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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

بتوجيهات رئيس الدولة.. افتتاح معهد محمد بن زايد 
ألمراض القلب في باكستان  

افتتــح الفريــق األول قمر جاويــد باجوا 
ــد  ــش الباكســتاني معه ــس أركان الجي رئي
الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان ألمراض 
القلــب، الــذي تــم بناؤه فــي مدينــة كويتا 
عاصمــة إقليــم بلوشســتان وعلــى مســاحة 
بنــاء تبلــغ ١٢١ ألفــًا و٤٠٦ أمتــار مربعــة، 
ــًا و٣٠٤ آالف  ــا ٢٧ مليون ــة قدره وبتكلف

دوالر أمريكــي، بتمويــل مــن صنــدوق 
أبوظبــي للتنميــة.

تأتــي هذه المبــادرة في إطار توجيهات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــه اهلل«،  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي آل نهي
ومتابعــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
ــوزراء  ــس ال ــب رئيــس مجل ــان نائ آل نهي

ــذ عــدد مــن  ــوان الرئاســة لتنفي ــر دي وزي
المشاريع اإلنسانية والتنموية في جمهورية 

باكســتان اإلســامية.
حضر حفل افتتاح المعهد، ميرجان جمالي 
حاكــم إقليم بلوشســتان، وســعادة حمد عبيد 
إبراهيــم ســالم الزعابــي ســفير الدولــة لــدى 

نظمها مجلس محمد بن زايد.. حامد بن زايد يشهد محاضرة بعنوان جمهورية باكستان اإلسامية. ص»٢«
»نهج عالمي طموح لتوجيه النمو االقتصادي« ص»٦+٧+٨«برعاية رئيس الدولة.. انطالقة قوية لجائزة زايد الكبرى للهجن 2022 ص»3«

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس سورينام بذكرى استقالل بالده   ورئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية  
ص»٤«

المعهد تم بناؤه في مدينة كويتا عاصمة 
إقليم بلوشستان على مساحة تبلغ 121 ألفًا 

و406 أمتار مربعة
المعهد بتكلفة قدرها 27 مليونًا و304 
آالف دوالر ويخدم أكثر من 12 مليون 

باكستاني في بلوشستان
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افتتــح الفريــق األول قمــر جاويــد باجــوا رئيس 
أركان الجيــش الباكســتاني معهــد الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ألمــراض القلــب، الــذي تــم 
بنــاؤه فــي مدينــة كويتا عاصمــة إقليم بلوشســتان 
وعلــى مســاحة بنــاء تبلــغ ١٢١ ألفــًا و٤٠٦ أمتــار 
مربعــة، وبتكلفــة قدرهــا ٢٧ مليونــًا و٣٠٤ آالف 
ــي  ــدوق أبوظب ــن صن ــل م ــي، بتموي دوالر أمريك

للتنميــة.
تأتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار توجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، ومتابعة ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة لتنفيــذ عــدد مــن 
ــة  ــي جمهوري ــة ف ــانية والتنموي ــاريع اإلنس المش

باكســتان اإلســامية.
حضــر حفــل افتتــاح المعهــد، ميرجــان جمالــي 
ــد  ــم بلوشســتان، وســعادة حمــد عبي ــم إقلي حاك
إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية 
باكستان اإلسامية، وسعادة عبداهلل خليفة الغفلي 
ــي لمســاعدة باكســتان،  ــر المشــروع اإلمارات مدي
وعــدد مــن الوزراء المحليين في إقليم بلوشســتان 
وكبــار القــادة وضباط الجيــش الباكســتاني بجانب 
مســئولي وممثلــي الدوائــر الحكوميــة والمحليــة، 

وعــدد مــن شــيوخ القبائــل والمواطنين.
ــن  ــاز ع ــم إيج ــاح بتقدي ــم االفتت ــدأت مراس ب
للمشــاريع  المشــروع وعــرض  إنجــاز  مراحــل 
اإلماراتيــة التنمويــة اإلنســانية التــي نفــذت فــي 
إقليــم بلوشســتان خــال الثــاث ســنوات الماضيــة 
من خال المشــروع اإلماراتي لمســاعدة باكستان، 
ثــم قــام الفريــق األول قمــر جاويــد باجــوا رئيــس 
أركان الجيــش الباكســتاني يرافقــه كل من ســعادة 
حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، وعبداهلل خليفة 
الغفلــي، بإزاحــة الســتارة عــن اللوحــة التذكاريــة 
الخاصــة بافتتــاح معهد الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان ألمــراض القلــب، والدعــاء لصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل«، بالخير والبركــة والتوفيق وبموفور 
الصحــة والعافيــة وطــول العمر، ولدولــة اإلمارات 

باألمــن واألمــان والتقــدم والرخاء.
بعــد ذلــك اطلــع راعــي الحفــل والضيــوف مــن 
خــال جولــة داخليــة علــى مســتوى اإلنجــاز العام 
ــج  ــه، وبرام ــامه وعيادات ــدوا أقس ــد، وتفق للمعه
التشــخيص والعــاج، واألجهــزة والمعــدات الطبية 
الحديثــة التي زود بها، وأنظمة الحماية والمراقبة 
الخاصــة به، والتقوا بالمرضى والمراجعين وتمنوا 

لهــم طيــب الشــفاء والعافية.
ــة  ــورة تذكاري ــاط ص ــة بالتق ــت الجول واختتم
ــن  ــن والفنيي ــاء والممرضي ــكادر األطب ــة ل جماعي
ــة  ــدروع التذكاري ــم ال ــن بالمعهــد، وتقدي العاملي
بهذه المناســبة للمســاهمين فــي تنفيذه وإنجازه.

وقــال عبــداهلل خليفــة الغفلــي إن معهد الشــيخ 
محمــد بــن زايد آل نهيان ألمراض القلب يكتســب 
أهميــة خاصــة واســتثنائية حيث يعتبــر أول معهد 
تخصصــي لعــاج أمــراض القلــب فــي إقليــم 
ــة  ــى مســتوى جمهوري بلوشســتان، واألحــدث عل
باكســتان اإلســامية، وســيعمل كمركــز مرجعــي 
ــق  ــا يتعل ــي م ــم ف ــادات اإلقلي لمستشــفيات وعي
بتشــخيص وعاج أمــراض القلب وتشــخيص مرض 
ــم  ــدن إقلي ــع ســكان مناطــق وم الســرطان لجمي
بلوشســتان واألقاليم المجاورة، مما يؤهله لتقديم 
خدمــات عاجيــة تخصصية متميــزة على يد كوادر 
طبيــة وفنية يتمتعــون بالخبرة والكفــاءة العلمية.

جديــر بالذكــر أن تكلفة مشــروع معهد الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان ألمــراض القلــب بلغت 
٢٧.٣٠٤ مليون دوالر، بتمويل من صندوق أبوظبي 
للتنمية، ويخدم المعهد بشــكل مباشر وغير مباشر 
أكثــر مــن ١٢ مليــون مواطن باكســتاني من ســكان 
إقليــم بلوشســتان الــذي يبلــغ فيــه عــدد مرضــى 
القلــب حوالــي ٧٠ ألفًا و٩٠٠ مريــض يتوفى منهم 
ســنويًا أكثــر مــن ١٠٦٤ شــخصًا بســبب عــدم توفر 
العــاج، حيث تشــمل القدرة االســتيعابية للمعهد 
ــر مــن  تقديــم خدمــات التشــخيص والعــاج ألكث
ــف مراجــع ســنويًا،  ــًا و١8٢ أل 5٠٠ مراجــع يومي
ــًا  ــًا واخصائي ــون ١٣٦ طبيب ــي يتك ــى كادر طب عل
إضافــة إلــى طاقــم التمريــض والفنييــن الذين يبلغ 

عددهــم ٣5٠ ممرضــَا وفنيًا.
ويتكــون المعهــد مــن ١٧ مبنــى، ويضــم المبنى 
الرئيســي للمعهــد أقســام العيــادات الخارجيــة 
والعيــادات التخصصية وقســم الحــوادث والطوارئ 
وقســم عاج األســنان، إضافة إلى غــرف العمليات 
والقســطرة، ووحــدات العنايــة المركــزة، وأجنحة 
التنويــم بســعة ١٢٠ ســريرًا، وقســم غســيل الكلــى 
بســعة ١8 ســريرا لاســتجابة الحتياجات المصابين 
بحــاالت الفشــل الكلــوي وأمــراض القلــب، إضافــة 
إلــى الصيدلية وعدد 8 مــن المختبرات المتخصصة 
للفحوصات الطبية )مختبر األشعة النووية، ومختبر 
الكيميــاء الحيويــة، ومختبــر علــم الــدم، ومختبــر 
علــم المناعــة، ومختبــر البكتيريــا، ومختبــر إنتــاج 

األحيــاء الجزئيــة، ومختبريــن لقســطرة القلب(.

كمــا يضــم المعهد قســم الطب الحيــوي إلجراء 
أبحــاث ســريرية ودراســات علميــة علــى الحــاالت 
ــة بأمــراض القلــب والشــرايين باســتخدام  المصاب
تقنيــات حديثــة لمعالجــة األمــراض الوراثيــة فــي 
البشــر، ودراســة الجينات المعطوبــة وإنتاج أدوية 
خاصــة بالمحتــوى الجينــي لإلنســان، باإلضافة إلى 
ــي، لتشــجيع  ــب الوقائ ــج طــب القل ــذ برنام تنفي

الرعايــة الوقائيــة مــن المــرض.
ــي  ــى مبان ــد عل ــوي المعه ــك يحت ــة لذل  إضاف
إداريــة وخدماتيــة مســتقلة تشــمل ســكن األطبــاء 
والممرضين واإلداريين، إضافة إلى مسجد ومبنى 
إلدارة المعهد ونادي لألطباء والموظفين، ومحطة 
إدارة الطاقــة، ومراكــز لتجميع واتــاف المخلفات 
ــعاف  ــرات اإلس ــط لطائ ــرة، ومهب ــة والخط الطبي
ومحطــة إطفــاء وأبــراج مراقبــة، وحدائق وســوق 

ومواقــف متعددة للســيارات.
وضمــن مراســم افتتــاح معهــد الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ألمــراض القلب.. قــام الفريق 
ــش  ــس أركان الجي ــوا رئي ــد باج ــر جاوي أول قم
الباكســتاني بتقليــد ســعادة عبداهلل خليفــة الغفلي 
ــتان  ــاعدة باكس ــي لمس ــروع اإلمارات ــر المش مدي
وســام »نجمــة الزعيــم قائــد أعظــم« الــذي منــح 
لــه مــن قبــل فخامــة الدكتور عــارف علــوي رئيس 
ــوده  ــرًا لجه ــامية تقدي ــتان اإلس ــة باكس جمهوري
ــذ المشــاريع اإلنســانية  ــزه فــي إدارة وتنفي وتمي

والتنمويــة فــي جمهوريــة باكســتان اإلســامية.
وفي ختام االحتفال التقى ســفير الدولة يرافقه 
مدير المشــروع اإلماراتي لمساعدة باكستان بعدد 
مــن المراجعيــن والمرضى وأطبــاء المعهد وطاقم 
الممرضين واإلداريين، ونقل تحيات قيادة وشعب 
اإلمــارات وتقديرهــا لهــم، مؤكــدًا أن توجيهــات 

صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
ــة »حفظــه اهلل« نابعــة مــن حــرص  رئيــس الدول
ســموه علــى تقديــم العــون والدعــم والمســاعدة 

التنموية واإلنســانية للشــعب الباكستاني.
المتعالجيــن  المرضــى  عبــر  جانبهــم  مــن   
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــد الشــيخ محم ــي معه ف

ــغ شــكرهم وتقديرهــم  ألمــراض القلــب عــن بال
ــى إهدائهــم هــذا الصــرح  وامتنانهــم لســموه عل

الطبــي التخصصــي الراقــي. وام

بتوجيهات رئيس الدولة.. افتتاح معهد محمد بن زايد 
ألمراض القلب في باكستان  

المعهد تم بناؤه في مدينة كويتا 
عاصمة إقليم بلوشستان على مساحة 

تبلغ 121 ألفًا و406 أمتار مربعة

المعهد بتكلفة قدرها 27 مليونًا 
و304 آالف دوالر أمريكي وبتمويل 

من صندوق أبوظبي للتنمية

المعهد يخدم بشكل 
مباشر وغير مباشر أكثر 
من 12 مليون مواطن 
باكستاني من سكان 

إقليم بلوشستان
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برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
ــة “حفظــه اهلل” انطلقــت  ــس الدول ــان رئي آل نهي
أمــس بميدان الهجن في الوثبــة بالعاصمة أبوظبي 
منافســات جائــزة زايــد الكبــرى لســباقات الهجــن 
ــا  ــاركة آالف المطاي ــة ٢٠٢٢ بمش ــة األصيل العربي
مــن هجــن أبنــاء الدولــة ودول مجلــس التعــاون 
الخليجي وتســتمر حتى األول من ديســمبر المقبل 
بالتزامن مع احتفاالت الدولة بعيد االتحاد الـ 5١.

وشــهد معالــي الشــيخ ســلطان بــن حمــدان آل 
ــة  ــس الدول ــار صاحــب الســمو رئي ــان مستش نهي
رئيــس اتحــاد اإلمــارات لســباقات الهجــن، رئيــس 
ــد  ــان الشــيخ زاي ــة لمهرج ــا المنظم ــة العلي اللجن
ــدأت  ــي ب ــات الت ــوم األول للمنافس ــي، الي التراث
بالســباق التراثــي المخصــص للفئــة العمريــة مــن 
١5 إلــى ٢٠ ســنة والتــي أقيمــت بالميــدان الغربي 
للهجــن بالوثبــة، وذلــك فــي ظــل اهتمــام اللجنــة 
ــة رياضــة  ــي شــكلت بداي ــة الت بالســباقات التراثي
ــة ولتشــجيع النــشء والشــباب  الهجــن فــي الدول

علــى االهتمــام برياضــة اآلبــاء واألجــداد.
ــم  ــا المشــاركة لمســافة ٢ كل وركضــت المطاي
ــي، خــال  ــى مــدار ١٠ أشــواط الســباق التراث عل

ــائية. ــرة المس ــات الفت منافس
وقــررت اللجنــة المنظمــة فــي لفتــة تعبــر عــن 
االهتمــام بالســباق التراثي منح جميع المشــاركين 
فــي الســباق جوائــز نقديــة قيمــة ســواء مــن أحرز 
الفــوز أو المراكــز األولــى وحتى المراكــز األخيرة.

وحلقــت “عتــاب” لمالكهــا محمــد عبــد اهلل 
ــباق  ــي الس ــوط األول ف ــوس الش ــري بنام الخاط
التراثــي، وتوجــت بالمركز األول والجائــزة المالية 
وقدرهــا ١٠٠ ألــف درهــم بعد أن قطعت مســافة 

الشــوط فــي ٣.٤٠.٠٩ دقيقــة.
وشــهد الشــوط الثانــي فــوز “ف” لنهيــان محمد 
المحرمــي وحصــد الناموس والمركــز األول، وقطع 
مســافة الشــوط البالغــة ٢ كلــم فــي توقيــت زمني 
قــدره ٣.١5.٧ دقيقــة، بينمــا حلــق بلقــب الشــوط 
الثالــث “هتــاش” وأهــدى مالكــه عبــد اهلل حمــد 
الكربــي النامــوس والمركز األول بتوقيت ٣.١١.٠٢ 

. دقيقة
وانتزع “زعفران” لزايد علي بن عبيد الراشــدي 
لقب الشــوط الرابع ضمن الســباق التراثي، محققًا 
زمنــًا قــدره ٣.١٢.٠٩ دقيقة، فيما حلــق “الواعي” 

لحمــدان محمــد عتيــق العامــري بنامــوس الشــوط 
الخامــس بتوقيت ٣.١١.٠8 دقيقة.

وشــهد الشــوط الســادس فــوز “لطــام” لســعيد 
راشــد العــوادي الخاطــري بالمركــز األول ولقــب 
الشــوط بعــد أن قطــع مســافته فــي ٣.١٢.٠٣ 
دقيقــة، أمــا الشــوط الســابع فــكان مــن نصيــب 
“مختبــر” ألحمــد راشــد ســعيد المنصــوري الــذي 
ــت  ــز األول بتوقي ــي المرك ــة ف ــط النهاي ــر خ عب
٣.١١.٠8 دقيقــة، بينمــا فــاز بنامــوس الشــوط 
ــرن  ــي مجي ــالم عل ــلطان س ــرزان” لس ــن “ب الثام
ــدره ٣.١٠.٠٩ دقيقــة،  ــًا ق ــًا زمن الشامســي محقق
وفــي الشــوط التاســع كانــت “حفلــة” لعبيد ســالم 
محمــد الراشــدي علــى موعــد مــع المركــز األول 

ــة. ــدره ٣.١١.٠٢ دقيق ــن ق بزم
وأختتم السباق التراثي بالشوط العاشر واألخير 
والــذي شــهد فــوز “دمعان” لســيف محمــد معضد 
المشــغوني وقطــع مســافة الشــوط فــي ٠٢.٣.١8 

دقيقة.
ــعادتهم بانطــاق  ــن س ــاك الهجــن ع ــر م وعب
جائــزة زايــد الكبــرى للهجــن، وعــودة الســباقات 
التراثية، مؤكدين أن جائزة زايد الكبرى تمثل أحد 
أهــم ســباقات الهجــن فــي المنطقــة كونهــا تحمــل 
اســم الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه، وتحقيقهــا 
ــي  ــا ف ــذ انطاقه ــو اآلخــر من ــًا تل للنجاحــات عام

عــام ١٩٩٤.
العليــا  اللجنــة  قــرار  الهجــن  مــاك  وثمــن 
المنظمــة للجائــزة تخصيــص جوائــز ماليــة قيمــة 
لــكل المشــاركين فــي الســباق التراثــي مــا يؤكــد 
اهتمــام القيــادة الرشــيدة ودعــم رياضــة الهجــن 

ــة. التراثي
ــق  ــام غــدا الســبت منافســات ســن الحقاي وتق
بالميــدان الجنوبــي بالوثبــة علــى مدار ٤٠ شــوطًا، 
بواقــع ٢٠ فــي الفتــرة الصباحيــة و٢٠ فــي الفتــرة 
المســائية، وتبرز األشواط األربعة الرئيسية األولى 
فــي الفتــرة المســائية غــدًا، والتــي تتنافــس خالها 
نجائــب األصايــل علــى ٤ رمــوز هــي كأس وبندقية 
األبــكار والجعدان المفتوح، وكأس وبندقية األبكار 
والجعــدان مــن فئــة اإلنتــاج، إضافــة إلــى الجوائــز 
ــم و  ــف دره ــن 8٠٠ أل ــراوح بي ــي تت ــة الت المالي

١.5 مليــون درهم .وام

برعاية رئيس الدولة.. انطالقة قوية لجائزة زايد الكبرى للهجن 2022

سلطان بن حمدان يشهد 
منافسات اليوم األول    

بالميدان الغربي بالوثبة

اللجنة المنظمة تقرر منح 
جوائز مالية قيمة لكل 
المشاركين في السباق

»عتاب« تحلق بناموس 
السباق التراثي و»نيران« 

تتالق في الحقايق  
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس سورينام بذكرى استقالل 
بالده   ورئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية  

الشــيخ  الســمو  صاحــب  بعــث 
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
ــة  ــة تهنئ ــه اهلل« برقي ــة »حفظ الدول
إلــى فخامــة تشــان ســانتوخي رئيــس 
جمهوريــة ســورينام، بمناســبة ذكــرى 

ــاده. ــتقال ب ــوم اس ي
كما بعث صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس 
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
برقيــة تهنئــة مماثلــة إلــى فخامــة 

الرئيــس تشــان ســانتوخي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد 
ــة  ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
»حفظــه اهلل« برقيــة تهنئة إلى معالي 
أنــور إبراهيــم بمناســبة أدائــه اليمين 

الدســتورية رئيســًا لــوزراء ماليزيــا.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ 
ــب  ــوم نائ ــن راشــد آل مكت محمــد ب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« برقيــة تهنئة 
مماثلــة إلــى معالي أنور إبراهيم. وام

محمد بن راشد ينعى الدكتور جوزيف بارون
نعى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الوزراء حاكــم دبي »رعاه اهلل«، أمس الجمعة، الدكتور جوزيف بارون.
وكتــب ســموه باإلنجليزيــة، علــى حســابه الرســمي علــى موقــع تويتــر »تنعــى 
دبــي اليــوم د. جوزيــف بــارون، الطبيــب الملهــم الــذي أّثــرت خدماتــه الطبيــة 

فــي حيــاة الكثيــر مــن النــاس«.

دبي - الوطن

كرم ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايــد آل نهيان 
وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي، كوكبــة من 
متقاعــدي الــوزارة ومنحهــم الــدروع التذكاريــة 
ــر احتفــاء بمســيرة عطائهــم  وشــهادات التقدي

المخلصــة فــي خدمــة الوطن.
حضــر حفــل التكريــم، الــذي أقيــم فــي مقر 
وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي، معالي ريم 
بنــت إبراهيــم الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون 
التعــاون الدولــي ومعالــي الشــيخ شــخبوط بــن 
نهيــان بــن مبــارك آل نهيان وزيــر دولة ومعالي 
خليفــة شــاهين المــرر وزيــر دولــة وعــدد مــن 

المسؤولين.
وبهــذه المناســبة، أكــد ســموه أن االحتفــال 
اليوم بهذه الكوكبة من منتسبي وزارة الخارجية 
والتعــاون الدولــي المتقاعديــن، يشــكل رســالة 
تقديــر وعرفــان لجهودهــم الوطنيــة المخلصــة 
التي عززت من نجاحات الدبلوماسية اإلماراتية، 
وأســهمت في تعزيز الســمعة المتميــزة للدولة 

علــى الصعيدين اإلقليمــي والعالمي.
وقال ســموه: »إننا نؤكد في هذه المناســبة 
الغاليــة علــى قلوبنــا جميعــًا فخرنــا واعتزازنــا 
بمــا قدمتمــوه طــوال مســيرتكم الملهمــة التــي 
أثــرت الدبلوماســية اإلماراتيــة، فلقــد نجحتــم 
فــي تمثيــل بادنــا خيــر تمثيــل فــي مختلــف 
المحافــل اإلقليميــة والدوليــة، وبذلتــم جهــودا 
كبيــرة من أجــل تعزيز ســمعة الدولــة العالمية 
وإبــراز إنجازاتهــا التنمويــة الرائــدة في مختلف 

المجاالت«.
وأضــاف أن خدماتهم الجليلة للوطن ســتظل 
علــى الدوام محل تقدير واحتــرام.. مؤكداً أنهم 
ــذى بهــا وقــدوة للشــباب  ــة يحت نمــاذج وطني

واألجيــال القادمة.
ودعا سموه منتسبي وزارة الخارجية والتعاون 
الدولــي إلــى االقتــداء بهــذه المســيرة الوطنيــة 
المخلصــة التــي قدمهــا زماؤهــم المتقاعدون، 
فقــد كانــوا خيــر ســفراء لوطنهــم ونجحــوا فــي 
بنــاء جســور للتواصل ونقــل الصــورة الحضارية 
للدولــة إلــى العالــم أجمــع وكذلــك إبــراز قيــم 
التســامح والتعايش واألخوة اإلنســانية الراسخة 

فــي مجتمعنا.
وتوجــه ســموه بالشــكر والتقديــر إلــى 
ــا  ــره بم ــن فخ ــًا ع ــوزارة.. معرب ــدي ال متقاع
قدمــوه للدبلوماســية اإلماراتيــة ودورهم البارز 
فــي تعزيــز ســمعة الدولــة المتميــزة وريادتهــا 

ــف األصعــدة. ــى مختل عل

ــن  ــوزارة الذي ــدي ال ــة متقاع وضمــت قائم
كرمهم ســمو الشــيخ عبــداهلل بن زايــد آل نهيان 
وزيــر الخارجيــة والتعاون الدولــي، معالي علي 
ســالم الكعبــي  وســعادة عبيــد ســالم الزعابــي 
وســعادة سعيد محمد الشامسي وسعادة أحمد 
ســعيد الهــام الظاهــري وســعادة جمعــة مبارك 
الجنيبي وســعادة ســعيد علي النويس وســعادة 
عبدالرضا عبداهلل خوري وســعادة عبداهلل محمد 
المعينــة وســعادة محمــد عمر بلفقية وســعادة 
محمــد أحمد القبيســي وســعادة معضــد حارب 
الخييلــي وســعادة الدكتــور عبدالرحيم يوســف 
العوضــي وســعادة عبدالوهــاب ناصــر النجـــار 
وسعادة الدكتور يوسف عيسى الصابري وسعادة 
رحمة حســين الزعابي وســعادة عيســى عبداهلل 
النعيمــي وســعادة إبراهيــم محمــد المنصــوري 
ــعادة  ــي وس ــد  الطنيج ــد محم ــعادة أحم وس
ــد  ــعادة عبدالحمي ــة وس ــر  الخاج ــد ناص أحم

ــاح  الما. عبدالفت
كمــا ضمــت قائمــة المكرمين ســعادة محمد 
ــي الشامســي وســعادة ســهيل مطــر حــاذة  عل
الكتبي وسعادة الدكتور أحمد عبداهلل بن سعيد 
المطروشــي وســعادة خالد إبراهيــم  القحطاني 
وســعادة خالد عمران  العامري وســعادة سلطان 
محمــد المــري وســعادة خليفة يوســف الزعابي 
وســعادة عبــداهلل عبدالرحمــن الطنيجــي وعلــي 
سعد فهد العميرة ووليد مراد درويش الرئيسى 
وراشد عبيد سيف السويدي وسعيد سالم حاذة 
الكتبــي وعلــي ســعيد حميــد الســعيدي وقبيلــة 
عبــداهلل حســين الكعبــي ومحمــد عســكر علــى 
ــاس  ــل وعب النقيــب وراشــد محمــد ناصــر المي
محمــد عبــاس عبــداهلل الفهيــم وشمســة ســهيل 
أحمد الهاملي وعلي محمد هال عبيد الطنيجي 
وعلي ســليمان محمد إبراهيم الحمادي وحميد 
حمــدان عبــداهلل يعقــوب الزعابــي وعبدالحكيم 
ثامــر جمعــة الظريف الشامســي وصفية عبداهلل 
محمــد الجنيبــي وفاطمــة ســعيد حمــد العـــري 

الســويدي وفائــزة أحمــد صالح الحوســني.
وضمت قائمة المكرمين أيضًا سعادة محمد 
ميــر الرئيســي وتســلم التكريــم عنــه ابنــه علي 
محمــد الرئيســي وســعادة صقــر ناصر الريســي 
وتســلم التكريــم عنــه ابنــه ناصــر صقــر ناصــر 
الريســي وعلــي خليــل خالــد المريخــي وتســلم 
التكريــم عنــه خليــل المريخــي، والمغفــور لــه 
حســن عبــداهلل العضــب وتســلم التكريــم ابــن 
اختــه خالد جاســم الدوخــي، والمغفــور لها رنا 

علــي عبــداهلل الظاهري وتســلم التكريــم أخوها 
محمــد الظاهري.

من جهة أخرى اســتقبل ســمو الشيخ عبداهلل 
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي فــي مقــر الــوزارة كوكبــة مــن الخبــراء 
مــن  األولــى  الدفعــة  اإلماراتييــن خريجــي 
برنامــج التأهيــل اإلعامــي المتقــدم »باالنس«، 
والمشــاركين فــي الــدورة الثانيــة مــن البرنامج 
ومن ضمنهم عدد من متقاعدي وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي والمؤسسات االتحادية والمحلية 

ــي الدولة. ف
ــي  ــل اإلعام ــج التأهي ــم برنام ــم تصمي وت
ــه  ــا يحتاج ــة كل م ــس« لتلبي ــدم »باالن المتق
المتحدثون من التخصصات كافة، ليكون منهجًا 
متكامًا تفاعليًا، ويؤهل المنتسبين لدخول عالم 
الخطابــة والتأثيــر اإلعامــي وصناعــة متحدثين 
ــي  ــي ف ــر اإلعام ــى إحــداث التأثي ــن عل قادري
مجاالتهــم المتخصصة وفق أحدث الممارســات 

اإلعامية.
حضــر اللقــاء.. معالــي ريــم بنــت إبراهيــم 
الهاشــمي وزيرة دولة لشــؤون التعــاون الدولي 
ومعالــي الشــيخ شــخبوط بــن نهيان بــن مبارك 
آل نهيــان وزيــر دولــة ومعالــي خليفــة شــاهين 

المــرر وزيــر دولــة وعدد مــن المســؤولين.
ــن شــركاء  ــة م ــو مجموع ــا حضــر ممثل كم
البرنامــج من وزارات الدفــاع والتربية والتعليم 
والداخلية والثقافة والشــباب والمجلس الوطني 
العليــا  التقنيــة  كليــات  االتحــادي ومجمــع 

.»Twofour5و«٤
وضمــت قائمــة الخبــراء اإلماراتيين خريجي 
الدفعــة األولــى مــن برنامــج التأهيــل اإلعامــي 
ــد  ــور ســعيد محم ــس«، الدكت ــدم »باالن المتق
الشامســي وجمعــة مبــارك الجنيبــي والدكتــور 
محمــد عمــر عبــداهلل وخلفــان عبيــد الكعبــي 
والدكتــور صــاح عبيــد الغول والدكتــور عبداهلل 
أحمــد آل علــي وطارق محمد البنــاي والدكتور 
محمد مسعود األحبابي ومهرة هال المطيوعي 

ومحمــد عبدالرحمــن العزيزي.
ــن  ــراء اإلماراتيي ــة الخب ــت قائم ــا ضم فيم
المشــاركين فــي الــدورة الثانيــة مــن البرنامــج 
ســهيل مطــر الكتبــي وعبدالعزيــز خميــس 
ــي  ــور فيصــل ســعيد الحفيت الشامســي والدكت
وإبراهيــم خــادم وفاطمــة إبراهيــم المســلمي 
وجاســم حســن العبيدلي وبسمة راشد الحبسي 

ــي. وام وســحر الزارع

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس مجلــس 
إدارة هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائية، أعلنــت الهيئة 
إطــاق أول منصــة دائمــة لمــزادات الثــروة الحيوانيــة فــي إمارة 
أبوظبــي بســوق ومســلخ الوثبــة، وذلــك لمســاعدة المربين على 
تســويق منتجاتهــم، وبمــا يدعــم جهود تنميــة الثــروة الحيوانية، 

واالكتفــاء الذاتــي مــن اللحــوم الحمراء.
وأوضحــت الهيئــة خــال مؤتمــر صحفــي عقدتــه لإلعــان عن 
منصــة مــزادات الثروة الحيوانية أن أولى مزادات المنصة ســتبدأ 
غــدًا بالتعــاون مع المجموعــة العلمية المتقدمة، وتســتمر  حتى 
٣٠ نوفمبر الجاري وذلك بمزاد زكاة هجن الرئاسة على المطايا، 
بينمــا يجــري المــزاد الثانــي يــوم االثنيــن ٢8 نوفمبــر للحشــوان 
)صغــار اإلبــل( مــن عزبــة بــدع ثــاب، فــي حيــن ســيعقد يومــي 
٢٩ و٣٠ نوفمبــر مــزاد اإلنتــاج الشــخصي من الحشــوان، على أن 
تتواصــل المــزادات تباعــًا وبصــورة منتظمــة لتســويق منتجــات 

مربــي الثــروة الحيوانيــة مباشــرة للجمهــور، ودعــم جهــود تنميــة 
الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبي.

وقــال ســعادة ســعيد البحري العامــري مدير عام هيئــة أبوظبي 
ــم مــن ســمو الشــيخ  ــة: »بدعــم كري للزراعــة والســامة الغذائي
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ديــوان الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة، نطلــق أول منصــة 
دائمــة لمــزادات الثــروة الحيوانيــة علــى مســتوى إمــارة أبوظبــي 
مــن أجــل فتــح قنــاة تســويقية لمربــي الثــروة الحيوانيــة للبيــع 
المباشــر للجمهــور، بمــا يســهم في دعــم منظومتي األمــن الغذائي 

والحيــوي فــي اإلمــارة«.
وأشــار العامــري إلــى أن منصة مــزادات الثــروة الحيوانية تمثل 
إحــدى ثمــرات جهــود هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائية 
لمســاعدة المنتجيــن علــى تســويق منتجاتهم وســتكون وجهة لكل 
مــن يهتــم بالثــروة الحيوانيــة مــن اإلبــل والماشــية، إضافــة إلــى 
المســتهلكين الذين ســيتمكنون من شــراء احتياجاتهم من الذبائح.

ولفــت إلــى أن إطــاق المنصــة يمثــل دفعــة كبيــرة لتشــجيع 
المزارعيــن ومربــي الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبــي علــى 
زيــادة إنتاجهــم وتعظيــم مســاهمة الثــروة الحيوانيــة المحليــة في 

تلبيــة احتياجــات الســوق.
مــن جانبــه أوضــح ســعادة راشــد محمــد الرصــاص المنصــوري 
المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي هيئــة أبوظبــي 
للزراعــة والســامة الغذائيــة أن الهيئــة حرصــت علــى توفيــر كافة 
مقومــات النجــاح لمنصــة مــزادات الثــروة الحيوانيــة، حيــث تضم 
ــران و٤٠  ــن الحي ــو ١٠٠ رأس م ــع لنح ــرة تتس ــة ٣١ حظي المنص

رأســًا مــن اإلبــل، إضافــة إلــى ٢٠٠ رأس مــن األغنــام والماعــز.
ولفــت المنصــوري إلى أن المنصة تتســع ألكثر من ٢5٠ شــخصًا 

مــن الجمهــور، مــع توفيــر مســاحة خارجيــة ومواقــف للســيارات 
تتســع لنحــو ١5٤ ســيارة، إضافة إلــى المرافق الخدميــة والمطاعم 
والمحــات المخصصــة لبيع األعاف ومســتلزمات العزب، وغيرها 
مــن المرافــق التــي ســتضفي أجــواء مــن المتعــة والترفيــه علــى 

المزادات. رواد 
وأشــار إلــى أن فتــح قنــوات تســويقية للمربيــن للبيــع مباشــرة 
ــي مــن  ــاج المحل للجمهــور يعــزز مــن القــدرات التنافســية لإلنت
الثــروة الحيوانيــة، كما أن من شــأنه أن يخلق مناخا من المنافســة 
اإليجابيــة بيــن المربين ويشــجعهم علــى العناية بالثــروة الحيوانية 
واالرتقــاء باإلنتــاج الحيوانــي، بمــا يســاهم فــي حمايــة وتنميــة 

الثــروة الحيوانيــة، وتعزيــز منظومــة األمــن الحيــوي.
ــي النعيمــي  ــن ثان ــداهلل ب ــال ســعادة خليفــة عب ــه ق مــن جانب
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة العلميــة المتقدمــة القائمــة علــى 
ــع  ــاون م ــز بالتع ــة: »نعت ــروة الحيواني ــزاد األول للث ــم الم تنظي
ــن  ــة، ونشــكر القائمي ــي للزراعــة والســامة الغذائي ــة أبوظب هيئ
علــى الهيئــة لثقتهــم فــي قدرتنا علــى تنظيــم المــزاد األول للثروة 
الحيوانيــة علــى أول منصــة لمــزادات الثــروة الحيوانيــة فــي إمارة 
أبوظبــي«، مؤكــداً أن المجموعة العلمية المتقدمة ســتبذل الجهود 
لتحقيــق األهداف المنشــودة مــن المزاد، وإخراجــه بالصورة التي 
يســتحقها وبمــا يدعــم حمايــة وتنميــة الثــروة الحيوانيــة لإلمــارة.

وأوضــح أن المجموعــة العلمية المتقدمــة لديها كوادر وخبرات 
متنوعــة فــي المجــاالت العلميــة المتصلــة بإكثــار ســاالت الهجــن 
والتســويق لها عن طريق المزادات، مشــيرًا إلى أن اإلبل المشاركة 
فــي المــزادات األولــى لمنصــة مــزادات الثــروة الحيوانيــة تنتمــي 
ــل(  ــار اإلب ــر الحشــوان )صغ ــل عم ــة ويق ــة وقوي لســاالت أصيل
المشــاركة عــن ســنة، بمــا يمثــل بدايــة قويــة لمنصة المزاد ســيتم 

البنــاء عليهــا في المــزادات القادمــة. وام

استقبل خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل اإلعالمي المتقدم »باالنس«
عبداهلل بن زايد يكرم متقاعدي وزارة الخارجية والتعاون الدولي  

تحت رعاية منصور بن زايد.. 
إطالق أول منصة لمزادات 
الثروة الحيوانية في أبوظبي

عبداهلل بن زايد خالل تكريمه المتقاعدين

يعقد المجلس الوطني االتحادي جلسته 
الثانيــة من دور االنعقاد العادي الرابع من 
الفصــل التشــريعي الســابع عشــر، برئاســة 
معالــي صقــر غبــاش رئيــس المجلــس، 
يــوم األربعــاء المقبــل فــي مقــر المجلــس 
بأبوظبــي، يناقــش خالهــا مشــروع قانــون 
اتحــادي فــي شــأن تنظيــم الهيئــة العامــة 
للرياضــة، ومشــروع قانــون اتحــادي فــي 
شــأن الرياضــة، ويوجه خمســة أســئلة إلى 

معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم .
ووفــق جــدول أعمــال الجلســة ســيوجه 
أعضــاء المجلس خمســة أســئلة إلى معالي 

الدكتــور أحمــد بــن عبــداهلل حميــد بالهول 
الفاســي وزيــر التربيــة والتعليــم، حيــث 
توجه سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري 
ســؤاال حــول »توفيــر فــرص التعليــم فــي 
ــن  ــم م ــة الص ــة لفئ ــات الحكومي الجامع
أصحــاب الهمــم«، وتوجــه ســعادة كفــاح 
محمــد الزعابي ســؤاال حــول »دمج مناهج 
التربية اإلسامية واللغة العربية والدراسات 
االجتماعيــة«، ويوجه ســعادة عبيد خلفان 
الســامي ســؤاال حول »طول ساعات اليوم 
الدراســي وتأثيــر ذلــك على الطالــب صحيًا 
ــعادة  ــه س ــًا«، وتوج ــًا وأكاديمي واجتماعي

ســمية حــارب الســويدي ســؤاال حــول 
»تأخيــر معادلــة شــهادات التعليــم العالــي 
الصــادرة مــن خــارج الدولــة«، فيمــا توجه 
ســعادة الدكتــورة شــيخة عبيــد الطنيجــي 
ســؤاال حــول »خطــة الــوزارة المســتقبلية 
لســد احتياجــات المــدارس الحكوميــة مــن 
المعلميــن المواطنيــن للمرحلــة االبتدائية 

والثانوية«.
ويطلع المجلس على المراســيم بقوانين 
ــى  ــادق عل ــدرت، ويص ــي ص ــة الت اتحادي
مضبطــة الجلســة األولى المعقــودة بتاريخ 

٢١ نوفمبر ٢٠٢٢م. وام

بحــث ســعادة مــروان عبيــد المهيري عضو 
لجنــة شــؤون الدفــاع والداخليــة والخارجيــة 
فــي المجلــس الوطنــي االتحادي، خــال لقائه 
ســعادة أوندريــج لوكمــان نائــب رئيــس لجنة 
الشــؤون الخارجيــة والدفــاع بمجلــس النواب 
بجمهوريــة التشــيك فــي بــراغ، ســبل تعزيــز 
عاقات التعاون الثنائي بين لجنتي المجلسين .

