــد خليفــة المبــارك، 
رئيــس دائــرة الثقافــة والســياحة – 
أبوظبي، وسعادة ســعود الحوسني، 
الدائــرة، وســعادة صالــح  وكيــل 
الجزيــري، مديــر عــام الســياحة فــي 
ــك  ــري، المال ــارك الس ــرة، وم الدائ
الشــريك لفريــق ميلووكــي باكــس.

ــات  ــي المباري ــتضيف أبوظب وتس
الســلة  كــرة  لــدوري  التمهيديــة 
األمريكــي للمحترفيــن للمرة األولى 
فــي منطقــة الخليــج العربــي، وذلك 
رائــدة  وجهــًة  لمكانتهــا  تعزيــزًا 
الفعاليــات  وتنظيــم  للســياحة 

العالميــة. الرياضيــة 
يذكــر أن الشــراكة االســتراتيجية 
ــياحة -  ــة والس ــرة الثقاف ــن دائ بي
ــة لكــرة  ــي والرابطــة الوطني أبوظب
شــهدت  قــد  األمريكيــة،  الســلة 
إطالق دوري الناشــئين لكرة الســلة 
“جونيــور NBA أبوظبــي” خــالل 
شهر فبراير الماضي، بمشاركة ٤5٠ 
طالبــًا وطالبــة تتراوح أعمارهم بين 
١١ و١٤ عامــًا مــن ٣٠ مدرســة فــي 
ــم  ــًا تنظي ــن أيض ــة، وتتضم العاصم
اإللكترونيــة  الرياضــات  مســابقة 
جلســات  وإطــالق   ،)٢K  NBA(
ــة  منصــة استشــارات اللياقــة البدني
“إن بــي إيه فيــت” للتوعية بأهمية 
ــاط  ــاع أنم ــة وإتب ــة الرياض ممارس

ــة. ــاة الصحي الحي
مــن  الدائــرة،  أصبحــت  كمــا 
خــالل مبادرتهــا الترويجيــة “زوروا 
الســياحية  الوجهــة  أبوظبــي”، 
ــي  ــة ف ــمي للرابط ــريك الرس والش
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش

والصيــن.وام وأوروبــا 

NBA  خالد بن محمد بن زايد يلتقي مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة األمريكية ونجوم

سمّوه يحضر حصة تدريبية التقى فيها العبي فريق »ميلووكي باكس« حامل لقب دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين

أبوظبي تحتضن مباريات دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين »أبوظبي 2022« في االتحاد أرينا بجزيرة ياس

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه آدم سيلفر بحضور محمد المبارك

خالد بن محمد بن زايد خالل حضوره حصة تدريبية التقى فيها العبي فريق “ميلووكي باكس”
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أبوظبي تستضيف مباريات الدوري كرة السلة األمريكي للمحترفين للمرة األولى في 
الخليج العربي تعزيزاً لمكانتها وجهًة رائدة للسياحة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه آدم سيلفر

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه آدم سيلفر بحضور محمد المبارك
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ــذي  ــلح ال ــوم المس ــدة الهج ــارات بش ــة اإلم ــت دول  أدان
اســتهدف حضانــة لألطفــال فــي شــمال شــرق تايالنــد، وأســفر 

ــل عــدد مــن األشــخاص مــن بينهــم أطفــال. عــن مقت
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي بيــان لهــا 
ــذه  ــديد له ــتنكارها الش ــن اس ــرب ع ــارات تع ــة اإلم أن دول
األعمــال اإلجراميــة، ورفضهــا الدائــم لجميــع أشــكال العنــف 
التــي تســتهدف زعزعــة األمــن واالســتقرار وتتنافــى مــع القيــم 

ــانية. ــادئ اإلنس والمب
ــد  ــة تايالن ــازي لحكوم ــص التع ــن خال ــوزارة ع ــت ال وأعرب
وشــعبها الصديــق، وألهالــي وذوي ضحايــا هــذه الجريمــة 

النكــراء، وتمنياتهــا بالشــفاء العاجــل للمصابيــن.وام

ــد  ــن زاي تســتعرض جامعــة محمــد ب
للــذكاء االصطناعــي خــالل مشــاركتها 
فــي معــرض »جيتكس جلوبــال ٢٠٢٢«، 
المقــرر إقامتــه مــن ١٠ إلــى ١٤ أكتوبــر 
الجاري فــي مركز دبي التجاري العالمي 
، عــددًا مــن أحــدث أبحاثهــا وابتكاراتها 
مــن خــالل منصــة تفاعليــة تمتــد علــى 

طابقيــن.
وتتــاح لــزوار منصــة الجامعــة فــي 
المعــرض فرصــة االطــالع عــن قــرب 
علــى ابتــكارات أعضــاء الهيئة التدريســية 
والباحثيــن والطــالب فــي مجــال الــذكاء 
االصطناعــي ، إذ ســيقدم عــدد من أعضاء 
والشــركاء عروضــًا  التدريســية  الهيئــة 
تقديمية قصيرة، بينما سيشــارك مجموعة 
مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والطــالب 
فــي جلســات ونــدوات فــي »جيتكــس”.

و يلقــي البروفيســور إريــك زينــغ 
رئيــس جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء 
االصطناعي، كلمة رئيسية في ١٣ أكتوبر 
الجــاري وذلك في إطــار فعاليات »عالم 

الــذكاء االصطناعي ٢٠٢٢”.
وأوضــح البروفيســور إريــك زيغــن 
أن معــرض »جيتكــس« يشــكل المنصــة 
المثاليــة للجامعــة للتواصــل مع الجمهور 
الــذكاء  بأبحــاث  وتعريفهــم  الواســع 

ــه. ــي وتطبيقات االصطناع
وأضــاف ان الــذكاء االصطناعــي هــو 
تقنيــة تتمتــع بقــوة اســتثنائية ستســاعد 
فــي تحســين العديــد من جوانــب حياتنا 
اليوميــة، مــن الرعايــة الصحيــة وقطاعي 
األعمــال والتعليــم وصواًل إلــى الخدمات 
الحكوميــة وغيــر ذلــك الكثيــر وفــي 
ــى  ــع إل ــو الجمي ــا أن ندع ــة، علين النهاي
مرافقتنــا فــي هــذه الرحلــة، وتعريــف 
الجمهــور بالــذكاء االصطناعــي وإمكاناته 

هــو أحــد الســبل لذلــك.
وتقــع منصــة جامعــة محمد بــن زايد 
للــذكاء االصطناعــي في القاعة 8، وتفتح 
المجــال لتجربــة وســائط متعــددة مــن 
ابتــكار الدكتــور هــاو لــي، وهــو أســتاذ 
مشــارك في قســم الرؤية الحاسوبية في 
الجامعة ومؤســس شركة »بن سكرين”.

ويتولــى الدكتــور هــاو لــي مســؤولية 
تطويــر تقنيــات الــذكاء االصطناعي التي 
ســتعزز التســّوق والعمــل وأوجــه عــّدة 
أخــرى فــي عالم الميتافيــرس، فهو مدير 
مختبــر الميتافيــرس فــي جامعــة محمــد 
بــن زايــد للــذكاء االصطناعــي، وقــد 
ــي ابتكرهــا  ــات الت ــم اســتخدام التقني ت
فــي »أمــازون« و»إكســبو دبــي٢٠٢٠«، 

والعديــد مــن األماكــن األخــرى.

كمــا ســتتاح للــزوار فرصــة اكتشــاف 
ــة  ــي جامع ــر ف ــد التطوي ــكارات قي االبت
ــي  ــذكاء االصطناع ــد لل ــن زاي ــد ب محم
التــي ترتكــز إلــى أبحــاث الطــالب، مثل 
التطبيقــات التــي تهــدف إلــى مســاعدة 
األشــخاص الذيــن يعانــون من مشــكالت 
ــاج  ــى التواصــل واالندم ــي النطــق عل ف
فــي المجتمــع، وســيتمكن زوار الجنــاح 
مــن المســاهمة من خالل نشــاط مصمم 
ــي  ــخص يعان ــة ش ــي تجرب ــم ف إلدخاله

مــن مشــكالت فــي النطــق.
كما يشــارك البروفيسور عبد المطلب 
الصادق، رئيس قســم الرؤية الحاســوبية 
باإلنابة، فــي الندوة التي ينظمها مجلس 
االبتــكار التابع لــوزارة التربيــة والتعليم 
علــى منصــة »ميتافيــرس«، وذلــك فــي 

١٠ أكتوبر الجاري.
وتشــمل األنشــطة األخرى ورش عمل 
وعروضــًا نموذجيــة كبيرة يقّدمها أعضاء 
ــوم« الناشــئة فــي مجــال  شــركة »بيتوي
ــاء  ــيتواجد علم ــي وس ــذكاء االصطناع ال
مــن الشــركة فــي جنــاح الجامعــة ليبّينوا 
للزوار كيف يمكن للتكنولوجيا مســاعدة 
ــطة  ــى المتوس ــرة إل ــات الصغي المؤسس
ــي  ــذكاء االصطناع ــة ال ــاء أنظم ــي بن ف

بســرعة لتوســيع نطــاق عملهــا.وام

اإلمارات تدين الهجوم المسلح الذي استهدف حضانة في تايالند

جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي تستعرض 
أبحاثها وابتكاراتها في »جيتكس«

ــس  ــة للمجل ــعبة البرلماني ــارك الش تش
الوطنــي االتحــادي بوفــد برئاســة معالــي 
الدكتــور علــي راشــد النعيمــي رئيــس 
مجموعة الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتية في 
االتحــاد البرلماني الدولي، فــي اجتماعات 
الجمعيــة الـــ ١٤5 لالتحاد والدورة الـ ٢١٠ 
للمجلــس الحاكــم التي ســتعقد فــي مدينة 
كيغالــي فــي روانــدا خــالل الفتــرة مــن 8 

إلــى ١5 أكتوبــر الجــاري.
يضــم وفد المجلس فــي عضويته أعضاء 
مجموعة الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتية في 
االتحــاد البرلماني الدولي ســعادة كل من: 
ســارة محمـــد فلكنـــاز، والدكتورة شــيخة 
عبيــد الطنيجي، ومــروان عبيـــد المهيري، 
والدكتورة مـــوزة محمــد العامري، وميره 
سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، 
وعفــراء راشــد البســطي األميــن العــام 

المســاعد لالتصــال البرلماني.
ويشــارك معالــي الدكتور علــي النعيمي 
ــل  ــاد ممث ــة لالتح ــة التنفيذي ــو اللجن عض
المجموعــة الجيوسياســية العربيــة فــي 
اللجنــة  واجتمــاع  اللجنــة  اجتماعــات 
الفرعية للشــؤون المالية، واجتماع الفريق 
المعنــي بالشــفافية والمســائلة، واجتمــاع 
مجموعة الشــراكة بين الجنســين، ويترأس 
ــي بالحــل  ــق المعن ــه اجتمــاع الفري معالي
الســلمي لألزمــة األوكرانيــة، فيمــا يشــارك 
وفــد الشــعبة البرلمانيــة فــي اجتماعــات 

لجــان االتحــاد وهــي: االجتماع التنســيقي 
للمجموعة اإلسالمية، واالجتماع التنسيقي 
للمجموعة العربية، واجتماع مكتب النساء 
البرلمانيــات، ومنتدى النســاء البرلمانيات، 
واجتمــاع لجنــة شــؤون الشــرق األوســط.

كما يشارك أعضاء الوفد في اجتماعات: 
اللجنــة التوجيهيــة للجمعية العامــة )لجنة 
ــة  ــم، واللجن ــس الحاك ــيير(، والمجل التس
الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة 
للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، واجتماع 
جمعية األمناء العامين للبرلمانات الوطنية، 
واجتمــاع الجمعيــة العامــة الذي ســيناقش 
ــات  ــي البرلمان ــوع االجتماع ــوع الن موض

التــي تراعــي المســاواة بيــن الجنســين 
ــم  ــل عال ــن أج ــر م ــة للتغيي ــوى دافع كق
أكثر مرونة وســلمية، ومنتــدى البرلمانيين 
الشباب لالتحاد البرلماني الدولي، واللجنة 
الدائمــة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
واجتمــاع الفريــق المعنــي بالحل الســلمي 
لألزمــة األوكرانية، واللجنة الدائمة للســلم 

ــن الدوليين. واألم
كمــا يشــارك الوفــد فــي ورشــة عمــل 
حــول تغيــر المنــاخ، وحلقــة نقاشــية حول 
نحــو المســاواة بيــن الجنســين »االحتفــال 
وفهم إنجازات الكتل البرلمانية النسائية«، 
وحلقــة نقاشــية حــول حقــوق الطفل.وام

 شــاركت جامعة محمــد بن زايد للعلوم 
ــج للتدريــب  اإلنســانية فــي معــرض الخلي
والتعليــم األول ٢٠٢٢، الــذي يختتم أعماله 

اليــوم فــي أبوظبي.
وقامــت الجامعــة بالتعريــف ببرامجهــا 
العلميــة ومســاقاتها األكاديميــة، وعرضــت 
ــة  ــي تكمل ــن ف ــة والراغبي ــا للطلب خبراته
تعليمهــم، مــن خــالل تخصصاتها الرئيســية 
في مجال الدراســات اإلنســانية واإلســالمية 
واللغــة العربيــة والفلســفة والتســامح إلــى 
ــة  ــا المجتمعي ــتعراض مبادراته ــب اس جان

المتنوعــة.
وتأتــي مشــاركة الجامعــة باعتبارهــا 
الراعــي الرئيســي لهــذا المعرض اإلرشــادي 
التعليمــي، الــذي يأتــي منســجما مع خطط 
الجامعة ورســالتها في تطوير اســتراتيجيات 
ــذي يلبــي احتياجــات  ــم النوعــي، ال التعلي
التنميــة المنشــودة والقائمــة علــى اقتصــاد 
ــي  ــا تأت ــكار، كم ــداع واالبت ــة واإلب المعرف
مشــاركة الجامعــة في هذا الحــدث المهم، 
ضمــن جهودها لتعزيز مبــادرات دور دولة 
ــة  ــي ترقي ــيدة ف ــا الرش ــارات وقيادته اإلم
التعليم، باعتباره المدخل الرئيسي إلحداث 

التنميــة الشــاملة فــي شــتى المجــاالت.

وقــال ســعادة الدكتــور خالــد اليبهونــي 
جامعــة  إن  الجامعــة  مديــر  الظاهــري 
محمــد بــن زايــد للعلــوم اإلنســانية مقبلــة 
علــى مرحلــة جديــدة مــن تعزيــز رســالتها 
االكاديميــة، واالنتقــال إلــى مرحلة متقدمة 
من التوســع واالنتشــار من خالل استقطاب 
المزيــد مــن الطــالب لالنضمــام إلــى ركبهــا 
الحضــاري واإلنســاني، عبــر إتاحــة الفرصــة 
ألكبــر عدد من الطــالب المقيمين لاللتحاق 

بمســاقاتها العلميــة واألكاديميــة.
وأكد أن برامج الجامعة ومساقاتها تمثل 

دافعــا قويا للطالب لإلقبال على الدراســات 
اإلنســانية، التــي ال تقــل أهميــة فــي وقتنــا 
الحاضر عن دراسة العلوم الطبيعية األخرى.

وأشــار إلى أن الخريجين ســيحملون في 
المســتقبل رســالة الجامعة إلى مجتمعاتهم 
ــة  ــة حضاري ــم بطريق ــي بلدانه ــة ف المحلي
ــر  ــي نش ــا ف ــون رؤيته ــانية، ويحقق وإنس
فضائــل التســامح والمحبة واحتــرام حقوق 
االنســان، وإعــالء قيــم االعتدال والوســطية 
واالنفتــاح علــى ثقافــات وشــعوب العالــم 

المختلفة.وام

الشعبة البرلمانية اإلماراتية تشارك في اجتماعات 
االتحاد البرلماني الدولي في رواندا غدًا

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تشارك في معرض الخليج للتدريب والتعليم

وقــع المكتــب التنفيذي لمواجهة غســل 
األموال وتمويــل اإلرهاب وأكاديمية ربدان 
مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى تطويــر برامــج 
مشــتركة تســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي 
حــول الجرائــم المالية، إلى جانــب االرتقاء 

بالموارد البشــرية.
تتضمن محاور هذه الشراكة اإلستراتيجية 
التــي تجســدها المذكــرة تصميــم وتقديــم 
برامج أكاديمية ومهنية متخصصة لمواجهة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار 

النووية. األسلحة 
وقــال ســعادة حامــد الزعابــي، المديــر 
العــام للمكتــب التنفيــذي لمواجهــة غســل 
األموال وتمويل اإلرهاب، إن مذكرة التفاهم 
مــع أكاديميــة ربــدان جــزء مــن مجموعــة 
شــاملة مــن اإلجــراءات التي اتخذتهــا دولة 
اإلمارات إلنشــاء إطــار عمل متين لمواجهة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــكل 
مســتدام يرمــي إلــى تحقيــق نتائــج ُمثمرة 

علــى المــدى الطويل.
وأضــاف: “أن حكومــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة جعلــت مكافحــة الجرائــم المالية 
أولوية اســتراتيجية، إذ تتطلب استراتيجيتنا 
الوطنية اتباع نهج حكومي شــامل وتنســيق 

فعــال بيــن القطاعين العــام والخاص”.
ــع  ــم م ــرة التفاه ــى أن مذك ــار إل وأش
أكاديميــة ربدان ســتزيد من مهــارة الموارد 
البشــرية المتخصصــة في مكافحــة الجرائم 
الماليــة، وســتعزز التوعيــة بشــأن مكافحــة 
الجريمة المالية بين المؤسسات الوطنية من 
خــالل التدريب النوعــي والتوعية الهادفة”.

مــن جانبــه، قال ســعادة جيمس مورس، 
رئيــس أكاديميــة ربــدان: “سُتســهم هــذه 
الشراكة اإلســتراتيجية في مكافحة الجرائم 
الماليــة بمــا في ذلــك جرائم غســل األموال 

وتمويل اإلرهاب”، موضحًا أن هذه البرامج 
المتخصصة “سوف تثري المهارات التحليلية 
لدى المشــاركين وُتعزز قدرتهم على تقييم 
المخاطــر ذات الصلــة بالجرائــم الماليــة 
وإدارتهــا كمــا ســتؤدي إلــى تنفيــذ بحــوث 
مشتركة تتماشى مع التزام أكاديمية ربدان 
بدورهــا الراســخ كمؤسســة وطنيــة تعمــل 
على توفير التعليم والتدريب واالستشارات 
ذات مستوى عالمي لألفراد والمؤسسات”.

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم 
علــى إنشــاء برنامج تطوير مهنــي للعاملين 
فــي القطاعيــن المالــي العــام والخــاص بمــا 
يتوافق مع معايير مصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، 

والجهات الدولية ذات الصلة.
وســيقدم المكتــب التنفيــذي لمواجهــة 
غســل األموال وتمويل اإلرهاب المشــورة 
ــر  ــر مســار التطوي ــم وتطوي بشــأن تصمي
المهنــي التقنــي، وتســهيل اجتماعــات 

المستشــارين لتحليــل احتياجات التدريب 
فــي مجال مكافحة غســل األموال وتمويل 

اإلرهــاب فــي الدولــة.
وســتقود أكاديميــة ربــدان تصميــم 
وتطويــر برامــج التدريــب فــي مجــال 
مكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب، 
وتعقــد دورات تدريبيــة لجهــات ُمحــددة 
ــة  ــة المعني ــات الوطني ــراك الجه ــع إش م
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

المهنــي  التطويــر  مســار  وسُيســهم 
المقــرر أن تبــدأ مرحلتــه األولــى فــي 
غضــون األشــهر األربعــة أو الســتة المقبلة 
فــي إنشــاء منهــج مهنــي قياســي لتقريــب 
ــة و جهــات إنفــاذ  عمــل الجهــات المعني
القانــون، والمدعيــن العاميــن و الهيئــات 
التنظيميــة، وخبــراء االمتثــال.. وستشــمل 
ــر  ــدرات دورات التطوي ــاء الق ــج بن برام
المهنــي االحترافــي والشــهادات المهنيــة 

ــة.وام المتخصص

مذكرة تفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب وأكاديمية ربدان

حامد الزعابي وجيمس مورس خالل توقيع مذكرةالتفاهم

تحــت شــعار »المعلــم صانــع الكفاءات 
الوطنيــة والمســتقبل« نظم مركــز أبوظبي 
التقنــي والمهنــي،  للتعليــم والتدريــب 
احتفــاالت مميــزة بمناســبة اليــوم العالمي 
للمعلــم الذي تســتمر فعالياتــه لمدة ثالثة 
ــة  ــاالت كاف ــملت اإلحتف ــث ش ــام، حي أي
ثانويــات التكنولوجيــا التطبيقيــة بالدولــة، 
فيمــا شــهد ســعادة الدكتــور مبارك ســعيد 
الشامســي مديــر عــام »أبوظبــي التقنــي« 
اإلحتفال الرئيســي في مجمــع التكنولوجيا 
ــد  ــن زاي ــة محمــد ب ــي مدين ــة ف التطبيقي
تكريــم  تــم خاللــه  والــذي  بأبوظبــي، 
مــن  المتميــزة  الكفــاءات  مــن  نخبــة 
ــة، بجانــب  ــا التطبيقي معلمــي التكنولوجي
إســتعراض فعاليات متنوعــة قدمها الطلبة؛ 
تقديــرًا لــدور المعلــم في صناعة مســتقبل 
الوطــن والمواطن، وذلــك بحضور الدكتور 
أحمــد عبدالمنــان العــور مديــر عــام معهد 
التكنولوجيــا التطبيقيــة التابــع ل«أبوظبــي 
التقنــي« والمهندس علي محمد المرزوقي 
رئيــس مهــارات اإلمارات، وعيســى عبداهلل 
ــر ثانويــات التكنولوجيــا  ــي مدي المرزوق
التطبيقية بالدولة، ونخبة من المسؤولين.

ــارك ســعيد  ــور مب ــال ســعادة الدكت وق
الشامســي، أن إحتفــاالت المركــز باليــوم 
العالمــي للمعلــم؛ تأتــي فــي إطــار تحقيق 
توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة العمل 
الدائم والمبتكر لترســيخ مكانة المعلم في 
قلــوب وعقــول شــباب وفتيــات اإلمــارات 
»رهــان المســتقبل« وثــروة الوطــن، وهو 
أمــر واقــع بالفعــل منــذ مرحلــة التأســيس 
حيــث يشــهد التاريــخ علــى إهتمــام القائد 
المؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ــب اهلل ثــراه، بإســتقطاب المعلميــن  طي
ورعايتهــم، إيمانــًا بدورهــم الرئيســي فــي 
صناعة الكفاءات المبدعة؛ التي عليها تقوم 
نهضة وحضارة ومستقبل األمم، وإستمرارًا 
لهذا النهج الرائد؛ تواصل القيادة الرشــيدة 
ممثلــة فــي صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، 
الجهود الكبيرة والمشهودة من أجل رعاية 
وتمكيــن المعلــم ليقوم بدوره الكامل نحو 
صناعــة ذلك الشــباب القادر علــى مواصلة 
ــي حاضــر ومســتقبل  ــدم ف النهضــة والتق

دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة.  
وكمــا تحــدث ســعادة الدكتــور مبــارك 
ــة  ــدًا ثق ــال مؤك ــالل اإلحتف ــي خ الشامس
الجميــع فــي المســؤولين والعاملين خاصة 
المعلمين بثانويات التكنولوجيا التطبيقية، 

وتقديــره الكبيــر لجهودهــم فــي مواصلــة 
»أبوظبــي التقنــي« الريــادة فــي التعليــم 
التقنــي والمهنــي، بدليــل التفــوق الدائــم 
لخريجي »التكنولوجيا التطبيقية«، وكمثال 
علــى ذلــك؛ تصدرهــم المراكــز المتقدمــة 
في اإلختبارات القياســية »االيمســات« في 
كافــة التخصصــات علــى مســتوى الدولــة، 
حيــث حصــدوا المراكــز األول والثانــي 
والســابع والثامــن والعاشــر فــي الترتيــب 
العــام لمجمــوع هــذه االختبــارات، أي مــا 
ــل  ــر األوائ ــة العش ــن قائم ــبته 5٠٪ م نس
مؤخــرًا، مطالبــا الجميــع بالعمــل المبــدع 
القيــادة  توجيهــات  لتحقيــق  والمبتكــر 
الرشــيدة بضــرورة مواصلــة العمــل الجــاد 
والمتميز لتطوير األداء في كافة مؤسسات 
منظومة التعليم المتخصص لتواكب أحدث 

المعاييــر العالميــة.
ولفت مدير عــام مركز أبوظبي للتعليم 
والتدريب التقني والمهني، الي أن اإلمارات 
لهــا حق الســبق في رعايــة المعلم وتقدير 
دورة اإلســتراتيجي؛ منــذ العام ١٩٦٦ حين 
تولــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
طيــب اهلل ثــراه؛ مقاليــد الحكــم فــي إمارة 
أبوظبــي، وقــدم إهتمامــًا كبيــرًا بالتعليــم 

والمدارس وأهميــة تمكين ورعاية المعلم 
ــر، أي  ــن المعاص ــاء المواط ــل بن ــن أج م
قبــل قــرار منظمة األمــم المتحــدة للتربية 
ــم والثقافــة »يونســكو«، ومنظمــة  والتعل
العمل الدولية، والمنظمة الدولية للتعليم، 
ــام  ــم، والصــادر ع ــوم العالمــي للمعل بالي
رعاية«أبوظبــي«  جــاءت  حيــث   ،١٩٩٤
للمعلــم متزامنة مع اإلتفاقية التي جمعت 
»يونســكو«، ومنظمة العمل الدولية بشأن 
وضــع المعلميــن، والتــي تمــت كذلك عام 
١٩٦٦ وتضمنت؛ المعايير المتعلقة بحقوق 
المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف 

التعليــم والتعلم.
ومــن جهتــه قــال الدكتــور أحمــد العور 
مديــر عــام معهــد التكنولوجيــا التطبيقية، 
إســتراتيجية  وفــق  يعمــل  المعهــد  أن 
»أبوظبــي التقنــي« التــي تؤكــد علــى أن 
المعلم يشــكل األساس لصناعة المخرجات 
التعليميــة الوطنية فائقــة اإلبداع واإلنتاج، 
والقادرة على رفد ســوق العمل بالكفاءات 
الوطنية المتخصصة في مختلف المجاالت 
التكنولوجية والهندســية، حيــث أن الطلبة 
هــم جواهر ثمينة يصنعهــا ويثقلها المعلم 
ــوم  ــى أن الي ــة، مشــيرًا ال ــه العالي بمهارات
العالمي للمعلم؛ يعد فرصة لطرح مبادراة 
جديــدة مــن شــأنها تمكيــن المعلــم مــن 

أداء دوره علــى الوجــه األكمل.
وأوضــح مديــر عــام معهــد التكنولوجيــا 
التطبيقيــة أن إحتفــاالت اليونســكو باليــوم 
العالمــي للمعلم ٢٠٢٢؛ تتواصل على مدى 
ثالثــة أيــام وتركــز علــى تطبيــق توصيــات 
»قمــة تحويــل التعليــم« التــي أقيمــت في 
نيويــورك علــى هامــش المناقشــات العامة 
الـــ ٧٧ للجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 
١٩ ســبتمبر الماضــي، حيــث تدعــم هــذه 
التوصيات إستراتيجيات الدول لتطوير أداء 
المعلــم بمــا يحقــق التطويــر الدائــم فــي 
المنظومــة التعليميــة بكافــة دول العالــم، 
وهــو األمــر الــذي ينســجم مــع توجيهــات 
القايــدة الرشــيدة وإســتراتيجية«أبوظبي 

التقني«.
وبــدوره اكد عيســى عبــداهلل المرزوقي 
مديــر ثانويــات التكنولوجيــا التطبيقيــة 
بالدولــة أن اإلدارة تعمــل علــى ثقــل دور 
المعلم وتطويره بشكل مستمر وفق خطة 
ذات معاييــر عالميــة، تســتوعب المنهــاج 
المتقدمــة فــي التكنولوجيــا التطبيقية؛ بما 
يضمــن صناعــة وتخريــج كفــاءات وطنيــة 
متخصصــة فائقــة الجودة، تلبــي طموحات 
القيــادة الرشــيدة وتتوافــق مــع متطلبــات 

الخطــط اإلســتراتيجية بالدولــة.

كرم المعلمين المتميزين وطالبهم باإلرتقاء الدائم بمستويات األداء
»أبوظبي التقني« يحتفل باليوم العالمي للمعلم في 
ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بكافة إمارات الدولة

جانب من االحتفالية

مبارك الشامسي: نحقق 
توجيهات القيادة بالعمل 

المبتكر لترسيخ مكانة المعلم 
في قلوب وعقول الشباب

عيسى المرزوقي: ثقل 
المعلم وفق خطة عالمية 

تستوعب المنهاج المتقدمة 
في التكنولوجيا التطبيقية

أحمد العور: الطلبة جواهر 
ثمينة يصنعها المعلم 
بمهاراته.. واإلحتفال 
العالمي يستمر 3 أيام

أبوظبي - الوطن
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 زار وفد من الكونجرس األمريكي مقر مركز 
تريندز للبحوث واالستشارات في العاصمة 
أبوظبي، اطلعوا خاللها على جهوده البحثية 
ودوره في نشر قيم السالم والتعايش واألخّوة 

اإلنسانية.
العلي  اهلل  عبد  محمد  الدكتور  ورحب 
الرئيس التنفيذي لتريندز، بالوفد الزائر من 
أعضاء »تكتل االتفاق اإلبراهيمي للسالم« 
برئاسة السناتور جيمس النكفورد في قاعة 
السالم بالمركز، وقال إن هذه القاعة شهدت 
أول فَعالية علمية حول االتفاق اإلبراهيمي 
وكيفية تعزيز توجهات السالم في المنطقة، 
مشيراً إلى أنه تم إطالق هذا االسم إيمانا من 
المركز بقيمة السالم، وأهمية تعزيزه ونشره 
في ربوع المنطقة، وهو األمر الذي يهدف 

إلى تحقيقه االتفاق اإلبراهيمي.

رؤساء  بحضور  حوارية  جلسة  وُعقدت 
قطاعات وعدد من باحثي تريندز، وشارك 
فيها وفد الكونجرس األمريكي، وتركزت على 
االتفاقيات اإلبراهيمية وأثرها على االستقرار 
والسالم بالمنطقة، حيث أكد أعضاء التكتل 
أن  األمريكي  الكونجرس  من  اإلبراهيمي، 
هذه االتفاقيات تمّثل فصاًل جديداً في تاريخ 
الشرق األوسط، وستفتتح آفاقاً واسعة للتعاون 
اإلقليمي. وتناول الوفد العالقات الوثيقة بين 
المتحدة والواليات  العربية  دولة اإلمارات 
المتحدة األمريكية، مشيدين بما حققته في 

مجال التنمية وسائر المجاالت.
وشدد أعضاء الكونجرس األمريكي على 
أهمية التعايش السلمي والتسامح وحرية التعبير 
باعتبارها ركائز أساسية وتنموية للمجتمعات 
العالمية كافة، مشيرين إلى دور الدبلوماسية 
الثقافية في صنع السالم وتقريب المسافات 
ووجهات النظر بين الشعوب.. مثمنين دور 

المركز في نشر ثقافة السالم والتعايش من 
خالل دراساته وإصداراته.

وأكدت اليازية الحوسني نائب رئيس قطاع 
الجلسة  - خالل  تريندز  مركز  في  اإلعالم 
الحوارية - حرص المركز على بناء جسر معرفي 
شبابي يكسر الفجوة، مشددة على دور الشباب 
بالمراكز البحثية خاصة والمجاالت األخرى 
عامة، في صنع السالم وتقريب وجهات النظر.

بدورها، تطرقت سمية الحضرمي نائب 
رئيس قطاع »تريندز« جلوبال إلى المؤتمرات 
والفعاليات التي عقدها تريندز لشرح أبعاد 
االتفاق االبراهيمي ودور هذه المؤتمرات 
والفعاليات العلمية األخرى في توضيح أبعاد 
هذه االتفاقيات وأهميتها.. فيما تطرقت علياء 
الجنيبي رئيسة قسم االتصال االستراتيجي 
إلى أهمية الشراكات البحثية واألكاديمية في 
تقريب وجهات النظر وشرح أبعاد السالم 

وأهميته.

 اســتقبل معالــي محمــد بــن أحمــد 
ــاع  ــة لشــؤون الدف ــر الدول ــواردي وزي الب
– في مكتبه بوزارة الدفاع – معالي شــون 
ميرفي القائم باألعمال بالسفارة األمريكية 
فــي أبوظبــي وذلــك بحضــور ســعادة مطر 

ســالم علــي الظاهــري وكيــل وزارة لدفــاع 
وعــدد من كبار ضباط ومســؤولي الوزارة.

ورحــب معاليه فــي بداية اللقاء بمعالي 
ــة..  ــفارة األمريكي ــال بالس ــم باألعم القائ
وأكــد عمــق عالقــات الصداقــة بيــن دولــة 

اإلمــارات و الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
فــي مختلــف المجاالت خاصة فــي المجال 
الدفاعــي والعســكري وأهميــة الدفــع بهــا 
ــق  ــا يحق ــاق أرحــب وأوســع بم نحــو آف

التنميــة واالزدهــار للبلديــن.وام

وفد للكونجرس األمريكي يزور »تريندز« ويؤكد دور مراكز البحث العلمي بصنع السالم

البواردي يستقبل القائم باألعمال بالسفارة األمريكية

محمد العلي خالل استقباله الوفد 

محمد البواردي خالل استقباله شون ميرفي

ناقــش مجلــس تنميــة المــوارد البشــرية 
اإلماراتيــة فــي دبــي، خالل اجتماعــه الثالث 
للعام الجاري ٢٠٢٢ الذي عقد برئاسة معالي 
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس 
المجلــس، عــدداً من الموضوعــات التي تهم 
المــوارد البشــرية فــي دبــي، خاصــة خطــة 
التوطيــن فــي مجموعــة فقيه، ومســتجدات 
ــق  ــاع المناط ــركات قط ــي ش ــف ف التوظي
الحــرة، ومخرجــات معــرض رؤيــة اإلمارات 

للوظائف ٢٠٢٢.
وأكــد معالــي المهنــدس المنصــوري، أن 
المجلــس يواصل جهوده ويعمل على تنفيذ 
الخطط واإلستراتيجيات الرامية لدعم خطط 
التوطيــن في القطــاع الخــاص، والتعاون مع 
هــذا القطــاع لتحقيــق التنميــة المســتدامة 

فــي دولة اإلمــارات.
وقــال إن المجلــس يواصــل تنفيذ خططه 
للتواصــل مــع مختلــف القطاعــات لتمكيــن 
ــر فــرص عمــل  ــة وتوفي الكفــاءات اإلماراتي
ــي  ــم ف ــز تواجده ــارات، وتعزي ــاء اإلم ألبن
القطاعــات الحيويــة للمســاهمة فــي جهــود 

التنميــة والتطويــر فــي اإلمــارات.
وأضاف أن القطاع الصحي من القطاعات 
الحيويــة التــي يتطلع مجلس تنميــة الموارد 
البشــرية اإلماراتيــة في دبي لترســيخ مكانة 
أبناء اإلمارات فيه، ويتعاون مع المؤسســات 
الطبيــة المهمــة إليجاد فرص عمل للشــباب 
اإلماراتي من الجنســين للقيــام بدورهم في 

هــذا القطاع وخدمــة أفراد المجتمع.
وناقــش المجلــس خــالل اجتماعــه، خطة 
التوطين في مجموعة فقيه، حيث استعرض 
الدكتــور فاتح محمــد غول الرئيس التنفيذي 
لمستشــفى فقيــه الجامعــي، خطــة توطيــن 
الوظائف بالكوادر اإلماراتية في مستشفيات 

فقيــه والشــراكات التــي تــم عقدهــا لتطوير 
وتأهيــل اإلماراتيين )مثــل برنامج طموحي( 
باإلضافــه إلى تعاون المجموعــة مع برنامج 

نافس.
واطلــع المجلــس علــى خطط مستشــفى 
فقيــه الجامعــي الراميــة إلــى إنشــاء جامعة 
طبيــة توفر فرصــا تعليمــة وتدريبية لجميع 
الفئات لدراسة الطب والتمريض والخدمات 
الطبيــة المســاندة، و التــى بدورها ســتكون 
ــة ســوق العمــل  المحــرك األساســي لتغذي
بالطاقــات المؤهلــة لســد احتيــاج الســوق 
العمــل، وعلــى الرؤية اإلســتراتيجية الخاصة 
بمستشــفى فقيــه للتوســع فــي اســتثماراتها 
فــي دولــة اإلمــارات فــي مختلــف قطاعــات 
الرعايــة الصحيــة مــن مستشــفيات ومراكــز 
طبية حديثة، وخطط المستشفى الستقطاب 
المــوارد البشــرية المواطنــة المؤهلــة لســد 
احتياجاتهــا، إذ تعــد مستشــفى فقيــه أحــد 
رواد التوطيــن فــي برنامــج الســعودة فــي 
المملكة العربية الســعودية منــذ عام ٢٠٠٠.

كمــا تــم خــالل االجتمــاع اســتعراض 
مســتجدات التعــاون مــع وزارة المــوارد 
البشــرية والتوطيــن فيمــا يتعلــق بمتابعــة 
الشــركات الخاصــة الملزمة بتوطيــن ٢٪ من 
موظفي الشــركات قبل نهاية العــام الجاري.

واستعرض عبد العزيز الفالحي، المشرف 
العام للتوظيف في المجلس قائمة الشركات 
ذات األولويــة بإلزاميــة التوطيــن بعــدد ١٠ 
إماراتييــن وأكثــر، وقــدم إحصــاءات بأعــداد 
المتعطلين من إمارة دبي وغير المســجلين 
في هيئة المعاشات والتأمينات االجتماعية، 
وقائمــة التعيينــات فــي القطــاع الخــاص في 

دبي.
واستعرض المجلس ، مستجدات التوظيف 

في شركات قطاع المناطق الحرة،حيث أكد 
معالــي المهنــدس المنصــوري أهميــة توفير 
الفــرص الوظيفية في الشــركات العاملة في 
المناطــق الحــرة.. فيمــا أكــد الدكتور محمد 
الزرعونــي أمين عام مجلــس المناطق الُحّرة 
فــي إمــارة دبــي الحــرص على دعــم القطاع 
لرفع مؤشر التوطين وأهمية مشاركة وتأهيل 
ــف  ــالل الوظائ ــن خ ــة م ــوادر اإلماراتي الك
المتوفــرة أو البرامــج التدريبية، مشــيراً إلى 
تكليــف فريــق من مجلــس المناطــق الحرة 
للعمــل مــع مجلس تنميــة الموارد البشــرية 

اإلماراتيــة لتحقيق أهــداف المجلس.
ــاع،  ــس خــالل االجتم واســتعرض المجل
رؤيــة  معــرض  ومخرجــات  مســتجدات 
اإلمــارات للوظائف الذي عقد مؤخراً، حيث 
تعــرف علــى عدد الجهات التي شــاركت في 
المعــرض، وإحصائيــات الطلبــات والباحثين 
عــن العمــل، وعــدد الشــواغر حســب منصة 
وظائــف دبــي، وعــدد الحســابات الجديــدة 

ــي المنصة. ف
حضر االجتماع ســعادة عبد اهلل الفالســي 
ــرة  ــام دائ ــر ع ــس مدي ــس المجل ــب رئي نائ
المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي، وأعضــاء 
المجلــس: ســعادة الدكتــور عبــد اهلل بن كرم 
مديــر عــام هيئــة المعرفة والتنمية البشــرية 
بدبــي، وســعادة الدكتــور محمــد الزرعوني، 
األمين العام للمناطق الحرة بدبي، وســعادة 
الدكتور عيســى البستكي مدير جامعة دبي، 
وإيمان عبد الرزاق الرئيس التنفيذي للموارد 
البشــرية فــي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي، 
و ميــرة الفطيــم مــن مجموعــة الفطيــم، و 
شــذى الهاشــمي عضــو مجلس أمنــاء جامعة 
زايد، و عبد العزيز الفالحي، المشــرف العام 
علــى عمليــات التوظيــف في المجلــس. وام

نظمت سفارة دولة اإلمارات في واشنطن 
رحلــة عــودة لرعايــا الدولــة ومرافقيهم من 
العاصمة واشــنطن إلى والية فلوريدا بســالم 
بعــد التأكــد مــن اســتقرار األوضــاع عقــب 

انحســار إعصــار “إيان” عــن الوالية.
كانــت الســفارة قــد أْجلــت المواطنيــن 
واســتضافتهم في العاصمة واشنطن األسبوع 

الماضــي تفاديــاً لإلعصار.
وقد نفذت السفارة عملية اإلجالء والعودة 
بتوجيهات القيادة الرشــيدة وبتنسيق مباشر 
مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة 

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، 
وبإشــراف معالي يوسف مانع العتيبة سفير 

الدولة لدى الواليات المتحدة األمريكية .
مــن جانبهــم عبــر المواطنــون عــن بالــغ 
شــكرهم وتقديرهــم للجهــود الكبيــرة التي 
بذلتهــا قيــادة الدولــة، ووزارة الخارجيــة 
والتعــاون الدولــي، والهيئــة الوطنيــة إلدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث وسفارة الدولة 
في واشــنطن للحفاظ على سالمتهم وتوفير 

ســبل الراحــة واالســتقرار لهم.
جديــر بالذكــر أن الفريــق المختــص فــي 

الســفارة عمــل علــى تقييــم األوضــاع فــي 
فلوريــدا بنــاًء علــى التنبيهات الصــادرة من 
وزارة الخارجية األمريكية بخصوص خطورة 
اإلعصــار وكذلــك المعلومــات الصــادرة عن 
ــات  ــر فــي الوالي ــي لألعاصي المركــز الوطن
المتحــدة وتعليمــات حاكــم واليــة فلوريدا 
بإعــالن حالــة الطــوارئ والتوجيــه باإلخــالء 
ــن  ــرة م ــق المتأث ــكان المناط ــوري لس الف
الواليــة، حيــث اعتبــر “إيــان” ثالــث أقــوى 
إعصــار يصيب الواليــات المتحدة من حيث 

ــه التدميرية.وام قوت

 أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة 
للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة 
دبي للمستقبل، أن “منتدى دبي للمستقبل”، 
أكبر  المقبل، سيكون  األسبوع  ينطلق  الذي 
المستقبل،  ومصممي  لخبراء  عالمي  تجمع 
ويهدف يشكل رئيسي إلى استشراف وتصميم 
المستقبل على المديين القريب والمتوسط 
والبعيد لالستعداد لمختلف التغيرات والتحوالت 
خالل الخمسين عامًا القادمة وصواًل إلى العام 

.٢٠٧١
جاء ذلك خالل اللقاء اإلعالمي الذي استضافته 
مسؤولين  بحضور  للمستقبل  دبي  مؤسسة 
حكوميين ورؤساء تحرير وممثلي وسائل اإلعالم 
المحلية والعالمية، بهدف تسليط الضوء على 
االستعدادات النهائية النطالق “منتدى دبي 
 ١١ يومي  فعالياته  تنعقد  الذي  للمستقبل” 
و١٢ أكتوبر في “متحف المستقبل” برعاية 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء خالل اللقاء 
أن تنظيم “منتدى دبي للمستقبل يأتي في 
وقت بالغ األهمية في مسيرة دولة اإلمارات 
نحو ريادة المستقبل وترسيخ مكانتها مركزا 
عالميا للمواهب والتكنولوجيا واالبتكار وتصميم 
معقد  عالم  في  “نعيش   : وقال  المستقبل 
التحوالت سريع التغير، فيما تتطور دبي ودولة 
اإلمارات بقفزات نوعية وبسرعة وال تكتفي 
بل  المتسارعة  العالمية  التطورات  بمواكبة 

تعمل على استشرافها وتوقعها واستباقها”.
مبادراتنا  “ترتكز  معاليه:  وأضاف 
واستراتيجياتنا في دولة اإلمارات على الرؤية 
المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” لبناء اقتصاد متنوع إلى أبعد حد 
واالبتكار  والتكنولوجيا  المعرفة  على  مبني 
والتحول الرقمي، في قطاعات التجارة والطيران 
ووصواًل إلى الخدمات اللوجستية والعقارات”.

إلى  العلماء  سلطان  عمر  معالي  وأشار 
أن هذا الحدث األكبر من نوعه سيستقطب 
أكثر من ٤٠٠ من الشخصيات العالمية البارزة 
والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين 
في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من 
مختلف دول العالم، يستضيف أكثر من ٧٠ 

متحدثًا من خبراء المستقبل في ٣٠ جلسة 
حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى 
يومين، وستشارك في جلساته ما يزيد على 
٤5 منظمة ومؤسسة دولية معنية بمستقبل 
البشرية في قطاعاتها المختلفة مثل منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية، ومعهد المستقبل 
اليوم، ومبادرة داتا ترست، ومعهد مستقبل 
البشرية، ومعهد التصميم االجتماعي، ومعهد 
وجامعة  ويونغ،  وإرنست  األوسط،  الشرق 
خليفة، ومختبر التشريعات، وغيرها الكثير.

وخالل استعراضه لمخرجات “منتدى دبي 
للمستقبل”، قال معالي عمر سلطان العلماء: 
“ستسهم جلسات المنتدى بتعزيز التعاون والعمل 
المشترك الستشراف فرص وتحديات المستقبل، 
ودعم األفكار المبتكرة والرؤى النوعية، ورسم 
صورة شاملة حول التغيرات المستقبلية وأهم 
االستعداد  يمكن من خاللها  التي  الخطوات 
لهذه التحوالت.. وسيتيح المنتدى للمشاركين 
فرصة االطالع على وجهات نظر مختلف حول 
المستقبل من الخبراء والمتخصصين”.. مشيرًا 
إلى أن المنتدى سيشهد اإلعالن عن عدد من 
المبادرات والشراكات مع المؤسسات العالمية 

في “متحف المستقبل”.
وأضاف: “سيشكل منتدى دبي للمستقبل 
بين  الشراكات  تعزيز  في  جديدة  مرحلة 
الستشراف  والخاص  الحكومي  القطاعين 
لبناء مستقبل  والتعاون  المستقبل  وتصميم 
والمبادرات  الرؤى  ودعم  واحتضان  أفضل، 
تخيل  على  تركز  التي  والبرامج  والمشاريع 
وتصميم وصناعة المستقبل، والبحث عن سبل 
جديدة لمستقبل أفضل بما في ذلك أنماط 
العمل واالبتكار بكافة أشكالها، وابتكار حلول 
جديدة للتحديات التي تواجه اإلنسانية وتوظيف 
التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء 
االصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة 

والحوسبة الكّمية لدفع عجلة النمو االقتصادي 
ومسيرة التنمية الشاملة”.

بدور  العلماء  وأشاد معالي عمر سلطان 
قطاع اإلعالم في مواكبة مختلف التحديات 
إثراء  في  والمساهمة  العالمية  والتحوالت 
الحوارات والنقاشات الهادفة وإطالع الجمهور 
على األفكار والتوجهات التي ستشّكل مالمح 
المستقبل بما يسهم بتسليط الضوء على الجهود 
الهادفة إليجاد حلول جديدة قائمة على التعاون 
والشراكة وتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني 
أساليب مبتكرة وأدوات تكنولوجيا المستقبل.

من جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول 
للمستقبل  دبي  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
أن هدف المؤسسة من تنظيم “منتدى دبي 
للمستقبل” المساهمة في تحقيق رؤية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
وترسيخ  دبي  لمستقبل  اهلل”،  “رعاه  دبي 
مكانتها العالمية الرائدة كواحدة من أفضل 

مدن المستقبل.
وقال: “ستواصل المؤسسة من خالل هذا 
وتصميم  استشراف  في  جهودها  المنتدى 
المستقبل وتطوير الفرص المستقبلية بالتعاون 
مع شركائها من الجهات الحكومية والشركات 
دولة  في  األعمال  ورواد  والناشئة  العالمية 

اإلمارات والعالم”.
وأضاف بلهول: “يشكل منتدى دبي للمستقبل 
أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل 
و يستضيف أكثر من ٤٠٠ مشارك من مختلف 
أنحاء العالم من المسؤولين والخبراء والعلماء 
والمبتكرين في مجاالت استشراف المستقبل 
متحف  مبنى  في  والتكنولوجيا  والبرمجة 
األفكار  لتبادل  عالمية  كمنصة  المستقبل، 
وإيجاد  لإلنسانية  أفضل  مستقبل  وتصميم 

حلول ألبرز التحديات”. وام

مجلس تنمية الموارد البشرية اإلماراتية بدبي يناقش خطة التوطين

رعايا الدولة يعودون إلى والية فلوريدا بعد انحسار إعصار إيان

»منتدى دبي للمستقبل« يستضيف 45 مؤسسة 
و400 من ألمع العقول من المعنييين

سلطان المنصوري خالل ترؤسه االجتماع

جانب من عمليات اإلجالء

خالل اللقاء اإلعالمي

أعلنت “دي بي ورلد”، عن إضافة طرق 
تجارية جديدة تمتد ألكثر من ٢٣ ألف ميل 
بحري حول العالم خالل التسعة أشهر األولى 
من عام ٢٠٢٢، ما يعادل مسار رحلة كاملة 

حول األرض.
وتشمل الطرق التجارية الجديدة التي تم 
إنشاؤها حتى اآلن الربط بين الهند والشرق 
األوسط وإفريقيا، إضافة إلى عدة طرق جديدة 
تربط الموانئ الصغيرة مع ميناء روتردام في 
أوروبا، وطرق ربط أخرى جديدة تصل ما بين 

أمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا.
وتتيح الطرق التجارية الجديدة، التي تربط 
األمريكيتين وأوروبا وآسيا والشرق األوسط، 
فتح المجال لمزيد من الفرص التجارية الجديدة 
ألصحاب البضائع، وتعزز إمكانية الوصول إلى 
السلع والخدمات لألشخاص والمجتمعات التي ال 
تحصل على خدمات لوجستية كافية، كما تؤمن 
سبل بديلة للطرق والموانئ العالمية المزدحمة 

في جميع أنحاء العالم.
وقال تيمان ميستر، الرئيس التنفيذي لعمليات 
الموانئ والمحطات في “دي بي ورلد”: نؤمن 
بأهمية تسهيل تدفق حركة التجارة في العالم، 
وسنتمّكن من توفير فرص تجارية جديدة تربط 
أصحاب البضائع بالمتعاملين لديهم، أياً كانت 
منتجاتهم وأينما وجدوا، مستفيدين من قدراتنا 
الرائدة عالمياً في وسائط الطرق البرية والسكك 

الحديدية والبحار والموانئ.
وأضاف سيمتر ان الطرق التجارية الجديدة 
الوسطى  أمريكا  في  الفواكه  لموّردي  تتيح 
الوصول إلى آسيا والمملكة المتحدة وغرب 
أوروبا، كما تؤمن لمزارعي الحمضيات األفارقة 
سهولة الوصول إلى أسواق جديدة في الشرق 
األوسط وجنوب آسيا. ونهدف بشكل أساسي 
إلى إيجاد طرق أفضل وأكثر استدامة وفاعلية 
لنقل البضائع لمتعاملينا، حيث نسعى دائماً إلى 
توظيف التقنيات واالبتكارات المتطورة من أجل 

خلق أنماط جديدة لنقل البضائع إلى األسواق 
التي ال يوجد لها طرق تجارية، أو إضافة بدائل 
لسالسل التوريد التي ال تكون وفق المستوى 

المطلوب.
ويشمل ذلك أيضاً طريقاً جديداً يربط ألول 
مرة منتجي الفواكه والكاكاو في اإلكوادور بآسيا، 
حيث أطلقت الشركة الفرنسية لنقل الحاويات 
 )CMA CGM( ”والشحن “سي إم أيه سي جي إم
خدمة شحن جديدة في أغسطس من “دي بي 
ورلد - بوسورجا” في ميناء غواياكيل، لربط البالد 
بآسيا. ويستخدم طريق الربط المباشر الجديد 
للتناوب على ١١ سفينة، مما يحّسن أوقات العبور 
إلى آسيا. وستسهم الخدمة الجديدة بعد مرور 
ثالث سنوات من العمليات المتواصلة في بوسورجا 
في تحسين وضع ميناءي غواياكيل واإلكوادور 
باعتبارهما مركزاً رئيسياً، ليس للساحل الغربي 
ألمريكا الجنوبية فحسب، لكن أيضاً لجنوب 

المحيط الهادئ.وام

»دي بي ورلد« تضيف طرقًا تجارية جديدة تمتد آلالف األميال البحرية

عمر العلماء: تنظيم »منتدى دبي للمستقبل« يأتي في وقت 
بالغ األهمية في مسيرة اإلمارات نحو ريادة المستقبل

خلفان بلهول: »منتدى دبي للمستقبل« سيصبح أهم وأكبر 
تجمع عالمي لتبادل األفكار والرؤى المستقبلية في العالم

أبوظبي - الوطن
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هنأت معالي حصة بنت عيسى بوحميد 
وزيرة تنمية المجتمع المعلمين والمعلمات 
في مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية 
المجتمع وذلك تقديرا للجهود االستثنائية التي 
يؤدونها لتقديم تعليم وتأهيل وتمكين نوعي 
للطلبة من أصحاب الهمم وذلك تزامنا مع 

يوم المعلم 5 أكتوبر من كل عام.
وخالل لقاء عبر تقنية االتصال المرئي نقلت 
معالي حصة بنت عيسى بوحميد لمعلمي 
ومعلمات مراكز أصحاب الهمم الحكومية على 
مستوى الدولة كلمة شكر وتقدير من قيادة 
الدولة للمعلمين نظير جهودهم المخلصة في 
تربية وتنشئة وتعليم األجيال. كما وجهت 
معاليها الشكر واالمتنان لكافة الهيئات اإلدارية 
والتدريسية في مراكز أصحاب الهمم عرفانًا 
بدورهم المتميز والذي يساهم في تنمية 

الفكر اإليجابي في نفوس الطلبة.
وفاجأت معالي حصة بنت عيسى بوحميد 
تزامنا مع االحتفال بمناسبة يوم المعلم إحدى 
المعلمات المتميزات في مركز دبي ألصحاب 
معاليها  زارت  بتكريم عفوي حيث  الهمم 
المعلمة ابتسام عبدالرحمن الهاشمي وهي 
المركز.. معربه عن  على رأس عملها في 
تقديرها على شغفها وإنجازاتها المتميزة التي 

حققتها في مجال عملها.
وأثنت معاليها على جهود المعلمة المتميزة 
النوعية  المهام  من  جانبًا  تعكس  والتي 
والمبادرات الشخصية للكوادر التدريسية في 

8 مراكز ألصحاب الهمم تابعة للوزارة مركز 
أصحاب الهمم في دبي وعجمان والفجيرة 
ورأس الخيمة ودبا الفجيرة إضافة إلى مركز 
التدخل المبكر بدبي ومركز أم القيوين للتوحد 

ومركز التدخل المبكر بالفجيرة.
وتعمل المعلمة ابتسام في قسم التوحد 
بمركز دبي ألصحاب الهمم منذ ١٠ أعوام 
وهي من أوائل المعلمات الالتي كان لديهن 
دافع كبير للتحدي والعمل بمسؤولية وروح 
مبادرة تجاه حاالت التوحد في المركز حيث 

وقادها شغفها للبحث واستقطاب أفضل البرامج 
والمناهج والعمل على تكييفها لمناسبة مختلف 

الحاالت التي تتعامل معها.
وتبنت المعلمة ابتسام الهاشمي العديد من 
البرامج الناجحة ومن أهمها برنامج “توحدي 
إبداع” المعني بالعالج باللعب وسعت إلى نقل 
تجربتها المتميزة في هذا البرنامج إلى جميع 
مراكز أصحاب الهمم الحكومية على مستوى 
الدولة وساهمت جهودها في دعم دمج 5 
حاالت توحد في مدارس التعليم العام.وام

ــارة  ــل بإم ــل المتكام ــز النق ــن مرك أعل
ــل  ــات والنق ــرة البلدي ــع لدائ ــي التاب أبوظب
عــن أوقــات عمل مراكــز إســعاد المتعاملين 
وســاعات تطبيــق رســوم المواقــف ونظــام 
»درب« للتعرفــة المروريــة ومواعيــد عمل 
حافــالت النقــل العــام خــالل عطلــة المولــد 
النبــوي الشــريف التــي تصادف يوم الســبت 

الموافــق 8 أكتوبــر ٢٠٢٢.
وأوضــح مركز النقــل المتكامل أن مراكز 
إســعاد المتعاملين في أنحــاء إمارة أبوظبي 
ســتكون مغلقــة خــالل العطلــة يوم الســبت 

الموافق 8 أكتوبر ٢٠٢٢. 
ــة الحصــول  ويمكــن للمتعامليــن مواصل
علــى خدمــات المركــز عن طريــق المنصات 
الرقميــة المتاحــة علــى موقعــه اإللكترونــي 
www.itc.gov.ae، وتطبيقي »درب« و«دربي« 
للهواتــف الذكيــة، وعبــر التواصــل مع مركز 
دعــم الخدمــات لدائــرة البلديــات والنقــل 
على الرقم المجاني 8٠٠85٠، ومركز اتصال 
خدمــة مركبــات األجــرة ٦٠٠5٣5٣5٣، على 

مــدار الســاعة طــوال أيام األســبوع. وام

زارت معالي سارة بنت يوسف األميري 
والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دولة  وزيرة 
المتقدمة “مصنع االتحاد للورق” في مدينة 
الصناعية “أيكاد ٢” لالطالع على  أبوظبي 
مدى النضج الرقمي في اإلنتاج والذي ينتج 
بطريقة مؤتمتة بالكامل ويعد األول من نوعه 
في منطقة الخليج، واألكبر من حيث الطاقة 
اإلنتاجية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ويصدر منتجاته إلى نحو ٧٠ دولة حول العالم، 

أبرزها أسواق الواليات المتحدة وأوروبا.
كان في استقبال معاليها والوفد المرافق 
التنفيذي  الرئيس  قاقيش،  عامر  من  كل 
وعبد  لالستثمار،  الدولية  االتحاد  لشركة 
االتحاد  “مصنع  عام  مدير  الخطيب،  اهلل 
العمليات  األسدي، مدير  ربيع  للورق”، و 
في المصنع واستمعت إلى خطط التوسع 
في اإلنتاج باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، 
بما ينسجم مع مستهدفات تمكين وتبني 
الجيل الرابع من الصناعة، وعمليات التحول 

الرقمي بالكامل.
نبذة عن جهود  إلى  واستمعت معاليها 
المصنع في تلبية احتياجات األسواق المحلية 
من منتجات الورق، وكذلك التنافسية التصديرية 
في األسواق العالمية والتي مكنته من المنافسة 
تعزيز  وآليات  العالم،  حول  سوقًا   ٧٠ في 
وحلول  المتقدمة  التكنولوجيا  تبني  خطط 
البحث  الرابعة، وعمليات  الصناعية  الثورة 
والتطوير وأثرها على تعزيز تنافسية المنتجات 

اإلماراتية في األسواق اإلقليمية والدولية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف األميري، 
أنه انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، 
أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة 
“الصناعة ٤.٠” ضمن “مشاريع الخمسين”، 
انطالقًا من مساعي حكومة دولة اإلمارات 
لتحفيز االبتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة 
في األنظمة والحلول الصناعية، في توجه 
وطني داعم لتحويل األنظمة التصنيعية تزيد 
من الكفاءات اإلنتاجية ، من خالل دمج حلول 
الثورة الصناعية الرابعة في سالسل القيمة”.

نطلع  أن  يسعدنا   “ معاليها:  وأضافت 
مثل  لشركات  مهمة  وطنية  تجارب  على 
“مصنع االتحاد للورق”، والذي يعد واحدًا 
عملها  بدأت  التي  المتطورة  المصانع  من 
معتمدة على مفاهيم وحلول الثورة الصناعية 
الرابعة، وقد الحظنا قدرة المصنع على تجاوز 
“كوفيد-١٩”،  في جائحة  تمثل  كبير  تحد 
اعتمادًا على التحول الرقمي وبرامج األتمتة، 
التي أسهمت في توفير تكاليف التشغيل، 
وزيادة اإلنتاجية، بما يلبي حاجة األسواق 
المحلية والدولية، وهي جهود تنسجم مع 
توجهات الدولة لتحقيق قطاع صناعي ذكي 
ومدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، وبمنتجات 
ذات مواصفات عالية الجودة، وقادرة على 

المنافسة إقليميًا ودوليًا”.
من جهته، أكد عبد اهلل الخطيب “مدير 
مصنع االتحاد للورق ذ.م.م”، أن “المصنع 
بدأ التشغيل الدائم في العام ٢٠٢٠، بتكلفة 
استثمارية بلغت ١.٢ مليار درهم، وهو مصنع 
إماراتي ، يلبي الطلب المتزايد على منتجات 
من  ويتخذ  ودوليًا،  وإقليميًا  محليًا  الورق 
العاصمة أبوظبي )أيكاد ٢( مقرًا له، مستفيدًا 
من البنية التحتية اللوجستية الفائقة، حتى 
أصبحنا المصنع األول من نوعه في منطقة 
الخليج، واألكبر من حيث الطاقة اإلنتاجية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بطاقة 
إنتاجية تبلغ ٣٢٠.٠٠٠ طن من ورق الكتابة 

والطباعة.
وأضاف: “بدأ اإلنتاج وسط تحد تداعيات 
جائحة كوفيد-١٩، تبعها بعض األزمات العالمية 
التي تسببت في رفع تكاليف المواد الخام، 

لكنها في الوقت نفسه زادت الفرصة عدة 
أضعاف أمام المصانع التي تملك قدرة وكفاءة 
تشغيلية وسرعة في تلبية الطلب، وهو ما 
ساعدنا في تحقيقه تبنينا لحلول التكنولوجيا 
المتقدمة والرقمنة والثورة الصناعية الرابعة 
هذه  تجاوزنا  فقد  االستدامة،  ومفاهيم 
التحديات بنجاح ونصّدر منتجاتنا حاليًا إلى 

أسواق ٧٠ دولة حول العالم”.
أن  إلى  قاقيش  عامر  أشار  جانبه  من 
الصناعية  االستثمارات  أحد  يمثل  المصنع 
لمجموعة االتحاد الدولية لالستثمار ويأتي 
مكماًل الستراتيجية شركة االتحاد لالستثمار في 
الصناعات الورقية، حيث تمتلك المجموعة أيضًا 
مصنعا إلنتاج الورق الصحي بطاقة ١٠٠.٠٠٠ 
طن وتعمل الشركة على التوسع في الصناعات 
الورقية عامة من خالل استحواذات جديدة 

سيتم اإلعالن عنها خالل األشهر القادمة.
كما تعمل المجموعة على إنشاء مصنع 
للكرتون في اإلمارات بطاقة ٣٠٠.٠٠٠ طن 
و مصنع لورق الكرافت بطاقة ١٠٠.٠٠٠ طن 
و تبلغ اإلستثمارات المرتقبة ملياري درهم.

وتضم مجموعة االتحاد سبع مصانع هي 
كراون بايبر ميل ذ.م.م، االتحاد لصناعة الورق 
ذ.م.م، ومصنع أسمنت الوطنية ذ.م.م.، االتحاد 
الخليجية المحدودة )في المملكة العربية 
السعودية(، ومصنع االتحاد للكيماويات ذ.م.م، 
ومصنع االتحاد لقضبان النحاس ذ.م.م ومصنع 

االتحاد لتشكيل الحديد ذ.م.م.
أتمتة  مشروع  بإتمام  الشركة  وقامت 
العمليات التشغيلية في معظم هذه المصانع 
 SAP(من خالل استخدام برامج إدارة العمليات
حلول  الستخدام  العمل  منظومة  وتطوير 
التكنولوجيا الحديثة باألخص إدارتي التصنيع 

وسالسل التوزيع.وام

حصة بوحميد تشيد بإنجازات المعلمين النوعية وجهودهم 
لدعم تأهيل الطلبة في مراكز أصحاب الهمم

مركز النقل المتكامل يعلن عن مواعيد خدماته خالل عطلة المولد النبوي الشريف

سارة األميري تطلع على استخدامات التكنولوجيا المتقدمة 
في »مصنع االتحاد للورق« بأبوبظبي

حصة بوحميد خالل زيارتها ابتسام الهاشمي
سارة األميري خالل الزيارة

سارة األميري: الحظنا قدرة 
المصنع على تجاوز تحد كبير 

تمثل في جائحة »كوفيد19«، 
اعتمادًا على التحول الرقمي 

وبرامج األتمتة

جهود تنسجم مع توجهات 
الدولة لتحقيق قطاع صناعي 
ذكي ومدعوم بالتكنولوجيا 
المتقدمة، وبمنتجات ذات 

مواصفات عالية الجودة
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نجحــت دولــة اإلمــارات فــي تعزيــز المســاعي 
العالمية الرامية لتحقيق االستدامة البيئية ومواجهة 
تحديات التغير المناخي عبر مجموعة من المشاريع 
والمهمــات الفضائيــة التــي تتيــح كمــًا هائــال مــن 
البيانــات والصــور تســاهم فــي رصــد حجــم التغيــر 

وخفــض مســبباته والتكيــف مــع تداعياته.
وبــات قطــاع الفضــاء فــي دولــة اإلمــارات أحــد 
أبــرز القطاعــات المتخصصــة فــي هــذا النــوع مــن 
المهــام حــول العالــم، وهــو ما يؤكــد ريــادة الدولة 
في مجال توفير البيانات المرتبطة بالتغير المناخي 
واالســتدامة البيئية التي يشــكل أحد أبرز التحديات 

العالميــة المعاصرة.
وبمناســبة »أسبوع الفضاء العالمي ٢٠٢٢« الذي 
ــر الجــاري،  ــى ١٠ أكتوب ــرة مــن ٤ إل يصــادف الفت
ويقام تحت شــعار »الفضاء واالســتدامة« يستعرض 
التقريــر التالي أبرز المهام الفضائية لدولة اإلمارات 
التــي تهــدف بشــكل رئيســي إلــى دراســة الظواهــر 
المناخيــة وتعزيــز االســتدامة البيئيــة على مســتوى 

المنطقــة والعالم.

سرب
ــة  ــار االصطناعي ــي لألقم ــج الوطن ــل البرنام يمث
الرادارية لالستشــعار عن بعد أحد البرنامج النوعية 
ــي وسيســهم  ــاع الفضائ ــي القط ــًا ف ــى عربي واألول
ضمــن أهدافــه فــي رصــد المتغيــرات التــي تطــرأ 
ــة  ــرات المناخي ــبب التغي ــب األرض بس ــى كوك عل
ــتدامة  ــرة لالس ــول مبتك ــاد حل ــى إيج ــل عل والعم

البيئيــة والمــوارد علــى ســطح األرض.
لألقمــار  النوعــي  الوطنــي  المشــروع  يضــم 
االصطناعيــة الراداريــة أول قمــر اصطناعــي عربــي 
لالستشــعار الــراداري ويوفر البرنامــج الذي يمتد ٦ 

ســنوات ضمن منظومته لدولة اإلمارات وألول مرة 
بيانــات متواصلــة مــن الفضــاء علــى مــدار الســاعة 
وفــي جميــع الحــاالت الجويــة، يتــم فيــه اســتخدام 
ــر / ــة التصوي ــا دق ــا متطــورة تصــل فيه تكنولوجي

إلــى أقــل مــن ١ متــر/.
ويهــدف المشــروع إلــى تحقيق مجموعــة كبيرة 
مــن المســتهدفات التــي مــن شــأنها تعزيــز جهــود 
اإلمــارات إليجاد حلــول للتحديات المرتبطة بالتغير 
المناخــي واســتدامة البيئة والمســاهمة في التطوير 
العمرانــي، والعمــل علــى تكامــل الجهــود ودعــم 
مواجهة الكوارث وتحديات األمن الغذائي وغيرها، 
وذلــك باالعتمــاد علــى الكــوادر المواطنــة المؤهلة 
والشركات اإلماراتية، عالوة على تشجيع الشراكات 

مــع المؤسســات العالمية

القمر 813
يعتبــر )مشــروع 8١٣ ( أول مشــروع بالتعــاون 
مــع الــدول العربيــة بقيــادة دولة اإلمــارات والذي 

أعلــن عنه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
ــة رئيــس مجلــس  ــوم نائــب رئيــس الدول آل مكت
الــوزراء حاكــم دبي رعاه اهلل عن المشــروع كهدية 
للمجموعــة العربيــة للتعــاون الفضائــي فــي مؤتمر 
ــارس ٢٠١٩  ــي م ــد ف ــذي عق ــي ال ــاء العالم الفض
بأبوظبــي بمناســبة التوقيــع علــى ميثــاق تأســيس 

المجموعــة العربيــة للتعــاون الفضائــي.
ويســاعد المشــروع مــن الناحيــة العلميــة فــي 
رســم الخرائــط البيئيــة ورصــد وأرشــفة الظواهــر 
ــات الغطــاء  ــة ورصــد ديناميكي والمــوارد الطبيعي
األرضــي وحالة المحاصيل ونوعيــة المياه الداخلية 
وانتشــارها وتــآكل األرض وتلــوث التربــة مقابــل 
المنــاخ، إضافــة إلــى مســاهمته فــي االستكشــاف 
الجيولوجــي والكشــف عــن المعــادن واألتربــة 
ــة  ــد ومراقب ــية وتحدي ــادن األساس ــادرة والمع الن
ــتقبلية  ــة والمس ــر الحالي ــن والحف ــع التعدي مواق

ــط. ــاز الطبيعــي والنف ــات الغ الحتياطي
وســيكون العمــر االفتراضــي للقمــر االصطناعي 

نحــو 5 أعــوام وســيكون لــه مــدار قطبــي بارتفــاع 
ــة  ــى محط ــات إل ــل البيان ــر، وسيرس ٦٠٠ كيلومت
أرضيــة فــي دولــة اإلمــارات، ومحطــات اســتقبال 
فرعيــة فــي بعــض الــدول العربيــة، لتســتفيد منهــا 
مختلــف الجهــات البيئيــة والبلديــات والمؤسســات 
المعنيــة بالقطــاع الزراعــي والتخطيــط العمرانــي.

مسبار األمل
ــاء  ــاريع الفض ــة لمش ــداف البيئي ــدت األه وتع
ــب  ــى الكواك ــل إل ــاق األرض لتنتق ــة نط اإلماراتي
ــارات  ــروع اإلم ــرار مش ــى غ ــك عل ــرى وذل األخ
الستكشــاف المريــخ »مســبار األمل« الــذي يهدف 
بشــكل أساســي إلى رســم صــورة واضحة وشــاملة 
حــول منــاخ كوكــب المريــخ وتقديــم إجابــات عن 
األســئلة التــي لــم تتطــرق إليهــا أي مــن مهمــات 

الفضــاء الســابقة.
ويركــز »مســبار األمــل« علــى دراســة أســباب 
تالشــي الطبقــة العليا للغــالف الجــوي للمريخ عبر 

تتبع ســلوكيات ومســار خــروج ذرات الهيدروجين 
واألوكســجين والتــي ُتشــكل الوحــدات األساســية 
ــن  ــة بي ــي العالق ــاء، وتقّص ــات الم لتشــكيل جزيئ
طبقــات الغالف الجــوي الدنيا والعليــا على كوكب 
المريــخ، وتقديــم الصــورة األولــى مــن نوعها على 
مســتوى العالــم حــول كيفيــة تغيــر جــو المريــخ 
علــى مــدار اليــوم وبيــن فصول الســنة، و الكشــف 
عــن األســباب الكامنــة وراء تــآكل ســطح المريــخ، 
ومراقبــة الظواهــر الجوية على ســطح المريخ مثل 
ــرات درجــات الحــرارة  ــة وتغي العواصــف الغباري
وتنــّوع أنمــاط المنــاخ فــي المريخ تبعًا لتضاريســه 
ــات  ــن أي عالق ــث ع ــن البح ــال ع ــة، فض المتنوع
تربــط بيــن الطقــس الحالــي والظــروف المناخيــة 

قديمــًا للكوكــب األحمــر.

حلول الفضاء
ويشــكل برنامــج حلــول الفضــاء الــذي أطلقتــه 
وكالــة اإلمــارات للفضــاء مبــادرة خالقــة لتشــجيع 
ودعــم مشــاريع التطبيقات الفضائيــة المبتكرة التي 
توفــر حلــول للتحديــات التــي تواجه قطاعــي األمن 
الغذائــي والتغيــر المناخــي، وذلك من خــالل إتاحة 
المجــال أمــام هــذه المشــاريع للتنافس علــى الفوز 
بفرصــة تمويلية تصل إلى ٤ ماليين درهم إماراتي.

وتشــمل مجاالت المشاركة في مسابقة البرنامج 
كال مــن األمــن الغذائي بما فيهــا رصد صحة الغطاء 
النباتــي، وتوفيــر خرائط ودراســات دقيقة لمحتوى 
ــة  ــادة اإلنتاجي ــي زي ــة، وبالتال ــي الترب ــة ف الرطوب
الزراعيــة والمســاهمة في األمن الغذائــي والمائي، 
ومجال التغير المناخي ويشــمل رسم خرائط لرصد 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة والمســاهمة في تطوير 

نظــام متكامل إلدارة االنبعاثات.وام

قطـاع الفضـاء اإلماراتي .. مسـاع دوليـة لتحقيق االستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي
»مسبار األمل« يهدف بشكل أساسي إلى رسم صورة واضحة وشاملة حول مناخ كوكب المريخ وتقديم إجابات عن األسئلة

ــول  ــدول ح ــن ال ــد م ــه العدي  تواج
مســبوقة،  غيــر  طاقــة  أزمــة  العالــم 
بينمــا يواجــه العالــم أجمــع تحــٍد أكبــر 
ظاهــرة  تبعــات  تفاقــم  فــي  يتمثــل 
التغيــر المناخــي مــن أعاصيــر وفيضانات 
ــخ  ــذي رس ــر ال ــا، األم ــق وغيره وحرائ
االســتراتيجية  األهميــة  األذهــان  فــي 
للطاقــة النوويــة لتحقيــق الهدفيــن فــي 
ذات اآلن: توفيــر الطاقــة لالزمــة لدعــم 
النمــو االقتصادي، والحد مــن االنبعاثات 
الكربونيــة والقيــام بــدور محــوري فــي 
مواجهــة التغيــر المناخــي والوصــول إلى 
الحيــاد المناخــي المنشــود لــدى العديــد 
ــق  ــن طري ــك ع ــم، وذل ــن دول العال م
تســريع خفــض البصمــة الكربونية لقطاع 
الطاقــة ،المســبب الرئيســي لالنبعاثــات 

ــة. الكربوني
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــت دول و قدم
للعالــم  متميــزًا  نموذجــًا  المتحــدة 
فــي هــذا اإلطــار، مــن خــالل اتبــاع 
نهــج اســتباقي واستشــرافي لمســتقبل 
الطاقــة بقرارهــا العــام ٢٠٠8 تطويــر 
ــي  ــة يف ــة النووي ــلمي للطاق ــج س برنام
بالمتطلبــات الرقابيــة المحليــة، ويلتــزم 
بأعلــى المعاييــر العالميــة المعمــول بهــا 

ــة. ــة النووي ــاع الطاق ــي قط ف

والتزمــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة 
النوويــة بالمرتكــزات األساســية الــواردة 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــة »سياس ــي وثيق ف
لتقييــم  المتبعــة  المتحــدة  العربيــة 
وإمكانيــة تطويــر برنامــج للطاقة النووية 
الســلمية في الدولة« الصادرة في أبريل 
٢٠٠8 ، والتــي ركزت علــى تطبيق أعلى 
ــان،  ــفافية واألم ــالمة والش ــر الس معايي
األمــر الــذي جعــل مــن محطــات براكــة 
نموذجــًا يحتذى به لمختلف دول العالم 
ــدة  ــاريع جدي ــر مش ــدرس تطوي ــي ت الت

للطاقــة النوويــة.
ــة  ــارات للطاق واتبعــت مؤسســة اإلم
النوويــة نهجــًا يقــوم على عالقــات وثيقة 
المعــارف  وتبــادل  بالشــفافية  تتســم 
الجهــات  مختلــف  مــع  والخبــرات، 
والمنظمــات  والــوكاالت  المســؤولة 
الدوليــة المعنيــة بقطــاع الطاقــة، وال 
ســيما اإلشادات الدولية بالنهج اإلماراتي 
الخــاص باســتخدام تقنية الطاقــة النووية 
فــي دعــم التنميــة المســتدامة وتحقيــق 
ــتراتيجية  ــة االس ــادرة الدول ــداف مب أه
للحيــاد المناخــي ٢٠5٠ والتــي كانــت 

ــا. ــي تبنيه ــارات ســباقة ف ــة اإلم دول
وقبــل أيــام قليلــة، شــاركت مؤسســة 
اإلمــارات للطاقــة النوويــة فــي المؤتمــر 

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــام الـــ٦٦ للوكال الع
الذريــة فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا، 
ــرة  ــة الكبي ــود اإلماراتي ــف بالجه للتعري
الراميــة للوصــول إلــى الحيــاد المناخــي 
بحلــول عــام ٢٠5٠، عبــر االعتمــاد علــى 
ــي  ــة وف ــة للبيئ ــة الصديق مصــادر الطاق
مقدمتهــا الطاقــة النوويــة، وســرعان مــا 
وجــد ذلك صــداه اإليجابي لــدى رافائيل 
ماريانــو غروســي، المديــر العــام للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، الــذي غرد بأن 
محطــات براكــة للطاقة النووية الســلمية 
فــي منطقــة الظفرة بإمــارة أبوظبي هي 
»مثــال ناجــح يؤكــد علــى الــدور الهــام 
ــة ظاهــرة  ــي مواجه ــة ف ــة النووي للطاق
التغيــر المناخــي، مــن خالل إنتــاج طاقة 
كهربائية منخفضة االنبعاثات الكربونية«.

بيــن  الدولــي  المســؤول  وربــط 
اإلنجــازات التــي تتواصــل فــي محطــات 
ــاد  ــول للحي ــدف الوص ــن ه ــة وبي براك
بــدء  علــى  تعليقــًا  بقولــه  المناخــي، 
محطــات  لثانــي  التجــاري  التشــغيل 
براكــة فــي مــارس الماضــي: »أهنــئ 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
ــن  ــة م ــاء الخالي ــة الكهرب ــة كمي مضاعف
محطــات  مــن  الكربونيــة  االنبعاثــات 
براكــة مع بــدء التشــغيل التجــاري لثاني 

محطاتهــا. دولة اإلمارات قدمت نموذجًا 
ــة  ــاع الطاق ــى قط ــدد إل ــن الج للقادمي
ــا  ــر برنامجه ــن خــالل تطوي ــة، م النووي
للطاقــة النوويــة الســلمية وإبــراز أهمية 
التخطيــط االســتراتيجي والرؤية ، عالوة 
على اإلنجاز وفق المعايير والممارســات 
العالميــة. لقــد كان مــن دواعي ســروري 
أن أشــهد التقــدم فــي محطــات براكــة، 
والتــي تدعــم جهــود دولة اإلمــارات في 
تحقيــق أهــداف مبادرتهــا االســتراتيجية 
للوصــول إلــى الحيــاد المناخــي بحلــول 

عــام ٢٠5٠ ».
ــه  ــالل زيارت ــه خ ــد علي ــا أك ــو م وه
محطــات براكــة فــي ديســمبر ٢٠٢١، 
بالقــول أن العالــم يحتــاج إلــى المزيــد 
ــى  ــزء ال غن ــة »كج ــة النووي ــن الطاق م
ــة  ــة لحــل أزم ــود الحالي ــه مــن الجه عن
المناخ، وال ســيما أن الطاقة النووية هي 
مصــدر للطاقــة الخاليــة مــن االنبعاثــات 
الكربونيــة، ويمكنهــا أيضــا توفيــر كهرباء 
ــاعة  ــدار الس ــى م ــي عل ــل األساس الحم
الطقــس  النظــر عــن أحــوال  وبغــض 
لتقــوم بــدور مكمــل للطاقــة الشمســية 

ــاح. وطاقــة الري
ــدان  ــن البل ــد م ــه العدي ــا تواجه و م
حاليــًا فيمــا يخــص أزمــة الطاقــة وتقلب 

أســعارها 
والتضخــم، يبــرز الرؤيــة الحكيمة لقيادة 
استشــرفت  التــي  الرشــيدة  الدولــة 
المســتقبل وقررت تطوير برنامج ســلمي 
للطاقــة الذريــة فــي العــام ٢٠٠8. هــذا 
ــام د.  ــات ويلي ــي تصريح ــرز ف ــر ب األم
ماغــوود، المديــر العــام لوكالــة الطاقــة 
النوويــة فــي مــارس الماضــي حيــن قــال 
:«مــا تحقــق هــو إنجــاز مثيــر لإلعجــاب 
ويضــع دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
علــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق أهدافها 
مــن  خاليــة  كهربــاء  بإنتــاج  الخاصــة 
ــى  ــة، والوصــول إل ــات الكربوني االنبعاث
الحيــاد المناخي بحلول عام ٢٠5٠، وهو 
أيًضــا درس للعالــم مفــاده أن محطــات 
الطاقة النوويــة الجديدة يمكن تطويرها 
ــي المحــدد وفــي  ضمــن الجــدول الزمن
حــدود الميزانيــة ومــن قبــل دولــة ليــس 
ــة  ــاع الطاق ــي قط ــل ف ــخ طوي ــا تاري له

النوويــة ».
الموقــف نفســه عبرت عنه ســما بلباو 
ــة  ــة الطاق ــام لمنظم ــر الع ــون، المدي لي
العالميــة فــي تعليقهــا علــى إعــالن بــدء 
التشــغيل التجــاري ألولى محطــات براكة 
فــي أبريل ٢٠٢١ بقولها:« إن التزام دولة 
اإلمــارات بمســتقبل صديــق للبيئة لقطاع 

الطاقــة الصديقة للبيئــة يضمن، في نفس 
الوقــت، التنمية االجتماعيــة واالقتصادية 
المســتدامة للجميــع فــي الدولــة، وهــو 
التــزام يحتــاج إلــى تكــراره فــي العديــد 
مــن البلدان حــول العالم. يجب أن تكون 
الطاقــة النووية محور التوجه نحو الطاقة 
الصديقــة للبيئــة، هــذا إذا أردنا أن ننجح 
فــي التخلــص مــن االنبعاثــات الكربونيــة 

بحلــول عام ٢٠5٠«.
وتؤيد ماريا كورسك، الرئيس التنفيذي 
لمعهــد الطاقــة النوويــة مــا ذهبــت إليــه 
المديــر العــام لمنظمــة الطاقــة العالميــة 
بقولها :« ينبغي أن تنظر البلدان األخرى 
إلــى محطات براكة علــى أنها مثال ممتاز 
ــي  ــة ف ــة النووي ــة مســاهمة الطاق لكيفي
خفــض االنبعاثــات الكربونية بشــكل كبير 
وبتكلفــة معقولــة، مــع تأميــن إمــدادات 

مســتقرة مــن الطاقــة ».
ورأى إيــف ديســبازيل، المديــر العــام 
ــوم(  ــي )فورات ــذري األوروب ــدى ال للمنت
ــود  ــارات »تق ــة اإلم ــه ان دول ــن جهت م
المنطقــة فــي إنتــاج الكهربــاء الخالية من 
االنبعاثــات الكربونيــة، حيث تســعى إلى 
تحقيــق أهــداف مبادرتهــا االســتراتيجية 
ــول  ــاد المناخــي بحل ــى الحي للوصــول إل

٢٠5٠«.وام

البرنامج النووي السلمي اإلماراتي.. نهج استباقي رسخ 
الثقة الدولية باستراتيجية الدولة للحياد المناخي 2050
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توفير الطاقة لالزمة لدعم النمو 
االقتصادي، والحد من االنبعاثات 
الكربونية والقيام بدور محوري 
في مواجهة التغير المناخي 

الوصول إلى الحياد المناخي 
المنشود لدى العديد من دول 
العالم عن طريق تسريع خفض 
البصمة الكربونية لقطاع الطاقة 

±±±

±±±

±±±

اإلمارات قدمت نموذجًا للعالم  
باتباع نهج استشرافي لمستقبل 

الطاقة بقرارها العام 2008 تطوير 
برنامج سلمي للطاقة النووية

تطبيق »اإلمارات للطاقة النووية« 
أعلى معايير السالمة والشفافية 
واألمان جعل من محطات براكة 

نموذجًا يحتذى به في العالم 

±±±

المشروع الوطني اإلماراتي النوعي 
لألقمار االصطناعية الرادارية 
يضم أول قمر اصطناعي عربي 

لالستشعار الراداري 

»مشروع 813« بقيادة اإلمارات 
يساعد المشروع من الناحية 

العلمية في رسم الخرائط البيئية 
ورصد وأرشفة الظواهر والموارد

البرنامج يمتد 6 سنوات يوفر 
ضمن منظومته وألول مرة بيانات 
متواصلة من الفضاء على مدار 
الساعة بجميع الحاالت الجوية

برنامج حلول الفضاء الذي أطلقته 
وكالة اإلمارات للفضاء مبادرة 
خالقة لتشجيع ودعم مشاريع 
التطبيقات الفضائية المبتكرة

المهام الفضائية للدولة تهدف بشكل رئيسي لدراسة الظواهر المناخية وتعزيز االستدامة البيئية على مستوى المنطقة والعالم

البرنامج الوطني لألقمار االصطناعية الرادارية لالستشعار عن بعد أحد البرنامج النوعية واألولى عربيًا في القطاع الفضائي 
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ــالف،  ــالم الج ــال س ــواء جم ــى الل التق
مديــر اإلدارة العامــة للتحريــات والمباحث 
الجنائيــة بشــرطة دبــي، وفــدًا مــن شــركة 
نخيــل العقاريــة برئاســة عصــام كلــداري، 
عضــو مجلــس إدارة نخيــل، بمقــر اإلدارة 
العامة للتحريات، وذلك في إطار التنســيق 
والتعــاون فــي مجــاالت العمــل المشــتركة 
بيــن الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة على 

مســتوى إمــارة دبــي.
وحضر االجتماع من طرف شرطة دبي، 
العميــد حــارب محمــد الشامســي مســاعد 
ــات لشــؤون  ــة للتحري ــر اإلدارة العام مدي
اإلدارة، والعقيــد عــادل أحمــد موســى، 
ــات  ــة للتحري ــر اإلدارة العام ــاعد مدي مس
لشــؤون البحــث والتحــري، والعقيد راشــد 
مطــر ســيف الجابــري مديــر إدارة التواصل 
الحكومــي، وأمــل فاضــل المزروعــي مدير 
إدارة البحوث والدراسات المستقبلية بمركز 
استشــراف المســتقبل ودعم اتخــاذ القرار، 
ومــن جانب شــركة نخيل، نعمــان عطا اهلل 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة نخيــل، ومحمد 
الخيــاط مديــر تنفيذي تطويــر المجتمعات 

ــركة النخيل. ش
وفــي بداية اللقاء، رحــب اللواء الجالف 
بالســادة الضيوف، وثمن الدعم الالمحدود 
مــن شــركة نخيــل العقاريــة، والــذي يعــزز 

مــن جهــود القيــادة العامــة لشــرطة دبــي 
ــودة  ــة ج ــاء بمنظوم ــي االرتق ــهم ف ويس
الحيــاة، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين 
والمقيمين على مســتويات أعلى، تجســيدًا 
لرؤيــة قيادتنا الرشــيدة الراميــة إلى العمل 
بــروح الفريــق الواحــد نحــو تطبيــق أفضل 
االستراتيجيات التي تعزز من ريادة ومكانة 
دبــي كمدينــة عالميــة زاخــرة بالمشــاريع 
ــة  ــي احتياجــات كاف ــي تلب ــات الت والخدم

ــات المجتمع. فئ
وتطرق اللواء الجالف في سياق حديثه، 
ألول مركــز شــرطة ذكــي SPS فــي ســتي 
ووك، افتتحه صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه 
اهلل، مؤكــدًا اســتمرار العمــل علــى تعزيــز 
ونشــر الخدمــات الرقميــة في إمــارة دبي، 
والتنســيق مع المطوريــن العقاريين بإمارة 
دبــي إلنشــاء المزيــد مــن مراكــز الشــرطة 
ــي  ــل دب ــود لجع ــف الجه ــة، وتكات الذكي
المدينة األفضل للعيش والزيارة في العالم.

وقــدم نبــذة عــن أنــواع مراكز الشــرطة 
)ووكإن ( ، )درايــف ثــرو(، )الضواحــي( 
)العائــم( وعددهــا )٢٢(، وتعمــل بتقنيــات 
ذكيــة بمبــدأ التفاعــل االفتراضي مع ضمان 
خصوصيــة الزائر، مشــيرُا إلــى الجوائز التي 
ــة،  ــز الشــرطة الذكي ــا مراك ــت عليه حصل
وتقديمهــا لعــدد ٦٠ خدمــة على مــدار ٢٤ 

ســاعة، مــن ضمنهــا الخدمــات الجنائيــة – 
الشهادات والتصاريح – الخدمات المجتمعية 

– الخدمــات المرورية.
ومن جانبه، قال ســعادة عصام كلداري، 
إن شــركة نخيــل العقارية فــي دبي تحرص 
دائمــًا علــى تعزيــز التكامل المؤسســي مع 
مختلــف الجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة، 
وذلــك من خالل التواصل الُمســتمر وبحث 
ســبل التعاون التي تدعــم تحقيق األهداف 
المشــتركة، بمــا ينعكــس بشــكل إيجابــي 

على ســعادة المجتمــع ورفاهيته.
العميــد  قــدم  الســياق،  ذات  وفــي 
حــارب الشامســي، نبــذة عــن مشــروع 
»عيــون« كمنظومــة أمنيــة تعمــل بالــذكاء 
االصطناعي،وهــي أول منظومــة مــن نوعها 
علــى مســتوى العالم، وتســاهم فــي تعزيز 
مكانــة دبــي العالميــة وتجربتها المعيشــية 
األكثــر أمنــا لمواطنيهــا وســاكنيها وزائريها، 
وتعتبــر شــركة نخيــل العقاريــة شــريكًا 

ــة. ــي المنظوم اســتراتيجيًا رئيســيًا ف
بــدوره، قــدم العقيــد عــادل أحمــد 
موسى،الشــكر لشــركة نخيــل العقاريــة 
ــي  ــال ف ــه دور فع ــتراتيجي ل ــريك اس كش
ــز المنظومــة األمنية،والتــي  ــر وتعزي تطوي
ارتبط اسمها بالعديد من المشاريع الكبرى 
فــي إمــارة دبــي، وأصبحت اليــوم من أهم 
المعالــم البــارزة وأهم المناطق الســياحية 

فــي المنطقــة وفــي العالــم.

احتفلت اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان 
بشــرطة دبي، ممثلة بإدارة حماية الطفل 
والمــرأة، ومجلــس ســفراء األمــان، بكبــار 
المواطنيــن، بالتزامن مع يومهم العالمي، 
ــع  ــة المجتم ــة تنمي ــع هيئ ــاون م وبالتع
ــر  ــة وب ــة اإلمــارات لرعاي بدبــي، وجمعي
الوالديــن، وطيــف اإلمــارات، فــي مركــز 
البرشــاء المجتمعــي، ضمن فعالية حملت 
شــعار »كبارنــا أحبابنــا«، بحضــور الســيد 
عميــر الرميثــي، رئيــس الرعايــة المنزليــة 

بهيئــة تنميــة المجتمع، واألســتاذة فاطمة 
البلوشــي، رئيــس مجلــس ســفراء األمــان، 
ونائبهــا، مــالزم عاصم الشــايع، وأكثر من 

١5٠ من المشــاركين.
ــي،  ــة البلوش ــتاذة فاطم ــدت األس وأك
أن  األمــان،  ســفراء  مجلــس  رئيــس 
الفعاليــة تأتي دعمًا للمبادرات واألنشــطة 
المجتمعيــة التــي تنفذهــا اإلدارة العامــة 
لحقــوق اإلنســان، واحتفــاء بعطــاء كبــار 
المواطنيــن، وجزءًا يســيرًا من رد الجميل 
لهــم، إزاء مــا أفنــوه فــي ريعان شــبابهم، 
وحملهــم لــإلرث اإلماراتــي مــن قيــم 

ــا  ــى نقله ــوا عل ــد حرص ــادات وتقالي وع
مــن جيــل آلخــر.

وأوضحت أن الفعالية تضمنت مسابقات 
ترفيهية وتثقيفيــة وتراثية، وتوزيع هدايا 
عينيــة لهــم، حرصــًا علــى توطيــد أواصــر 
المحبــة والمــودة بيــن فئــات المجتمــع، 
وإدخال البســمة والســرور والسعادة على 
كبــار المواطنين، وتحفيزهم على التفاعل 
ومشاركتنا ذكرياتهم أّيام الشباب والعمل، 
موجهة شــكرها لكافة الجهات المشــتركة 
نظيــر حرصهــم علــى أن يكونــوا جزءا من 

هذه اللفتة اإلنســانية.

ــة  ــداهلل خليف ــق عب ــي الفري ــهد معال ش
المــري القائــد العــام لشــرطة دبــي، حفــل 
تخريج دورة »االستجابة األولى«لمرشحات 
الدفعة الثالثة، الُمتخصصات في االســتجابة 
ــر المتوقعــة  ــة غي ــى للحــاالت الطارئ األول
والتــي تشــكل خطــرًا على األمــن العام،بعد 
خضوعهــن إلــى تدريبــات عمليــة ونظريــة 
ــي  ــة المســتوى ف ــن عســكرية عالي وتماري
ــن  ــة ألم ــاإلدارة العام ــتجابة ب ــز االس مرك

الهيئــات والمنشــآت والطــوارئ.
وقدمت خريجات الدورة البالغ عددهن 
٢١، وهــن مــن منتســبات الدفعــة الثالثــة 
للطالبــات المرشــحات ضمن الســنة الرابعة 
فــي أكاديميــة شــرطة دبــي، أمــام معالــي 
القائد العام لشرطة دبي في ميدان الروية، 
عرضــًا عســكريًا احترافيــًا فــي التعامــل مــع 
ســيناريوهات طارئــة، نفذن خاللها عمليات 
مداهمة ورماية وإنقاذ، وتعاملن مع مشتبه 
بهــم، وذلــك بحضــور ســعادة اللــواء خبيــر 
خليــل إبراهيــم المنصــوري مســاعد القائــد 
العــام لشــؤون البحــث الجنائــي، وســعادة 

اللــواء عبــد اهلل علــي الغيثي،مســاعد القائد 
العام لشؤون العمليات،وسعادة اللواء سعيد 
حمــد  بــن ســليمان، مديــر اإلدارة العامــة 
ــز الراشــدية،  ــر مرك ــاذ، مدي ــل واإلنق للنق
وســعادة اللواء سيف مهير المزروعي مدير 
اإلدارة العامــة للمــرور، وعدد من الضباط.