حضــر اللقــاء.. أعضــاء لجنــة الصداقــة 
ــدول  ــات ال ــع برلمان ــة م ــة اإلماراتي البرلماني
ــلطان  ــرة س ــن مي ــعادة كل م ــة، س األوروبي
الســويدي رئيســة اللجنــة، وســارة محمــد 
فلكنــاز، ود. شــيخة عبيــد الطنيجــي، وضــرار 
حميد بالهــول، ود. حواء الضحاك المنصوري، 
أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحادي، وســعادة 
عفراء البســطي األمين العام المساعد لاتصال 
البرلمانــي فــي األمانــة العامــة للمجلــس، كما 
ــري ســافيك ســفير  ــاء ســعادة بي حضــر اللق

جمهوريــة التشــيك لــدى الدولــة.
وأكــد ســعادة مــروان المهيــري علــى عمق 
العاقــات اإلماراتيــة التشــيكية التــي تمتد إلى 
أكثــر مــن ثاثــة عقــود مــن التعــاون والعمــل 
المشــترك في جميع القطاعات الحيوية ســيما 
االقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز العاقات 

البرلمانيــة بما يواكب مــا وصلت إليه عاقات 
الشــراكة االســتراتيجية بين قيادتي وحكومتي 
البلديــن، مشــدداً علــى أهميــة الدبلوماســية 
البرلمانية في دعم ومواكبة العاقات اإلماراتية 
التشــيكية، وتنميــة التعــاون المشــترك علــى 

مختلــف الصعد.
كمــا جرى خال اللقــاء التأكيد على أهمية 
هــذه الزيــارة فــي تعزيــز التعــاون البرلمانــي 
وتبــادل الخبــرات بمــا يصــب فــي صالــح 
البرلمانيــن والبلديــن والشــعبين الصديقيــن، 
والتأكيــد علــى أهميــة تفعيل مذكــرة التفاهم 
والتعاون الموقعة بين المجلســين في سبتمبر 
٢٠١8، باعتبــار أن العاقــات البرلمانيــة تمثــل 
دافعــًا كبيــراً لنمــو وتطويــر العاقــات الثنائية 

فــي مختلف المجــاالت.
وأكــد اللقــاء علــى أن دولــة اإلمــارات تعد 
ــم التســامح  ــق قي ــي وتطبي نموذجــا فــي تبن
ــر  ــن أكث ــث تحتض ــام، حي ــش والس والتعاي
ــز،  مــن ٢٠٠ جنســية علــى أرضهــا دون تميي
وتقوم بدور فاعل في مواجهة مظاهر التمييز 
والعنصريــة ومكافحــة خطــاب التطــرف، وتم 
اإلشــارة إلــى أن »وثيقــة األخــوة اإلنســانية« 
و »االتفــاق اإلبراهيمــي«، فتحــا العديــد مــن 

فــرص التعــاون وصنــع الســام واالزدهــار في 
المنطقــة والعالــم، األمــر الــذي يعكــس نهــج 
اإلمــارات الراســخ القائم على التســامح وإعاء 
القيم اإلنسانية والتعايش والتضامن اإلنساني.

كمــا تــم اســتعراض جهــود دولــة اإلمــارات 
ــى  ــيدة عل ــادة الرش ــرص القي ــة، وح التنموي
ــي  ــم ف ــع دول العال ــاون م ــور التع ــد جس م
مجــاالت التنميــة، فضــا عــن تعزيــز مكانتهــا 
فــي المجــاالت الثقافيــة والتعليميــة لتحقيــق 

ــارات ٢٠٧١م. ــة اإلم مئوي
وتطــرق اللقــاء إلــى المســيرة البرلمانيــة 
فــي دولــة اإلمــارات، ودور المجلــس الوطنــي 
االتحادي واختصاصاته الدســتورية التشــريعية 
والرقابية والدبلوماســية البرلمانية، ومشــاركة 
المــرأة والشــباب فــي العمــل البرلماني خال 

الفصــل التشــريعي الســابع عشــر للمجلس.
مــن جانبــه أكــد ســعادة أوندريــج لوكمــان 
حــرص مجلس النــواب على تعزيز التعاون مع 
المجلــس الوطنــي االتحادي، وتبــادل الخبرات 
البرلمانية والتنسيق في القضايا ذات االهتمام 
المشترك، وضرورة استمرار التعاون بين لجان 
الصداقــة البرلمانيــة لتحقيق أفضل مســتويات 

التعاون وتطوير الجهود المشــتركة. وام

»الوطني االتحادي« يناقش مشروعي قانونين 
اتحاديين ويوجه 5 أسئلة بجلسة األربعاء

بحث تعزيز التعاون بين »الوطني االتحادي« ومجلس النواب التشيكي

خالل اللقاء
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افتتــح معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيان 
ــر  ــات مؤتم ــس فعالي ــش أم ــر التســامح والتعاي وزي
اإلمارات العاشــر لألورام الذي تنظمه شــركة أبوظبي 
ــة  ــر شــبكة للرعاي ــة “صحــة”، أكب للخدمــات الصحي

الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يهــدف الحــدث العلمــي- الــذي يســتمر حتــى ٢٧ 
نوفمبر الجاري بأبوظبي - من خال برنامجه المكثف 
إلــى جمــع أهــم خبــراء األورام فــي دولــة اإلمــارات 
واألطباء والجراحين والمتخصصين في المجال الصحي 
لتبــادل الخبــرات حــول أحــدث األبحــاث والتقنيــات 

واالبتــكارات فــي عاجــات ورعاية مرض الســرطان.
ويقــدم برنامــج المؤتمــر عروضــًا حــول أحــدث 
األبحــاث فــي مجــال رعايــة مرضــى الســرطان.. فيما 
تســلط الجهــات المشــاركة الضــوء علــى العاجــات 
والمنتجــات والخدمات األكثر تقدمًا في علم األورام.

وقــال معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبارك فــي كلمته 
االفتتاحية للمؤتمر إن مؤتمر اإلمارات العاشر لألورام 
يأتــي ليوضــح مــدى التــزام دولــة اإلمــارات بتعزيــز 
ــة  ــات الطبي ــر الممارس ــة وأكث ــر الصح ــى معايي أعل
تطــورا… مؤكــدا أن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه 
اهلل” تقــوم علــى أســاس أن الصحــة الجيــدة أســاس 
ــى صحــة شــعب  ــاظ عل ــدم وأن الحف النجــاح والتق

اإلمــارات مــن أهــم وأكبــر األولويــات.
وأشــار إلى أن اإلمارات بقيادة وتوجيهات صاحب 
الســمو رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” اعتمــدت نهجــا 
ــط  ــعى فق ــال: “ال نس ــة وق ــة الصحي ــاما للرعاي ش
ــا  ــم أيًض ــل نتفه ــة للمرضــى ب ــم أفضــل رعاي لتقدي
مــدى أهميــة تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض 

الحاســمة لضمــان الصحــة العامــة األمثــل”.
وأضــاف معاليــه أنه فيما يتعلق بمرض الســرطان، 
نســعى دائمــا ونبذل أقصى جهودنــا للوصول ألحدث 
التقنيــات كــي نكتشــف المــرض فــي أقــرب وقــت 
ممكــن وتنفيذ العاجات األكثــر فعالية ودعم مرضى 

الســرطان وعائاتهم.
وأوضــح أن المؤتمــر يأتــي في وقت يشــهد تقدًما 
ملحوًظــا فــي الوقاية من الســرطان وعاجــه.. منوها 
إلــى أن االبتــكارات مثــل تقنيــة “النانــو”، والعــاج 
بالخايا التائية، والعاج اإلشعاعي والكيميائي، والذكاء 
االصطناعــي، والطــب الدقيــق، ولقاحــات الســرطان، 
والجراحة الروبوتية تساعد على إطالة العمر وتنشيط 
محاربــة هــذا المــرض المخيــف وقــال : “التغييــر في 
ــا  مجــال عملكــم يتطــور بشــكل ال يصــدق و يعطين

أمــا كبيــرا فــي المســتقبل القريب”.
وأضــاف معالــي الشــيخ نهيان بن مبــارك : “ بينما 

نواصــل مكافحــة مــرض الســرطان، يجــب أن نبــذل 
جهودا في تثقيف مجتمعاتنا لتغيير ســلوكهم.. يجب 
أن نشــدد علــى أهميــة بنايــة المعرفــة حــول المرض 
وأهميــة معالجــة المخاطــر في أقرب وقــت ممكن.. 
ــص  ــراءات الفح ــين إج ــي تحس ــاعد ف ــا أن نس علين
والكشــف عــن المــرض والوقايــة من الســرطان.. كما 
يجب أن نعمل على إزالة الخوف المرتبط بالسرطان 
وأن نســلط الضــوء علــى التغييــرات البيئيــة ونمــط 
الحيــاة.. ومــن أهم مســؤوليتنا أن نبنــي قدراتنا على 

إجــراء بحــوث علميــة ذات صلة بمنطقتنــا تحديدا ”.
مــن جانبــه قــال الدكتــور خالــد ســعيد بلعــراج، 
ــس  ــوام رئي ــفى ت ــي مستش ــز األورام ف ــس مرك رئي
المؤتمر: “ال يزال الســرطان أحد األســباب الرئيســية 
ــث  ــم حي ــع أنحــاء العال ــي جمي ــاة ف للمــرض والوف
يقتــل مــا ال يقــل عــن ١٠ ماييــن شــخص ســنويًا.. 
ــذه  ــل ه ــم مث ــة تنظي ــة‘ أهمي ــدرك ‘صح ــك، ُت لذل
ــى مرضــى  ــز عل ــي ترك ــرات المتخصصــة الت المؤتم
األورام كأولوية..ومــن خــال التــزام ‘صحــة‘ بجهــود 

التعليم الطبي المســتمر، ســتتاح الفرصة لمتخصصي 
ــن  ــة م ــات مهني ــاء عاق طــب األورام للتواصــل وبن
جهــة، وتعّلــم أفضــل الممارســات فــي رعايــة مرضى 
الســرطان وتعزيــز جــودة خدماتهــم الطبيــة من جهة 
أخــرى، وذلــك عبر اكتســاب الخبــرات واالطاع على 
أحــدث التطــّورات فــي مجــال البحــث والتشــخيص 

مــن أجــل االرتقــاء بالنتائــج العاجيــة”.
ــج  ــب برنام ــى جان ــدًا إل ــر تحدي ــز المؤتم و يرك
الحــدث العلمــي الحافــل ورؤيته الهادفة إلى تســهيل 

المناقشات الطبية.. على أحدث األبحاث والتطّورات 
فــي رعاية مرضى الســرطان.. وُيعــد مؤتمر اإلمارات 
لــألورام المنصــة األكثــر تأثيــرًا فــي الدولــة لألطبــاء 
ــة  ــة الصحي ــزّودي الرعاي ــن وم ــن والباحثي والجراحي
ــي القطــاع الصحــي ويمكنهــم مــن التواصــل  وممثل
وتبادل األفكار لبناء مســتقبل رعاية مرضى الســرطان 

فــي دولــة اإلمــارات.
وتــم إعــداد برنامــج المؤتمــر المتعــدد والمتنــّوع 
بعنايــة فائقــة لتقديــم أفضــل المعــارف مــن خــال 

المحاضــرات والعــروض التقديميــة الرئيســية.
وقــد انطلق اليوم األول بمحاضرات رئيســية حول 
ــوم بمشــاركة متحدثيــن  ــم الجين التطــّورات فــي عل
دولييــن من المملكة المتحدة.. فيما تركز الجلســات 
اإلضافيــة علــى إدارة الســرطان عمومــًا، والتحديــات 
ــائية،  ــة النس ــض، واألورام الخبيث ــال التمري ــي مج ف
باإلضافة إلى مســاهمات جميــع العاملين في القطاع 

الصحــي في مجــال علــم األورام.
ويركــز اليــوم الثانــي على مســتقبل عاج ســرطان 
الثدي ويتناول موضوعات مثل اســتراتيجيات تحسين 
النتائــج فــي وقــت مبكر مــن اإلصابة بســرطان الثدي 
ــي،  ــدي النقيل ــي الســلبي، وعــاج ســرطان الث الثاث
ــك،  ــى ذل ــة إل ــدي.. باإلضاف والعــاج اإلشــعاعي للث
يقــدم المؤتمــر جلســات مخصصة لمناقشــة ســرطان 

الرئــة وأورام الدمــاغ وأورام الــدم الخبيثة.
وفــي يومــه األخيــر يشــهد المؤتمــر عقد جلســات 
تفاعليــة حــول طــّب أورام األطفــال، تليها مناقشــات 
تركز على عاج ســرطان المســالك البولية.. وستكون 
ــي األورام  ــتجدات ف ــة للمس ــة مخصص ــاك جلس هن
الخبيثــة فــي الجهــاز الهضمــي إلــى جانب مناقشــات 
عديــدة حول حــاالت طبية من مختلــف التخصصات.

وبمناسبة انطاق مؤتمر اإلمارات العاشر لألورام، 
نّوه الدكتور ســلطان محمد الكــرم، الرئيس التنفيذي 
ــل هــذه  ــم مث ــى ضــرورة تنظي ــوام إل لمستشــفى ت

الفعاليــات العلميــة الهادفة.
وقال: “ســيجمع المؤتمر الهادف والمبتكر الخبراء 
والمتخصصيــن األكثــر تأثيــرًا فــي علــم األورام داخــل 
اإلمــارات وخارجهــا.. وســيكون هدفنا دائمــًا تحقيق 
التحــّول اإليجابــي فــي خدمات نظــام الرعاية الصحية 
فــي دولة اإلمارات لنتيح ألبناء مجتمعنا الوصول إلى 
خدمــات عالميــة المســتوى تعزز رفاهيتهــم وتحافظ 
علــى صحتهــم ”.. وأضــاف :” ُتعــد مبــادرات التعليم 
الطبــي المســتمر المهمــة التي تنظمهــا “صحة”، مثل 
مؤتمــر اإلمــارات لــألورام، أولويــة أساســية لنتمكــن 
مــن مواصلــة تطويــر عــاج األمــراض المعقــدة مثــل 

السرطان«.وام

يستمر حتى ٢٧ نوفمبر الجاري

نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر اإلمارات الـ10 لألورام في أبوظبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
الظفرة  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان 
العرس الجماعي الثامن عشر الذي أقيم 
اليوم في حصن الظفرة وشارك فيه ١88 
مع  تزامنًا  وذلك  الوطن  أبناء  من  شابًا 

احتفاالت الدولة بعيد االتحاد الـ 5١ .
رعاية  تحت  أقيم  الذي  العرس  نظم 
منطقة  في  الحاكم  ممثل  ديوان  سموه 
الظفرة وبدعم من شركة بترول أبوظبي 
الوطنية “أدنوك” .. وشهده معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح 
والتعايش والشيخ محمد بن حمدان بن 
زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن حمدان 
بن  محمد  والشيخ  نهيان  آل  محمد  بن 
نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ هزاع 
بن خليفة بن شخبوط آل نهيان ومعالي 
الشيخ فاهم بن سلطان بن سالم ألقاسمي 
والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل 
بن  سلطان  بن  حمدان  والشيخ  نهيان 

حمدان آل نهيان .
كما حضر العرس معالي الدكتور سلطان 
بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 
الكتبي  مهير  عبداهلل  ومعالي  المتقدمة 
لاتحاد  األعلى  المجلس  شؤون  وزير 
المرر  مرشد  عويضة  المهندس  ومعالي 
رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي 
اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي 
قائد عام شرطة أبوظبي ومعالي الفريق 
ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة 

واألمن العام في دبي وسعادة راشد عبداهلل 
التنمية االقتصادية  البلوشي وكيل دائرة 
الهاملي مدير عام  وسعادة محمد راشد 
هيئة أبوظبي لإلسكان وسعادة أحمد مطر 
الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم 
في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد 
بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهال 
محمد  ناصر  وسعادة  اإلماراتي  األحمر 
الحاكم  ممثل  ديوان  وكيل  المنصوري 
في منطقة الظفرة وكل من سعادة عبيد 
خلفان  وسعادة  السامي  الغول  خلفان 
سهيل  وسعادة  الشامسي  النايلي  راشد 
الوطني  المجلس  أعضاء  العفاري  نخيرة 
االتحادي وسعادة سيف علي القبيسي مدير 
مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان 
المنصوري  علي  الرئاسة وسعادة محمد 
مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعقيد 
حمدان سيف المنصوري مدير شرطة منطقة 

الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير 
التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من 
كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان منطقة 

الظفرة وأهالي وأقارب العرسان.
بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل.. سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى حصن 
الظفرة حيث كان في استقباله عدد من 
الظفرة  منطقة  وأعيان  المسؤولين  كبار 

الذين رحبوا بمشاركة سموه أفراحهم.
اشتملت فقرات الحفل على عرض فيديو 
بعنوان “أرض االمارات” أدى بعدها أطفال 
الوطن لوحة غنائية بعنوان “ بينونه ”.. 
غنائية  لوحة  الحربية  فرقة  قدمت  فيما 
مع  بالتزامن  شيخ”  رزقنا  “اهلل  بعنوان 
اإلمارات  فرسان  قدمها  متميزة  عروض 

الجوية. لاستعراضات 
الشيخ  سمو  العرسان  صافح  بعدها 
الذي هنأهم  حمدان بن زايد آل نهيان 

لهم  وتمنى  المناسبة  هذه  لهم  وبارك 
حياة زوجية هانئة ملؤها الحب والمودة 
واأللفة وتكوين أسرة سعيدة تكون نواة 

طيبة لمجتمع دولة االمارات.
وألقى الشاعر مبارك المنصوري قصيدة 
وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة تغنى فيها 
للدولة  الرشيدة  والقيادة  الوطن  بحب 
وأشاد بالمنجزات التي تحققت في ظل 
االتحاد قدمت بعدها فرقة العيالة عددا 
من العروض التراثية.. وفي ختام الحفل 
التذكارية لسمو راعي  التقاط الصور  تم 

الحفل مع العرسان.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان بهذه المناسبة حرص صاحب السمو 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة “حفظه اهلل” وصاحب السمو الشيخ 
نائب رئيس  محمد بن راشد آل مكتوم 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

“رعاه اهلل” على دعم مثل هذه المبادرات 
المجتمعية والتي تصب في مصلحة أبناء 
الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم 
باالستقرار األسري والترابط االجتماعي.

وقال سموه إن األعراس الجماعية في 
دولة اإلمارات لها دور كبير في تعزيز قيم 
التعاون والتآلف بين الشباب والمحافظة 
األصيلة  العربية  والتقاليد  العادات  على 
وتساعدهم على االستقرار األسري وبناء 
أسر سعيدة بعيدة عن تكاليف الزواج.

األعراس  تنظيم  أن  سموه  وأضاف 
وبالتزامن  الظفرة  منطقة  في  الجماعية 
يأتي   5١ الـ  االتحاد  بعيد  احتفاالتنا  مع 
تأكيدا على أهمية دفع مسيرة الشباب نحو 
غد مشرق وحسن رعايتهم باعتبارهم لبنة 
البناء ودعامة المستقبل وعنصرًا اجتماعيًا 
الجماعية  األعراس  أن  إلى  مشيرا  فعااًل 
والتكاليف  األعباء  تخفيف  في  أسهمت 

أبناء  من  العديد  وتزويج  الشباب  على 
السنوات  خال  كونوا  والذين  المنطقة 
الماضية أسرًا إماراتية سعيدة ومستقرة.

وهنأ سموه العرسان عائاتهم وذويهم 
بهذه المناسبة وحثهم على أهمية توثيق 
الروابط األسرية واالجتماعية والمحافظة 
على العادات والقيم اإلماراتية األصيلة لما 
لألسرة من دور رئيس في بناء المجتمع 
وترسيخ أركانه وتماسكه وتمنى لهم حياة 

سعيدة وهانئة.
وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان على دعم شركة “أدنوك” لمبادرة 
الظفرة  الحاكم في منطقة  ديوان ممثل 

تنظيم مثل هذه األعراس الجماعية.
وقدم سموه الشكر للقائمين على العرس 
الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما 
الحفل  نجاح  في  أسهم  جهد  من  بذلوه 
ورسم الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين.

من جانبهم أعرب العرسان عن سعادتهم 
برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة 
للعرس الجماعي الذي يأتي تعبيرًا عن حرص 
قيادتنا الرشيدة على تقديم أشكال الدعم 
كافة إلقامة األعراس الجماعية وتوجيهاتها 
للراغبين  المختلفة  اإلمكانيات  بتسخير 
عليهم  للتيسير  الوطن  أبناء  من  بالزواج 
ودعم حياتهم االجتماعية بعيدا عن أعباء 
وتكاليف حفات الزفاف وبما يعود بالخير 

عليهم وعلى وطنهم المعطاء.وام

حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي الثامن عشر لـ 188 عريسًا من أبناء الوطن بحصـن الظفرة

نهيان بن مبارك خالل افتتاحه المؤتمر

نهيان بن مبارك: المؤتمر يوضح مدى التزام اإلمارات بتعزيز أعلى معايير الصحة تطورًا

سموه: دور كبير  لألعراس الجماعية في اإلمارات في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين الشباب
المحافظة على العادات والتقاليد العربية األصيلة وتساعدهم على االستقرار وبناء أسر سعيدة
المناسبة وبالتزامن مع عيد االتحاد الـ 51 تأكيد على أهمية دفع مسيرة الشباب نحو غد مشرق

نتفهم مدى أهمية تعزيز الصحة والوقاية من األمراض الحاسمة لضمان الصحة العامة األمثل
نسعى دائمًا ونبذل أقصى جهودنا للوصول ألحدث التقنيات الكتشاف المرض في أقرب وقت
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شــهد ســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد 
ــذي  ــس التنفي ــو المجل ــان عض آل نهي
نظمهــا  محاضــرة  أبوظبــي  إلمــارة 
مجلــس محمــد بــن زايــد، فــي قصــر 
ــي  ــج عالم ــت عنوان«نه ــن، تح البطي
ــو االقتصــادي«. ــه النم ــوح لتوجي طم

كمــا شــهد المحاضــرة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن زايد آل نهيان رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب 
الهمــم ومعالــي الشــيخ شــخبوط بــن 
ــر  ــان وزي ــارك آل نهي ــن مب ــان ب نهي
دولة وعدد من الشــيوخ والمسؤولين.

وتناولــت المحاضــرة البروفيســورة 
ماريــا مازوكاتــو مديرة معهــد االبتكار 
والخدمــة العامــة فــي كليــة لنــدن 
الجامعيــة فــي المملكــة المتحــدة.. 
العديــد مــن المحــاور المتعلقــة بهــذا 
ــكار  ــة االبت ــا: أهمي ــوع أبرزه الموض
والتركيــز علــى الهــدف فــي مواجهــة 
التحديــات االقتصاديــة الرئيســة التــي 
يشــهدها العالــم إضافة إلــى التحديات 
والصحــة  المنــاخ  فــي  تؤثــر  التــي 
بجانــب  والجيوسياســية  والمعيشــة 
إطــار العمــل القائم علــى تنفيذ المهام 
ودوره المحــوري في بناء اقتصاد أكثر 
شــمولية واستدامة..كما سلطت الضوء 
علــى أســباب فشــل السياســات الحالية 
فــي إعطــاء الحكومــات إطارًا اســتباقيًا 
لمواجهــة هذه التحديات وفعالية هذا 
النهــج العالمي فــي معالجتها فضًا عن 
أفــكار مــن مناقشــات هيئــة أبوظبــي 
يمكــن  وكيــف  المبكــرة  للطفولــة 
اســتثمار الطفولــة المبكــرة فــي جمــع 
ــا  ــة وتعاونه ــات الفاعل ــف الجه مختل

فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
وأشــادت المحاضرة ماريا مازوكاتو 

في هذا الســياق.. بالخطوات الملهمة 
التــي اتخذتهــا دولــة اإلمــارات خاصــة 
المرتبطــة بملــف المنــاخ والطاقــة 
ــة  ــا العالمي ــًا ومبادراته ــة محلي النظيف
فــي هــذا المجــال إضافــة إلــى نجــاح 
ــى  ــي الوصــول إل ــل« ف ــبار األم »مس
المريــخ واقتراب تحقيق حلم الوصول 

إلــى القمر مؤكــدة أن تلــك النجاحات 
تحمــل أمــًا يتعــدى حــدود دولــة 
اإلمــارات ليصــل إلــى العالــم بأســره.

الخطــوات  أن  ماريــا  وأوضحــت 
ــط  ــد النف ــا بع ــة م ــة لمرحل التمهيدي
ــة  ــى وجه ــارات إل ــة اإلم ــول دول تح
والنمــو  والمبدعيــن  للموهوبيــن 

المســتدامة  للمشــاريع  المتســارع 
يؤكــد  الوظائــف..  أعــداد  وتزايــد 
ــة فــي التعامــل  ــة التامــة للدول الجدي

المســتقبل. تحديــات  مــع 
وتــرى مازوكاتــو أســتاذة اقتصادات 
ــة  ــي كلي ــة ف ــة العام ــكار والقيم االبت
ــة  ــة جائح ــة.. أن أزم ــدن الجامعي لن

»كوفيــد١٩« كشــفت عــن فشــل كبيــر 
فــي االســتعداد والقــدرات االســتباقية 
للعالــم في مواجهــة التحديات الكبرى 
مشــددة علــى أن األزمة التــي تزامنت 
ــة  ــية ومناخي ــات جيوسياس ــع تحدي م
ــادة  ــرورة إع ــى ض ــد عل ــد التأكي تعي
تقييــم العديــد مــن المبــادئ واألفــكار 

مؤكــدة أن العالــم مطالــب بتفكيــر 
ملهــم ومبتكــر لتجاوز تلــك التحديات.

قنــاة  علــى  المحاضــرة  وتبــث 
التلفزيونيــة  والقنــوات  اإلمــارات 
»يوتيــوب  قنــاة  بجانــب  المحليــة 
مجلــس محمــد بــن زايــد« فــي تمــام 
الســاعة ٧:٠٠ مساء اليوم السبت. وام

نظمها مجلس محمد بن زايد.. حامد بن زايد يشهد محاضرة 
بعنوان »نهج عالمي طموح لتوجيه النمو االقتصادي«

حامد بن زايد يشهد المحاضرة بحضور خالد بن زايد

عبدالرحمن الشميري وجانب من الحضور خالل المحاضرة 

ماريا مازوكاتو خالل المحاضرة
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المحاضرة تشيد بخطوات اإلمارات خاصة المرتبطة بملف 
المناخ والطاقة النظيفة محليًا ومبادراتها العالمية

حامد بن زايد يشهد المحاضرة بحضور خالد بن زايد وشخبوط بن نهيان وعويضة المرر

ماريا مازوكاتو: نجاحات اإلمارات تحمل أمالً يتعدى حدود الدولة ليصل إلى العالم بأسره
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الخطوات التمهيدية لمرحلة ما بعد النفط تحول اإلمارات إلى وجهة للموهوبين والمبدعين
حامد بن زايد يشهد المحاضرة بحضور خالد بن زايد وشخبوط بن نهيان وعويضه المرر
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اســتقبل فخامــة ميلــوس زيمــان رئيس 
جمهورية التشيك في العاصمة براغ أمس 
معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني 
االتحــادي، والوفــد البرلمانــي المرافق له 
خال زيارته الرســمية حاليا إلى التشــيك.

ــات  ــاش  تحي ــر غب ــي صق ــل معال ونق
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــه اهلل«  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي آل نهي
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
ــة رئيــس  آل مكتــوم نائــب رئيــس الدول
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
إلى فخامة رئيس التشيك وشعبها الصديق 
بمناســبة العيــد الوطنــي الـــ١٠٤، متمنين 
لجمهوريــة التشــيك الصديقــة المزيــد من 
التقــدم واالزدهار ودوام الرقي في شــتى 

المجاالت.
مــن جانبــه حمل رئيس التشــيك رئيس 
المجلــس الوطنــي االتحــادي تحياتــه إلــى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وإلى صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن راشــد آل مكتــوم، متمنيــًا لســموهما 
موفــور الصحــة والســعادة ولشــعب دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المزيــد مــن 
التطــور واالزدهــار وحرصــه على ترســيخ 
وتعزيــز عاقــات الصداقــة والتعــاون مــع 

ــة االمارات. دول
ورحب رئيس التشــيك في بداية اللقاء 
بمعالــي صقر غبــاش والوفــد المرافق له، 
مؤكــدًا أهميــة هــذه الزيــارة فــي تعزيــز 
عاقــات التعــاون بيــن البلديــن، مشــددًا 
علــى أهميــة دور البرلمانــات فــي تطوير 

عاقــات التعــاون بيــن البلدين .
وتــم خــال اللقــاء بحــث ســبل تعزيــز 
ــة  ــن دول ــة والتعــاون بي ــات الصداق عاق
اإلمــارات وجمهوريــة التشــيك  بما يخدم 
ــن  ــن والشــعبين الصديقي مصلحــة البلدي
ــع  ــي جمي ــي ف ــب التطــور المتنام ويواك
القطاعــات مع التأكيــد على أهمية تفعيل 
العاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين 
من خال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق 

ــا ذات  ــف القضاي ــال مختل ــاور حي والتش
ــترك. االهتمام المش

وتطــرق الجانبــان إلــى الحديــث عــن 
القضايــا اإلقليميــة والدوليــة وبحثــا آخــر 
ــى  ــة عل المســتجدات والتطــورات الراهن
الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة، كمــا أكدا 
أهميــة تحقيق الســلم واألمن واالســتقرار 
العالمــي ودعــم كافــة الجهــود المبذولــة 
لتوفيــر مســتقبل أفضــل لشــعوب العالــم 
وتحقيق األمن واالســتقرار المنشــود علي 

مســتوى العالــم .
ــة  ــاش إن دول ــر غب ــي صق ــال معال وق
اإلمــارات بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
»حفظــه اهلل« تحرص دائمًا على أن تكون 
عاقاتها بالدول قائمة على أســس راســخة 
من التعاون المشترك والصداقة واالحترام 
المتبــادل وتوطيد مبادئ األخوة والتعاون 
ــيخ أســس  ــم والشــعوب وترس ــن األم بي

الســام والتعايش. وام

قرقــاش  أنــور  أكاديميــة  اســتضافت 
الدبلوماســية عــددًا مــن الســفراء وأعضــاء 
البعثــات الدبلوماســية لــدى الدولــة  فــي 
فعاليــة نظمتهــا لاحتفــال باليــوم الوطنــي 

الحــادي والخمســين لدولــة اإلمــارات.
وبحضــور معالي خليفة شــاهين المرر، 
ــوالي  ــعادة نيك ــتقبل س ــة؛ اس ــر دول وزي
ألكاديميــة  العــام  المديــر  مادينــوف، 
باإلنابــة  الدبلوماســية  قرقــاش  أنــور 
والدكتــور محمــد إبراهيــم الظاهــري، 

نائــب مديــر عــام أكاديميــة أنــور قرقــاش 
الدبلوماســية؛ أصحــاب الســعادة ســفراء 
إيطاليا، واليابان، وليتوانيا، ولكســمبورغ، 
والدنمارك، وإســتونيا، ومالي، وباكستان، 
وتونــس، وأوكرانيــا، والعــراق، واليمــن، 
والجزائر، وعددًا من الدبلوماسيين؛ وذلك 
بحضــور أعضــاء الهيئــة التدريســية وطلبــة 

األكاديميــة.
ــة  ــة متنوع ــال مجموع ــن االحتف وتضم
واألنشــطة  التراثيــة  الفعاليــات  مــن 

ــر  ــورة أكب ــاركين بص ــت المش ــي عرف الت
كمــا  اإلماراتــي،  الشــعبي  بالمــوروث 
ــن  ــة م ــة األكاديمي ــرص لطلب ــت الف منح
دبلوماســيي المســتقبل للتعــرف عن قرب 
علــى مجموعــة مــن الســفراء والمبعوثيــن 
الدبلوماســيين إلــى الدولة، وذلك تماشــيًا 
ــى  ــة إل ــة الرامي ــات األكاديمي ــع توجه م
أكاديمــي  كمقصــد  مكانتهــا  ترســيخ 
ــزة  ــال ممي ــئة أجي ــة لتنش ــة فكري ومنص
مــن الدبلوماســيين اإلماراتيين الجدد. وام

الرئيس التشيكي يبحث تعزيز عالقات الصداقة والتعاون مع صقر غباش    »أكاديمية أنور قرقاش« تستضيف المجتمع 
الدبلوماسي في احتفالها باليوم الوطني الـ  51

ميلوس زيمان خالل استقباله صقر غباش

خليفة المرر خالل الفعالية 

نظمت مجموعة عمل اإلمارات للبيئة الدورة 
الـ٢٢ من مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات 
و الجامعات من ٢١ نوفمبر إلى ٢٤ نوفمبر 
٢٠٢٢، بمشاركة ٤٩٠ طالب و طالبة من ١٠ 
دول عربية شكلوا ٧٣ فريقًا، تنافست ألول 
مرة على مدار ٤ أيام في مجمع دبي للمعرفة.

تم إطاق هذه المسابقة ثنائية “العربية 
/ اإلنجليزية” لتوفير منصة لشباب المنطقة 
للتعبير عن مخاوفهم بشأن قضايا االستدامة 
الحالية واقتراح حلول لها، وقد أقيم الحدث 

بشكل هجين.
من خال هذه المنصة، تهدف مجموعة 
عمل اإلمارات للبيئة إلى تثقيف و تمكين جيل 
الشباب للمساعدة في رد الجميل للمجتمع 
وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، و قد 
مددت المجموعة هذه المسابقة من يومين إلى 
٤، لتمكين المزيد من الجامعات والكليات من 
االستفادة من هذه المنصة التعليمية الفريدة 

من نوعها. 
تنافس ٧٣ فريقا مشاركا على كأس المسابقة 
ضمن ٤ مواضيع، هي هل يترابط األمن المائي 
واألمن الغذائي؟، الحفاظ على الرئة الحقيقية 
للكوكب: مفتاح لمنع تغير المناخ، الزراعة 
الحيوانية الصناعية – مؤثر قوي على تغير 
المناخ؟، وتنمية المدن: إعادة تصميم البنية 

التحتية نحو صافي الصفر.
وقالت السيدة حبيبة المرعشي، عضو مؤسس 
ورئيسة المجموعة، وهي تطلق الدورة الثانية 
والعشرين: “تم إطاق مسابقة الخطابة البيئية 
بين الكليات والجامعات ألول مرة في عام ٢٠٠١ 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. من خال 
هذا البرنامج، تهدف المجموعة إلى تحفيز 
جيل المستقبل في المنطقة للحصول على 
فهم واضح للقضايا البيئية المعاصرة ومشاركة 
الحلول العملية لها. منذ ذلك الحين، قامت 
المجموعة ببناء قدرة الشباب باستمرار على 
البحث والتفكير النقدي والقيادة والتواصل؛ 
وهي الصفات الحيوية القليلة المطلوبة إلحداث 

تأثير دائم في العالم”.
وأضافت السيدة المرعشي: “منذ أكثر من 
عقدين، كانت مسابقة الخطابة البيئية بين 
الكليات و الجامعات توفر منصة شاملة عبر 
الحدود لتأكيد دور الشباب كمساهمين مهمين 
في تحقيق التنمية المستدامة. نظًرا لشعبية 
هذا البرنامج، تعتزم المجموعة أيًضا اتخاذ 
المنصة خطوة إلى األمام وفتح التسجيات 

للجامعات والكليات خارج المنطقة العربية 
أيًضا”.

 لتحكيم المشاركين بشكل عادل، قامت 
المجموعة بتجميع لجنة تحكيم مكونة من 
ثمانية خبراء ثنائيي اللغة، ينشطون في هذا 

المجال.
يترابط  هل   “ عن  المسابقة  في  وفاز 
األمن المائي واألمن الغذائي ؟” فريق المركز 
األكاديمي بجامعة بولتون رأس الخيمة، اإلمارات 
العربية المتحدة، وفاز عن موضوع “الحفاظ 
على الرئة الحقيقية للكوكب: مفتاح لمنع 
تغير المناخ” فريق جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل، المملكة العربية السعودية، وعن 
موضوع “الزراعة الحيوانية الصناعية - مؤثر 
قوي على تغير المناخ؟” فاز فريق جامعة 
اليمامة، الرياض، المملكة العربية السعودية 
وعن موضوع “ تنمية المدن: إعادة تصميم 
البنية التحتية نحو صافي الصفر” فاز فريق 
اإلمارات  دولة  للبنات،  الطبية  دبي  كلية 

العربية المتحدة.
حصلت جامعة اليمامة - الرياض - المملكة 
العربية السعودية على كأس المسابقة، حيث 
سجلت أعلى النقاط في المنافسة التي استمرت 
٤ أيام. هذا هو فوزهم الثالث في المسابقة، 
وبالتالي ستتمكن الجامعة بفخر من االحتفاظ 

بالكأس دائًما وإبرازه كواحد من إنجازاتهم 
التي يفخرون بها.

خال الحفل الختامي للمسابقة ، أعلنت 
رئيسة المجموعة أن المسابقة في دورتها 
القادمة ستفتح أبوابها للجامعات والكليات خارج 
المنطقة العربية.  سيخلد هذا بشكل مناسب 
ذكرى جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيكون 
مناسًبا لمناسبة الدورة الثامنة و العشرين لمؤتمر 

األطراف التي ستستضيفها الدولة.
الحصول على اعتماد لكيانين مرموقين مثل 
برنامج األمم المتحدة للبيئة واتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة التصحر؛ جعلنا نعمل ونربط 
على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، 
ساهم هذا الحدث المهم بالعمل المباشر على 
مخرجات الهدف رقم ٢ من أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة: القضاء التام على 
الجوع، رقم ٣: الصحة الجيدة والرفاه، رقم ٦: 
المياه النظيفة والنظافة الصحية، رقم ٧: طاقة 
نظيفة وبأسعار معقولة، رقم ٩: الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية، رقم ١١: مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة، رقم ١٢: االستهاك و اإلنتاج 
المسؤوالن ، رقم ١٣: العمل المناخي، رقم ١٤: 
الحياة تحت الماء، رقم ١5: الحياة على األرض 
و رقم ١٧: عقد الشراكات لتحقيق األهداف.

للبحــوث  ترينــدز  مركــز  أصــدر 
باللغــة  جديــدة  دراســة  واالستشــارات 
اإلنجليزيــة بعنــوان »العاقــات بين الصين 
وكينيا.. االســتثمارات والتحديات«، تسلط 
الضــوء علــى العاقــات الصينيــة األفريقيــة 
بشــكل عــام وكينيا بشــكل خــاص، وأهمية 
وتــدرس  وتحدياتهــا.  العاقــات  هــذه 
ــي  ــية الت ــة والسياس ــادرات االقتصادي المب
نفذتهــا الصيــن أو تخطــط لتنفيذهــا فــي 
كينيــا. وهل ستســاعد كينيا علــى االزدهار 
أم أنهــا ســتخدم تطلعــات الصيــن فقــط؟ 
وكيــف تتعامــل كينيــا مــع التحديــات التي 

تأتــي مــع نهــج الصيــن؟
وأوضحت الدراســة التي أعدها ســلطان 
ــر  ــاع الباروميت ــس قط ــب رئي ــد، نائ ماج
العالمي بمركز “تريندز”، أن الصين وكينيا 
تتمتعــان بتاريخ طويل مــن التجارة، حيث 
ــام  ــي ع ــة، ف ــافات األثري ــرت االكتش أظه
١٩٦٣، أنــه تــم تبــادل الســلع علــى طــول 

الســاحل الكينــي منــذ ٦٠٠ عــام. 
وبينت أنه رغم اســتقالها عن بريطانيا، 
حافظــت كينيــا علــى العاقــات االقتصادية 
والسياســية مع أوروبــا والواليات المتحدة 
والعديــد مــن الــدول األفريقيــة. مشــيرة 
ــن  ــت خــال العقدي ــن دخل ــى أن الصي إل
الماضييــن علــى الخــط وانخرطت بنشــاط 
مــع الدول األفريقية، ومــن أبرزها مبادرة 
الحــزام والطريــق ]٢[ باعتبارهــا نموذًجــا 

ــدول النامية.  لل
وقالــت الدراســة إن الغــرب يرى خطط 
الصيــن بطريقة مخالفة لرؤيــة دول القارة 
األفريقيــة، حتى إن بعــض الغربيين يصف 
العاقــة الصينية-األفريقية بأنها شــكل من 
أشــكال “االســتعمار الجديد”، مشــيرة إلى 
أن الرغبة في الوصول إلى أســواق الموارد 
ــة  ــات األوروبي ــت السياس ــة دعم الطبيعي
ــه  ــاه أفريقيا،وأن ــة تج ــة التاريخي والصيني
تمــت صياغــة السياســات التــي أثــرت فــي 
ــن  ــي قمتي ــة ف ــة - الكيني ــة الصيني العاق
علنيتيــن مهمتيــن: مؤتمــر باندونغ في ١٩ 
ــي  ــدى التعــاون الصين ــل ١٩55، ومنت أبري

األفريقي.  -
كينيــا  موقــع  أن  الدراســة  وذكــرت 
الجغرافــي أعطــى أهميــة جيوسياســية 

بالنســبة للصيــن، التــي تحتــاج إلــى تأمين 
السفن التجارية التي تنقل البضائع والمواد 
الخام من كينيا إلى البر الرئيســي الصيني. 
وقد طبقت الصين “سياسة خروج” تشجع 
الشــركات الصينيــة علــى االســتثمار خــارج 
البــاد فــي عاقاتهــا مع العديد مــن الدول 
األفريقيــة، بمــا فــي ذلــك كينيــا. وخلصت 
الدراســة إلــى أن كينيــا تســعى إلى تحقيق 
التوازن بين مصالحها الوطنية بين الواليات 
المتحــدة والصيــن، وقــد شــهد كا البلدين 
ــدد الســكان؛مما  ــي ع ــريعة ف ــادات س زي
ــر  ــح الشــعبين عب ــن مصال يســتدعي تأمي
توفيــر المــواد الخــام والمــواد الطبيعيــة، 
مشيرة إلى أن بعض المسؤولين األمريكيين 
يــرون أن لــدى الصيــن دوافــع خفيــة فــي 

كينيــا تتجــاوز الشــراكة االقتصادية.
بمشاركة ٧3 فريقاً من 10 دول عربية

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تنظم الدورة الـ 22 من مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات

دراسة جديدة لـ»تريندز« تحلل آفاق العالقات الصينية - الكينية وتحدياتها

حبيبة المرعشي خالل تكريم الفائزين

التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع 
برلمانات الدول األوروبية في المجلس الوطني 
االتحادي، برئاسة سعادة ميرة سلطان السويدي 
رئيسة اللجنة، في مقر مجلس النواب بجمهورية 
التشيك في العاصمة براغ، أعضاء لجنة الصداقة 
البرلمانية التشيكية برئاسة سعادة مارجيتا 

باالشتيكوفا رئيسة اللجنة .
حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية 
اإلماراتية مع برلمانات الدول األوروبية، سعادة 
كل من: مروان عبيد المهيري نائب رئيس 
اللجنة، وسارة محمد فلكناز، ود. شيخة عبيد 
الطنيجي، وضرار حميد بالهول، ود. حواء 
الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني 
االتحادي، وسعادة عفراء البسطي األمين العام 
المساعد لاتصال البرلماني في األمانة العامة 
للمجلس، كما حضر اللقاء سعادة جيري سافيك 
سفير جمهورية التشيك لدى دولة اإلمارات.

وجرى خال اللقاء بحث سبل تعزيز عاقات 
التعاون بين البرلمانين، والتأكيد على أهمية 
البرلماني  التعاون  تعزيز  في  الزيارة  هذه 
وتبادل الخبرات بما يصب في صالح البلدين 
والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم 
من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك 
من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى تطور العاقة االقتصادية 
اإلماراتية التشيكية خال السنوات األخيرة، 
حيث تعتبر دولة اإلمارات ثاني أكبر شركاء 
الجمهورية التشيكية التجاريين غير األوروبيين 
بعد الصين، وبلغ إجمالي التبادل التجاري 
بين البلدين في عام ٢٠٢١ حوالي ٤.٢٦ مليار 

درهم )١.١5٩ مليار دوالر(، فيما بلغت قيمة 
الصادرات التشيكية إلى اإلمارات 8٢١ مليون 
دوالر، وقيمة الواردات من اإلمارات ٣٣٧ 

مليون دوالر.
وتعززت العاقة االقتصادية بتوقيع دولة 
وتجاري  اقتصادي  تعاون  اتفاقية  اإلمارات 
وفني مع جمهورية التشيك في يناير ٢٠٢٢، 
لتدشن لمرحلة جديدة من العاقات االقتصادية 
والشراكة في مجاالت التجارة واالستثمار وتبادل 
المعرفة وأنشطة اإلنتاج والصناعات المختلفة 
والطاقة المتجددة، وتقنيات المستقبل واالبتكار 
والزراعة الحديثة والفضاء واالقتصاد الرقمي، 
والرعاية الصحية واألمن الغذائي وريادة األعمال 
والسياحة العاجية، بما يصب في دعم خطط 

النمو االقتصادي المستدام في البلدين.
اإلماراتية  الصداقة  لجنة  واستعرضت 
مجال  في  اإلمارات  دولة  األوروبية جهود 
الطاقة المتجددة، واستضافتها  للدورة الثامنة 
والعشرين من مؤتمر دول »كوب٢8« في 
عام ٢٠٢٣، حيث تعتبر اإلمارات من الدول 
الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، واتخذت 
خطوات ُمبكرة نحو تحقيق التوازن بين التنمية 
والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، ومن 
أبرز جهودها استضافة مقر الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة آيرينا في أبوظبي، وإنشاء 
مدينة مصدر التي تعمل على نشر تقنيات 
الطاقة المتجددة والمستدامة، وإنشاء محطة 
براكة للطاقة النووية السلمية، ولديها مشاريع 
مشتركة مع أكثر من ٣٠ دولة بقيمة إجمالية 
تقدر بـ ٢٠ مليار دوالر، فضا عن التوقيع 
على االتفاقيات العالمية المعنية بالمناخ، منها 

اتفاقية باريس، بروتوكول كيوتو، واتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

كما تم اإلشارة إلى إنجازات دولة اإلمارات 
المجاالت،  المرأة في مختلف  في تمكين 
المرأة  البرلمانية منها، حيث تمثل  خاصة 
االتحادي نسبة %5٠  الوطني  المجلس  في 
من أعضائه، مما مكن الدولة من أن تتصدر 
مراكز عالمية في مجال تمثيل المرأة في 
البرلمان وفي العديد من القطاعات الرائدة، 
وتأتي هذه اإلنجازات في إطار دعم القيادة 

الرشيدة للمرأة .
وأكد أعضاء لجنة الصداقة على نجاح دولة 
اإلمارات في تقديم نموذٍج لاستقرار والتسامح 
في المنطقة، حيث يعيش على أرض الدولة 
أكثر من ٢٠٠ جنسية؛ مما جعل دولة اإلمارات 
تحقق مؤشرات عالمية متقدمة في مفهوم 
التاحم واالستقرار المجتمعي، وأشاروا إلى 
مشروع بيت العائلة اإلبراهيمية في أبوظبي، 
والذي يضم مسجًدا وكنيسة وكنيًسا يهودًيا، 
ويعتبر منبرا عالميا لتعزيز وتبادل الحوار 
واألفكار بين أتباع الديانات السماوية الثاث 

ونموذجًا عالميًا للتسامح .
من جانبها أكدت رئيسة لجنة الصداقة 
التشيكية، على عمق عاقات التعاون والشراكة 
االستراتيجية القائمة بين البلدين والتي تشهد 
تقدمًا ملحوظًا في شتى المجاالت، مشيرة إلى 
ضرورة تبال الزيارات واستمرار التواصل بين 
اللجنين لتقوية العاقات بين البرلمانين، وتبادل 
وجهات النظر والخبرات والموضوعات التي 
تمثل أولوية للجانبين بما يحقق تطلعات البلدين 
لزيادة التعاون في مختلف القطاعات. وام

لجنة الصداقة اإلماراتية األوروبية تبحث تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب التشيكي  

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

حبيبة المرعشي: تحفيز جيل المستقبل في المنطقة للحصول 
على فهم واضح للقضايا البيئية المعاصرة ومشاركة الحلول

تستمر حتى ٦ ديسمبر في جميع متاجرها باإلمارات
»لولو« ُتطلق تخفيضات »الجمعة المذهلة« تصل إلى %75

دشــنت متاجر لولو هايبر ماركت عروضها الســنوية للتســوق 
“الجمعــة المذهلــة” فــي جميــع متاجر لولو داخــل الدولة. وقد 
جــرت مراســم التدشــين فــي لولــو هايبــر ماركــت الخالديــة في 
أبوظبــي، بواســطة المؤثــرة زينــب الســعدي وبحضــور أبوبكــر 
تــي بــي، مديــر لولــو هايبــر ماركــت فــي أبوظبــي والظفــرة. 
وتوفــر العــروض خصومــات كبيــرة تصل إلــى ٧5% على منتجات 

مختــارة مــن جميــع األصناف.
وتشمل العروض الســلع التموينية، اإللكترونيات، الحواسيب 
ــم  ــتلزمات التخيي ــاب، مس ــة، األلع ــف الذكي ــة، الهوات لمحمول

والنزهــات، األجهــزة المنزليــة، األزيــاء باإلضافة إلــى المنتجات 
الطازجة.

عــدا عــن الخصومــات التي تصل إلــى ٧5%، سيســتمتع عماء 
لولــو بخصــم ٢٠% اضافــي عنــد اســتخدام بطاقــات ماســتر كارد 
االئتمانيــة علــى كل المشــتريات عبر االنترنت، سيكتشــف زوار 
https://www. الموقــع مجموعــة كبيرة مــن العروض المميــزة

/luluhypermarket.com
وتأتــي هــذه العــروض بالتزامن مع موســم “البــاك فرايدي” 
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والتــي تســري فــي جميــع فــروع متاجــر اللولــو فــي المنطقة.
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أكــد أعضاء البرلمــان اإلماراتي للطفل 
ــن  ــة دعــم األطفــال المبدعي ــى أهمي عل
والمبتكرين ووضعهم في أهم األولويات 
وتوفيــر متطلباتهــم واحتياجاتهــم وتبنــي 
ــم  ــم ودع ــجيع أعماله ــاريعهم وتش مش
العقبــات  وتذليــل  االختــراع  بــراءات 
التــي تواجههــا هــذه الفئــة بالتعــاون مع 
مؤسســات الدولــة المعنيــة لدفــع عجلــة 
التنمية التي تشــهدها جميــع القطاعات.

ــة  ــة الرابع ــال الجلس ــك خ ــاء ذل ج
والختامية التي عقدها البرلمان اإلماراتي 
للطفل بقاعة الشــيخ زايد بمقر المجلس 
الوطنــي االتحــادي بحضور معالي عبداهلل 
بــن طــوق وزيــر االقتصاد وســعادة الريم 
ــام  ــن الع ــي األمي ــداهلل الفاس ــت عب بن
للمجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة 
وســعادة مريــم بــن ثنيــة عضــو المجلس 
الوطنــي االتحادي وعدد مــن البرلمانيين 

األوروبييــن.
وقالــت مثايــل بنــت محمــد الصريدي 
رئيســة البرلمــان اإلماراتــي للطفــل فــي 
كلمتهــا االفتتاحيــة إن الطفــل اإلماراتــي 
أصبــح جوهــرة قيمــة فــي مواجهــة 
التحديــات التــي تعيــق مســيرة نجاحاته، 
ويحمــل علــى عاتقــه رســالة تمكيــن 
وترســيخ المشــاركة فــي صنــع القــرار.

ــل  ــم الطف ــدي أن اس ــدت الصري وأك
اإلماراتي ســيبقى ُمّخلدًا فــي نهج حماية 
ــه، وأن  ــل ومســيرة تمكين ــوق الطف حق
البرلمــان االماراتــي للطفــل يســعى إلــى 
صنــع مــا هــو مســتحيل للمحافظــة علــى 
حقوق الطفل اإلماراتي، وتحت قبة هذا 
البرلمــان نعتــز بالنجاحــات واإلنجــازات 
التــي حققهــا البرلمــان منــذ أول جلســة 
ومســيرته ســتتواصل لما فيه نمــاء وخير 

وعــزة دولتنــا الحبيبــة.
ــدي بالشــكر  ــل الصري ــت مثاي وتقدم
والتقديــر إلــى معالــي عبــداهلل بــن طوق 
المــري وزيــر االقتصــاد علــى تلبيتــه 
للدعــوة وحضــوره الجلســة ومــا يقدمــه 
ــة  ــي خدم ــود تصــب ف ــم وجه ــن دع م
الوطــن بشــكل عــام والطفــل اإلماراتــي 
على وجه الخصوص في شــتى المجاالت.

ــن  ــد ب ــو خال ــام العض ــك ق ــد ذل وبع
أحمــد العتيبــة عضــو البرلمــان اإلماراتي 
للطفــل بتــاوة بنــود جــدول أعمــال 
الجلســة، كاالعتــذارات والتصديــق علــى 
مضبطــة الجلســة الثالثــة المعقــودة فــي 
٢٠٢٢/١١/٢١ واســتعراض ملخــص تقرير 
ــة  ــريعية والقانوني ــؤون التش ــة الش لجن
وحقــوق الطفلومناقشــة موضــوع بــراءة 
الطفــل  تمكيــن  وكيفيــة  االختــراع 
اقتصاديًاباإلضافــة إلــى التوصيــات وقــرار 
ــن  ــادي األول م ــاد الع ــّض دور االنعق ف

ــان. ــي للبرلم الفصــل التشــريعي الثان
واســتعرض محمد بن ســامي المنهالي 
ــا  ــل م ــي للطف ــان اإلمارات ــو البرلم عض
توصلــت إليــه لجنة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة وحقوق الطفل من توصيات، 

ــراءات  وهــي إلغــاء رســوم التســجيل لب
االختــراع لجميــع الطلبــة دون الســن ١8 
عامــًا، وتوفيــر المــادة واإلرشــاد الصحيح 
بالطريقــة  أفكارالمخترعيــن  لتســجيل 
الصحيحــة، واســتحداث قســم فــي وزارة 
االقتصــاد يختــص ويدعــم اختراعــات 
ــي  ــز مختصــة ف ــال، وإنشــاء مراك األطف
كل إمــارة من إمارات الدولة تقوم بدعم 
ــن  ــال وتضم ــات األطف ــة اختراع ومتابع
حقوقهــم، باإلضافــة إلــى إعــداد برامــج 
ــي قطــاع  ــم البحــوث ف ــادرات لدع وُمب
االقتصــاد فــي الدولــة والتــي مــن خالها 

ســتدعم آليــة اتخــاذ القــرار.
وفــي مداخلتهــا عــن بــراءة االختراع، 
قالــت ســامة بنت ســيف الطنيجي عضو 
البرلمان اإلماراتي للطفل إن نشأة البشر 
وتطورهــم مبنية على االختراع واالبتكار 
والتفكير اإلبداعي غير التقليدي، مضيفة 
أنــه لطالمــا كانــت دولــة اإلمــارات مــن 
أوائــل الــدول علــى المســتوى اإلقليمــي 
والعالمــي فــي مؤشــر االبتــكار ومــن 
أهــداف سياســة االبتكار فــي الدولة هي 
تحويــل مفهوم االبتــكار إلى عمل وثقافة 
مؤسســية فّعالة ودائمة في حكومة دولة 
اإلمــارات، وتأتــي تماشــيَا مــع المحــاور 
ــإن  ــة اإلمــارات ٢٠٧١، ف ــة لمئوي الوطني
الطفــل هو أســاس جميع هــذه األهداف 
ــارات للوصــول  ــة اإلم ــي تطمــح دول الل

ــا غدًا. إليه
وأكــدت الطنيجي على أنــه وبناًء على 
المقتــرح الــذي قدمتــه اللجنــة بخصوص 
بــراءة االختــراع وهــو إلغاء رســوم براءة 
االختــراع والــذي تــم دراســته مــن قبــل 
أعضاء اللجنة وتوّضح لدينا بأنه سُيســهم 
فــي رفــع مؤشــر االبتــكار وبنــاء كوكبــة 
مــن الُمبتكريــن والُمبدعيــن المميزيــن، 
فــإن هــذه الكوكبــة ستســهم بالمــردود 
اإليجابــي علــى مجتمعنــا بشــكل خــاص 
وعلــى دولتنــا الحبيبــة بشــكل عــام، 
ــة  ــة مليئ ــة بيئ ــذه التوصي ــتخلق ه وس
ــن  ــن م ــن والمبدعي ــغ والمفكري بالنواب
األطفــال الذيــن علــى عاتقهــم مســؤولية 
مستقبل اإلمارات وتطورها بين الشعوب 

والدول.
واقترحــت حــور بنــت ناصــر النعيمي 
عضــو البرلمــان اإلماراتي للطفــل أن يتم 
إنشــاء مراكــز متخصصــة فــي كل إمــارة 
مــن إمــارات الدولة تقــوم بدعم ومتابعة 

اختراعــات األطفــال وتضمــن حقوقهم.
كمــا اقترحــت العضــو نور بنــت صالح 
اســتخراج  عمليــة  بتســهيل  البلوشــي 
ــن  ــال م ــرواد األعم ــة ل الرخــص التجاري
األطفــال للمســاهمة في زيــادة اإلنتاجية 
ــاع  ــي ارتف ــا يســهم ف ــات مم واالختراع
ــال  ــدى األطف ــراع ل ــراءة االخت ــبة ب نس

ــة. فــي الدول
ودعــا العضــو العضــو ســعيد بــن عمر 
المطيوعــي إلــى تكثيــف الجهــود حــول 
الخطــط التــي وضعتهــا وزارة االقتصــاد 
فــي تشــجيع الطلبــة للدخــول فــي مجال 
االقتصــاد بمرحلتهم الجامعية، مؤكدًا أن 
توجــه دولــة االمــارات االســتراتيجي إلى 
جعــل اقتصادها أكثر تنوعًا وإبداعًا وقوًة 
هو أمر أساســي فــي النجــاح االقتصادي، 
ووجــود التخصصيــة فــي رأس المــال 

البشــري يدعــم النهضــة االقتصادية.
خليفــة  بــن  علــي  العضــو  وأكــد 
الكعبــي أن البرلمــان اإلماراتــي للطفــل 
ــز  ــى تعزي ــذه المقترحــات إل يســعى به
روح العمــل والتنافــس بيــن االطفــال 
المبدعيــن والمخترعيــن، ومنــح الطفــل 
الثقــة بنفســه والقــدرة علــى أن يكــون 
شــريكًا فــي بنــاء مجتمعــه، باإلضافة إلى 
رفــع معدل تنافســية دولة اإلمــارات في 
مجــال االبتــكار العلمــي الــذي من شــأنه 
تحقيق المؤشــرات الوطنية والدولية في 
مجــال االبتــكار، كذلــك تحســين وتعزيــز 
الثقافــة والفكــر لدى الطفــل وبناء أجيال 
واعية بمسؤوليتها المجتمعية والسعيخلف 

العلــم والتطــور.
مــن جهتــه قــال معالــي عبــداهلل بــن 
طوق المري، وزير االقتصاد، إن البرلمان 
اإلماراتــي للطفــل يمثــل مبــادرة وطنيــة 
رائــدة ومبتكرة لدعم قضايا األم والطفل 
األســرة في الدولة، ويأتي اجتماعنا اليوم 
انطاقــًا مــن إيمــان الدولــة بــأن األطفال 
هم ثروة المســتقبل وبسواعدهم تحافظ 

على نهضتهــا ومنجزاتها.
وأشــار معاليــه إلــى أن الدولــة أولــت 
اهتمامــًا كبيــرًا بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
األطفــال وتزويدهــم بالفكــر الريــادي 
ليكونــوا قــادة المســتقبل، وتوفيــر كافــة 
ــًا  ــم التزام ــة له ــة والحماي ــبل الرعاي س
ــادة الرشــيدة ووفــق أفضــل  برؤيــة القي

ــة. ــات العالمي الممارس
وزارة  “تحــرص  معاليــه:  وأضــاف 
ــع  ــاون المســتمر م ــى التع االقتصــاد عل
الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة 
ــادرات  ــل إطــاق المب ــن أج ــة م المعني
ــارات  ــل مه ــة لصق والتشــريعات الداعم
األطفــال وتعزيــز قدرتهــم، مؤكــدًا علــى 
أهميــة هذه الجلســة ومناقشــتها للعديد 
مــن المبادرات والمقترحــات التي تصب 
فــي دعــم قــدرات األطفــال فــي مجاالت 
االبتــكار واإلبــداع وتزويدهــم بمهــارات 
ــراءات  المســتقبل، خاصــة فــي مجــال ب
ــة  ــة وحماي ــة الفكري ــراع والملكي االخت
األفكار الرياديــة واالختراعات لألطفال”.

بحضور وزير االقتصاد وعدد من البرلمانيين األوروبيين
البرلمان اإلماراتي للطفل يعقد جلسته الختامية ويناقش دعم األطفال المبتكرين  

جانب من الجلسة

وفد الدولة خالل االجتماع

تأكيد أهمية دعم أبوظبي - الوطن
األطفال المبدعين 

والمبتكرين 
وتوفير متطلباتهم 

واحتياجاتهم

ــرين  ــي والعش ــاع الثان ــي االجتم ــارات ف ــة اإلم ــاركت دول  ش
للمجلــس الــوزاري لرابطــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي 
)أيــورا( واالجتماع الرابع والعشــرين للجنة كبار مســؤولي الرابطة 
ــال  ــك خ ــعبية وذل ــش الش ــة بنغادي ــة جمهوري ــي دكا عاصم ف

الفتــرة مــن ٢٢ إلــى ٢٤ نوفمبــر الجــاري.
ــي  ــي أحمــد عل ــة خــال االجتماعــات معال ــد الدول ــرأس وف ت
الصايــغ، وزيــر دولة بمشــاركة كل من ســعادة الدكتــور عبدالناصر 
الشــعالي، ســفير دولــة اإلمــارات لــدى جمهوريــة الهنــد، وســعادة 
عبــداهلل علــي الحمــودي، ســفير دولــة اإلمــارات لــدى بنغاديــش.

ــتها  ــي ترأس ــات الت ــال االجتماع ــارات خ ــة اإلم ــدت دول وأّك
بنغاديــش وعقــدت تحــت شــعار: “اغتنــام الفــرص فــي المحيــط 
ــا  ــة الشــاملة” التزامه ــن أجــل التنمي ــدي بشــكل مســتدام م الهن
بتعزيــز النمــو الشــامل واالزدهــار فــي منطقــة المحيــط الهنــدي 
ــا أهــم منظمــة  ــورا” بصفته ــدور رابطــة “أي ــا ل واســتمرار دعمه

متعــددة أطــراف فــي المنطقــة.
وتماشــيًا مــع التــزام دولة اإلمارات بدعــم الرابطة ودول منطقة 

المحيــط الهنــدي، تــم اإلعــان عــن إطــاق “منحــة الشــيخ زايــد 
للتنميــة والعمــل اإلنســاني” والتــي تهدف إلى تقديم منح دراســية 
لنيــل درجــة الماجســتير للدبلوماســيين وصنــاع القــرار مــن الدول 
األعضاء في رابطة “أيورا” في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماســية.

تعــد “مبــادرة منحــة الشــيخ زايــد للتنميــة والعمــل اإلنســاني” 
ــان “طيــب اهلل  ــد بــن ســلطان آل نهي ــزام الشــيخ زاي ــرًا اللت تقدي
ثــراه” بتعزيز التنمية اإلنســانية المســتدامة علــى الصعيد العالمي.

جديــر بالذكــر أن دولــة اإلمــارات انضّمــت إلــى رابطــة “أيورا” 
فــي عــام ١٩٩٩، وترّأســتها بين عامــي ٢٠١٩ و٢٠٢١.

وتأّسســت رابطــة “أيورا” في العــام ١٩٩٧ بهدف تعزيز التعاون 
اإلقليمــي واالزدهــار والنمــو فــي منطقــة المحيــط الهنــدي، مــن 
خــال العمــل المشــترك فــي مجــاالت األمــن والســامة البحريــة، 
ــد األســماك، وإدارة  وتســهيل التجــارة واالســتثمار، وإدارة مصاي
مخاطر الكوارث، والســياحة والتبادل الثقافي، والتعاون األكاديمي 
والعلمــي والتكنولوجــي، والتمكيــن االقتصادي للمــرأة، واالقتصاد 

األزرق.وام

ــة  ــع حرك ــي من ــررت شــرطة أبوظب ق
الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة وحافات 
نقــل العمال في جميع الطرق والشــوارع 
فــي جزيــرة أبوظبي بما فــي ذلك مداخل 
ــد  ــرة وتشــمل )جســر الشــيخ زاي الجزي
ــح  ــر مصف ــة وجس ــيخ خليف ــر الش وجس
وجســر المقطــع ( تزامنا مع يوم الشــهيد 
وفتــرة عيــد االتحــاد الواحــد والخمســين 

للدولة.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري 
مديــر مديرية المــرور والدوريات بقطاع 
العمليــات المركزيــة أن فترة تطبيق قرار 
المنــع ســتبدأ مــن الســاعة ١٢:٠٠ ظهــرًا 
مــن يــوم األربعــاء الموافــق ٣٠ نوفمبــر 
ــوم  ــن ي ــًا م ــى الســاعة ١:٠٠ صباح وحت
األحــد ٤ ديســمبر ٢٠٢٢م.. ويســتثى من 
ــة  ــات شــركات النظاف ــع مركب ــرار المن ق

العامــة والدعم اللوجســتي.

ــه ســيتم تنفيــذ خطــة  ــى أن وأشــار إل
مروريــة شــاملة تزامنــًا مــع عيــد االتحــاد 
الواحد والخمسين تتضمن نشر الدوريات 
ــة علــى كافــة الطــرق وتكثيــف  المروري
ــة  ــن خــال األنظم ــة م ــة المروري الرقاب
الذكية بهدف توفير االنسيابية المرورية.. 
وحث الســائقين عمومــًا على التعاون في 
تعزيــز جهــود توفيــر الســامة المروريــة 
من خال االلتزام بالقوانين المرورية.وام

منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافالت نقل العمال 
في طرق جزيرة أبوظبي في يوم الشهيد وعيد االتحاد

اإلمارات تشـارك في اجتمـاعات رابطة »أيورا« وتؤكـد 
التزامها بتعزيز النمو الشامل واالزدهار

نظمــت الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة 
أمــس نــدوة حــول »مســتقبل التأمينــات فــي دولــة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة«، فــي فــرع الهيئــة فــي دبــي.
ناقشــت الورشــة محــاور شــملت مســتقبل تطويــر أنظمــة 
الهيئــة وخدماتهــا المســتقبلية، ومــدى جاهزيــة الهيئــة 
للمســتقبل، وأبــرز المهــارات التــي علــى موظفــي التأمينــات 
اكتســابها مــن أجــل تطويــر أدوارهــا المســتقبلية فــي ظــل 

برامــج التحــول الرقمــي.
وتأتــي الورشــة ضمــن أنشــطة الهيئــة وفعاليتهــا لاحتفــال 
باليــوم العالمــي للمســتقبل الــذي يوافــق ٢ ديســمبر مــن كل 
عــام، وقــد خصصــت حكومــة اإلمــارات أســبوعًا لاحتفاء به، 
ــة  حيــث اعتمــد هــذا اليــوم الــذي يوافــق احتفــاالت الدول
بعيدهــا الوطنــي بنــاًء علــى مقتــرح إماراتــي تــم تقديمه إلى 
منظمــة األمــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونســكو« 
ــر  ــي نوفمب ــاع ف ــة باإلجم ــل المنظم ــن قب ــاده م ــم اعتم وت

مــن العــام الماضــي.
وخــال الورشــة تحــدث محمــد الخيــاط المديــر التنفيــذي 
ــي إطــار  ــال »ف ــة وق ــات بالهيئ ــا المعلوم لقطــاع تكنولوجي
جهــود الهيئــة لتطويــر مســتقبل الخدمــات الرقميــة عمــدت 
الهيئــة إلــى إطــاق سياســة رقميــة جديــدة تؤســس لمرحلــة 
جديــدة مــن التغييــر فــي مفاهيــم تقديــم الخدمــات الرقمية 
علــى مســتوى هيئــة المعاشــات، حيــث تقــدم هذه السياســة 
مبــادرات وحلــول ابتكاريــة تحمــل ســمات الطابع الشــخصي 

فــي إنجازهــا.
وأوضــح أن مامــح هذه السياســة تتجلى مــن خال أربعة 
عناصــر تتمثــل فــي الرؤيــة التــي تتجســد مــن خــال حضــور 
الهيئــة فــي حيــاة المواطــن اإلماراتي، وتقديــم خدمات ذات 
ــذكاء  ــًا ال ــه الشــخصية، وثاني ــع شــخصي تناســب ظروف طاب
ــى  ــة إل ــعي الهيئ ــال س ــن خ ــيتحقق م ــذي س ــي وال الرقم
تقديــم خدمــات ذكيــة أكثــر مرونــة وفاعلية، وتطويــر حلول 
ــات،  ــاز الخدم ــي إنج ــة ف ــي الدول ــة لمواطن ــاملة وعملي ش
وتحديــث الخدمــات المقدمــة بشــكل دوري بحيــث تتواكــب 

مــع متغيــرات الحيــاة واحتياجــات المواطــن.
وثالثــًا فاعليــة التشــغيل مــن خــال أتمتــه العمليــات 
ــي  ــط االلكترون ــة، والرب ــاءة وفاعلي واســتغال المــوارد بكف
مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين لتعزيــز ســرعة اإلنجــاز، ورابعــًا 
ضمــان األمن والشــفافية مــن خال قدرة هــذه األنظمة على 
توفيــر أعلــى معــدالت األمــان والخصوصيــة وتحقيــق ســرعة 
الوصــول إلــى البيانــات وضمــان أمنهــا وحمايتهــا والثقــة فــي 

جودتهــا باعتبارهــا أداة مهمــة مــن أدوات صناعــة القــرار.
وقــال إن أهــداف مشــروع التحــول الرقمــي فــي الهيئــة 
يتمثــل فــي تحويــل كافــة خدمــات الهيئــة لتقــدم مــن خــال 
ــهولة  ــاطة وس ــز بالبس ــًا تتمي ــدة كلي ــات جدي ــة معاش منص
ــرن، أو  ــا بشــكل م ــن خاله ــات م ــاز الخدم الوصــول وإنج
مــن خــال تطبيــق ذكــي للهيئــة علــى هاتــف محمــول يّمكن 
حاملــه مــن إنجــاز خدماتــه فــي أي مــكان بالعالــم وفــي أي 
وقــت وبإجــراءات ســهلة ومرنــة وذات طابــع شــخصي فــي 

نفــس الوقــت.
ــة  ــى أربع ــز عل ــة ترتك ــة الرقمي ــى أن السياس ــار إل وأش
مرتكزات رئيســية وهي توافق السياســة مع األجندة الوطنية 
ــي،  ــول الرقم ــج التح ــة لبرام ــة الدول ــا حكوم ــي تتبناه الت
والتركيــز علــى المواطــن حيــث تضــع االســتراتيجية المواطن 
كهــدف مــن خال كافــة الخدمــات التي ســتطلقها، وتحســين 
المــردود المالــي حيــث تســاهم عمليات األتمتة في تحســين 
القــدرة التشــغيلية وتقليــل األخطــاء الناتجــة عــن التدخــات 
البشــرية فــي هذه العمليــات التشــغيلية، وتوظيف أحدث ما 
وصلــت إليــه التكنولوجيــا فــي معالجــة البيانــات والعمليــات 

واإلجــراءات علــى مســتوى الهيئة.
ــر إدارة  ــر الحمــادي مدي ــه تحــدث محمــد صق مــن جهت
المنافــع التأمينيــة عن مــدى جاهزية الهيئة للمســتقبل، وقال 

منــذ ٢٠١٤ بــدأت الهيئــة رحلــة حــول التحــول الرقمــي  مــن 
تطويــر نظــام اإلمــارات لتحويل االشــتراكات، مــرورًا بتحويل 
ــتمارة  ــر اس ــم تطوي ــة، ث ــات إلكتروني ــى خدم ــا إل خدماته
ــة  ــة اســتطاعت الهيئ ــة، وخــال هــذه المرحل ــة الخدم نهاي
إحــداث نقلــة علــى مســتوى الخدمــات اإللكترونيــة، لكنهــا 
فــي ذات الوقــت كانــت تؤمــن بــأن هــذه الخطــوة يجــب أن 
تتبعهــا خطــوات أخــرى تركــز علــى تحســين جــودة ونوعيــة 
ــلوب  ــر أس ــك تغيي ــة، وكذل ــة النوعي ــن الناحي ــات م الخدم
ــن  ــداًل م ــل ب ــد المتعام ــون بي ــة ليك ــى الخدم الحصــول عل
الهيئــة، وبنــاء عليــه بــدأت الهيئــة في رحلــة نحو المســتقبل 

ركــزت خالهــا علــى أن تقديــم خدمــات نوعيــة.
وأضــاف الحمــادي أن الهيئة بدأت بتقديــم خدمات تعتمد 
علــى االســتباقية فــي قــراءة احتياجــات الجمهــور وتفضياته، 
والتنبــؤ بالخدمــات التــي يحتاجهــا المتعامــل في المســتقبل، 
وتقديم الخدمات في الوقت المناسب للمتعامل، واالستفادة 
مــن البيانــات والمعلومــات المتاحــة فــي عمليــات التحليــل، 
ــول  ــكار الحل ــرؤى واألهــداف المســتقبلية، وابت ــد ال وتحدي
الذكيــة، واســتخدام التقنيــات الحديثــة كالــذكاء االصطناعــي 
وغيرهــا مــن أجــل تحســين جــودة حيــاة المتعامليــن كهدف 

رئيســي مــن عمليــات التطويــر للخدمات.
وأوضــح ان  أبــرز الحلــول االبتكاريــة التي توضــح جاهزية 
ــي  ــي الت ــن إطــاق المنصــة الرقم ــتقبل تتضم ــة للمس الهيئ
تتضمــن منصــة المتقاعدين والمســتحقين، وبوابــة إلكترونية 
ألصحــاب العمــل والمؤمــن عليهــم، وتطبيقــًا ذكيــًا، إضافــة 
ــق  ــا وتتعل ــا داخلي ــم تطويره ــي ت ــة الت ــض األنظم ــى بع إل
ــا نظــام  ــة وأهمه ــات التشــغيلية داخــل الهيئ ــإدارة العملي ب

 )intellipen( انتليبــن
مــن جانبهــا تحدثــت شــريفة البلوشــي مدير إدارة ســعادة 
المتعاملين عن مهارات المستقبل بالنسبة لموظفي التأمينات 
وقالــت إنــه مــع توجــه الهيئة نحــو التحــول الرقمــي وتقديم 
خدمــات تتمحور حول احتياجــات الجمهور، وتقديم خدمات 
تعتمــد علــى اســتثمار األدوات الرقميــة الجديــدة كالخدمات 
االســتباقية والــذكاء االصطناعــي وغيره، ســنعمل على تحويل 
دور الموظفين من مقدمي خدمات إلى مهندسين ومطورين 
وصناع للفرص التي تخلق ســعادة المتعامل، والذي ســيتمكن 
علــى ســبيل المثــال مــن التخطيط المالــي االســتباقي لمرحلة 
مــا بعــد التقاعــد مــن خــال البيانــات التــي ســتكون متاحــة 

لــه في منصــة المعاشــات الجديدة. وام

»المعاشات« تنظم ندوة حول »مستقبل التأمينات«

جانب من المشاركين في الندوة

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

المتنازل
ليا حسنى الجنسية – سويد بكامل حصصه ١٠٠%

المتنازل له
حيدر علي عباس الجنسية – سويد

رخصة  المباني(  لصيانة  المتميز  )القصر  التجاري  باالسم   
صادرة من دائرة التنمية اإلقتصادية بعجمان رقم )١١٣٧٢٣( 
والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان، وعليه سيقوم الكاتب 
العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ 

نشر هذا االعان .