وهنــأ معالــي الفريق المــري الخريجين، 
مؤكــدًا أن شــرطة دبي حريصــة على تأهيل 
ورفــع كفــاءة مواردهــا البشــرية فــي شــتى 
المجــاالت العلميــة والعمليــة، وذلــك مــن 
خــالل التدريبات الميدانيــة التخصصية التي 
تخدمهــم فــي مجــال عملهــم وتمكنهــم من 
ــم  ــدار، وتزويده ــاءة واقت ــكل كف ــه ب أدائ
بالمحاضــرات العلميــة والتثقيفيــة التــي 
تمنحهــم فــن التعامــل مع الحــاالت الطارئة 
والجمهــور، لعكس صورة مشــرفة وســمعة 
طيبة تليق بمســتوى شرطة دبي التي تحتل 
مكانــة رائدة بيــن المؤسســات األمنية على 
مســتوى العالــم، لمــا يتمتــع بــه منتســبوها 
مــن أخــالق عاليــة وتعامــل إنســاني يشــيد 
بــه كل مــن تعامــل مــع ضباطهــا وأفرادها.

وفــي كلمــة خــص بهــا خريجي الــدورة، 
أوضــح معاليــه أن المــرأة اإلماراتيــة لعبت 

دورًا كبيرًا في التنمية التي تشهدها الدولة 
فــي مختلفــة المجــاالت، ودورًا مميــزًا فــي 
العمل الشــرطي والعسكري والقيام بالمهام 
الصعبــة وحمايــة الوطــن، مشــيرًا إلــى أن 
خريجــات هــذه الــدورة اســتطعن الوصــول 
إلــى مســتويات ُمتقدمــة فــي التعامــل مــع 
الحــاالت الطارئــة بعــد خضوعهــن إلــى 
تدريبــات ميدانية ودراســة مناهج أكاديمية 

في هــذا الشــأن.
مــن جانبــه، أكــد ســعادة اللــواء عبد اهلل 
علــي الغيثــي أن خريجــات الــدورة تلقيــن 
ــًا، وســيتمّكن مــن  ــًا احترافي ــًا ميداني تدريب
خــوض مجــاالت ميدانية مهمة فــي التعامل 
مــع الحــاالت الطارئــة غيــر المتوقعــة، 
إلــى جانــب المهــام التخصصيــة المرتبطــة 

بالعمليــات الشــرطية وتنفيــذ القانــون.
وأشــاد اللــواء الغيثــي بمــا أظهرتــه 
ــن  ــدورة م ــي ال الخريجــات المرشــحات ف
ــل  ــب والتعام ــي التدري ــة ف ــارات عالي مه
مــع الســيناريوهات المختلفــة، وحرصهــن 
الكبيــر علــى إثبــات جدارتهــن وقدراتهــن 
فــي التعامــل مع األســلحة والذخائر وتنفيذ 
المداهمــات وعمليات التدريــب المختلفة.

ــان  ــي خلف ــق ضاح ــي الفري ــام معال ق
تميــم، نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن 
العــام فــي دبــي، يرافقــه معالــي الفريــق 
طــالل حميــد بالهــول الفالســي، مديــر عام 
جهــاز أمــن الدولــة بدبــي، والفريق محمد 
أحمــد المــري مديــر اإلدارة العامة لإلقامة 
وشــؤون األجانب في دبــي، والفريق خبير 
ــام  ــر الع ــي المدي ــي المطروش ــد ثان راش
لــإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي، بزيــارة 
ــدف  ــي، به ــداوي بدب ــفى الت ــى مستش إل
االطــالع علــى تجربتها الرائدة فــي الرعاية 

الصحيــة، التــي تأسســت بأيــدي وطنيــة.
وشــملت الزيارة جولة في كافة األقسام 
واألجنحــة، اطلعــوا خاللهــا علــى خدمــات 
المستشفى،المزود بأحدث األجهزة الطبية، 
ــة،  ــات العالجي ــف التخصص ــم مختل ويض
ــي  ــة المســتوى الت ــة عالي والكــوادر الطبي
تطبــق أعلــى المعايير العالميــة في تقديم 

الخدمــات الصحية.
وأثنــى معالــي الفريــق ضاحــي خلفــان 
تميــم، علــى تجربــة مجموعــة »التــداوي 
الصحيــة«، التــي حققــت نجاحــًا كبيــرًا من 
خــالل عياداتهــا في شــرطة دبــي، واإلدارة 
العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بدبــي، 

واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي، لتقديــم 
خدمــات عالجيــة نوعيــة للموظفيــن، فــي 

مختلــف التخصصــات.
واقتــرح معالــي الفريــق ضاحــي خلفان 
تميم، إنشــاء صنــدوق تكافل صحي خيري 
جمــع  يســتهدف  تــداوي،  بمستشــفى 
التبرعــات مــن ذوي األيــادي البيضــاء، 
الراغبيــن فــي عمــل الخيــر، لتســتخدم في 
ــى  ــن عل ــر القادري دعــم المعســرين، وغي

دفــع نفقــات العــالج.
مــن جانبــه، عبــر الفريــق محمــد أحمد 
ــة مستشــفى  ــزازه بتجرب ــن اعت المــري ع
تــداوي، باعتبــاره مستشــفى متميــز يقــدم 
خدمــات صحيــة عالية المســتوى لموظفي 
حكومــة دبــي، معتمــدا علــى كــوادر طبية 

مشــهود لهــا بالكفــاءة والخبــرة.
إلــى ذلــك، قــال الفريــق خبيــر راشــد 
ــداوي  ــفى ت ــي إن مستش ــي المطروش ثان
يعــد نموذجا للمنشــأة الصحيــة المتميزة، 
التــي تســتقبل المرضــى وتوفــر لهــم كافــة 
العــالج في مختلف التخصصات وفق أعلى 
المعاييــر الصحيــة، مــا يســهم فــي الحــد 
مــن ســفر المرضــى للعــالج فــي الخــارج.

ــم حاجــي  ــروان إبراهي ــال م ــدوره ق ب
ناصــر، رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر 
التنفيــذي لمجموعــة التــداوي للرعايــة 

الصحيــة أن المجموعــة التي تأسســت بأيد 
وطنيــة، نجحــت خــالل فتــرة قصيــرة فــي 
تقديــم نموذج طبي بمعايير عالمية، األمر 
الــذي عــزز ثقــة الكثيــر مــن المؤسســات 
الحكوميــة بمنشــآتها، ومكنها من التوســع 
فــي عياداتهــا، فضــاًل عــن افتتــاح أقســام 

تخصصيــة بالمستشــفى.
وذكــر أن مجموعة التــداوي الطبية كان 
لهــا دور كبيــر خــالل جائحــة كورونــا فــي 
دعــم القطــاع الصحي، حيث ســخرت كافة 
إمكاناتها وطاقتها في مساعدة الجهود التي 

قادتهــا الحكومــة في التصــدي للجائحة.
ولفــت مروان ناصر إلى أن المستشــفى 
يقــدم خدمــات نوعيــة لموظفــي حكومــة 
دبــي، ومنهــا الزيارات المنزليــة والفحوص 
الطبية، واجراء الجراحات المعقدة، مشيرا 
الــى أن المجموعــة نجحــت فــي تحقيــق 
عوائــد ماليــة كبرى، وأســهمت في تحقيق 

وفــر مالــي لحكومــة دبي.
يشار إلى أن مجموعة التداوي الصحية، 
ــروان  ــها م ــة، أسس ــة وطني ــي مجموع ه
ــات  ــة خدم ــدم كاف ــر، ويق ــم ناص إبراهي
الرعايــة الصحيــة التخصصية، تحت ســقف 
واحــد، وهــي منشــأة معتمــدة مــن قبــل 
ــر  ــة المشــتركة، فــي معايي ــة الدولي اللجن
الجــودة والتكنولوجيــا وســالمة المرضــى.

»شرطة دبي« و»نخيل العقارية« تبحثان سبل تطوير مراكز الشرطة الذكية

بالتزامن مع يومهم العالمي
شرطة دبي تحتفي بكبار المواطنين في مركز البرشاء المجتمعي

متخصصات في االستجابة للحاالت الطارئة
عبداهلل المري يشهد تخريج دورة »االستجابة األولى« للعنصر النسائي

اقتراح صندوق تكافل صحي خيري لدعم المتعسرين
ضاحي خلفان وطالل بالهول والمري والمطروشيي 

تفقدون مستشفى »التداوي« بدبي

تســتأنف هيئــة الطــرق والمواصــالت فــي دبــي تشــغيل خــط 
الحافــالت )١٠5( لنقــل الركاب من محطــة حافالت مول اإلمارات 
إلــى حديقــة )ميــراكل( وبالعكــس فــي الـــ ١٠ من أكتوبــر الجاري 
بهــدف دعــم النقــل الســياحي بالحافــالت، الســيما فــي الموســم 
الشــتوي الــذي يشــهد إقبــااًل منقطــع النظيــر مــن ِقَبــِل الجمهــور 
مــن مختلــف شــرائح المجتمــع ومــن الســكان والــزوار والســّياح 

علــى حــد ســواء.
وينطلــق الخــط )١٠5(، وهــو خــط ســريع )إكســبريس(، مــن 
محطــة متــرو مــول اإلمــارات ويصــل مباشــرة وبــدون توقــف إلى 
حديقــة ميــراكل والعــودة إلــى نقطــة انطالقــه بنفــس الطريقــة 
ــوم  ــي ي ــبوع وف ــام األس ــالل أي ــة خ ــر كل ٣٠ دقيق ــن تقاط بزم
الجمعــة كل ٢٠ دقيقــة لتصــل إلــى موقــع حديقــة )ميــراكل( فيما 

ســتكون تعرفــة الرحلــة الواحــدة )5( دراهــم فقــط.
وتحــرُص هيئــة الطرق والمواصالت دائمًا على توســيع وتطوير 
شــبكة الخطــوط الداخليــة للحافــالت العامــة، وتعمــل باســتمرار 
علــى تعزيزهــا لتصبــح أكثــر تكامــاًل مــع وســائل النقــل الجماعــي 
ــرام ووســائل النقــل البحــري  األخــرى التــي تشــمل المتــرو والت
)فيــري دبــي والبــاص والتاكســي المائييــن( باإلضافة إلــى مركبات 
األجــرة والنقــل المشــترك. ويتركــز حــرص الهيئــة وســعيها الدائم 
فــي هــذا المجــال علــى هدف جعــل وســائل النقــل الحديثة هذه 
ــة  ــارة وبقي ــن اإلم ــي وبي ــل فــي عمــوم دب ــل للتنّق ــار األمث الخي

إمــارات الدولــة. وام

عبر خط حافالت 105 لدعم النقل السياحي
»طرق دبي« تستأنف ربط محطة مترو مول اإلمارات وحديقة »ميراكل«

دبي - الوطن

دبي - الوطن

دبي - الوطن

دبي - الوطن

لتنفيذ اتفاقية البيع وتحويل ملكية قطعة األرض التي تحتوي على ١٦٫٠٠٤ قدم مربع »١٫٤8٦٫8٢ متر مربع« 
تقع في تالل اإلمارات، وهي القطعة رقم ٦5٩8،  البلدية رقم 8٧5٣٩٤ المجتمع الثنية الرابعة، مبنى 
مكون من ٣ طوابق، بما في ذلك األثاث والتركيبات والتجهيزات والجدران الحدودية والهياكل المرتبطة

المنذر/ إدارة تسويق باورباك      بوكالة المحامي / حيدربن حيدر
المنذر إليه: اجاي سيثي شاكتي شاند سيتي »هندي - الجنسية«

بصفتنا وكالء قانونيون عن المنذر وبما لنا من توجيهات منه ننذركم بما سيلي:
١- بموجب عقد بيع محرر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ بين المنذر والمنذر إليه اتفقت االخيرة على بيع 
قطعة األرض التي تحتوي على  ١٦٫٠٠٤ قدم مربع »١٫٤8٦٫8٢ متر مربع« تقع في تالل اإلمارات، 
وهي القطعة رقم ٦5٩8،  البلدية رقم 8٧5٣٩٤ المجتمع الثنية الرابعة، مبنى مكون من ٣ طوابق، 
المرتبطة،  وقد تم  بما في ذلك األثاث والتركيبات والتجهيزات والجدران الحدودية والهياكل 
االتفاق على سعر الشراء وقدر بمبلغ ٣١٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »واحد وثالثون مليون درهم اماراتي« 
 وقد سدد المنذر منها مبلغ وقدره ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »ثالثة عشر مليون درهم«، وتم تحرير 

شيك مدير بمتبقي المبلغ وهو ١8٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »ثمانية عشر مليون درهم«.
٢- وقد اتفقتم على تسليم العقار للمنذر في موعد اقصاه ٢٠٢٢/٦/٣٠ اال انه وحتى تاريخه لم 

تشرع في تسليم العقار للمنذر وفي ذلك اخالاًل جليًا بما تم االتفاق عليه.
٣- ما كان ما تقدم وكان الثابت من االتفاقية محل عقد بيع قطعة االرض قد حل اجل التسليم 
دون ان يقوم المنذر اليه بتسليم العقار للمنذر على الرغم من سداده لمبلغ ١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم 
وتحرير شيك مدير بباقي المبلغ وقدره ١8٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم االمر الذي يحق معه للمنذر المطالبة 
بتنفيذ اتفاقية البيع وتحويل ملكية قطعة األرض والمقام عليها وذلك بسبب تقاعس المنذر اليهم 
في االيفاء بالتزاماتهم وتسليمه العقار وحيث الثابت ان المنذر اليهم تقاعسا في تسليم العقار 
وتأخرا في تسليمه للمنذر حتى تاريخه مما يحق له المطالبة بتنفيذ اتفاقية البيع وتحويل ملكية 

األرض والمقام عليها باسمه.
٤- وقد نصت المادة ٢٧٢ من قانون المعامالت المدنية على »في العقود الملزمة للجانبين اذا لم 
يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد االخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ 
العقد او فسخة. فإن المنذر يرغب في تنفيذ العقد وفقًا لما تم االتفاق عليه ويطلب من المنذر 
نقل ملكية قطعة األرض وما عليها باسمه لدى دائرة األراضي واألمالك. بناًء عليه ،، يخطركم المنذر 
وبضرورة االسراع في تنفيذ اتفاقية البيع وتحويل سجل قطعة األرض وما عليها بناء واثاث حسبما تم 
االتفاق عليه وذلك في غضون فترة اقصاها ١5 يوما من تاريخ استالمك لهذا االنذار واال سوف نضطر 
آسفين التخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ االتفاق وتحويل ملكية قطعة األرض وما عليها 

الكاتب العدلباسم المنذر فضاًل عن تحملكم كافة الرسوم والمصاريف القضائية.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/105798«
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المدين: خليفة محمد عمير يوسف المهيري
باإلشارة لقرار عدالة محكمة دبي اإلبتدائية الموقرة في الدعوى 
أعاله المؤرخ في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢، والذي 
قضى بقبول إفتتاح إجراءات اإلفالس للمدين المذكور أعاله، 
وتعيين أمين لمباشرة اإلجراءات، ونشر ملخص القرار في صحيفتين 

يوميتين إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية.
وعليه يرجى من كافة الدائنين للمدين المطلوب ضده المذكور 
لذلك،  المؤيدة  بالمستندات  تقديم مطالباتهم مدعومة  أعاله 
وتقديمها لألمين خالل مدة ال تزيد على )٢٠ - عشرين( يوم 

عمل من تاريخ النشر.
لإلستفسار: ماز للمحاسبة القانونية -  مكتب رقم )١١٠(، برج 
بيناري تاور، الخليج التجاري، دبي، هاتف 58٢١٣٣٣  )٤( ٩٧١ +

.expert@mazca.ae :البريد اإللكتروني ،

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

الدعوى رقم 2022/17 إجراءات إفالس دبي

إعالن

أمين اإلفالس الخبير/ سعيد وليـد

فقد السيد / خليفة محمد خليفة احمد السويدي )امارات 
الجنسية(  شهادة أسهم صادرة من الشركة العالمية القابضة 

  )ASMAK( )لزراعة األسماك )أسماك
ASMAK1718591  :رقم الشهادة

UAE101002382908  :رقم المستثمر
الرجاء ممن يجدها تسليمها للشركة المذكورة اعاله . 

او االتصال على تيلفون رقم 0508006866  مشكورا.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
فقدان شهادة أسهم

فقد جواز سفر باسم: سوجهرو خان بهاند 
خيرالدين، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
3100322AF، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
فقدان جواز سفر

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الثانية عشر رقم ١58
موضوع الدعوى : المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها )٤٢٤٣5 درهم( 
وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف. رقم الشكوى 

.)MB226228829AE(
المدعي: ماريسيل اجوبا مونتالبو عنوانه : االمارات، امارة دبي، منطقة 

بر دبي . شارع الرولة . بناية الزرعوني . رقم الغرفة : ١٢٤
المطلوب إعالنه : ١- رويال هوك للسياحة ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات 
عماليه وقدرها )٤٢٤٣5 درهم( وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم( و 

.)MB226228829AE( الرسوم و المصاريف. رقم الشكوى
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١١-١٠-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING_DESC& ُبعد التقاضي عن  قاعة  في 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 13 / 2022 / 5244 - عمالي جزئي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧



13العدد )٣8٦٤( الجمعة ١١ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في الدائرة العمالية الجزئية الخامسة عشر رقم ١8٠
موضوع الدعوى : المطالبة بمستحقات عمالية وقدرها )٣8٤٠8 درهم( وتذكرة عوده 
.)MB231174810AE( و الرسوم و المصاريف رقم الشكوى )بمبلغ )٢٠٠٠درهم

المدعي: عماد عبدالفتاح حامد حفني عنوانه : اإلمارات .إمارة دبي .منطقة 
جبل علي الصناعية ١.شارع ٣٦ .بناية رقم ٢٠.الطابق ١.شقة ٤١ .بالقرب من 

سوبر ماركت خليج المدينة، رقم مكاني ٠8١٦٣٦5٠٠٦
المطلوب إعالنه : ١- رمز الريادة لتركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها 

صفته: مدعى عليه
بمستحقات  المطالبة  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
عمالية وقدرها )٣8٤٠8 درهم( وتذكرة عوده بمبلغ )٢٠٠٠ درهم( و الرسوم 

.)MB٢٣١١٧٤8١٠AE( و المصاريف رقم الشكوى
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠٩-١١-٢٠٢٢ الساعة ١١:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 13 / 2022 / 9773 - عمالي جزئي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧٦٣
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المدعي عليها شركة كاست للبناء والتعمير 
المحاماة و  بمبلغ وقدره  ٢٠٦88.١5 درهمًا والرسوم والمصاريف وأتعاب 
الفائدة بواقع ٩٪ من تاريخ االستحقاق ٢٠٢٠/٠١/٠٧ مع إلزام الُ متناَ زع ضدها 
بالرسوم والمصاريف، حتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

المتنازع : بلى العالمية التجارية ذ م م
عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-تجارية مويلح - الشارقة-شارع خلف شارع 

المليحة-مبنى ملك عبداهلل احمد عبداهلل صالح -شقة الطابق ١ #١٠٢
المطلوب إعالنه : ١- كاست للبناء والتعمير ش ذ م م صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليها شركة كاست للبناء والتعمير بمبلغ وقدره  ٢٠٦88.١5 درهمًا والرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة و الفائدة بواقع ٩٪ من تاريخ االستحقاق ٢٠٢٠/٠١/٠٧ 
مع إلزام الُ متناَ زع ضدها بالرسوم والمصاريف، حتى السداد التام وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة. وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت  ١٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 3023 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧٦٣
موضوع المنازعة : أوال : قبول النزاع وتحديد اقرب موعد لنظره مع التصريح للمتنازعة باعالن المتنازع 
ضدهما بالنزاع . ثانيا : ضم ملف النزاع رقم ٤٠8 /٢٠٢٢ نزاع تعيين خبره للنزاع الماثل لالطالع 
المبالغ  قيمة  بسداد  المتنازع ضدهما  ثالثا:إلزام   . النهائية  ونتيجتة  ومرفقاته  المرفق  التقرير  على 
المترصدة في ذمتهما لصالح المتنازعة والبالغة مبلغ وقدرة ٧٠.٠٠٠ درهم والفائدة القانونية بواقع 
١٢٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠١٦/١٠/١٠ )وهو بعد تاريخ التسليم بمدة عام كامل وفق 
عقد المقاولة ووفق ما هو متعارف عليه في عقود المقاوالت ? فترة الصيانة - ووفق ما ذكرة السيد 
الخبير في تقريره( وحتى تاريخ السداد التام . رابعا : إلزام المتنازع ضدهما بالرسوم والمصروفات .

المتنازع : كي اس كي لالنشاءات ش ذ م م عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي
المطلوب إعالنهما : ١- جواهر يوسف خميس يوسف خميس صفته: متنازع ضده 

٢- مليكه حيموده الطيب لنصاري صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعهاأوال : قبول النزاع وتحديد اقرب موعد لنظره مع 
التصريح للمتنازعة باعالن المتنازع ضدهما بالنزاع . ثانيا : ضم ملف النزاع رقم ٤٠8 /٢٠٢٢ نزاع 
تعيين خبره للنزاع الماثل لالطالع على التقرير المرفق ومرفقاته ونتيجتة النهائية . ثالثا:إلزام المتنازع 
ضدهما بسداد قيمة المبالغ المترصدة في ذمتهما لصالح المتنازعة والبالغة مبلغ وقدرة ٧٠.٠٠٠ 
درهم والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ من تاريخ االستحقاق الحاصل في ٢٠١٦/١٠/١٠ )وهو بعد تاريخ 
التسليم بمدة عام كامل وفق عقد المقاولة ووفق ما هو متعارف عليه في عقود المقاوالت ? فترة 
الصيانة - ووفق ما ذكرة السيد الخبير في تقريره( وحتى تاريخ السداد التام . رابعا : إلزام المتنازع 
ضدهما بالرسوم والمصروفات . وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما 

لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 3609 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/١٠١ مدني كلي 
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  8٦٧٣٦٦١5.٧٦ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ: سامسونج جلف لإللكترونيات م م ح
بجوار  البروج،  لإلنترنت، شارع  دبي  مدينة  دبي،  بر  دبي،  إمارة   : عنوانه 
محطة ترام مدينة دبي لإلنترنت، بناية بترفالي أ، رقم مكاني: ٢٦٧٢58٩٧٣٤

ويمثله عصام عبداألمير حمادي الفاضلي التميمي
المطلوب إعالنهم : ١- أبرار غالم داستاجير سيد صفته: منفذ ضده ٢- بالل 
أصغر صفته: منفذ ضده ٣- لطيف حكيم صفته: منفذ ضده ٤- جرينتوك 
م م ح - لمالكها/ لطيف حكيم صفته: منفذ ضده 5- زيشان عارف عارف 

محمد قورشي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره  8٦٧٣٦٦١5.٧٦ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 1951 - تنفيذ مدني

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
 ٢٠٢١ رقم ٣5٤٤/  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
به وقدره  ١٧٤٤٤.٦٩ درهم  ،  المنفذ  المبلغ  ، بسداد  تجاري جزئي 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: سنام لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - شارع الشيخ زايد- برج الصقر 
لألعمال-مكتب ٤٠٢-بجانب محطة مترو ابراج االمارات

المطلوب إعالنه : ١-براكاش بوداسايني صفته : منفذ ضده
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعالن  موضوع 
الى طالب  به وقدره ١٧٤٤٤.٦٩ درهم  المنفذ  المبلغ  والزامكـم بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 4422 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم في الدعوى رقم 
٢٠٢١/٧٠8٦ امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 5٠٠٩٩٧.٧٠ درهم 

، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: نخيل الصحراء )ش. ذ. م. م(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المنخول - بر دبي - دبي-مبنى ملك علي 
) 2B - 210 ( سعيد جمعة البوادي-شقة مكتب رقم
المطلوب إعالنه : ١- اياد دموني صفته: منفذ ضده

بتاريخ )٢٩-٩-٢٠٢٢(  االبتدائية  موضوع اإلعالن : قررت محكمة دبي 
اخطاركم بسداد المبلغ المنفذ به و قدره )٢٦٧٣٣٧.٧( درهم خالل ١5 
يوم من تاريخ التبليغ و اال بيع العقار المنطقه / برج خليفه - رقم االرض 
/ ١٦8 - اسم المبنى / لوفتس تي ويست - رقم المبنى /٤ - رقم الوحده 
المزايدة وفقا  العائدة لكم بطريق  ( و  المساحه /٦٩.٢١ م م   - ٣٠٦/

لمقتضيات نص المادة ٢٩5 من قانون االجراءات المدنية .

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 794 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم ٧5٣
موضوع المنازعة : تلتمس المدعية من عدالة لجنتكم الموقرة : 

١- تحديد اقرب جلسة واعالن المدعى عليها بها. 
٢- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ 55٢٣ درهم والفوائد القانونيه بواقع ٩٪من 

تاريخ المطالبه القضائيه حتى السداد التام والرسوم والمصروفات
المتنازع : الدولية لألجهزة االلكترونية )ش.ذ.م.م(

عنوانه : إمارة دبي، ديرة، منطقة الممزر، ابراج الممزر، مكتب رقم ٣٠٩ ،بناية 
ملك قاسم سلطان عبدالرحمن البنا، قريب من مركز تسهيل، الطابق الثالث
المطلوب إعالنه : ١- بدريه بنت راشد بن محمد المزروعى صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها تلتمس المدعية من عدالة 
لجنتكم الموقرة : ١- تحديد اقرب جلسة واعالن المدعى عليها بها. ٢- الزام 
المدعى عليها بسداد مبلغ 55٢٣ درهم والفوائد القانونيه بواقع ٩٪من تاريخ 

المطالبه القضائيه حتى السداد التام والرسوم والمصروفات
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 4467 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الحادية عشر رقم ٧٦٠
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ١٤٦٧8٤.٩5 
درهم و الرسوم و المصاريف و الفائدة ١٢٪ من تاريخ ٢٠٢٢/٠5/٢5 وحتى 

السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع : سوبيرير لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

الخيل  دبي-شارع   - الثالثة  الصناعية  دبي-القوز  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
األول - شارع 17A -مبنى مستودع 8٩

المطلوب إعالنه : ١- رامي بن زايد بن سعيد العمري صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع 
ضده بمبلغ وقدره ١٤٦٧8٤.٩5 درهم و الرسوم و المصاريف و الفائدة ١٢٪ من 
تاريخ ٢٠٢٢/٠5/٢5 وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٢5-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 1644 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة عشر رقم ٧٦5
موضوع المنازعة : يطلب المتنازع من عدالة المحكمة تسجيل الدعوى وتحديد 
جلسة لنظرها وإعالن المتنازع ضدها بصورة عن صحيفتها والموعد المحدد لها 
وبعد المحاكمة والثبوت الحكم :- ١- بإلزام المتنازع ضدها بسداد مبلغ 8٧5٠ 
درهم والفائدة القانونية ٩ ٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ٢- إلزام 

المتنازع ضدها بالرسوم والمصاريف .
المتنازع : ريان مايكل بايمان

بناء  التجاري ? شارع األصايل -  الخليج  عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي ? منطقة 
داماك بارك سينترال ? الطابق ٤ - الغرفة:٤١٠ - الرقم المكاني : ٢5٧٩٢858٦٧

المطلوب إعالنه : ١- علي بن سالم بن علي البريكى صفته: متنازع ضده
المتنازع من عدالة  الدعوى وموضوعها يطلب  أقام عليكـ  موضوع اإلعالن : قد 
المحكمة تسجيل الدعوى وتحديد جلسة لنظرها وإعالن المتنازع ضدها بصورة 
عن صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم :- ١- بإلزام 
المتنازع ضدها بسداد مبلغ 8٧5٠ درهم والفائدة القانونية ٩ ٪ من تاريخ المطالبة 

وحتى تمام السداد ، ٢- إلزام المتنازع ضدها بالرسوم والمصاريف .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص 
بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 
ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 2569 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم ٧5٣
موضوع المنازعة : تلتمس المدعية من عدالة لجنتكم الموقرة :

١- تحديد اقرب جلسة واعالن المدعى عليه بها. 
٢- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١١٩5٠ درهم والفوائد القانونيه بواقع ٩ ٪ 

من تاريخ المطالبه القضائيه والرسوم والمصاريف .
المتنازع : الدولية لألجهزة االلكترونية )ش.ذ.م.م(

عنوانه : إمارة دبي، ديرة، منطقة الممزر، ابراج الممزر، مكتب رقم ٣٠٩ ،بناية 
ملك قاسم سلطان عبدالرحمن البنا، قريب من مركز تسهيل، الطابق الثالث
المطلوب إعالنه : ١- احمد مال اهلل محمد احمد الشحي صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها تلتمس المدعية من عدالة 
لجنتكم الموقرة : ١- تحديد اقرب جلسة واعالن المدعى عليه بها. ٢- الزام 
القانونيه بواقع ٩ ٪ من  المدعى عليه بسداد مبلغ ١١٩5٠ درهم والفوائد 

تاريخ المطالبه القضائيه والرسوم والمصاريف .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 4066 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم ٧5٧
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المدعي عليـه بمبلغ وقدره  ٢٣٠٤١.٧ 
تاريخ اإلستحقاق  الفائدة ٩ ٪ من  المصاريف و  الرسوم و  درهم و 

وحتى السداد التام.
المتنازع : جلوبل فيزا اكسبرت

عنوانه : امارة دبي ، منطقة الورسان ١ ، بناية E- 04 ،الطابق االرضي
المطلوب إعالنه : ١- يوانبو يانج صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام 
المدعي عليـه بمبلغ وقدره  ٢٣٠٤١.٧ درهم و الرسوم و المصاريف 

و الفائدة ٩ ٪ من تاريخ اإلستحقاق وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٦-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
أو مستندات  لديكـ من مذكرات  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا  يمثلك 

للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 3676 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧٦٣
موضوع المنازعة : المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره  ٦8١٠ درهم 

و الرسوم و المصاريف الفائدة 5٪ من من تاريخ المطالبة.
المتنازع : ريتز لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

الكوس  شيخة  ملك  دبي-مبنى   - دبي-المرر  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
-شقة محل رقم ٠٩-فريج المرر

المطلوب إعالنه : ١- مصطفى فتحى علي مرسى صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليه بمبلغ وقدره  ٦8١٠ درهم و الرسوم و المصاريف الفائدة ٪5 من 

من تاريخ المطالبة.
 ٠٩:٠٠ الساعة   ١-١٠-٢٠٢٢8 الموافق  الثالثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 4475 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » 5٤٤ / ٢٠٠8 تجاري 
كلي « ، والمعدل باالستئناف رقم » ٣١٦+٣5٠ / ٢٠٠٩ استئناف تجاري ،بسداد 

المبلغ المنفذ به وقدره ٢٦٣٢88٠.8٩ درهم ،شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية عنوانه : اماره دبي 
- شارع بني ياس - بجوار غرفه التجارة والصناعه القديمه واالتصاالت القديمه

المطلوب إعالنهم : ١- عالءالدين زكي محمد بدوي صفته: منفذ ضده
٢- أماني محمد محمود فهمي صفته: منفذ ضده
٣- شركة سينس اوف استايل صفته: منفذ ضده 

٤- إسحاق عبدالرحمن عبدالكريم العطار صفته: منفذ ضده
5- ناريمان عالء الدين زكي محمد بدوي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قررت محكمة دبي اإلبتدائية أخطاركم بضم ملف الحجز 
التحفظى رقم ) ١٦٢/ ٢٠٠8 نجاري ( الى حجز تنفيذي رقم )٢٠١٣/٧٢5( 

وذلك في حدود المبلغ المنفذ به وقدره ٢٦٣٢88٠.8٩ درهم .

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2013 / 725 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١٠٤8 امر اداء 
، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ٢٤٣٠٤ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ: جامعة الجزيرة 
عنوانه : إمارة دبي ديرة القرهود- شارع )٢( - بناية صالح بن الحج 
- الطابق الثاني -مكتب رقم )٢١٣( - هاتف رقم :٠٤٢8٣٠٠٠٩ ? رقم 
الفاكس : ٠٤٣8٢٠٠٠٧-بريد إلكتروني : -hr@gulfadv.ae رقم مكاني 

:٣٢٦5٧٩٣٢٧٩ ويمثله أحمد عبداهلل محمد الكندري
المطلوب إعالنه : ١- مانع فريد علي حسين القاضي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها تنفيذ الحكم الصادر 
في الدعوى رقم ١٠٤8/٢٠٢٢ امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره 

٢٤٣٠٤ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 
من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 5259 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ١٧٠٦55 والصادر 

عن المنفذ ضده من بنك حبيب بنك المحدود بقيمة ٣٦٠٠٠٠٠
طالب التنفيذ: حبيب بنك المحدود

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-المجاز - الشارقة-شارع مبنى حبيب 
بنك -مبنى كورنيش البحيرة

المطلوب إعالنهما : ١- محمود اياز قريشي محمد أيوب قريشي صفته: 
منفذ ضده 

٢- قريشي لتجارة المواد الغذائية ش ذ م م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
أو  التنفيذ  الى طالب  به وقدره ٣٦٠55١5 درهمًا  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 8362 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في امر االداء رقم ٢٠٢١/١٣8٠ بسداد 
المبلغ المنفذ به وقدره  ٤٧8٧٠٤٦.٢٦ درهم  ، شاماًل للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ: شركة مازن الحمصي لتجارة مواد البناء - ذ.م.م
عنوانه : إمارة الشارقة، المنطقة الصناعية رقم٢، شارع الثاني الصناعي، 
بجوار ماكرو، محل رقم٢٠ ملك ورثة عيسى حسين يوسف اليوسفي

المطلوب إعالنهما : ١- كيو مكس لصناعة الخرسانة الجاهزة )ش.ذ.م.م( 
- ويمثلها مديرها/ ياسر نمر محمود خواجا صفته: منفذ ضده 

٢- ياسر نمر محمود خواجا صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : نعلنكم بانه تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي 
عبارة عن عقارات وفاء للمبلغ المطالب به وقدره ٤٧8٧٠٤٦.٢٦ درهم 

في الملف اعاله وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2021 / 2985 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » 8٦٦/٢٠٢٢ 
امر اداء«، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١8٧8٧٠.٤٢درهم  ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: استيرلنغ لصناعة العطور )ش.ذ.م.م( عنوانه : اإلمارات-إمارة 
دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-مبنى lake central tower-شقة ٢٢
المطلوب إعالنه : ١- عطورات البرزة ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١8٧8٧٠.٤٢ درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 5861 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٠٢( والصادر 

عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة )٢٣٤١٦ درهم(.
طالب التنفيذ: بنك دبـــــــــي اإلسالمــــــــي )شركة مساهمة عامة(

القانونية  للمحاماة واإلستشارات  الثقة  المختار مكتب  : ومحله  عنوانه 
الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم 
٠٦55٠5٦٧٧ فاكس ٩٧١٦55٠5٧٧8 - هاتف متحرك: ٠5٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق 

البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنه : ١- ركاض عمر حسين حسن البلوشي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٧.٤٠٧ درهم إماراتي الى طالب التنفيذ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10975 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٢٢8١٦٢8( والصادر 
بقيمة  مبلغ  والمتبقي  )٣٩٦٠٠٠( درهم  بقيمة  األول  أبوظبي  بنك  عن 
)5٤٣٩٠( درهم )اربعه وخمسون الف وثالثمائة وتسعون درهم( ليكون 
اجمالي مبلغ المطالبه شامال الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )٩٩٣.55( 

درهم. )خمسة وخمسون الف وتسعمائة وثالثة وتسعون درهم(.
طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- 
برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦٧٧ فاكس ٠٦55٠5٧٧8 

- هاتف متحرك: ٠5٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنه : ١- وسيم احمد سبع اعين صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 5٤٣٩٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11054 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠١85( والصادر 
عن )بنك االتحاد الوطني( بقيمة )5٠٠٠٠ درهم( وليكون إجمالي مبلغ 

المطالبة شاملة الرسوم و المصاريف )5١5١5 درهم(.
طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- 
برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦٧٧ فاكس ٠٦55٠5٧٧8 

- هاتف متحرك: ٠5٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- فيجاي نيلسون ارول داس صفته: منفذ ضده

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11206 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٢٢٠5( والصادر 
مبلغ  اجمالي  ليكون  درهم   )٣5٩٠٠٠( بقيمة  األول  أبوظبي  بنك  عن 
المطالبه شامال الرسوم والمصاريف )٣٦٤5١5( درهم. )ثالثمائة واربعه 

وستون ألف وخمسمائة وخمسة عشر درهم(.
طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- 
برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦٧٧ فاكس ٠٦55٠5٧٧8 

- هاتف متحرك: ٠5٠٢٢٣١٢٢٤?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- محمد غوث عبدالرحمن صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٦٤.5١5 درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة . وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10176 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/5٧١ نزاع 
محدد القيمة ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٧١٩٣5 درهم ( ، 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: مصنع االمارات للباليت عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-

الخور-مبنى  راس  الثانية - دبي-شارع شارع  الصناعية  الخور  رأس 
مبنى الجليل العالمية-شقة معرض رقم ٣/٤ -بجانب اللولو للصرافة
المطلوب إعالنه : ١- فيدرال للخدمات التجارية صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
طالب  الى  درهم   ٧١٩٣5 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 6956 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة ارقام ٠٠٠٠٠٧  

والصادر عن بنك االمارات االسالمى بقيمة ٧5٠٠٠ درهم
طالب التنفيذ: فندق جميرا باى -حساب تشغيل

جميرا  شارع  دبي-شارع   - دبي  دبي-بر  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
-مبنى منطقة جميرا ٢ -شقة جزيرة جميرا ٢

المطلوب إعالنه : ١- كوانتوم كونسييتس لالستثمار ش ذ م م 
صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٧5٠٠٠ الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12174 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثالثة رقم ٧٣
موضوع الدعوى : المطالبة بالخلع والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

المدعي: فاطمه امير زاده
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-الورقاء األولى - ديره - دبي-شارع 

٤١٤-مبنى الفالسي-شقة ٧٠١
المطلوب إعالنه : ١- سيد اكرم حكيم زاده صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بالخلع 
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وحددت لها جلسة يوم الثالثاء 
الموافق ٢5-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٣٠ صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد 
 BUILDING_DESC& في مبنى األحوال الشخصية في منطقة القرهود
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 
من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى  رقم 
100 / 2022 / 451 - احوال نفس مسلمين

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧



العدد )٣8٦٤( الجمعة ١١ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٢م 14

اقتصاد

إلى المحكوم عليه: حمد سليمان راشد هالل النقبي، العنوان: ٩5٤٩٣85
نحيطكم علمًا بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠8/١8 قد حكمت عليك هذه المحكمة 
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح شركة مجموعة اإلمارات 

لالتصاالت »مجموعة اتصاالت« ش.م.ع. ، بالتالي:
نص الحكم حكمت المحكمة بمثابة الحضوري / بإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغًا مقداره ١88٣٣٫١8 درهم »ثمانية 
عشر ألفًا وثمانمائة وثالثة وثالثون درهمًا وثمانية عشر فلسًا« وألزمته 
بالمصاريف والرسوم وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

حكمًا غير قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية ١5 يومًا اعتبارًا من 
المحكمة االبتدائية المدنيةاليوم التالي لنشره.

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
اإلتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى 
رقم SHCFICIPOR2022 /0004487  - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: محمد عرفان اظهار مياه، العنوان: ٩5٢٣8٣٢
نحيطكم علمًا بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١8 قد حكمت عليك هذه المحكمة 
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح شركة مجموعة اإلمارات 

لالتصاالت »مجموعة اتصاالت« ش.م.ع. ، بالتالي:
نص الحكم حكمت المحكمة بمثابة الحضوري / بإلزام المدعى 
عليه بأن يؤدي المدعية مبلغ ٤5١5٩٫8٧ درهم »خمسة وأربعون 
ألفًا ومائة وتسعة وخمسون درهمًا وسبعة وثمانون فلسًا« وإلزامه 
بالرسوم والمصاريف و 5٠٠ مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا 

ذلك من طلبات.
حكمًا غير قاباًل لالستئناف خالل المدة القانونية ١5 يومًا اعتبارًا 

من اليوم التالي لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة 
اإلتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى 
رقم SHCFICIPOR2022 /0003721  - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- احمد علي احمد صالح حمادي  

الى: المحكوم عليه: احمد علي احمد صالح حمادي العنوان: امارة الشارقه منطقة 
القرائن فيال رقم ١٦ بالقرب من جمعية القرائن هاتف رقم ٩٧١5٠8٠8٠888 

  ahmed.hammadi@gmail.com البريد االلكتروني
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك ابوظبي الوطني سابقا وحاليا بنك ابوظبي األول - 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: ٠.٦8٩٤8
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل 

]المدة[ ١5 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 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0005665 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

المنفذ ضدهم : ١- ورثة المرحوم/ عبيد حميد راشد الشاعر وهم: حمدة خليفة سالم ، 
عيسى عبيد حميد، علياء عبيد حميد

٢- فاطمة سلطان حميد راشد الشاعر السويدي
٣- مريم سلطان حميد راشد الشاعر السويدي
٤- علياء سلطان حميد راشد الشاعر السويدي

5- ورثة المرحومة/ عائشة بنت عبيد راشد حميد السويدي وشهرتها عوشة بنت عبيد وهم: 
سالم وشيخة وموزة سالم المهيري

لصالح طالب التنفيذ : آمنة سلطان حميد راشد الشاعر السويدي
تعلن محكمة الشارقة االبتدائية االتحادية للجميع بأنه سينعقد مزاد علني وذلك على موقع 
اإلمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم 
الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩، وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيته للمنفذ ضده وأوصاف 
العقارات على النحو التالي:  العقار رقم 5٢8١ ملك بمنطقة الوشاح - الزراعية بإمارة الشارقة، 

بسعر التثمين : ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم »اثنان مليون درهم« أرض فضاء.
بقيمة ٢٠٪ من  يتقدم بموجب شيك مصدق  أن  بالمزايدة  باالشتراك  الراغب  يتوجب على 
الثمن المقدر للعقار، فعلى من يرغب بالشراء أو االستفسار عن ذلك مراجعة قسم الحجوزات 
 http://www.emiratesauction.ae والبيوع بالمحكمة أو الموقع اإللكتروني لإلمارات للمزادات
وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعتراض التقدم باعتراضه معززًا إياه بما يبرره من 

مستندات قبل الموعد المحدد للبيع بثالثة أيام على األقل.