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

 MOJAU_2022_0102811 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

السيد موسى حمودة  عبدالسام  السيد  المنفذ ضده:  إلى 
مصري الجنسية

بما أن المنفذة: انيتا جاستوتى بت ليجنيان جويو
أعاه  بالرقم  المذكورة  الشرعية  الدعوى  عليك  أقامت  قد 
أمام هذه المحكمة، للمطالبة / بإلزام المنفذ ضده بنفقة 

بنوة ٢5٠٠ درهم، أن يسدد للمنفذة المهر 
وقد حددت المحكمة جلسة : االثنين ٢٠٢٢/١٢/٢٦ للنظر 
في الدعوى، فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك 
رسميًا أمام هذه المحكمة في الموعد المذكور للرد على 
الدعوى، وفي حالة تخلفك عن الحضور في الموعد المحدد، 

فإن المحكمة ستنظر في الدعوى وتصدر حكمها غيابيًا.
القاضي

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 2022/300 تنفيذ شرعي

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان الشرعية

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

من السيد/ شانياس ارافيد امد كويا ارافيد الجنسية: الهند
إلى السيد/ محمد علي زيغوم مالك امجد نواز الجنسية: باكستان

حيث ان الطرف االول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
١٠٠% عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري »كافتيريا ارزة لبنان« رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم 5٧88٠ والمسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجمان الى الطرف الثاني.
وعمًا بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعان للعلم وأنه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  أي  لديه  اإلعان فمن 

وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

MOJAU-2022- 0103613 إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل



11العدد )٣٩٠٧( السبت-األحد ٢-٣ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد
العدد 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الدفع الرباعي لتصليح السيارات

رخصة رقم: CN-2578398 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

برفكت نيل لتجميل السيدات

رخصة رقم: CN-1011889 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بلو توليب للزهور والهدايا

رخصة   رقم:  CN-1858913  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة صليحه نجيب زوار هومايون %100 

تعديل مدير / إضافة صليحه نجيب زوار هومايون 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل سعيد خميس سعيد الشامسى 

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

تعديل إسم تجاري من/ بلو توليب للزهور والهدايا
  BLUE TULIP FLOWERS & GIFTS

إلى / بلو توليب للزهور والهدايا - شركة الشخص الواحد ذ م م
BLUE TULIP FLOWERS & GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل نشاط / إضافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007( 
تعديل نشاط / إضافة بيع الزهور و النباتات الصناعية و المجففة - بالتجزئة )4773301( 
تعديل نشاط / إضافة بيع مستلزمات الحفالت و المناسبات - بالتجزئه )4773407( 
تعديل نشاط / إضافة بيع الحلي واالكسسوارات الغير ثمينة - بالتجزئة )4771110(

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بيور اليف للعالج البيطري

رخصة   رقم:  CN-3811037  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خالد حسن ابراهيم 

سالم الحوسنى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عالء فرج

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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

اتالنتك للرعاية الطبية

رخصة رقم: CN-2526978 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
االصيل لالستشارات الهندسية المعمارية

رخصة   رقم:  CN-2244807  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عماد بوحوش %100 

تعديل مدير / إضافة عماد بوحوش 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يوسف حسن شهاب الحوسنى 

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

تعديل إسم تجاري من/ االصيل لالستشارات الهندسية المعمارية
  AL ASEEL ARCHITECTURE ENGINEERING CONSULTANCY
إلى / االصيل لالستشارات الهندسية المعمارية - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL ASEEL ARCHITECTURE ENGINEERING CONSULTANCY
- 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: اصالةمكناس للديكور ذ.م.م 

عنوان الشركة: تاجر أبوظبي
CN-2831852 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / الهاملى وشركاه ـ محاسبون قانونيون 
، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 11/11/2022

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205048725

تاريخ التعديل 25/11/2022
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
احمد بن عوضه للصيانة العامة وادارة العقارات ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1014087  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ستيفان سيلفيو اتكو %42

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ايونيل فلورين ماكوفى %23
تعديل مدير / إضافة امير محمد على عبدالقادر
تعديل مدير / إضافة امير محمد على عبدالقادر

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة مجموعة ريجاليس لالستثمار ذ م م 
REGALIS GROUP INVESTMENT L L C

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد بدر محمد سعيد المريخي
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سليمان ابوبكر

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 300000
تعديل إسم تجاري من/ احمد بن عوضه للصيانة العامة وادارة العقارات ذ م م

 AHMED BIN AWDA GENERAL MAINTENANCE & PROPERTY
  MANAGEMENT L L C
إلى / اتماك للمقاوالت ذ.م.م

ETMAK CONTRACTING L.L.C
ال  بن سعيد  راشد  الشيخ  شارع   - أبو ظبي  أبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
مكتوم - بناية ورثه بدر محمد سعيد المريخي إلى أبوظبي البطين غرب 10 

521838 521838 اللولؤة بالزا الدارة العقارات ذ.م.م
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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تيتانيوم كابيتال لالستثمار - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-4625696  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة هنرى حليم عبدو %90

تعديل مدير / إضافة هنرى حليم عبدو
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد على سعيد الدالل النقبى %10

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد على سعيد الدالل النقبى
تعديل مدير / حذف محمد على سعيد الدالل النقبى

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 50000
تعديل شكل قانوني / من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ تيتانيوم كابيتال لالستثمار - شركة الشخص الواحد ذ م م

 TITANIUM CAPITAL INVESTEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / تيتانيوم كابيتال لالستثمار ذ.م.م

TITANIUM CAPITAL INVESTEMENT 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

جريد لألستشارات الهندسية

رخصة رقم: CN-3838631 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

حلب الشهباء لتصليح السيارات

رخصة رقم: CN-3786230 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

جلوبال شيف كافيه

رخصة رقم: CN-3798311 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رويال اندافر للمقاوالات العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2534199  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة ميجو جوجى ابراهام 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / ميجو جوجى ابراهام من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / ميجو جوجى ابراهام من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمدان مبارك حمد على المنصورى 

تعديل رأس المال / من 50000 إلى 150000 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ رويال اندافر للمقاوالات العامة ذ.م.م

 ROYAL ENDEAVOR GENERAL CONTRACTING L.L.C
إلى / رويال إندافر للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 ROYAL ENDEAVOR GENERAL CONTRACTING
- 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-3981400 رقم

باالسم التجاري صالون مين افنيو لتجميل السيدات، 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان 

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

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كافتريا أقرب قريب

رخصة رقم: CN-2690254 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كاميلوت الدارة العقارات

رخصة   رقم:  CN-4630694  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل رأس المال / من 1000 إلى 100000 

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

تعديل إسم تجاري من/ كاميلوت الدارة العقارات
 CAMELOT PROPERTY MANAGEMENT

إلى / كاميلوت الدارة العقارات - شركة الشخص الواحد ذ م م
 CAMELOT PROPERTY MANAGEMENT

- 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.

اسم الشركة: القرنفل االحمر لتجارة الزهور )ش.ذ.م.م( 
رقم الرخصة: ٦١٣٤88 

العنوان: مكتب ٢١٠ ملك محمد احمد المهيري - ديرة -الخبيصي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٤٢١٠٩ 

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/٠٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/٠٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: جرين اكوستييكا لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٦8٩٣8٦  العنوان: مكتب Mو2و3 - ملك بنك دبى التجارى 

 Bش.م.ع( -بردبي - منخول استدامة(
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١١٦١55 

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: القرنفل االحمر لتجارة الزهور )ش.ذ.م.م( 
رقم الرخصة: ٦١٣٤88 

العنوان: مكتب ٢١٠ ملك محمد احمد المهيري - ديرة -الخبيصي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٤٢١٠٩ 

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/٠٣  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/٠٣ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: جرين اكوستييكا لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٦8٩٣8٦  العنوان: مكتب Mو2و3 - ملك بنك دبى التجارى 

 Bش.م.ع( -بردبي - منخول استدامة(
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١١٦١55 

اسم المصفي: سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب ٣٠٣ - ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم - رقة البطين 

الهاتف: ٢٢٧٢8٢8-٠٤-٩٧١ الفاكس: ٢٢٧٤٠8٠-٠٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
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اقتصاد
العدد 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مكتب الزهرة الذهبية للكتابة و تصوير المستندات
رخصة   رقم:  CN-1077941  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة صالح يوسف عبداهلل 
محمد التميمى %100 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فهد يوسف عبداهلل 
محمد التميمى

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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
نيو بيست برجر كافية

رخصة   رقم:  CN-2761634  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
عبداهلل  سلطان  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

سعيد محمد المزروعى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على جالل على 

محمد الحبشى
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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ميكروبات لتصليح كهرباء السيارات

رخصة   رقم:  CN-4320653  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد اسماعيل حسين محمد ابو الكاشم %50 

تعديل مدير / إضافة محمد اسماعيل حسين محمد ابو الكاشم 
عبدالستار من  غانى محمد  عثمان  / محمد  وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

مالك إلى شريك 
تعديل نسب الشركاء / محمد عثمان غانى محمد عبدالستار من 100% إلى %50 

تعديل وكيل خدمات / حذف سعيد محمد سعيد بخيت الراشدى 
تعديل رأس المال / من 5000 إلى 150000 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ ميكروبات لتصليح كهرباء السيارات

  MICROBAT AUTO ELECTRIC REPAIR
إلى / ميكرو بات الصالح كهرباء السيارات ذ.م.م

MICRO BAT AUTO ELECTRICAL REPAIR 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
هابي اليف للرعاية الصحية المنزلية ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1997387  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / نجم محمد محمود ابو نجم من شريك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / نجم محمد محمود ابو نجم من 49% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / نجم محمد محمود ابو نجم من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / نجم محمد محمود ابو نجم من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد عبيد خميس عبداهلل الظاهرى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ هابي اليف للرعاية الصحية المنزلية ذ.م.م

 HAPPY LIFE HOME HEALTH CARE L.L.C
إلى / هابي اليف للرعاية الصحية المنزلية - شركة الشخص الواحد ذ م م

 HAPPY LIFE HOME HEALTH CARE
- 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كراج ماالبار للسيارات

رخصة   رقم:  CN-1536047  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبدالحميد االيان مويدو االيان %100 

تعديل مدير / إضافة عبدالحميد االيان مويدو االيان 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خالد حمود حمد حمود العامرى 

تعديل رأس المال / من null إلى 30000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ كراج ماالبار للسيارات
  MALABAR AUTO GARAGE

إلى / كراج ماالبار للسيارات - شركة الشخص الواحد ذ م م
MALABAR AUTO GARAGE - 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز سيارتي للعناية بالسيارات

رخصة   رقم:  CN-1870056  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خلفان سالم خميس 

عبداهلل الحسانى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد عبيد محمد 

ربيع الظاهرى
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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

كوتيج هوم لآلثاث والديكور

رخصة رقم: CN-2394266 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مطعم القارات

رخصة رقم: CN-3018188 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مدرسة الشروق االنجليزية الخاصة

رخصة   رقم:  CN-1002671  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة روضه سعيد عمير 

يوسف المهيرى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد عمير يوسف 

احمد المهيرى
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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الخط البني للمقاوالت العامة ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1152940  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد امر الحسن محمد عبدالبارى من 

شريك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / محمد امر الحسن محمد عبدالبارى من 49% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد امر الحسن محمد عبدالبارى من 

شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / محمد امر الحسن محمد عبدالبارى من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خميس سعيد بخيت عبداهلل السويدى 
إلى شركة  / من شركة ذات مسؤولية محدودة  قانوني  تعديل شكل 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الخط البني للمقاوالت العامة ذ م م

 BROWN LINE GEN. CONTRACTING LLC
إلى / الخط البني للمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 BROWN LINE GEN. CONTRACTING
- 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 
حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غير 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

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

رخصة   رقم:  CN-4246772  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة حسام نورالدين ابراهيم 

خيرى %100 
تعديل مدير / إضافة سناء العكروط 

تعديل مدير / حذف نادر شيخ زيد ثابت 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد صالح جبران سالم
تعديل إسم تجاري من/ دبليو كافيه - شركة الشخص الواحد ذ م م

W CAFFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / دبليو كافيه - شركة الشخص الواحد ذ م م

W CAFF - 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 3907 تاريخ 2022/11/26
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

شركة المستقبل الدولية لإلتصاالت ) ش . ذ .م .م ( - أبو ظبي

رخصة رقم: CN-1912123 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 ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

إعالن شطب قيد
اس  بي  بي  ام  السادة/ شركة  بأن  اإلقتصاد  وزارة  تعلن 
انك )الجنسية: بنما( قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الشركة 
في إمارة أبوظبي )العنوان: الكورنيش- برج دار السالم، 

سجل  رقم )5330( في   تحت  ص.ب: 32452( والمقيدة 
الشركات األجنبية في الوزارة.

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

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

النشر على العنوان التالي: 
وزارة االقتصاد

 إدارة التسجيل التجاري 
 ص.ب: 901 أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة/ شركة كيو ام اس بتروليوم 
سيرفيسز انك )الجنسية: بنما( قد تقدمت بطلب شطب قيد 
فرع الشركة في إمارة أبوظبي )العنوان: الكورنيش- برج دار 
السالم، ص.ب: 32452( والمقيدة تحت رقم )5331( في  

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

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

النشر على العنوان التالي: 
وزارة االقتصاد

 إدارة التسجيل التجاري 
 ص.ب: 901 أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد

اسم الشركة: هاتش اف ام اس لصيانة المباني ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٦٢5١ 

العنوان: مستودع رقم ١٧ ملك محمد ابراهيم عبيداهلل - بردبي - القوز
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٣٣8٤ 

اسم المصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٩/٢٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان-المركز التجاري االول  

الهاتف: ٢٩5558٢-٤-٩٧١ الفاكس: ٢٩555٩8-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: هاتش اف ام اس لصيانة المباني ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٦٢5١ 

العنوان: مستودع رقم ١٧ ملك محمد ابراهيم عبيداهلل - بردبي - القوز
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٣٣8٤ 

اسم المصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٩/٢٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ١-٢٩٠٣ 
ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان ال نهيان-المركز التجاري االول  

الهاتف: ٢٩5558٢-٤-٩٧١ الفاكس: ٢٩555٩8-٤-٩٧١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: ابت هورايزن لخدمات ادارة المشاريع ذ.م.م 
رقم الرخصة: 8٣8٣٤8  العنوان: مكتب رقم 8٠٢ ملك مؤسسه محمد بن 

راشد لدعم مشاريع الشباب -ديرة - بوسعيد 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٧٧٠٧٠ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١8  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١8 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٧٠٤- ملك 

محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة  
الهاتف: ٢٢88٩8٢-٠٤-٩٧١ الفاكس:

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: ابت هورايزن لخدمات ادارة المشاريع ذ.م.م 
رقم الرخصة: 8٣8٣٤8  العنوان: مكتب رقم 8٠٢ ملك مؤسسه محمد بن 

راشد لدعم مشاريع الشباب -ديرة - بوسعيد 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٧٧٠٧٠ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١8  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١8 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٧٠٤- ملك 

محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة  
الهاتف: ٢٢88٩8٢-٠٤-٩٧١ الفاكس:

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنذرة / أمايا إلدارة العقارات »المؤجر« العنوان :. إمارة دبي - البزنس باي - 
باي اسكوير - بناية رقم ١١ - الطابق األول - مكتب رقم ١٠٣، ١٠٢  هاتف رقم: 
 .٠58٢١٢٦٩8١ بوكالة المحامي / حيدر بن حيدر واألستاذ / محسن فرج إبراهيم 

خليفة رقم المحرر ٢٠٢٢/١/٣٧٦5٣٧
 المنذر إليهما / سيجول لتجارة المواد الغذائية »ش.ذ.م.م« »مستأجر«

 العنوان :. إمارة دبي - ديرة - فريج المرر- محل رقم  ٣،  ملك نيليش كتاكسي 
كيمجي هاتف: ٠٤٢8٣٣٠٧٧ -  هاتف متحرك:  ٠5٦٤١5١٢٧٢

 عنوان المأجور: إمارة دبي - القصيص - الصناعية الرابعة - مستودع رقم أس 
٢ - رقم األرض  ٠-8٩ رقم البلدية ٢٠٩-٢٤٧ مكاني رقم: ٩85٠١٣٩١٣5 هاتف: 

 ٠٤٢8٣٣٠٧٧ هاتف متحرك  :   ٠5٦٤١5١٢٧٢
 ٢٠٢٢/٠٢/٠١ في  يبدأ  عقدإيجار  بموجب  باآلتي :  نخطركم  المنذر   بالوكالة عن 
وينتهي في ٠١/٣١/ ٢٠٢٣  إستأجرتم من  المنذر المستودع رقم أس ٢- القصيص - 
الصناعية الرابعة - مستودع رقم أس ٢ - رقم األرض  ٠-8٩ رقم البلدية ٢٠٩-٢٤٧ 
مكاني رقم: ٩85٠١٣٩١٣5 بأجرة إجمالية  قدرها ١5٠٠٠٠  درهم تدفع بالطريقة 
المنصوص عليها في العقد.   وعلى الرغم من مطالبة المخطرة بالطرق الودية كثيرًا 
المستحق عليكم  الشيك  والتأخير وعدم سداد  والتسويف  والمماطلة  من جانبه 
رأس  بنك  والمسحوب على  بمبلغ ٢5٠٠٠  درهم   ٣٩١٠ الشيك رقم   ارتد  حيث 
الخيمة الوطني وذلك عن الفترة من  ٢٠٢٢/٠8/٠١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٠١ بمبلغ ٢5٠٠٠ 
درهم، ومايستجد منها والزلتم تشغلون المأجور دون   سداد المترصد بذمتكم من 

مستحقات إيجارية مما يمثل اخااًل بالقانون والعقد .
 لذلك  عليه ينذركم المنذربسداد القيمة االيجارية وقيمة الشيكات المرتد رقم ٣٩١٠ 
بمبلغ ٢5٠٠٠ درهم والمسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني وذلك عن الفترة 
من ٢٠٢٢/٠8/٠١ حتمي ٢٠٢٢/١٠/٠١ بمبلغ ٢5٠٠٠ درهم، ومايستجد منها من 
القيمة اإليجارية حتى اإلخاء الفعلي والغرامات المنصوص عليها في العقد وفواتير 
المنذر إلتخاذ اإلجراءات  المياه والكهرباء خال ثاثون يومًا و إال سوف يضطر 

الكاتب العدلالقانونية لحفظ حقوقه بما في ذلك طلب اإلخاء.

إخطار عدلي بالنشر 2022/151860
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة المنازعات الموضوعية رقم ٢٦٩
المديونية  للمتنازع لسداد  بالنسبة  التنفيذ  بإلغاء إجراءات  القضاء   : المنازعة  موضوع 
ارجمندي  السيد/علي رضا علي محمد  باسم  َاخر  بالكامل من خال حساب  المكفولة 
وانتهاء العاقة ما بين المنازع والمنازع ضده منذ تاريخ تلك السداد، وصدور شهادة 
براءة ذمة المتنازع. القضاء بعدم صحة الكفالة أو التعهد بكفالة المتنازع عن أي التزام 
في اتفاقية الصلح موضوع سند التنفيذ لعدم صحة التمثيل باالتفاقية وانعدام صاحية 
التعاقد  لمخالفته شروط  التنفيذي  السند  بعدم صحة  القضاء  الكفالة.  ممثله في عقد 
القانونية لوجود عيب الرضا. احتياطيا وعلى سبيل الفرض الجدلي بصحة الكفالة التي 
ينكرها تمامًا المتنازع، اخراج المنازع من الكفالة لمرور ستة أشهر من تاريخ استحقاق 

الدين طبقًا لنص القانون. إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف.
المتنازع : سيماء سهراب هدايت وآخرون عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - مدينة دبي - المرر

المطلوب إعانه : ١- شركة الحمرية للتجارة و التبريد صفته: الخصم المدخل
التنفيذ  إجراءات  بإلغاء  القضاء  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
بالنسبة للمتنازع لسداد المديونية المكفولة بالكامل من خال حساب َاخر باسم السيد/

علي رضا علي محمد ارجمندي وانتهاء العاقة ما بين المنازع والمنازع ضده منذ تاريخ 
تلك السداد، وصدور شهادة براءة ذمة المتنازع. القضاء بعدم صحة الكفالة أو التعهد 
بكفالة المتنازع عن أي التزام في اتفاقية الصلح موضوع سند التنفيذ لعدم صحة التمثيل 
باالتفاقية وانعدام صاحية ممثله في عقد الكفالة. القضاء بعدم صحة السند التنفيذي 
لمخالفته شروط التعاقد القانونية لوجود عيب الرضا. احتياطيا وعلى سبيل الفرض الجدلي 
بصحة الكفالة التي ينكرها تمامًا المتنازع، اخراج المنازع من الكفالة لمرور ستة أشهر 
من تاريخ استحقاق الدين طبقًا لنص القانون. إلزام المتنازع ضده بالرسوم والمصاريف.

وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٢٩-١١-٢٠٢٢ الساعة ٠8:٣٠ صباحا في قاعة 
يمثلك  أو من  بالحضور  فأنت مكلف  لذا   BUILDING_DESC& ُبعد التقاضي عن 
الجلسة  قبل  للمحكمة  مستندات  أو  مذكرات  من  لديكـ  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا 

بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة  رقم 236 / 2022 / 27 
- منازعة موضوعية التنفيذ التجاري

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
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اقتصاد

اسم الشركة: شركة ويليس لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٦٤ 

العنوان: مكتب رقم ١٦٠٢ ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٧5 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة ويليس لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٦٤ 

العنوان: مكتب رقم ١٦٠٢ ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٧5 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة انتيجريتي لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤5٢5 

العنوان: مكتب رقم ١5٠٧ ملك اكزيتيف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠٠٧٦ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة انتيجريتي لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤5٢5 

العنوان: مكتب رقم ١5٠٧ ملك اكزيتيف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠٠٧٦ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: رويال باالس لاستثمار ذ.م.م 
رقم الرخصة: 5٦٧55٠ 

العنوان: مكتب رقم ١5٠8 ملك اكزيكتف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١5٤ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: رويال باالس لاستثمار ذ.م.م 
رقم الرخصة: 5٦٧55٠ 

العنوان: مكتب رقم ١5٠8 ملك اكزيكتف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١5٤ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة سينشري ستارز لاستثمار ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٠5٣88 

العنوان: مكتب رقم ١5٠٢ ملك اكزكتيف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٢٢٦٧ 

اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة سيفايل لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧5 

العنوان: مكتب رقم ١٧٠5 ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٦5 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة بلو باي لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧٤ 

العنوان: مكتب رقم ١٦٠٢ ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١١8 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة سينشري ستارز لاستثمار ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٠5٣88 

العنوان: مكتب رقم ١5٠٢ ملك اكزكتيف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٢٢٦٧ 

اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة سيفايل لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧5 

العنوان: مكتب رقم ١٧٠5 ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٦5 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة بلو باي لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧٤ 

العنوان: مكتب رقم ١٦٠٢ ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١١8 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة جينيريشن لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧٠ 

العنوان: مكتب رقم ١٧٠5 ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٢٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة بزنس بايونيرز لاستثمار ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٠5٣٩٤ 

العنوان: مكتب رقم ١١٠٢ ملك داماك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠٠٩8 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة لينك الينس لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧٢ 

العنوان: مكتب رقم ١٦٠٢ ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١88 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة جينيريشن لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧٠ 

العنوان: مكتب رقم ١٧٠5 ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٢٩ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة بزنس بايونيرز لاستثمار ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧٠5٣٩٤ 

العنوان: مكتب رقم ١١٠٢ ملك داماك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠٠٩8 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة لينك الينس لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١٤٢٧٢ 

العنوان: مكتب رقم ١٦٠٢ ملك سمارت هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١88 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة داتا مارك لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١5٤٤٤ 

العنوان: مكتب رقم ١5٠٧ ملك اكزيتيف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٤٧ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: بريميم انفستمنت ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٦٠5١٢8 

العنوان: مكتب رقم ١5١٠ ملك اكسيكيتف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١١٠58 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: شركة داتا مارك لاستثمارات ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١5٤٤٤ 

العنوان: مكتب رقم ١5٠٧ ملك اكزيتيف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١٠١٤٧ 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: بريميم انفستمنت ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٦٠5١٢8 

العنوان: مكتب رقم ١5١٠ ملك اكسيكيتف هايتس - تيكوم 
الشكل القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦١١٠58 
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٧ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩٧٣٠٦٠-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٩٧٣٠٧١-٤-٩٧١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: يوروتيكس لتجارة االقمشة ش ذ م م 
رقم الرخصة: ٦١٤٩5٩  العنوان: مكتب رقم )٣٠١( ملك عبداهلل ابراهيم 

حسن الفردان - بردبي - السوق الكبير 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٧١٧٧٢ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١٠/٢٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٠/٢٦ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٧٠٤- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٠٤-٩٧١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اسم الشركة: يوروتيكس لتجارة االقمشة ش ذ م م 
رقم الرخصة: ٦١٤٩5٩  العنوان: مكتب رقم )٣٠١( ملك عبداهلل ابراهيم 

حسن الفردان - بردبي - السوق الكبير 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٧١٧٧٢ 

اسم المصفي: السويدي لتدقيق الحسابات ش.ذ.م.م 
بموجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة في دبي بأنه قد تم التأشير 
في السجل التجاري لديها بإنحال الشركة المذكوره اعاه وبتعيين المصفي 

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١٠/٢٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٠/٢٦ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٧٠٤- ملك محمد سعيد خلف الغيث- بور سعيد- ديرة 

الهاتف: ٢٢88٩8٢-٠٤-٩٧١ الفاكس:
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
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اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/١٤٠٩ أمر 
أداء،  بسداد المبلغ المنفذ به وقدره »٦٠١١٧٫٢٠ درهم« شامًا للرسوم 

والمصاريف.
طالب التنفيذ اتاليان فود ماسترز »فرع من اي اف ام لاستثمارات ش.ذ.م.م«

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي- وتعلن على محلها 
المختار مكتب هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات القانونية والكائن 
Mمقرها بإمارة دبي، القرهود، بناية ليبرتي، طابق الميزانين، مكتب ٤
المطلوب إعانه ١- جراند جورمية لاستثمار »ش ذ م م« صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٦٠١١٧٫٢٠ درهم« إلى طالب التنفيذ أو 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 4384/2021/207 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه باسترداد مبلغ وقدره ٢٧١٤٤٠ 
درهم باإلضافة إلى ٩% فوائد قانونية و إلزام المتنازع ضده بالرسوم و المصاريف.

المدعي محمد أحمد محمد حسن آل علي
عنوانه اإلمارات، إمارة الشارقة، منطقة الشهباء، شارع ٤٧، مدرسة النور، فيا ٣

المطلوب إعانهما   ١- محمد حجازي عبدالفتاح منصور- مصري الجنسية 
صفته: الخصم المدخل

٢- محمد أحمد منيمه - لبناني الجنسية صفته: الخصم المدخل
المدعى  بإلزام  المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعان قد 
عليه باسترداد مبلغ وقدره ٢٧١٤٤٠ درهم باإلضافة إلى ٩% فوائد قانونية و 

إلزام المتنازع ضده بالرسوم و المصاريف.
وحددت لها جلسة يوم اإلثنين الموافق ٠5-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد  & BUILDING-DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بثاثة أيام على األقل. 

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 2045/2022/16 - تجاري جزئي

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في الدائرة الكلية التجارية األولى رقم ٣١
موضوع الدعوى دعوى إخراج المدعى عليهما الثاني والثالث ويملكان حصة 

مقدرة »٧5% من رأس مال الشركة«
المدعي دوندي يانج عنوانه  اإلمارات إمارة دبي، منطقة أم سقيم ١، شارع 
جميرا ، بناية مركز ضياء الطبي الطابق األرضي، بالقرب من صراف آلي رقم 

مكاني : ١٩8٣٠8٤٤٧٠
المطلوب إعانهم   ١- جون يانج صفته: مدعى عليه

٢- ابتسام علي محمد درويش الزعابي صفته: مدعى عليه
٣- ليونارد دي فينتشي للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه

المدعى  إخراج  دعوى  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعان  موضوع 
عليهما الثاني والثالث ويملكان حصة مقدرة »٧5% من رأس مال الشركة«.

وحددت لها جلسة يوم اإلثنين الموافق ٢8-١١-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحًا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد  & BUILDING-DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيًا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة 
قبل الجلسة بثاثة أيام على األقل. »علمًا بأن تم إحالة الدعوى من الدائرة 

التجارية الجزئية للدائرة التجارية الكلية«.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 1390/2022/16 - تجاري جزئي

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى مطالبة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ ١٫١٣١٫8١٤٫٠٠ 
درهم »مليون ومائة وواحد وثاثون ألف وثمانمائة وأربعة عشر درهم« باإلضافة إلى التعويض 
القانونية بواقع 5% من تاريخ  بمبلغ 5٠٠٫٠٠٠٫٠٠ درهم »خمسمائة ألف درهم« والفائدة 
المطالبة وحتى تمام السداد. وفي شق مستعجل طلب توقيع الحجز على مقر المدعى عليها 
الثانية وإلزامها باإلقرار بما في ذمتها لصالح المدعى عليها األولى. وعلى سبيل اإلحتياط ندب 

خبرة وطلب توجيه اليمين الحاسمة لممثلي المدعى عليها الثانية.
المدعي أرواد للتجارة العامة ش.ذ.م.م عنوان دبي، ديرة، القرهود، ملك عبدالرحيم محمد 

الزرعوني - مكتب رقم: A 611-610-609-601 - رقم مكاني ٣٢٧٦٤٩٢٩8٦
المطلوب إعانه   ١- الفهيم للصناعات االسمنتية ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعهامطالبة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم 
بسداد مبلغ ١٫١٣١٫8١٤٫٠٠ درهم »مليون ومائة وواحد وثاثون ألف وثمانمائة وأربعة عشر 
درهم« باإلضافة إلى التعويض بمبلغ 5٠٠٫٠٠٠٫٠٠ درهم »خمسمائة ألف درهم« والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وفي شق مستعجل طلب توقيع 
الحجز على مقر المدعى عليها الثانية وإلزامها باإلقرار بما في ذمتها لصالح المدعى عليها األولى. 
وعلى سبيل اإلحتياط ندب خبرة وطلب توجيه اليمين الحاسمة لممثلي المدعى عليها الثانية.

وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ٣٠-١١-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا في قاعة التقاضي 
عن ُبعد  & BUILDING-DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيًا وعليك 

بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثاثة أيام على األقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 2264/2022/16 - تجاري جزئي

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

إلى المدعى عليه ١- شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت »ذ.م.م«
 مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى شركة المها الدولية لتجارة مواد البناء »ذ.م.م«
و يمثله عبدالعزيز عبداهلل محمد عبداهلل الحمادي 

بتاريخ  االبتدائية  دبي  قررت محكمة  فقد  أداء  أمر  استصدار   طلب 
٢٢-٠8-٢٠٢٢  بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
٩٢٫٦5٧٫٣٣ درهم »اثنان وتسعون ألف وستمائة وسبعة وخمسون 
درهم وثاثة وثاثون فلسًا« والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة 

درهم مقابل اتعاب المحاماة.
 ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافه بحسب األحوال وفق األحكام 
الواردة في المادة ٦٦ من الائحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر
1830/2022/60 أمر أداء

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعي عليـه بمبلغ وقدره )٧٠٠٠٠ درهم( 

و الرسوم و المصاريف الفائدة ٩% من تاريخ االتفاق وحتي السداد التام.
المدعي: عبدالمهيمن عدنان محمد عبدالعزيز الشريف

عنوانه : دبي ? الورقاء الثانية ? شارع ٢ سي ? فيا رقم 8٩ ٠5٠١55١٣55 
abdulmuhaimanalsharif@gmail.com ٤٠58٦8مكاني/٧٠٧٠

المطلوب إعانه : ١- مصطفى مارب محمد علي الخباز صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي 
عليـه بمبلغ وقدره )٧٠٠٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف الفائدة ٩% من 

تاريخ االتفاق وحتي السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٠٦-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2290 - تجاري جزئي

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٠٣5« والصادر 

عن بنك حبيب اي جي زيوريخ بقيمة »٦٧٢5« درهم.
طالب التنفيذ اي ان تي نت لينك تكنولوجيز »ش ذ م م«

عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، بر دبي، الخليج التجاري، مركز الخليج 
التجاري، مكتب رقم ٣١٢، رقم مكاني: ٢5٣٧٤88٢٦٤

المطلوب إعانه ١- صابر أمين سيد أمين صفته: منفذ ضده
أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعان  موضوع 
المنفذ به وقدره »٦٧٢5« درهم إلى طالب  المبلغ  وإلزامك بدفع 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 11571/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »١« والصادر  موضوع 

عن بنك المشرق بقيمة »١٫١8١٫5٠٠مليون درهم«.
طالب التنفيذ بنك المشرق »شركة مساهمة عامة«

عنوانه اإلمارات، إمارة دبي، الروية، دبي، شارع المنامة، مبنى إنجاز 
١، شقة الطابق ٤

المطلوب إعانه ١- خالد سعيد خلفان سعيد القطيطي صفته: منفذ ضده
أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعان  موضوع 
وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١١8٧٠١5« إلى طالب التنفيذ 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 13114/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ »٦٢8٣٣٩٫٢« درهم المتبقي الغير مسدد 
من قيمة الشيك المرتجع رقم »٩٤٩١٠٩« والصادر عن »اباش لإللكترونيات 

ش.ذ.م.م و محمد اسلم بوتيا اوتايل« بالتضامن والتكافل.
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com مكاني رقم: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعانهم ١- محمد اسام بوتيا اوتايل صفته: مالك

٢- محمد اسلم بوتيا اوتايل صفته: منفذ ضده
٣- اباش لإللكترونيات ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٦٢8٣٣٩٫٢٠« إلى طالب التنفيذ أو خزينة 
المحكمة. وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة 
عدم اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 15195/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ الموضوع/ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم »٠٠٠٠١٠« 

والصادر عن »بنك المشرق« بقيمة »8٧5٠٠« درهم.
طالب التنفيذ خالد بن راشد بن محمد الكعبي

عنوانه عمان - شارع شيناص - مبنى بيت طريف حجي
المطلوب إعانه ١- محمد خالد العبد صفته: منفذ ضده

أعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعان  موضوع 
وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »8٧٦٠5« درهم إلى طالب 
التنفيذ أو خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.

وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 5492/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ »58٫٤٠٦٫٦٣« درهم المبلغ المتبقي الغير 
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم »١٣٠٣٢٤٠« والصادر عن »محمد 

إسحاق محمد جعفر«
طالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com مكاني رقم: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعانه ١- محمد إسحاق محمد جعفر صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »٦٠١٢٠٫٣٦« إلى طالب التنفيذ أوخزينة 

المحكمة باإلضافة إلى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 13348/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بمبلغ »١٠٠٫٩٧8٫٧١« درهم المبلغ المتبقي الغير 
مسدد من قيمة الشيك المرتجع رقم »٠٤٢٧٤٧« والصادر عن »بريانتا 

اودايا كومارا كوسجاالنا دوراجي«
طالب التنفيذ بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع«

عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية األعمال بلوك بي الطابق السادس 
مكتب ٦٠٦ هاتف : ٠٤٢5٢5٢٧٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢٧٣ - بريد إلكتروني: 

info@arnhadvocates.com مكاني رقم: ٣١٤٣١٩٤٩8١
المطلوب إعانه ١- بريانتا اودايا كومارا كوسجاالنا دوراجي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »١٠٦٠88٫٧١« درهمًا إلى طالب التنفيذ 

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

اإللتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 13565/2022/253 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
 / الدعوى رقم ١٣ / ٢٠٢٢  الصادر في  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
درهم(   ٣٢55٣( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  جزئي،  عمالي   5٣٩5
لصالح العامل، باالضافه إلى مبلغ وقدره )٦٧٩.٦٤ درهم( رسوم تنفيذ 
الحكم ومبلغ )١8٤٩.١ درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة

طالب التنفيذ: ماريكريس انجيليس جرانيل عنوانه : االمارات ، امارة دبي 
، بردبي ، المنطقة السطوة ، شارع رقم A4 ، فيا ١8 ، غرفة رقم ١ ، 

بالقرب من مطعم الراوي ، رقم مكاني : ٢٦٣٣٣٩١٣١٤
المطلوب إعانه : ١- كونستياشن لخدمات الطيران ش.ذ.م.م 

صفته: منفذ ضده
اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٢55٣ درهم الى طالب التنفيذ 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 6177 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
موضوع الدعوى : اعان بطان عقد بيع المدعى عليه الثاني لحصص المدعية لنفسه 
وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد الباطل بتسجيل حصص المدعية في الشركة 
المدعى عليها الثالثة في اسم المدعية من جديد البالغ عددها 5٤٤ حصة تمثل 
٣٤ % من راس المال وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
المدعي: شركة جيانجسو نانتونج نمبر 2 كونستراكشن انجنيرينج )جروب( كوليمتد
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع شارع األبراج-

مبنى برج اوبال-شقة ١٩٠5
المطلوب إعانه : ١- شارل أيوب الشامي صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها اعان بطان عقد بيع المدعى 
عليه الثاني لحصص المدعية لنفسه وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد 
الباطل بتسجيل حصص المدعية في الشركة المدعى عليها الثالثة في اسم المدعية 
من جديد البالغ عددها 5٤٤ حصة تمثل ٣٤ % من راس المال وإلزام المدعى عليهم 

بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢8-١١-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2165 - تجاري جزئي

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنذر: إيه & ان بي كيه لخدمات التمويل ش ذ م م
المنذر إليها: شركة اكسفورد للعقارات ش ذ م م

وبناًء على طلب الشركة المنذرة بموجب هذا اإلنذار ينبه وتخطر المنذر 
إليها ١- عدم نفاذ عقد الرهن رقم ٢٠١٧/١٤٧٣ عقاري - الشارقة المسجل 
لدى دائرة التسجيل العقاري بالشارقة المؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٢ على 
قطعة رقم ٤٤٣ النهدة / الشارقة ببطانه لمخالفة القانون اليقاعه على أموال 
المنذر اليهما الثاني والثالث بعد تاريخ الحجز التحفظي رقم ٢٠١٧/٢٤٧ 
تجاري دبي مؤرخ ٢٠١٧/٠5/١8 وسيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية الازمة 
تجاه المنذر اليهم للمحافظة ورد األموال المحجوز عليها للشركة المنذرة.

الزامكم بسداد مبلغ ٦٦٫٦٢8٫5٠٠ درهم »ستة وستون مليون وستمائة 
وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة درهم الغير« وما يترتب عن المبلغ 

المحكومة بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢٦ تجاري كلي دبي حتى السداد.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151837«
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنذر: إيه & ان بي كيه لخدمات التمويل ش ذ م م
المنذر إليها: شركة اكسفورد للعقارات ش ذ م م

وبناًء على طلب الشركة المنذرة بموجب هذا اإلنذار ينبه وتخطر المنذر 
إليها ١- عدم نفاذ عقد الرهن رقم ٢٠١٧/١٤٧٤ عقاري - الشارقة المسجل 
لدى دائرة التسجيل العقاري بالشارقة المؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٢ على 
قطعة رقم ٢٦٢ النهدة / الشارقة ببطانه لمخالفة القانون اليقاعه على أموال 
المنذر اليهما الثاني والثالث بعد تاريخ الحجز التحفظي رقم ٢٠١٧/٢٤٧ 
تجاري دبي مؤرخ ٢٠١٧/٠5/١8 وسيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية الازمة 
تجاه المنذر اليهم للمحافظة ورد األموال المحجوز عليها للشركة المنذرة.

الزامكم بسداد مبلغ ٦٦٫٦٢8٫5٠٠ درهم »ستة وستون مليون وستمائة 
وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة درهم الغير« وما يترتب عن المبلغ 

المحكومة بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢٦ تجاري كلي دبي حتى السداد.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151841«
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنذر: إيه & ان بي كيه لخدمات التمويل ش ذ م م
المنذر إليها: شركة اكسفورد للعقارات ش ذ م م

وبناًء على طلب الشركة المنذرة بموجب هذا اإلنذار ينبه وتخطر المنذر 
إليها ١- عدم نفاذ عقد الرهن رقم ٢٠١٧/8٢٠ عقاري - الشارقة المسجل 
لدى دائرة التسجيل العقاري بالشارقة المؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠١ على 
قطعة رقم ١٣٢5 الخان / الشارقة ببطانه لمخالفة القانون اليقاعه على أموال 
المنذر اليهما الثاني والثالث بعد تاريخ الحجز التحفظي رقم ٢٠١٧/٢٤٧ 
تجاري دبي مؤرخ ٢٠١٧/٠5/١8 وسيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية الازمة 
تجاه المنذر اليهم للمحافظة ورد األموال المحجوز عليها للشركة المنذرة.

الزامكم بسداد مبلغ ٦٦٫٦٢8٫5٠٠ درهم »ستة وستون مليون وستمائة 
وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة درهم الغير« وما يترتب عن المبلغ 

المحكومة بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢٦ تجاري كلي دبي حتى السداد.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151830«
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنذر: إيه & ان بي كيه لخدمات التمويل ش ذ م م
المنذر إليها: شركة اكسفورد للعقارات ش ذ م م

وبناًء على طلب الشركة المنذرة بموجب هذا اإلنذار ينبه وتخطر المنذر 
إليها ١- عدم نفاذ عقد الرهن رقم ٢٠١٧/١٤٧٦ عقاري - الشارقة المسجل 
لدى دائرة التسجيل العقاري بالشارقة المؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٢ على 
قطعة رقم ٤٤5 النهدة / الشارقة ببطانه لمخالفة القانون اليقاعه على أموال 
المنذر اليهما الثاني والثالث بعد تاريخ الحجز التحفظي رقم ٢٠١٧/٢٤٧ 
تجاري دبي مؤرخ ٢٠١٧/٠5/١8 وسيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية الازمة 
تجاه المنذر اليهم للمحافظة ورد األموال المحجوز عليها للشركة المنذرة.

الزامكم بسداد مبلغ ٦٦٫٦٢8٫5٠٠ درهم »ستة وستون مليون وستمائة 
وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة درهم الغير« وما يترتب عن المبلغ 

المحكومة بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢٦ تجاري كلي دبي حتى السداد.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151833«
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنذر: إيه & ان بي كيه لخدمات التمويل ش ذ م م
المنذر إليها: شركة اكسفورد للعقارات ش ذ م م

وبناًء على طلب الشركة المنذرة بموجب هذا اإلنذار ينبه وتخطر المنذر 
إليها ١- عدم نفاذ عقد الرهن رقم ٢٠١٧/١٤٧5 عقاري - الشارقة المسجل 
لدى دائرة التسجيل العقاري بالشارقة المؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٢ على 
قطعة رقم ٢58 النهدة / الشارقة ببطانه لمخالفة القانون اليقاعه على أموال 
المنذر اليهما الثاني والثالث بعد تاريخ الحجز التحفظي رقم ٢٠١٧/٢٤٧ 
تجاري دبي مؤرخ ٢٠١٧/٠5/١8 وسيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية الازمة 
تجاه المنذر اليهم للمحافظة ورد األموال المحجوز عليها للشركة المنذرة.