رئيس قسم الحجوزات والبيوع 

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني »نشرًا«
القضية التنفيذية رقم 2381 لسنة 2019

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

قسم الحجوزات والبيوع 

ضد/ المدعى عليها: صفية صالح عبداهلل
المقامة من : مصرف الشارقة اإلسالمي 

بما أن هناك دعوى مقامة ضدكم بمحكمة الشارقة االبتدائية تحت 
الدعوى رقم ٢٠٢٢/٤5١٢ تجاري جزئي، وحيث أنه تم ندبنا خبيرًا 
قانون  بأحكام  وعماًل  فإننا  أعاله  المذكورة  الدعوى  في  مصرفيًا 
اإلثبات لسنة ١٩٩٢م بخصوص أعمال الخبرة أمام المحاكم، ندعوكم 
لحضور اجتماع الخبرة عن ُبعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك 
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحًا، 
ويرجى منكم إرسال كافة المستندات المؤيدة والمثبتة لدفاعكم 

قبل حضوركم لالجتماع.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 2022/4512 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

الخبير المصرفي : محمد سعيد الشريف

المقامة من المدعية: مطعم خروفي ش ذ م م
ضد كاًل من : المدعى عليه : مطعم نجم سهيل ذ م م

الخصم المدخل األول : معاذ أحمد بدير
الخصم المدخل الثاني : مطعم التنور السعودي

»نعلن نحن الخبير الحسابي / اليازية خليفة المري، أنه تم تعيننا من 
قبل محكمة دبي اإلبتدائية الموقرة لتنفيذ مهمة الخبرة الحسابية الواردة 
بحكم المحكمة في الدعوى المذكورة أعاله - وعليه نعلن المدعى عليه 
»مطعم نجم سهيل ذ م م« والخصم المدخل األول »معاذ أحمد بدير« 
والخصم المدخل الثاني »مطعم التنور السعودي« لحضور إجتماع الخبرة 
األول المقرر له جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ في تمام الساعة 

١٢:٣٠ ظهرًا وذلك من خالل تطبيق زوم.
فاكس : ٤٢٩٩٧٧٩٣-٩٧١+ هاتف : ٤٢٩٩٧٧١١-٩٧١+

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن إجتماع الخبرة األول في الدعوى
 رقم 2022/1261 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

 الخبير الحسابي/ اليازية خليفة المري

المدعي / أحمد جمال عبدالخالق السعيد شلبي
ahmedgamal199044@gmail.com عنوان بريدي

رقم الهاتف ٠58٢58٣٢٣٣
ضد المدعي عليه / سفيان محمود إبراهيم إبراهيم أبوالعينين

عنوان بريدي رقم الهاتف ٠5٦٩58٩٠٣١
حكم  الى  باإلشارة  أبوالعينين  إبراهيم  إبراهيم  محمود  سفيان  السيد/ 
أعاله  المذكورة  الدعوى  في   ٢٠٢٢/٠٩/٠٢ بتاريخ  التمهيدي  المحكمة 
بشأن ندب خبير متخصص في تقنية المعلومات وامن شبكات االتصاالت 
فاتك مدعو للحضور بشخصك او وكيلك المعتمد الجتماع الخبرة الهندسية 
والمقرر عقده يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ الساعة الواحدة ظهرا 
١١:٠٠ ظهرا لسماع وجهة نظرك وتقديم ما لديك من مستندات ، وذلك 
بمقر مكتب الخبرة الكائن في امارة دبي - ديرة سيتي سنتر - خلف داي 
تو داي - بناية سنتوريون ستار- بلوك بي- الطابق السابع – مكتب ٧٢٣.
الخبير الهندسي م/ احمد بهجت حسن
خبير تقنية المعلومات وأمن شبكات االتصاالت

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

اعالن بالنشر في الدعوى رقم 2022-2625 
تجاري جزئي محكمة عجمان االبتدائية

إجتماع خبرة

المدعي / مصطفى رجب سعيد المري يمثله لبني وليد محمد للمحاماة واالستشارات 
lw.lawvers@vahoo.com القانونية عنوان بريدي

رقم الهاتف ٠٦٧٤٠٣٢٢٢
ضد المدعي عليه / عادل محمد محمود حمودة

عنوان بريدي رقم الهاتف ٠5٦٩58٩٠٣١
السيد / عادل محمد محمود حمودة ، باإلشارة الى حكم المحكمة التمهيدي بتاريخ 
٢٠٢٢/٠٩/١٩ في الدعوى المذكورة أعاله بشأن ندب خبير متخصص في تقنية 
المعلومات وامن شبكات االتصاالت فإنكم مدعوين للحضور بممثلكم او وكيلكم 
القادم  االثنين  يوم  عقده  والمقرر  الهندسية  الخبرة  الجتماع  المعتمد  القانوني 
الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ الساعة الواحدة ظهرا ٠١:٣٠ ظهرا وذلك عبر الكونفرانس 

كول ) تطبيق زووم ( عبر الرابط ادناه :
https://us04web.zoom.us/j/71058430086?pwd=z0OhhEZVXociBHuy

XoYSxqXUEObsKv.1
Meeting ID: 710 5843 0086

Passcode: 9VKSbR
الخبير الهندسي م/ احمد بهجت حسن
خبير تقنية المعلومات وأمن شبكات االتصاالت

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

اعالن بالنشر في الدعوى رقم 2754-2022 مدني 
جزئي محكمة عجمان االبتدائية

إجتماع خبرة

إلى المنفذ ضده ١- نكو كرافت ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ اوشن باور انترناشيونال »ش.ذ.م.م«
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
إلى  به وقدره »٢88٫٤5٩٫٤5 درهم«  المنفذ  المبلغ  بدفع 

طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
6602/2022/207 تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

بناًء على طلب المحكوم له /  الساحل لتأجير السيارات ذ.م.م 
الجنسية 

إلى المحكوم عليه / محمد متلزيز الجنسية / المغرب
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ١٠-٠٦-٢٠٢٢ في القضية رقم ٢٠٢٢/٣٣٠ تجاري 
جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره ٢١55٩٫٠٠ 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 ١5 
لتنفيذ  المناسبة  القانونية  اإلجراءات  بحقك  المحكمة ستتخذ 

الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2022/959 - تنفيذ تجاري

إلى المحكوم عليه: منير أحمد نور محمد بصفته الشخصية وبصفته مدير 
شركة منير أحمد للهندسة الميكانيكية والخدمات ذ.م.م وشركة الناصر 

لتجارة المنتجات الحديدية ذ.م.م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بريج موهان فيد بركاش بصفته الشخصية وبصفته صاحب الشركة المسماة/ 
خوشي لتجارة المعادن م.م.ح، الجنسية هندي - في القضية المشار إليها 
أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١١١٦٠٦٫٠

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

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

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIPOR2018 /M0001801 - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: صالح عبد الهادي باشي، مجهول محل اإلقامة
بناًء على طلب المدعي : ابراهيم محمد جاسم ابراهيم

قد رفع الدعوى المذكورة اعاله يطالبكم بـ: الزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره »٢١٫٧٣8 درهم« والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ من تاريخ المطالبة 

وحتى تمام السداد.
الزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

إعالن المدعى عليه بالجلسة والئحة االدعاء.
قانون  الفقرة »5« من  المادة ٢٢٩  المعجل طبقًا الحكام  بالنفاذ  الحكم  شمول 

اإلجراءات المدنية
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١٣ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة 
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٢« 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0007096 - مدني »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: اكسبريس وولكن لتوصيل الطلبات
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١٩ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  5« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم AJCFICILABMIN2022 /0002921 - عمالي »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: مشغل البراق لتطريز المالبس ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/٢٦ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  5« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم AJCFICILABMIN2022 /0003584 - عمالي »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: تايمز للتصميم الداخلي ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/٢٦ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  5« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 

الدعوى رقم AJCFICILABMIN2022 /0003323 - عمالي »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: زاركو للمشتقات البترولية ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/٢5 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  8« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2022 /0003521  - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - مطبعة جلف الفنية التجارية ذ م م

إلى المحكوم عليه: مطبعة جلف الفنية التجارية ذ م م
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ حبيب بنك المحدود - 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:

١٫8٠٠٣٣5Eالمجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٧
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« 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 /0005747 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - صبري رزق محمد أحمد صالح

إلى المحكوم عليه: صبري رزق محمد أحمد صالح
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ االنطالق التقنية لتجارة معدات الورش - 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: ٢٦٧٩١٫٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

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

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005640 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - يونس كاالبور بوثن بارامبيل

إلى المحكوم عليه: يونس كاالبور بوثن بارامبيل
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ نور المدينة لتوزيع الغاز ذ م م - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢585٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله 

خالل »١5« 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 /0005124 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: شميم بادينجاري كوتاي محمد كولي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ مستودع فارما لنك - 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: ٧٧٠٧٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« 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 /0002384 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: صيدلية فيرست كير ذ م م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ مستودع فارما لنك - 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: ٩8٦٤٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« 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 AJCEXCICPL2021 /0002131 - أمر أداء

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: عمر عامر ناجي الطويل
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ شركة تك بلوكس ذ.م.م - في القضية المشار إليها أعاله. 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٤٠٩٣5٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« 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 AJCEXCICPL2022 /0004042 - أمر أداء

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧



15العدد )٣8٦٤( الجمعة ١١ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

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

من السيد / ابراهيم حسن محمد علي العبيدلي الجنسية: اإلمارات حيث 
المؤسسة  البالغة ١٠٠٪ عن  البيع والتنازل عن كامل حصته  يرغب في 
الفردية باالسم التجاري »دوود تليكوم« رخصة صادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بعجمان ١٠٢١٢٧ والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى 

السيد / حنيفه بولوسان جاتيل الجنسية: الهند
تعديالت أخرى : تم تعديل الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة 

الشخص الواحد »ذ.م.م«
تم تغيير االسم التجاري من »دوود تليكوم« إلى دوود تيليكوم ذ.م.م  

»شركة الشخص الواحد«
وعماًل بنص المادة »١٤« فقره »5« 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 
العدل  الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  أي  لديه  اإلعالن فمن 

وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

MOJAU-2022 -0093226 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 بأنني السيد/ محمد ابو نعمان ابو القاسم بنغالديش 
أرغب في  بطاقة هوية رقم ٧8٤١٩٩5٤٧٠٩٤١٠٤  الجنسية واحمل 
البيع والتنازل عن كامل حصتي البالغة ١٠٠٪ في الرخصة المسماه 
الشارقة تحت رقم  بإمارة  المكارم« والتي تأسست  »مطعم شمس 
٧٩٤٣٣8 إلى السيد/ محمد شالم محمد ابوطاهير بنغالديش الجنسية 

ويحمل بطاقة هوية رقم ٧8٤١٩٧١٩5٩٣٢٧٩٩ لتصبح نسبته ١٠٠٪
تنازل صاحب الرخصة السابق لصاحبها الحالي

وعماًل بنص المادة »١٤« فقره رقم »5« 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 حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

MOJAU-2022- 0093483 إعالن تنازل/ بيع رقم

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

الكاتب العدل

إخطار عدلي للوفاء بمبلغ 5٠٫٠٠٠ درهم
المخطر: شركة اتش ان ديه لقطع غيار السيارات ذ م م ويمثلها محمد ابو الهاشم محمد نور 
االسالم »بنغالديش الجنسية« بوكالة محمد وليد هاشم محمد ابو هاشم »بنغالديش الجنسية« 
رقم المحرر MOJA1096889 بوكالة المحامي عادل عبدالقادر حميد فاخر »إماراتي الجنسية« 

رقم المحرر ٢٠٢١/١/٢٤١٢٣١ »الموقع على اإلخطار«.
المخطر اليه: شركة النسر الذهبي لتجارة قطع غيار السيارات ويمثلها بيجو داموداران سوبهانا 

MOJA00032587 بموجب وكالة عامة رقم
الشرح

المخطر إليه حرر شيك للمخطر بمبلغ 5٠٫٠٠٠ درهم موضوع الشيك المحرر من قبل ممثلها 
ومديرها المخول بالتوقيع عن المخطر اليه حيث انه بتاريخ استحقاق الشيك توجه المدعي 
لصرف الشيك اال انه ارتد دون صرف الن الحساب خامل »غير نشط« وبيانه كالتالي : الشيك رقم 
٣ بملبغ 5٠٫٠٠٠ درهم بتاريخ استحقاق ٢٠٢١/١٢/٠8 والمسحوب على بنك أبوظبي التجاري.

وحيث ان المخطر اليه قد تخلف بالوفاء بالمبلغ رغم مضي تاريخ استحقاقه والمطالبة الودية 
مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى.

تاريخ  أيام من  المذكور خالل خمسة  المديوينة  فإننا نخطركم بضرورة سداد مبلغ  لذلك،، 
اخطاركم واال سنضطر التخاذ اإلجراءات القانونية.

واطلب من السيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم بما جاء به.
وهذا اخطار منا بذلك.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

MOJAU-2022- 0064270 إخطار عدلي بالوفاء 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 االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه :-

من : الطرف األول/ حسينه محمد احمد الحنينى الجنسية : 
اليمن الى : الطرف الثاني/ نايف حمد سهيل محمد الشامسى 

الجنسية : االمارات
باالسم التجاري )منى سبوزا لتاجير الفساتين( رخصة صادرة 
و   )١٠55١٣( رقم  بعجمان  االقتصادية  التنمية  دائرة  من 

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

انقضاء ١٤يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن ،،

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

 MOJAU_2022_0093476 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 / عبداهلل محمد محي الدين كونهي الجنسية: الهند
الى السيد / نظام الدين دلوار حسين الجنسية: بنغالديش

حيث ان الطرف االول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته 
البالغة ١٠٠ ٪ عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري )مطعم الف 
ليله( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان ٣٢8٢5 
و  الثاني،  الطرف  الى  عجمان  وصناعة  تجارة  بغرفة  والمسجلة 

تعديل االسم التجاري ليصبح )مطعم عجوة المدينة(
رقم  االتحادي  القانون  من   )5( فقره   )١٤( المادة  بنص  وعمال 
)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 االعالن فمن لديه اي اعتراض حيال 

ذلك عليه مراجعة الكاتب العدل وإتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

 MOJAU_2022_0093162 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 / محمد اسعد غنيمه الجنسية: سوريا
الى السيد / مصطفى شهير النفوري الجنسية: سوريا

حيث ان الطرف االول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته 
البالغة ١٠٠ ٪عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري )كراج الصدارة( 
رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان ٩٧٣5١ والمسجلة 
بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى الطرف الثاني وعمال بنص المادة 
)١٤( فقره )5( من القانون االتحادي رقم )٤( )لسنة ٢٠١٣( في 
شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم وانه سوف 
تاريخ  الية بعد اسبوعين من  المشار  التصديق على االجراء  يتم 
هذا االعالن فمن لديه اي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب 

العدل وإتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

 MOJAU_2022_0093168 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 بأنني السيد/ بخيت سعيد مبخوت العيضيلي 
العامري إماراتي الجنسية واحمل بطاقة هوية رقم ٧8٤١٩٧١٢٤٩٣٦٩٧8 
ارغب في البيع والتنازل عن كامل حصتي البالغة ١٠٠٪ في الرخصة 
المسماه »بيت الروعة للتجارة« والتي تأسست بإمارة الشارقة تحت 
رقم 5٤٦8٣٠ إلى السيدة/ مريم سعيد مبخوت العامري إماراتية الجنسية 
وتحمل بطاقة هوية رقم ٧8٤١٩8١8٢٦٢٠5٣8 لتصبح نسبتها ١٠٠٪

إضافة نشاط - تنازل صاحب الرخصة السابق لصاحبها الحالي
وعماًل بنص المادة »١٤« فقره رقم »5« 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 حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

MOJAU-2022- 0093416 إعالن بالنشر تنازل/ بيع رقم

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

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / نجيب اهلل حاجي كمال - أفغانستاني 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة »١٠٠٪« إلى 
المؤسسة  في  الجنسية  باكستاني   - خان  كوندال  ملك صوفى   / السيد 
الفردية بوكيل خدمات المسماه »نجيب كمال لتجارة قطع غيار ومكائن 
السيارات المستعملة« المرخصة برقم »٧٦8٤١8« والصادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بالشارقة.
تعديالت أخرى : تغيير االسم التجاري من »نجيب كمال لتجارة قطع 
لتجارة قطع غيار  إلى »ملك خان  المستعملة«  السيارات  غيار ومكائن 

ومكائن السيارات المستعملة«
عماًل بنص المادة »١٤« فقره »5« 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 حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

MOJAU-2022- 0093479 إعالن بالنشر تنازل/ بيع رقم

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

الكاتب العدل

إلى المدعى عليه ١- ليسلى وندا للويد
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي علي بشير ركبي
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإثباب طالق المدعي 

والمدعى عليها والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٧-١٠-٢٠٢٢ الساعة 
األحوال  مبنى  في  ُبعد  عن  التقاضي  قاعة  في  صباحًا   ٠8٫٣٠
لذا   BUILDING-DESC & القرهود الشخصية في منطقة 
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما 
لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة 

أيام على األقل.

إعالن بالنشر
1729/2022/100 أحوال نفس مسلمين

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إلى المتنازع ضده ١- عبدالحي عبدالمحسن عبدالحي محمد
مجهول محل اإلقامة

بما أن المتنازع السيد عبدالعظيم السيد متولي
ويمثله فهد سعيد علي سعيد الصم الزيودي

 قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 
وقدره »٤٣٠٠٠٠ درهم« أربعمائة وثالثون ألف درهم والرسوم والمصاريف 
وأتعاب المحاماة والفائدة ١٢٪ من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
 ٠٩:٠٠ الساعة   ١١-١٠-٢٠٢٢ الموافق  الثالثاء  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر 
2547/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٤٩٩88٦« والصادر 
عن : فيصل محمد عمر الجابري - بصفته كفيل ضامن لشركة نجمة القيادة 

للتجارة بقيمة »١٤٠٫٦٧٠٫8« المتبقي.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعالنه ١- نجمة القيادة للتجارة صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٤٤٫٠١٩٫8 درهم إلى طالب التنفيذ أو 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 6342/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٠١٢« والصادر 
عن :  اكسل باتريشيو هوفمان - بصفته كفيل ضامن لشركة ار اي دي 
انترناشيونال إلدارة المعارض ش ذ م م بقيمة »٩٣١٫8٢٧٫٣٢« المتبقي.

طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«
عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - القصيص الثانية - دبي

المطلوب إعالنهما ١- ار اي دي انترناشيونال إلدارة المعارض ش ذ م م 
صفته: منفذ ضده

٢ -  اكسل باتريشيو هوفمان صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٩٣١8٢٧٫٣٢ درهم إلى طالب التنفيذ أو 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 6367/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

اسم الشركة: ديميما لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م
رقم الرخصة: ١٠٩٣٣٦8

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي - بر دبي - الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٧8٧٩٠٧
اسم المصفي: كودوس بي أر أس 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: ٢٠٢٢/٠٩/١5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٩/١5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
رقم  العنوان: مكتب  اإلعالن.   تاريخ نشر هذا  يومًا من  في خالل ٤5 
BM07 - ملك سفيان علي سعيد بن سلوم الفالسي - ديرة - القرهود 

 الهاتف: ٢8٢٢٩٣٦-٤-٩٧١   الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

اسم الشركة: مازن وميالد لتجارة الحاسب اآللي ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٢٤١٤١ العنوان: مكتب رقم 8٠١٫8٠٤٫٩٠١٫٩٠٤ ملك هند 

B محمد خلفان بن خرباش - ديرة - بورسعيد - استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٣١٧٩٧
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: ٢٠٢٢/١٠/٠5  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٠/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ١ - ٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول

الهاتف: ٩٧١٤٢٩5558٢ الفاكس: ٩٧١٤٢٩555٩8
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

اسم الشركة: ديميما لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م
رقم الرخصة: ١٠٩٣٣٦8

العنوان: مكتب رقم ٤٣ - ٤٤ ملك بلدية دبي - بر دبي - الفهيدي
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٧8٧٩٠٧
اسم المصفي: كودوس بي أر أس 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: ٢٠٢٢/٠٩/١5 تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٩/١5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
رقم  العنوان: مكتب  اإلعالن.   تاريخ نشر هذا  يومًا من  في خالل ٤5 
BM07 - ملك سفيان علي سعيد بن سلوم الفالسي - ديرة - القرهود 

 الهاتف: ٢8٢٢٩٣٦-٤-٩٧١   الفاكس: 
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

اسم الشركة: مازن وميالد لتجارة الحاسب اآللي ش.ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٢٤١٤١ العنوان: مكتب رقم 8٠١٫8٠٤٫٩٠١٫٩٠٤ ملك هند 

B محمد خلفان بن خرباش - ديرة - بورسعيد - استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٣١٧٩٧
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: ٢٠٢٢/١٠/٠5  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٠/٠5

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ١ - ٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - المركز التجاري األول

الهاتف: ٩٧١٤٢٩5558٢ الفاكس: ٩٧١٤٢٩555٩8
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنذرة: مجموعة رجيد للمقاوالت ش.ذ.م.م
المنذر اليها: ٧- جاردينز الند سكيب ش ذ م م

الموضوع أواًل : ان المنذره تخطر المنذر اليها بهذا اإلنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ 
المبالغ المطالب بها في ملف تنفيذ  مفعوله قانونا ونبهت عليه بسرعة: سداد 
االحكام رقم ٠٤/١5٠١٠/٢٠٢١ سكني، كما نطالب بسداد بدل اإليجار ٤5٫٩٠٠ درهم 
للفترة من ٢٠٢١/٠٩/١٦ وحتى ٢٠٢٢/٠٦/١5، رسوم الخدمات مبلغ ٢٦٢٤ درهم 
للفترة من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١5، وذلك خالل خمسة أيام 
من تاريخ تسلمه هذا اإلنذار، وفي حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر المنذرة 

آسفًا إلى اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه.
ثانيًا: ضرورة سداد الغرامة التأخيرين 8.٧٣٤   درهم شهريًا االتفاقية المنصوص عليها 
في العقد من اجمالي المبالغ المترصدة في ذمتكم كفائدة عن كل شهر تأخير من 
جميع الدفعات المتأخر سدادها من قبلكم ومما يستجد من مبالغ ماليه نتيجة 

اتخاذ اجراءات التقاضي وخسائر مادية ومعنوية.
ثالثًا : ضرورة االلتزام من قبل المنذر اليها بجميع االلتزامات المنصوص عليها قانونًا 
بالعقد وااللتزام بتنفيذها خالل المدة  البنود المنصوص عليها  و االلتزام بجميع 
المحددة قانونًا من تاريخ االخطار وإال سنضطر آسفين الى اتخاذ كافه االجراءات 
القانونية ضدكم لضمان الحقوق المالية واقامه دعوى اخالء وتسليمها خالية من 
الشواغل ومايستجد من إيجار في حالة عدم االستجابة لهذا االنذار خالل ٣٠   يوم 

الكاتب العدلمع حفظ كافة الحقوق القانونية األخرى للمنذر.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151005«
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنذر : بن جعفر للعقارات
المنذر اليه رقم »٢« : ولي محمد زمان خيل

الموضوع : المحل رقم »٦« بمنطقة عيال ناصر قطعة ارض »١١٦-٣٠٠«
تنذر المنذره - المنذر اليه رقم »٢« ولي محمد زمان خيل، ١- بأن يبادر 
بسداد كامل المبلغ المستحق كبدل اإليجار عن المحل رقم »٦« بمنطقة 
عيال ناصر قطعة ارض »١١٦-٣٠٠« والمقدر بمبلغ ٣١٫٢5٠٫٠٠ درهم 
خالل 5 ايام من تاريخه وبعكسه سنضطر آسفين التخاذ كافة االجراءات 
القانونية ضدكم امام الجهة القضائية المختصة اللزامكم بالدفع الفوري 
بعد  االختصاص  ذات  الجهة  من  الطلب  فيها  بما  المتأخر  االيجار  لبدل 
انقضاء »٣٠« يومًا الحكم بإخالء المكتب واعادته لنا خاليًا من الشواغر 
وتحميلكم الرسوم والمصاريف وأية مبالغ أخرى تتوجب عليكم قانونًا.

٢- بعدم تجديد عقد اإليجار لسنة قادمة وانتهاء مدتكم بإنتهاء مدة هذا 
العقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ وبتسليمنا المحل خاليًا من الشواغل باإلضافة 
الى وثيقة براءة الذمة من ديوا في الموعد المشار اليه آنفًا وذلك لعدم 

التزامكم ببنود عقد اإليجار.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150953« 
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المخطر : كوزموبالست الصناعية ذ.م.م
بوكالة المحامي / عيسى سالم القايدي

المخطر اليه الثاني : بيبينكشاندرا كهوشالداس روهيت
»مجهول محل اإلقامة«

فإن المخطرة ُتنذر الُمخطر إليه بسداد المترصد بذمتها بإجمالي 
وتسعمائة  ألفًا  وثمانون  وثالثة  »مائة  ١8٣٫٩٧٠٫5٩  درهم  مبلغ 
وسبعون درهمًا و 5٩ فلسًا« بموجب عدد »٣« شيكات صادرة 
من حساب المخطر إليها االولى وموقعه من المخطر إليه الثاني 
ايام من  بالتوقيع، في خالل أجل أقصاه خمسة  المخول  بصفته 
تاريخ النشر، و إال سوف تضطر المخطرة إلتخاذ كافة اإلجراءات 
مبلغ  لتحصيل  دبي  محاكم  لدى  األداء  بأمر  المتعلقة  القانونية 

المديونية، مع حفظ كافة حقوق المخطر األخرى.
الكاتب العدل

إخطار عدلي بالنشر رقم »2022/150934« 
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المخطر : محمد عرفان مهربان خان - باكستاني الجنسية
 المخطر اليه : سليم نور نور شير - باكستاني الجنسية

 الموضوع
 ينذر المنذر المنذر اليه بضرورة سداد مبلغ و قدره ٦٠٠٠٠ 
أيام  أقصاها خمس  مدة  اإلقرار خالل  في  المذكور  درهم 
من تاريخ استالمه هذا اإلنذار و اال سيضطر المنذر التخاذ 
له حقه و استصدار  التي تحفظ  القانونية  كافة اإلجراءات 
امر األداء و المطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل  او 
ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151001« 
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنذر/ والتير جالسير يحمل هوية رقم ٧8٤١٩٧٠5٤٩٧٦٩٤5 الجنسية: النمسا
المنذر إليهم : ١- اونجر ستيل الشرق االوسط للمقاوالت العامة  ذ.م.م-   

CN-1185768 رخصة تجارية رقم الرخصة
٢- مجموعة خالد ال حامد – ذ م م 
٣- اونجرستيل الشرق االوسط م م ح

موضوع اإلنذار : اشعار باالستقالة
حيثيات اإلنذار : المنـذر الثاني )مجموعـة خالـد ال حامـد - ذ م م( - 
والمنـذر الثالث )اونجرستيل الشرق االوسط م م ح( شركاء في شـركة 

اونجر ستيل الشرق االوسط للمقاوالت العامة - ذ.م.م
المطالبة : اخطركم بموجبه أنني أتقدم باالستقالة من منصبي كمدير عام 
لشركة »اونجر ستيل الشرق االوسط للمقاوالت العامة - ذ.م.م«، شركة 
ذات مسؤولية محدودة ش مسجلة في دائرة التنمية االقتصادية أبو ظبي 

رقم الرخصة CN-1185768 ، بأثر فوري.
عنوان التبليغ : مصفح. م ٢ - ق ١١ - مكتب رقم ٢8 . مالك: الشيخ 

عبداهلل بن زايد بن سلطان آل نهيان
الكاتب العدلتاريخ اإلصدار :٢٢-٩-٢٠٢٢

انذار رقم المحرر 2022/1/290974
العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إلى من يهمه األمر
نحن / سويس مارت إكسبريس منطقة حرة - ذ.م.م شركة منطقة 
حرة ذات مسؤولية محدودة تأسست لقانون مدينة دبي الطبية رقم 
8 لعام ٢٠١٣ »قانون الشركات«، نود اإلخطار بأنه وبموجب البند 
رقم ٣٧ من قانون الشركات الخاصة قررنا تغيير اسم الشركة إلى : 
مانجروف مني ماركت، على من يرغب باإلعتراض على هذا التغيير 
أن يقدم إعتراضه كتابة خالل أربعة عشر »١٤« يومًا من تاريخ نشر 

هذا اإلشعار على العنوان التالي :
دائرة التسجيل والتراخيص، سلطة مدينة دبي الطبية، ص.ب: 5٠5٠٠١، 
دبي، اإلمارات العربية المتحدة، فاكس: ٩٧١٤٣8٣8٣5٩+ ، لعناية 

مدير التسجيل والتراخيص
اسم : نياس أحمد، موبايل: ٠5٢٧5٩٤5٩٤،
Niya014@gmail.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إشعار تغيير اسم شركة منطقة حرة ذات 
مسؤولية محدودة

إعالن
شركة/ زامكو ش م ح، )رخصة رقم :5٠٠٧٢ ( والكائنة بـ دبي كومير 
العربية  المقر رقم )BCB2 511-SD09( ، دبي، دولة اإلمارات  سيتي 
المتحدة  ، والمرخصة لدى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي ، ترغب 
هذه الشركة المذكورة في إعالن قرارها للكافة والذي تم إتخاذه بواسطة 
مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٢  بشأن 

إغالق وحل الشركة.
وفقًا لذلك ، تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أى مطالبات 
فى مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ١٤ يومًا من تاريخ هذا 

اإلعالن عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السّيد/ ناصر محمد عبد الرحيم عزام

إسم الشركة: زامكو ش م ح   دبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة 
هاتف رقم : +٩٧١ 5٦٢٢٠٠٦8٦

nasser_azzam@yahoo.com.dcc :البريد اإللكتروني
 * لن يتم النظر فى المطالبات التى ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعار والمحددة 

بـ  ١٤ يومًا. 

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إشعار تصفية شركة/ زامكو ش م ح

إشعار تصفية
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمد رحيم الدين محمد شمس 
النور ، بنغالديشي الجنسية، يرغب في تعديل االسم التجاري والشكل 
القانوني للرخصة »بيت الريم لمقاوالت األلمنيوم والزجاج« صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية، وتغيير الشكل القانوني إلى شركة ذات 
األلمنيوم  الريم مقاوالت  التجاري »بيت  باالسم  مسؤولية محدودة 
والزجاج ذ.م.م شركة الشخص الواحد لمالكها / محمد رحيم الدين 

محمد شمس النور«
وذلك عماًل بنص المادة »١٤« فقره »5« من القانون االتحادي رقم 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن 
للعلم و أنه سوف يتم المصادقة على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين 
من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض على ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن بالنشر 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل
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اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠/٣85 عقاري 
تجاري، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »١٠٠٠٢٣8 درهم«، شاماًل للرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.
طالب التنفيذ بشار محمد عزيز نصار

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - بر دبي - دبي - شارع الشيخ زايد - برج 
لطيفة - قبل فندق كراون بالزا - الطابق الخامس - مكتب رقم 5٠5

المطلوب إعالنه ١- برايتن هولدينجز ليمتد صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٠٠٠٢٣8٫٠٠ درهم« الى طالب التنفيذ 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 917/2021/211 - تنفيذ عقاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧٦٣
موضوع المنازعة المطالبة بمبلغ ٢٣٢٫٣٠8٫٠٠ درهم مع الفائدة التجارية.

المتنازع باتس بان جلف ش.ذ.م.م
عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - بورسعيد - ديره - دبي - شارع بور 

سعيد - مبنى مجمع إعمار لألعمال - شقة المبنى ٣ - الطابق 5
ويمثله أحمد عبداهلل إبراهيم كلداري

المطلوب إعالنه ١- إكسبرس موني إلدارة الشركات ذ م م - فرع دبي 
صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ ٢٣٢٫٣٠8٫٠٠ 
درهم مع الفائدة التجارية.وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٣-

١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف 
بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 3429/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم ٧5٧
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بمبلغ وقدره »8٠٠٠ 
درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ االستحقاق 

وحتى السداد التام.
المتنازع البراك للوكاالت المالحية ش.ذ.م.م

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي ، منطقة الخليج التجاري ، شارع األعمال، الطابق 
رقم ١٢، مكتب C 1202 رقم مكاني : ٢5٣٩٤8٧٠٠٣

المطلوب إعالنه ١- راميش سيلفا كومار - بصفته مدير الشركة صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن 
بمبلغ وقدره »8٠٠٠ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة 

5٪ من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٣-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا 
قانونيًا  يمثلك  من  أو  بالحضور  مكلف  فأنت  لذا  ُبعد  عن  التقاضي  بقاعة 
الجلسة  قبل  للمحكمة  مستندات  أو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقديم  وعليك 

بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 4036/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم ٧٦١
موضوع المنازعة تطلب المتنازعة من عدالة المحكمة تسجيل الدعوى وتحديد جلسة 
لنظرها وإعالن المتنازع ضدها بصورة عن صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة 
والثبوت الحكم:- ١- الحكم بثبوت حق المتنازعة وبالنتيجة إلزام المتنازع ضدها بسداد 
تمام  االستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 5٪ من  القانونية  والفائدة  مبلغ: ١٦٫١١١ درهم 

السداد، ٢- إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف، بكل تحفظ.
المتنازع العنوان لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي ، القرهود - ديره - منطقة القرهود - شارع المطار - 
مبنى النصف - مكتب رقم ٣٠٢ ، بالقرب من قرية الشحن، مكاني رقم ٣٣٣١٠٩٣٧٧٣

المطلوب إعالنه ١- فيصل عصام عبدالجبار  صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها تطلب المتنازعة من عدالة المحكمة 
تسجيل الدعوى وتحديد جلسة لنظرها وإعالن المتنازع ضدها بصورة عن صحيفتها والموعد 
المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم:- ١- الحكم بثبوت حق المتنازعة وبالنتيجة 
إلزام المتنازع ضدها بسداد مبلغ: ١٦٫١١١ درهم والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ 
االستحقاق وحتى تمام السداد، ٢- إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف، بكل تحفظ.

وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١١-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي 
عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من 

مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 3343/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم ٧٦٣
 ١٦٠٣١٫٧٣« وقدره  بمبلغ  عليه  المدعى  بإلزام  المطالبة  المنازعة  موضوع 
درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة ١٢٪ من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى السداد التام.
المتنازع شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة »مساهمة عامة« عنوانه اإلمارات 

- إمارة دبي - الميديا سيتي - المبنى المقابل لمحطة الـ بي بي سي
ويمثله عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي

المطلوب إعالنه ١- محمد اشفاق مشتاق حسين  صفته: متنازع ضده
المدعى  بإلزام  المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن قد 
عليه بمبلغ وقدره »١٦٠٣١٫٧٣ درهم« والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

والفائدة ١٢٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١8-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا 
قانونيًا  يمثلك  من  أو  بالحضور  مكلف  فأنت  لذا  ُبعد  عن  التقاضي  بقاعة 
الجلسة  قبل  للمحكمة  مستندات  أو  مذكرات  من  لديك  ما  بتقديم  وعليك 

بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 2890/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم ٧5٦
موضوع المنازعة نزاع مدني ومطالبة مالية بمبلغ ٢١٠٠٠ درهم مع الفائدة 
القانونية ٩٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتعويض جابر عن 

الضرر المادي بمبلغ وقدره 5٠٠٠ درهم.
المتنازع محمد عبيد سيف الشامسي وآخرون

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي- عود ميثا - بر دبي - دبي - مبنى بناية 
فيصل عبداهلل القرق - شقة الطابق الرابع مكتب - مكتب ٤٠٤

ويمثله عبدالعزيز خميس علي فرج الشامسي
المطلوب إعالنه ١- شركة ذا نبيرهود للعقارات ذ.م.م  صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها نزاع مدني ومطالبة مالية 
بمبلغ ٢١٠٠٠ درهم مع الفائدة القانونية ٩٪ من تاريخ المطالبة وحتى 
السداد التام وتعويض جابر عن الضرر المادي بمبلغ وقدره 5٠٠٠ درهم.

وحددت لها جلسة يوم الموافق الساعة ص ب لذا فأنت مكلف بالحضور 
أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات 

للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 183/2022/461 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إلى المنفذ ضده ١- كودا بويلي باران سورندراناثان
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ زهى ونى
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٠8٢٠١١ درهم« إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة شاملة لرسوم المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
5690/2022/207 تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية األولى رقم ٢٣
موضوع الدعوى يطلب المدعي من عدالة المحكمة تسجيل الدعوى وإعالن المدعى 
عليها بصورة من الئحتها والحكم بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ إجمالي )5٩8٤١(

درهم باالضافة الى ٢٠٠٠ درهم لتذكرة العودة اومايقابلها عينا وإلزامها بالرسوم 
)MB227994357AE( والمصاريف، رقم الشكوى

المدعى فيروز خان محمد عنوانه االمارات: امارة دبي ، منطقة جبل علي الصناعية، 
شارع ١5،بناية ، سكن موظفي بيفر جلف ، بالقرب من مسجد مصعب بن عمير 

رقم مكاني: ٦٧٠٤٠٠85٦٠
المطلوب إعالنه ١- بيفر جلف للمقاوالت ) ش.ذ.م.م ( صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها يطلب المدعي من عدالة المحكمة 
تسجيل الدعوى وإعالن المدعى عليها بصورة من الئحتها والحكم بإلزامها بأن تؤدي 
للمدعي مبلغ إجمالي )5٩8٤١(درهم باالضافة الى ٢٠٠٠ درهم لتذكرة العودة 
)MB227994357AE( اومايقابلها عينا وإلزامها بالرسوم والمصاريف، رقم الشكوى

وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٧-١٠-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 13 / 2022 / 6558 - عمالي جزئي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » امر على عريضة 
 ١٧٧٩١٢١.8٦  ( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ،»٢٠٢٢-٩١- تحكيم 

درهم ( ، شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ موبايل انفورماتيكس سيرفيس ليمتد

عنوانه إمارة دبي - ديرة ? شارع بورسعيد-سنتريون ستار بلوك 5-مكتب 
رقم 8٠٧ هاتف متحرك : ٠585٣٤5٢٩٤ هاتف رقم: ٠٤٢٢٠8558 - مكاني 

info@almaftool-advocate.com : ٣١٦٦٣٩٤١٤٠  بريد الكتروني :
المطلوب إعالنه ١- مايكروماكس انفورماتيكس م م ح صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوي التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٧٧٩١٢١.8٦درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 
المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم207 / 2022 / 5411 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إلى المدعى عليه ١- محمد بن عوني بن محمد بطاش
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي جرين هولو لألبواب المعدنية ش.ذ.م.م
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها أواًل : وبصفة مستعجلة: وقف التنفيذ في الملف رقم 

٣5٣٣ لسنة ٢٠٢٢ تنفيذ شيكات لحين البت والفصل في الدعوى المطروحة.
ثانيًا : وقبل الفصل في موضوع النزاع : ندب خبرة متخصصة لبحث طبيعة العالقة 
واالطالع على المستندات المقدمة من الطرفين والوقوف على براءة ذمة الجهة المتنازعة 
من المبلغ المفتوح به ملف التنفيذ وتنفيذها لاللتزامات التي كانت مسندة اليها واثبات 

تعسف المتنازع ضدهما واالمتناع عن رد شيك الدفعة المقدمة دون وجه حق.
ثالثًا : وفي موضوع النزاع : القضاء بمحو الصيغة التنفيذية الواردة على شيك ضمان 
الدفعة المقدمة واثبات براءة ذمة المتنازعة من الدين المبلغ المدون به والمشار اليه 
بالئحة التنفيذ، مع الزام المتنازع ضده برد واسترجاع الشيك رقم »٠٠٠١8٣٧« وتسليمه 
للمتنازعة، وغلق ملف التنفيذ رقم ٣5٣٣ لسنة ٢٠٢٢ تنفيذ شيكات وإلغاء ما صدر فيه 

من قرارات بحق المتنازعة.
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١١-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠8:٣٠ صباحًا في قاعة 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك 

من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر
 339/2022/254 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية الثالثة رقم ٢5٧
موضوع الدعوى يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة القضاء بـ : إلزام المدعى عليه بأن تؤدي 
 . وثالثة  الف وستمائة  واربعون  وثمانية  )مائة  إماراتي  مبلغ وقدره ١٤8.٦٤٣.١٤ درهم  للمدعي 
واربعون درهم واربعة عشر فلسا فقط ال غير( : إلزام المدعى عليه بالفائدة اإلتفاقية بواقع ١٢٪ 
وذلك إعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وإحتياطيًا: في حاله توافر شروط أمر األداء وفقا 
للمادة رقم 8/١٧ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )5٧( من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات 
المدنية اإلتحادي المعدل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم )٣٣( لسنة ٢٠٢٠، وللمادة رقم ٤ من 
القرار رقم ٢8 لسنة ٢٠٢٠ بشأن نظام عمل الجلسات اليومية إحالة الدعوى إلى قاضي أمر األداء، 

وذلك ليصدر أمرًا فيه على
النحو التالي: بإلزام المطلوب ضده بأداء مبلغ ١٤8.٦٤٣.١٤ درهم إماراتي )مائة وثمانية واربعون 
الف وستمائة وثالثة واربعون درهم واربعة عشر فلسا فقط ال غير( والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ 

وذلك إعتبارًا من تاريخ المطالبة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعى بنك رأس الخيمة الوطني ) ش . م . ع ( عنوانه اإلمارات-إمارة دبي بر دبي - دبي-شارع شارع 
الشيخ زايد -مبنى برج لطيفة- شقة الطابق ٣8 ?مكتب ٣8٠١ ويمثله عبدالحكيم حبيب منصور بن حرز

المطلوب إعالنه ١- جاسون زين ستارك صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن تعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٣-٠٤-٢٠٢٢ في الدعوى 
المذكورة أعاله لصالح / بنك رأس الخيمة الوطني ) ش . م . ع ( إلزام المدعى عليه بأن يؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره ١٤5.8٠٠.٠٢ درهم ) مائة وخمسة واربعون ألف وفلسين(، والفائدة القانونية 
بواقع 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ١٦-١١-٢٠٢١ وحتى وثمانمائة درهم السداد 
التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال 

لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 38 / 2021 / 847 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة المصارف الجزئية الثالثة رقم ٢5٧
موضوع الدعوى إلزام المدعي عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان يؤديا للمدعي بنك أبو 
ظبي التجاري مبلغ وقدره )58٦.٤٦5.٩5( درهم »خمسمائة وستة وثمانون ألف واربعمائة 
وخمسة وستون درهما وخمسة وتسعون فلسًا« باإلضافة إلى الفائدة بواقع ٪٩ من تاريخ 

المطالبة وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعى بنك ابوظبي التجاري عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق 
 info@arnhadvocates.com :السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ بريد

رقم مكاني : ٣١٤٣١٩٤٩8١ ويمثله حامد جواد عطية الخزرجي
المطلوب إعالنهما ١- باجرانج سينغ بيرجا رام صفته: مدعى عليه

٢- باجرانج سينج لتركيب البالط والرخام ش ذ م م صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٢-٠8-٢٠٢٢ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح / بنك ابوظبي التجاري إلزام المدعى عليها األولى بأن تؤدي 
مبلغ وقدره )58٦.٤٦5.٩5( درهم »خمسمائة وستة وثمانون ألف واربعمائة وخمسة وستون 
المدعى عليها  بالتضامن مع  الثاني  المدعى عليه  والزام  درهما وخمسة وتسعون فلسًا »، 
األولى بسداد مبلغ )٢5٩٤٩٦ درهم( )مائتين وتسعة وخمسون ألف واربعمائة وستة وتسعون 
درهم( في حدود قيمة الشيكين من قيمة المديونية محل المطالبة، والفائدة القانونية بواقع 
5٪ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل 
أتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم 
آل  بن سعيد  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  باسم صاحب  االعالن. صدر  لنشر هذا  التالي 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 38 / 2022 / 786 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٦58 تجاري 
مصارف جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٧١8٣٤٫٩ درهم«، شاماًل 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - منطقة الخليج التجاري - دبي- بي افينيو 
- اسبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب ٤٠٤

المطلوب إعالنه ١- هند ابراهيم خميس محمد ابراهيم صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
أو  التنفيذ  الى طالب  به وقدره ٧١8٣٤٫٩٠ درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 6094/2022/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/5٩٤٠، بسداد 
المبلغ المنفذ به وقدره »١٠٢85٤ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ سيفالين الكهربائية والميكانيكية ذ.م.م
عنوانه اإلمارات - إمارة أبوظبي - شارع نجدة - مبنى ، بناية نيسان 

المسعود - شقة الطابق ٣ مكتب ٣٠١
المطلوب إعالنه ١- كالمبفير برايان للمقاوالت الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م 

صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ١٠٢85٤ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 3419/2022/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٢٩ تجاري 
مصارف جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٢٧٢5٣58 درهم« شاماًل 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ شركة سماء للتمويل حاليًا »مساهمه خاصة« عرفت سابقًا 

باسم الحيل اوريكس للتمويل »مساهمه خاصة«
عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - شارع الشيخ زايد - مبنى برج خليفه 

- مكتب رقم ٤٠٣
المطلوب إعالنه ١- كوسترا للدعاية واإلعالن »ذ.م.م« ويمثلها قانونًا : 

راميش ريجومال ادناني صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن نعلنكم بأنه تم الحجز على اموالكم الخاصة وهي عبارة 
عن »محجوزات - مكائن« - وفاء للمبلغ المطالب به في الملف أعاله 

وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونًا.

إعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ 
رقم 9383/2021/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٣١٦٢، بسداد 
المبلغ المنفذ به وقدره »١5٦٧٢٦٫٧٢ درهم«، شاماًل للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ كوبوال لخدمات الجنائز
عنوانه اإلمارات - إمارة الشارقة - الخان - الشارقة - شارع القصباء - 

مبنى برج الهند - شقة مكتب رقم ٢٠٠8
ويمثله عيسى سالم أحمد الحرسي المهري

المطلوب إعالنه ١- سانجاي تاكور للخدمات الفنية صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١5٦٧٢٦٫٧٢ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 5078/2022/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٩٢5 نزاع 
تجاري، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »١٢٦٤٦5 درهم«، شاماًل للرسوم 

والمصاريف.
طالب التنفيذ امير عبدالواهب عبدالواهب

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - ورسان الثانية - دبي- شارع واحة دبي 
للسيليكون - مبنى بناية بوابة السيليكون ١ - شقة ١٠١ 

المطلوب إعالنه ١- محمد سعد خان عشرت اهلل خان صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٢٦٤٦5 درهم« الى طالب التنفيذ أو 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 6298/2022/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٤١8 نزاع 
شاماًل  درهم«،   ١٧8١١٤٫٧١« وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  تجاري، 

للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ  سنام لتأجير السيارات ش.ذم.م

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - بر دبي - شارع الشيخ زايد - مبنى برج 
الصقر لألعمال - مكتب رقم ٤٠٢ و ٤٠٣ - بجوار أبراج اإلمارات

المطلوب إعالنه ١- أحمد حسين نقي علي الري صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٧8١١٤٫٧١ درهم« الى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة شاملة رسوم المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم 

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 2874/2022/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٠٧٤« والصادر 

عن المنفذ ضده بقيمة ٧5٠٠٠ درهم شاماًل الرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ سيلفار كومار مادافان

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - منطقة الخليج التجاري - دبي- شارع 
السعادة - مبنى البريسيم - شقة ٧٠٢ الطابق السابع - مكتب عبداهلل 

النقبي للمحاماة واالستشارات القانونية
المطلوب إعالنه ١-سجاد موبلتكاث محي الدين كوتي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
أو  التنفيذ  إلى طالب  به وقدره »٧٧٠٣5« درهم  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 5092/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   / الموضوع  التنفيذ  موضوع 
»٠٠٠٠٠٩« والصادرة عن »بنك اإلمارات اإلسالمي« بقيمة »٤5٠٠٠ 

درهم« والمبلغ االجمالي بالرسوم »٤٦٤٣5«.
طالب التنفيذ محمد خليفه يعروف خليفه السبوسي

عنوانه اإلمارات - إمارة الشارقة - بودانق - الشارقة - خلف ميغا مول
المطلوب إعالنه ١-محمد امين شاهد مختار علي صفته: منفذ ضده

أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤5٠٠٠ إلى طالب التنفيذ أو 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 8538/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٠١٢« والصادر 

عن بنك أبوظبي التجاري بقيمة »٦5٫٠٠٠«.
طالب التنفيذ ظاهر شاه ظاهر كل

عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، منطقة القصيص ٢ ، ديرة، شارع النهدة، 
بناية أرزو، الطابق ١، الشقة ١٠8 بالقرب من مصرف الشارقة اإلسالمي 

رقم مكاني ٣٧٤٠٩٩5١٩١
المطلوب إعالنه ١- كاسونى ساندروانى ماتياواال جاماجى صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦٦8٣5 درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 1923/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيكين المرتجعين رقمي »٠٠٠٠٢٢ - 

٠٠٠٠٢٣« والصادرين عن البنك التجاري الدولي بقيمة »٢٫١٠٠٫٠٠٠«.
طالب التنفيذ يوميكون أي تي سيستم ذ م م

عنوانه اإلمارات - إمارة أبوظبي - المركزية شرق - أبوظبي - شارع 
E16 قطعة C31 - مبنى ماكين تاور -شقة ٧ - ٧٠١ المطلوب إعالنه 

١- سيستم تيك للخدمات ش ذ م م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٢٢١١١٧٠« إلى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 11089/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »١« والصادر عن 
المنفذ ضده من بنك المشرق بقيمة »١٧٤٠٠٠ درهم«، شاماًل للرسوم 

والمصاريف.
طالب التنفيذ بنك المشرق )شركة مساهمة عامة(

عنوانه اإلمارات - إمارة دبي - الروية - دبي - شارع المنامة - مبنى 
انجاز رقم ١ - شقة الطابق ٤

 المطلوب إعالنه ١- هارون امانت غيل صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
أو  التنفيذ  طالب  إلى  درهم   ١٧٧٩٩5 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 1949/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٣٤٦« والصادر 

عن بنك أبوظبي التجاري بقيمة »١٠٧٫١٠٠«.
طالب التنفيذ سيمكس الصقر »ش.ذ.م.م«

عنوانه اإلمارات - إمارة أبوظبي - شارع رافى - شقة برج البحر ٢٠١ - 
غرفة أبوظبي للصناعة والتجارة

المطلوب إعالنهما ١- نور القمر لخدمات إدارة المنشآت ذ.م.م صفته: 
منفذ ضده

٢- توالرام ناتومال صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٩٧5٧ إلى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
اإللتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 3490/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
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اقتصاد

العدد 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

سوبر باور لبيع أدوات التمديدات الكهـربائية

رخصة رقم: CN-3688747 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الجرف لمواد البناء ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1030110  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد شفيق حسن ياسين %100 

تعديل مدير / إضافة احمد شفيق حسن ياسين 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد شفيق حسن ياسين 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالرحيم الشاعر المرزوقى 
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/ الجرف لمواد البناء ذ.م.م
 AL JARF BUILDING MATERIALS L.L.C

إلى / الجرف لمواد البناء - شركة الشخص الواحد ذ م م
 AL JARF BUILDING MATERIALS
- 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رايب لتنظيم المعارض

رخصة   رقم:  CN-2865446  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ربيكا جان بالديريستون %25 

تعديل مدير / إضافة ربيكا جان بالديريستون 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جيمس ميكايل بالديريستون %24 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عيسى نجيب مير عبداهلل خورى 

من مالك إلى شريك 
تعديل نسب الشركاء / عيسى نجيب مير عبداهلل خورى من 100% إلى %51 

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

تعديل إسم تجاري من/ رايب لتنظيم المعارض
  RIPE EXHIBITION ORGANIZER

إلى / رايب لتنظيم المعارض ذ.م.م
RIPE EXHIBITION ORGANIZER 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بوندو زون للصيانة المباني

رخصة   رقم:  CN-3725173  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ميره رياض مبارك 

سرور اليعربى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ناصر منصور على 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

المعازيم لبيع التمور

رخصة رقم: CN-4124336 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بالميرا للتجارة العامة

رخصة رقم: CN-4105614 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بروبرتي بوينت للعقارات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1840219  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خالد على طاهر محمد رخا %100 

تعديل مدير / إضافة خالد على طاهر محمد رخا 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد اسماعيل داود محمد البشر 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خالد على طاهر محمد رخا 
إلى  ذات مسؤولية محدودة  / من شركة  قانوني  تعديل شكل 

شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ بروبرتي بوينت للعقارات ذ.م.م

PROPERTY POINT REAL ESTATE L.L.C
إلى / بروبرتي بوينت للعقارات - شركة الشخص الواحد ذ م م

 ROPERTY POINT REAL ESTATE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الفطيسي لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة

رخصة   رقم:  CN-1545034  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة شاندران جوفيندا بانيكار 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة شاندران جوفيندا بانيكار %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد يوسف ابراهيم بوعتابه الزعابى 

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

تعديل إسم تجاري من/ الفطيسي لنقل الركاب بالحافالت المؤجرة
  AL FUTAISI TRANSPORT PASSENGRS BY BUS LEASED
الشخص  شركة   - المؤجرة  بالحافالت  الركاب  لنقل  الفطيسي   / إلى 

الواحد ذ م م
 AL FUTAISI TRANSPORT PASSENGRS BY BUS LEASED

- 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

وهج للسمن والزيوت النباتية

رخصة رقم: CN-4095779 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة زهرة الوثبه للحداده واللحام

رخصة   رقم:  CN-3954047  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة عبدو صبور عبدالقادر 

تعديل وكيل خدمات / حذف سلطان خاتم ضيدان القبيسى 
تعديل رأس المال / من null إلى 150000 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ ورشة زهرة الوثبه للحداده واللحام

 ZAHRAT AL WATHBA BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP
إلى / زهرة الوثبة لتجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
 ZAHRAT AL WATHBA AUTO USED SPARE PARTS

TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / إضافة تجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات )4530003(

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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الغوالي للعسل والتمور

رخصة رقم: CN-3777287 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
العهد لبيع الحلويات

رخصة   رقم:  CN-4621858  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ العهد لبيع الحلويات

  ALAAHD SALE OF SWEETS
إلى / الميثاق للعطور

ALMITHAQ FOR PERFUME
تعديل نشاط / إضافة بيع العود والبخور والطيب - 

بالتجزئة )4772009( 
تعديل نشاط / حذف بيع الحلويات - بالتجزئة )4721015( 

تعديل نشاط / حذف تحضير الحلويات )5621007(
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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ليتل جاتوه للحلويات

رخصة رقم: CN-3774953 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية العينة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2639001  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
اسلم  خاتاك  اهلل  شعيب  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

خان %100 
تعديل مدير / إضافة شعيب اهلل خاتاك اسلم خان 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف الن جورج فارجيس 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف هناء محمد صالح 

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 50000
تعديل إسم تجاري من/ صيدلية العينة ذ.م.م

 AL AINA PHARMACY L.L.C
إلى / صيدلية العينة - شركة الشخص الواحد ذ م م

AL AINA PHARMACY - 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة قصر العرب العمال الرخام

رخصة   رقم:  CN-1128633  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة مهند محمد جلعوط %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد المر حميد المر البادى 

 1x1 1 إلىx1 تعديل لوحه اإلعالن / إجمالي من مساحة
تعديل نوع الرخصة / من تجارية إلى مهنية 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة مهنية
تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة قصر العرب العمال الرخام

 QASER AL ARAB MARBILE WORKS EST
إلى / قصر العرب العمال الرخام والحجر

 QASER ALARAB MARBLE AND STONE WORKS
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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نيليس فلو كونترول ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1874855  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فالميت فلو كونترول أو واي

 VALMET FLOW CONTROL OY
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف نيليس فينالند أو واي

Neles Finland OY
تعديل إسم تجاري من/ نيليس فلو كونترول ذ.م.م

 NELES FLOW CONTROL L.L.C
إلى / فالميت فلو كنترول ذ.م.م

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

العدد 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة عبدهلل محمد

رخصة   رقم:  CN-4139551  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة اقبال محمد الياس 

تعديل رأس المال / من null إلى 10000 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ بقالة عبدهلل محمد

  ABDULLAH MOHAMMAD BAQALA
إلى / بقالة سمول تاون - شركة الشخص الواحد ذ م م

SMALL TOWN BAQALA - 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
دانة الظفرة للصيانة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4122879  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة نور حسين ميلون محمد عبدالغفران

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة نور حسين ميلون محمد عبدالغفران %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد سالم سعيد سالم المرر

تعديل رأس المال / من null الى 50000
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية الى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ دانة الظفرة للصيانة العامة ذ.م.م
 DANA AL DHAFRA GENERAL MAINTENANCE L.L.C

إلى / دانة الظفرة للصيانة العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م
 DANA AL DHAFRA GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع المبانى بانواعها )4100002(

تعديل نشاط / حذف صيانة المباني )4329901(
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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
درينه لتصليح كهرباء السيارات

رخصة   رقم:  CN-3907406  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جمعه خليفه سالم 

جمعه الكعبى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مبارك محمد عبيد 

سعيد الكعبى
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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ركن االمارات للرخام - شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة   رقم:  CN-1033162  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل إسم تجاري من/ ركن االمارات للرخام - شركة الشخص 
الواحد ذ م م

 EMIRATES CORNER MARBLEL
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

إلى / ركن االمارات خدمات ادارة المنشأت - شركة الشخص الواحد ذ م م
 EMIRATES CORNER FACILITIES MANAGEMENT

SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / إضافة خدمات ادارة المنشأت )8211010(

تعديل نشاط / إضافة خدمات تجميل الحدائق والمنتزهات )8130002(
تعديل نشاط / إضافة خدمات مكافحة اآلفات الزراعية )0161003(

تعديل نشاط / إضافة مقاوالت شبكات الري )4220402(
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.
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اقتصاد
العدد 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رنغ رود للنقليات والمقاوالت ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4521469  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة هيثم صالح الدين عبداللطيف عبدالرسول 

عبداللطيف  الدين  إضافة هيثم صالح   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
عبدالرسول %100 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف طفيل احمد شيرزا على خان 
عبداللطيف  الدين  هيثم صالح  / حذف  وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبدالرسول 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ رنغ رود للنقليات والمقاوالت ذ.م.م

RING ROAD TRANSPORT AND CONTRACTING L.L.C L.L.C
إلى / رنغ رود للنقليات - شركة الشخص الواحد ذ م م

RING ROAD TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / إضافة نقل بري للمواد البترولية )4923004(

دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سنسو لتجارة المالبس ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2664401  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / بسام عبداهلل خليل درويش من شريك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / بسام عبداهلل خليل درويش من 49% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / بسام عبداهلل خليل درويش من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / بسام عبداهلل خليل درويش من 49% إلى %100 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد احمد راشد الشامسى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سنسو لتجارة المالبس ذ.م.م

SENSO GARMENTS TRADING L.L.C
إلى / سنسو لتجارة المالبس - شركة الشخص الواحد ذ م م

 SENSO GARMENTS TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون حميم للرجال

رخصة   رقم:  CN-1187514  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة كبير فاداكى بارامال %100 

تعديل مدير / إضافة كبير فاداكى بارامال 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد جاسم محمود احمد الحوسنى 

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

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ صالون حميم للرجال

  HAMEEM GENTS SALOON
إلى / صالون حميم للرجال - شركة الشخص الواحد ذ م م

HAMEEM GENTS SALOON - 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صيدلية صدف

رخصة   رقم:  CN-3737954  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فيزل بانام بوالكل موهى الدين 

بانام بوالكل %100 
تعديل مدير / إضافة فيزل بانام بوالكل موهى الدين بانام بوالكل 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خليفه مبارك مغير الخييلى 

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

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ صيدلية صدف

  SADAF PHARMACY
إلى / صيدلية صدف - شركة الشخص الواحد ذ م م

SADAF PHARMACY - 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

فندق كابيتال الديار

رخصة رقم: CN-2240382 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

البرادورييت للمنتجات الجلدية

رخصة رقم: CN-3666347 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ميث العود للتجارة

رخصة رقم: CN-3958107 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة بن نصيب لتصليح كمبريسر مكيفات السيارات ذ . م . م

رخصة   رقم:  CN-1045893  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة شير نواز مير نواز 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة شير نواز مير نواز %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف راشد نصيب هالل المنصورى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف شير نواز مير نواز 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ ورشة بن نصيب لتصليح كمبريسر مكيفات 

السيارات ذ . م . م
 BIN NASSEEB COMPRESSOR & AUTO AIR CONDITIONER

  REPAIR WORKSHOP L.L.C
الشخص  شركة   - السيارات  لتصليح  نصيب  بن  جراند  ورشة   / إلى 

الواحد ذ م م
 GRAND BIN NASSEEB AUTO REPAIR WORKSHOP

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة جاسم للحدادة

رخصة   رقم:  CN-1104345  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة رضا حلمى جاب اهلل %100 
/ حذف عذارى سعيد سيف  وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

سعيد العيسائى
تعديل إسم تجاري من/ ورشة جاسم للحدادة
  JASSEM SMITHERY WORKSHOP

إلى / ورشة دستاني للحدادة
DASTANY SMITHERY WORKSHOP

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

يونيك يونيفورم

رخصة رقم: CN-2548787 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الشارة لتجارة العسل

رخصة رقم: CN-3801365 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 3864 تاريخ 2022/10/07
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الصدارة العمال االلكتروميكانيك ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2802504  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة اسماعيل ابراهيم احمد المرزوقى

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة كي . سبان للمقاوالت العامة - ذ م م
K.SPAN GENERAL CONTRACTING - LLC

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف اسماعيل ابراهيم احمد المرزوقى
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف اس كي كي لالستثمار ذ.م.م

S K K Investment L.L.C
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الصدارة العمال االلكتروميكانيك ذ.م.م

 ALSADARA ELECTROMECHANIC L.L.C
إلى / الصدارة العمال االلكتروميكانيك - شركة الشخص الواحد ذ م م

 ALSADARA ELECTROMECHANIC
- 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 الدائرة الكلية التجارية األولى رقم ٣١
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليهم جميعًا بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغًا 
وقدره )٢٧.٧٣٧.٧٠٦.٠8 $( دوالر أمريكي سبعة وعشرون مليون وسبعمائة ثالثة وسبعون 
ألف وسبعمائة وستة درهم و 8 فلس ما يعادل مبلغ وقدره )١٠١.88٠.5٩٤.٤٣( درهم مائة 
وواحد مليون وثمانمائة وثمانون ألف درهم وخمسمائة أربعة وتسعون درهم و ٤٣ فلس.

كما في تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١١ فضاًل عما يستجد من الفوائد والرسوم والمصاريف بعد هذا التاريخ 
وحتى تمام السداد وثبوت حق المدعى في ذلك المبلغ.

المدعى بنك أبوظبي األول ش.م.ع عنوانه إمارة دبي منطقة البرشاء برج الشغفار ١- مكتب 
رقم بجوار محطقة مدينة دبي لإلنترنت مكانى رقم ١58٦٦٧٧٠٧٩

المطلوب إعالنهم ١- امران فاروق -بصفته كفيل شخصي ضامن متضامن . صفته: مدعى عليه
٢- محمد فاروق - بصفته كفيل شخصي ضامن متضامن والمخول بالتوقيع. صفته: مدعى عليه
٣- فارلين تيمبيرز بي تي إيه ليمتد . بصفتها كفيل شركات ضامن متضامن. صفته: مدعى عليه

٤- فارلين تيمبيرز ۔ مؤسسة منطقة حرة صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٩-٠٦-٢٠٢٢ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ بنك أبوظبي األول ش.م.ع بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما 
بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )١٠١.88٠.5٩٤.٤٣( درهم، والفائدة القانونية بواقع 
5٪ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمتهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ١٠٠٠ درهم 
قابال لالستئناف  الحضوري  بمثابة  المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات حكما  أتعاب 
خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 39 / 2022 / 37 - تجاري مصارف كلي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢٧
الدعوى رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٠  الصادر في  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
عمالي خدمة مساعدة جزئي، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) 5.٩٤5٢ 

درهم( لصالح العامل،
طالب التنفيذ ناصر يوسف محمد علي كوجك

عنوانه اإلمارات ، إمارة دبي ، بر دبي ، منطقة البرشاء ٢ ، شارع ٤٤8 ، 
فيال رقم 5٠  الرقم المكاني: ٤٠٦١١8٦٦٧٣

المطلوب إعالنه ١- في اي بي لخدمات توريد العمالة صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
التنفيذأو  طالب  الى  درهم(   ٩٤5٢.5  ( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2021 / 4753 - تنفيذ عمالي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
موضوع الدعوى دعوی اثبات صورية شراكة وملكية رأسمال حصص وبطالن ورد ما تضمنها 
من مستندات رسمية أو عرفية بطالنا نسبيا في حدودها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم 
االستئناف رقم ٢٠٢٠/٢٦5١ استئناف تجاری مؤقتا لحين الفصل موضوعيا بإبطال الحكم سند 
التنفيذ فيما قضى به من إلزام المدعى بالتضامن مع باقي المحكوم ضدهم ) المدعى عليهما 
األول والثاني( البتنائه على شراكة وإدارة باطلتين بالصورية بإلزام المدعى عليهم بالرسوم 

والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
المدعى عمر حسن علي العطار عنوانه امارة دبي - شارع الشيخ زايد-برج لطيفة _ الطابق 

)٣8( _ مكتب رقم )٣8٠١(
المطلوب اعالنهما ١- مستنصر حمزه خيتي داوود بهوي صفته: مدعى عليه

٢- محبوب حمزه داودبهاي صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى اثبات صورية شراكة وملكية رأسمال 
في حدودها  نسبيا  بطالنا  عرفية  أو  رسمية  تضمنها من مستندات  ما  ورد  وبطالن  حصص 
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم االستئناف رقم ٢٠٢٠/٢٦5١ استئناف تجاري مؤقتا لحين 
بالتضامن مع  المدعى  إلزام  التنفيذ فيما قضى به من  بإبطال الحكم سند  الفصل موضوعيا 
باقي المحكوم ضدهم ) المدعى عليهما األول والثاني( البتنائه على شراكة وإدارة باطلتين 
بالصورية بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وحددت لها 
جلسة يوم االثنين الموافق ١٠-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد 
&BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما 

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

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 20 / 2022 / 339 - تجاري كلي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة عشر رقم ٤١٤ 
موضوع الدعوى أوال : قيد الدعوى وتحديد جلسه لنظرها و إعالن المتنازع ضدهم 
بنسخه من الالئحة و المرفقات . ثانيًا : الحكم بإلزام المتنازع ضدهم بأن يؤدوا 
للمتنازعة مبلغ وقدره ) 5٠٠٠٠ ( درهم فقط ) خمسون الف درهم ( والفائدة 

القانونية بواقع ١٢٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد .
ثالثًا : إلزام المتنازع ضدهم بالرسوم والمصروفات .

المدعى ليزيكا ايتو عنوانه االمارات ، إمارة دبي ، منطقة ورسان ١ ، شارع المنارة 
، فيال ١٧٢، بلوك A ،الرقم المكاني : ٣٩٠٠58٣٢٦٣

المطلوب إعالنه ١- دوري سمين خواجه ابرار احمد صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها أواًل : قيد الدعوى وتحديد جلسه 
لنظرها و إعالن المتنازع ضدهم بنسخه من الالئحة المرفقات . ثانيًا : الحكم بإلزام 
المتنازع ضدهم بأن يؤدوا للمتنازعة مبلغ وقدره ) 5٠٠٠٠ ( درهم فقط ) خمسون 
الف درهم ( والفائدة القانونية بواقع ١٢٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام 

السداد . ثالثًا : إلزام المتنازع ضدهم بالرسوم والمصروفات .
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ١١-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة 
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 الدعوى 
رقم 11 / 2022 / 1599 - مدني جزئي

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
بالمنطقة  الكائنة  حـــرة  منطقـة  مؤسسـة  الجزر  أن 
الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه 
الكفيلة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  للدائنين  يمكن 
بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١5 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن اكالس شركة منطقة حرة الكائنة بالمنطقة الحرة قد 
تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه يمكن للدائنين 
بحماية   / بتسوية  الكفيلة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

مصالحهم خالل ١5 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن اي زد اس كونسلتينج مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خالل ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن كيري سوليوشنز برايفت ليميتد فرع شركة أجنبية الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خالل ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن

الدولي  الشارقة  لمطار  الحرة  المنطقة  هيئة  تعلن 
بموجبه أن ايي تريدنج مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١5 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن اينكاس سبشاليزد فيكلز مانيوفاكتورينج مؤسسـة منطقـة 
حل  بطلب  تقدمت  قد  الحرة  بالمنطقة  الكائنة  حرة 
وتصفية الشركة وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الكفيلة بتسوية / بحماية مصالحهم خالل ١5 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧

إعالن

فقد جواز سفر باسم: حبيب اهلل عليزاي 
خواجه نك، جنسيته: أفغانستان، ورقم 
الجواز: O2093823، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: شاكر اهلل أمين روح 
أمين، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
1209881GL، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٦٤ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧
فقدان جواز سفر
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اقتصاد

ارتفاع ضحايا التفجيرات 
اإلرهابية في الصومال لـ30

الجيش العراقي يدمرمركبتين 
لـ»داعش«في كركوك

أفــاد مســؤول محلــي أن حصيلــة ضحايــا 
التفجيــرات االنتحاريــة اإلرهابية التي شــنتها 
»حركــة الشــباب« اإلرهابيــة فــي وســط 
الصومــال بدايــة األســبوع ارتفعــت إلــى ٣٠ 

قتيــال علــى األقــل.
ــر  ــم تفجي ــا ت ــب 58 آخــرون عندم وأصي
ثــالث ســيارات مليئــة بالمتفجــرات فــي 
مدينــة بلدوين التي شــهدت مؤخــرا عمليات 
عســكرية للقــوات الصومالية ضد المســلحين 
المرتبطيــن بتنظيــم »القاعــدة« اإلرهابــي .

وقــال علــي جيتــي عثمــان محافــظ منطقة 
ــل  ــا مقت ــن »أكدن ــا بلدوي ــران وعاصمته حي
ثالثين شــخصا في الهجوم اإلرهابي األخير«.

وكان وزيــر الصحــة فــي واليــة هيرشــابيل 
ونائــب مفــوض المنطقــة مــن بيــن القتلــى 
عندما اســتهدف انتحاريون ارهابيون مكاتب 

حكوميــة فــي المدينــة.
وقــال شــهود عيان أن دمــارا هائال أحدثته 
ــباب«  ــة الش ــا »حرك ــي تبنته ــات الت الهجم

اإلرهابيــة .
ونــدد الرئيس الصومالــي المنتخب مؤخرا 
حســن شــيخ محمود بالهجوم اإلرهابي الذي 
يأتــي فــي وقــت تشــن فيــه القــوات الوطنية 
حملــة عســكرية ضــد تنظيــم »القاعــدة« 

. اإلرهابي 
أن  الــى  أشــار  حيــران  محافــظ  لكــن 
ــن،  اإلهمــال لعــب دورا فــي هجــوم بلدوي
ودعا مســؤولي الشــرطة والجيش الى تحمل 

مســؤولياتهم.
وقــال »يجب أن يتحمل أحد المســؤولية. 
ــذوا الهجمــات  ــن نف ــة الذي األشــخاص الثالث
شــقوا طريقهــم إلــى المدينــة عبــر الجســر«.

وأضــاف »لــم يتــم القبض على أي شــخص 
ــذه الجريمــة  ــق به ــا يتعل ــي م ــى اآلن ف حت
ــق  ــة التحقي ــة الصومالي ــن الحكوم ــب م أطل
مــع قائــدي الشــرطة والمخابــرات فــي هذه 

المنطقــة«.
وأكــدت الواليــات المتحــدة االثنيــن أنهــا 
نفــذت غــارة جويــة فــي األول مــن أكتوبــر 
ــة  ــادة »حرك ــد ق ــل أح ــن مقت ــفرت ع أس
الشــباب« اإلرهابيــة . وقبــل ســاعات فقــط، 
أعلنــت الحكومــة الصوماليــة مقتــل الرجــل 
ــارة  ــي غ ــة ف ــة اإلرهابي ــي الحرك ــث ف الثال

ــوم نفســه.وكاالت فــي الي

أعلنــت وزارة الدفــاع العراقيــة تدمير 
مملوكتيــن  ســيارتين  الجيــش  طيــران 
لتنظيــم »داعــش« اإلرهابــي داخل قرية 

مهجــورة فــي محافظــة كركــوك.
وأكــد وزارة الدفــاع العراقية في بيان 
ــران  ــا صــادر أمــس أن »طي ــي له صحف
أوكار  دك  يواصــل  العراقــي  الجيــش 
عصابــات »داعــش« اإلرهابيــة والقضــاء 
عليهــا، إذ تمكــن أبطــال طيــران الجيــش 
مــن تدميــر ســيارتين لتنظيــم »داعــش« 
ــي  ــورة ف ــة مهج ــل قري ــي داخ اإلرهاب

محافظــة كركــوك«.
وأضــاف بيــان الدفــاع العراقيــة »جــاء 
ذلك أثناء تنفيذ واجب اســتطالع مســلح 
وبحــث وتفتيــش ضمــن قيــادة عمليــات 

المقــر المتقدم«.وكاالت

عقب المناورات العسكرية بين واشنطن وسيؤل
بيونغ يانغ تطلق صاروخين بالستيين جديدين نحو بحر اليابان

مجلس األمن يحمل الحوثيين مسؤولية انتهاء الهدنة في اليمن

15 قتياًل بغرق قارب لمهاجرين قبالة اليونان 

تصاعد الجدل حول آليات تنفيذ قانون موحد لألجور في ليبيا

التغّير المناخي يزيد كوارث الجفاف 20 مرة

تونس ُتحبط 7 محاوالت هجرة غير شرعية في »المتوسط«

مقتل 18 بهجوم مسّلح جنوب المكسيك

بلينكن يشيد بالتعاون مع الرئيس اليساري الجديد لتشيلي

أطلقــت كوريا الشــمالية صباح أمــس الخميس 
ــاه  ــدى باتج ــري الم ــتيين قصي ــن بالس صاروخي
ــذه  ــة ه ــا الصاروخي ــدة أّن تجاربه ــر، مؤّك البح
هــي »اإلجــراء المناســب للــرّد« علــى التصعيــد 
المتمّثــل فــي نظرهــا بالمنــاورات العســكرية 
والواليــات  الجنوبيــة  بيــن كوريــا  المشــتركة 

ــدة. المّتح
وأتــى إطــالق هذيــن الصاروخيــن فــي وقــت 
اجتمــع فيــه مجلــس األمــن الدولي فــي نيويورك 
ــن  ــل يومي ــغ قب ــغ يان ــي إطــالق بيون للبحــث ف
ــوق  ــق ف ــًا بالســتيًا متوســط المــدى حّل صاروخ
اليابــان، فــي ســابقة منــذ خمــس ســنوات، قبــل 

أن يســقط فــي المحيــط الهــادئ.
وأعلنــت هيئــة أركان الجيــش فــي ســيول أّن 
صاروخين بالســتيين قصيــري المدى ُأطلقا صباح 
اإلثنيــن مــن مشــارف بيونــغ يانــغ باتجــاه بحــر 
الشــرق الــذي ُيعــرف أيضــًا باســم بحــر اليابــان.

وفــي طوكيــو، أّكــد خفــر الســواحل اليابانيــة 
أّنهــم رصدوا بدورهم إطالق هذين الصاروخين.

وســارع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشــيدا 
إلــى التنديد بإطــالق هذين الصاروخيــن، معتبرًا 
أّن هــذه التجربــة التســّلحية الكوريــة الشــمالية، 
ــبوعين،  ــون أس ــي غض ــا ف ــن نوعه ــة م السادس

»مرفوضــة بالكامــل«.
وأتــى إطــالق هذيــن الصاروخيــن بعــد يومين 
فقــط مــن إطــالق بيونــغ يانــغ صاروخــًا بالســتيًا 
متوســط المــدى حّلــق فــوق اليابــان، في ســابقة 
منذ ٢٠١٧، قبل أن يســقط فــي المحيط الهادئ.

وحّلــق هــذا الصــاروخ لمســافة ٤5٠٠ كيلومتر 
ــا  ــرًا بينم ــه ٩٧٠ كيلومت ــاع ل ــغ أقصــى ارتف وبل
ــاك )أســرع مــن  بلغــت ســرعته القصــوى ١٧ م

الصــوت ١٧ مــرة(.
ودفعــت هــذه التجربــة طوكيــو إلــى تفعيــل 
نظــام اإلنذار والطلب من ســكان بعــض المناطق 
االحتمــاء. ورّدًا علــى هــذا الصــاروخ البالســتي 
المتوّســط المــدى، أطلــق الجيشــان الكــوري 
الجنوبــي واألميركــي صبــاح األربعــاء أربعــة 
صواريــخ أرض-أرض بالســتية قصيــرة المــدى 

علــى أهــداف وهميــة فــي البحــر.
كمــا أعلــن الجيــش الكــوري الجنوبــي األربعاء 

أّن حاملــة الطائــرات »يو إس إس رونالد ريغن« 
التي تعمل بالطاقة النووية ســتعود إلى المنطقة 
ــع  ــتركة م ــات مش ــي تدريب ــاركت ف ــد أن ش بع
البحريــة الكوريــة الجنوبيــة فــي الشــهر الماضي.

ــووي  ــك الســالح الن ــي تمتل ــغ الت ــغ يان وبيون
أجرت هذه الســنة سلســلة تجارب غير مســبوقة 
ــارب  ــذه التج ــت ه ــرة. وبلغ ــث الوتي ــن حي م
ذروتهــا األســبوع الماضــي حيــن أطلــق الجيــش 
بالســتية  أربعــة صواريــخ  الشــمالي  الكــوري 

ــرة المــدى. قصي
وكّثفــت كوريــا الشــمالية برامــج أســلحتها 
المحظــورة فــي ظــّل تعّثــر المفاوضــات مــع 
الواليــات المّتحــدة، فأجــرت عــددًا قياســيًا مــن 
التجــارب العســكرية هــذه الســنة وأقــّرت قانونًا 
جديــدًا يجيــز لهــا تنفيــذ ضربــات نوويــة وقائيــة 

بما في ذلك رّدًا على هجمات بأســلحة تقليدية، 
ــرًا  ــة أم ــا النووي ــن قوته ــت م ــي خطــوة جعل ف

»ال رجعــة فيــه«.
وصبــاح الخميــس أعلنــت بيونــغ يانــغ أّن 
ــرة  ــة األخي ــي اآلون ــا ف ــي أجرته ــارب الت التج
ــراء  ــي »إج ــتية ه ــخ بالس ــالق صواري ــى إط عل
ــن  ــاورات العســكرية المشــتركة بي مضــاّد« للمن

الجيشــين األميركــي والكــوري الجنوبــي.
ــمالية  ــة الش ــة الكوري ــت وزارة الخارجي وقال
فــي بيــان إّن هــذه التجــارب الصاروخيــة »هــي 
اإلجــراء المناســب مــن جانــب الجيــش الشــعبي 
الكــوري ضــّد المنــاورات العســكرية المشــتركة 
بيــن كوريــا الجنوبيــة والواليــات المّتحــدة والتي 
تتســبب بتصعيــد التوتــرات العســكرية فــي شــبه 

الجزيــرة الكوريــة«.وكاالت

حمــل مجلــس األمــن الدولــي الحوثييــن 
اإلرهابييــن مســؤولية عــدم التوصــل إلــى إتفاق 
ــب  ــى أن مطال ــي اليمــن، مشــددًا عل ــة ف هدن
الحوثيين اإلرهابيين المتطرفة في األيام األخيرة 
ــن  ــي اليم ــة ف ــد الهدن ــن المفاوضــات لتمدي م
ــي  ــم المتحــدة للتوســط ف ــود األم ــت جه أعاق
االتفــاق، ممــا يخاطــر بعواقــب ســلبية، مؤكــدًا 
ضرورة تجنب اســتئناف األعمال العدائية داخل 
اليمــن وكذلــك الهجمــات داخــل المنطقة وعلى 

البحــر األحمــر.
ــي  ــي، ف ــس األمــن الدول ودعــا أعضــاء مجل
بيــان صحافــي أمــس الخميــس، بشــكل عاجــل 
الحوثيين اإلرهابيين إلى االمتناع عن االستفزاز، 
ــودة  ــي، والع ــة للشــعب اليمن ــاء األولوي وإعط
ــاء فــي المفاوضــات تحــت  إلــى االنخــراط البن
رعايــة األمــم المتحــدة، والعمــل بشــكل عاجــل 
ــن  ــة، معربي ــيع الهدن ــد وتوس ــن أجــل تمدي م
عــن خيبــة أملهــم الشــديدة بعــد انتهــاء مهلــة 

٢ أكتوبــر لتمديــد الهدنــة فــي اليمــن.
وأكــدوا على توقعهم أن يجد الطرفان طريقًا 
للمضــي قدمــًا إلعــادة الهدنــة، مشــيرين إلى أن 
األشــهر الســتة الماضيــة قــد جلبــت مزيــدًا مــن 
الهــدوء واألمــن أكثر من أي وقت في الســنوات 
الثمانــي الماضيــة، بمــا فــي ذلــك انخفــاض حاد 
فــي الخســائر بيــن المدنييــن، فضــاًل عــن جهود 

الحكومــة اليمنيــة لتمكيــن تدفــق الوقــود إلــى 
الحديــدة والرحــالت التجارية مــن وإلى صنعاء.

وأضــاف البيــان: »إنــه مــع تمديــد الهدنــة، 
فــإن هــذه الفوائــد للشــعب اليمنــي ستســتمر 
فــي االزديــاد، بمــا فــي ذلــك رواتــب المعلمين 
ــة فــي  والممرضــات وموظفــي الخدمــة المدني
اليمــن، وفتــح الطــرق فــي تعــز وجميــع أنحــاء 
ــة،  ــة الدولي ــالت الجوي ــيع الرح ــالد، وتوس الب
والتأكــد مــن تدفــق الوقــود بحريــة أكبــر إلــى 

مينــاء الحديــدة”.
وجــدد أعضــاء المجلــس دعمهــم للمبعــوث 
الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى اليمــن، مشــددين 
علــى أن التمديــد ســيوفر أيضــًا فرصــة للتوصــل 
إلــى وقــف إطالق النار وفي نهايــة المطاف إلى 
تســوية سياســية شــاملة بقيادة يمنية وبمشاركة 
كاملــة وعادلــة وهادفــة للمــرأة، تحــت رعايــة 
األمــم المتحــدة، بنــاًء علــى المراجــع المتفــق 
عليهــا ووفًقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، 
بهــدف معالجــة القضايــا األوســع الكامنــة وراء 
الصــراع، مشــيرين إلــى أن العودة إلــى الدخول 
فــي مفاوضــات وإعــادة الهدنــة هــي الطريــق 
نحــو إنهــاء هــذه الحــرب بشــكل دائــم وحــل 
أزمــات اليمــن اإلنســانية واالقتصادية، مشــيرين 
ــاء  ــى إنه ــة عل ــرى المترتب ــائر الكب ــى الخس إل

التهدئة.وكاالت

لقــي ١5 شــخصا علــى األقــل مصرعهــم 
وفقــد آخــرون فــي غــرق قــارب لمهاجريــن 
قبالــة جزيــرة ليســبوس باليونــان، كمــا أعلــن 

ــس. ــي أمــس الخمي ــر الســواحل اليونان خف
وقــال خفــر الســواحل فــي بيــان إنــه ُعثــر 
علــى جثــث ١5 شــخصا بالقــرب مــن الجزيرة 
المجــاورة للســواحل التركية بعد غرق زورق 
ــاح  ــه ري ــخصا دفعت ــن ش ــو أربعي ــل نح يحم

عاتيــة هبــت علــى المنطقــة.
وأوضحــت الســلطات أنــه تم إنقاذ خمســة 
ــة  ــات لمســاعدة ثالث أشــخاص وتجــري عملي

آخرين.
ــن  ــلطات ع ــت الس ــاعات، تحدث ــل س وقب
ــخًصا  ــل ٩5 ش ــان يق ــراعي ث ــرق زورق ش غ
علــى مــا يبــدو بالقــرب مــن جزيــرة ســيتيرا.

مينــاء  مــن  بالقــرب  الــزورق  وغــرق 
دياكوفتي. وتمكن بعض الناجين من السباحة 
إلــى الشــاطئ بينمــا ســمحت عمليــة مشــتركة 
لســفن في البحر وخدمات اإلطفاء والشــرطة 

علــى الشــاطئ بانتشــال ثمانيــن شــخًصا.

ــن جنســيات  ــل ع ــم تكشــف أي تفاصي ول
ــر الســواحل إن ســرعة  ــال خف ــا. وق الضحاي
الريــاح فــي منطقــة ســيتيرا بلغــت ١٠٢ كلم 

فــي الســاعة.
حركــة  فــي  زيــادة  اليونــان  وشــهدت 
المهاجريــن هــذا العــام إذ يســلك المهربــون 
فــي كثيــر من األحيــان أطول وأخطــر طريق 

فــي جنــوب البــالد.
ولــم تعــد تبحر القــوارب المتهالكــة تبحر 
ــى  ــان لاللتفــاف عل ــل مــن لبن ــا ب مــن تركي
الدوريــات في بحــر إيجه ومحاولــة الوصول 

ــى إيطاليا. إل
وقــال خفــر الســواحل اليونانــي إنــه أنقــذ 
حوالــى ١5٠٠ شــخص فــي األشــهر الثمانيــة 
األولــى مــن العــام الجــاري، مقابــل أقــل من 
٦٠٠ فــي ٢٠٢١. وتنفــي اليونــان باســتمرار 
معلومــات ترددهــا منظمــات غيــر حكوميــة 
معنيــة بحقــوق اإلنســان وتفيــد بــأن عــددا 
ــر  ــدوا بشــكل غي ــرا مــن األشــخاص أعي كبي

قانونــي إلــى تركيــا.وكاالت

ــروض،  ــى ق ــول عل ــهيالت بالحص ــاك تس هن
وضمــان اجتماعــي عنــد التقاعــد، وتأميــن طبــي 
ــب  ــى رات ــة إل ــات، باإلضاف ــض القطاع ــي بع ف
ــون  ــًا للقان ــف طبق ــع أن يتضاع ــون، يتوق مضم
الجديد، وكل ذلك يعد ســببًا في تمســك الليبيين 
بالعمــل فــي القطــاع العــام؛ بهــذه التوضيحــات 
ــروع  ــى ش ــد، عل ــال محم ــة آم ــت المواطن علَّق
مجلــس النــواب الليبــي فــي مناقشــة قانــون 
موحــد للرواتــب للعامليــن بالجهــاز الحكومــي.

ــل  ــي تعم ــًا( الت ــال )٣٠ عام ــتبعدت آم واس
ــة بالعاصمــة  ــة لألدوي بإحــدى الشــركات الدولي
طرابلــس، فــي حديثهــا لوســائل اإلعــالم، التــزام 
ــالل  ــان خ ــره البرلم ــا أق ــال بم ــاب األعم أصح
جلســته األخيــرة، مــن رفــع قيمــة الحــد األدنــى 
لألجــور أللــف دينــار، أو التزامهــم بقــرارات 
للســلطة تــروم تحســين أوضــاع العامليــن بهــذا 
القطــاع. وقالــت إن »كل مــن عمــل فــي القطاع 
الخــاص يــدرك جيدًا أن أوضاعه ســتظل مرهونة 
ــه بمــزاج صاحــب  ــن قبل ــات الســوق، وم بتقلب
العمــل فيما يتعلق بالراتب والدوام والمســاهمة 

فــي تكاليــف العــالج«.
ــس  ــو مجل ــتبعد عض ــه، اس ــياق ذات ــي الس ف

النــواب الليبــي، عبــد الســالم نصية، وجــود آلية 
فــي الوقــت الحالــي تلــزم القطــاع الخــاص بقرار 
ــال  ــور، وق ــى لألج ــد األدن ــول الح ــان ح البرلم
لوســائل إعــالم عربيــة: »كان مــن المفتــرض أن 
تتزامــن تلــك القــرارات مــع صــدور حزمــة مــن 
التشــريعات، تتضمــن حوافــز تشــجيعية للقطــاع 
الخــاص، بمــا يؤســس لســوق عمــل حقيقيــة 
بالبــالد، وتلزمــه فــي الوقــت ذاته بالحــد األدنى 
ــاع ال  ــذا القط ــة ه ــًا أن أكثري ــور؛ خصوص لألج

توظــف بعقــود أو إجــراءات رســمية«.
ــذرع أصحــاب  ــن »ت ــة م ــب نصي وحــذر النائ
األعمــال برفــع الحــد األدنى لألجــور من ٤5٠ إلى 
١٠٠٠ دينــار للتخلــص مــن العمالــة الوطنيــة؛ ألن 
ذلــك ســيؤدي الزديــاد الضغط علــى التوظيف في 
القطــاع العــام، وبالتالي زيادة فاتورة المرتبات«.

بــدوره، حذر رئيــس لجنة التخطيــط والمالية 
والموازنــة العامة بمجلــس النواب، عمر تنتوش، 
مــن تداعيــات ارتفــاع بنــد المرتبــات بالميزانيــة 
العامة، بســبب »التكــدس الوظيفي« في القطاع 
العــام الــذي كانــت »المجاملة فــي التعيين دون 
ــه  ــة هــي المحــرك الرئيســي وراء وصول الحاج

للمســتويات الراهنة«. وكاالت

ُقتل ١8 شخصًا على األقّل بينهم رئيس بلدية 
فــي هجــوم مســّلح وقــع أمــس فــي توتوالبــان 
بواليــة غيهيــرو بجنــوب المكســيك، كمــا أعلــن 

مصــدر قضائي.
ــاندرا  ــو س ــة ميلينوي ــة العاّم ــت المّدعي وقال
لــوز فالدوفينــوس فــي تصريــح عبــر التلفزيــون 

إن الهجــوم خّلــف ١8 قتيــاًل وجريحيــن.
وكونــرادو مينــدوزا رئيــس البلديــة اليســاري 
ــدد ســكانها ٤٣٠٠  ــغ ع ــي يبل ــدة الت ــذه البل له
نســمة، بيــن قتلــى الهجــوم الــذي وقــع وضــح 
النهــار فــي هــذه المنطقــة مــن المكســيك 
ــب  ــة بتهري ــف مرتبط ــال عن ــهد أعم ــي تش الت
المخــدرات. وذكــرت مصــادر فــي الشــرطة أن 

والــده الــذي كان رئيســا للبلديــة قبــل ســنوات 
ــا أيضــا. بيــن الضحاي

ولم تضــف المدعية العامة أي تفاصيل.
ــر ان  ــيكية ذك ــالم المكس ــائل اإلع ــن وس لك
الهجــوم مــن أعمــال تجــار مخــدرات مــن والية 
خاليســكو )غــرب( المتحالفيــن مــع كارتــل 
»خاليســكو نويفــا جينيراســيون« )خاليســكو 
منظمــة  وذكــرت  القــوي.  الجديــد(  الجيــل 
»إيتيليكــت« أن ٩٤ رئيــس بلديــة اغتيلــوا فــي 
ــف  ــل نحــو ٣٤٠ أل ــذ ٢٠٠٠. وقت المكســيك من
شــخص بعنــف فــي المكســيك منذ ٢٠٠٦ الســنة 
التــي نشــرت فيهــا الحكومــة الجيــش لمكافحــة 

ــدرات.وكاالت ــات المخ عصاب

ــول  ــن ح ــن م ــة باحثي خلصــت مجموع
ــى  ــس إل ــرت أم ــة نش ــي دراس ــم ف العال
ــر المناخــي الناجــم عــن النشــاط  أّن التغّي
اإلنســاني »زاد ٢٠ مــرة علــى األقــّل مــن 
احتمــاالت« حــدوث الجفــاف فــي النصــف 

ــة. الشــمالي مــن الكــرة األرضي
وقالت الدراســة إّن خطر حدوث جفاف 
ــن  ــا والصي ــهدته أوروب ــذي ش ــة كال للترب
والواليــات المّتحــدة يمكــن أن يتكــّرر فــي 
ظــّل المنــاخ الحالــي مــّرة كّل ٢٠ ســنة 
ــى أقــّل  مقابــل مــرة كّل ٤٠٠ ســنة أو حّت
مــن ذلــك في حال لــم يكن هنــاك احترار.

ــن شــبكة  ــون م وأجــرى الدراســة باحث
ــي تضــّم  ــذر أتريبيوشــن« الت ــد وي »وورل
ــال  ــي مج ــرّواد ف ــاء ال ــن العلم ــة م كوكب
ــر  ــن الظواه ــببية بي ــة الس ــة العالق دراس
الطبيعيــة المتطّرفــة والتغّيــر المناخــي.

وأوضحت الدراســة أن »التغّير المناخي 

ــى  ــري أّدى إل ــاط البش ــن النش ــم ع الناج
زيــادة احتمالية حدوث الجفاف الســطحي 
بمقــدار خمــس مــّرات على األقــّل، وزيادة 
احتماليــة حدوث الجفاف الزراعي والبيئي 

بمقــدار ٢٠ مــرة علــى األقّل«.
وعانــت مــن ظاهــرة الجفــاف فــي فصل 
الصيف دول أوروبية عديدة، بدءًا بفرنســا 
حيــث جّفــت أنهار واضطــرت مناطق عدة 
إلــى فرض نظــام تقنيــن الســتخدام المياه. 
ــن  ــذه الظاهــرة أجــزاء م ــرت به ــا تأّث كم

الواليــات المّتحــدة والصين.
وانعكســت تداعيــات هــذا الجفاف على 
القطــاع الزراعــي، إذ انخفضــت المحاصيل 
فــي وقــت يشــهد فيــه العالــم ارتفاعــًا فــي 
ــاف  ــة. وأّدى الجف ــواد الغذائي ــعار الم أس
ــبب  ــا تس ــات كم ــق غاب ــى حرائ ــًا إل أيض
باضطرابــات فــي إنتــاج الكهربــاء، وخاصــة 

الطاقــة الهيدروليكيــة والنوويــة.وكاالت

تمكنــت وحــدات تابعة للحــرس الوطنى 
بالوســط والســاحل في تونــس، من إحباط 
ســبع محــاوالت هجــرة غيــر شــرعية عبــر 

الحــدود البحرية .
وألقــت ســلطات الحــرس الوطني القبض 
علــى ١٦٦ مهاجــرا، من بينهم ١5٦ شــخصا 
مــن جنســيات إفريقيــة مختلفــة، وعشــرة 
تونســيين، واحتجاز خمسة مراكب بحرية.

وفي إطار العمليات االســتباقية، تمكنت 
وحدات الحرس الوطني في منطقتي قابس 
وأريانــة، مــن ضبــط أربعــة أشــخاص كانوا 
يســتهدفون تشــكيل شــبكة الجتياز الحدود 

البحرية التونســية بشــكل غير شــرعي.
وذكــر بيــان للمتحــدث باســم اإلدارة 

العامة للحرس الوطني التونسي، أن دورية 
مشــتركة مــن فرقتــي اإلرشــاد الحــدودي 
ــة والحــدود  ــة تال ــي بمدين للحــرس الوطن
البريــة بمدينــة حيــدرة، تمكنــت من ضبط 
ــة، بعــد  ٢٢ شــخصا مــن جنســيات إفريقي
أن تعمــدوا اجتيــاز الحــدود الجزائريــة 

التونســية بشــكل غيــر شــرعي .
كمــا تمكنت دورية مشــتركة من فرقتي 
اإلرشــاد الحــدودي للحــرس الوطنــي بتالــة 
ــش  ــاث والتفتي ــة األبح ــن، وفرق وتاجروي
ــط  ــن ضب ــن، م ــي بتاجروي للحــرس الوطن
أربعــة أشــخاص يعملــون ضمــن شــبكة 
مــن  األجانــب  تهريــب  فــي  متخصصــة 

ــس .وكاالت ــى تون ــر إل الجزائ

عبــر وزيــر الخارجيــة األميركيــة أنتونــي 
بلينكــن أمس عن ارتياحه لعالقات التعاون 
مــع الرئيــس اليســاري الجديــد في تشــيلي 
ــات  ــول الوالي ــذي تق ــك، ال ــال بوري غابري
المتحــدة إنهــا تأمــل فــي إقامــة عالقــات 

قويــة معــه.
وهــذه الزيــارة األولــى التــي يقــوم بهــا 
ــًا  ــّد حليف ــي تع ــيلي، الت ــى تش ــن إل بلينك
منــذ زمــن طويــل للواليــات المتحــدة فــي 

ــة. ــركا الجنوبي أمي
المشــترك  »بالنهــج  رحــب  وبعدمــا 
واألولويــات المشــتركة« للبلديــن، قــال 
ــيلي  ــدة وتش ــات المتح ــن أن الوالي بلينك
تســعيان جاهدتين »لبناء اقتصادات شاملة 
ــا وهــذا مــا يســعى الرئيــس  وأكثــر إنصاًف
ــا أعتقــد«. ــى م ــى تحقيقــه عل ــك إل بوري

ــن  ــذ اإلثني ــن من ــي بلينك ــوم أنتون ويق
بجولــة فــي عدد من دول أميــركا الالتينية، 
بدأهــا فــي كولومبيــا االثنيــن والثالثاء قبل 
أن يتوجــه األربعــاء إلــى تشــيلي. وســيزور 

البيــرو فــي نهايــة األســبوع.
وردا علــى ســؤال فــي هــذا الشــأن، قال 
وزيــر الخارجيــة األميركــي إن »مــا يحفــز 

ــق  ــم تحق ــة حكوماته ــو رؤي ــن ه الناخبي
ــاس. وأضــاف  ــاة الن ــج ملموســة« لحي نتائ
»إذا لــم تفعــل الحكومــات ذلــك، فهنــاك 
فــرص كبيــرة إلطاحتهــا«، مؤكــدا أنــه »ال 
ــا  ــدول مــن خــالل مواقفه ــى ال يحكــم عل

علــى الســاحة السياســية«.
وفــي ســانتياغو، التقــى وزيــر الخارجيــة 
األميركــي الرئيــس بوريــك )٣٦ عاًمــا( فــي 
قصــر مونيدا الرئاســي ثــم نظيره التشــيلي 

ــا أوريخوال. أنطوني
ــب  ــذي انُتخ ــك، ال ــال بوري وكان غابري
علــى رأس تحالــف يســاري فــي ديســمبر 
الماضــي، دعا أمــام الجمعيــة العامة لألمم 
المتحــدة إلــى »بنــاء الطريــق بمزيــد مــن 
الديموقراطيــة وليس أقل من أجل معالجة 

مشــاكل المجتمعــات الحاليــة.
وفــي بدايــة ســبتمبر، رفــض حوالــى 
ــن التشــيليين  ــن الناخبي ــة م ســبعين بالمئ
دســتورًا جديدًا دعمــه بوريك وصاغه ١5٤ 

ــة التأسيســية. عضــوًا فــي الجمعي
لكــن هنــاك إجمــاع فــي البــالد 
علــى ضــرورة صياغــة مقترح دســتور 

ــد.وكاالت جدي

جانب من التجربة الصاروخية                                          وكاالت

مهاجرون في المتوسط                                                  وكاالت

الشرطة في مكان الحادث                          وكاالت

¢¢ طوكيو تحذر من عواقب التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية
¢¢ ضرورة العمل على خفض التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار
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لم يعد أحد في الواليات المتحدة 
يناقش مسألة التضخم المؤقت اآلن. 
لقد تبين أن االرتفاع المفاجئ في 
معدالت التضخم في الواليات المتحدة 
االحتياطي  توقعات  كثيرا من  أسوأ 
الفيدرالي األمريكي. تعاملت األسواق 
المالية المتفائلة دوما بهدوء إلى حد 
كبير مع هذا التطور. فمن المفترض 
على نطاق واسع أن بنك االحتياطي 
الفيدرالي يتمتع بالحكمة واألدوات 
الالزمة لإلبقاء على التضخم األساسي 
نرى  أن  لنا  يتبقى  السيطرة.  تحت 

ما سيحدث في الواقع.
من جانبه، ينصح بنك االحتياطي 
الفيدرالي بالصبر. فهو على اقتناع بأن 
النهاية  في  السيئة سيتبين  توقعاته 
أنها صحيحة إلى الحد الذي يجعله 
مطمئنا إلى االنتظار. ال عجب في هذا، 
فقد أعلن االحتياطي الفيدرالي هذه 
االستجابة مع إطار عمل »استهداف 
في  تبناه  الذي  المتوسط«  التضخم 
صيف ٢٠٢٠. بهذا، أشار االحتياطي 
الفيدرالي إلى أنه مستعد للتسامح 
مع التضخم األعلى من المستهدف 
للتعويض عن أعوام من التضخم األدنى 
يكن  لم  أنه  يبدو  المستهدف.  من 
مدركا لحجم الورطة التي انتهى إليها.