الزامكم بسداد مبلغ ٦٦٫٦٢8٫5٠٠ درهم »ستة وستون مليون وستمائة 
وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة درهم الغير« وما يترتب عن المبلغ 

المحكومة بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢٦ تجاري كلي دبي حتى السداد.

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151844«
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة ٩١5١٤
االسم التجاري: مطعم تاي جيت ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاه هي: مطعم تاي 
جيت ذ.م.م - شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في 
إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم 8 لسنة 
١٩8٤ وتعدياته مرخصة في دائرة التنمية االقتصادية وسجلته 
بالتنمية االقتصادية تحت رقم ٩١5١٤ وقرر الشركاء حلها 

وتصفيتها وتعيين السيد:
جمال لتدقيق الحسابات

مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض 
للتقدم به للمصفي القانوني المذكور أعاه خال مدة ٤5 

يومًا من تاريخ نشر اإلعان وعلى العنوان التالي:
إمارة: عجمان هاتف: ٠٦٧٤٤٧٧٧١ ص.ب: 55٤٤

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

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

من السيد/ علي سعيد علي ال غانم المهيري الجنسية: االمارات
الي السيد/ غام رسول شاهد منظور احمد الجنسية: باكستان

حيث ان الطرف االول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
المابس  لتجارة  )المحار  التجاري  باالسم  الفردية  المؤسسة  %عن   ١٠٠
الجاهزة( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم ٦٣55٩ 

والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى الطرف الثاني،
تعديل االسم التجاري ليصبح )المحار للمابس الجاهزة ذ م م - شركة 

الشخص الواحد(
وعما بنص المادة )١٤( فقره )5( من القانون االتحادي رقم)٤( )لسنة 
٢٠١٣( في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعان للعلم وانه 
سوف يتم التصديق على االجراء المشار الية بعد اسبوعين من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  اي  لديه  االعان فمن 

وإتباع اإلجراءات القانونية ،

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

 MOJAU_2022_0103703 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
 ٢٠٢١  /  ٧٢١٤ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
، شامًا   ) به وقدره )٤٩٩٤٤5 درهم  المنفذ  المبلغ  ، بسداد  أداء  امر 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ عاء حسين محمد العابد

شارع  دبي-   - دبي  بر   - االولى  دبي-البرشاء  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
البرشاء -١-مبنى الخوري أتريوم -شقة ٦١8-بالقرب من مول االمارات 

رقم مكاني : ١٧8٢٧٧8٦5٩
المطلوب إعانه ١- مكسيم نايوموف صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ٤٩٩٤٤5 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 2803 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات التاسعة رقم ٧58
موضوع المنازعة والحكم بإلزام المدعى عليه بسداد بمبلغ و قدره ٣٦٤٩8 درهم 
)ستة وثاثون الف واربعمائة وثمان وتسعون درهما ( و الفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ المطالبة حتي السداد التمام مع وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف.

المتنازع مايوديجا لتأجير المركبات ذ.م.م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بورسعيد 
 SF14 2 ديره - دبي- شارع شارع 8 -مبنى بناية دبي للتسوق - شقة الطابق -

-مقابل مطعم زمزم للمندي
المطلوب إعانه ١- عبد اهلل بن فايع بن عبداهلل النخوخاني صفته: متنازع ضده

المدعى عليه  بإلزام  الدعوى وموضوعها والحكم  أقام عليك  موضوع اإلعان قد 
بسداد بمبلغ و قدره ٣٦٤٩8 درهم )ستة وثاثون الف واربعمائة وثمان وتسعون 
درهما (و الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتي السداد التمام مع 

وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ٢8-١١-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة 
التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 

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

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 5370 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم ٧5٧
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ) ١١5٠ درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة وتحويل كافة المخالفات إلى ملفه 
تاريخ  بواقع ٦% من  القانونية  والفائدة  المروري وما يستجد من مخالفات 

المطالبة القضائية وحتي تمام السداد .
المتنازع مانيول بانا باليونج عنوانه إمارة دبي ? ديرة ? منطقة النهدة ١ ? بن 

شبيب تونتور ? شقة رقم ٢٠٤ ? بالقرب من سوبرماركت الشكان
المطلوب إعانه ١- محمد فرقان شودهرى صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوي وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليه 
بمبلغ وقدره ) ١١5٠ درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتحويل 
كافة المخالفات إلى ملفه المروري وما يستجد من مخالفات والفائدة القانونية 

بواقع ٦% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد .
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ٠٦-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بثاثة أيام على  االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 4816 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦



15العدد )٣٩٠٧( السبت-األحد ٢-٣ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦ العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

فقد جواز سفر باسم: عباس شينثورثي 
علي شينثورثي ، جنسيته: الهند، ورقم 
الجواز: L7157153، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: سعيد اهلل محمد نور 
شاه، جنسيته: أفغانستان، ورقم الجواز: 
P01955825، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
فقدان جواز سفر

الزعابي  الشيخ  علي حسن  علي حسن   / السيد  فقد 
شهادة أسهم صادرة عن شركة دبي لإلستثمار ش.م.ع 

للشهادة رقم ) 15935 ( وتحمل عدد )1000( سهما
 يرجى ممن يعثر عليها االتصال على الهاتف  0502433433
او االتصال بالشركة على الرقم المباشر 04-8122305 

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
فقدان شهادة أسهم

المطلوب إعانه المدعي عليها : طاقم الصيانة للصيانة العامة ذ.م.م 
العنوان: أبو ظبي- العين – وسط المدينة – حي الحميرة شارع حصة بنت محمد – مبني معالي 

أحمد خليفة أحمد – الطابق ٢ – مكتب 5
موضوع اإلعان: أقام المدعى دعواه ضدكم للمطالبة بــ:

١- ابطال عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١5، ٢٠١٩/١١/١٩ 
٢- وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ مئة ألف درهم عبارة عن المبلغ الذي دفعه 

المدعى مقابل العقدين.
وقد صدر فيها حكم مقام محكمة العين االبتدائية بجلسة ٢٠٢٢/١١/١5، بندب خبرة حسابية. فقد 
:)zoom( تقرر مخاطبتكم لحضور اجتماع الخبرة الحسابية باالتصال المرئي عن بعد عبر برنامج

تاريخ االجتماع: الثاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩
وقت االجتماع: الساعة ٤:٣٠ عصرًا )الرابعة والنصف عصرًا( عبر الرابط التالي :-

https://us05web.zoom.us/j/84569832277?pwd=VlhZczV1RlRFNnJnNXppU3Yy
eXBHZz09

 Meeting ID: 845 6983 2277
Passcode: 741.2022

آملين حضوركم االجتماع بالموعد المحدد وتقديم ما لديكم من مستندات ومذكرات عبر البريد اإللكتروني، 
وفي حالة عدم حضور أي من الطرفين فإن الخبرة ستباشر أعمالها وفقًا للصاحيات المخولة لها.

الخبير الحسابي / زايد عبد اهلل عبد الرحمن العلي
للتواصل : ٠٤5٩١٦٦٦٤
Email: hazem.aaudit.ae@gmail.com

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

إعالن بالنشر لحضور اجتماع لجنة الخبرة في الدعوي
 رقم: 741 لسنة 2022 – تجاري بسيطة العين

إجتماع خبرة

المقامة من المدعية / براندجو لتجارة الحلي والمصوغات المستعملة ويمثلها مالكتها/ علياء 
ابراهيم عبدالرحمن بالشاالت

ضد المدعي عليها األولى/ باور وينجز ش.ذ.م.م
المدعي عليه الثاني / مختار أمين محمد عبد اهلل

نعلن نحن الخبير الحسابي / محمد حميد المري أنه تم ندبنا من محكمة دبي الموقرة لتنفيذ 
مهمة الخبرة الواردة بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة ١5-١١-٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة 
أعاه – كما نعلن المدعي عليها األولى/ باور وينجز ش.ذ.م.م، والمدعي عليه الثاني/ مختار 
أمين محمد عبد اهلل - لحضور اجتماع الخبرة المقرر له جلسة يوم اإلربعاء الموافق ٣٠-١١-

٢٠٢٢ في تـمام الساعة ٠٣:٠٠ عصرًا وذلك من خال االتصال المرئي بجميع أطراف النزاع 
عبر تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول على الرابط ادناه التالي.

Zoom Link
https://us04web.zoom.us/j/79792576484?pwd=qQAxfBzhFtVuVd3ps67rhBQ

1VSaRUY.1
Meeting ID

6484 9257 797
Passcode
20402022

، وفي حال وجود اي استفسارات يمكنكم االتصال علي رقم مكتب الخبير ٠٤٢٢٢٧585 أو 
nfo@wisehouseconsultancy.com عبر البريد اإللكتروني

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

إعالن اجتماع الخبرة في الدعوى 
رقم 2040-2022 تجاري جزئي – دبي

إجتماع خبرة

خبير حسابي /محمد حميد المري

المستأنف ضده/ خالد نديم خياط ، مجهول محل اإلقامة، بما أن المستأنف/ ذا اس 
لبيوت العطات ذ.م.م ، قد أقام في مواجهتكم الدعوى المذكورة أعاه، و عليه نعلنكم 
بأن محكمة دبي االبتدائية قد أصدرت بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١5 الحكم التمهيدي التالي: 

} حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسبي ) شركات(
بضرورة حضور  نعلنكم  عليه  و   ،}.. مهمته  تكون  الدور  الجدول صاحب  خبراء  من 
الدعوى،  المنتدبة في   ، المحاسبية/ منى محمد بجمان  الخبيرة  الخبرة –  اجتماعات 

وذلك عبر برنامج زووم عبر الرابط التالي
https://zoom.us/j/93150243429?pwd=SWJFR2dpdDFmSzczRFRpemR4OUdFZz09
.ZOOM وقد تحدد لاجتماع يوم الثاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩ الساعة ٣:٠٠ عصرا عبر تطبيق ،

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

)محاكم دبى( - محكمة دبى االبتدائية
مذكرة إعالن المدعى عليه بالنشر

في الدعوى رقم 2022/238 استئناف قرار نزاع

إجتماع خبرة

الخبيرة المحاسبية/ منى محمد بجمان

إلــــــــــى المدعي عليه: محمد فتحي محمد عبدالوهاب 
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٠٦ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 8 ( شخصيًا أو 
بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022/ 0003993 / مدني )جزئي(

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

 - المدنية  التنفيذ  بالنشر محكمة عجمان - محكمة  منفذ ضده  اعان 
مركز المنامة ذ.م.م

الى: المحكوم عليه: مركز المنامة ذ.م.م  
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى المنفذ 
شركة دبليو. جي. تاول ذ.م.م . ـ  في القضية المشار إليها أعاه  وبما أن 
المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع الرسم 

المحدد لذلك وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٢٦٩8٩٤.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاه 
خال)١5[ يومًا من تاريخ إعانك / إعانكم بهذا اإلخطار .

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

إخطار دفع في القضية
رقم AJCEXCIPOR2020/ 0000230 - تجاري )جزئي(

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى:المحكوم عليه عجمان الند العقــــارية ومن يمثلهم قانونا . العنوان: 
 ٩٦١٤٢٤8

نحيطكم علما بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢ قد حكمت عليك هذه المحكمة 
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاه لصالح : معصومه غلوم احمد رضا .. 

محمد عبداهلل محمد سالم.
بالتالي: بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ في ٢٠٠٧/١١/١٣ المبرمة 
بين المدعيين – مشتٍر - والمدعى عليها - بائع – الوحدة رقم )١٣١٠( 
بمشروع ببرج جرين اليك تاور– بإمارة عجمان . وإلزام المدعى عليها أن 
ترد للمدعيين مبلغ ٢٢٠٠٠٠ درهم وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ 
رفع الدعوى الحاصل في ٢٠٢٢/8/٣١ وحتى تمام السداد وألزمتها الرسوم 

والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
حكمًا قابًا لاستئناف خال المدة القانونية ---٣٠------ يومًا اعتبارًا 

من اليوم التالي لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

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

AJCFICIPOR2022/ 0003515 ، تجاري )جزئي(

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

بناًء على طلب المستأنفين: ١- سراج عبدالصاحب محمد 
سعيد آل علي

٢- البحر األبيض للماحة والتموين »ذ.م.م« ش م ح
المستأنف ضده: محمد رضا عبدالصاحب محمد سعيد آل 

علي- بحريني الجنسية
أنت مكلف بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى رقم »٣« 
بمحكمة استئناف الشارقة شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات 
وذلك في يوم األربعاء الموافق ٣٠-١١-٢٠٢٢ في الدعوى 

مدير الدعوىالمرقمة أعاه - بوصفك مستأنف ضدك.

إعالن بالنشر للمستأنف ضده للحضور أمام مكتب إدارة 
الدعوى فى اإلستئناف رقم: 2022/1429 تجاري

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

مكتب إدارة الدعوى

باالشارة الى منطوق الحكم التهميدي الصادر عن محاكم 
دبي بندبنا خبيرًا حسابيًا بالدعوى سالفة الذكر وحيث أن 
المدعية/ شركة الشيلم المحدودة قد قامت برفع الدعوى 
المدعى عليهما  فيها بصفتكم  الذكر واختصمتكم  سالفة 
فينتك  فيرتيو   - سليمان  وان  بن  حسنى  محمد  وان   /
منطقة حرة ذ.م.م وعليه فإننا ندعوكم لعقد اجتماع خبرة 
حضوري بمقر مكتبنا الكائن في دبي - القرهود - بناية 
أركاد مكتب رقم ٢٠٦ هاتف رقم ٢5٩٩888-٠٤ وتقديم 

كافة مستنداتكم وذلك يوم ٢٠٢٢/١٢/٠5

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

إعالن بالنشر دعوة لحضور اجتماع خبرة في 
الدعوى رقم 2022/1547 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ إبراهيم عبدالملك محمد - قيد رقم 1 محاكم دبي

المطلوب إعانه المشكو في حقه : أحمد محمد نبيل محمود هاتف: ٠5٤٤٤٤٠١٩٠
موضوع اإلعان: أقام الشاكي/ مبارك عمر مبارك سالم الجابري – دعوى جزائية ضد 
المشكو في حقه/ أحمد محمد نبيل محمود – بدعوى أن المشكو في حقه استخدم 
الوكالة الممنوحة له من الشاكي عن ثاث مؤسسات وتعاقد واستلم أموال من اشخاص 
واستولي لعيها لشخصه وقام األشخاص يقيد قضايا ضد مالك الرخص مما تضرر من ذلك. 
وقد صدر فيها حكم مقام محكمة العين االبتدائية بجلسة ٢٠٢٢/١١/١5، بندب خبرة 
حسابية. فقد تقرر مخاطبتكم لحضور اجتماع الخبرة الحسابية باالتصال المرئي عن بعد 

عبر برنامج )zoom( تاريخ االجتماع: الثاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩
وقت االجتماع: الساعة ٣:٣٠ عصرًا )الثالثة والنصف عصرًا(

عبر الرابط التالي :
https://us05web.zoom.us/i/89895320680?pwd=bDVTT3d0Y3FiR0c4L0t2

b3FCa3UzUT09
Meeting ID: 898 9532 0680

Passcode: 1243.2022
آملین حضوركم االجتماع بالموعد المحدد وتقديم ما لديكم من مستندات ومذكرات 
عبر البريد اإللكتروني، وفي حالة عدم حضور أي من الطرفين فإن الخبرة ستباشر أعمالها 

وفقًا للصاحيات المخولة لها.
الخبير الحسابي / زايد عبد اهلل عبد الرحمن العلي
للتواصل : ٠٤5٩١٦٦٦٤
Email: hazem.aaudit.ae@gmail.com

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦

اعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة في الدعوى 
رقم: 1243 لسنة 2022 – جزاء أموال أبوظبي

إجتماع خبرة

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعان 
المدنية -  األمانة للصناعات ذ م م 

إلى المحكوم عليه: األمانة للصناعات ذ م م 
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد تسليم الدين نور العالم، الجنسية بنجاديشي - في القضية 

المشار إليها أعاه.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١5٢٦٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCILABMIN2022 /0007620 - عمالي »جزئي«

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: حنان جوادي
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٠٧ 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 خال مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0003696 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: األريكه لتجارة المابس
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٢٢ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى ٢ - دائرة اليوم الواحد« 
شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى 

المذكور رقمها أعاه - 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 /0003555 - عمالي »جزئي«

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- دي ٢ بي للتصميم الداخلي ذ م م ومن يمثلها قانونًا

إلى المحكوم عليه: دي ٢ بي للتصميم الداخلي ذ م م ومن يمثلها قانونًا
العنوان: عجمان الصناعية ١ مكاني: ٤5١٠٢8٣٧١٦، هاتف: ٠5٤٣١٠١٣٣٣

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ جمعه حسن عبداهلل محمد فكري، الجنسية اإلمارات العربية المتحدة 

- في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٣٧١٠١٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال 
»١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2022 /0003970 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعـان منفذ ضده بالنشـر أم القيوين االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- وائل عامر درويش

إلى المنفذ ضده: وائل عامر درويش العنوان: امارة ام القوين منطقة الروضه 
بناية الراشد شقة ام ٣١ ص ب ١٣٣٣ هاتف ٠55١٠8١٢١٧ – يعلن بالنشـر

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المنفذ 
بنك االمارات دبي الوطني ش.م.ع – في القضية المشار إليها أعاه.

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

المجموع : ٧٤١٠8.٠ درهم + الرسوم والمصاريف
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال ]١5[ يومًا من تاريخ إعانك / إعانكم بهذا اإلخطار.
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك)م(  حالة  وفى 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية رقم 
UAQCEXCIBOUNCE2022/ 0000626 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩٠٧ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة أم القيوين االتحادية اإلبتدائية



العدد )٣٩٠٧( السبت-األحد ٢-٣ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م 16

اقتصاد

السلطات الفنزويلية والمعارضة يحرران 
أموال مجمدة في الخارج

األمم المتحدة تطالب بتمويل لمساعدة    
6 ماليين سوري خالل الشتاء

أعلنــت الســلطات الفنزويلّيــة أّنهــا ســتوّقع اّتفاًقــا 
مع المعارضة ســُيتيح تحرير موارد فنزويلّية مجّمدة 
فــي الخــارج، مــن أجــل تمويــل مشــاريع اجتماعّيــة، 
ــن  ــن الطرَفي ــات بي ــتئناف المفاوض ــد اس ــك بع وذل

فــي المكســيك.
وقال خورخــي رودريغيز، رئيس البرلمان ورئيس 
ــع المعارضــة،  ــاوض م ــف التف ــد الســلطة المكّل وف
»اّتفقنــا علــى أن نوّقــع في المكســيك« اّتفاًقا ُينشــئ 
ــة تهــدف إلــى االســتجابة لاحتياجــات  ــة عملّي »آلّي
االجتماعّيــة الحيوّيــة ومشــاكل الخدمــة العاّمــة« مــع 
»اســتعادة المــوارد المشــروعة وممتلــكات الدولــة 
الفنزويليــة والتــي هــي اليــوم مجّمــدة فــي النظــام 

المالــي الدولــي«.
وكان مصــدر فــي المعارضــة قــال لــوكاالت أنبــاء 
عالميــة إّن اّتفاًقا ذا طابع اجتماعي ســُيوّقع الســبت.

وسُتســتخدم هــذه األمــوال خصوًصــا لتعزيز نظام 
ــة للمــدارس وشــبكة  الصّحــة العاّمــة والُبنيــة التحتّي
ــاء باإلضافــة إلــى »االســتجابة« لاحتياجــات  الكهرب
الناجمــة من الفيضانات واالنهيــارات األرضية الناتجة 

عــن األمطــار، حســب البيــان.
ولــم ُيحــّدد البيــان حجــم األمــوال التــي ســُيفَرج 
عنهــا بعــد أن كانــت ُجّمــدت عقــب فــرض عقوبــات 

مالّيــة علــى فنزويــا.
ــيك أن  ــي المكس ــة ف ــفارة النروجّي ــدت الس وأّك
ممّثلــي الطرفيــن، الســلطة والمعارضة، سيســتأنفون 

محادثاتهــم رســمًيا الســبت.
بدأت الحكومة والمعارضة الفنزويليتان مفاوضات 
في المكسيك في أغسطس ٢٠٢١ بعد فشل محاولتين 

سابقتين لحّل األزمة السياسية.وكاالت

طالبت األمم المتحدة بتمويل إضافي يمكنها من 
تقديم مساعدات منقذة للحياة خال فصل الشتاء 
بعد  صعبة  ظروفًا  يعيشون  سوري،  مايين  لستة 

أكثر من عقد على اندالع النزاع.
ومنسق  المتحدة  لألمم  المقيم  المنّسق  وحّذر 
المصطفى  سوريا  في  الموقت  اإلنسانية  الشؤون 
اإلنسانية  للشؤون  اإلقليمي  والمنسق  المليح،  بن 
لألزمة السورية، مھند ھادي في بيان مشترك من 
»مخاطر كارثیة على السوريين« من أكثر الفئات 
كافة  في  القاسية  الشتاء  ظروف  »بسبب  ضعفا 

الباد«. أنحاء 
إلى  البيان  وفق  شخص،  مايين  ستة  ويحتاج 
يستطيع  ال  وقت  في  الشتاء«  فصل  »مساعدات 
»معظم سكان سوريا شراء المواد األساسية بسبب 

االقتصاد«. وانهيار  التضخم  ارتفاع معدالت 
قبل أسابيع من انتهاء العام الحالي، ال تزال خطة 
تعاني   ٢٠٢٢ لعام  سوريا  في  اإلنسانية  االستجابة 
من نقص حاد في التمويل، مع تلقي ٤٢ في المئة 

البيان. المطلوب، وفق  التمويل  فقط من 
المزيد من  تلقي  يتم  لم  »إذا  المليح  بن  وقال 
بدون  األشخاص  من  المايين  سيكون  التمويل، 
القلق  مبديًا  القاسية«  الشتاء  ظروف  ضد  حماية 
إزاء »العائات التي ال تمتلك الموارد لشراء المابس 
الدافئة أو لوازم التدفئة، بما في ذلك أولئك الذين 
يعيشون في مخيمات النازحين والمناطق المحرومة 

المرتفعة«. والمناطق 
سيؤمن  اإلضافي  التمويل  أن  هادي  وأوضح 
»المابس واألحذية الدافئة للكبار واألطفال وبطانيات 

من الصوف وسخانات ووقود«.
ويعيش أكثر من تسعين في المئة من سكان سوريا 
تحت خط الفقر، بينما يعاني ١٢.٤ مليون سوري 
األغذية  برنامج  وفق  الغذائي،  األمن  انعدام  من 
ارتفاعًا كبيرًا في  الباد  العالمي، في وقت تسجل 
المحروقات  في  وشحًا  واألسعار  التضخم  معدالت 

التدفئة.وكاالت في  المستخدم  المازوت  خصوصًا 

خالل تقرير لمكافحة اإلتجار بالبشر
71 قياديًا حوثيًا يتاجرون بأدوية فاسدة في اليمن

شي ورئيس المجلس االوروبي يلتقيان في بكين مطلع ديسمبر

البنك الدولي يستبعد تعافي اقتصاد لبنان جراء الشلل السياسي

المغرب يستضيف اجتماعًا إقليميًا لمكافحة اإلرهاب

مصر تتبنى أزمات الغذاء والطاقة في اجتماعات الـ20

بروكسل: اجتماع الحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين

المجر تصادق على انضمام السويد وفنلندا لـ»الناتو« 2023

10 قتلى جراء حريق في شينجيانغ الصينية

تعيين سيد عاصم منير رئيسًا لألركان العامة في باكستان

كشــف تقريــر للمنظمــة اليمنية لمكافحــة االتجار 
بالبشــر، عــن قائمــة ســوداء بأســماء قيــادات حوثيــة 
إرهابيــة، مكونــة مــن ٧١ شــخصية، تتاجــر باألدويــة 

المهربــة والمــزورة ومنتهيــة الصاحية.
وأفــاد التقريــر أن: »الحوثيين اإلرهابيين يديرون 
ــر  ــي مناطــق ســيطرتهم األكث ــم الخاصــة ف مملكته
ــى  ــدواء فــي البــاد إل كثافــة ســّكانية، إذ تحــّول ال
ــن  ــادة الحوثيي ــراء لق ــر مصــادر الث ــن أكب واحــد م
ــرون شــبكات مــن التهريــب  ــذي يدي ــن ال اإلرهابيي

الضخمــة لاســتثمار فــي صّحــة اليمنييــن«.
كما كشــف أن فاتورة اســتيراد األدوية في اليمن 
تبلــغ نحــو 88 مليــار ريــال ســنويًا، وفقــًا إلحصائيــة 
ــة« التــي يديرهــا الحوثيــون  ــا لألدوي ــة العلي »الهيئ

. االرهابيون 
وتعتمــد الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة على نظام 
المقايضــة عنــد قبــول المنح الدوائية مــن المنظمات 
األمميــة واإلنســانية حيــث ال تدخل أدويــة أممية إال 
بتنفيــذ قائمــة طويلة من المطالــب أبرزها حصولهم 
ــغ  ــى مبال ــة وحصولهــم عل ــى نســبه مــن األدوي عل

ماليــه، حســب التقرير.
ــن  ــر ع ــن التقري ــزء األول م ــف الج ــذا وكش ه
ــن  ــن اإلرهابيي ــادة الحوثيي ــن ق ــف بي ــود تحال وج
ومهّربــي األدويــة لتزويــد الســوق وهــو مــا يفســر 
رفــض الحوثييــن اإلرهابييــن للمعونــات الدوائية من 

ــة. المنظمــات العالمي
كما أوضح أن قادة الحوثي اإلرهابيين يستثمرون 
فــي األدويــة بمــا فــي ذلــك طــه المتــوّكل ومحمــد 

ــي  ــر المرون ــة، ومطّه ــة األدوي ــس هيئ ــي رئي الغيل
مديــر صّحــة صنعــاء، وعــدد مــن القادة العســكريين 
ــب  ــر فــي مكت ــن ومســؤول كبي ــن اآلخري اإلرهابيي
زعيــم الجماعــة اإلرهابــي عبد الملــك الحوثي يدعى 
»أبــو محمــد العيانــي«، ومديــر مكتــب الرئاســة في 
صنعــاء أحمــد حامــد الرجــل القــوي داخــل جماعــة 

الحوثــي اإلرهابيــة ويوّفــر لهــم الحمايــة الكاملــة.
وكشــف التقريــر عــن وثائــق خاصــة عن الشــبكة 
الحوثيــة اإلرهابيــة لتهريــب األدوية وبيعهــا وإغراق 
األســواق المحليــة بالملــوث منهــا، والتــي تتضمــن 
٧5 شــخًصا يعملــون فــي تهريــب وتزويــر األدويــة 

وبيعهــا لصالــح مشــاٍف وصيدليــات خاصــة.
إلــى ذلك، أظهرت الوثائــق تورط مايدعى »وزير 
الصّحــة« فــي الجماعــة الحوثيــة اإلرهابيــة بقضايــا 
فســاد وإهمــال جســيم للقطــاع الصحــي والتســّتر 
علــى الفاســدين وعــدم اّتخــاذ أي إجــراء ضّدهــم أو 
ــه وعــرض معظــم  ــم معرفت ــق رغ ــم للتحقي إحالته
األمــور عليــه، إذ يكتفــي بالعمــل على إخفــاء الدليل 

ومعاقبــة الشــاكي بشــّتى الطــرق.
وقــال التقريــر، إنــه وفــي الوقــت الــذي ال يمتلك 

»وزيــر صحة« اإلرهابي الحوثي، أي مؤهات مهنية 
فــي مجــال الصحة فقــد عمل من أول يوم الســتامه 
الــوزارة فــي إقصــاء قرابــة مئــة وخمســين موظًفــا 
مــن الكــوادر الفنيــة المهنيــة المؤهلــة المتخصصــة 
فــي كافــة القطاعــات الصحيــة واســتبدالهم بكــوادر 
ــا  ــم تأهي ــة و«أكثره ــات صحي ــل أي مؤه ال تحم

يحمــل شــهادة ثانويــه عامــة«.
وأضــاف: عمــل »وزيــر صحــة« اإلرهابــي الحوثي 
علــى محاربــة الشــركات والــوكاء الرســميين وعمل 
علــى اســتقطاب وفتــح المجــال أمام مورديــن جدد، 
ــر  ــي تزوي ــوابق ف ــاب س ــون وأصح ــم مهرب غالبيته
وصناعــة األدويــة المغشوشــة )بكر الصباري يوســف 

ــوب مثا(. يعق
وقــال التقرير إن نحو ٧١ من شــخصيات وقيادات 
حوثية إرهابية مّتهمة بالمتاجرة في األدوية المهّربة 
والمــزّورة ومنتهيــة الصاحيــة والحصــول على أرباح 
خياليــة على حســاب أرواح وصّحة الشــعب اليمني، 
والتــي تــم إدراجهــا فــي هــذا ضمــن قائمــة ســوداء 
وســط للمطالبــة بمحاســبتها وفــرض عقوبــات دولية 

عليها.وكاالت

أعلن رئيس المجلس األوروبي شــارل ميشال 
ــغ  ــي جينبين ــي ش ــس الصين ــيلتقي الرئي ــه س أن

فــي بكيــن فــي األول مــن ديســمبر.
ورئيــس الهيئــة التــي ُتمّثــل ٢٧ دولــة عضــًوا 
فــي االّتحــاد األوروبــي، والســاعي منــذ شــهور 
ــى  ــل عل ــد عم ــي، كان ق ــع ش ــوار م ــح ح لفت
ــاء انعقــاد  ــد موعــٍد لهــذا اللقــاء فــي أثن تحدي
قّمــة مجموعة العشــرين األخيــرة، وفًقا لمصادر 

أوروّبيــة.
وقال ميشال في تغريدة »سنناقش التحّديات 
العالمّيــة باإلضافة إلــى المواضيع ذات االهتمام 

المشترك«.
ويأتــي عقــد هذا اللقاء في ســياق مناقشــات 
مكّثفــة بيــن األوروبييــن حول كيفّيــة تموضعهم 
فــي مواجهــة الصيــن وتحديــد موقع خــاص لهم 
بعيــًدا مــن التوّتــرات المتزايــدة بيــن واشــنطن 

وبكين.
ــة  ــن ناحي ــل م ــال التعام ــى ميش ــن عل يتعّي

مــع دولــة مثــل ألمانيــا لديهــا مصالــح اقتصادّية 
مهّمــة فــي الصيــن، ودول أعضــاء أخــرى مثــل 
ليتوانيــا التــي أثــارت غضــب بكين حيــن أقامت 
روابــط مــع تايــوان التــي تعتبرهــا الصيــن جزًءا 

ال يتجــزأ مــن أراضيهــا.
وقال مســؤول في االّتحاد األوروّبي مشــترًطا 
عدم كشــف هوّيته، إّن زعماء االّتحاد األوروّبي 
منحــوا ميشــال تفويًضا إلجراء حــوار مع الصين. 
ــال  ــيلتقي ميش ــغ، س ــي جينبين ــب ش ــى جان إل
رئيــس الــوزراء لــي كــه تشــيانغ ورئيــس اللجنة 
ــعب  ــس الش ــي لمجل ــس الوطن ــة للمجل الدائم

الصينــي، وو بانــغ قوه.
وفــي مــا يتعّلــق باالقتصاد، أوضح المســؤول 
ــز  ــص العج ــي أّن ميشــال يســعى لتقلي األوروّب
التجــاري األوروّبــي مع الصين والُمَقّدر بحســب 
قولــه بـــ ٧٠٠ مليــون يــورو فــي اليــوم. وقــال 
»إّنــه رقــم ضخــم، يجــب إيجــاد طريقــة إلعادة 

التوازن«.وكاالت

دحــض البنــك الدولــي ترقبــات مصــرف لبنان 
بتحقيــق نمــو إيجابــي للناتــج المحلــي بنســبة ٢ 
فــي المائــة هــذا العــام، ليســتخلص فــي أحــدث 
تقديراتــه اســتمرار انكمــاش إجمالــي الناتــج 
المحلــي الحقيقــي بنســبة 5.٤ فــي المائــة فــي 
العــام الحالــي، بافتــراض اســتمرار حالــة الشــلل 
ــي.  ــذ إســتراتيجية للتعاف ــدم تنفي السياســي وع
ولينّبــه بالتالــي إلى ارتفــاع المخاطــر االقتصادية 
للبــاد فــي ظــل حالــة عــدم اليقيــن المســتمرة 
منــذ فتــرة طويلــة، مــا يؤكــد ضــرورة المضــي 
قدمــًا فــي توزيــع الخســائر الماليــة بصــورة أكثر 
إنصافــًا للمســاعدة فــي وضــع االقتصــاد اللبنانــي 

علــى مســار النهــوض.
وفــي توصيــف ال يقــل قســاوة فــي مضمونه، 
أشــار جــان كريســتوف كاريــه المديــر اإلقليمــي 
لدائــرة المشــرق فــي البنــك الدولــي إلــى »أن 
عمــق األزمــة واســتمرارها يقوضــان قــدرة لبنان 
على النمو، إذ يجري اســتنفاد رأس المال المادي 
والبشري واالجتماعي والمؤسسي والبيئي بسرعة 
وعلــى نحــو قــد يتعــذر إصاحــه. وعلــى لبنــان 
اعتمــاد حــل منصــف وشــامل على وجه الســرعة 
يعيــد االســتقرار للقطــاع المالي ويضــع االقتصاد 

علــى مســار التعافي”. 

ــن ملخــص  ــتنتاجات ضم ــذه االس ــرزت ه وب
التقرير األحــدث لمرصد االقتصاد اللبناني، الذي 
ــًا عــن المؤسســة الدوليــة، والــذي  يصــدر دوري
رات االقتصاديــة األخيــرة واآلفــاق  تنــاول التطــوُّ
والمخاطــر االقتصاديــة للبــاد، مســتخلصًا منهــا 
تموضــع لبنــان فــي الصفــوف األخيــرة للترتيــب 
العالمــي الــذي يقيــس األداء الكلــي لاقتصــادات 
ــوأ«  ــز »األس ــوأ مرك ــًا أن يتب ــة، ومرجح الوطني
ــي  ــدول الت ضمــن المجموعــة المحــددة مــن ال

انحــدر إلــى خانتهــا.
وإذ حمــل التقريــر عنوانــًا الفتــًا بأنــه »حــان 
الوقــت إلعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي علــى 
ــراغ  ــؤدي الف ــح أن ي ــد رّج نحــو منصــف«، فق
ــر  ــادة تأخي ــى زي ــبوق إل ــر المس ــي غي السياس
التوصــل ألي اتفــاق بشــأن حــل األزمــة وإقــرار 
اإلصاحــات الضروريــة، ما يعّمق محنة الشــعب 
اللبنانــي. ليؤكــد بالتالــي، أنــه بعــد مــرور أكثــر 
من ٣ ســنوات على نشــوب أســوأ أزمة اقتصادية 
وماليــة فــي تاريــخ لبنــان، ال يــزال الخــاف بيــن 
األطــراف المعنيــة الرئيســية حــول كيفيــة توزيع 
الخســائر الماليــة يمثــل العقبــة الرئيســية أمــام 
التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن خطــة إصاح شــاملة 

إلنقــاذ البــاد.وكاالت

انطلــق أمــس فــي مقــر وزارة الخارجيــة 
المغربية بمدينة الرباط االجتماع اإلقليمي األول، 
المخصــص لصياغــة خطــة تفعيــل االســتراتيجية 
اإلقليميــة العربية لمكافحة اإلرهــاب، المعتمدة 
مــن طــرف مجلــس وزراء الداخليــة العــرب فــي 
مــارس الماضــي، والــذي ستســتمر أشــغاله علــى 

مــدى يوميــن.
وســيتدارس هــذا االجتمــاع التدابيــر الراميــة 
لمنــع ومكافحــة اإلرهاب على مســتوى المنطقة 
العربيــة، بهــدف إدراجها ضمــن الخطة التنفيذية 
لاستراتيجية اإلقليمية العربية لمكافحة اإلرهاب، 
عــاوة علــى البرامــج التنفيذيــة المتعلقــة بذلــك 
فــي مواضيــع عــدة، مــن ضمنهــا مواجهــة 
ــة؛  ــراض اإلرهابي ــي األغ ــت ف ــتخدام اإلنترن اس
وحمايــة الهيــاكل الحيوية واألهداف التي يســهل 
استهدافها، ومواجهة ظاهرة المقاتلين اإلرهابيين 
األجانــب؛ وتعزيــز أمــن المنافذ والحــدود؛ وكذا 
إجــراءات التعاون الدولي في المســائل الجنائية. 
كمــا ســيتناول االجتمــاع بنــاء وتطويــر قــدرات 
الــدول األعضــاء فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب 
علــى المســتويات الوطنيــة والعربيــة والدوليــة، 
ــة وورش  ــة فــي تنظيــم دورات تدريبي والمتمثل
عمل وندوات علمية، وإنشــاء اللجان المشــتركة 

المتخصصــة فــي مكافحــة اإلرهاب.

ويأتــي هــذا االجتمــاع بعــد بضعــة أيــام مــن 
انعقــاد القمــة العربيــة الـــ ٣١ بالجزائــر في فاتح 
نوفمبر الجاري، والتي تضمنت القرارات الصادرة 
عنهــا ذات الصلــة الدعــوة إلــى االســتفادة مــن 
التجربــة المغربيــة فــي مجال مكافحــة اإلرهاب، 
وذلــك مــن خــال مواصلة االســتفادة من تجارب 
ــاء  ــادس للعلم ــد الس ــة محم ــات مؤسس وخدم
األفارقــة، ومعهد محمد الســادس لتكوين األئمة 

المرشــدين والمرشدات.
ــة  ــي قم ــوا ف ــرب رحب ــادة الع ــر أن الق يذك
ــج  ــب برنام ــرب لمكت ــتضافة المغ ــر باس الجزائ
األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب والتدريــب 
بإفريقيــا، الــذي تــم افتتاحــه فــي يونيــو ٢٠٢١، 
والــذي ســيعمل علــى تنفيــذ البرامــج المعتمــدة 
التــي تهدف بالدرجــة األولى إلى تطوير، وتعزيز 
القدرات والمهارات في مجال مكافحة اإلرهاب، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق بأمــن الحــدود وإدارتهــا، 
والتحقيقــات والمتابعــات وإدارة الســجون وفــك 

االرتبــاط وإعــادة التأهيــل واإلدمــاج.
وينظــم هــذا االجتماع من قبــل األمانة العامة 
لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب، ومركــز األمــم 
المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب، بمشــاركة ممثلين 
عن وزارات الداخلية من عدة دول عربية أعضاء 

فــي جامعة الــدول العربية.وكاالت

أعلــن رئيــس وزراء المجــر فيكتــور أوربان أن 
ــدا  برلمــان بــاده ســيصادق علــى انضمــام فنلن
ــام  ــي الع ــمال األطلس ــف ش ــى حل ــويد إل والس
ــن ال  ــام البلدي ــف انضم ــأن مل ــا ب ــل، علم المقب
يــزال معلقا بانتظــار مصادقة بودابســت وأنقرة.

وقــال أوربــان علــى هامــش قمــة لمجموعــة 
فيشــيغراد فــي ســلوفاكيا »كمــا ســبق أن أبلغنــا 
الســويد وفنلنــدا، تدعــم المجــر انضمــام هذيــن 
البلديــن إلــى حلــف شــمال األطلســي. ســيكون 
األمــر مدرجــا ضمــن جــدول أعمــال أول دورة 

)للبرلمــان( العــام المقبــل«.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة األولى للبرلمان 

المجــري في فبراير من العام المقبل.
ــي  ــة ف ــة منضوي وســبق أن صادقــت ٢8 دول
حلــف شــمال األطلســي علــى انضمــام الســويد 

وفنلنــدا إلــى التكتــل الدفاعــي.
بطلبهما االنضمام إلى حلف شــمال األطلسي، 
تخّلــت الدولتــان عــن سياســة عــدم انحيــاز كانتــا 
تعتمدانهــا منــذ عقــود. ويتطلــب انضمــام أعضاء 
جدد إلى التكتل الدفاعي إجماع الدول األعضاء.

ــرارا  ــر م ــي المج ــم ف ــض الحــزب الحاك ورف
تحديد جلسة في البرلمان لمناقشة القضية على 
الرغــم مــن أن الحكومــة تصــر علــى أنهــا تدعــم 

انضمــام البلديــن إلــى حلف شــمال األطلســي.
ــال  ــي ق ــي وقــت ســابق مــن الشــهر الحال ف
غيرغيلــي غوليــاس، رئيس مكتب رئيــس الوزراء 
المجري، إن برلمان الباد اضطر إلقرار إصاحات 
لمكافحــة الفســاد تطالــب بهــا بروكســل، قبــل 
ــمال  ــف ش ــى حل ــام إل ــة االنضم ــة قضي مناقش

األطلسي.وكاالت

تعود مصر للمشــاركة بصفتها ضيفًا للرئاســة 
فــي كل اجتماعــات مجموعــة العشــرين، خال 
فتــرة رئاســة الهنــد للمجموعــة، والتــي تبــدأ 
ــق  ــام. ووف ــدة ع ــل ولم ــمبر المقب ــن ديس م
الســفير أحمــد أبــو زيــد، المتحــدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجية المصرية، فإن الحكومة 
الهنديــة دعــت مصــر للمشــاركة يصفتهــا ضيفــًا 
للرئاســة، وهــو مــا اعتبرتــه مصــر »انعكاســًا 
قيــادًة  البلديــن  بيــن  التاريخيــة  للروابــط 
وحكومــًة وشــعبًا، وتجســيدًا لمكانــة مصــر 
إقليميــًا ودوليــًا، ودورهــا المؤثــر فــي القضايــا 

والملفــات االقتصاديــة الدوليــة الرئيســية«.
وأبلغــت مصر الجانب الهندي رســميًا بتولي 
مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون االقتصاديــة 
متعــددة األطــراف الدوليــة واإلقليمية الســفير 
راجــى اإلتربي، مهام الممثل الشــخصي لرئيس 
ــة العشــرين خــال  ــدى مجموع ــة ل الجمهوري

فتــرة الرئاســة الهندية.
وأوضح بيان »الخارجية« أن االجتماع األول 
للممثليــن الشــخصيين لقــادة دول المجموعــة 

ســُيعقد بالهنــد، أوائــل الشــهر المقبل.
العشــرين  عاتــق مجموعــة  علــى  ويقــع 

ــرة فــي ضــوء األزمــات الحــادة  ــات كبي تحدي
والمتعاقبــة التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي 
منــذ انــدالع وبــاء كورونــا، مــرورًا بتداعيــات 
الحــرب فــي أوكرانيــا، وفقــًا للســفير اإلتربــي، 
الذي أوضح أن دول المجموعة تمثل بمفردها 
8٠ % مــن الناتــج اإلجمالــي العالمــي، و٧5 
ــن  ــة، و٦٠ % م ــارة الدولي ــم التج ــن حج % م
ســكان العالــم، وهــو مــا يجعلهــا مــن »أهــم 
أطــر اتخــاذ القــرار االقتصــادي على المســتوى 

الدولــي«.
وأوضــح الســفير اإلتربــي أن مصــر عازمــة 
على المشــاركة النشــطة والمؤثــرة في مختلف 
اجتماعــات المجموعــة مــن أجل تعزيــز العمل 
الدولــي المشــترك فــي الموضوعــات المدرجة 
ــا  ــدة المجموعــة، وخصوصــًا القضاي ــى أجن عل
ذات األولويــة لمصر وأفريقيــا والدول النامية؛ 
مثــل الغذاء والطاقــة والمناخ وتمويــل التنمية 
وإصــاح النظــام االقتصــادي العالمــي، مضيفــًا 
أن مصــر ســبق لهــا المشــاركة فــي اجتماعــات 
مجموعــة العشــرين، عــام ٢٠١٦ خــال فتــرة 
ــرة  ــال فت ــام ٢٠١٩ خ ــة، وع ــة الصيني الرئاس

ــة اليابانية.وكاالت الرئاس

حضــرت التوّتــرات بيــن باريــس وروما بشــأن 
المهاجريــن الذيــن يجــري إنقاذهــم فــي البحــر 
المتوّســط، فــي صلــب اجتمــاع اســتثنائي عقــد 
أمــس في بروكســل لــوزراء الداخلّيــة األوروبّيين 
القلقيــن أيًضــا مــن زيــادة عــدد الوافديــن عبــر 

طريــق غــرب البلقــان.
ولــم تصــل األرقام إلى مســتوى أزمة الاجئين 
فــي عاَمــي ٢٠١5 و٢٠١٦. لكــّن احتمــال تدّفــق 
موجة جديدة من الوافدين هذا الشتاء، خصوًصا 
مــن األوكرانّييــن الذيــن ُحــرم ماييــن منهــم من 

الكهربــاء والتدفئة.
واالجتمــاع الــذي ُيعقــد فــي فتــرة مــا بعــد 
الظهــر، جــاء بنــاًء علــى طلب باريس فــي أعقاب 
األزمة األخيرة مع روما حول الســفينة اإلنســانّية 
أوشــن فايكنــغ والمهاجريــن الـــ٢٣٤ الذيــن كانوا 
ــة  ــي نهاي ــد رســت الســفينة ف ــا. وق ــى متنه عل

المطــاف فــي فرنســا بتاريــخ ١١ نوفمبــر بشــكل 
ــة  اســتثنائي بعــد أن رفضــت الحكومــة اإليطالّي
ــي  ــا ميلون ــادة جورجي ــة بقي ــة المتطّرف اليمينّي

. لها استقبا
وأعــادت هــذه التوّتــرات إحيــاء النقــاش 
ــق بالتضامــن بيــن دول  ا والمتعّل الحّســاس جــدًّ
االتحــاد األوروبــي بشــأن الهجــرة، فــي حيــن أّن 
إصاًحــا قّدمتــه المفّوضية األوروبيــة قبل عامين 

ُيــراوح مكانــه.
ا علــى الموقــف اإليطالــي الــذي اعتبرتــه  وردًّ
باريــس »غيــر مقبــول«، أعلــن وزيــر الداخليــة 
الفرنســي جيرالد دارمانين تعليق استقبال فرنسا 
لـــ ٣5٠٠ طالــب لجــوء موجوديــن فــي إيطاليــا. 
وهــو قــرار نــّددت بــه ميلوني واصفــًة إّيــاه بأّنه 
»غيــر ُمبــّرر«، ومذّكــرًة بــأّن بادهــا اســتقبلت 
هــذه الســنة زهــاء تســعين ألف مهاجــر.وكاالت

لقي عشــرة أشــخاص حتفهم وأصيب تســعة 
آخــرون فــي حريــق اندلــع بمبنــى ســكني فــي 
ــرب(  ــمال غ ــة )ش ــينجيانغ الصيني ــة ش مقاطع

وفــق وكالــة أنبــاء الصيــن الجديــدة.
وذكــرت الوكالــة أن الحريــق اندلــع حوالــى 

الســاعة ١٩.5٠ )١١.5٠ بتوقيــت غرينتــش(.
ــوا  ــخاص لق ــرة أش ــى أن »عش ــارت إل وأش

ــة أن  ــة«، مضيف ــة الطارئ ــم الرعاي ــم رغ حتفه
»إصابــات األشــخاص التســعة اآلخريــن ليســت 
خطــرة«، ومشــيرة إلى فتح تحقيــق في مصدر 

الحريــق.
هــذا األســبوع، لقــي ٣8 شــخصا حتفهــم 
ــع  ــل مصن ــق داخ ــي حري ــران ف ــب آخ وأصي

فــي أنيانــغ )وســط(.وكاالت

ُعّيــن الجنرال ســيد عاصم منيــر قائًدا جديًدا 
لهيئــة األركان العامــة فــي باكســتان، علــى مــا 

أعلنــت الحكومة الباكســتانية .
واختــار رئيــس الــوزراء الباكســتاني شــهباز 
شــريف الجنــرال منيــر »باســتخدام صاحياتــه 
ــام  ــرة اإلع ــت وزي ــتورية«، حســبما كتب الدس

مريــم أورنجزيــب فــي تغريــدة.
وال يــزال يتعّيــن علــى الرئيس عــارف علوي 

الموافقــة علــى هــذه التســمية. وعلــوي عضــو 
الحزب المعارض »حركة اإلنصاف الباكستانية« 

بزعامــة رئيــس الــوزراء الســابق عمران خان.
ويحــّل الجنــرال منيــر، المســؤول حالًيــا 
عــن إمــدادات الجيــش الباكســتاني والنقــل، 
ــذي  ــد باجــوا ال ــر جاوي ــرال قم ــكان الجن م
ــذ  ــة األركان من ــاد هيئ ــا ق ــيتقاعد بعدم س

٢٠١٦.وكاالت نوفمبــر 

جانب من اجتماع الرئاسي اليمني في عدن                                         وكاالت

خالل احتجاجات سابقة في لبنان                                          وكاالت

قوات الناتو في ألمانيا                                                                           وكاالت

¢¢ الحوثيون يتحالفون مع المهربين لتوريد أدوية ملوثة
¢¢ المليشيات اإلرهابية تحارب الكفاءات الطبية في اليمن
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تؤكــد دولــة اإلمــارات بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ 
ــة »حفظــه اهلل  ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي محمــد ب
ورعــاه«، الحــرص علــى ترســيخ قيمــة التضامــن اإلنســاني 
ــم  ــز زخ ــال تعزي ــن خ ــم م ــاج دائ ــة ومنه ــالة نبيل كرس
االســتجابة فــي مياديــن العطــاء وتعبيــرًا عمــا يشــكله عمل 
الخيــر فيهــا مــن هويــة وثقافــة متأصلة فــي توجهاتهــا التي 
تجســد ِعَظــم التفاعل اإلنســاني مع احتياجــات المجتمعات 
ــى  ــدرة عل ــن خــال الق ــم، وم ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف
ــم  ــاة المســتهدفين بالدع ــي حي ــي ف ــارق حقيق ــة ف صناع
ســواء عبــر اإلغاثــة خــال الظــروف الصعبــة والطارئــة أو 
ــة وتأميــن االحتياجــات األساســية  بمشــاريع تدعــم التنمي
فــي القطاعــات ذات األولويــة مثــل الصحــي منهــا لتثبــت 
دائمــًا قدرتهــا البالغــة التأثيــر علــى تحقيــق نقــات نحــو 
األفضــل فــي كل مــكان حــول العالــم، وتنفيــذًا لتوجيهــات 
ــد  ــيخ محم ــد الش ــروع معه ــاح »مش ــكل افتت ــموه يش س
بــن زايــد آل نهيــان ألمــراض القلــب«، فــي مدينــة كويتــا 
ــة.. محطــة  ــم بلوشســتان بباكســتان الصديق ــة إقلي عاصم
ــي تنشــر  متقدمــة ضمــن مســيرة العطــاء المســتدامة الت
األمــل وتحســن جــودة حياة الماييــن بفضل جهود ســموه 
المباركــة فــي دعــم القطــاع الطبــي والمبــادرات الفريــدة 
ــرفة  ــيرة مش ــكل مس ــي تش ــي الت ــتوى الصح ــى المس عل
وملهمــة مــن حيــث حجــم العطــاء واإلنجــازات المحققــة.

»المشــروع« صــرح طبــي عمــاق واألحــدث مــن نوعــه 
فــي باكســتان ويمتــد علــى مســاحة ١٢١  ألفــًا و٤٠٦ أمتــار 
مربعــة وبتكلفــة أكثــر مــن ٢٧ مليــون دوالر بتمويــل مــن 
»صنــدوق أبوظبــي للتنميــة«، ويتكون مــن ١٧ مبنى تقدم 
خدمــات شــاملة ويشــكل اســتجابة غايــة فــي األهميــة مــن 
خــال كونــه مركــزًا مرجعيــًا لجميــع مستشــفيات وعيادات 
بلوشســتان واألقاليــم المجــاورة لتشــخيص أمــراض القلــب 
والســرطان وتقديــم خدمــات عاجيــة تخصصيــة مــن قبــل 
كــوادر متمكنــة تتميــز بالخبــرة والكفــاءة، وللتدليــل علــى 
ــرة  ــر مباش ــرة وغي ــات مباش ــيقدم خدم ــه س ــه فإن أهميت
ألكثــر مــن ١٢ مليــون إنســان يعانــي عشــرات اآلالف منهم 
جــراء أمــراض القلــب وارتفــاع الوفيــات الســنوية لعــدم 
توفــر العاجــات الازمــة، ومــن خــال تقديــم التشــخيص 
والعــاج ألكثــر مــن 5٠٠ مراجــع يوميــًا و١8٢ ألف ســنويًا، 
والمســاهمة فــي إنقــاذ حيــاة اآلالف الذيــن ســتنتهي 
معاناتهــم مــن خــال تأميــن احتياجاتهــم الطبيــة بجهــود 
قائــد اإلنســانية ونصيــر المحتاجيــن فــي كل مــكان صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 

»حفظــه اهلل ورعــاه«.
ــة  ــة عالمي ــيدة عاصم ــا الرش ــات قيادته ــارات بتوجيه اإلم
لإلنســانية بجهودهــا التــي ال تعــرف الحــدود لتثبــت دائمــًا 
وبــكل جــدارة أنهــا وجهــة األمــل وعلــى مســتوى الثقــة التي 
يوليهــا العالــم لهــا لعزيمتهــا فــي االســتجابة وقدرتهــا علــى 
التفاعــل اإليجابــي مــع المجتمعــات المســتهدفة بالدعــم لمــا 

يمثلــه العطــاء اإلنســاني فيهــا مــن نهــج راســخ وأصيــل.

هنــاك عــدد مــن الخوارزميــات 
التي تســتخدم في مجــاالت الذكاء 
االصطناعــي، وهــذه الخوارزميات 
تبــدع فــي مجــاالت دون أخــرى، 
فمثًا يمكن ماحظة أن الشــبكات 
 ،)Neural Networks( العصبونية
قــد حققــت نجاًحــا فــي مجــاالت 
التعــرف علــى الوجــه، ومجــاالت 

تحليــل اللغــات اإلنســانية.
خوارزميــات الذكاء االصطناعي، 
ــرة،  ــي حققــت نجاحــات كثي والت
يســعى العلمــاء إلــى فهــم طريقــة 
عملهــا، أي معرفــة الطريقــة التــي 
تتخــذ علــى ضوئهــا قراراتهــا، غيــر 
أن الباحثيــن وجدوا أنفســهم أمام 
تحــٍد كبيــر، فعلــى الرغــم مــن أن 
الخوارزميــات قــد وصلت إلى دقة 
ــرار، إال أن  ــاذ الق ــي اتخ ــة ف عالي
ــا زال  ــرارات م ــذه الق ــير ه تفس

أمــًرا غامًضــا.
فــي محاولة لتطوير خوارزميات 
لزيــادة  العصبونيــة،  الشــبكات 
كفاءتهــا، قــام الباحــث بين تشــين 
)Peng Chen( في العام ٢٠١٧ مع 
باحثيــن آخرين فــي معامل الذكاء 
تينســينت  بشــركة  االصطناعــي 
الشــركة  وهــي   ،)Tencent(
الصينيــة التــي تقــف خلــف تطبيق 
 We( المحادثــة الفورية وي شــات
Chat(، بجعــل خوارزميــة الخايــا 
العصبونيــة تعيد اختيار المدخات 
ــرار،  ــي تســتخدمها التخــاذ الق الت
ــة هــذا  ــاءة ودق ــع كف ــك لرف وذل

النــوع مــن الخوارزميــات.
طريقــة الباحثين بمعامل الذكاء 
االصطناعي بشركة تينسينت قادت 
لعــدد من المحــاوالت األخرى في 
الجديــر  الســياق، غيــر أن  ذات 
ــار  ــة اختي ــا، أن عملي ــر هن بالذك
الخوارزمية للبيانات التي ستحسن 
مــن عملية اتخاذهــا للقرار، عملية 
االختيــار هذه أعطــت بصيص أمل 
ــي  ــة الت ــم الطريق ــال فه ــي مج ف
الخايــا  خوارزميــة  بهــا  تعمــل 
عبــارة  بحســب  أو  العصبونيــة، 

 Tim( ميلــر  تيــم  البروفيســور 
Miller( فــي نشــره فــي العــام 
ــات  ــارات الخوارزمي ٢٠١٩، فاختي
للبيانــات األكثــر أهميــة قــد تكون 
عنصًرا لتفســير كيــف يعمل الذكاء 

االصطناعــي.
خوارزميــات  عمــل  تفســر 
الــذكاء االصطناعــي مــن خــال 
عليــه  عمــل  اختياراتهــا،  فهــم 
والذيــن  العلمــاء،  العديــد مــن 
يحاولــون في أبحــاث كثيره تقديم 
نمــاذج تحليليــة تســاعد البشــر 
ــات،  ــل الخوارزمي ــي تصــور عم ف
ومــن هــذه األعمــال مــا قــام بــه 
 George( جــورج كريسوســتومو
Chrysostomou(، وهــو مهندس 
أســترازينيكا  بشــركة  بيانــات 
)AstraZeneca(، وطالب دراسات 
 University( عليا بجامعة شيفيلد
مــع  وبالتعــاون   ،)of Sheffield
أليتــراس  نيكــوالس  الدكتــور 
بــذات   )Nikolaos Aletras(
الجامعــة، قــام الباحثــان فــي العام 
٢٠٢١، بتحليــل أعمــق الختيــارات 
خوارزميات الشــبكات العصبونية، 
ووجــدوا أن مجــرد االعتمــاد على 
اختيــارات الخوارزميــة قد ال يقدم 
الــذكاء  لعمــل  صادًقــا  تفســيًرا 

االصطناعــي.
المهنــدس  أبحــاث  نتــج عــن 
جــورج والدكتــور نيكــوالس عــدد 
ــى  ــي تعتمــد عل مــن النمــاذج الت
وزن كل عنصــر مــن البيانــات )أو 
المدخــات(، وتعمــل علــى معرفة 
تأثيــر كل عنصــر على حدة، وهذه 
علــى  اختبارهــا  تــم  الطريقــة 
مجموعــة مــن المجــاالت التــي 
ــبكات  ــات الش ــتخدم خوارزمي تس
العصبونيــة، وقد حققت، بحســب 
الباحثيــن، نتائج أكثر »صدًقا« من 
غيرهــا مــن الطرق.عــن »الوطــن 

الســعودية«

نــوع جديد من الصــراع الثقافي يواجهه 
عالمنــا العربــي منــذ بــدء مــا يعــرف بعصر 
الســماوات المفتوحــة وعصــر اإلنترنــت 
ــرف  ــا يع ــور م ــة، وظه ــار الصناعي واألقم
بالعالــم الرقمــي، حيث كل شــيء متاح من 
خــال شاشــة صغيرة أو كبيــرة لهاتف ذكي 
أو كومبيوتر محمول أو غيرهما من األجهزة 
التــي أصبحــت جــزءًا مــن مفــردات الحياة 
اليوميــة. واآلن يتم الحديث عن عالم مواٍز 
يســمي الميتافيرس لم تتحدد قوانينه بعد، 
لكــن قريبــًا جدًا ســيصبح هــذا العالــم أيضًا 
ــى أي  ــم إل ــاة، وال نعل مــن مفــردات الحي
حــد ســتصل إليــه البشــرية فــي المســتقبل 
القريب، وال كيف ستستطيع الدول الحفاظ 
علــى هويتهــا الثقافيــة والوطنيــة فــي عالم 
تســود فيــه ثقافــة األقــوى واألكثــر انتشــارًا 
فــي الفضــاء الرقمــي. والخطــر كل الخطــر 
ــات  ــًا لثقاف ــا نهب ــرك مجتمعاتن ــو أن نت ه
غريبــة عنــا تنســينا هويتنــا األصيلــة التــي 
ــى األرض  ــر آالف الســنين عل تشــكلت عب
التــي نحيــا عليها. وقد يتســاءل واحد ممن 
يعتبرون أنفســهم من المحدثين وما الضرر 

باألخــذ بثقافــات جديدة تنقلنــا إلى مصاف 
الــدول المتقدمــة علميــًا وتكنولوجيًا؟ وفي 
ــدم إدراك أن  ــو ع ــرر ه ــة أن الض الحقيق
مجتمعاتنــا العربيــة واإلســامية ال ينقصهــا 
اســتيراد ثقافــات أجنبيــة بحثــًا عــن التقدم 
واإلبــداع ففي ثقافتنــا وهويتنا األصيلة كل 
أســس النجــاح والتحضــر، ولتفســير ذلــك 
يجــب أن نوضــح مدى معانــاة المجتمعات 
الغربيــة مــن مشــكات نفســية وصراعــات 
ســيكولوجية خطيرة نتيجة مفاهيم خاطئة 
عــن الحريــات الشــخصية والفرديــة وأمــور 
كثيــرة ال تــزال مجتمعاتنــا الشــرقية مؤمنة 
ضدهــا، نتيجــة تماســك األســرة والمجتمع 
ونتيجــة ســيادة القيــم الروحية واإلنســانية 

وكل فضائــل الهويــة األصيلــة لمجتمعاتنا.
ــاج  هــذه فقــط مقدمــة لموضــوع يحت
إلى دراســات مســتفيضة لكــي نخلص منها 
باألسباب والنتائج التي تدفعنا إلى الحفاظ 
على هويتنا الثقافية والوطنية وغرسها في 
نفــوس األجيال الصغيرة لكي نحصنهم ضد 
أمــراض ضيــاع الهوية ونضمــن لمجتمعاتنا 
األمــن واالســتقرار االجتماعــي والنفســي 
ــت  ــار تنبه ــذا المضم ــي ه ــي. وف والثقاف
المملكــة العربيــة الســعودية إلــى أمريــن 
مهمين أولهما أن مســألة عزل المجتمعات 
عن الثقافات األجنبية أمر مستحيل ودائمًا 

ــي  ــر الثان ــلبية. واألم ــج س ــي بنتائ ــا يأت م
ــز  ــم بتعزي ــي تهت هــو أن المجتمعــات الت
هويتهــا الثقافية والوطنيــة هي التي تؤمن 
أبناءهــا مخاطــر الغــزو الثقافــي. ومن هنا 
انطلقــت المملكة العربية الســعودية ومنذ 
ســنوات بقيادتها ومؤسســاتها في االهتمام 
بتراثهــا األثــري والثقافي ســواء المــادي أو 
ــذا  ــع به ــراد المجتم ــط أف ــادي، ورب الام

التــراث لتعزيــز الهويــة الوطنية.
لقــد تحدثنــا من قبــل عن الــدور المهم 
لــوزارة الثقافــة وهيئــة التــراث بالمملكــة 
فــي تعزيــز الهويــة الوطنية، ونشــر الوعي 
ــع الســعودي  ــراد المجتم ــن أف ــري بي األث
بــكل الطرق والوســائل. وال يتخيل أحد أن 
نشــر الوعــي األثــري كان فقــط عــن طريق 
المواد التعليمية بالمدارس والجامعات، أو 
عــن طريــق تحفيــز المــدارس والجامعــات 
ــة ومتاحــف  ــارة المناطــق األثري ــى زي عل
اآلثــار والفنــون فقــط؟ أو حتــى عن طريق 
المبادرات والمســابقات التــي تبنتها وزارة 
الثقافــة وهيئة التــراث والتي جاءت بنتائج 
مهمــة فــي تعزيز الهويــة الوطنيــة األصيلة 

للمجتمع الســعودي.
إن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت 
أكثــر انفتاحــًا في مشــروعات الكشــف عن 
ــه  ــري وتســجيله والحفــاظ علي تراثهــا األث

ــا  ــي كان منه ــة، الت ــكل الوســائل الممكن ب
تشــجيع البعثــات العلميــة المشــتركة بيــن 
ــة  ــن هيئ ــة وبي ــة األجنبي ــات العلمي الهيئ
البحــث  ومراكــز  والجامعــات  التــراث 
ــكاد  ــعودية. وال ي ــة الس ــة العربي بالمملك
يمــر شــهر مــن دون أن نســمع عــن خبــر 
كشف أثري مهم بالمملكة، أو افتتاح موقع 
أثــري جديــد للســياحة بعد تطبيــق معايير 
إدارة المواقــع األثريــة، أو تســجيل موقــع 
أثــري جديــد على قائمــة التــراث العالمي. 
تلــك األخبــار كان لهــا دور كبيــر فــي تنبيــه 
المجتمــع الســعودي إلــى أنــه يمتلــك تراثًا 
أثريــًا عريقــًا وأن هويته الوطنية تقف على 
أرض صلبــة، نتيجة تراكم خبرات وثقافات 
نمــت وازدهــرت علــى مدى آالف الســنين 
علــى أرض المملكة العربية الســعودية.عن 

»الشــرق األوســط«

عندما نتحدث عن الهوية، فنحن نتحدث 
عن انتماء أو تابعية لوحدة استراتيجية معينة، 
أو عضوية فيها. هناك الهوية الوطنية التي 
تعبر عن انتماء الشخص إلى وحدة استراتيجية 
كبرى هي الوطن، حيث تحمل هذه الهوية 
رقما خاصا ال يتغير، يبقى مع اإلنسان ابتداء 
من يوم الوالدة حتى يوم الرحيل. وهناك 
جواز السفر المتفرع عن الهوية الوطنية، 
الذي يعطي صاحبه بعدا حركيا واسعا يشمل 
الوظيفية  الهوية  هناك  ثم  بأسره.  العالم 
المرتبطة بوحدة استراتيجية أخرى هي جهة 
العمل. ثم هناك هوية البنك المتمثلة برقم 
الحساب، وهوية النادي الرياضي، وهوية 
االشتراك في خدمات البنية األساسية، مثل 
الرعاية  وهوية  والماء،  الكهرباء،  خدمات 
الصحية، إضافة إلى هويات أخرى تعبر عن 
ارتباط اإلنسان بوحدات استراتيجية مختلفة. 
وهكذا نجد أن لكل منا هويات عدة، يمكن 
أن تزيد وتنقص تبعا الرتباطات اإلنسان، 
لكن تبقى الهوية الوطنية أساسا يستند إليه 

جميع الهويات المتعددة األخرى.
العالم  في  الرقمية،  الهوية  تحتفظ 
التقليدية  الهوية  بخصائص  السيبراني، 
وتعددها، وتضيف إليها خصائص جديدة. 
فكل هوية رقمية ترتبط بكلمة سرية تتيح 
اإللكتروني  الموقع  إلى  الدخول  لصاحبها 
وتلقي  المعنية،  االستراتيجية  للوحدة 
المعلومات والخدمات التي تقدم ألصحابها. 
عديد  أمام  الباب  السيبراني  العالم  وفتح 
فرد،  لكل  األخرى  الرقمية  الهويات  من 
وعناوين  اإللكتروني،  البريد  عناوين  مثل 
الخدمات الحكومية اإللكترونية التي تقدمها 
الوزارات واإلدارات المختلفة، إضافة إلى 
عناوين مختلف شبكات التواصل االجتماعي 
التي تشهد تزايدا في األثر على المجتمعات 

اإلنسانية المختلفة. وهكذا لم ترث الهوية 
الرقمية تعددية الهوية التقليدية فقط، بل 

أضافت إليها مزيدا من التعددية.
التقليدي  بشكليها  الهوية،  أن  شك  ال 
والرقمي، تمثل وسيلة إلدارة شؤون أصحابها، 
والتعرف عليهم، والتعامل معهم، وتقديم 
الخدمات المختلفة إليهم. لكن تعدديتها مثلت 
له.  المناسبة  الحلول  إيجاد  تعقيدا يطلب 
والحظت الحكومة البريطانية، في منتصف 
التسعينيات من القرن الماضي، أي قبل أكثر 
من ربع قرن، أن معظم اإلدارات الحكومية 
تعمل بشكل مستقل عن اإلدارات الحكومية 
األخرى. وعبرت عن ذلك بالقول إن ذلك 
يشير إلى أن العمل الحكومي مبني على 
الهيكلية العمودية، التي تشمل وجود كيان 
عمودي منفصل لكل جهة، وعدت أن في 
ذلك ضعفا في التواصل األفقي فيما بينها، 
وأن ذلك يؤدي إلى انخفاض في مستوى 

األداء الحكومي.
نتيجة لما سبق أطلقت الحكومة البريطانية، 
في ١٩٩٧، مبادرة سمتها »الحكومة المنضمة 
Joined-Up Government«. تستهدف هذه 
كيانات  بين  أفقية  جسور  إقامة  المبادرة 
الوزارات واإلدارات الحكومية، بما يعزز األداء 
التي  الموضوعات  الحكومي، خصوصا في 
تتطلب أعماال مشتركة بين هذه الوزارات 
واإلدارات. تجدر اإلشارة هنا إلى أن مبدأ 
التواصل ومد الجسور بين الجهات الحكومية 
المختلفة من أجل أداء حكومي أفضل، ورد 
أيضا في مسألة بناء »المدن الذكية«، وتحدثنا 
عن ذلك في مقال على هذه الصفحة في 

١٣ يوليو ٢٠١٧.
استقبلت المبادرة البريطانية حول الحكومة 
المستوى  على  حسنا  استقباال  المنضمة 
الدولي، وفي األعوام األولى من القرن الـ٢١، 
استبدل  بشأنها، حيث  وآراء  أفكار  برزت 
عنوانها »نهج الحكومة المنضمة« بعنوان 
 Whole الحكومة  كامل  »نهج  هو  جديد 

of Government Approach«. وتم نشر 
تقرير دولي حول هذا النهج في ٢٠١٢ من 
قبل »المعهد الدولي لتقنية البرمجيات التابع 
لجامعة األمم المتحدة، التابعة بدورها لمنظمة 
األمم المتحدة UNU-IIST«. تجدر اإلشارة 
إلى أن مقر هذه الجامعة يقع في اليابان، 

وأن مقر المعهد يقع في الصين.
كان لموضوع »نهج كامل الحكومة« 
الحكومة  أنظمة  تطوير  في  فاعل  أثر 
إلى  للحاجة  واالستجابة  اإللكترونية، 
تنفيذ الخدمات اإللكترونية الحكومية التي 
تتطلب تنفيذ إجراءات تتضمن عمليات 
يقوم بها أكثر من جهة حكومية، وبشكل 
مباشر، من خال البوابة اإللكترونية ذات 
العاقة. وأضيفت إلى ذلك، اإلجراءات 
دفع  مثل  مالية،  عمليات  تتطلب  التي 
رسوم الخدمات عبر البنوك. وتم مثل ذلك 
أيضا في التعامل مع خدمات الشركات 
المختلفة، مثل شركات االتصاالت والكهرباء 
والماء، إضافة إلى المؤسسات الصحية.

نهج  تنفيذ  على  العمل  عبر  نشأت، 
تطوير  إلى  تسعى  أفكار  الحكومة،  كامل 
هذا النهج، وعدم اكتفائه بكامل الحكومة، 
بل جعله مستوعبا كامل الوطن، إضافة إلى 
الرقمية.  الهوية  توحيد  إلى  تدعو  أفكار 
وأبرز التقرير الدوري »للدراسة المسحية 
للحكومة اإللكترونية في دول العالم المختلفة 
E-Government Survey ٢٠٢٠«، نهج كامل 
الحكومة بجانب الحاجة إلى توحيد الهوية 
الوطنية وإقامة »بوابة إلكترونية حكومية 
واحدة One-Stop« تسمح لكل فرد عبر 
الخدمات  جميع  بتلقي  الواحدة  هويته 
تطبيق  حال  وفي  الحكومية.  اإللكترونية 
نهج كامل الوطن، تصبح هذه الهوية تعريفا 
مناسبا لجميع الخدمات والنشاطات االقتصادية 

واالجتماعية األخرى.
يسمح تبني وجود هوية إلكترونية واحدة 
المستوى  من  كل  على  الواحد،  للشخص 

الحكومي، ومستوى الوطن، وربما مستوى 
العالم أيضا، بفوائد متعددة. فهو يتيح للفرد 
تلقي الخدمات، وتنفيذ النشاطات المهنية 
واالجتماعية، والشراكة في هذه النشطات مع 
اآلخرين، وأداء الواجبات، والمطالبة بالحقوق، 
وذلك عبر هويته الواحدة. بذلك يحصل كل 
فرد على سجل كامل لكل ما سبق تحت 
عنوان هذه الهوية. في المقابل، تبرز هنا 
قضيتان مهمتان ومتكاملتان. أوالهما حماية 
أمن هذه الهوية، فأي سرقة لها، ولكلمة أو 
أسلوب المرور الذي يقود إلى النفاذ إلى 
السارق  بانتحال  نشاطات صاحبها، تسمح 
لصاحب الهوية، والتعدي على جميع جوانب 
حياته. أما القضية األخرى، فترتبط بالمحافظة 
صاحب  حول  المعلومات  خصوصية  على 
الهوية، من قبل جميع الجهات الحكومية 

والخاصة ذات العاقة.
إذا نظرنا إلى المستقبل، على أساس ما 
سبق، فلعلنا نرى أن تطور العالم السيبراني 
وخدماته المختلفة يتوجه نحو توفير هوية 
وسجل  شخص،  لكل  واحدة  إلكترونية 
إلكتروني واحد لجميع نشاطاته باستخدام 
هذه الهوية. ويضاف إلى ذلك أن معطيات 
الذكاء االصطناعي ستكون في خدمة هذه 
اإللكتروني  السجل  بناء  في  سواء  الهوية 
لنشاطات صاحبها، أو في حمايتها، والمحافظة 
في  ربما  أو  السجل،  هذا  على خصوصية 
أمور حديثة مبتكرة أخرى لم ندركها بعد.

عن »االقتصادية«

تقــع جزيــرة مدغشــقر قبالــة الســاحل 
الشــرقي لقــارة إفريقيــا، وتتمتــع الجزيــرة 
ــم  ــل رغ ــي هائ ــوع بيولوج ــى اآلن بتن إل
انقــراض العديــد مــن الحيوانــات الفقاريــة 
ــا  ــى مــر الزمــن، ومــن ضمنه ــرة عل الكبي
الليمــور العماق والســاحف وفرس النهر 
وطائــر الفيــل )فصيلــة مــن الطيــور كبيــرة 

الحجــم وغيــر القــادرة علــى الطيــران(.
ولطالما حيَّــر العلماء وجود هذا التنوع 
الهائل باعتباره لغًزا، فهل للحضور البشري 
ــي انقــراض  ــٌر مباشــر ف ــرة أث ــى الجزي عل
الحيوانات الكبيرة؟ ســؤال حاولت دراســة 
وراثيــة بشــرية نشــرتها دوريــة »كارنــت 
بيولوجي« )Current Biology( اإلجابة عنه 
مــن خــال الربــط بيــن فقــدان الفقاريــات 
ــع كبيــر للبشــر علــى  الضخمــة وأول توسُّ
جزيــرة مدغشــقر منــذ حوالــي ١٠٠٠ عام.

يقــول دينيــس بييــرون -الباحــث فــي 
المركــز الوطني الفرنســي للبحــث العلمي 
في تولوز بفرنسا، والمشارك في الدراسة- 
فــي تصريحــات لـ«للعلــم«: قمنــا كفريــق 
ــة فــي  ــر مــن ٢٦٠ قري ــارة أكث ــي بزي دول
ــن  ــات م ــذ عين ــاد ألخ ــاء الب ــع أنح جمي
ــن  ــي م ــي والوراث ــوع البشــري الثقاف التن
أجــل تتبُّــع تاريــخ ســكان مدغشــقر، ضمن 
مشروع للدراسات الجينية أطلقته مدغشقر 

عــام ٢٠٠٧.
يبلــغ عــدد ســكان مدغشــقر ٢5 مليــون 
شــخص يتحدثــون لغة آســيوية على الرغم 
ــا،  مــن قــرب الجزيــرة مــن شــرق إفريقي
وهنــاك مجموعــات أخــرى تتحــدث لغات 
مماثلــة تعيــش علــى ُبعــد أكثر مــن ٦٠٠٠ 

كيلومتر.
جــذور  تنتمــي  »بييــرون«:  يقــول 
األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مدغشــقر 
ــن،  ــن صغيرتي ــن مجموعتي ــج م ــى مزي إل
ــو  ــات ســكان البانت ــا تتحــدث لغ إحداهم
ــا، واألخــرى تتحــدث اللغــات  فــي إفريقي
األســترونيزية التــي تنتشــر فــي كثيــر مــن 
جــزر جنــوب شــرق آســيا، لكن بعــد ذلك، 

ظــل التاريــخ غامًضــا إلــى حــدٍّ مــا.

ويضيــف: تزامــن التوســع الديموغرافي 
ــي  ــي ف ــي وبيئ ــال ثقاف ــع انتق البشــري م
ــا،  ــها تقريًب ــرة نفس ــي الفت ــرة، وف الجزي
ــت  ــقر واختف ــي مدغش ــدن ف ــرت م ظه
جميــع الفقاريــات التــي يزيــد وزنهــا علــى 

ــات. ١٠ كيلوجرام
في الدراســة الجديــدة، ألقى »بييرون« 
وزمــاؤه نظرًة فاحصًة على األدلة الجينية 
البشــرية، وبشــكل أكثــر تحديــًدا، درســوا 
عــن كثــب كيفيــة مشــاركة أجــزاء مختلفة 
من الكروموسومات البشرية مع معلومات 
الســالة المحلية؛ إذ جمع العلماء الحمض 
النــووي )عــن طريــق أخذ عينــات اللعاب( 
مــن أكثــر من ٣٠٠٠ مشــارك يعيشــون في 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــن ٢5٠ قري ــر م أكث
مدغشــقر، وقامــوا بتحليــل هــذا الحمــض 
النــووي باســتخدام تقنيــات ســمحت لهــم 

بتغطيــة الجينــوم بأكمله.
 يقــول »بييــرون«: تمكنَّا من إعادة بناء 
األحــداث الديموغرافيــة التــي تفســر هــذا 
التنوع الجيني، وأظهرنا من خال استخدام 

ــوع الملحــوظ،  ــر أن التن نمــاذج الكمبيوت
أي مشــاركة العديــد مــن القطــع الصغيــرة 
المتطابقــة مــن الحمض النــووي بين أفراد 
مدغشــقر، يتوافــق فقــط مــع حقيقــة أن 
الســكان الحالييــن هــم نتــاج مجموعتيــن 
صغيرتيــن من الســكان )إحداهمــا أفريقية 

واألخرى آســيوية(.
خُلص الباحثون إلى أن أســاف الســكان 
اآلســيويين فــي مدغشــقر تــم عزلهــم فــي 
الجزيــرة ألكثــر مــن ألــف عــام، ثــم انتهت 
ــا  ــام عندم ــي ١٠٠٠ ع ــذ حوال ــم من عزلته
ــة  ــن األفارق ــرة م ــة صغي ــاءت مجموع ج
الناطقيــن بلغــات البانتــو إلــى مدغشــقر، 
ــي التوســع  ــك اســتمر الســكان ف بعــد ذل
بســرعة عبــر األجيــال، ويقتــرح العلماء أن 
تزاُيد عدد السكان أدى إلى تغيرات واسعة 
النطــاق فــي المناظــر الطبيعية لمدغشــقر 
وفقــدان جميــع الفقاريــات ذات األجســام 

الكبيــرة التــي عاشــت هنــاك ذات يــوم.
يقول »بييرون«: تدعم دراستنا النظرية 
القائلــة بــأن وصــول البشــر إلــى الجزيــرة 

لــم يكــن ســبًبا مباشــًرا الختفــاء الحيوانات 
الضخمــة، بــل إن تغيُّــر نمــط الحيــاة هــو 
ــدد الســكان  ــادة ع ــي زي ــذي تســبب ف ال
وانخفاض التنوع البيولوجي في مدغشــقر.