من الناحية النظرية، بدا استهداف 
التضخم المتوسط منطقيا ـ انسجام 
حسابي أنيق بين األقل من المستهدف 
في  لكنه  المستهدف.  من  واألعلى 
منذ  معيبا  كان  العملية  الممارسة 
بطبيعته،  نهجا رجعيا  البداية. كان 
ومشروطا بشدة بتجربة طويلة مع 
المنخفض.  والتضخم  البطيء  النمو 
كما  الفيدرالي،  االحتياطي  تصور 
الجائحة  صدمة  أن  كثيرون،  تصور 
في أوائل ٢٠٢٠ كانت شبيهة باألزمة 
المالية العالمية خالل الفترة ٢٠٠8 
ـ ٢٠٠٩، ما يؤكد احتمالية حدوث 
تعاف هزيل آخر يخلف أثرا مناقضا 
للتضخم وقد يدفع التضخم المنخفض 
بالفعل بشكل خطير نحو االنكماش.

تماما كما حدث في اليابان. منذ 
انفجار فقاعة الدوت كوم في ٢٠٠٠. 
ساور صناع السياسات في االحتياطي 
الفيدرالي القلق من نهاية شبيهة بما 
أمريكي  القتصاد  اليابان  في  حدث 
معرض لألزمات ـ عقود ضائعة من 
الركود االقتصادي المصحوب بانكماش 
مستمر. ربما تكون هذه المخاوف 
مفهومة إذا اندلعت أزمة في وقت 
من  بالفعل  التضخم  اقترب  حيث 

الصفر. لكن من خالل التركيز المرضي 
على مخاطر االنكماش على الطريقة 
اليابانية، تجاهل االحتياطي الفيدرالي 
في  تتمثل  مفاجأة  حدوث  احتمال 

تضخم صعودي كبير.
هذا على وجه التحديد ما حدث. 
طرأ  الذي  القوي  االنتعاش  فبفضل 
على الطلب الكلي بعد رفع اإلغالق، 
الذي لعب االحتياطي الفيدرالي ذاته 
دورا رئيسا في تغذيته، سرعان ما 
العالمية  اإلمداد  سالسل  انهارت 
فمن  بالفعل.  مجهدة  كانت  التي 
والطاقة  الموصالت  وأشباه  الغذاء 
واألجور،  والمساكن  الشحن  إلى 
أصبحت الضغوط المتمثلة في تضاعف 
األسعار والتكلفة أكثر من أن تحصى. 
وأصبحت تعديالت األسعار العابرة 
باتت  واآلن  منتشرة،  واحدة  لمرة 
صدمة تضخم كبرى محتملة بشدة.

تعقيد  من  يخلو  ال  األمر  لكن 
إضافيـ  إيمان االحتياطي الفيدرالي 
بها  تتمتع  التي  السحرية  بالقوى 
كمثل  مثله  العمومية.  ميزانيته 
التيسير  ولد  التضخم،  استهداف 
وعند  حديثة.  أزمات  من  الكمي 
محافظا  بصفته  برنانكي،  بن  تولي 
لبنك االحتياطي الفيدرالي أوال، ثم 
رئيسا له، قيادة مهمة فهرسة قائمة 
ال حصر لها من الخيارات السياسية 
النظام  يملكها  التي  التقليدية  غير 
النقدي تحت تصرفه عندما يقترب 
من  الرسمي  االسمي  الفائدة  سعر 

حد الصفر.
الوقت  ذلك  في  برنانكي  أعرب 
عن هذا أول مرة في هيئة تمرين 
فكري في ٢٠٠٢، مشددا على قدرة 
االحتياطي الفيدرالي غير المحدودة 
على ضخ السيولة عن طريق شراء 
مخاطر  تصاعد  حالة  في  األصول 
االنكماش. لكن عندما اقترب الواقع 
 ،٢٠٠٩ في  االفتراضي  الخيال  من 
تحول نص برنانكي إلى خطة عمل 
أوج  في  أخرى  مرة  حدث  كما  ـ 
صدمة مرض فيروس كورونا ٢٠١٩ 
كوفيد - ١٩ في ٢٠٢٠. ورغم نفاد 
مخزونه من نقاط األساس عند الصفر 
المطلق، لم تنفد ذخيرة االحتياطي 
الفيدرالي الدائم اإلبداع... يتبع.عن 

»االقتصادية«

يتميــز شــهر أكتوبــر بتكثيــف 
الصحــة  تعــزز  التــي  المواضيــع 
اليــوم  مــع  تزامنــًا  النفســية 
ــذي  ــية ال ــة النفس ــي للصح العالم
أكتوبــر،  مــن  العاشــر  يوافــق 
الموضــوع  هــذا  إدراك  ويعــد 
ــا  ــًا مهم ــي وباب ــه الوع ــد أوج أح
ــة  ــد الثقاف ــة النفســية، وتع للثقاف
النفســية أحد أبــواب المعرفة التي 
ــر االهتمــام وتســتحق تســليط  تثي
ــا  ــا له ــتمرار لم ــا باس الضــوء عليه
ــرد  ــن الف ــة بتكوي ــة وثيق مــن صل
ورصــد تفاعالتــه والحكــم علــى 
ســلوكياته واألهــم تمكينــه مــن 
ــدر  ــش بق ــكالت والعي ــل المش ح
مــن االســتقرار والتــوازن النفســي 
االســتمتاع  وتحقيــق  والعاطفــي 
ــرية  ــة واألس ــب الذاتي ــي الجوان ف

والمهنيــة وغيرهــا.
وفي حديثنا عن الثقافة النفسية 
البد أن نتطرق ألهمية االستشارات 
النفســية، فقــد ازدادت فــي اآلونة 
األخيــرة الحاجــة لتوظيــف العــالج 
النفســي واإلرشــاد األســري كأحــد 
مكمــالت الحيــاة العصرية نظرا لما 
تتطلبــه أحــداث الحيــاة الضاغطــة 
بتعــدد  األفــراد  أثقلــت  التــي 
أوجههــا، فمــا عــاد الشــقاء المادي 
وال االجتماعــي وال السياســي أهــم 

أســباب التعثــر بــل أحيانــًا يتشــكل 
االضطــراب من تلــك الفوضى التي 
تحدثهــا الــذات فــي إحــدى مراحل 
العمــر، وال نســتطيع تجاهــل دور 
ــم تــؤد وظائفهــا  األســرة إذا مــا ل
علــى أكمــل وجــه فقد تكون ســببا 
رئيســيا فــي الفوضــى النفســية، 
وهــذا األمــر يتطلــب مســاعدة 
وتدخــال من شــخص مختص مؤهل 
بعلــم ومهــارة وخبــرة ليتمكن من 
ــر المطلــوب الــذي  إحــداث التغيي
يعيــد الشــخص لواقعــه ليمضــي 

محققــًا أهدافــه.
إن ثقافــة االستشــارات النفســية 
التــي تتشــكل لــدى األفــراد تنطلق 
مــن جانــب يتمثــل فــي مــدى 
ــب  ــة لطل ــي والحاج ــكل الوع تش
المســاعدة بعيدا عن شبح الوصمة 
االجتماعيــة، فهــذا المصطلح الذي 
ال يــزال يحــدث األرق لــدى بعــض 
أن  يعتقــدون  الذيــن  الشــخوص 
العيــادات النفســية تشــرع أبوابهــا 
»البــالد  للعصابيين.عــن  فقــط 

ــة« االبحريني

تؤدي التذبذبات الحرارية، على المستوى 
المجهري، إلى حث األجسام على الحركة 
والتفكك عن  والترابط،  بصورة عشوائية، 
بعضها بعًضا تلقائًيا. غير أن إسراع وتيرة هذه 
الحركة، وتوجيهها، وتوفير الطاقة الالزمة 
محركات  يتطلب  األجسام،  تلك  لتجميع 
مجهرية في التقنيات الميكرومترية والنانوية. 
 ،Nature وفي بحث نشر مؤخًرا في دورية
تورد آنا-كاتارينا بوم وفريقها البحثي توصيًفا 
لنظام نانوي مذهل ابتكرته مع فريقها يؤدي 
هذا الغرض، أي يعمل كمحرك مجهري دوار، 
النووي  الحمض  من  بنى  بتجميع  يتشكل 

ذاتًيا، ويعمل بالكهرباء.
العالم حالًيا تزايد االعتماد على  يشهد 
الطاقة الكهربية، بدال من الوقود األحفوري، 
في كثير من التطبيقات. ففي األسواق، أخذت 
حصة المحركات التي تعمل بالكهرباء تتزايد 
سريًعا على حساب نظائرها األكثر استخداًما 
من التقنيات المنافسة، كاستخدام محركات 
االحتراق الداخلي، أو القوة العضلية. وُيحتمل 
أن تصبح الكهرباء أيضا مصدر الطاقة األكثر 
على  الميكانيكي  الشغل  لتوليد  شعبية، 
المستوى الميكرومتري والنانوي. وهو ما 
يتطلب تطوير محركات نانوية كهربية عالية 
 ،٢٠٠٣ عام  في  به  ُأفيد  ما  وُيعد  األداء. 
من ابتكار محرك معدني نانوي دوار، يلف 
النانوية،  الكربون  أنابيب  من  محور  على 
أحد المحطات المهمة على طريق تطوير 
تلك التقنية. وقد جرى تشغيل هذا المحرك 
الدوار في ذلك الجهاز عن طريق تعريض 
ثالثة من أقطابه لجهد كهربي بنسق منتظم.

وعلى مدار العقدين اللذين أعقبا ذلك 
الحدث، بزغ الحمض النووي كمادة متعددة 
األغراض، يمكن استغاللها في تصميم األجسام 
النانوية. كما أحرز العلماء أيًضا تقدًما كبيًرا 
في استغالله لصنع ِبنى أكبر وأكثر تعقيًدا، 
في البيئات المائية. وفي عام ٢٠٠٦، شهد 
هذا المجال طفرة بفضل تقنيات طي الحمض 
النووي وتشكيله التي يستخدم فيها العلماء 
شرائط قصيرة من الحمض النووي، تخدم 
كـ«مشابك«، لطي شريط طويل من الحمض 
النووي، وتشكيل بنى ثنائية أو ثالثية األبعاد. 
وتعد هذه الطريقة حالًيا أداة قياسية لتصميم 
األجسام النانوية، مثل الرقائق، واألنابيب، 
والصناديق. ويتزايد حالًيا استخدام البنى التي 
تتشكل من طي الحمض النووي، لالستفادة 
منها كمكونات فرعية ألجهزة أكبر حجما.

وقد سلكت بوم وفريقها البحثي خطوة 
إلى األمام في هذا السياق. إذ أفاد الفريق 
بابتكاره لمحرك دوار، يتشكل ذاتًيا من ركيزة، 
وقاعدة، وذراع دوارة، وهي أجزاء صنعت 
النووي  الحمض  »أوريجامي«  بتقنية  كلها 
)أي طي الحمض النووي وتشكيله(. وُتعد 
بالمقاييس  عمالقة  الثالث  الوحدات  هذه 
الجزيئية )على سبيل المثال، يبلغ طول الذراع 
عها على نحو  الدوارة 55٠ نانومتًرا(. أما تجمُّ
صحيح، بمجرد االنتشار في محلول سائل، 
وعجب،  لدهشة  مثير  إنه  القول  فيمكن 
يضاهيان الذهول الذي ينتاب المرء إذا علم 

أن مسامير ملولبة، سلكت داخل صواميل 
ُألِقي بها معها في غسالة مالبس، في أثناء 

دورة غسيل بالغسالة.
ومن األهمية بمكان أن تشغيل المحرك 
يعتمد على آلية »السقاطات البراونية«، التي 
في  الدوارة  للذراع  عشوائًيا  دوراًنا  تحفِّز 
اتجاه مطلوب، عند تسبب تذبذبات حرارية 
في هذا الدوران، وتمنع دوران الذراع في 
االتجاه المضاد. وفكرة االستفادة من هذه 
العشوائية، بدال من محاولة تثبيطها، تستهوي 
إلى حد هائل الساعين إلى هندسة الماكينات 
المجهرية. ففي هذه الحالة، ُيحفَّز التغلب 
على عشوائية الدوران الناجمة عن التذبذبات 
الحرارية، عن طريق إحداث تفاعل بين مجال 
كهربي متغير دورًيا تتعرض له المنظومة، 
وبين الشكل غير المتماثل للمحرك المشحون 
بطبيعته. غير أن الفهم الدقيق لكيفية تأثير 
المجال الكهربي على الذراع الدوارة، يحتاج 
إلى مزيد من الدراسة، بالنظر إلى أن هذا 
المجال الكهربي يحِدث أيضا تأثيرات أخرى، 
يمكن أن تغير حركة الذراع الدوارة. فمن 
تأثيراته، على سبيل المثال، أنه يحفز سريان 

األيونات خالل الماء حول الجهاز.
جديد،  نانوي  محرك  عن  أقرأ  وعندما 
يكون أول ما يتبادر إلى ذهني، هو تساؤل 
عما إذا كان قادًرا بالفعل على أداء المهام 
الميكانيكية. وال شك أن تطوير الماكينات 
التي تنتج حركة يمكن التنبؤ بها، بدون بذل 
شغل ميكانيكي، يظل إنجاًزا مهًما. فقد تبين 
عبر تاريخ الهندسة، أن لمثل هذه الماكينات 
فوائد عظيمة، إذ يمكن استخدامها كعدادات 
التطبيقات، مثل عدادات قياس  في بعض 
السرعة في المالحة البحرية. فهل يستطيع 
الجهاز الذي ابتكرته بوم وفريقها البحثي أداء 
مهام أخرى بخالف إنتاج حركة موجهة؟ من 
األهمية بمكان، أن واضعي الدراسة أثبتوا 
بالفعل  يستطيع  ابتكروه  الذي  النظام  أن 
تحريك ِحْمٍل معين، من خالل لف نابض 
لولبي جزيئي. ومن ثم، هو بال شك محرك 

بمعنى الكلمة.
ما ثاني ما يخطر ببالي، عندما أقرأ عن 
ذلك  بكفاءة  غالًبا  فيتعلق  نانوي،  محرك 
المحرك. إذ إن كثيًرا من المحركات المجهرية 
االصطناعية، تناظر كفاءتها في استهالك الطاقة 
سيارة تستهلك مليون لتر من الوقود لكل 
١٠٠ كيلومتر تقطعها، وهو ما يحول دون 
التوسع في استخدام تلك المحركات. خلصت 
بوم وفريقها البحثي إلى معادلة يمكن من 
خاللها حساب كفاءة محركهم، بصورة تقريبية، 
عن  الناجم  الطاقة،  فاقد  مقدار  وحساب 
الداخلي  االحتكاك  من  الناشئة  المقاومة 
بالمحرك. غير أن أكثر ما يستنزف كفاءة 
المحرك هو أن األقطاب التي تولد المجال 
الكهربي، توضع حول الجهاز، متباعدة عن 
بعضها بعًضا بعدة ملليمترات، وهي مسافة 
تزيد على طول الذراع الدوارة بمقدار ألف 
مرة. وتعد هذه المسافة ضرورية، لعزل 
تأثير التفاعالت الكهروكيميائية التي تحدث 
عند األقطاب، عن المحركات، لكنها تعني 
أن معظم الطاقة الكهربية ُتفَقد في الطريق 
هذه  على  التغلب  ويحتاج  المحرك.  إلى 

المشكلة إلى فتح علمي آخر.
وقد سبق أن حاججت، بأنه في المستقبل 
سُتستخدم أعداد هائلة من المحركات الدقيقة، 
في توفير الطاقة الالزمة للروبوتات الدقيقة، 
والمواد »النشطة« )التي تحتوي على وحدات 
تستهلك الطاقة إلنتاج حركٍة أو إنتاج تأثير 
ميكانيكي(. ويتسابق المهندسون حالًيا لتحقيق 
هذه التطلعات، من خالل تصميم محركات 
تعتمد على تقنيات تصنيع الِبنى الدقيقة، 
العضوية،  الكيمياء  أو  البيوتكنولوجيا،  أو 
وتفاضل بين عدد من البدائل كمصدر للطاقة، 
مثل الكهرباء، أو الضوء، أو الوقود. على 
تطبيقات  استغالل  يمكن  المثال،  سبيل 
القائمة  األجهزة  البيوتكنولوجيا، في حال 
على ِبنى من الحمض النووي، لصناعة أعداد 
كبيرة من المحركات. ومثلما أوضَحت بوم 
وفريقها البحثي في بحثهم األخير، يمكن 

استخدام الكهرباء كمصدر للطاقة عند تشغيل 
تلك المحركات في الماء. في المقابل، المحرك 
الكهربي الذي ُأفيد بابتكاره عام ٢٠٠٣، ُصِنع 
الموصالت،  أشباه  لتصنيع  ُطورت  بطرق 
ويتم تشغيل ذلك المحرك في حيز مفرغ 
من الهواء، لمنع تكثف الماء على األجزاء 
المحركين  فإن  هنا،  من  منه.  المكشوفة 
ُيَكمِّل أحدهما اآلخر، ويمكن استخدامهما 
في أوساط مختلفة، وتطبيقات متباينة، وهو 
ما يشير إلى أن ثمة متسعا ألكثر من فائز 

واحد في هذا السباق.
ُيعد إنجاز بوم وفريقها البحثي خطوة 
الحمض  تقنيات  مجال  في  لألمام  أخرى 
النووي النانوية، إذ بينوا أن الحمض النووي 
يمكن أن ُيستخدم لصنع محرك يتألف من 
مئات  بضع  أبعادها  تبلغ  متعددة،  أجزاء 
من النانومترات، وتتمتع في الوقت نفسه 
بخصائص ًضبطت بإحكام لتوائم أبعاًدا أصغر 
كثيًرا من تلك التي اتسمت بها المحركات 
المناظرة السابقة، ولتناسب تشغيل المحرك. 
إضافة إلى ذلك، استغل الباحثون المفاهيم 
النظرية التي ُأسفر النقاب عنها بصعوبة، 
عن آليات ُسّقاطات براون، في تصميم نوع 
جديد من المحركات النانوية االصطناعية. 
البحثي، بوجه  إنجاز بوم وفريقها  ويشير 
عام، إلى أننا نقترب من الوصول إلى حد 
الجزيئات، مع  البراعة في مجال هندسة 
تطوير أدوات تتيح تشكيل البنى النانوية 
وتحريكها وتجميعها، وتتمتع بوظائف يمكن 
الخلوية.عن  الجزيئية  اآلليات  تنافس  أن 

»دورية نيتشر«

علــى متــن طائــرة متجهــة إلــى المملكــة 
ــة  ــي المصادف ــمية، جمعتن ــة الهاش األردني
بالجلــوس إلــى جــوار دبلوماســي ســعودي 
ســابق... بطبيعة الحال تعارفنا، ثم تناقشــنا 
حــول أشــياء مختلفــة، رفــع ســتار الشــباك 
الصغير المجاور لمقعده، ســرعان ما أغلقه، 
فقد حجبت العواصف والغيوم كامل رؤيته، 

ليديــر وجهــه متحدثــًا معي:
بمناسبة هذه العواصف والغيوم واألجواء 
الُمناخية المتقلبة، مصر مقبلة على استضافة 
قمة الُمناخ Cop٢٧، في مدينة شــرم الشيخ 
خــالل نوفمبــر المقبــل، كيــف تــرى أهميــة 

القمــة؟ ولماذا تــم اختيار مصر لتنظيمها؟
بطبعــي أحــب هــذا النــوع مــن دردشــة 
الســفر، ال ســيما أننــي هــذه المــرة أصــادف 
دبلوماســيًا عربيًا من دولة شــقيقة، ومهمة، 
فقلــت لــه إن »الدردشــة« هنا بدبلوماســية 
صحافيــة، ودعنــي أبــدأ من النقطــة األعمق 
ــدد  ــي ته ــاخ الت ــر الُمن ــة تغي ــد، قضي األبع
الكوكــب بأكملــه، فمــا يحــدث اآلن بمثابــة 
دورة حضاريــة، تنتقــل مــن مــكان إلــى 
ــى أخــرى، ربمــا  ــا إل مــكان، ومــن جغرافي
يتــراوح عمــر الــدورة الواحدة مــا بين ألفي 
عــام أو ثالثــة آالف عــام، لكــن فــي النهايــة 
يبقــى خــط ســير الــدورة حتميــًا، فبصفتــك 
دبلوماســيًا لــه رؤيتــه الخاصــة فــي منطقتنــا 
العربيــة، ســيتأكد لــك حجــم التغيــرات التي 
مــرت بهــا هــذه األرض العربيــة، فتزامنــت 
حضــارات مــع ذلــك الُمنــاخ الــذي شــخصه 
بدقــة المؤرخــون العــرب القدامــى وعلمــاء 
االجتمــاع، وعلــى رأســهم عبــد الرحمن ابن 
خلدون، صاحب »المقدمة«، وربطوه بصعود 
الحضــارات وانهيارهــا، خصوصًا المشــرقية، 
وتأملــوا كثيــراً فــي االرتبــاط الوثيــق للمناخ 
بعــادات وتقاليــد وهجرات الشــعوب، وهنا 
لــو عــاد بنــا الزمن، إلى أكثر مــن ثالثة آالف 
عــام، فســنجد أن هنــاك حضــارات، تالشــت 
بحكــم عوامل التصحر، ونقص المياه العذبة 
واحتــرار األجــواء، األمــر الــذي انعكس على 
بناة تلك الحضارات، فتوقفوا عن االستمرار، 
بــل وهجــروا أماكنهــم األولــى إلــى أماكــن 

أخــرى بحثــًا عــن منــاخ آمــن.
حــدث ذلــك بالفعل، ولكننــا اآلن أصبحنا 

فــي قبضة مكــر الجغرافيــا والتاريخ.
هنا استوقفني الدبلوماسي العربي الشقيق 
متســائاًل: هل نحن في قبضة الطبيعة ومكر 
الجغرافيا والتاريخ؟ أم أننا ندفع ثمن إفساد 

الُمناخ بأيدينا؟!

قلــت أتفــق معــك، اإلنســان نفســه هــو 
الذي تســبب فــي جزء من هــذه المتغيرات 
الُمناخيــة، مــن خــالل اندفاعــه الحــاد نحــو 
صناعات كثيفة نتجت عنها مخلفات مختلفة، 
ونحو اختياره أنماط حياة اســتهالكية، أثرت 
بالفعــل فــي اضطــراب الُمناخ، لكــن اتفاقي 
معــك فــي هــذه الجزئيــة، ال ينفــي النظــرة 
األخــرى المتعلقة بــدورات الطبيعة، فعليك 
أن تتأمــل فيمــا جرى خالل الفترات الماضية 
فــي القــارة األوروبية، وما أصابها من جفاف 
لألنهــار، وفــي غــرب أميــركا، ومــا يحــدث 
فــي الصيــن، قــد وصل معدل جفــاف األنهار 

فيهــا إلــى ٦٦ نهراً.
فــي المقابــل، كانــت هنــاك تغيــرات 
ُمناخيــة إيجابيــة فــي منطقتنــا العربيــة، لــم 
نشــهدها منذ قــرون، ولعلك تتذكــر األمطار 
الغزيــرة والمســتمرة فــي أكثــر مــن دولــة 
عربيــة، والالفــت للنظــر، أنهــا تســقط فــي 
غيــر مواســمها، وهنــا يمكــن أن تتفــاءل بأن 
منطقتنــا، التــي توصــف بأنهــا األكثــر جفافــًا 
فــي العالم، يمكن أن تصبــح المنطقة األكثر 

اخضــراراً.
برأســه،  الشــقيق  الدبلوماســي  أومــأ 
مستحســنًا هــذا الطرح حــول الُمناخ، لكنني 
عــدت إلــى ســؤاله عن مصــر وقمــة الُمناخ، 
فأجبتــه قائــاًل: أحيلــك إلــى مقولــة العالــم 
والمفكــر الجغرافــي الكبيــر جمــال حمدان، 
عندمــا وصــف مصــر بأنهــا »فلتــة جغرافية، 

يصعــب تكرارهــا فــي أي ركــن مــن أركان 
العالــم«، وهــذا يعنــي أن مصر تكــون دائمًا 
حاضــرة فــي الزمــان والمــكان المناســبين، 
وهــذا المعنــى يتضمــن رؤيتك كدبلوماســي 
بــأن اإلنســان هــو الــذي يتحمــل مســؤولية 
إفســاد الُمنــاخ ويتضمــن أيضــًا رؤيتــي بــأن 
مــا يحــدث، بمثابــة دورة حضاريــة، تعــود 
ــا بعــد غيبــة ليســت بالقصيــرة،  إلــى بالدن
ومــن ثــم فــإن اختيــار مصــر لتنظيــم قمــة 
الُمنــاخ )Cop٢٧( بمدينة شــرم الشــيخ، في 
شــهر نوفمبــر  المقبــل، إنمــا يعكــس إدراك 
وثقــة ســكان الكوكــب بقــدرة مصــر علــى 
تنظيــم مثــل هــذا الحــدث العالمــي، وفــي 
ــد  ــس عب ــر والرئي ــه إدراك مص ــت ذات الوق
الفتــاح السيســي، ألهمية اللحظــة العالمية، 
ــع  ــتراتيجية تض ــة اس ــى صياغ ــدرة عل والق
حــداً للمتغيــرات الُمناخيــة، خصوصــًا تلــك 
المســؤول عنهــا اإلنســان، لــذا، فــإن مصــر 
صاغــت اســتراتيجية وطنية شــاملة ودقيقة، 
وقابلــة للتنفيــذ والتعامــل مــع المتغيــرات 
الُمناخيــة لتكون نموذجــًا لبقية دول العالم، 
خصوصــًا أنها تتحدث أمام هذا العالم باســم 
القــارة األفريقيــة، األكثــر تضــرراً مــن هــذه 
المتغيــرات، ومــن عبــث اإلنســان بالُمنــاخ، 
 ،copإضافــة إلى أن الرؤية المصريــة في ٢٧
تضــع العالم أمــام مســؤولياته، وتدق جرس 
إنــذار للتصــدي لهــذه المخاطــر التــي باتــت 
جــزءاً من تشــكيل وصياغة القــوى المختلفة 

علــى المســرح الدولــي، خصوصــًا أن هــذه 
المخاطــر تتزامن مع أزمــات كبرى، عصفت 
باالقتصــاد العالمــي مثــل: »كوفيــد - ١٩«، 
ــودة  ــة، وع ــية - األوكراني ــرب الروس والح
االصطــدام بيــن مــا هــو شــرقي وغربــي في 
حــرب ســاخنة هــذه المــرة، ومــن ثــم، فإن 
اللحظــة لــم تعد تحتمــل دخول هــذا المارد 
ــث  ــب األرض، ويعب ــي لُيفســد كوك الُمناخ

بمصيــر البشــرية.
قبل أن تســتعد الطائرة للهبوط في مطار 
الملكــة علياء بالمملكــة األردنية الهاشــمية، 
كانــت الدردشــة قد أوشــكت علــى االنتهاء، 
لكننــي أصــررت علــى التأكيــد أن قمة شــرم 
الشــيخ ســتكون فارقــة فــي ترويــض الُمناخ، 
وفــي معادلــة ترتيــب أولويــات العالــم تجاه 
هــذه القضيــة، فطالمــا كانــت مصــر مبادرة 
وســباقة، وصائغــة الســتراتيجيات قابلــة 
للتنفيــذ، لصالــح قارتهــا األفريقيــة، وأمتهــا 
العربيــة، وحتــى لعالمهــا فــي كل عصر.عــن 

ــرق األوسط« »الش

محرك كهربي مجهري من ِبنى من الحمض النووي

ترويض الُمناخ في شرم الشيخ االحتياطي الفيدرالي والعودة إلى اإلبداع 

الثقافة النفسية

اإلنسان هو الذي تسبب في جزء 
من هذه المتغيرات الُمناخية، من 
خالل اندفاعه نحو صناعات كثيفة 
نتجت عنها مخلفات مختلفة

استغل الباحثون المفاهيم النظرية 
عن آليات ُسّقاطات براون، في 
تصميم نوع جديد من المحركات 
النانوية االصطناعية

فبفضل االنتعاش القوي الذي 
طرأ على الطلب الكلي بعد رفع 
اإلغالق سرعان ما انهارت سالسل 
اإلمداد العالمية

إن ثقافة االستشارات النفسية التي 
تتشكل لدى األفراد تنطلق من 
جانب يتمثل في مدى تشكل 
الوعي والحاجة لطلب المساعدة

هنري ِهس

جمال الكشكي

صحفي علمي

كاتب مصري
ستيفن روتش

ندى نسيم

خبير اقتصادي

كاتبة عربية
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اقتصاد

تسهم مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بشكل فعال في بناء اقتصاد قائم على الصناعة 
حيث تركز أهدافها على تعزيز القطاع الصناعي 
إلمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة على وجه العموم 
وذلك من خالل توفير فرص هائلة أمام الشركات 
األجنبية والمحلية العاملة في مختلف قطاعات 

الصناعة لالستثمار في اإلمارة.
وتحتضن »راكز« ما يزيد عن ٧٧٠ شركة 
مخصصة  رئيسية  مناطق  ثالث  في  صناعية 
لمختلف أنشطة الصناعة وهي منطقة الحليلة 
الصناعية الواقعة في أقصى شمال اإلمارة بالقرب 
من ميناء صقر وأكبر الموانئ البحرية في مجال 
الشحن بالجملة في منطقة الشرق األوسط وتعد 
التي  الصناعية  المشاريع  خيارا مثاليا إلنشاء 

تندرج تحت فئة الصناعات الثقيلة.
وكذلك منطقة الحمرا الصناعية الواقعة في 
منطقة الحمرا، وتضم عددا من المشاريع الصناعية 
التي تتراوح بين الخفيفة والثقيلة مع مرافق 
تالئم متطلبات كل شركة على حدة أما منطقة 
الغيل الصناعية فهي الخيار األنسب لتأسيس 
الشركات الصناعية الكبيرة ذات النطاق الواسع.

وتوفر »راكز« تشكيلة واسعة من المرافق 
المالئمة للصناعات في مختلف القطاعات حيث 
تتيح للشركات الصناعية خيار إنشاء مشاريعها 
تشغيل  أو  للتطوير  قابلة  أراضي  قطع  على 
متنوعة  مستودعات  في  الصناعية  عملياتها 
ومستدامة ومصممة حسب الطلب لتناسب 
مختلف األنشطة ، كما يمكن للمستثمرين بناء 
سكن للعمال والموظفين على مقربة من موقع 
أعمالهم أو تأجير المناطق السكنية للموظفين 
والعمال التي توفرها »راكز« لتمكينهم من 
توفير تكاليف التنقل وتسهيل حركة العمال 

من وإلى مواقع أعمالهم.
وتفخر »راكز« بكونها الخيار المفضل للعديد 
من العالمات التجارية العالمية في مختلف 
الصناعات ومنها »أشوك ليالند« رابع أكبر مصنع 
للحافالت على مستوى العالم حيث تزود الشركة 
حافالت النقل العام في الدولة وتصنع حوالي 
٤٠٠٠ حافلة سنويا ومنذ بدايتها في عام ٢٠٠8 
قامت الشركة بتوريد ٢55٠٠ حافلة من مصنعها 

في رأس الخيمة حتى اآلن.
وكذلك »مصنع شاي أحمد« الذي ينتج ٤5 
طنا من الشاي المخلوط يوميا ويتم شحن اإلنتاج 

إلى أكثر من 8٠ دولة حول العالم .
وشركة »ناتشورال دابر« تعد الشركة ضمن 
مجموعة دابر وهي واحدة من أكبر الشركات 
المصنعة لمنتجات العناية الشخصية في الهند 
حيث تتخذ من رأس الخيمة مقرا لها وتورد 
منتجاتها إلى منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا منذ تأسيسها في رأس الخيمة عام ٢٠٠٧.

ومن أهم الشركات الصناعية التي سجلت 
في »راكز« مؤخرا واختارت إمارة رأس الخيمة 
مقرا ألعمالها هي »شركة كيرسوف جلوبال« 
المختصة في قياس أداء المركبات وتوفير الحلول 
الهندسية المتعلقة بتطوير المنتجات وخفض 
التكلفة وهندسة أنظمة التصنيع و«شركة بوالر 
مانيوفاكتشورينج« الرائدة في مجال الهندسة 
المتقدمة وصناعة ألياف الكربون والمنتجات 
المركبة و«شركة راد انترناشيونال« لمقاوالت 
الطرق الرائدة في قطاع اإلنشاءات والتي أنجزت 

العديد من المشاريع في الدولة و«شركة إمبوسال 
األنابيب  إنتاج  في  المتخصصة  ميلز«  ستيل 
المعدنية والمستخدمة في نقل المياه والدعائم.

وكذلك مجموعة سان النمساوية والتي أنشأت 
وحدة صناعية متكاملة لمعالجة غاز الهيدروجين 
الصديق للبيئة والمستخدم في الزراعة وشركة 
رويال جلف إندستريز المتخصصة في مجال إعادة 
تدوير بطاريات الرصاص الحمضية باستخدام 

أحدث التقنيات.
وفي إطار رؤيتها لدعم الشركات الصناعية 
العاملة تحت مظلتها تعاونت »راكز« مع 
دائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيمة 
إلتاحة الفرصة أمام المستثمرين األجانب 
لمزاولة أعمالهم خارج حدود المنطقة الحرة 
ليصلوا إلى السوق المحلي عن طريق نظام 

الترخيص المزدوج.
كما وقعت »راكز« مذكرة تفاهم مع مصرف 
اإلمارات للتنمية المعني بتمكين أجندة التنويع 
االقتصادي والتحول الصناعي لدولة اإلمارات 

بهدف تعزيز بيئة األعمال في القطاع الصناعي 
بالدولة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بشكل 
خاص وبموجب االتفاقية يقدم مصرف اإلمارات 
للتنمية حلوال مالية مبتكرة للشركات العاملة 
على  مساعدتها  بهدف  »راكز«  مظلة  تحت 

النمو والتوسع.
ويمكن للمؤسسات المستفيدة من الحلول 
أعمالها عبر عدة  لتطوير  استخدامها  المالية 
خيارات بينها بناء منشآت جديدة وشراء أو 
استئجار منشآت موجودة واالستحواذ على أصول 

مادية وتطويرها وصيانتها.
جدير بالذكر أن إمارة رأس الخيمة تعد 
مركزا صناعيا بارزا في دولة اإلمارات نظرا 
لما تتميز به من موقع جغرافي استراتيجي 
وبنية تحتية متطورة ووفرة مقومات الصناعة 
والمواد الخام وتواجد مراكز لوجستية عدة 
في اإلمارة حيث تلعب جميع هذه العوامل 
دورا محوريا في جذب مختلف االستثمارات 
العالمية من مختلف الصناعات والقطاعات.وام

أعلنــت دبــي للمقاصــة، أول شــركة 
مقاصــة مســتقلة فــي المنطقــة والتابعــة 
لســوق دبــي المالــي، أمــس  عــن حصولها 
ــة  ــة األوروبي ــن »الهيئ ــراف م ــى اعت عل
 ESMA واألســواق«  الماليــة  لــألوراق 
كشــركة تقاص مركزي من المستوى األول 
فــي بلــٍد ثالــٍث، لتكــون بذلــك أول شــركة 
مقاصــة خــارج المناطق الحــرة تحوز هذا 

االعتــراف فــي الشــرق األوســط.
ويمّكــن هــذا االعتــراف دبــي للمقاصة 
مــن توســيع خدماتها وأنشــطتها من خالل 
أعضــاء التقــاص فــي االتحــاد األوروبي في 
وقــت تســتقطب فيه إمــارة دبــي اهتمامًا 
كبيــرًا مــن المســتثمرين الدولييــن بفضــل 
نجاحهــا فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها لتطويــر 
األســواق الماليــة بوتيــرة ســريعة، والتــي 
ــز نمــو وتنــوع ســوقها  ــى تعزي تهــدف إل
ــة  ــتثمارات األجنبي ــذب االس ــي وج المال

والمتعامليــن إليــه.
ــة  ــة األوروبي ــراف »الهيئ ويعكــس اعت
لــألوراق الماليــة واألســواق« قــوة اإلطــار 
التنظيمــي والبنيــة التحتيــة لشــركة دبــي 
للمقاصــة، والتــي تتوافــق تمامــًا مع أعلى 

المعاييــر الدوليــة.
وقــال حامــد علــي، الرئيــس التنفيــذي 
ــي: »  ــي وناســداك دب ــي المال لســوق دب
فخــورون جــدًا بنيــل هــذا االعتــراف الهام 
ــي  ــارزًا لشــركة دب ــل إنجــازًا ب ــذي يمث ال
للمقاصــة ومحطــة مهمــة فــي مســيرتها. 
ــه المباشــرين  وبفضــل اإلشــراف والتوجي
ــال  ــواق الم ــر أس ــة تطوي ــل لجن ــن قب م
والبورصــات، تعــزز أســواق دبــي الماليــة 
ــتثمرين  ــا للمس ــد جاذبيته ــها وتتزاي أسس
ــركة  ــا كش ــراف بن ــع االعت ــن. وم الدوليي
علــى  قادريــن  بتنــا  مركــزي،  تقــاص 
توفيــر خدمات التقــاص والتســوية لجميع 
المعامــالت المحليــة والدوليــة، وهــو مــا 
يزيــد جاذبيــة أســواق دبــي الماليــة لــدى 

ــن«. المســتثمرين الدوليي
وأضــاف حامــد علــي: »منــذ تأسيســها 
فــي عــام ٢٠٢٠، نجحــت دبــي للمقاصــة 
فــي إحــداث تغييــر جــذري فــي خدمــات 

المقاصــة فــي دولــة اإلمــارات مــن خــالل 
اعتمــاد بنيــة تحتيــة وتكنولوجيــا متطورة 
للســوق المالــي. ويدعــم ذلــك إدارة قوية 
للمخاطــر وعمليــات تســوية مؤتمتــة وفق 
أحــدث المعاييــر. ومتفائلــون بالتطــورات 
التــي تشــهدها األســواق الماليــة في دبي، 
والتي تبشــر بالعديد مــن الفرص الجديدة 
فــي المســتقبل، مع مواصلة ســعينا لجعل 
دبــي للمقاصــة شــريك التســوية األول 

للمتعامليــن في الســوق«.
مــن جهتهــا رحبــت ســعادة الدكتــورة 
مريــم الســويدي، الرئيس التنفيــذي لهيئة 
األوراق المالية والسلع، بهذا اإلنجاز الذي 
يأتــي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق 
األهداف االســتراتيجية ذات الصلة بتعزيز 

تنافســية األســواق المالية.
وأضافــت: »يعكــس هــذا االعتراف من 
قبــل جهــة تنظيمية عالمية المســتوى قوة 
ــي  ــة ف ــة لألســواق المالي األطــر التنظيمي
اإلمــارات والتزامهــا بأعلــى مســتويات 
الفعالية وإدارة المخاطر والتقيد بالمعايير 
العالميــة، األمــر الــذي ســينعكس بصــورة 
إيجابيــة علــى قــدرة أســواق المــال فــي 
مــن  المزيــد  جــذب  علــى  اإلمــارات 

االســتثمارات األجنبيــة.«
ولفتــت ســعادتها إلــى أن هــذا اإلنجــاز 
يعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة 
اإلمــارات تجــاه المســتثمرين، وما وصلت 
إليــه أســواقنا مــن تطــور وتنافســية علــى 
المســتويين اإلقليمي والدولي، ُمعتبرة أن 
هــذا االعتــراف يمثــل جــزءًا مــن سلســلة 
جهود الهيئة المســتمرة لالرتقاء باألسواق 

إلــى مصاف أســواق الــدول المتقدمة.
مــن جانبهــا، علقــت فاطمــة بــن قداد، 
المديــر العــام لشــركة دبــي للمقاصــة: » 
يمثــل اعتــراف ’الهيئــة األوروبيــة لألوراق 
المالية واألســواق‘ بدبي للمقاصة كشــركة 
تقاص مركزي من المســتوى األول في بلٍد 
ثالٍث شــهادًة أخرى علــى ريادتنا في دولة 
اإلمــارات والمنطقة ككل. وســيمكننا هذا 
االعتــراف مــن تقديــم خدمــات المقاصــة 
لشــريحة أوسع من المستثمرين الدوليين، 
وبالتالــي دعــم مســاعي دبــي المتواصلــة 
لتطويــر أســواقها الماليــة. كمــا أنه يعكس 
تطــور تقنياتنــا وعملياتنــا وأطــر إدارة 
المخاطر واتســاقها مع أفضل الممارســات 
الدوليــة. ونحــن نعمــل بشــكل وثيــق مــع 
العديــد مــن المؤسســات الماليــة لتوســيع 
نطــاق الخدمــات التــي نقدمهــا، بمــا فــي 
ذلــك الترحيــب بأعضــاء جــدد ضمــن فئــة 
عضويــة التقــاص العــام، إذ قمنــا مؤخــرًا 
بترخيــص عــدد مــن المؤسســات الدوليــة 
واإلقليميــة الرائــدة كأعضــاء تقــاص عــام، 
وذلــك فــي إطــار ســعينا لتوفيــر خدمــات 
مقاصة فعالة ألعضاء التداول في السوق«.

ــعة  ــهور التس ــالل الش ــت: » »خ وقال
ــي  ــى مــن العــام ٢٠٢٢، أنجــزت دب األول
للمقاصــة عمليــات تقاص لصفقــات بقيمة 
٦٩.5 مليــار درهــم، وهو ما يعكس وتيرة 
النمو السريعة والتطور الكبير في األسواق 
الماليــة التي نخدمهــا. ونتوقع ارتفاع هذا 
الرقم في ضوء طموح دبي لترســيخ أسس 
أســواقها المالية وتوســيع رقعة انتشــارها. 
ونتطلــع فــي شــركة دبــي للمقاصــة إلــى 
لعــب دور بــارز فــي هــذه العمليــة كجهة 

مقاصــة مركزيــة مفضلة«.وام

»راكز« الوجهـة المــثالية للصــناعــــات العــالمــيـة »دبي للمقاصة« تحصل على اعتراف »الهيئة األوروبية لألوراق المالية واألسواق«

انطلقت أمس فعاليات كرنفال العالمات التجارية 
الكبرى في كوكا كوال أرينا في دبي، وتقام الفعالية 
على مدى خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا 
إلى العاشرة مساًء مع دخول مجاني وتوفير مواقف 

مجانية للمتسوقين.
ومن جانبه قال صالح الهاشمي الرئيس التنفيذي 
لبراندز فور يو: يستهدف كرنفال العالمات التجارية 
الكبرى توفير خصومات مذهلة، ليكون بمثابة جسر 
يصل المستهلك إلى أرقى العالمات التجارية. ويمثل 
الكرنفال فرصة مثالية للتسوق وشراء الهدايا ألحبائكم 
والحصول على أحدث منتجات الموضة واإلكسسوارات 
حول العالم. وندعو الجميع للقدوم واالستفادة من 
الصفقات المربحة على مدى األيام القليلة المقبلة”.

وتوفر العالمة التجارية »براندز فور يو« للمتسوقين 
في المعرض العديد من العالمات التجارية المشهورة 
التي تشمل العطور والحقائب والساعات والنظارات 
وإكسسوارات  الراقية  واأللبسة  واألحذية  الشمسية 
الموضة ومستحضرات التجميل من أشهر العالمات 

التجارية الفاخرة حول العالم.
يعد كرنفال العالمات التجارية الكبرى أحد أبرز 
من  يحصلوا  أن  للمتسوقين  يمكن  التي  الفعاليات 
خاللها على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل 
عليها  الحصول  يمكن  راقية  تجارية  ماركات  أسماء 

بأسعار مخفضة.

تقام الفعالية على مدى خمسة أيام

كرنفال العالمات التجارية الكبرى ينطلق في كوكا كوال أرينا بدبي

 صالح الهاشمي: كرنفال العالمات التجارية الكبرى جسر يصل 
المستهلك إلى أرقى العالمات التجارية

الكرنفال فرصة مثالية للتسوق وشراء الهدايا والحصول على 
أحدث منتجات الموضة واإلكسسوارات

العالمة التجارية »براندز فور يو« توفر للمتسوقين في المعرض 
العديد من العالمات التجارية المشهورة

تشكيلة واسعة من المنتجات تحمل أسماء ماركات تجارية راقية 
يمكن الحصول عليها بأسعار مخفضة

توفير إكسسوارات الموضة ومستحضرات التجميل من أشهر 
العالمات التجارية الفاخرة حول العالم

أبوظبي - الوطن

نجاح تنفيذ استراتيجية 
دبي لتطوير األسواق 

المالية وتعزيز نمو وتنوع 
سوقها المالي وجذب 
االستثمارات األجنبية 

»االعتراف« يمّكن دبي 
للمقاصة من توسيع 

خدماتها وأنشطتها من 
خالل أعضاء التقاص في 

االتحاد األوروبي
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اقتصاد
ارتفــع حجــم التمويــالت االئتمانيــة 
الممنوحــة مــن البنــوك الوطنيــة لقطاعــي 
ــو  ــة، بنح ــي الدول ــة ف ــارة والصناع التج
٤٠.٢ مليــار درهــم خــالل ١٢ شــهرًا، وفق 
ــارات المركــزي. إحصــاءات مصــرف اإلم

الرصيــد  أن  اإلحصــاءات  وأظهــرت 
ــوك  التراكمــي لالئتمــان المقــدم مــن البن
الوطنيــة إلــى قطاعــي التجــارة والصناعــة، 
وصــل إلــى ٧٢٢ مليــار درهــم فــي نهايــة 
يوليــو الماضــي، مقابــل نحــو ٦8١.8 مليار 
درهم في يوليو ٢٠٢١، بزيادة بنسبة ٩.٪5.

ووفق اإلحصاءات، زاد الرصيد التراكمي 
لالئتمــان المقــدم من البنــوك الوطنية إلى 
قطاعــي التجــارة والصناعــة خالل الســبعة 
ــى مــن العــام الجــاري بنحــو  أشــهر األول
ــار درهــم أو مــا نســبته ٦٢.٪5  ٣8.٤ ملي
ــي  ــم ف ــار دره ــو ٦8٣.٦ ملي ــل نح مقاب

ديســمبر ٢٠٢١.
ــة  ــالت االئتماني ــادل حجــم التموي ويع
الممنوحــة مــن البنــوك الوطنيــة لقطاعــي 
التجــارة والصناعــة فــي الدولــة ما نســبته 
ــي  ــد التراكم ــي الرصي ــن إجمال 8٩.٦٪ م
لالئتمــان الممنوح للقطاعيــن والبالغ 8٠٦ 
مليــار درهــم فــي نهايــة يوليــو الماضــي، 
فيمــا بلغــت حصــة البنــوك األجنبيــة نحــو 

١٠.٤٪ بمــا قيمتــه 8٤ مليــار درهــم.
وزاد االئتمــان المقــدم مــن البنــوك 
األجنبيــة إلــى قطاعــي التجــارة والصناعــة 
علــى أســاس شــهري بنســبة ٠.٦٪ مقابــل 

نحــو 8٣.5 مليــار درهم فــي يونيو ٢٠٢٢، 
مــا يعني زيــادة تعــادل 5٠٠ مليون درهم 

خــالل شــهر يوليــو فقــط.
وبحســب إحصاءات المصرف المركزي، 
وصــل الرصيــد التراكمــي لالئتمــان المقدم 
من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي 
التجارة والصناعة لنحو ٣58.٣ مليار درهم 
فــي نهايــة يوليــو الماضــي، فيمــا بلــغ نحو 
٣٤٩.٣ مليــار درهــم للبنــوك الوطنيــة فــي 
إمارة أبوظبــي، و٩8.٤ مليار درهم للبنوك 

الوطنيــة في اإلمــارات األخرى.
فــي ســياق أخــر، وصــل رصيــد مصرف 
اإلمارات المركزي من الذهب ١١.5٦ مليار 

درهــم فــي نهايــة يوليــو الماضــي، وفــق 
بيانات النشــرة اإلحصائية الصــادرة اليوم.