ويتابــع: بينمــا أدت هــذه الجهــود إلــى 
فهــم أفضــل لتاريــخ الحيــاة علــى جزيــرة 
مدغشقر، ال يزال هناك العديد من األسئلة 
المثيرة لاهتمام، مثل لماذا عزل الســكان 
اآلســيويون أنفســهم منــذ أكثــر مــن ٢٠٠٠ 
عــام؟ ومــا الــذي أدى إلــى حــدوث هــذا 
التحول الثقافي والديموغرافي الملحوظ؟.

عن »ســاينتافيك أميريكان«

التراث الثقافي... والهوية الوطنية

الهوية الرقمية بين التعدد والتوحيد

التوسع البشري يرتبط بانقراض الحيوانات الضخمة في جزيرة مدغشقر

مدى صدق تفسيرات الخوارزميات

عطاء اإلمارات عنوان التضامن اإلنساني

يومية سياسية مستقلة

إن تغيُّر نمط الحياة هو الذي 
تسبب في زيادة عدد السكان 
وانخفاض التنوع البيولوجي 
في مدغشقر وليس البشر

علينا الحفاظ على هويتنا الثقافية 
والوطنية وغرسها في نفوس 
األجيال الصغيرة لكي نحصنهم 
ضد أمراض ضياع الهوية

تطور العالم السيبراني وخدماته المختلفة 
يتوجه لتوفير هوية إلكترونية واحدة 
لكل شخص وسجل إلكتروني واحد 
لجميع نشاطاته

اختيارات الخوارزميات للبيانات األكثر 
أهمية قد تكون عنصراً لتفسير 
كيف يعمل الذكاء االصطناعي

زاهي حواس

سعد علي الحاج بكري

شروق األشقر

وزير الدولة لشئون االثار 
المصرية السابق

خبير تقني واستراتيجي

صحفية علمية

أنس الغامدي
كاتب عربي
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اقتصاد

أعلنــت مطــارات أبوظبــي أمس عن 
حصــول مطــار البطيــن التنفيــذي علــى 
تصنيــف فئــة D٤ مــن الهيئــة العامــة 

للطيــران المدنــي.
ويعني حصول مطار البطين للطيران 
الخــاص علــى هــذا التصنيــف المميــز 
ــرات  ــتيعاب الطائ ــى اس ــه عل .. قدرت
ــات  ــض دون تحدي ــم العري ذات الجس
تشــغيلية، أو قيــود أو تصريــح مســبق 
ــذي  ــر ال ــي، األم ــران المدن ــن الطي م

ــز صــورة المطــار  سيســاهم فــي تعزي
وقدرتــه المســتقبلية لألعمــال.

وقــال ســعادة المهندس جمال ســالم 
الظاهــري، العضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيــذي لمطــارات أبوظبــي إنــهُ بعــد 
حصــول مطــار البطين للطيــران الخاص 
على تصنيف فئة D٤ من الهيئة العامة 
ــى  ــادرًا عل ــح ق ــي أصب ــران المدن للطي
ــن  ــًا م ــر حجم ــرات أكب ــتيعاب طائ اس

الوجهــات اإلقليميــة والعالمية . .

وقــد أثمــر اإلنجــاز الناجــح ألعمــال 
إعــادة  عــن  البطيــن  مطــار  ترقيــة 
تســوية المــدرج الحالــي البالــغ طولــه 
الســتيعاب  وتوســعته  كيلومتــر   ٣.٢
الطائــرات ذات الممــر المــزدوج مثــل 
بوينــج ٧٦٧، وقد ســاهمت االختبارات 
المكثفــة التــي أجرتهــا الهيئــة العامــة 
للطيــران المدنــي إلــى جانــب أعمــال 
ترقيــة المطــار فــي حصولــه علــى هذا 

ــاد.وام االعتم

وقعــت محطة »ســي إم إيــه تيرمينالز 
ميناء خليفة«، المشــروع المشــترك الذي 
تتــوزع ملكيتــه بيــن شــركة »ســي إم إيه 
تيرمينالــز« التابعــة لمجموعــة »ســي إم 
إيــه ســي جــي إم« بحصــة تبلــغ ٧٠% 
ومجموعــة موانــئ أبوظبــي بحصــة تبلــغ 
٣٠%، عقــد إنشــاءات مــع شــركة الصيــن 
لهندســة الموانئ، إلنشاء المباني ومرافق 

البنيــة الفوقيــة الخاصة.
وتشــمل االتفاقيــة الموقعة تطوير أول 
مبنــى إداري خــاٍل تمامــًا مــن االنبعاثــات 
الكربونيــة يتــم بنــاؤه لصالــح المشــروع 
المشــترك، ويتوافــق مع الــدور المحوري 
الــذي تقــوم به المجموعة بصفتها شــريكًا 
رســميًا للشــبكة اإلقليمية للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، التابعة للمجلس العالمي 

لألبنيــة الخضراء.
ويتميــز هــذا المبنــى اإلداري الحاصــل 
فــي شــهر أكتوبــر الماضــي علــى جائــزة 
العــام لمشــروع األبنيــة ذات االنبعاثــات 
الكربونية الصفرية، بأعلى درجات كفاءة 
الطاقــة مــن خــال اعتمــاده علــى مصادر 
الطاقــة المتجــددة وتعويضــات الكربون.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يشــمل العقــد 
تطويــر ٢8 مبنــى مخصصــًا للمكاتــب 
ضمــن  أخــرى  ومرافــق  والخدمــات، 
ــد  ــات تمهي ــب عملي ــى جان المحطــة، إل
ــع،  ــر مرب ــون مت ــر مــن ملي مســاحة أكث
ومرافــق لتكديــس الحاويــات، ورافعــات 

ــرق. ــف، وط رصي
ــى  ــل عل ــام العم ــع إتم ــن المتوق وم
المحطــة خــال النصــف األول مــن عــام 
٢٠٢5، وستتم إدارتها من خال المشروع 
المشــترك بيــن »ســي إم إيــه تيرمينالز«، 
التابعــة لمجموعة “ســي إم إيه ســي جي 
إم” وهــي من الشــركات العالمية الرائدة 

لتزويد الحلول اللوجســتية للشحن البري 
والجــوي والبحــري، ومجموعة موانئ أبو 

. ظبي
ــتكمالها  ــد اس ــة عن ــتتمتع المحط وس
بطاقــة تشــغيلية أوليــة تقــدر بنحــو 8.١ 
مليون حاوية نمطية وسيتم ربطها بشكل 
مباشــر بشــبكة االتحــاد للقطــارات قيــد 
اإلنشــاء حاليــًا، مــا يدعــم قــدرات الربــط 
الفريــدة التــي يتمتــع بهــا مينــاء خليفــة 
ــية  ــة رئيس ــه بواب ــه بصفت ــزز مكانت ويع
للمنطقــة علــى أهــم األســواق العالميــة.

وأشــار ســيف المزروعــي، الرئيــس 
ــة  ــئ، مجموع ــاع الموان ــذي – قط التنفي
موانــئ أبوظبــي إلــى أن مجموعــة موانئ 
أبوظبــي تحقــق تقدمًا إيجابيــًا في أعمال 
ــز  تشــييد محطــة »ســي إم إيــه تيرمينال
مينــاء خليفة« التي ســتكون لدى اكتمالها 
إحــدى أكثــر محطــات الحاويــات تطــورًا 

وابتــكارًا فــي المنطقــة.
ــئ  ــة موان ــل مجموع ــال : » تواص وق
أبوظبي التقدم والعمل في ظل توجيهات 
قيادتنا الحكيمة حول ضرورة دمج مبادئ 
االســتدامة مــع خطــط تنفيــذ اإلنشــاءات 
الجديــدة، األمــر الذي ينعكــس في عزمنا 
علــى تطوير أول مبنى إداري لدينا يحقق 
ــة. وتتماشــى  ــات الصفري هــدف االنبعاث
جميــع ممارســات التصميــم التــي نتبناها 
فــي أعمالنــا مــع الهــدف األوســع لدولــة 
اإلمــارات في بنــاء اقتصاد دائــري وإعادة 
تدويــر النفايــات الناتجــة عــن اإلنشــاءات 
والعمليــات التشــغيلية واســتخدام مــواد 

تتميــز بقابليتهــا إلعــادة التدوير«.
تشــيوان،  يانــغ  قــال  جهتــه،  مــن 
الرئيس التنفيذي لشــركة الصين لهندســة 
ــة الشــرق األوســط  ــي منطق ــئ ف الموان
:«نحــن فخــورون باختيارنــا لتنفيــذ هــذا 

المشــروع الرائــد والمســاهمة في تطوير 
ــد  ــتصبح عن ــزة س ــة متمي ــأة بحري منش
اكتمالهــا إحــدى أكثــر المحطــات تقدمــًا 
ــا علــى  فــي المنطقــة، وســتعمل كوادرن
توظيــف خبراتنــا الواســعة فــي تصميــم 
وإنشــاء المبانــي ومرافــق البنيــة الفوقية 
فــي المحطــة بما يتوافق مع أعلى معايير 
الهندســة المعمارية واالســتدامة البيئية«.

ومــع وجود أقل من 5٠٠ مبنى تجاري 
ــة  ــات الكربوني ــن االنبعاث ــًا م خــال تمام
حــول العالــم، يمثــل المبنــى الجديــد 
األول مــن نوعــه ضمــن مرافــق مجموعة 
موانــئ أبوظبــي محطــة فارقة فــي جهود 
االســتدامة للمجموعــة ودولــة اإلمــارات 
بشكل عام. إذ سيكون من أوائل مشاريع 
المجموعــة التي تســتخدم كميــات كبيرة 
جدًا من الخرسانة التي تحتوي على مواد 
قابلــة إلعــادة التدويــر، ويوفــر مــا يعادل 
ــي  ــاز ثان ــات غ ــن انبعاث ٣8.٧٢١ طــن م
أوكســيد الكربــون علــى امتــداد ٣٠ عامًا.

بــدوره قــال ديفيــد غاتــوارد، الرئيــس 
ــة  ــذي للخدمــات الهندســية والفني التنفي
ــع  ــي: »نتطل ــئ أبوظب ــة موان - مجموع
ــى إثبــات  مــن خــال هــذا المشــروع إل
إمكانيــة تبني اإلجــراءات الفعالة الخاصة 
باالســتدامة ودمجها ضمــن عمليات البناء 
بشــكل ســلس مقابــل زيــادة طفيفــة فــي 
المزايــا  أن  كمــا  المشــروع.  ميزانيــة 
والفوائد التي سيحققها المبنى اإلداري ذو 
االنبعاثــات الصفرية علــى المدى الطويل 
فــي محطــة »ســي إم إيه تيرمينالــز ميناء 
خليفــة« ســتكون كبيــرة جدًا ومن شــأنها 
إتاحــة فــرص واســعة لمجموعــة موانــئ 
أبوظبي لتقديم منظومة أعمال مســتدامة 
إلــى جميــع متعامليها المســتقبليين على 

امتــداد محفظة أصولهــا«.وام

أعلنــت شــركة اإلمــارات دبــي الوطني 
»ريــت«، وهــي صندوق اســتثمار عقاري 
يعمــل وفقــًا للشــريعة اإلســامية وتديره 
شــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي إلدارة 
األصــول المحــدودة، عــن صافــي قيمــة 
أصولهــا حتــى ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، لتصــل 

إلــى ١٧٢ مليــون دوالر أمريكــي.
كمــا ارتفعت قيمــة المحفظة العقارية 
للشركة بمقدار ٤.٧ مليون دوالر أمريكي 
مقارنــة بالربــع الســابق لتصــل إلــى ٣٦٢ 
مليون دوالر أمريكي، مدفوعة بالتحســن 
ــى مســتوى المحفظــة فــي معــدالت  عل
اإلشــغال التي وصلــت إلى 8٤% مقارنة بـ 
٧5% فــي نفس الفتــرة من العام الماضي، 
وذلــك بفضل الزخم المســتمر في نشــاط 
التأجيــر الــذي يأتــي بالتزامــن مــع النمــو 

القــوي الذي يشــهده ســوق العقارات.

وفــي هــذا الصدد، قــال أنتوني تايلور، 
رئيــس قســم العقــارات بشــركة اإلمارات 
تأتــي  الوطنــي إلدارة األصــول:  دبــي 
هــذه النتائــج مكملــة للمســار اإليجابــي 
الــذي بــدأ فــي الربــع األول مــن العــام. 
ــي  ــدالت اإلشــغال وإجمال ــت مع وواصل
بالمســار  مدفوعــة  االرتفــاع،  الدخــل 
التصاعــدي فــي تقييمــات المحافــظ فــي 

جميــع القطاعــات.
وأضــاف: »بالنســبة لســوق العقــارات 
المزدهــر فــي دبــي، ســنحافظ علــى 
اســتراتيجية حــذرة إلدارة المخاطر ونهج 
حكيم إلدارة رأس المال لضمان استمرارنا 
فــي تقديــم عوائــد موثوقــة لمســاهمينا، 
خصوصــًا مع ارتفاع أســعار الفائدة والتي 
ســتكون داعمــًا إيجابيــًا ألداء أعمالنــا في 
األربــاع القادمــة. كمــا ســننظر أيضــًا فــي 

أي فــرص خروج قّيمــة لضمان التخصيص 
األمثــل للعقــارات فــي محفظتنا.«

بدورهــا، قالت مياني فرنانديز، مدير 
أول للمحافــظ فــي شــركة اإلمــارات دبي 
الوطني »ريت«: »لقد أثبت تركيزنا على 
ترقيات األصول االستراتيجية والتجديدات 
أنها سياســة ناجحة للغاية، حيث أسهمت 
هــذه الترقيــات بتعزيــز جاذبيــة المبانــي 
التابعــة للشــركة، ممــا قــاد إلــى ارتفــاع 
معدالت اإلشــغال عبر المحفظة. ونتيجة 
لذلــك، فقــد ارتفــع معــدل إشــغال بــرج 
ــا  ــد لدين ــروع تجدي ــر مش ــا ١، أكب الثري
حتــى اآلن، ألكثــر مــن 5٠%، مــع انتعاش 
نشــاط التأجيــر بعد تجديد شــامل لردهة 
الطابــق األرضي والمرحاض وغرف تغيير 
المابــس ومرافــق المنصــة إلــى جانــب 

تحديــث نظــام المصاعد. وام

تستضيف دولة اإلمارات مؤتمر ومعرض 
»بريــك بلــك الشــرق األوســط ٢٠٢٣« فــي 
دبــي يومــي ١٣ و١٤ فبرايــر المقبــل تحــت 
رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بمشاركة 
كبــرى الشــركات الرائــدة المتخصصــة فــي 
نقــل البضائــع وشــحن المعــدات الضخمــة 
ــراء  ــن الخب ــة م ــرى ونخب ــاريع الكب للمش

والمختصيــن فــي القطــاع.
ويواصــل »بريــك بلك الشــرق األوســط« 
النجاحــات الكبيــرة التــي حققهــا على مدى 
تاريخــه حيــث تحظــى نســخة ٢٠٢٣ بدعــم 
ورعايــة عــدد مــن أبــرز الشــركات الرائــدة 
فــي القطــاع بمــا في ذلــك »دي بــي ورلد« 
و«موانــئ أبوظبــي« وشــركة »ا.م. الحديد« 
ــروعات  ــش إل للمش )AMSteel( و«دي إت
ــداد  ــوك لإلم ــة« )DHL IP( و«أدن الصناعي
والخدمات« و«دي إس ڨي« و«كيو تيرمينلز« 
وشــركة  و«هاريكيــت«   )QTerminals(
 )Bureau Veritas( فيريتــاس«  »مكتــب 

و«تــي تــي كلــوب« )TT Club( وغيرهــا.
وفــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه العالــم 
العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة يوفــر 
قطــاع نقــل البضائــع وشــحن المعــدات 
ــن  ــد م ــرى العدي ــة للمشــاريع الكب الضخم
الفــرص التــي يجــب تســليط الضــوء عليهــا 

ــي ينبغــي اعتمادهــا. ــول الت والحل
وســيلعب »بريك بلك الشــرق األوســط« 

ــال  ــن خ ــدد م ــذا الص ــي ه ــا ف دوًرا مهًم
ــن مــن  ــرز المعنيي ــر منصــة تجمــع أب توفي
مختلــف أنحــاء العالــم ممن يمكنهــم تعزيز 
نجــاح القطــاع عبر مشــاركة أحــدث الحلول 
والخدمــات إضافــة إلــى تبــادل األفــكار 

المبتكــرة.
ــذي  ــس التنفي ــر الرئي ــال محمــد جاب وق
للعمليــات والعضــو المنتــدب لشــركة »دي 
إس ڨي إيــر آنــد ســي« أبوظبــي: »كشــركة 
تديــر كميــات كبيــرة مــن البضائــع الــواردة 
فــي موانــئ أبوظبــي ومحطــات الحاويــات 
فإننا ندرك أهمية حلول الشــحن والخدمات 
اللوجســتية المتطورة. وعلى مدى السنوات 
الماضية رســخ »بريك بلك الشرق األوسط« 
مكانتــه كمنصــة مثالية بالنســبة لنا للتواصل 
مــع العماء الحاليين والمحتملين ومناقشــة 
أبــرز القضايا المهمة وإبرام صفقات تجارية 
قيمــة مــع المؤسســات التــي تشــاركنا نفس 
األهــداف. كمــا أن مشــاركة نخبة من خبراء 
الصناعــة مــن حــول العالم لمناقشــة القضايا 
الملحــة فــي القطاع ســيوفر بالتأكيــد أفكاًرا 
جديــدة وحلــواًل مبتكرة ســتقدم للشــركات 
العاملــة في الســوق مثــل »دي إس ڨي إير 
آند ســي« الفرصة لترســيخ المكانــة الرائدة 
لدولــة اإلمــارات فــي قطــاع نقــل البضائــع 
وشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى 
وتمكيــن الدولــة مــن رفــع معاييــر الصناعة 

علــى مســتوى العالم«.
وقــال آنــدي تيت نائــب الرئيــس لتطوير 
األعمال العالمية والمدير التجاري للمشاريع 
الصناعية بشركة »دي إتش إل للمشروعات 
الصناعيــة«: »يســرنا أن نشــارك فــي مؤتمر 
ومعرض »بريك بلك الشرق األوسط ٢٠٢٣« 
حيث تغطي الشركة منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا بأكملها ونتطلع إلى تعزيز التواصل 
مــع عمائنــا والشــركات التــي تعمــل معنــا 
إضافــة إلــى بنــاء عاقــات اســتراتيجية مــع 
شــركاء جــدد فدائًمــا مــا تشــجع فعاليــات 
ــة  ــى المشــاركة اإليجابي »بريلــك بلــك« عل
العمــل  ورش  خــال  مــن  القطــاع  فــي 
والحلقــات النقاشــية. ونتطلــع خــال هــذا 
الحــدث إلــى التعريــف بخدماتنــا المتكاملة 
وتقديــم االبتكارات التي طورتها »دي إتش 
إل للمشــروعات الصناعيــة« واســتراتيجياتنا 
المتعلقة باالســتدامة والرقمنة ونمو القطاع 

في المســتقبل.«
مــن جهتــه أشــار بــن باميــر مديــر 
الفعاليــات في »بريك بلك الشــرق األوســط 
إلــى مشــاركة أكثــر من ٣٣٠٠ شــخص ونحو 
ــي  ــى ٩٦ عارضــا ف ــة إل ٢١٠٠ شــركة إضاف
مؤتمر ومعرض »بريك بلك الشرق األوسط 
٢٠٢٢ » الفتــا إلــى التطلــع إلى زيــادة هذه 
األرقــام مــع زيادة مســاحة المعرض بنســبة 

٢5 فــي المائــة فــي نســخة ٢٠٢٣.وام

مطار البطين للطيران الخاص يحصل على تصنيف فئة 
»4D« من الهيئة العامة للطيران المدني

»سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة« توقع عقد تنفيذ 
إنشاءات مع »الصين لهندسة الموانئ«

عمومية »ديوا« تبحث دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة 
172 مليون دوالر صافي أصول اإلمارات دبي الوطني »ريت« حتى نهاية سبتمبرواحدة بـ 2.03 مليار درهم

»بريك بلك الشرق األوسط 2023« ينطلق 13 فبراير المقبل بدبي

٥ أسهم تستحوذ على ٤٦% منها
466.3 مليار درهم سيولة األسهم المحلية في 2022

ــي،  ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــت هيئ أعلن
ــي، أن  ــي المال ــي ســوق دب المدرجــة ف
اجتماع الجمعية العمومية الثاني للشركة 
ســيعقد حضوريــًا وافتراضيًا يــوم االثنين، 

١٢ ديســمبر ٢٠٢٢.
ــت  ــيتم التصوي ــه س ــى أن ــارت إل وأش
خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة علــى 
توصية مجلس اإلدارة بشأن دفع توزيعات 
أربــاح خاصــة لمــرة واحدة لحملة أســهم 

الهيئــة بقيمــة ٢.٠٣ مليــار درهم.
ــة  ــي حال ــه ف ــى أن ــة إل ــت الهيئ ولفت
الموافقة، ســيحق للمساهمين المسجلين 
في ســجل المســاهمين يــوم الخميس ٢٢ 
ديســمبر ٢٠٢٢ الحصــول علــى توزيعــات 
ــى  ــاهمون عل ــيحصل المس ــاح، وس األرب

األربــاح بعــد ذلــك بوقــت قصيــر.

وأوضــح معالــي ســعيد محمــد الطاير، 
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيذي لهيئة 
كهربــاء وميــاه دبــي، أن الشــركة ســتدفع 
ــاهميها  ــة لمس ــاح إجمالي ــات أرب توزيع
ــام  ــن الع ــم ع ــار دره ــة 8.٢٣ ملي بقيم
٢٠٢٢، حيــث دفعــت الهيئــة بتاريــخ ٢٦ 
أكتوبــر توزيعــات أرباح للمســاهمين عن 
النصــف األول من العام ٢٠٢٢ بقيمة ٣.١ 
ــع توزيعــات  ــزم دف ــار درهــم، وتعت ملي
أربــاح خاصــة لمــرة واحــدة لمســاهميها 
بقيمــة ٢.٠٣ مليــار درهــم )٤.٠٦ فلــس 
ــا  ــمبر ٢٠٢٢. كم ــي ديس ــهم( ف ــكل س ل
ســتدفع الهيئة ٣.١ مليار درهم توزيعات 
أربــاح للمســاهمين عــن النصــف الثانــي 

مــن ٢٠٢٢ فــي شــهر أبريــل ٢٠٢٣.
وسيتم إرسال تفاصيل اجتماع الجمعية 

العموميــة الثاني للمســاهمين عبر البريد 
اإللكترونــي والرســائل النصيــة القصيــرة، 
ويجــوز لمــن لــه حــق حضــور الجمعيــة 
ــاره  ــن يخت ــه م ــب عن ــة أن يني العمومي
أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  غيــر  مــن 
العامليــن فــي الشــركة أو شــركة وســاطة 
ــا  ــن فيه ــة أو العاملي ــي األوراق المالي ف
بمقتضــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة 
ــي  ــل ف ــق الوكي ــى ح ــة عل ــص صراح ين
ــة  ــة العمومي حضــور اجتماعــات الجمعي
ــب أال  ــا. ويج ــى قراراته ــت عل والتصوي
يكــون الوكيــل - لعــدد مــن المســاهمين 
- حائــزًا بهــذه الصفــة علــى أكثــر من %5 
مــن رأس مــال الشــركة المصــدر، ويمثــل 
ناقصــي األهليــة وفاقديها النائبــون عنهم 

قانونيــًا.وام

تشــهد أســواق المــال المحليــة نشــاطًا 
ملحوظــًا منــذ بدايــة العــام الجــاري وســط 
زيــادة كبيــرة في قيــم وأحجــام التداوالت 
والصفقــات المنفــذة فــي مؤشــر علــى 
جاذبيتها االســتثمارية، وزيــادة الطلب من 
جانــب المســتثمرين الدولييــن، فــي ظــل 
وجــود العديــد مــن اإلدراجــات الجديــدة 
إضافــة إلى قوة ومتانة األســس االقتصادية 

للدولة.
ــى  ــة إل ــزت ســيولة األســهم المحلي قف
ــام  ــة الع ــذ بداي ــم من ــار دره ٤٦٦.٣ ملي
الجــاري بزيــادة تعــادل ٢5.٢% مقارنــة 
بنحــو ٣٧٢.٦ مليــار درهــم خــال الفتــرة 

ــام الماضــي. ــن الع نفســها م
و وصلت ســيولة سوق أبوظبي لألوراق 
ــار درهــم  ــة إلــى نحــو ٣8٤.٣٦ ملي المالي
منــذ بدايــة ٢٠٢٢، بزيــادة بنســبة ٢١.٣% 
مقارنــة بنحــو ٣١٦.8 مليــار درهــم خــال 
الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، بينمــا 
اســتقطب ســوق دبــي المالــي نحــو 8١.٩ 
مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بنمو 
بنســبة ٤٦.٩%، مقارنــة بنحــو 55.8 مليــار 
درهــم خــال الفتــرة المقارنة مــن ٢٠٢١.

واســتحوذت 5 أســهم على نحــو ٤٦.٤% 
أو مــا يعــادل ٢١٦.٢٦ مليــار درهــم مــن 
ســيولة األســواق منذ بداية العــام الجاري، 
تتصدرهــا » العالمية القابضة« بنحو ٧١.٩ 
مليــار درهــم بحصــة ١5.٤% ثــم »أبوظبي 
ــا  ــم أو م ــار دره ــو 5٢.٧ ملي األول« بنح
نسبته ١١.٣%، يليه »الدار العقارية« بنحو 
٣٦.١٤ مليــار درهــم وبنســبة ٧.٧%%، ثــم 
»ألفــا ظبــي« بســيولة ٣١.١٢ مليــار درهم 
تعــادل حصة ٦.٧%، وتأتي خامســًا »إعمار 
ــار  ــتقطابه ٢٤.٣٩ ملي ــد اس ــة« بع العقاري

درهم بحصــة ٢.%5.
وعلــى صعيــد أحجــام التــداوالت، فقــد 
شــهدت األســواق تــداول أكثــر مــن ١٠٧.١ 
ــام الجــاري،  ــة الع ــذ بداي ــار ســهم من ملي
بارتفــاع نســبته ١٧.٦% مقارنــة بنحو ٩١.١ 
مليــار ســهم خــال الفترة نفســها من العام 
الماضــي، وتوزعت التــداوالت بواقع 8.٧٢ 
ــي و٣٤.٣  ــوق أبوظب ــي س ــهم ف ــار س ملي

مليــار ســهم فــي ســوق دبــي.
وبالنســبة للصفقــات فــزادت بنحــو 
ــون  ــو ٣.8٢ ملي ــذ نح ــد تنفي ــوظ بع ملح
صفقة منذ بداية العام الحالي بنمو بنســبة 
١٠8% مقارنــة بنحــو ١.8٤ مليــون صفقــة 

خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي، 
وتوزعــت الصفقــات بواقــع ٢.5٢ مليــون 
صفقــة في ســوق أبوظبي لــألوراق المالية 
بنمــو بنســبة ١١٧%، و١.٣ مليــون صفقــة 
في ســوق دبي المالي بزيادة بنســبة ٩٣%.

وكانــت الطروحــات الجديــدة داعمــا 
ــام الجــاري،  رئيســيا لنشــاط األســواق الع
ومــن أبرزهــا الطــرح األولــي لهيئــة كهرباء 
وميــاه دبــي »ديوا« في ســوق دبي المالي، 
كأكبــر طــرح علــى اإلطــاق فــي اإلمــارات 
واألكبر في منطقة أوروبا والشــرق األوسط 
ــى  ــة إل ــة ٢٠٢٢، إضاف ــذ بداي ــا من وأفريقي
طرح شــركة »بروج« الــذي بات أكبر طرح 
أولــي فــي تاريــخ ســوق أبوظبــي واألكبــر 
لشــركة بتروكيماويــات فــي منطقة الشــرق 
األوســط، وهــو مــا أســهم في تعزيز نشــاط 
األسواق، باإلضافة إلى طروحات أخرى مثل 

»تيكوم« و«ســالك« و«إمبــاور« و«برجيل« 
ــي«  ــئ أبوظب ــاد« و«موان ــة االتح و«تعاوني
و«إي دي ســي كوربوريشــن لاســتحواذ« و 
»إنفيكتوس لاستثمار«، إضافة إلى اإلدراج 
المرتقــب لشــركتي »تعليــم« و«أمريكانــا« 

قبــل نهايــة العــام الجاري.
ومــن المتوقــع أن تواصــل األســواق 
نشــاطها خــال األشــهر القادمــة فــي ظــل 
وجــود العديد مــن المحفزات على رأســها 
ــة للشــركات المدرجــة مــع  النتائــج القوي
تعافيها من تداعيات جائحة »كوفيد -١٩«، 
إضافــة إلــى إطــاق العديــد مــن عمليــات 
اإلدراج لمجموعة من الشــركات الحكومية 
وشــبه الحكوميــة في قطاعــات واعدة، بما 
يرســخ مكانــة األســواق المحليــة واحــدة 
مــن أهــم أســواق المــال علــى المســتويين 

ــي والعالمي.وام اإلقليم
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يكثف مهرجان الشيخ زايد استعداداته 
لاحتفــال بعيــد االتحــاد الـــ5١ مــن خال 
العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي 
تجســد روح االتحــاد وإنجازاتــه وبمــا 
يعكــس المــوروث الثقافــي األصيــل عبــر 
مجموعة من الفعاليات الوطنية والعالمية 
ــاب  ــز، واأللع ــرات الدرون ــروض طائ وع
الناريــة، ونافــورة اإلمــارات، والكثيــر من 
االحتفاالت التراثيــة والترفيهية المتنوعة.

ــام  ــاالت الع ــان الحتف ــم المهرج وينظ
ــدأ  ــات يب ــن الفعالي ــًا م ــاري برنامج الج
عنــد الســاعة الرابعة عصرًا ويســتمر حتى 
الواحــدة بعــد منتصــف الليــل وذلك على 

مــدى يومــي ٢ و٣ ديســمبر المقبــل .
ويجمــع البرنامــج االحتفالــي فعاليــات 
تراثيــة وترفيهيــة في أجــواء عائلية تدخل 
البهجــة إلــى قلــوب الــزوار القادميــن من 
مختلــف أنحــاء الدولة للمشــاركة في تلك 
االحتفــاالت التــي تشــتمل علــى عــروض 
الدرونــز التــي تقــدم لوحــات فنيــة مبهرة 
فــي ســماء المهرجــان، وعــروض األلعــاب 
النارية إلى جانب عروض نافورة اإلمارات 
التــي ترتفــع مياهها مزينة بأضــواء ليزرية 

مســتمدة من ألــوان العلــم اإلماراتي على 
وقــع األهازيــج التراثية واألغانــي الوطنية 

اإلماراتية.
مئــات  المهرجــان  أجنحــة  وتقيــم 
الفعاليــات التــي تقدمهــا الفــرق التراثيــة 
والشــعبية والعســكرية، احتفــااًل بعيــد 
االتحــاد الـــ 5١ لدولــة اإلمــارات، إضافــة 

ــي  ــة الت ــى مســيرة الحضــارات العالمي إل
ــة  ــا الفلكلوري ــال فرقه ــن خ ــارك م تش
العالمية، والعديد من األنشطة المخصصة 
لألطفــال والتــي تركــز علــى غــرس قيــم 

ــاء، وحــب الوطــن. ــوالء، واالنتم ال
كمــا يحتفــل المهرجــان بالعديــد مــن 
األجنحــة الوطنيــة ومــن أبرزهــا أجنحــة 

حضــارة اإلمــارات التي تســتعرض الثقافة 
اإلماراتيــة الغنيــة والعــادات والتقاليــد 
األصيلــة، والتــي تأخــد الــزوار فــي رحلــة 
عبــر الزمــن للتعــرف علــى أهــم الحــرف 
والفنــون اإلماراتيــة العريقــة التــي اتقنهــا 
األجــداد وحرصــوا علــى نقلهــا لألجيــال.

ــي  ــة« الت ــة التراثي ــتعرض »القري وتس

ــه  ــن نوع ــدًا م ــًا فري ــًا فني ــل معرض تمث
رحلــة اإلمارات خال الـ 5١ عامًا الماضية 
عبــر بيئــات متنوعــة تشــمل البيئــة البرية 
والجبليــة والبحرية والزراعية، كما ُيســلط 
ــد  ــى دور الوال ــوء عل ــة الض ــاح القري جن
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه« فــي 

بنــاء اإلنســان والمجتمــع، ورؤيتــه الثاقبة 
لمســتقبل دولــة اإلمــارات المشــرق.

واكتســب مهرجان الشــيخ زايد ســمعة 
ــة  ــة الثاقب ــل الرؤي ــة بفض ــة ودولي محلي
ــة  ــة الكريم ــدود والرعاي ــم الامح والدع
التــي يحظــى بهــا مــن القيــادة الرشــيدة، 
ومــا وصــل إليه من مســتوى مرموق على 
صعيــد الفعاليــات والمشــاركات كوجهــة 
سياحية وضعت الطابع الترفيهي والثقافي 
والتراثــي في قالب عالمي يجذب الســياح 
والمهتميــن باألصالــة والعراقــة، ليشــهدوا 
تجســيدًا حيــًا لتاريخ الشــعوب في منطقة 

تعبــق بــروح الماضي.
وبــات المهرجــان حدثــًا تراثيــًا وثقافيــًا 
مهمــًا على خريطــة المهرجانات العالمية، 
ومناســبة متفــردة في المنطقة تســتقطب 
آالف الزوار من اإلمارات والدول الخليجية 
والعربيــة والعالميــة ممــن ينتظرونه عامًا 
بعــد عــام، كمــا ســتضفي احتفــاالت عيــد 
ــة  ــى المهرجــان جاذبي االتحــاد الـــ5١ عل
أخــرى تضــاف إلــى فعالياتــه اليوميــة 
التــي تســتقطب الجمهــور من كافــة أنحاء 

العالم.وام

 شــهدت مزاينــة رزيــن بمهرجــان الظفرة 
بدورتــه الـــ ١٦، إقباال واســعا من ُماك اإلبل 
فــي دولــة اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون 
الخليجي، للمشــاركة في مســابقات المزاينة 
التي تستمر لغاية ٢٧ نوفمبر الجاري بتنظيم 
لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة 

بأبوظبي. والتراثية 
وتعــد مزاينــة رزيــن المحطــة الثانيــة 
بمهرجــان الظفــرة ضمــن موســم مزاينــات 
اإلبــل بإمــارة أبوظبــي الــذي يعكــس الــدور 
الكبيــر الــذي توليــه القيادة الرشــيدة لتعزيز 
مشــاريع صــون الثقافــة والتــراث فــي دولــة 
اإلمــارات ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، إذ يحظــى مهرجان الظفــرة بإقبال 
واســع مــن ُمــاك اإلبــل األصيلــة، وعشــاق 
التــراث مــن مواطنيــن ومقيميــن وســياح.

وتوجــت اللجنــة المنظمــة لمزاينــة رزين 
ــز  ــن بالمراك ــرة ١٦، الفائزي بمهرجــان الظف
األولــى فــي أشــواط اإليــذاع المجاهيــم 
والمحليــات والمهجنــات األصايــل، إذ تضمن 
ــزة قيمــة،  ١٣ شــوطًا خصــص لهــا ١٢٠ جائ
منهــا شــوطان إلبل أصحاب الســمو الشــيوخ 
ــة –  ــرودة وحق ــات، ومف ــد – محلي )مفاري
مجاهيم(، و١٠ أشــواط لإلبل الشرايا والتاد 
والشــركاء من المحليات والمجاهيم وشــوط 

للمهجنــات األصايــل.
حضــر التتويــج عيســى ســيف المزروعــي 
نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيــة والتراثيــة بأبوظبــي ورجــل األعمال 
فــرج بــن حمــودة الظاهــري وعبــداهلل بطــي 
القبيســي مديــر إدارة الفعاليــات واالتصــال 
باللجنــة، وعدد من كبــار ماك اإلبل ومحبي 
المزاينــات والمســابقات التراثيــة فــي دولــة 
اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون الخليجي.

وأســفرت النتائــج فــي شــوط إيــذاع 
ألصحــاب الســمو الشــيوخ – محليــات، فــوز 
» بلقيــس« لمالكها الشــيخ خليفة بن ســيف 

بــن محمــد آل نهيان بالمركــز األول، وفازت 
ــن  ــيف ب ــيخ س ــا الش ــلهوده » لمالكه » س
ــان  ــد آل نهي ــن محم ــيف ب ــن س ــة ب خليف
بالمركــز الثانــي، وجاءت فــي المركز الثالث 
» الخليجيــه » لمالكهــا الشــيخ محمــد صقــر 
محمــد القاســمي، وحلت في المركــز الرابع 

» عقايــب » لمالكهــا الشــيخ محمد ســلطان 
ســالم محمد القاسمي، وفي المركز الخامس 
» الظبــي« لمالكها الشــيخ نايــف عيد محمد 

ثانــي آل ثانــي.
وفــي شــوط )مفــردة – حقــة( ألصحــاب 
الســمو الشــيوخ – مجاهيم، فازت »ســاره« 

ناصــر  ســلطان  عبــداهلل  األميــر  لمالكهــا 
عبدالعزيز آل ســعود بالمركز األول، وفازت 
»الجازي« لمالكها االمير عبداهلل سلطان ناصر 
عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني، وجاءت 
فــي المركــز الثالــث »شــلفا« لمالكها الشــيخ 
محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وجاءت 

فــي المركز الرابــع »الدرعيه« لمالكها األمير 
عبــداهلل ســلطان ناصر عبدالعزيز آل ســعود.