ــزي  ــرف المرك ــد المص ــر أن رصي يذك
مــن الذهــب شــهد نمــوًا ملحوظــًا خــالل 
ــى ٩٦١.8  ــًا إل ــة مرتفع ــنوات الماضي الس
ــة  ــة ٢٠٢٠ مقارن ــي نهاي ــم ف ــار دره ملي
مــع ١.١٣٤ مليــار درهــم في نهايــة ٢٠١8 
ــة ٢٠١٩. ــار درهــم فــي نهاي و٤.٠٤٤ ملي

األصــول  ضمــن  الذهــب  وينــدرج 
المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، 
وتشــمل أمواال ســائلة، وشــهادات إيداع، 
وأوراقــا ماليــة محتفظــا بهــا حتــى تاريخ 

االستحقاق.وام

استضاف مقر المبرمجين أحد مبادرات 
“البرنامــج الوطنــي للمبرمجيــن”، هــاكان 
كوتــش المؤســس الشــريك ونائــب رئيــس 
مجلــس اإلشــراف علــى منصــة “أوتــو ون” 
الرقميــة الرائدة في بيع وشــراء الســيارات 
المســتعملة، فــي جلســة تفاعليــة ضمــن 
مقــر اإللهــام، لتســليط الضــوء علــى قصــة 
نجاحــه فــي إنشــاء شــركة رقميــة ملياريــة 
تعتبــر منصــة رائــدة في ومشــاركة تجربته 
ضمــن »مقــر اإللهــام«، بحضــور نخبــة من 
الشــباب والمبرمجين وأصحــاب المواهب 

الرقميــة واألفــكار اإلبداعية.
وأكــد هاكان أن الشــركات الرقمية هي 
المســتقبل الجديد من ريادة األعمال الذي 
يعتمــد علــى أساســيات تركــز علــى طــرح 
ــرة والجديــدة للمجتمــع  األفــكار المبتك
وتسهيل تقديمها لألفراد من خالل المجال 
الرقمــي وكيفيــة تطوير المنصــات الرقمية 
وجــذب أكبــر عــدد مــن المتعامليــن مــن 
كافــة دول العالــم الســتفادة مــن الخدمــة 
الرقميــة المبتكــرة وربط العالم في شــبكة 
واحــدة تــدار بطريقة ذكيــة وغير تقليدية.

وقــال : “نحــن اليوم نديــر منصة رقمية 
رائــدة لــم تكن موجــودة منذ أعــوام قليلة 
وهذا ما يؤكد أن الوقت ليس هو التحدي 
الحقيقــي للنجــاح، بــل أن إيجــاد األدوات 
الصحيحــة والفكــر الواضــح ومــدى ســعيك 
لمنفعــة المجتمع هو ما يؤدي إلى ازدهار 
الشــركة الرقمية بشــكل صحيح وناجح “.

ــة تطــور  ــخ ورحل وشــارك هــاكان تاري
منصتــه الرقميــة التــي أصبــح يشــرف 
عليهــا اليــوم بــدون الحاجــة إلــى متابعتهــا 
بشــكل مســتمر، حيــث تنجــح بتنظيــم 
عالقــات المتعامــل مــع البائــع، كما شــارك 
ــذي  ــة ال ســر نجاحــه فــي شــركته الرقمي
يكمــن فــي تســهيل تجربــة المتعامــل فــي 
ــي  ــه ف ــة تحديات ــات ومعرف ــي الخدم تلق
ــبة  ــول مناس ــكار حل ــة المجــاالت البت كاف
وضمــان جــودة حيــاة المتعامــل وتعامالته 
الرقميــة بأبســط الحلــول والخطــوات مــا 
يــؤدي إلــى جــذب جمهــور أكبــر وشــركة 

رقميــة مزدهــرة بشــكل مســتدام.

ويحــرص “مقــر اإللهــام” على اســتضافة 
نخبــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن لشــركات 
رقميــة ملياريــة ضمــن جلســات تفاعليــة 
ــم  ــص نجاحه ــى قص ــوء عل ــليط الض لتس
خــالل  والملهمــة  الرائــدة  وتجاربهــم 
ــزرع  ــا ل ــم التكنولوجي ــي عال مســيرتهم ف
الشــغف عنــد المبرمجيــن الشــباب لتنمية 
قدراتهــم وخبراتهــم وتحفيزهم ليشــاركوا 
ــة  ــول تكنولوجي ــكار حل ــي ابت ــة ف بفاعلي

ــتقبلية. ــات المس للتحدي
وتســهم مبــادرة مقــر اإللهام فــي إتاحة 
االســتفادة من قصــص نجاح وتجارب نخبة 
ــر  ــة وأكب مــن مؤسســي الشــركات الرقمي
المؤثريــن والمتميزيــن فــي مجــال الــذكاء 
االصطناعــي والملهميــن فــي التكنولوجيــا 
ضمن جلســات حوارية تعــزز التفاعل لدى 
المهتميــن في التكنولوجيا وتحفز قدراتهم 
والفضــول المعرفــي لديهــم لوضــع بصمــة 

متميــزة فــي مجــال الــذكاء االصطناعي.
ويجمع مقر اإللهام الشــباب والمهتمين 

بالبرمجــة والتقنيــات التكنولوجيــة فــي 
جلســات ملهمــة ســابقة ســتيف وزنيــاك، 
ــل  ــركة آب ــين لش ــركاء المؤسس ــد الش أح
ــي  ــز ف ــتيف جوب ــرب س ــل بق ــث عم حي
المراحــل األولــى لشــركة آبــل، وعمــل في 
مرحلــة التأســيس علــى جهــازّي “آبــل-”١ 
و”آبل-٢”، وغاري فيانيرتشــوك، أحد أكثر 
مؤثري منصات التواصل االجتماعي نشــاطًا 
ــة  ــال الشــبكة العنكبوتي ــي مج وشــهرة ف
٣.٠ وتقنيــة البلــوك تشــين والرمــوز الغير 
قابلة لالســتبدال، وشيريل ساندبرج، رائدة 
األعمــال األمريكيــة التــي تشــغل منصــب 
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي شــركة 
“ميتا” والمؤسســة لشركة “لين إن أورغ”، 
وويــل.آي.آم، رائد األعمال التقني والفنان 
الرقمي وأحد األعضاء المؤسســين لشــركة 
“بيتس” المتخصصة في التقنيات الملبوسة 
أو التقنيــات القابلــة لالرتــداء باإلضافة إلى 
تقنيــات الســمعيات، والتــي تم االســتحواذ 
عليهــا الحقــا مــن قبــل شــركة “آبــل” فــي 
عام ٢٠١٤ وآدم تشــاير، الشــريك المؤسس 
لخدمــة “ســيري” و”فــي آي فــي البــس” 
وعضو مؤسس وشريك في “تشينج أورغ”.

ــوق  ــي الس ــد مؤسس ــاكان أح وكان ه
ــتعملة  ــيارات المس ــد للس ــي الرائ األوروب
ــي بورصــة فرنكفــورت  ــوم ف المــدرج الي
لــألوراق الماليــة والــذي يعمــل بــه أكثــر 
مــن ٦5٠٠ موظــف فــي أكثر مــن ٣٠ دولة 
ــرادات ســنوية حققــت ٤  ــا بإي فــي أوروب

مليــار يــورو عــام ٢٠٢١.
ــن  ــر المبرمجي ــر أن مق ــر بالذك الجدي
يهــدف إلــى بنــاء وتأهيــل جيــل جديد من 
المبرمجيــن، وتعزيــز قدراتهــم ومهاراتهم 
والتكنولوجيــا،  البرمجــة  فــي مجــاالت 
ــرات الالزمــة  ــاألدوات والخب وتمكينهــم ب
فــي أهــم المجــاالت المســتقبلية، وتوفيــر 
أفضــل الفــرص لهــم، وتهيئــة بيئــة حاضنة 
ومحفــزة ألصحــاب المواهــب والمهــارات 
البرمجيــة، ليبدعــوا فــي تنفيــذ وتصميــم 
المستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، 
بما يرســخ ريادة اإلمــارات وموقعها مركزًا 
عالميــًا للمبرمجين واالقتصــاد الرقمي.وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة 
االراضــي واالمــالك فــي دبــي أكثر مــن ١.٩ 
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس 
ــار  ــة ١.٢٩ ملي ــة بقيم ــجيل ٤١8 مبايع تس
درهــم، منهــا ١8 مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
١١٣.5٧ مليون درهم و٤٠٠ مبايعة للشقق 

والفلــل بقيمــة ١.١8 مليــار درهــم. 
وقد جاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة 
58 مليــون درهــم فــي منطقة نخلــة جميرا 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ١١ مليــون درهــم في 
منطقــة جميــرا االولى تليها مبايعة بقيمة ٧ 
مليــون درهم في منطقة ام ســقيم االولى. 
وقــد تصــدرت منطقــة الحبيــه الخامســة 
ــات إذ  ــدد المبايع ــث ع ــن حي المناطــق م
ســجلت ٤ مبايعــة بقيمــة 8 مليــون درهــم 
وتلتهــا منطقة جبــل علي األولى بتســجيلها 
٢ مبايعــة بقيمــة ٧ مليون درهم وثالثة في 
مجمــع دبــي لالســتثمار الثاني بتســجيلها ٢ 

مبايعــة بقيمــة 5٣٧ الــف درهم. 
أمــا فيمــا يتعلق بأهــم مبايعات الشــقق 
ــة 55  ــة بقيم ــاءت مبايع ــد ج ــل فق والفل
مليــون درهــم بمنطقــة نخلة جميــرا كأهم 
المبايعــات تلتهــا مبايعــة بقيمــة ٣٦ مليــون 
درهــم فــي منطقــة نخلــة جميــرا وأخيــرا 
مبايعــة بقيمــة ٣٤ مليون درهم في منطقة 

ــرج خليفة.  ب
وقــد تصــدرت منطقــة الخليــج التجــارى 
المناطــق مــن حيث عــدد مبايعات الشــقق 
ــل إذ ســجلت ٤٩ مبايعــة بقيمــة ٧8  والفل
مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة نخلــة جميرا 
بتســجيلها ٣٦ مبايعــة بقيمــة ٣٦٠ مليــون 
درهم وثالثة في ام ســقيم الثالثه بتسجيلها 

٣١ مبايعــة بقيمــة ٩٢ مليــون درهــم. 
وسجلت الرهونات قيمة قدرها ٦٦٦.٣٧ 
مليــون درهــم منهــا ١٧ رهونــات أراضــي 

بقيمــة ١٣5.٣٧ مليون درهم و٧5 رهونات 
فلــل وشــقق بقيمة 5٣٠.٩٩ مليــون درهم، 
وكان أهمهــا بمنطقــة الممــزر بقيمــة ١85 
مليــون درهــم وأخــري فــي منطقــة جبــل 

علــي األولــى بقيمــة ١١٤ مليــون درهم. 
وامــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل ١٣ 
هبة بقيمة ٣٤.٧٤ مليون درهم كان أهمها 
بمنطقــة جميــرا االولــى بقيمــة ١٩ مليــون 
درهــم وأخــري فــي منطقــة مرســى دبــي 

بقيمــة ٦ مليــون درهــم.

نظمــت القمــة العالميــة للشــركات 
ــال ومســؤولي  ــادة األعم ــع ق ــاء م لق
الشــركات العالميــة وكبــرى الشــركات 
والمؤسســات الحكوميــة فــي دبــي 
حضرهــا ١٠٠ من رجال األعمال وذلك 
للتعريــف بالقمة وبرنامج كأس العالم 

لكبــار الشــخصيات فــي دبــي.
وقــدم برنــارد كيــازو، رئيــس القمة 
العالمية للشركات وبرنامج كأس العالم 
لكبــار الشــخصيات فــي دبــي، عرضــًا 
عــن القمــة تطــرق خالله إلــى الجهود 
الهائلــة التــي تبذلهــا دائــرة االقتصــاد 
والســياحة فــي دبــي، لدعــم فعاليــات 
األعمــال والســياحة والنمــو االقتصادي 
فــي المنطقة الســيما بعد النجاح الذي 

حققــه معــرض »إكســبو ٢٠٢٠ دبي«.
ويجمــع برنامــج كأس العالــم لكبــار 
الشــخصيات في دبــي صناع القرار من 
أكبــر 5٠٠٠ شــركة عالميــة وصناديــق 
االســتثمار الكبــرى، باإلضافة إلى رعاة 
وأنديــة ودوريــات كــرة القــدم لبحــث 
القضايــا العالميــة والخاصــة بقطاعــات 
ذات الصلــة، وكذلــك عقــد الشــراكات 
التي من شــأنها المســاهمة في صياغة 
مســتقبل االقتصــاد العالمــي بالتزامــن 

مــع فعاليــات كأس العالم ٢٠٢٢.
جلســات  مــن  القمــة  وتتألــف 
قطاعــات  حــول  مغلقــة  حواريــة 
االقتصــاد، األعمال والتجــارة، الصحة، 
التعليم، الصناعة، اإلعالم، التكنولوجيا 

والرياضــة.
وســيقتصر حضور الدورة االفتتاحية 
للقمــة العالميــة للشــركات التــي تنظم 
بدعــم مــن دائــرة االقتصاد والســياحة 
فــي دبــي خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 
٢١ نوفمبــر إلــى ١5 ديســمبر المقبــل 

علــى أصحــاب الدعــوات الحصرية.
وتهــدف القمة إلى دفع عجلة النمو 
االقتصــادي علــى الصعيديــن المحلــي 
والعالمــي، وإتاحــة الفرصــة أمام رواد 
ــة  ــم التجاري ــة أعماله ــال لمتابع األعم
ــم،  ــات كأس العال ــاء حضــور مباري أثن
باإلضافــة إلــى دعــم النمــو االقتصادي 
والســياحة فــي دول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة.وام

أجــرى مركز بحوث الــذكاء االصطناعي 
والعلــوم الرقميــة ضمــن معهــد االبتــكار 
التكنولوجــي، مركز البحــث العلمي الرائد 
عالميــًا وذراع األبحــاث التطبيقيــة التابــع 
لمجلــس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في 
أبوظبــي، بالتعــاون مــع »جرينيــر ويف«، 
الشــركة الناشــئة المختصــة بالتكنولوجيــا 
العميقــة في مجــال الهوائيات، أول تجربة 
لألسطح العاكسة الذكية متعددة االنعكاس 
والشــاملة للجيــل الســادس مــن االتصاالت 

عنــد تــردد ٢٧ جيجــا هرتز.
تســتخدم التجربــة عــدة وحــدات مــن 
األسطح العاكسة الذكية الموزعة بالصورة 
األمثــل لضمان تشــغيل فيديــو عالي الدقة 

بسالســة عبر جهــاز اســتقبال جوال.
وتشــّكل التجربــة المبــادرة األولــى من 
نوعهــا لالســتفادة مــن وحــدات األســطح 
العاكســة الذكيــة متعــددة االنعــكاس، 
ــة  ــة ديناميكي ــق بيئ ــى خل ــاعد عل وستس
لتعميــم شــبكات الجيــل الجديــد، حيــث 
أحــد  الذكــي  العاكــس  الســطح  يعــد 
ــادس..  ــل الس ــية للجي ــات الرئيس الممكن
ــت ســابقًا تجــارب أوضحــت  بينمــا ُأجري
إمكانــات األســطح العاكســة الذكيــة فــي 
تحســين أداء االتصــاالت، وتعــد هذه أول 
تجربة تســتخدم عدة وحدات غير منسقة 
من األســطح العاكســة الذكية، مما يجعلها 

حدثــًا مهمــًا وتاريخيــًا.

وتتماشــى التجربــة مــع هــدف تعزيــز 
مشــهد التكنولوجيــا المتقدمة فــي الدولة 
ــارات  ــي، واإلم ــور أبوظب ــاء بحض واالرتق
ككل، كرائــدة جادة فــي تكنولوجيا الجيل 

الســادس فــي المنطقــة.
وبصفتهــا شــركة رائــدة فــي تكنولوجيا 
االتصاالت المبتكرة لتقديم حلول متطورة 
في مجال ما بعد شــبكات الجيل الخامس، 
من بين مجاالت أخرى، صممت تكنولوجيا 
ــي  ــف الســطح العاكــس الذك ــر وي جريني
بمكونــات جاهــزة تتيــح التحكــم الكامــل 
فــي الموجــة الكهرومغناطيســية المؤثــرة 

وتعكســها فــي االتجــاه الصحيح.
لمختلــف  المصمــم  الحــل  ويســمح 
الخدمــات  ومقدمــي  القطاعــات 
ــال  ــالك اتص ــراد بامت ــتخدمين األف والمس
ــس،  ــل الخام ــبكات الجي ــر ش ــن عب محّس
خصوصًا في المناطق ذات اإلرسال السيئ.

ويجمع مركز بحوث الذكاء االصطناعي 
ــار  ــة علمــاء وباحثيــن كب ــوم الرقمي والعل
فــي مجــال االتصــاالت والشــبكات لتطوير 
خوارزميــات وتكنولوجيــا أساســية تحّســن 
ترابــط االتصــاالت عبــر اســتغالل خصائص 
األســطح التــي يمكــن التحكم فيهــا رقميًا. 
ــي اتحــادات  ــز بنشــاط ف ويشــارك المرك
مختلفــة لتحويل النمــوذج الجديد للبيئات 

الالســلكية الذكيــة إلــى واقــع ملموس.
وقــال البروفيســور مــروان ديبــاه، كبير 

الباحثيــن لــدى مركــز بحــوث الــذكاء 
االصطناعي والعلوم الرقمية ضمن المعهد، 
تعليقــًا علــى التجربــة: »يقتــرب تحقيــق 
ــوم  ــع مدع ــى مجتم ــول إل ــا بالوص هدفن
ــا الجيــل الســادس، وســيتحول  بتكنولوجي
ــي  ــا سيســهم ف ــع ملمــوس، مم ــى واق إل
توحيد التجارب البشرية عبر كل المنصات، 
المادية منها والرقمية. ونتطلع إلى العمل 
ــة  ــر ويــف علــى هــذه التجرب مــع جريني
إلثبات مفاهيم رئيسية وتكنولوجيا أساسية 
باتجاه تحقيق رؤيتنا المشــتركة في مجال 

اتصــاالت الجيل الســادس«.
وقــال جيفــروي ليروســي، الرئيــس 
التنفيــذي والعلمــي لالســتراتيجية لشــركة 
جرينيــر ويــف: »يتمثــل هدفنا فــي إثبات 
تخطي التكنولوجيا األساسية لدينا للحلول 
الحديثة الســائدة بأشــواط، وقابلية تكيفها 
ــيع  ــهولة توس ــات وس ــف البيئ ــع مختل م
نطاقها. وتشكل تجربتنا مع المعهد أساسًا 
ــة واســتراتيجية مــع  ــًا لشــراكة طويل أولي
معهــد رائــد فــي منطقــة مجلــس التعــاون 

الخليجي«.
وســتدعم تجربة السطح العاكس الذكي 
مصداقية المعهد كمحرك رئيسي لشبكات 
الجيل الســادس المســتقبلية في المنطقة، 
إلــى جانــب رعاية التعــاون الدولي لتعزيز 
منظومــة التكنولوجيــا المتقدمــة في دولة 

اإلمارات.وام

األســهم  أســواق  ســيولة  تجــاوزت 
ــار درهــم فــي  المحليــة حاجــز ١.8 ملي
ختــام تعامــالت أمــس، مــع تركزهــا 
بشــكل رئيســي في أســهم القطاع المالي 

ــي. ــاري والمصرف والعق
وتوزعــت الســيولة بواقــع ١.5٢ مليار 
درهم في سوق أبوظبي لألوراق المالية 
و٣٠٤.٦ مليــون درهــم فــي ســوق دبــي 
المالــي، بعــد التداول على ٣٩5.٣ مليون 
ســهم عبــر تنفيــذ أكثــر مــن ١٩.5 ألــف 

. صفقة

ــي  ــوق أبوظب ــر س ــق مؤش ــد أغل فق
ــتوي ٣5.٩855  ــد مس ــس ١5” عن “فادك
نقطــة، فيما وصل مؤشــر فوتســي ســوق 
أبوظبــي العــام “فادجــي” إلــى مســتوي 
٩8٩١.٩8 نقطــة، فيما بلغ مؤشــر ســوق 

دبــي العــام مســتوي ٣٣5١.١٤ نقطــة.
وارتفــع فــي ســوق أبوظبــي، ارتفــع 
“موانــئ أبوظبــي” ٦.5٪ و”ملتيبــالي” 
ــي  ــاز” ١.٢8٪ و”أبوظب ــة غ ٣.٤٪ و”دان
اإلسالمي” ٠.٩5٪ و”طاقة” ٠.٤٪، وتصدر 
“العالميــة القابضــة” النشــاط مســتقطبًا 

٢٧٧.٠8 مليــون درهم، تــاله “مليتبالي” 
جاذبــًا ٢٢5.١8 مليــون درهــم، ثم “بنك 
الوطنــي” بنحــو ١٣٧.٤  الخيمــة  رأس 

مليــون درهــم.
بينما في ســوق دبي، صعد “اإلمارات 
دبي الوطني” بنسبة ١.١٧٪ و”سوق دبي 
المالي” ١.٤٪ و”دبي لالســتثمار” ٠.٤٣٪ 
ــار  ــع “إعم ــا ارتف ــوم” ٠.٩٪، كم و”تيك
ــدره  ــع تص ــبة ٠.٣٣٪ م ــة” بنس العقاري
قائمــة األنشــط بعــد اســتقطابه ســيولة 

بنحــو 8٦.٧٩ مليــون درهم.وام

وفق إحصاءات مصرف اإلمارات المركزي
40.2 مليار درهم تمويالت البنوك الوطنية للتجارة والصناعة خالل 12 شهرًا

في جلسة تفاعلية ضمن مقر اإللهام
هاكان كوتش يشارك الشباب ورواد األعمال والمبرمجين قصة نجاح شركته الرقمية

1.9 ملــيار درهــم تصــرفــــات العقــارات فـي دبـي

القمة العالمية للشركات تنظم لقاء للتعريف بالقمة وبرنامج 
كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي

تعاون بين معهد االبتكار التكنولوجي و»جرينير ويف« 
لتعزيز تطوير الجيل السادس من االتصاالت

سيولة األسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم في ختام التعامالت

دبي - الوطن

الشركات الرقمية هي 
المستقبل الجديد من ريادة 
األعمال الذي يعتمد على 
أساسيات تركز على طرح 

األفكار المبتكرة والجديدة 

تطوير المنصات الرقمية 
وجذب أكبر عدد من 
المتعاملين من كافة 

دول العالم الستفادة من 
الخدمة الرقمية المبتكرة 

وربط العالم



23العدد )٣8٦٤( الجمعة ١١ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٢م

أعلنــت مؤسســة الشــارقة للفنــون عــن 
برنامــج النســخة الخامســة مــن مهرجانهــا 
الشــارقة  الســنوي “منصــة  الســينمائي 
لألفــالم« الــذي يقــام فــي الفتــرة بيــن ٢١ 
ــر الجــاري فــي ســينما ســراب  و٣٠ أكتوب
المدينة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.

وتعــود نســخة هــذا العام لتؤكــد التزام 
المؤسســة بدعم الممارسات المستقلة في 
السينما واألفالم الوثائقية وصور التحريك، 
متيحــة الفرصــة للجمهــور الستكشــاف 
مقاربــات جديــدة حــول الســينما والفــن، 
عبر مجموعة واســعة من األفالم اإلقليمية 
والدولية، والجلســات الحواريــة مع صّناع 
األفــالم والعاملين في القطاع الســينمائي، 

والحفالت الموســيقية.
ويتضمــن برنامــج العــروض أكثــر مــن 
٣٠ فيلمــًا في الفئــات الروائيــة والوثائقية 
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م والتجريبي
ــن  ــة م ــي »ليل ــم الوثائق ــا الفيل ــا فيه بم
الجهــل« للمخرجــة بايــال كاباديــا، الفائــز 
بجائــزة العيــن الذهبيــة في مهرجــان كان 
ــا« )٢٠٢١(  ــم »ميموري ــينمائي، وفيل الس

للمخرج أبيتشــاتبونج ويراسيثاكول، الفائز 
بجائــزة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان كان 

الســينمائي.
ويحتفــي برنامج »تحــت دائرة الضوء« 
الراحلــة مفيــدة  التونســية  بالمخرجــة 
التالتلــي، وذلــك بعــرض ثالثة مــن أفالمها 
»صمــت القصــور« و«موســم الرجــال« 

و«ناديــة وســارة« .
وفــي مبــادرة مشــتركة مــع القنصليــة 
األميركية في دبي، تســتضيف نســخة هذا 
العــام أفالمــًا بوجهــات نظــر مختلفــة مــن 
الواليــات المتحــدة مثــل فيلــم »أمريــكا« 

للمخرجــة شــيرين دعيبــس .
وتعــرض المنصــة ٢5 فيلمــًا تعكــس 
ــي الســينما المســتقلة  ــدة ف ــًا جدي أصوات
جــرى اختيارها عن طريــق دعوة مفتوحة 
على مستوى العالم. يرافق المنصة برنامج 
من الحوارات والجلســات النقاشية بعنوان 
»عدســات بديلــة: قصــص وأصــوات مــن 
الحدود« أيام ٢٢ و٢٣ و٢8 أكتوبر الجاري 
فــي رواق ٤ فــي المباني الفنية بالمريجة، 
ويقــام بالشــراكة مــع البعثــة الدبلوماســية 

األميركيــة في اإلمــارات العربيــة المتحدة 
وجامعــة نيويــورك أبوظبــي، وذلــك علــى 

هامــش أســبوع الســينما األميركية.
ــرف الســينمائي المخصــص  ــا المحت أم
لمحترفــي الصناعــة الســينمائية فيتضمــن 
مســابقة  هــي:  رئيســية،  مبــادرات   ٣
ــة  ــة لكتاب ــاركي، المخصص ــى التش الملتق
الســيناريو ؛ والــدورة التدريبيــة »مختبــر 
الســيناريو«؛ ومبادرة ســنوية لدعم توزيع 
األفالم على المســتويين اإلقليمي والدولي 
حيــث ينعقــد الملتقــى التشــاركي بدعــم 
مــن مدينــة الشــارقة لإلعــالم »شــمس«، 
ــالم  ــع األف ــادرة توزي ــام مب ــن تق ــي حي ف
بالشــراكة مــع شــبكة الشاشــات العربيــة 

البديلــة »نــاس«.
وتضــم لجنة تحكيــم جوائز األفالم لهذا 
ــي )مخــرج، ســودان  ــام، طــالل عفيف الع
ــى عــوج )شــريكة  ــوري(، وليل ــم فاكت فيل
مؤسســة، ديما سينما في الجزائر(، ومريم 
كاشــاني )صانعــة أفالم وأســتاذة مســاعدة 
في الدراســات األميركية اآلسيوية، جامعة 

إلينــوي أوربانا تشــامبيون(.وام

إعالن برنامج النسخة الخامسة من »منصة الشارقة لألفالم«

مركز القهوة بدبي يستضيف بطولة اإلمارات الوطنية لـ»اآليروبريس«

»دبي للثقافة« تطلق الموسم الثالث من »مبادرة 
التعلم اإللكتروني« بالتعاون مع »لينكدإن«

سانت ريجيس دبي - النخلة يقدم لضيوفه طيفًا واسعًا 
من الباقات الحصرية والفعاليات المميزة خالل أكتوبر

اســتضاف مركز القهوة التابع لمركز دبي 
للســلع المتعددة، بطولــة اإلمارات الوطنية 
لـ »اآليروبريس« ٢٠٢٢، التي جمعت تحت 

ســقف واحد مجتمع القهــوة في الدولة.
وُتعــد بطولــة اإلمــارات الوطنيــة لـــ 
عالمــة  تنظمهــا  التــي  »اآليروبريــس«، 
القهــوة اإلماراتيــة »مــوكا ١٤5٠ كوفــي 
ــة العالــم لـــ  الونــج«، بالتعــاون مــع بطول
ــابقة مخصصــة  ــر مس ــس«، أكب »اآليروبري
للقهــوة فــي المنطقــة. وشــهدت النســخة 
السادســة مــن البطولــة أول حضــور لـــتيم 
وليامــز، منظــم البطولــة العالميــة والمبدع 

ــوة. ــاع القه ــي قط ف
ووســط المئات من عشــاق القهوة الذي 
حضروا لمشاهدة إبداعات المشاركين األكثر 
من ٤٣٠ متنافسًا، شهد اليوم األول مشاركة 
ــارات الشــمالية )راس  متنافســين مــن اإلم
الخيمــة وأم القيويــن وعجمــان والفجيرة(، 
فــي حين ُخصصت مشــاركات اليــوم الثاني 
ــارات  ــن اإلم ــة للمتنافســين م ــن البطول م
الجنوبيــة )أبوظبــي ودبي والشــارقة(. وتم 

ترشــيح الفائزين في المراكــز الثالثة األولى 
عــن كل إمــارة إلــى الجولــة النهائيــة مــن 
البطولــة الوطنيــة، وســتحظى الفائــزة وقار 
الحمــادي بفرصــة المشــاركة فــي نهائيــات 
ــر  ــرس« بفانكوف ــم لـ«اآليروب ــة العال بطول

الكنديــة ديســمبر المقبل.
وتهــدف البطولــة إلــى منــح المشــاركين 
فرصــة اســتعراض مهاراتهــم وتعزيزهــا في 
تحضير القهوة ضمن أجواء حماســية تجمع 

صانعــي القهوة.وام

أعلنــت هيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبــي 
»دبــي للثقافــة« عــن إطالق الموســم الثالث 
مــن »مبــادرة التعلــم اإللكترونــي« بالتعاون 
مع »لينكدإن«؛ لتوفير فرص التطوير المهني 
ألعضاء المجتمع اإلبداعي في دولة اإلمارات 
ــر منصــة »لينكــدإن«  ــة المتحــدة عب العربي
ــن  ــن م ــع المهتمي ــًة جمي ــة، داعي التعليمي
المبدعيــن ورّواد األعمــال اإلبداعيــة إلــى 
ــن  ــتفادة م ــادرة واالس ــي المب ــجيل ف التس
الــدورات وورش العمــل المصاحبــة لهــا؛ 
لصقــل وتعزيــز مهاراتهــم وتطويــر أعمالهم.

وابتــداًء مــن هــذا الشــهر، ســيتمكن 
المبدعــون مــن إكمــال وتتبــع الــدورات 
المتعلقــة بمجاالتهــم واهتماماتهم من خالل 
التســجيل في المنصــة التعليمية واالســتفادة 
مــن أكثــر مــن ١٦.٠٠٠ دورة مــن الــدورات 
التدريبية الخاصة بإدارة األعمال والتكنولوجيا 
والمهــارات اإلبداعيــة التــي تتيحهــا المبادرة 

مجانــًا عبــر منصــة »لينكــدإن« التعليميــة.
وقالــت شــيماء راشــد الســويدي، مديــرة 
ــي  ــي ف ــال المؤسس ــويق واالتص إدارة التس
دبــي للثقافــة: »تأتــي الشــراكة بيــن الهيئــة 
و »لينكــدإن« فــي عامهــا الثالــث ضمــن 
إطــار جهــود الهيئــة لتوفيــر منصــات وبرامج 
رقميــة رائدة لتنميــة المواهب اإلبداعية في 
اإلمــارات، حيــث ســاندت أفــراد المجتمــع 
اإلبداعــي علــى مــدار العاميــن الماضيين في 
ــة  ــا جائح ــي فرضته ــات الت ــة التحدي مواجه
كوفيــد-١٩، ومّكنتهــم من الوصــول افتراضيًا 
إلــى عــدد كبيــر مــن الــدورات والمــواد 
التعليميــة المتخصصــة مــن منازلهم. ونطمح 
فــي هــذا العــام إلــى مواصلــة دعــم الراغبين 
في الحصول على المعرفة وتطوير المهارات 

أينمــا كانوا في جميع أنحاء الدولة من خالل 
االســتثمار في البرامج والمبــادرات المبتكرة 
التــي يســهل الوصــول إليهــا، وذلــك كجــزء 
مــن رســالتنا في دعــم منظومة بيئية تشــجع 
على نمو المواهب الناشــئة وتمكينها لتطوير 
وإدارة أعمالهــم اإلبداعيــة فــي دبــي، وصواًل 
إلــى تعزيــز الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة 
فــي اإلمــارة وترســيخ مكانتهــا مركــزًا عالميًا 
للثقافــة، حاضنــًة لإلبداع، ملتقــى للمواهب، 

وعاصمــة عالميــة لالقتصــاد اإلبداعي«.
وفــي جديــد النســخة الثالثــة مــن مبــادرة 
»التعلــم اإللكتروني«، ســيتم تنظيم سلســلة 
مــن ورش العمل الهادفة إلــى تعزيز معارف 
المشاركين حول المجاالت اإلبداعية والمهنية 
بالتعاون مع »لينكدإن« وجامعات ومؤسسات 
فنيــة وثقافيــة فــي دبــي. وتتمحــور مواضيع 
هــذه الــورش حول كيفية إنشــاء ملف ســيرة 
ذاتيــة احترافية على منصة »لينكدإن« ُيمِكن 
للمبــدع مــن خاللهــا اســتعراض خدماتــه 

ومهاراتــه اإلبداعيــة لشــبكة من المؤسســات 
ــة الموجــودة  ــة والعالمي والشــركات المحلي
علــى المنصــة، وأيضــًا اســتعراض الخيــارات 

التعليميــة التــي توفرهــا هــذه المبادرة.
ُيشــار إلــى أن المبــادرة تقــدم دورات 
تدريبيــة متخصصــة معتمــدة ومصممــة مــن 
قبل كوكبة من الخبراء الدوليين المتمرســين 
فــي مجــال إدارة األعمــال، بمــا فيــه التحول 
الرقمــي لألعمــال، وإدارة األزمــات، وتطوير 
األعمــال، واألمــور القانونية والمالية، ومجال 
ــر  ــم التصوي ــي تض ــة الت ــارات اإلبداعي المه
الفوتوغرافي، والتصميم الجرافيكي، وتصميم 
األلعــاب اإللكترونيــة، وتصميــم المنتجــات، 
والفنون التشكيلية، واألفالم، واألزياء وغيرها 

من حقــول اإلبــداع.وام

أطلق ســانت ريجيس دبي، النخلة طيًفا 
واســًعا مــن الباقــات الحصريــة والعــروض 
المميــزة ُمرحًبــا بضيوفــه لقضــاء أروع 

األوقــات فــي منشــأته الفاخــرة.
وتتزامــن هذه العروض مع بدء الطقس 
ــاحرة،  ــي الس ــة دب ــي مدين ــدال ف باالعت
ــات  ــتقبال الفعالي ــع الس ــتعداد الجمي واس
الترفيهيــة المتنوعة والحفالت الموســيقية 
الســاهرة واألحــداث الرياضية األضخم في 

العالم،
ــة  ــي، النخل ــس دب ــانت ريجي ــا س ودع
الضيوف ألخذ اســتراحة سريعة من العمل 
واالســتفادة من عرض غداء العمل المتوفر 
لــدى كورديليــا، أو اختتــام يومهــم الحافل 
باألنشطة بأمسية راقية تحمل طابًعا خاًصا 
فــي ســانت ريجيــس بــار، أو الحصول على 
تجربة اســتجمام مترفة يعيدون من خاللها 
الحيويــة والنشــاط ألذهانهــم وأجســادهم 
وأرواحهــم علــى حــٍد ســواء فــي منتجعــه 
الصحــي الفاخــر، موفًرا لهم المــالذ األمثل 

لتلبيــة احتياجاتهــم مهما كانت. 

غداء العمل في كورديليا 
ــة  ــي، النخل ــس دب ــانت ريجي ــح س يتي
ــزة  ــتراحة ممي ــذ اس ــة أخ ــه فرص لضيوف
خــالل يــوم العمــل المضنــي مقدًمــا لهــم 
وجبــة غــداء رائعــة مؤلفــة مــن قســمين 

ــا.  ــم كورديلي ــي مطع ف
ــز  ويســتمر عــرض غــداء العمــل الممي
مــن الســاعة ١٢ ظهــًرا وحتــى الســاعة ٣ 
عصــًرا مــن االثنين إلــى الخميــس، ويمكن 
ــة  ــتمتاع بوجب ــه االس ــن خالل ــوف م للضي
رئيســية وطبق جانبي واحد مع مشروبهم 
الساخن المفضل مقابل ١٢5 درهًما إماراتًيا 

للشــخص الواحد. 
المــكان: كورديليــا، ســانت ريجيــس 

ــة ــي، النخل دب

»سابوري ديتاليا« في كورديليا 
يمكــن للضيــوف االســتمتاع بأمســية 
ــاز مــع عــرض »ســابوري  إيطاليــة بامتي
ــذي  ــا، وال ــدى كورديلي ــز ل ــا« الممي ديتالي
يتيــح للذواقــة اختبــار تجربــة مبهجــة 
ــا  ــن ١5٩ درهًم ــدأ م ــعار تب ــة بأس وأصيل
ــة  ــا للشــخص الواحــد تشــمل وجب إماراتًي
ــاق تضــم أشــهى  ــة أطب ــن أربع ــة م مؤلف
النكهــات اإليطاليــة الرائعــة. إلــى جانــب 
بوفيه المقبالت واللحوم الباردة واألجبان، 
باإلضافــة إلى مجموعــة متنوعة من أطباق 
المعكرونــة التقليدية يدوية الصنع والبيتزا 
اللذيــذة التــي تصــل ســاخنة إلــى مائدتك، 

مثــل بيتــزا كافاتيلــي وبيتــزا ديافــوال.
كمــا يمكــن للضيوف االســتمتاع بتذوق 
ــث  ــات، حي ــن الحلوي ــة م ــة رائع مجموع

تتوفــر منصــة تقديــم خاصــة بالتيراميســو 
ــع  ــب م ــة حســب الطل ــدة المصمم الفري
ــان مثــل النكهــة  النكهــات المعــدة بإتق
الكالســيكية والماتشــا والفراولة واللوتس، 
ــي.  ــة فــي دب ــذي يعــد النكهــة المفضل ال
وإلضفــاء مزيــد مــن الروعــة علــى هــذه 
التجربــة الفريــدة، يمكــن للضيــوف ترقية 
باقتهــم واالســتمتاع بكميــة غيــر محــدودة 
مــن مشــروبات العنــب المختــارة مقابــل 

٩٩ درهًمــا إماراتًيــا.

أمسية موسيقى الجاز
 مســاء كل يوم خميس، سيكون ضيوف 
ســانت ريجيــس بــار على موعد مــع أجواء 
العصور الذهبية مع موسيقى الجاز الرائعة 
ــن  ــكان م ــاء الم ــي أرج ــي ســتصدح ف الت
الســاعة ٧ مســاًء وحتــى الســاعة ١١ ليــاًل، 
وســيقدمها عــازف الساكســوفون المتميــز 
ــذوق أشــهى  ــوف بت ــا يســتمتع الضي بينم

ــاق الحصرية.  األطب

اختتمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، 
ــة  ــة التجريبي ــى مــن المرحل ــة األول المرحل
لبرنامــج التربية اإليجابية في حياة الوالدين 
اليومية، بالشراكة مع هيئة الرعاية األسرية.

ــاة  ــي حي ــة ف ــة اإليجابي ــج التربي وبرنام
الوالدين اليومية معتمد عالميًا و تم تطويره 
 Positive Discipline« مــن قبــل مؤسســة
in Everyday Life« فــي كنــدا بالتعاون مع 
هيئــة إنقــاذ األطفــال، وتضمــن تدريــب ١8 
متخصصًا من العاملين في 8 جهات شــريكة 

للهيئــة لتقديــم البرنامــج ألوليــاء األمور.
ــد  وشــملت هــذه الجهــات مؤسســة زاي
العليــا ألصحــاب الهمــم، ودار زايــد للرعاية 
ــة،  ــة الشــيخ خليفــة الطبي األســرية، ومدين
 ،)NMC( وإن أم ســي للرعايــة الصحيــة
ــة  ــم، وأكاديمي ــارات للتعلي ــة اإلم ومؤسس
جيمس األمريكية- مدينة خليفة، وأكاديمية 
جيمس العالمية، وحضانة الصقر البريطانية.

مديــر  ســهيل  ســناء  ســعادة  وقالــت 
عــام هيئــة أبوظبــي للطفولــة المبكــرة 
ــز األساســية  إن البرنامــج يعــد أحــد الركائ
ضمــن اســتراتيجية هيئــة أبوظبــي للطفولــة 
المبكــرة للتدخــل المبكــر، لدعــم مســيرة 
التنميــة الشــاملة لألطفال الصغــار في إمارة 
أبوظبــي، ودليــاًل عمليًا على التزامنا الراســخ 
بتنفيــذ برامــج تكاملية ومتســقة لتعزيز نمو 
وازدهــار جميــع األطفال الصغــار، من خالل 
التركيــز علــى عدة محــاور يأتي على رأســها 
التوعيــة بأهميــة التربيــة الوالديــة اإليجابية 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ودورهــا في 

تأســيس شــخصية الطفــل.
وأضافــت ان البرنامــج يهــدف إلــى رفــع 
مســتوى معرفــة الوالدين بأهم الممارســات 
ــة  ــودة التربي ــزز ج ــي تع ــلوكيات الت والس
والرعايــة التــي يحصــل عليهــا األطفــال مــن 
ــح  ــالل تصحي ــن خ ــع، م ــرة والمجتم األس
االعتقــادات والمفاهيــم التربويــة الخاطئــة 
الســائدة، تمكينهــم وتزويدهــم بالمعــارف 
ومهارات التعامل لتعزيز ســلوكيات التواصل 
اإليجابــي مــع األطفــال القائمــة علــى الحب 
واالحترام واالهتمام دون اللجوء إلى أساليب 
ــل  ــاة احتياجــات الطف ــع مراع ــف، وم العن

الشــخصية بصــورة مســتمرة.
مــن جانبهــا قالــت ســعادة الدكتــورة 
ــة  ــام هيئ ــر ع ــال، مدي ــداهلل الم ــرى عب بش
الرعايــة األســرية: نســعى مــن خــالل تضافر 
الجهــود وبفضــل شــراكتنا االســتراتيجية مع 
ــم البرامــج  ــة المبكــرة لتقدي ــة الطفول هيئ
والمبــادرات التــي مــن شــأنها تمكيــن أولياء 
األمور وتوعيتهم، حيث يأتي برنامج التربية 
اإليجابيــة تأكيــدًا علــى أهميــة عالقــة أولياء 
األمــور مــع أوالدهــم وكيفيــة خلــق ثقافــة 
التربيــة االيجابيــة لتأثيرها الكبير على تطور 
األبنــاء مــن نواحــي مختلفــة منهــا النفســية 
والتربويــة، ونأمــل أن يحقــق هــذا البرنامج 
أثــر فــي تربية األبنــاء بطريقــة إيجابية وفي 
كيفيــة رفع مســتوى مهارات حيــاة الوالدين 
اليوميــة، وأن يســهم فــي تحقيــق مســتقبل 
مســتدام ومزدهــر لكافــة أفــراد المجتمــع 

فــي إمــارة أبوظبــي.
ــاة األســر  ــع جــودة حي ــت ان رف وأضاف
وأفرادهــا من المواطنين والمقيمين هو من 
صميــم األهــداف التــي تأسســت مــن أجلهــا 
هيئــة الرعايــة األســرية، حيــث نســعى مــن 
خــالل تقديــم خدمــات متخصصــة ومركزية 
لهم وفقًا للسياســات والتشريعات واألنظمة 
المعتمــدة في اإلمــارة إلى الرعاية األســرية 
التــي تعد لبنة المجتمع المتماســك ووصواًل 
ــاء  ــليم يســوده الرخ ــع س ــاء مجتم ــى بن إل
واالســتقرار من خالل منظومــة إدارة الحالة 
المتكاملــة لتقديــم خدمــات اجتماعيــة ذات 
جــودة لضمــان جــودة حيــاة جميــع أفــراد 

األسرة.
ويســعى البرنامــج إلــى تحديــد ومعالجة 
األســباب المباشــرة للتحديــات التــي تواجــه 
الوالديــن أثنــاء تربيــة أطفالهــم والتي تتركز 
فــي معرفــة الوالديــن المحــدودة بمهــارات 
وأساســيات تنمية الطفــل، وقلة الوعي بقيم 
وممارســات التربيــة اإليجابيــة، إلــى جانــب 
االفتقــار إلــى المراجــع الموثوقــة للمعرفــة 

والممارســات الوالديــة الجيدة.
كمــا يهــدف البرنامج إلى زيادة مشــاركة 
الوالديــن فــي تعليــم أطفالهــم وتنميــة 
ــز الســلوكيات  ــن تعزي ــم، فضــاًل ع مهاراته

اإليجابيــة فــي التربية وحــل النزاعات داخل 
األســرة.

كما ترتكز مكونات البرنامج على ممارسة 
التربيــة اإليجابيــة من خــالل تحديد أهداف 
ــر  ــال، وتوفي ــة األطف ــل لتربي ــة األج طويل
الحنــان والبنيــة، فهــم كيــف يفكــر األطفال 
ويشــعرون، فضــاًل عــن حــل المشــاكل. 

وخضعــت جميع مكونــات البرنامج والمواد 
التدريبيــة للمراجعــة والمواءمــة مــع األطــر 
االجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة لدولــة 
اإلمــارات، حيــث عملت الهيئة مع مؤسســة 
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علــى تطويــر أول نســخة إماراتيــة من كتاب 
الوالديــن، والــذي يعد بمثابة دليل إرشــادي 

ألوليــاء أمــور األطفــال مــن جميــع األعمار.
وأشــارت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة 
إلــى أن هــذا البرنامــج يعتبــر أول برنامــج 
للوالديــن قائــم علــى األدلة يتــم تنفيذه في 
أبــو ظبــي بطريقــة منهجيــة عبــر قطاعــات 
ــة.  ــة المحلي ــع الثقاف ــم م ــددة ومتوائ متع
وتســتند النســخة الحالية مــن البرنامج على 

أكثــر مــن ٢٠ عــام مــن البحــوث فــي مبادئ 
حقــوق الطفــل، والتنمية الصحيــة لألطفال، 
والتربيــة الفعالة، حيــث تم تنفيذه في أكثر 
مــن ٣٠ دولــة ذات دخل منخفض ومتوســط 
ومرتفــع وأظهــر فعاليتــه مــن خــالل تقليــل 
تصــورات وســلوكيات اآلبــاء عندمــا يتعلــق 

األمــر بممارســات تربيــة أطفالهم.
ــذ  ــى تنفي ويعكــف شــركاء البرنامــج عل
المرحلــة الثانيــة من البرنامــج التجريبي في 
أبوظبــي. ويمكــن ألوليــاء األمــور المهتمين 
بالبرنامــج الوصــول إلــى معلومــات أكثر من 
خــالل متابعــة الحســابات الرســمية للهيئــة 

عبــر منصــات التواصــل االجتماعي.
كمــا أكدت الهيئــة أنها ســتعمل بالتعاون 
والتنســيق مــع هيئــة الرعاية األســرية، على 
تقييــم أثــر البرنامــج بعد اســتكمال المرحلة 
الثانيــة مــن التدريــب بالشــراكة مــع جامعة 
مانيتوبا في كندا، لقياس تأثيره على ســلوك 
ووعــي الوالديــن المشــاركين بالموضوعــات 
التــي يطرحها، ومدى تلبية المادة التدريبية 
ــك  الحتياجــات المشــاركين، والتعــرف كذل
علــى آرائهــم وتجاربهــم واالســتفادة منهــا 
فــي تطويــر وتنفيــذ المراحــل القادمــة مــن 

البرنامج.
وباإلضافــة إلى تنفيــذ المرحلة التجريبية 
لبرنامــج التربية اإليجابية في حياة الوالدين 
اليوميــة فــي أبوظبي، دخلــت هيئة أبوظبي 
للطفولــة المبكــرة فــي شــراكة مــع جامعــة 
نيويــورك أبوظبــي، وجامعــة زايــد، وكليــة 
اإلمــارات للتطويــر التربــوي، لتطوير برنامج 
خاص بأبوظبي، وقائم على األدلة ويتناسب 
مــع ثقافتهــا المحلية، ليكــون مكماًل للجهود 
المرجوة من برنامج التربية اإليجابية، حيث 
ســيغطي مختلــف مجــاالت تنميــة الطفولــة 
المبكــرة مــن خالل تبنــي أســاليب التدريب 

والمشــاركة والبحث المبتكرة.
تصميــم هــذا  مــن  االنتهــاء  وُيتوقــع 
ــى ٢٤ شــهرًا،  ــي غضــون ١8 إل ــج ف البرنام
وســيتم تعميمــه علــى مختلــف القطاعــات 
المعنية بالطفولة المبكرة، من خالل إطالقه 
بشــكل تجريبــي واختبــار المــواد والمحتوى 

المخصــص للبرنامــج.وام

شيماء السويدي: الشراكة 
في إطار جهود توفير منصات 
وبرامج رقمية رائدة لتنمية 

المواهب اإلبداعية في اإلمارات

نطمح إلى مواصلة دعم الراغبين 
في الحصول على المعرفة 

وتطوير المهارات أينما كانوا 
في جميع أنحاء الدولة

»أبوظبي للطفولة المبكرة« تختتم المرحلة التجريبية األولى من برنامج »التربية اإليجابية«

دبي - الوطن
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 أعلن اتحاد اإلمارات للجوجيتسو وشركة مبادلة 
لالستثمار – » مبادلة« عن توقيعما التفاقية شراكة 
استراتيجية في ُخطوة تؤكد على مدى التزامهما بدعم 
أبناء الوطن من الرياضيين، والمساهمة في االرتقاء 
برياضة الجوجيتسو نحو آفاق أرحب، وترسيخ مكانة 

الدولة العالمية على صعيد اللعبة. 
وجرى اإلعالن عن هذه الشراكة االستراتيجية خالل 
مؤتمر صحفي أقيم في أبوظبي، حيث وّقع على االتفاقية 
من جانب اتحاد اإلمارات للجوجيتسو سعادة عبدالمنعم 
الهاشمي رئيس االتحادين اإلماراتي واآلسيوي النائب 
األول لرئيس االتحاد الدولي للجوجيتسو، ومن جانب 
شركة مبادلة لالستثمار سعادة حميد عبداهلل الشمري، 
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي 

للشؤون المؤسسية والموارد البشرية. 
مبادلة  أصبحت شركة  الشراكة  اتفاقية  وبحسب 
لالستثمار أول راع رسمي حصري للمنتخب الوطني 
للجوجيتسو بمختلف فئاته، كما وستملك حقوق التسمية 

الخاصة بصالة جوجيتسو أرينا.
الوطني  للمنتخب  الحصرية  الرعاية  هذه  وتأتي 
للجوجيتسو في إطار حرص شركة مبادلة على تقديم 
الدعم ألحد أنجح المنتخبات الوطنية على اإلطالق 
على صعيد الرياضات المختلفة، والذي تّوج أبطاله 
القليلة  األعوام  خالل  العالمية  األلقاب  من  بالعديد 
الماضية. كما وتؤكد هذه الخطوة على دور مبادلة 
لالستثمار كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في إطالق 
المبادرات المجتمعية وتقديم الدعم والرعاية للمواهب 
اإلمارتية، وثقتها الكبيرة في قدرة المنتخب الوطني 
للجوجيتسو بفئاته كافة على مواصلة التألق وصنع فجر 
جديد من اإلنجازات، وسعيها للمساهمة في توفير كل 
المقومات المطلوبة الستدامة ريادة المنتخب وتسيده 

للمشهد العالمي.   
وتوجه سعادة عبد المنعم الهاشمي بالشكر والعرفان 
إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه اهلل الداعم األول للرياضة والرياضيين والذي 
بفضل توجيهات ورؤية سموه ترتقي وتتطور رياضة 
الجوجيتسو في الدولة إلى أعلى المراتب العالمية، 
وأصبحت أبوظبي عاصمة للجوجيتسو وموطنا عالميا 
لها، مشيرا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى شركة مبادلة 
لالستثمار لدورها المجتمعي المهم الذي يعتبر نموذجا 
لكافة المؤسسات الوطنية في تمكين الشباب من أبناء 
الوطن ورعاية الموهوبين لمواصلة تألقهم، وسوف 
يكون للشركة دور مهم في االرتقاء بإنجازات المنتخب 
الوطني للجوجيتسو في المحافل القارية  والعالمية.

وقال: » يحرص اتحاد اإلمارات للجوجيتسو على 
تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما 
يواكب خطط ومسيرة تطوير اللعبة، كما يتطلع إلى 
ترسيخ التعاون مع شركة مبادلة التي تلعب دورا بارزا 
في دعم الحركة الرياضية من خالل برامجها المجتمعية 
المختلفة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة سوف 
تواصل ازدهارها نحو مستويات متفدمة لتحقيق أهدافها 
المتمثلة في ترسيخ ريادة الدولة على الساحة الرياضية 

العالمية وتمكين األبطال من مواصلة التألق والتفوق 
في المحافل المختلفة.«  

بدوره قال سعادة حميد عبداهلل الشمري، نائب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون 

المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة:
قيادتنا  ورعاية  باهتمام  الرياضة  قطاع  “يحظى 
الرشيدة، وقد شهدنا العديد من اإلنجازات الرياضية 
المميزة التي حققتها الجوجيتسو على كافة المستويات، 
وتفخر شركة مبادلة لالستثمار برعايتها المنتخب الوطني 
للجوجيتسو بجميع فئاته، كأول راع حصري، وتسمية 
صالة جوجيتسو أرينا بمبادلة أرينا. وتأتي هذه الشراكة 
االستراتيجية في إطار حرص مبادلة على رعاية ودعم 
المبادرات المجتمعية، والعمل على إحداث تأثير إيجابي 
لتمكين  الالزمة  المقومات  لتوفير  إضافة  ومستدام، 
الشباب والرياضيين لمواصلة التألق وحصد األلقاب. 
ونحن سعداء بتعزيز وترسيخ عالقة الشراكة والتعاون 
مع اتحاد الجوجيتسو، ونعمل معًا لدعم مسيرة التألق 
للمنتخب الوطني للجوجيتسو في البطوالت والمحافل 

الرياضية المحلية واإلقليمية والدولية.”
وتأتي هذه الشراكة اإلستراتيجية مع شركة مبادلة 
الوطني  المنتخب  يستعد  مثالي، حيث  توقيت  في 
لخوض عدد من االستحقاقات القارية والعالمية على 
رأسها بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي آواخر 
الشهر الجاري، وبطولة آسيا في تايالند فبراير المقبل 

و8 بطوالت عالمية أخرى خالل العام المقبل.
وتجدر اإلشارة إلى نجاح المنتخب الوطني للجوجيتسو 
في تحقيق مجموعة من اإلنجازات المشرفة، وتمثيل 
الدولة بأفضل صورة، حيث بات رقما صعبا في كل 
ذلك  على  دليل  وأكبر  والعالمية،  القارية  البطوالت 
تصدرهم آلسيا والعالم في األعوام األخيرة، وتحقيقهم 
لقب بطولة العالم لمرتين متتاليتين، وحصد 5 ميداليات 
تاريخية في دورة األلعاب العالمية برمنجهام ٢٠٢٢.

برئاسة  للمالكمة  اإلمارات  اتحاد  قرر 
أنس العتيبة مشاركة منتخب اإلمارات في 
بطولة آسيا للرجال والسيدات باألردن التي 
تقام خالل الفترة من ٣٠ أكتوبر الجاري 

إلى ١٣ نوفمبر المقبل.
 ٣ البطولة  هذه  في  المنتخب  يمثل 
 ٧١ وزن  في  الشمار  العبين هم حسين 
ونواف علي خميس في وزن 5٧  كجم، 
كجم،   ٧5 وزن  في  خوري  وفهد  كجم، 
جواهر  هي  واحدة  العبة  إلى  باإلضافة 
األميري في وزن 5١ كجم.. ويقود منتخبنا 
محمد مصبح الشبلي مديرا فنيا، حسان 

محمدوف مدربا.
وأكد حسن الحمادي أمين السر العام 
التحاد اإلمارات للمالكمة أنه بعد اإلنجازات 
اإلمارات  منتخب  حققها  التي  التاريخية 
العام الماضي ببطولتي آسيا والعالم للكبار 
والشباب والناشئين، كان من الضروري أن 
يتواجد المنتخب على الساحة مجددا، من 
خالل المشاركة في بطولة آسيا بالمملكة 
األردنية الشقيقة وقال إنه وكل مسؤولي 
بالشكر  يتوجهون  اإلتحاد  إدارة  مجلس 
والتقدير إلى الهيئة العامة للرياضة برئاسة 
معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي على 
دعمها لالتحاد، والمتابعة الحثيثة من أمينها 

العام سعادة سعيد عبد الغفار.
وأضاف :« رغم قلة عدد العبي المنتخب 

المنافسة  البطولة، وقوة  المشاركين في 
الالعبين  مشاركة  ضوء  على  المتوقعة، 
المصنفين على المستويين القاري والعالمي، 
إال أن ثقتنا كبيرة في العبينا لتحقيق إنجاز، 
وتمثيل اإلمارات بصورة مشرفة، باإلضافة 

إلى اكتساب الخبرة الدولية المطلوبة، ونحن 
سعداء بتعيين الحكم الدولي سلطان الوالي 
» ٣ نجمات« ضمن حكام البطولة بقرار 
من اإلتحاد اآلسيوي للمشاركة في إدارة 

النزاالت.وام

لبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة  أكدت 
األجسام  ببناء  والمحترفين  للهواة  العالم 
للرجال والسيدات - التي تقام يومي ١8 
و١٩ نوفمبر المقبل في مجمع زايد الرياضي 
بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  برعاية 
محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة - عن 
استعداداها للخروج بالنسخة الجديدة للبطولة 
بصورة مميزة ونوعية في كافة المجاالت 
على  واألفضل  األقوى  البطولة  باعتبارها 
مستوى العالم خصوصا وأنها تضم نخبة من 

األبطال العالميين لكال الجنسين.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد في 
الشيخ  بحضور  الفجيرة  نوفوتيل  فندق 
عبد اهلل بن حمد بن سيف الشرقي رئيس 
واللياقة  االجسام  لبناء  االمارات  اتحاد 

واالقتصاد  الصناعة  دائرة  ومدير  البدنية 
في الفجيرة ومحمد عبيد بن ماجد رئيس 
اللجنة المنظمة وعبد العزيز بوهندي مدير 
الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة وخليل 
الغيص  وفيصل  البطولة  مدير  معروف 
الزعابي عضو اتحاد بناء االجسام وممثلي 
دائرة الدفاع المدني في الفجيرة والقيادة 
العامة لشرطة الفجيرة واألشغال والهيئات 
والدوائر المحلية واالتحادية في الفجيرة 

وعدد من المسؤولين.
استعرض االجتماع سبل تنظيم بطولة 
متميزة من جميع الجوانب تواكب النجاحات 

التي تحققت طوال السنوات الماضية.
وقال الشيخ عبد اهلل الشرقي إن الفجيرة 
أصبحت مدينة عالمية في بناء األجسام وأن 

اتحاد اإلمارات لبناء األجسام يعتز بالدور 
المميز لبطوالت بناء األجسام التي نظمت 
في الفجيرة وعززت النقلة النوعية لرياضة 
العضالت على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه أكد محمد بن ماجد أن هذه 
البطولة تختلف جذريا عن البطوالت السابقة 
التي نظمت في الفجيرة في السنوات الماضية 
من خالل أسلوب تنظيمها ونوعية األبطال 
المشاركين وأيضا فيما يتعلق بالجوائز المالية 
.وقال : » نتطلع من خالل العمل مع الجهات 
المساهمة في تنظيم البطولة ممثلة في 
نجاح  إضافة  إلى  اإلستراتيجيين  الشركاء 
جديد يضاف للنجاحات اإلماراتية في الجانب 
للهواة  العالم  بطولة  خالل  من  الرياضي 

والمحترفين ببناء األجسام المقبلة .وام يخــوض منتخبنــا األول للجــودو اعتبــارًا 
مــن يــوم غــد الســبت مبارياته فــي بطولة 
العالــم للجــودو التــي انطلقــت منافســاتها 
)أمــس( فــي عاصمــة أوزبكســتان مدينــة 
طشــقند والتــي تســتمر حتــى يــوم ١٢ 
أكتوبــر )تشــرين األول( الحالــي بمشــاركة 
8٢ دولة من بينها 8 دول عربية ممثله في 
منتخبات االمــارات، البحرين، الســعودية، 
مصــر، المغــرب، الجزائــر، تونــس، ولبنان 
وتضم أبرز الالعبين المصنفين في العالم.. 
ويــرأس بعثتنــا فــي تلــك البطولــة الســيد 
ناصــر التميمــي أميــن الســر العــام لالتحاد 
أميــن صنــدوق االتحــاد الدولــي للجــودو، 
بجانب المدرب فيكتور و٣ العبين حســب 
ــيلي  ــم طــالل ش ــي، وه ــم العالم تصنيفه
الــذي يشــارك فــي وزن تحــت 8١ كغــم، 
ــت ٩٠  ــي وزن تح ــران ف ــوري عم وجرج
كغــم، وظافــر ارام تحــت وزن ٩٠ كغــم، 
وتعذرت مشــاركة الالعب محمدوف عمر 
فــي وزن فــوق ١٠٠ كغــم، بعــد ان تأثــر 
باإلصابــة التــي لحقــت بــه خــالل معســكر 
المجــر األخيــر التحضيــري لتلــك البطولــة.

وقــد جــرت أمــس األول فــي طشــقند 
ــور  ــودو بحض ــم للج ــة العال ــة بطول قرع
مــدرب منتخبنــا األول المــدرب فيكتــور، 
والتــي اســفرت عــن مواجهــة العبنــا طالل 
ــي  ــب مانوك ــا الالع ــل أوكراني ــيلي لبط ش
هيفــوره فــي وزن تحــت 8١ كغــم والتــي 
تلعــب ضمــن تصفيــات يــوم غــد الســبت 
بعــد ان خصص يوم أمــس لمباريات الوزن 
الخفيــف من الجنســين.. ويلعــب بعد غد 

العبنــا جرجــوري عمــران مع العــب تركيا 
زجانــك ميهيــل فــي وزن تحــت ٩٠ كغــم، 
بينمــا يلعــب العبنــا ظافــر ارام فــي وزن 
تحــت ٩٠ كغــم مــع البلغــاري جورجيــف 

بوريــس.
ــوب  ــن ثعل ــد ب ــعادة محم ــرص س وح
الدرعــي رئيــس المصارعة والجــودو خالل 
اتصالــه أمس األول بالســيد ناصــر التميمي 
رئيــس البعثــة على االطمئنان على ســالمة 

البعثــة عقــب عودتهــا مــن المجــر وعلــى 
مــدى إصابــة الالعــب محمــدوف وإمكانية 
مشــاركته في بطولة أبو ظبي جراند ســالم 
للجودو، المقررة اقامتها بصالة جوجيتســو 
ارينــا بمدينــة زايــد الرياضية فــي أبو ظبي 
ــر )تشــرين األول(  ــى ٢٣ أكتوب مــن ٢١ إل
الحالــي والتي شــهدت حتــى االن تقدم ٦5 
دولة للمشــاركة قبل اغالق باب التســجيل 

األســبوع المقبل.

ــي اســتعداداته  ــا الوطن يواصــل منتخبن
المكثفــة فــي صالــة مركــز دبــّي للبولينــج 
اســتعدادا للمشــاركة فــي أولمبيــاد الصــم 
للبولينج، الذي يقام في العاصمة الماليزية 
كوااللمبــور من ٢٠ إلــى ٣٠ أكتوبر الجاري 
بمشــاركة ١٤8 العبا والعبــة من ٢١ دولة.

وأعلنت اللجنــة الدولية لرياضات الصّم 
أن البطولــة المقــررة بماليزيــا ســتكون 
استكمااًل لدورة األلعاب األولمبية الصيفية 
للصــم، التــي أقيمــت فــي مايــو الماضــي 
بمدينــة »كاســياس دي ســول« البرازيليــة.

واختــار شــاكر علــي مــدرب منتخبنــا ٦ 
العبيــن للمشــاركة فــي الحــدث األولمبي؛ 
وهــم أيمــن ســالم المقبالــي، ومطــر علــي 
الرميثــي، وطارق شــهاب البلوشــي، وعلى 
حســن الجابري، وســعود محمد الشامسي 

ــان علي. وعدن
ــس  ــي رئي ــل أهل ــداهلل خلي وأعــرب عب
لجنــة اإلمــارات لرياضــة الصــم عــن ثقتــه 
الكبيــرة بالعبــي وجهاز المنتخــب الوطني 
ــم األداء المنتظــر منهــم خــالل  ــي تقدي ف
ــة، حيــث شــهد المعســكر ارتفــاع  البطول
الــروح المعنوية لالعبين والجدّية وااللتزام 
ــري ألعضــاء المنتخــب  ــج التحضي بالبرنام
البطــوالت  ألجــواء  الالعبيــن  وتهيئــة 

وإعدادهــم فنيــا ونفســيا.
ــيكون  ــا س ــفر لماليزي ــاف أّن الس وأض
ــرة،  ــداد مباش ــكر اإلع ــاء معس ــد انته بع
ــث  ــي للمنتخــب، حي ــع الثان ــو التجّم وه
كان التجّمع األول الشــهر الماضي، موضحا 
ــردي،  ــات )الف ــة تضــم 5 فعالي أن البطول
الزوجــي، الثالثــي، الخماســي وبطولــة 

األســاتذة(، وهــي نفــس البطــوالت التــي 
ــًا. تقــام محلّي

ويمثل أولمبياد ماليزيا المشاركة الثانية 
لمنتخبنــا فــي بطولــة دولية بعــد أولمبياد 
تركيا العام الماضي، كما سيشــارك الفريق 
فــي بطولــة العالم بمدينــة ميونخ األلمانية 

في أغسطس ٢٠٢٣ .وام

األكبر واألضخم للمنتخب الوطني للجوجيتسو

شركة »مبادلة لالستثمار« ترعى المنتخب الوطني للجوجيتسو بكافة فئاته
الهاشمي: الشراكة خطوة تعزز أبوظبي - الوطن

تكامل األدوار بين االتحاد 
وشركائه لتمكين أبناء الوطن

الشمري: المساهمة في بناء 
جيل قوي من أبناء الوطن 

إحدى أولويات مبادلة

مبادلة راعي رسمي للمنتخب 
وتجويل مسمى صالة جوجيتسو 

أرينا إلى »مبادلة أرينا«

اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء األجسام اإلمارات تشارك في بطولة آسيا للرجال والسيدات للمالكمة باألردن
للرجال والسيدات تواصل استعداداتها

بمشاركة 3 العبين:منتخبنا للجودو جاهز لخوض مباريات بطولة العالم في طشقند غدًا

المنتخب الوطني يكثف استعداداته ألولمبياد الصم للبولينج
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يستعرض نادي مانشستر سيتي لكرة 
ــام  ــزي أم ــدوري اإلنجلي ــدم كأس ال الق
ــة  عشــاقه وجمهــوره الواســع فــي دول
اإلمــارات، ويشــاركهم االحتفــال بالفــوز 
ــم  ــاز لموس ــزي الممت ــدوري اإلنجلي بال
٢٠٢٢/٢٠٢١ واإلنجــاز الكــروي الفريــد 
المتمثــل بتحقيــق اللقب للمــرة الرابعة 
ــن  ــك ضم خــالل خمســة مواســم، وذل
فعاليــات جولــة الــكأس العالميــة التــي 
ينظمهــا النــادي بالتعــاون مــع شــريكه 

.OKX الرســمي
وينظم النادي فعالية احتفالية كروية 
تشهد حضور الالعب الصربي وأسطورة 
الســيتي أليكــس كــوالروف، يســتضيفها 
ممشــى الســعديات يــوم الســبت ٢٢ 
أكتوبــر تتواصــل مــن الســاعة ١٢ ظهــًرا 
ولغايــة الســاعة 8 مســاًء، حيــث يمكــن 
لجمهــور الســيتي فــي اإلمــارات إلقــاء 
نظــرة علــى الــكأس ومتابعــة مجريــات 
المواجهة الكروية التي تجمع مانشســتر 
ــون ضمــن منافســات  ــع برايت ســيتي م
الجولــة ١٣ للدوري اإلنجليــزي الممتاز.

ويفتح الحدث العائلي المجاني باب 
الحضــور أمــام الجميــع مــن مختلــف 
ــه  الفئــات العمريــة، وتتضمــن فعاليات
ــرة  ــي حصــص ك ــاركة ف ــة المش فرص
القدم الشــاطئية تحت إشــراف مدربي 
مانشســتر ســيتي )يمكــن للراغبيــن 
بالمشاركة في الحصص تسجيل رغبتهم 
خــالل يــوم الفعاليــة(، باإلضافــة إلــى 
إلقــاء نظــرة مقربة علــى كأس الدوري 
ــاء أســطورة  ــاز، ولق ــزي الممت اإلنجلي

الســيتي أليكــس كــوالروف.
كمــا ينضــم كل مــن “مــون بيــم” 
و”مونشســتر”، تميمتي نادي مانشســتر 

ــذي  ــدث، ال ــور الح ــى جمه ــيتي، إل س
يتضمن أنشــطة متنوعة للكبار والصغار، 
بمــا في ذلك تلوين الوجوه، وســحوبات 
على جوائز حصرية، باإلضافة إلى عرض 
كــروي ممتــع يقدمــه عمــار الخضيــري، 
بطــل اإلمــارات ٣ مــرات وبطــل العرب 

فــي كرة القــدم االســتعراضية.
للمواجهــة  التحضيــرات  وتنطلــق 
الكرويــة التــي تجمــع مانشســتر ســيتي 
مــع برايتــون عنــد الســاعة 5 عصــًرا 
لتنطلق صافــرة بداية المباراة عند تمام 
الســاعة السادســة، ويمكن لجمهور كرة 
القــدم فــي جميــع أنحاء دولــة اإلمارات 
التســجيل لحضــور الحــدث مجاًنــا عبــر 
https://www.mancity.com/ الرابط
trophytour/uae-trophy-tour-register

كما تتضمن احتفاالت نادس مانشستر 
ســيتي في دولــة اإلمارات زيــارة خاصة 
إلــى متجــر عالمــة بومــا في دبــي مول، 
حيــث يســتعرض الســيتي كأس الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز في فعاليــة مفتوحة 
تشــهد حضور أســطورة الســيتي أليكس 
كــوالروف تقــام يوم الجمعــة ٢١ أكتوبر 
ــة الســاعة  مــن الســاعة الســابعة ولغاي

التاســعة مساًء.
ويــزور أليكــس كــوالروف برفقــة 
الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز  كأس 
أيًضــا مــدارس الســيتي لكــرة القــدم 
فــي كل مــن أبوظبــي ودبــي حيــث 
يلتقي العبي مدارس الســيتي الصغار 
الذيم يشــاركونه شــغفه بكــرة القدم 

ونــادي مانشســتر ســيتي.
وشــهدت الجولــة االحتفاليــة بلقــب 
الــدوري اإلنجليزي الممتاز خالل الفترة 
ــي  ــور الســيتي ف ــارة جمه ــة زي الماضي
ــيك  ــبانيا والمكس ــا وإس ــن فرنس كل م
محطاتهــا  تتضمــن  كمــا  والنرويــج، 
القادمــة كاًل من جنــوب أفريقيا واليابان 
ــارة  ــا. كمــا تضمــن البرنامــج زي وكوري
رقميــة فــي لعبــة رو بلوكــس، أتاحــت 
الفرصــة لعشــاق الســيتي مــن مختلــف 
أنحــاء العالــم التفاعــل رقمًيــا مــن كأس 

الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز.

نادي مانشستر سيتي يستعرض كأس الدوري اإلنجليزي الممتاز لجمهوره وعشاقـه في اإلمارات

جولة السيتي العالمية أبوظبي - الوطن
االحتفالية بلقب الدوري 
االنجليزي الممتاز تتجه 

إلى اإلمارات
أسطورة السيتي 

أليكس كوالروف يحضر 
برفقة كأس الدوري 
اإلنجليزي الممتاز 

فعالية مفتوحة ينظمها 
السيتي في ممشى 

السعديات لمتابعة مواجهة 
برايتون 22 أكتوبر

التسجيل مفتوح ومجاني 
لجمهور كرة القدم في 
الدولة لحضور المهرجان 

الكروي والمباراة
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أطلق االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« األغنية 
األخيرة الرسمية لكأس العالم ٢٠٢٢، ضمن سلسلة 
ألبوم أغاني المونديال، والتي أصبحت متاحة على 
لكأس  الرسمي  الحساب  طرح  »يوتيوب”.  موقع 
 ،”Light The Sky“ العالم فيفا على تويتر، أغنية
 FIFA وكتب »آخر األغاني الرسمية لكأس العالم

قطر ٢٠٢٢ سترى النوراليوم الجمعة”.
بلقيس،  هن  مغنيات،   ٤ األغنية  في  وُتشارك 
ورحمة رياض، ونورة فتحي، ومنال، ستقمّن بأداء 
هذه األغنية مع المنتج العالمي ريدوان، والتي تم 

تصويرها أيضًا على طريقة الفيديو كليب.
وسبق لالتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن أطلق 
٣ أغاني خاصة بمونديال ٢٢، نستعرضها فيما يلي:

األغنية الثالثة هي أغنية Yet To Come والتي 
إذ  هيونداي،  شركة  مع  بالتعاون   BTS طرحتها 
التي أطلقت  للشركة،  الفرقة سفيرًا منتظمًا  ُتعد 
حملة عالمية في كأس العالم بعنوان »فريق القرن” 
)Team of the Century( بالتعاون مع نجم كرة 
القدم اإلنجليزي ستيفن جيرارد وقائد منتخب كوريا 
الجنوبية الكوري بارك جي سونغ وسفيرة اليونسكو 

الالعبة الدانماركية ناديا نديم ومصمم األزياء جيريمي 
سكوت والنحات الشهير لورنزو كوين، وغيرهم.

»ارحبو«  بعنوان  كانت  الثانية،  األغنية  أما 
واشترك في أدائها مغنيا الراب، الكونغولي غيمس 
والبورتوريكي أوزونا، وسجل فيديو األغنية رقمًا 
قياسيًا في عدد المشاهدات على موقع »يوتيوب«، 
إذ تجاوز حاجز الـ١٠٠ ألف مشاهدة، بعد ساعات 
قليلة فقط من إطالقها. كما أطلق مشغل االتصاالت 
الرسمي لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ “Ooredoo” النسخة 
العربية من أغنية »ارحبو”، التي القت رواجًا كبيرًا 
وبلغ عدد مشاهديها حاليًا لنحو ١٦ مليون مشاهدة 

على يوتيوب، منذ طرحها الشهر الماضي.
والمحبة  للقاء  دعوة  األغنية  مقاطع  وحملت 
والسالم، ومن كلماتها: »هال بيكم ارحبوا لكل منا 
ملعبه، بيوتنا بيوتكم، غني للي تحبه، قل إذا كنت 
تشعر بالحب الذي تريد أن تمنحه، مثل موجة ال 
يستطيع أحد إيقافها، يا دوحة الناس غني للعالم هيا”.

أما األغنية الرسمية األولى، كانت بعنوان »هّيا 
هّيا« )نحن أفضل معًا(، طرحتها فيفا شهر أبريل 

)نيسان( الماضي.وكاالت

مركز  في  العلماء  طّور  العمل،  من  عقد  بعد 
»نيوروسكيب« لعلوم األعصاب بجامعة كاليفورنيا 
في سان فرانسيسكو، لعبة فيديو تعمل على تحسين 

الجوانب الرئيسية لإلدراك لدى كبار السن.
وخالل دراسة ُنشرت أول من أمس الثالثاء في 
دورية »PNAS«، كشف الباحثون أن اللعبة الجديدة، 
التي تحمل اسم »لعبة إيقاع موسيقي«، والتي ُطّورت 
بالتشاور مع عازف الدرامز ميكي هارت، لم تعلم 
فحسب المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٠ 
و٧٩ عامًا كيفية العزف على الطبول، ولكنها أيضًا 

حّسنت قدرتهم على تذكر الوجوه.
وتحقق الخوارزميات القائمة عليها اللعبة، نتائج 
أفضل من األلعاب التجارية، عن طريق زيادة الصعوبة 
أو تقليلها تلقائيًا، اعتماداً على مدى جودة لعب شخص 
ما للعبة، وهذا يحافظ على الالعبين األقل مهارة من 
أن يصبحوا مرهقين، مع االستمرار في تحدي أولئك 

الذين يتمتعون بقدرات أكبر.
واستخدم البرنامج الذي تقوم عليه اللعبة، والذي 
استمر 8 أسابيع إشارات بصرية لتدريب األشخاص 
على كيفية عزف إيقاع على جهاز لوحي إلكتروني، 

وبمرور الوقت اختفت اإلشارات، مما أجبر الالعبين 
على حفظ النمط اإليقاعي.

وعندما اخُتبر المشاركون في النهاية لمعرفة مدى 
المألوفة،  غير  الوجوه  على  التعرف  على  قدرتهم 
أظهرت بيانات تخطيط كهربية الدماغ )EEG( نشاطًا 
متزايداً في جزء من الدماغ على الجانب األيمن )الفص 
الجداري العلوي( الذي يشارك في قراءة الموسيقى، 
وفي الذاكرة البصرية قصيرة المدى ألداء مهام أخرى، 
وهو ما يشير إلى أن التدريب أدى إلى تحسين كيفية 
َثم  ومن  الذاكرة،  إلى  ما  لشيء  األشخاص  إحضار 

إعادته مرة أخرى عندما يحتاجون إليه.
ويقول ثيودور زانتو، أستاذ مساعد في علم األعصاب 
ومدير قسم علم األعصاب بمركز »نيوروسكيب«، في 
تقرير نشره الموقع اإللكتروني لجامعة كاليفورنيا، 
بالتزامن مع نشر الدراسة: »تحسن الذاكرة عند كبار 
السن الذين ُدربوا على اللعبة كان مذهاًل«. مضيفًا: 
»أظهرت النتائج قيمة التدريب الرقمي في تعزيز 
الكليات اإلدراكية المتضائلة لدى كبار السن، وهو 
ما يجعل مثل هذه األلعاب بمثابة شكل جديد من 

أشكال الطب التجريبي«.وكاالت

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التلسكوب 
»األقوى« التابع لناسا، أقدم عناقيد النجوم التي شوهدت 
على اإلطالق. فقد رصد علماء الفلك أولى الصور 
المذهلة ألبعد العناقيد الكروية المكتشفة على اإلطالق، 

وهي موجودة في مجرة   عمرها ٩ مليارات عام.
وبحسب العلماء، فإن عناقيد النجوم هذه، قد 
تشمل تكتالت الماليين من النجوم األولى واألقدم 

في الكون.
وتأتي النتائج من التحليل العلمي لصورة جيمس 
 First( ”ويب األولى »الحقل العميق األول لويب
Deep Field(. وأصبحت تلك الصورة، التي تحتوي 
على آالف المجرات المتأللئة، مشهورة كونها أولى 

الصور التي تم إطالقها من تلسكوب ناسا الجديد.
للعثور على  بناء تلسكوب جيمس ويب  ووقع 
النجوم األولى والمجرات األولى ولمساعدتنا على 
فهم أصول التعقيد في الكون، مثل العناصر الكيميائية 

ولبنات بناء الحياة.
وتقول الميا مووال، من معهد دنالب لعلم الفلك 
والفيزياء الفلكية في جامعة تورنتو، والمؤلفة الرئيسية 
المشاركة في الدراسة: »هذا االكتشاف في الحقل 
العميق األول لويب يلقي بالفعل نظرة مفصلة على 
المرحلة األولى من تكوين النجوم، ما يؤكد القوة 

المذهلة لتلسكوب جيمس ويب”.
والنتائج ليست سوى أحدث اختراق من تلسكوب 
جيمس ويب الفضائي، والذي اقترح العلماء أنه يمكن 
أن يغير طريقة عملنا في علم الفلك بشكل أساسي 
بسبب الكم الهائل من البيانات التي يمكنه تقديمها لنا.

وركز العلماء في تحليل الصورة األولى لتلسكوب 
جيمس ويب، على إحدى المجرات، التي تبعد ٩ 
مليارات سنة ضوئية عن األرض، وكشف أنها تتألق 
مع بعض أقدم عناقيد النجوم المعروفة، والتي يعود 
تاريخها إلى ما بعد االنفجار العظيم بوقت قصير.وكاالت

أفادت دراسة حديثة أن تجاوز حد التعرض لتلوث 
الهواء، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بسكتة دماغية أولى.

وأراد هواليانغ لين من جامعة صن يات صن في 
الصين وزمالؤه، فهم خطر تلوث الهواء بين األشخاص 

الذين ليس لديهم تاريخ لإلصابة بالسكتة الدماغية.
 :Neurology وقالت الدراسة، التي ُنشرت في مجلة
“وجدنا أن المستويات المرتفعة من تلوث الهواء مرتبطة 
بزيادة مخاطر االنتقال من الصحة إلى السكتة الدماغية 
األولى، وأحداث القلب واألوعية الدموية بعد السكتة 
الدماغية، والوفاة، ولكن مع تأثير أقوى على االنتقال 

من التمتع بالصحة إلى اإلصابة بسكتة دماغية”.
وأضاف لين: »تشير هذه النتائج إلى أن فهم وتقليل 
تأثيرات ملوثات الهواء على المراحل االنتقالية المختلفة 
في السكتة الدماغية سيكون مفيدا في إدارة صحة الناس 

ومنع حدوث السكتة الدماغية وتطورها”.

وشملت الدراسة ٣١8٧5٢ شخصا في قاعدة بيانات 
البنك الحيوي بالمملكة المتحدة بمتوسط   عمر 5٦ عاما. 
ولم يكن للمشاركين تاريخ من السكتة الدماغية أو 

أمراض القلب في بداية الدراسة.
ونظر الباحثون في تعرض األشخاص لتلوث الهواء 
بناء على المكان الذي عاشوا فيه في بداية الدراسة. 
وتمت متابعة المشاركين لمدة ١٢ عاما في المتوسط.

وخالل ذلك الوقت، أصيب 5٩٦٧ شخصا بسكتة 
دماغية. ومن بين هؤالء، أصيب ٢٩85 شخصا بأمراض 
الدموية، وتوفي ١٠٢٠ شخصا في  القلب واألوعية 

وقت الحق.
وكان المعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء 
أكثر عرضة لإلصابة بسكتة دماغية أولى أو بأمراض 
أو  الدماغية  السكتة  بعد  الدموية  واألوعية  القلب 
الوفاة أكثر من الذين لم يتعرضوا لمستويات عالية 

من التلوث.وكاالت

آخر األغاني الرسمية لكأس العالم 2022 ترى النور اليوم لعبة تحّسن قدرة المسنين على تذّكر الوجوه

جيمس ويب يكتشف »أولى نجوم الكون على اإلطالق« في »مجرة التأللؤ« تلوث الهواء يزيد مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية ومضاعفاتها الالحقة

قد يؤدي التعرض لعدد من ملوثات الهواء إلى 
زيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي، وفقًا لدراسة 
ُأجريت على آالف النساء في فرنسا، تنسجم نتائجها 

مع ما توصلت إليه أبحاث أخرى حديثة.
وأكدت هذه الدراسة، التي ُأطلقت عليها تسمية 
»كسينير )Xenair(« من بين خالصاتها، أن التعرض 
لثاني أكسيد النيتروجين يزيد خطر اإلصابة بسرطان 

الثدي، وفقًا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية«.
وتوّلى تنفيذ الدراسة أعضاء من جامعة ليستر 
البريطانية، ومركز ليون بيرار، ومدرسة ليون المركزية 
في جنوب شرق فرنسا، ومعهد غوستاف روسي في 
المنطقة الباريسية، والمعهد الوطني للبيئة الصناعية 
والمخاطر »إينيريس )Ineris(« ومقرُّها شمال باريس، 
ومركز صحة السكان في بوردو )جنوب غرب فرنسا(.

وسبق أن بّينت دراسات سابقة عوامل الخطر 
الجينية أو الهرمونية التي تتسبب بسرطان الثدي، 
وهو األكثر شيوعًا عند النساء بين أنواع السرطان، 
وكذلك العوامل المتعلقة بالعمر أو نمط الحياة .

إال أن دراسات عدة سّلطت الضوء في السنوات 
األخيرة على دور بعض الملوثات.

وأشار ُمعّدو تحليل تلوي ُنشر عام ٢٠٢١ إلى 
النيتروجين من عوامل  لثاني أكسيد  التعرض  أن 
الخطر هذه، ورأوا أن من الممكن ربط نحو ١٧٠٠ 
حالة إصابة بسرطان الثدي كل سنة في فرنسا، به. 
واعتبروا أن النتائج المتعلقة بالمخاطر المرتبطة 

بالجزيئات الدقيقة ليست مؤكَّدة إلى هذا الحد.
أما معّدو دراسة »كسينير« فدرسوا العالقة بين 
المزمن  والتعرض  الثدي،  اإلصابة بسرطان  خطر 
لجرعات منخفضة من 8 ملوثات للهواء هي الملوثات 
ذات الخصائص الزينوستروجينية، كالديوكسينات 
والبنزو ]أ[ بيرين )BaP( وثنائي الفينيل المتعدد 
الكلور والكادميوم- والملوثات التي يكون التعرض لها 
 ،)PM2.5و PM10( يوميًا، وهي الجزيئات الدقيقة
 ،)O3( واألوزون ،)NO2( وثاني أكسيد النيتروجين

بحسب بيان أصدروه.وكاالت

مصدر  العتيقة  الورقية  المترو  تذكرة  كانت  لطالما 
إلهام لصانعي األفالم وكتاب األغاني الفرنسيين، ولطالما 
استخدمت كفاصل بين صفحات الكتب، وها قد أوشكت 

اليوم، على الوصول إلى نهاية الخط.
تعمل هيئة النقل العام في باريس، على التخلص التدريجي 
من قطعة الكرتون المستطيلة التي أبقت مسافري العاصمة 

في حالة تنقل دائم على مدار الـ١٢٢ عامًا الماضية.
بعد ٢٠ عامًا من نهاية استخدام التذكرة الورقية في 
قطار أنفاق نيويورك وبداية استخدام القطع المعدنية، 
٦.5 سم × ٣  قيإسها  يبلغ  التي  المترو  تذكرة  ها هي 
سم بشريطها المغناطيسي البني تبلغ رحلتها التاريخية 
األخيرة بال عودة. عبر القنال اإلنجليزي، ال تزال لندن 
في  وإيابًا  ذهابًا  الفردية  الورقية  التذاكر  بشراء  تسمح 
شبكة األنفاق الخاصة بها، ولكنها تفرض رسومًا تقترب 
دون  من  تعمل  التي  الذروة  تذكرة  تكلفة  من ضعف 

لمس. وفق موقع »الغارديان« البريطاني.
كانت »سلطة النقل اإلقليمية« في منطقة »إيل دو 
انتهاء  تأمل في  باريس جزءًا منها،  التي تعد  فرانس«، 
العمل بالتذكرة الورقية، لكن أزمة »كوفيد - ١٩«، والغزو 
الروسي ألوكرانيا، والنقص العالمي في الرقائق الدقيقة 
جميعها شكلت أسبابًا في تأخير إدخال التكنولوجيا الحديثة.

في هذا السياق، قال لوران بروبست، المدير العام 
لشركة »إيل دو فرانس موبيليتيس« في تصريح لـ»وكالة 
الصحافة الفرنسية«: »كنا في عجلة من أمرنا، لكن أزمة 
الرقائق أبطأتنا«. استخدمت تذكرة المترو ألول مرة في 
١٩ يوليو )تموز( ١٩٠٠. عند الساعة الواحدة ظهرًا، عند 
افتتاح الخط األول لـ»معرض باريس ١٩٠٠« بتكلفة ٢5 
سنتًا فقط للحصول على مقعد من الدرجة األولى.وكاالت

السينما في  بوند بخرق قواعد  أفالم جميس  بدأت 
دور  في  نو  دكتور  فيلم  ظهر  عندما   ،١٩٦٢ أكتوبر   5
تمامًا  جديد  نوع  ولد  وضحاها،  عشية  وبين  السينما. 

من أفالم الحركة.
وبعد ستين عامًا، كان تأثير أول فيلم لجيمس بوند 
كبيرًا بشكل واضح، ونجاح الفيلم يرجع بالكامل إلى فريق 
عمل دكتور نو، وعلى وجه التحديد، الرجل الرائد في 
الفيلم، شون كونري. ولكن قبل أن يصل دكتور نو إلى 
المسارح، لم يكن لدى الممثلين األمريكيين الستوديو 
يونايتد أرتيستس ثقة كبيرة في كونري. لماذا يزعج رواد 
إثارة من  فيلم  بمشاهدة  أنفسهم  األمريكيون  السينما 
بطولة »سائق شاحنة«؟. لكن مزيج كونري من مشاعر 
الطبقة العاملة وطبقة الجاسوسية الفائقة خلقت شيئًا 

لم يسبق للعالم رؤيته من قبل.
ومن الناحية الفنية، لم يكن شون كونري أول جيمس 
بوند على الشاشة، ففي عام ١٩5٤، ظهرت سلسلة مختارات 
أمريكية بعنوان كاليمكس، تضمنت حلقات مقتبسة من 
رواية Casino Royale للمخرج إيان فليمنغ. وفي هذا 
دوره  لعب  أمريكيًا  وكياًل  بوند  جيمس  كان  اإلصدار، 
باري نيلسون. وتم انتزاع حقوق الفيلم لجيمس بوند 
في النهاية من قبل المنتجين هاري سالتزمان وألبرت 
Cubby“ Broccoli وهي  باسم  المعروفين  بروكولي، 
إنتاج  في  استمرت  والتي  بهما،  الخاصة  اإلنتاج  شركة 

جميع أفالم جيمس بوند الـ ٢5 الرسمية.
وفي حين أن معظم االستوديوهات الكبرى في ذلك 
الوقت كانت تنتج أفالمًا ضخمة مع أحد المشاهير المعروفين 
يلعب  أن  وبروكولي  سالتزمان  المنتجان  أراد  بالفعل، 

شخص مجهول دور جيمس بوند.وكاالت

أعلنت وزارة السياحة واآلثار المصرية اكتشاف 
مقبرة بطلمية في سوهاج )جنوب مصر(، وذلك خالل 
تنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز مهارات الكوادر الشابة 
في الوزارة، حيث نظمت وحدة التدريب المركزي 
بمكتب وزير السياحة واآلثار بالتعاون مع منطقة آثار 
سوهاج برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان )مدرسة التدريب 
على أعمال الحفائر بالديابات بمحافظة سوهاج( تناول 
التدريب على أعمال الحفائر العلمية والعملية والمسح 
األثري ورسم اللقي األثرية والنقوش بمنطقة إخميم 

بمحافظة سوهاج.
وقال الدكتور مصطفي وزيري، األمين العام للمجلس 
األعلى لآلثار: »شارك بالبرنامج التدريبي ١٦ مفتش 
آثار واختصاصي ترميم من مختلف القطاعات التابعة 
للمجلس األعلى لآلثار، وذلك كجزء من خطة الوزارة 
لتدريب أكبر عدد ممكن من األثريين والمرممين 
وتنمية قدراتهم العملية والعلمية«، مضيفًا أنه أثناء 
التدريب العملي في الموقع نجح المشاركون في 
البرنامج في الكشف عن مقبرة تعود للعصر البطلمي.

من جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس اإلدارة 
المركزية آلثار مصر العليا إن »المقبرة المكتشفة 
منحوتة في التل األثري ويتم الوصول إليها عن طريق 
سلم هابط يتقدمه فناء ربما كان مشيداً من الطوب 
اللبن، وذلك لوجود بقايا جدار طوب لبن أعلى السلم 

على يمين الداخل إلى المقبرة«.
وأضاف أن المقبرة تتكون من غرفتين، األولى تبلغ 
مساحتها ٢.٧٠م*٢.٦5م بارتفاع ١.٧٠م، وقد تم فقد 
جزء من سقفها وعلى جدرانها يوجد طبقة مالط من 
الطين خالية من الرسوم والنقوش والكتابات، وقد 
تم الكشف داخلها عن تابوتين من الحجر الجيري 
وجزء من غطاء تابوت جميعها خالية من النقوش 

والكتابات.وكاالت

بعض ملـوثات الهـواء تزيـد 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي

تذكرة مترو باريس تودع محطاتها 
بعد 122 عامًا من العطاء

60 عـامــــًا علــى طــــرح أول 
أفــالم جيمــس بـونـد

 اكتشـــاف مقــبرة بطلميـة
فــي سـوهـــاج

في منزل على مشارف العاصمة الهندية نيودلهي، 
تجلس نساء على األرض ويبتسمن ويدردشن أثناء 
أبيض  بحشو  زاهية  ألوان  ذات  دببة  دمى  ملئهن 
مصنوع من منتج يشيع وجوده في سلة المهمالت.

فمادة ذلك الحشو فهي أعقاب السجائر التي جرى 
تحويلها إلى ألياف ويجري تنظيفها وتبييضها بعد 

جمعها من شوارع المدينة إذ يتم التخلص من ماليين 
غيرها. وإعادة تدوير أعقاب السجائر وتحويلها إلى 
منتجات أخرى كاأللعاب والوسائد واحدة من بنات 
أفكار رجل األعمال نامان جوبتا. ومن داخل مصنعه 
الذي يقع في ضواحي العاصمة الهندية، قال جوبتا: 
»بدأنا بعشرة غرامات )من الفيبر كل يوم(.وكاالت

أعقاب السجائر تصبح حشوة للدمى في مصنع هندي ُيعيد تدويرها

أكدت مجموعة بحث أمريكية أن الشباب والمراهقين الذين يستخدمون 
شبكات التواصل االجتماعي بكثرة أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب في غضون ٦ 

أشهر، بغض النظر عن طبيعة الشخصية.
وقالت رينا ميريل الباحثة المشاركة في الدراسة من جامعة أركنساس: »وجدت 
الدراسة روابط قوية وخطية لالكتئاب وشبكات التواصل، عبر جميع سمات 
الشخصية”. وتكونت المجموعة من باحثين من جامعات أوريغون، وأالباما، 
وأركنساس، وحذرت نتائجها من استخدام وسائل التواصل االجتماعي أكثر من 
٣٠٠ دقيقة في اليوم. ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع »ميديكال إكسبريس« 
فإن »الذين يتمتعون بتوافق عاٍل كانوا أقل عرضة بنسبة ٤٩٪ لإلصابة باالكتئاب 

من ذوي التوافق المنخفض”.
وقالت النتائج: »الذين يعانون من العصابية العالية أكثرعرضة لالكتئاب بمرتين 
من الذين يعانون  عصبية منخفضة عند استخدام أكثر من ٣٠٠ دقيقة من وسائل 
التواصل االجتماعي في اليوم. واألهم من ذلك، بالنسبة لكل سمة شخصية، كان 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي مرتبطًا بشدة بتطور االكتئاب”.وكاالت

إفــراط المراهقـين فـي استخــدام التواصــل 
االجتمـــاعي يســـبب االكـــتئاب

جامع محمد علي بالقاهرة