وفــازت بالمركــز األول فــي شــوط إيــذاع 
شــرايا ألبناء القبائل )١(- محليات، » رسا » 
لمالكهــا ســالم ناصــر ســالم صقــر المنصوري 
من اإلمارات، وعن شــوط إيذاع شــرايا ألبناء 

القبائــل )٢(- محليــات، فازت بالمركز األول 
» الشــبهانة » لمالكهــا خميــس ماجد راشــد 

شــفيان المنصوري مــن اإلمارات.
وأظهــرت نتائج شــوط إيذاع شــرايا ألبناء 
ــة  ــوز » هياف ــن ف ــم ع ــل )١( مجاهي القبائ
ــد  ــح عب ــه » لمالكهــا عبــداهلل صال بــن الطن
اهلل حســن المنهالــي مــن اإلمــارات بالمركــز 
األول، أمــا فــي شــوط إيــذاع شــرايا ألبنــاء 
القبائــل )٢( مجاهيــم ففــازت بالمركز األول 
ــد  ــوم راش ــه مكت ــا خليف ــه » لمالكه » مغث

حفيــظ المزروعــي مــن اإلمــارات.
وســجلت النتائــج فــي شــوط إيــذاع تــاد 
ألبنــاء القبائــل )١( محليــات، فــوز » غيــر » 
لمالكهــا علــي ســالم عبيــد هيــاي المنصوري 
مــن اإلمــارات بالمركــز األول، بينمــا فــازت 
بالمركــز األول فــي شــوط إيــذاع تــاد ألبناء 
القبائــل )٢( محليــات، » الســلع » لمالكهــا 
ــوري  ــفيان المنص ــد ش ــد راش ــس ماج خمي

مــن اإلمــارات.
وحصــدت المركــز األول في شــوط إيذاع 
تــاد ألبنــاء القبائل )١( مجاهيــم، » مبروكة 
» لمالكهــا الرامــس صالــح محمــد المنهالــي 
مــن اإلمــارات، وفي شــوط إيذاع تــاد ألبناء 
القبائــل )٢( مجاهيــم، نالــت المركــز األول 
» وحيــدة » لمالكهــا عــوض جابــر عبــداهلل 

كرمــوت المنهالــي مــن اإلمارات.
وفــي شــوط إيــذاع شــرايا ألبنــاء القبائــل 
مفتوح للشركاء – محليات، فازت » عونك » 
لمالكهــا عبــداهلل احمد خليفه طــوار الكوارى 
ــي  ــا ف ــز األول، أم ــر بالمرك ــة قط ــن دول م
شــوط إيــذاع شــرايا ألبنــاء القبائــل مفتــوح 
للشــركاء – مجاهيــم، فــازت بالمركــز األول 
» مزوعــه » لمالكهــا عبــداهلل عــوض عبداهلل 
المنهالــي من اإلمــارات، بينما فازت بالمركز 
األول فــي شــوط إيــذاع المهجنــات األصايــل 
»مخيفه« لمالكها محمد عوض محمد سهيل 

المزروعــي من اإلمــارات.وام

مهرجان الشيخ زايد ُيكثف استعداداته لالحتفال بعيد االتحاد الـ51

إقبال واسع من مالك اإلبل على المشاركة في مزاينة رزين

»القرية التراثية« تستعرض رحلة اإلمارات خالل الـ 51 عامًا الماضية عبر بيئات متنوعة في اإلمارات

العديد من الفعاليات واألنشطة التي تجسد روح االتحاد وإنجازاته وبما يعكس الموروث الثقافي األصيل

تسليط الضوء على دور الشيخ زايد بن سلطان في بناء اإلنسان والمجتمع ورؤيته الثاقبة لمستقبل الدولة

مجموعة من الفعاليات الوطنية والعالمية وعروض طائرات الدرونز واأللعاب النارية ونافورة اإلمارات
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ناقــش المجلــس االستشــاري لكليــة 
العلــوم بجامعــة اإلمــارات ســبل تحديــث 
وتطويــر البرامــج والمخرجــات األكاديميــة 
للكلية، والحصول على االعتماد األكاديمي 
وتعزيــز فــرص الشــراكة مــع المؤسســات 
الوطنية لتوفير فــرص التدريب والتوظيف 

للخريجيــن.
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع المجلــس 
االستشاري للكلية، برئاسة سلطان الحجي، 
رئيــس المجلــس ونائــب الرئيس للشــؤون 
العامــة وعاقات الخريجين بجامعة محمد 

ــي وبحضــور  ــذكاء االصطناع ــد لل ــن زاي ب
الدكتــور معمــر بــن كــراودة، عميــد كليــة 
ــارات، وأعضــاء  ــة اإلم ــي جامع ــوم ف العل

الهيئــة اإلداريــة بالكليــة. 
ــة  ــس إنجــازات كلي ــد ناقــش المجل وق
العلوم للســنة الدراســية الماضية من خال 
تقديم عرض ُيبّين عدد الطاب الملتحقين 
والخريجيــن من الكلية واســتقطاب أعضاء 
ــتحداث  ــن واس ــس المتميزي ــة التدري هيئ
برامج علمية جديدة تتماشى مع متطلبات 
الدولة، والحصول على االعتراف األكاديمي 
الدولي لبرامج الكلية، واإلنجازات البحثية 
التــي حّققتهــا الكليــة، والجوائــز المختلفة 

التــي حصــل عليهــا أعضــاء هيئــة التدريس 
والطلبة.

كما تّم نقاش ســبل إيجاد حلول لتعزيز 
الشــراكة بيــن الكليــة ومختلــف الهيئــات 
الحكومية والخاصة بالدولة لتقديم الحلول 
العلمية لمختلــف االحتياجات والتطبيقات 

التي تخــدم خطة واســتراتيجية الدولة.
ــة  ــى مناقش ــس عل ــرص المجل ــد ح وق
ســبل إيجاد فرص عمــل وتدريب لخريجي 
ــف  ــع مختل ــل م ــك بالتواص ــة، وذل الكلي
ــة  ــة، وإيجــاد خطــة عملي الجهــات المعني
ــل  ــرص عم ــاد ف ــي إيج ــاعد ف ــة تس فعال

ــن. ــة الخريجي للطلب

ــس  ــعالي، رئي ــين الش ــد حس ــد محم أّك
مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب 
»جلف كرافت« أن الشــركة تواصل التغلب 
علــى التحّديــات التــي فرضتهــا أزمــة الطاقة 
ــة الروســية-  ــا وتطــورات األزم ــي أوروب ف

. األوكرانية 
وذكــر فــي حــوار خــاص  لموقــع »أخبار 
السياحة الخليجية gulftourism.news« إلى 
أن هــذه األزمــات الراهنــة، التــي أعقبــت 
جائحــة كورونا مباشــرة، تركت آثارًا ســلبية 
علــى أجــزاء صناعــة القــوارب فــي »جلــف 

. كرافت« 
وأوضــح خــال حــواٍر جــرى فــي معرض 
أبوظبي الدولي للقوارب ٢٠٢٢ الذي انطلق 
فــي منطقة المارينا الجديــدة التابعة لمركز 
»أدنيــك«، أن هنــاك مصاعــب فــي ساســل 
التوريــد لمنتجــات هــذه الصناعــة، خاصــة 
فــي القــارة األوروبيــة التــي تعتبــر المصــدر 
األساســي لتقنيات صناعة القوارب الحديثة، 
مشــيرًا إلــى أن ارتفــاع األســعار الناجــم عن 
ــركة  ــر ش ــات اضط ــاج المكّون ــاض إنت انخف
الخليــج لصناعــة القــوارب »جلــف كرافت« 

لرفــع أســعار منتجاتهــا .
وأقــّر بــأن المســتهلك النهائــي هــو الذي 
يدفــع ثمــن هــذه األزمــات ويتحّمــل عــبء 
ارتفــاع أســعار المنتجــات والقطــع التي يتّم 

اســتيرادها مــن الــدول األوروبية .
ــي  ــا ف ــال أن الشــركة تواصــل نموه وق
الســوق المحليــة والخليجيــة رغــم تلــك 
التحديــات، مؤكــدًا علــى أن شــركة الخليــج 
لصناعــة القــوارب »جلــف كرافــت« تعتبــر 
ــة  ــي صناع ــة ف ــركة ُمتخّصص ــر ش اآلن أكب
القــوارب واليخــوت الفاخــرة خــارج القــارة 

ــة . األوروبي
وذكــر  الشــعالي أن أكبــر التحّديــات في 
الوقــت الراهن تكمــن في عدم قدرة الدول 
األوروبيــة علــى إيجــاد حلــوٍل للخــروج من 
أزمــة الطاقــة فــي ظــّل عــدم وجــود مســاٍر 
دبلوماســي أو سياسي إلنهاء األزمة الروسية 

-األوكرانية .
وأردف: »تمّكنت شركة »جلف كرافت« 
مــن التغّلــب بنجــاح علــى تداعيــات جائحة 
كورونــا وتســعى اآلن للعــودة إلــى اإلنتــاج 
بكامــل طاقتهــا لتافــي التأخيــر فــي عمليــة 
تســليم اليخــوت للزبائــن. وكّلنــا أمــٌل فــي 
انفــراج أزمــة نقــص ُمكّونــات الصناعــة 

المســتوردة مــن االتحــاد األوروبــي«.
وأعــرب الشــعالي عن ســعادته بالحصول 
ــي الشــرق  ــال ف ــد األعم ــب »رائ ــى لق عل
األوســط للعــام ٢٠٢٢« خــال حفــل توزيــع 
جوائز »NORNS« المرموقة. ويأتي تكريم 
ــاهماته  ــر مس ــب نظي ــذا اللق ــعالي به الش
الكبيــرة فــي قطاع الترفيه البحــري بمنطقة 
الشــرق األوســط علــى مــدار األربعيــن عامًا 

الماضية.
وأضاف قائًا: »تحتفل الشركة هذا العام 
بمــرور ٤٠ عامًا على تأسيســها. وقد شــهدنا 
خــال العقــود األربعــة الماضيــة نمــوًا هائًا 
منــذ بداياتنــا كمصنع بســيط إلنتــاج قوارب 
ــن،  ــارة أم القيوي ــي إم ــرة ف ــد الصغي الصي

لنغــدو اليــوم مــن أبــرز ُمصّنعــي اليخــوت 
والقــوارب حول العالــم وأكثرهــم ابتكارًا«. 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن »جلــف كرافت« 
ــي صناعــة  ــدة ف ــة رائ ــر شــركة عالمي تعتب
اليخــوت والقــوارب مــن األليــاف الزجاجيــة 
الُمرّكبــة، وتحــرص باســتمرار علــى االرتقاء 
بمستويات التصميم واألداء إلى آفاق جديدة، 
حيث اكتسبت الشركة مكانة مرموقة بفضل 
ابتكاراتها السّباقة الستخدام األلياف الزجاجية 
الُمركبــة فــي تصنيــع منتجاتها، وهــو ما بدا 
جليــًا فــي اليخت الرائــد »ماجســتي ١٧5«، 
ــم مصنــوع  ــر يخــت »ميغــا« فــي العال أكب
مــن األليــاف الزجاجية، ويبلــغ طوله ٤.١٧8 
قــدم )5٦.٤ متر( وعرضــه ٣١.٦ قدم )٩.٦٢ 
متــر(، ويعتبــر أيضــًا أكبــر يخت مــن صناعة 
»جلــف كرافت« حتــى تاريخه. كما ســاهم 
تصنيــع هــذا اليخــت في تعزيــز مكانة دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة كوجهــة رائــدة 
فــي قطــاع اليخوت الفاخــرة العالمي، وأكد 
علــى قــدرات »جلــف كرافــت« المتفّوقــة 

فــي هــذا المضمار.

المجلس االستشاري لكلية العلوم بجامعة اإلمارات يبحث 
استحداث برامج جديدة وفرص التدريب والتوظيف للخرجين

»ذا كانتين« في ألوفت خور دبي يدعو ضيوفه لالستمتاع 
بلحظات ال تنسى على أنغام الموسيقى الرائعة

الشعالي: »جلف كرافت« اإلماراتية اكبر شركة لصناعة 
القوارب الفاخرة خارج أوروبا

يدعــو مطعــم »ذا كانتيــن« ذو اإلطالة 
البانورامية الخابة على خور دبي، ضيوفه 
لقضــاء أجمــل األوقات واالســتمتاع بطيف 
واســع من المأكوالت والمشروبات الشهية 
ــاء والمــرح ضمــن  ــا يتشــاركون الغن بينم
فعاليــة »Sing Along« المميــزة التــي 
ســيقيمها فــي منشــأته المميــزة كل يــوم 
ــى  جمعــة مــن الســاعة ٧:٠٠ مســاًء وحت

الســاعة ١١:٠٠ ليــًا.
ــة المفعمــة  ومــن خــال هــذه الفعالي
الضيــوف  ســيكون  والمــرح،  بالتســلية 
علــى موعــد مــع األغانــي المفضلــة لديهم 
وســيتمكنون مــن اســتعراض مهاراتهــم 
الغنائية على طريقة »الكاريوكي« الممتعة 
التي ســتتيح لهم االســتمتاع بغناء أغنياتهم 
المفضلة واالســتماع إليهــا بطريقة مختلفة 
ضمــن أجــواء مرحــة ومســلية، فضــًا عــن 
االســتمتاع بأشــهى األطباق العالمية والتي 
تتضمــن طاجــن اللحــم الغنــي بالعصــارة 
والشــيش طــاووق الشــهي وشــطائر البرغر 

بأنواعهــا المختلفــة.

تجدر اإلشارة إلى أنَّمطعم »ذا كانتين« 
يمتــاز بتصاميمه الداخليــة الراقية وأجوائه 
العائليــة الدافئــة ويقــع في الطابــق الثاني 
ــدم  ــي ويق ــور دب ــت خ ــدق ألوف ــن فن م
لضيوفــه وجبــة اإلفطــار من الســاعة ٦:٣٠ 

صباًحــا، وحتــى الســاعة ١١:٠٠ ظهــًرا، أما 
وجبــة الغــداء فيقدمهــا مــا بيــن الســاعة 
١٢:٣٠ ظهًرا والســاعة ٣:٣٠ عصًرا، وتقدم 
وجبة العشــاء ما بين الســاعة ٦:٣٠ مســاًء 

والســاعة ١١:٠٠ ليًا. 

ــي  ــوربون أبوظب ــة الس ــت جامع احتفل
بتخريــج الدفعــة الثالثة عشــرة مــن طلبتها 
مؤخــرًا بحضــور معالــي ريم بنــت إبراهيم 
ــاء جامعــة  ــس أمن ــس مجل الهاشــمي، رئي
الســوربون أبوظبــي وزيــرة دولــة لشــؤون 
التعــاون الدولــي فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، والبروفيســورة ناتالــي 
دراش تيمــام، نائــب رئيس مجلــس األمناء 

ورئيســة جامعــة الســوربون. 
وشــملت الدفعــة الثالثــة عشــرة تخريج 
٢٣٣ طالبــًا، بمــا فــي ذلــك ١٤5 خريجًا من 
برامج البكالوريوس و٧٣ خريجًا من برامج 
الماجستير و١5 خريجًا من برامج الدبلوم، 
ووصلــت نســبة الخريجيــن اإلماراتيين إلى 
5٤% مــن إجمالــي الطلبــة. وشــهدت دفعة 
عــام ٢٠٢٢ تخريــج ٣5 طالبًا يشــكلون أول 
مجموعــة مــن طلبــة برنامــج البكالوريوس 
فــي إدارة الوثائــق وعلــوم األرشــيف. كمــا 

شــملت قائمــة الخريجيــن أيضــًا طلبــة من 
أقســام الدراســات الفرنســية، واللغــات 
األجنبية التطبيقية، والجغرافيا والتخطيط، 
ــن،  ــخ الف ــار وتاري ــم اآلث ــخ، وعل والتاري
ــة،  ــة واإلداري ــوم االقتصادي ــون والعل القان
والعلــوم  االجتمــاع،  وعلــم  والفلســفة 

والهندســة، وقســم األنشــطة الرياضيــة.
وتوجهــت معالــي ريــم بنــت إبراهيــم 
الهاشــمي خال كلمتها االفتتاحيــة بالتهنئة 
لدفعــة عــام ٢٠٢٢ مــن خريجــي الجامعــة 
وأعربــت عــن تقديرهــا لإلنجــازات التــي 
حققوها، مشيدًة بمدى التنوع في الدفعة، 
ومــا يحملــه هــذا التنّوع من معــاٍن تعكس 
شــعار الجامعــة »جســرًا بيــن الحضارات«.

ــم  ــمي: »قدرتك ــي الهاش ــت معال وقال
علــى التكّيــف والتأقلــم مــع التغييــر هــي 

أهــم مكّونــات هويتنــا في دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحدة، حيــث أن دولتنا برؤيتها 
التقدميــة تدعــم قيــم التعاطــف والتعايش 
والتفاهــم والتعــاون، والتــي نجســدها في 
قطاعنا التعليمي المتطّور والشامل للجميع، 
والــذي يفّعــل مشــاركة الجنســين وتكافــؤ 
الفــرص، مدعومًا بقــدرات التقنية الحديثة 
واإلبــداع واالبتكار. وهــي ذات القيم التي 
يترجمهــا ســوق العمل في اإلمــارات الذي 
يوفــر فــرص عمــل جديــدة، والــذي ينتظر 
الخريجيــن الجــدد لرفــد قطاعــات األعمال 
الجديــدة بالكفــاءات القــادرة على ترســيخ 
مكانتنــا المرموقة كوجهٍة مفّضلة لمواهب 

اليــوم، ومنبــع لمواهب المســتقبل.«
وبدورهــا، أعربــت البروفيســورة ناتالي 
دراش تيمــام، نائــب رئيس مجلــس األمناء 

ورئيســة جامعــة الســوربون، عــن فخرهــا 
بالدفعــة الثالثــة عشــرة مــن خريجــي 
الجامعــة، مشــيدة بجهــود هيئــة التدريس 
واإلدارة ومختلــف األقســام ومســاهماتهم 
فــي نجاح الطلبة. وأوضحت البروفيســورة 
أهميــة هذه الجهود بوصفهــا دليًا حقيقيًا 
علــى رســالة الجامعــة فــي تقديــم أفضــل 
فــرص التعليــم الفرنســي مــن أجــل تطوير 
جيــل مــن القــادة والمفكريــن العالمييــن 
ودعم آفاق الحوار واالنسجام بين مختلف 

ــات والحضارات. الثقاف
تيمــام:  دراش  البروفيســورة  وقالــت 
»نلتــزم فــي جامعــة الســوربون أبوظبــي 
فــي الحفــاظ علــى إرثنا المتميــز في مجال 
التعليــم الفرنســي وتوفيــر فــرص التعليــم 
متعــددة التخصصــات الكفيلــة بإعداد قادة 

المســتقبل العالمييــن لمواجهــة تحديــات 
التحول للمرحلة المقبلة. وتحتضن الجامعة 
مــا يقــارب ٦5 جنســية، ممــا يؤكــد أهمية 
التنــوع فــي توفيــر بيئــة عالميــة. وتتيــح 
ــز  ــزة لتعزي الجامعــة لطلبتهــا فرصــًا متمّي
رصيدهم مــن المعارف األكاديمية وإدراك 
معانــي التعــدد الثقافــي وســبل االســتفادة 
القصــوى منــه لتحقيــق النجــاح، باإلضافــة 
إلــى االنفتــاح علــى العالم واالســتفادة من 

معارفه«.
تســّلم  االفتتاحيــة  الكلمــات  وبعــد 
الخريجون شــهاداتهم من معالي الهاشــمي 
ورافقهــا في التكريم كل من البروفيســورة 
ناتالي دراش تيمام، والبروفيســورة سيلفيا 
ســيرانو، مدير جامعة الســوربون أبوظبي، 
والبروفيســور فيليــب ديديــه، عميد قســم 

ــة،  ــة واإلداري ــوم االقتصادي ــون والعل القان
والدكتــورة لورانــس رينــو، نائبــة المديــر 
ــة الســوربون  ــة لجامع للشــؤون األكاديمي

أبوظبي.
كمــا انضم إلى فريــق اإلدارة العليا على 
المســرح ســعادة عبــد اهلل ماجــد آل علــي، 
ــة  ــة الوطني ــر عــام األرشــيف والمكتب مدي
خــال تســليم الخريجيــن شــهادات برنامج 
ــوم  ــق وعل ــي إدارة الوثائ ــوس ف البكالوري
األرشــيف، وخال تسليم الخريجين شهادة 
ــة  ــي اإلدارة الرياضي ــذي ف ــوم التنفي الدبل
انضــم كل مــن محمــد عبــد اهلل هــزام 
الظاهــري، األميــن العــام التحــاد اإلمــارات 
لكــرة القــدم وييــر كورنــو، رئيــس المركــز 

 .)CIES(  الدولــي للدراســات الرياضيــة
حضــر الحفــل المتميــز، الــذي أقيــم في 
قصر اإلمارات بأبوظبي،أعضاء مجلس أمناء 
الجامعــة، والشــركاء، وكبــار الشــخصيات، 
ــكادر التدريســي  ــن وال ــات الخريجي وعائ

للجامعة.

٢33 خريجاً من برامج البكالوريوس والماجستير
جامعة السوربون أبوظبي تحتفل بتخريج الدفعة الـ 13 من طلبتها

العين - الوطن

دبي - الوطن

»جلف كرافت« اكتسبت الشركة مكانة مرموقة بفضل ابتكاراتها 
السّباقة الستخدام األلياف الزجاجية الُمركبة في تصنيع منتجاتها

تكريم الشعالي بلقب »رائد األعمال في الشرق األوسط للعام 2022« 
نظير مساهماته الكبيرة في قطاع الترفيه البحري بالمنطقة

الشركة تغّلبت بنجاح على تداعيات جائحة »كورونا« وتسعى للعودة 
بكامل طاقتها لتالفي التأخير في عملية تسليم اليخوت

الشركة تحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسه بنمو هائاًل منذ بداياتنا 
كمصنع بسيط إلنتاج قوارب الصيد الصغيرة في أم القيوين

أبوظبي - الوطن

ريم الهاشمي: قطاعنا التعليمي المتطّور والشامل يضمن تكافؤ الفرص مدعوماً باإلبداع واالبتكار

ناتالي تيمام: معاني التعدد الثقافي وسبل االستفادة القصوى منه لتحقيق النجاح أهم ما تعّلمه طلبتنا
تخريج الدفعة األولى من برنامج البكالوريوس في إدارة الوثائق وعلوم األرشيف أبوظبي - أماني لقمان



21العدد )٣٩٠٧( السبت-األحد ٢-٣ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م

وقع اتحاد اإلمارات للجولف اتفاقية شراكة 
وتعاون مع نظيره المغربي تهدف إلى تعزيز 
وتطوير قطاع الناشئين على المستوى العربي، 
وتشكيل تحالف عربي لتطوير اللعبة في منطقة 

الشرق األوسط.
وقع االتفاقية .. اللواء طيار م عبداهلل السيد 
الهاشمي نائب رئيس اتحاد اإلمارات للجولف، 
ومصطفى الزين، النائب األول لرئيس االتحاد 

المغربي للجولف.
وجاء اإلعان عن اتفاقية الشراكة بعد اتفاق 
االتحادين على توحيد جهودهما في سبيل 
ازدهار اللعبة في الوطن العربي، لصالح تطوير 
االنتقال  من  يمكنها  بما  الناشئة،  المواهب 

بمستوى طموحاتها إلى العالمية مستقبًا، خاصة 
أن اإلمارات والمغرب تمتلكان بنية تحتية من 
الماعب المصنفة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتتضمن االتفاقية تأسيس برنامج تطوير 
المستوى، يتضمن معسكرات  رياضي رفيع 
تدريب وسلسلة من المسابقات والبطوالت 
المصنفة تحت مظلة االتحاد الدولي للجولف 
لاعبين الهواة، على أن تقام بالتناوب بين 
في  الرغبة  التحالف  هذا  ويعزز  البلدين، 

االستثمار الصحيح للمواهب الشابة.
وقال اللواء طيار م عبداهلل السيد الهاشمي: » 
يتطلع االتحادين اإلماراتي والمغربي للجولف، 
إلى تأسيس شراكة مستدامة، تخلص إلى تطوير 

لعبة الجولف في قطاع الناشئين والمواهب 
الشابة في عالمنا العربي، ونحن نتفهم قوة 
المواهب في كا البلدين، والتي تسهم في 
أداء  مستوى  وتطوير  لارتقاء  منصة  توفير 

الاعبين إلى أعلى مستوى في العالم”.
من جانبه قال مصطفى الزين: »يسعدنا 
اتحاد  مع  االستراتيجية  الشراكة  إبرام هذه 
اإلمارات للجولف، التي تجلب األمل التحادينا 
ولعبة الجولف في منطقتنا العربية، إذ تجسد 
إرادة مشتركة لرؤية وازدهار المواهب الشابة، 
بفضل اإلشراف والخبرة التي تتوافق مع هدفنا 
المعلن، وهو رؤية مواهبنا تتقدم على أعلى 

مستوى عالمي”.وام

يســتضيف نــادي العيــن للفروســية 
ميادينــه  علــى  والجولــف  والرمايــة 
ــد )٢٦ ـ  ــبت واألح ــي الس ــة، يوم الرملي
٢٧( نوفمبــر الجاري، منافســات األســبوع 
الســادس لــدوري اإلمــارات لونجيــن لقفز 
الحواجز في نســخته الـ١١، بإشراف اتحاد 
اإلمــارات للفروســية والســباق، وبرعايــة 
لونجيــن راعيــة دوري القفــز، ومســاندة 

ــي الرياضــي. مجلــس أبوظب
وتشــتمل المنافســات علــى ١٣ شــوطًا، 
لمشاركة فرسان وفارسات القفز من أندية 
ومراكــز الفروســية فــي اإلمــارات، وجرى 
توزيــع المنافســات علــى فئــات الفرســان 
وخيــول القفز الصغيرة، بواقع منافســتين 
ــات  ــن، بمواصف ــة المبتدئي ــن فئ ــكل م ل
الجولــة الواحدة، بشــروط إكمــال الجولة 
دون خطــأ، على حواجز يتــراوح ارتفاعها 
بين )٩٠ـ  ١٠٠( سم، و٤ منافسات مفتوحة 
المشــاركة للفرســان مــن الفئــات األخرى 
بمواصفــات الجولة الواحــدة على حواجز 
ــي  ــوم الثان ــي الي ــم، وف )١١5 ـ ١٣٠( س
للمنافســات بمواصفــات المرحلتيــن على 
ــان  ــح للفرس ــا يتي ــات، مم ذات االرتفاع
ــة  ــة لمواصل ــول اســتكمال الجهوزي والخي
مشاركاتهم في البطوالت الدولية القادمة.

ــية،  ــاد الفروس ــام اتح ويتواصــل اهتم
بخيــول القفــز الصغيــرة فــي عمــر )٤ ـ 5 
ـ ٦( ســنوات بتخصيــص منافســتين لــكل 
فئــة عمريــة علــى حواجــز يبلــغ ارتفاعهــا 
على التوالي )8٠ ـ ٩٠( سم، )١١٠ ـ ١١5( 

ســم ثــم )١٢٠( ســم لخيــول القفــز عمــر 
٦ ســنوات، وخصــص لهــا منافســة اليــوم 
الثانــي )األحد( لتكــون بمواصفات الجولة 

الواحــدة مــع جولــة للتمايــز.
وتختتــم المنافســات فــي يومهــا األول 
لمنافســة  الثالثــة  بالجولــة  )الســبت(، 
ــن  ــارات لونجي ــاتذة دوري اإلم ــرق أس ف
للقفــز، بمواصفات الجولــة الواحدة، على 
حواجز يبلغ ارتفاعها )١٢5( ســم، وكانت 
ــة  ــي صال ــد أقيمــت ف ــى ق ــة األول الجول
أكاديميــة بوذيــب للفروســية آخــر أكتوبر 

الماضــي، وأقيمــت الثانيــة علــى ميــدان 
مركــز اإلمــارات للفروســية فــي دبي قبل 

أســبوعين مــن اآلن. 
يمثــل حســام زميــت اتحــاد الفروســية 
خــال منافســات األســبوع، ويتــرأس لجنة 
التحكيم الدولي خليل إبراهيم، ومسارات 
المنافســات يصممهــا األوكرانــي الدولــي 
مــارك ديبييــر، والمياديــن يشــرف عليهــا 
علــي مهاجــر مــع طاقــم مــن المشــرفين 
لمتابعــة حركــة الفرســان والخيــول فيهــا 

خــال يومــي المنافســات.  

يومين  ولمدة  السبت  اليوم  تنطلق 
منافسات الجولة الختامية من سلسلة كأس 
آسيا لسباعيات الرجبي التي تقام بنادي العين 

للفروسية والرماية والجولف .
وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات للرجال 
هي اإلمارات، والصين، وهونج كونج، واليابان، 
وماليزيا، والفلبين، وسيرالنكا، وكوريا الجنوبية 
و8 منتخبات للسيدات، الصين، وهونج كونج، 
واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، والفلبين، 

وتاياند، وسيرالنكا.
ويخوض منتخبنا الوطني مبارياته ضمن 
المجموعة الثانية التي تضم كا من كوريا 
الجنوبية واليابان والفلبين. ويشهد اليوم 
اتحاد  ينظمها  التي  البطولة  من  األول 
االتحاد  من  بإشراف  للرجبي  اإلمارات 

اآلسيوي ٢٤ مباراة .
وتنطلق منافسات الرجال الساعة العاشرة 
صباحا حيث يلتقي منتخبا سيرالنكا والصين، 
فيما يواجه منتخبنا الوطني نظيره الفلبيني 
في أولى مبارياته في المجموعة، في حين 
الثانية  المباراة  الجنوبية في  يواجه كوريا 

واليابان في المباراة الثالثة.
وكان منتخبنا الوطني قد حقق المركز 
الرابع بالجولة األولى للبطولة التي أقيمت 
بالعاصمة التاياندية بانكوك خال شهر أكتوبر 
الماضي بينما حقق المركز السادس بالجولة 
الثانية التي أقيمت بالعاصمة الكورية الجنوبية 

سيؤول الشهر الجاري.
وضمن منافسات السيدات تبدأ المباريات 
كازاخستان،  مع  الماليزي  المنتخب  بلقاء 

فيما تواجه اليابان ماليزيا، وتلتقي تاياند 
مع سيرالنكا، والصين مع الفلبين .

االتحاد  رئيس  الظالعي  قيس  ورحب 
في  المشاركين  بجميع  للرجبي  اآلسيوي 
البطولة، التي تضم أقوى الاعبين والمنتخبات 
في القارة اآلسيوية، وتعد فرصة جديدة من 
أجل دعم اللعبة ونشرها بشكل كبير على 

مستوى الدولة والقارة اآلسيوية.
رئيس  بالشاالت  سعود  أكد  جانبه  من 
للرجبي  اإلمارات  باتحاد  المنتخبات  لجنة 
جاهزية منتخبنا الوطني لخوض منافسات 
البطولة .. وقال “ إن العبي المنتخب يدخلون 
المنافسات وهم في أتم جاهزية خاصة مع 
الرغبة الكبيرة في تحقيق األفضل واستغال 

عامل األرض”.وام

نظــم مجلــس الرياضييــن فــي شــرطة 
ــادل تنــس  ــي لب ــة شــرطة دب ــي بطول دب
ــدي  ــادرة تح ــع مب ــًا م ــيدات، تزامن للس
ــاط  ــادي ضب ــي ن ــك ف ــة، وذل ــي للياق دب

ــي. شــرطة دب
ــى  ــًا عل ــة حرص ــم البطول ــي تنظي يأت
تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن مبــادرة 
»تحــدي دبــي للياقــة«، والتــي تعــزز من 
مفهــوم الرياضــة بيــن شــرائح المجتمــع 
كافــة فــي الدولــة كأســلوب حيــاة صحــي 
ُمســتدام، وترسيخ اسم مدينة دبي وجهة 
للرياضــة العالميــة، وأكثــر المــدن نشــاطًا 
وحيويــة وســعادة علــى مســتوى العالــم.

وأكد الرائد الدكتور خبير سعيد المري 

رئيــس مجلــس الرياضيين، أهميــة تنظيم 
منافســات البــادل تنــس للســيدات لتعزيز 
ــن الموظفــات  روح التنافــس األخــوي بي
وتشــجيعهن علــى ممارســة الرياضيــة 
أســلوب  وجعلهــا  مســتمرة،  بصــورة 
حيــاة أكثــر نشــاطًا وصحــة وســعادة بيــن 

الموظفــات.
وأضــاف:« تــم اختيــار رياضــة البــادل 
تنــس نظــرًا لانتشــار المتســارع لهــا فــي 
ــن  ــم م ــر الدع ــل توفي ــارات، وبفض اإلم
القيادة العامة لشــرطة دبي لهذه الرياضة 

مــن خــال الماعــب المتخصصــة”.
يذكــر أن برنامــج تحــدي دبــي للياقــة 
ــة  ــي بالتوعي ــكان دب ــى كل س ــه إل يتوج

الرياضيــة عبر دعوته لتخصيص ٣٠ دقيقة 
يوميــًا مــن وقتهــم لممارســتها، لمــدة ٣٠ 
يومــًا متتاليــًا، عبــر مجموعــة متنوعــة من 
أنشــطة اللياقة والفعاليــات الرياضية التي 
ــى  تشــجع المشــاركين طــوال الشــهر عل
ممارســة الرياضــة فــي األوقــات واألمكنة 
التــي تناســبهم، ســواء فــي المنــزل أو في 
ــى  ــم عل ــبيل تحفيزه ــي س ــع ف أي مواق
تبنــي أســلوب حيــاة صحــي وااللتــزام بــه 

حتــى بعــد انتهــاء التحــدي.
وتأتــي فعاليــة »بطولــة شــرطة دبــي 
للبادل تنس للسيدات » ضمن ٤٧ فعالية 
رياضيــة تنظمهــا شــرطة دبــي تزامنــًا مــع 

تحــدي دبي للياقــة ٢٠٢٢.وام

13 منافسة في لقاء األسـبوع الـ6 لدوري القفـز بالعيناتفاقية تعاون بين اتحادي اإلمـارات والمغـرب للجـولف

شــرطـة دبي تنظــم بطــولة الـبـادل تنس للســيداتانطالق الجولة الختامية من كأس آسيا للرجبي بالعين اليوم

توجــت المهرة الناشــئة “فريدا بي” 
للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة 
الفارســة آن فــان دي تروســت، بلقب 
ــة ســتاليونز  ــة كأس الوثب ســباق بطول
ــوم  ــم ي ــذي أقي ــول الناشــئة، وال للخي
الخميــس، فــي مضمــار مؤنــس ـ غلين 
ــة مهرجــان ســباقات  البلجيكــي برعاي
ــد آل  ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش س

ن. نهيا
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات 
ســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
ــر  ــوزراء وزي نائــب رئيــس مجلــس ال
ديــوان الرئاســة، والــذي يســاهم فــي 
تطويــر صناعــة ســباقات الخيــول فــي 
العالــم، ودعــم مســاعي الحفــاظ على 
ــة،  ــة األصيل ــول العربي ــاالت الخي س
وتشــجيع المربيــن علــى االهتمــام 
والرعايــة لهــا فــي مختلــف القــارات.

وجــاء الســباق البالغ جائزته 5٠٠.٤ 
يــورو، حافــًا باإلثــارة والتشــويق بين 

٩ خيــول فــي ســن ثــاث ســنوات فما 
ــى مســافة ١5٠٠  ــوق، تنافســت عل ف
متــر، وتمكنــت “فريــدا بــي” البالغــة 
مــن العمــر ثاث ســنوات، والمنحدرة 
من نســل “المرتجز” من حصد اللقب 
بعــد أداء اســتثنائي، متفوقــة بفارق ٩ 
أطــوال عــن “باهي دي أي” ومســجلة 

زمنــًا وقــدره ١:٤٢:٤١ دقيقة.
ويدعــم ويرعــى المهرجــان دائــرة 
الثقافــة والســياحة، ومجلــس أبوظبــي 
الرياضي، واألرشيف والمكتبة الوطنية 
الشــريك الرئيســي، ومبادلــة الشــريك 
الرســمي، والوطنيــة لألعاف الشــريك 
اإلمــارات  وطيــران  االســتراتيجي، 
الناقــل الرســمي، واتصــاالت الشــريك 
ــًا المســعود ـ  ــي أيض الرســمي، ويرع
نيســان، وأريــج األميــرات، وعميــر 
بــن يوســف للســفريات، وقنــاة يــاس، 
واالتحاد النسائي العام، وشركة فيوال، 
ــة  ــة اإلمــارات للخيــول العربي وجمعي
ــة  ــارات العالمي ــة االم ــة، وقري األصيل
للقــدرة، ونــادي أبوظبــي للفروســية.

»فـريدا« تتوج بكـأس الـوثبة بمضمـار غلـين البلجيكي
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ــي  ــورا داف ــة فل حصــدت البرمودي
لقــب »نخبــة الســيدات« فــي بطولــة 
العالــم للتراياثلــون أبوظبــي ٢٠٢٢ 
التــي تقــام برعايــة ضمان فــي جزيرة 
يــاس، محققــة زمنًا قــدره 5٣:٢٤:٠١ 
ســاعة، حيث اســتطاعت بعــد تأخرها 
فــي مرحلــة الســباحة بعشــر مراكــز 
ــع  ــث م ــز الثال ــى المرك ــل إل أن تص
ــرعان  ــات، وس ــباق الدراج ــة س نهاي
ــدرت دافــي الترتيــب قبــل  مــا تص
نهايــة اللفــة األولــى مــن مرحلــة 
ــى  ــة األول ــاءت المصنف ــري. وج الج
ــور  ــا تايل ــة جورجي ــًا البريطاني عالمي
ــراون فــي المركــز الثانــي متأخــرة  ب
بـــ ١.٠٤ دقيقــة عــن دافــي، وحًلــت 
ــز  ــي المرك ــن ف ــا ميس ــة لين األلماني
الثالث محققة ٠١:55:5٩ ســاعة، في 
حيــن جــاءت األمريكيــة تايلــور نيــب 
حاملــة لقب نفــس البطولة ٢٠٢١ في 
ــًا قــدره  ــع محققــة زمن المركــز الراب
٠١:5٦:٤٠ ســاعة، وتضمــن الســباق، 
كيلومتــرًا،   ١.5 لمســافة  الســباحة 
وركــوب الدراجــات الهوائية لمســافة 
ــافة ١٠  ــري لمس ــرًا، والج ٤٠ كيلومت
كيلومتــر حتى خط النهاية، بمشــاركة 

١٢٦ رياضيــة.
كما ضمت منافســات أمس، ســباق 
ــيدات  ــال والس ــم للرج ــة العال بطول
ــث شــارك ١٠١  ــًا، حي تحــت ٢٣ عام
ــال،  ــن الرج ــع )٦٢( م ــًا، بواق رياضي
ــي الســباق،  ــن الســيدات ف و)٣٩( م
بســيطرة  المنافســات  وُاختتمــت 
ففــاز  الفئتيــن  لــكا  بريطانيــة 
بســباق  بنتلــي  كونــور  البريطانــي 
الرجــال و مواطنتــه كيــت وو بســباق 
الســيدات، وحقــق األول زمنًا قياســيًا 
قدره ٠١:5٠:١5 ساعة، متقدمًا بـ ٠.٩ 
ثانيــة فقط علــى الهنغــاري جيرجيلي 
ــي  ــاء البريطان ــن ج ــي حي ــس، ف كي
هاميــش رايلــي فــي المركــز الثالــث 
متخلفــًا بـــ ٠.١٤ ثانيــة، فيمــا نجحت 
وو فــي اقتنــاص لقــب بطولــة العالــم 
للترايثلــون للســيدات تحــت ٢٣ عامــًا 
محققــة زمنــًا قــدره ٢:٠٠:١8 ســاعة، 
ــي  ــوخ ف ــكا ك ــة أني ــاءت األلماني وج
المركــز الثانــي متأخــرة بـــ ٢5 ثانيــة 
عــن كيــت، وحًلــت اإليطاليــة بيانــكا 
ســيريجني في المركــز الثالث محققة 

٢:٠١:١٤ ســاعة.
وعلــى صعيــد تراياثلــون األطفــال 
وســباقات الناشئين، شــارك عدد كبير 
مــن األطفال الذين تتــراوح أعمارهم 
بيــن ٩ و١5 ســنة مــن الجنســين فــي 
ــم  الســباق المجتمعــي المخصــص له
ــوم الثانــي،  ــام منافســات الي فــي خت
وشــهدت الســباقات تنافســًا قويــًا بين 
األطفــال الذيــن تــم تقســيمهم علــى 
فئتين هي )٩-١١( لســباقات األطفال 

و)١٢-١5( لســباقات الناشئين.
ــر  ــاركة أكث ــات مش ــم النهائي وتض
ــي الحــدث  ــًا ف ــادًا دولي ــن 8٠ اتح م
المرمــوق ومنافســات قوية على مدار 
ــية،  ــواء الحماس ــة باألج ــام مليئ ٣ أي
ــدأ  ــة. ويب ــات مختلف ــدة فئ ضمــن ع
سباق النخبة للرجال، الساعة ٣ عصرًا 

يــوم الســبت الموافــق ٢٦ نوفمبــر.
الجديــر بالذكر أن البطولة العالمية 
التــي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي 
الدولــي  االتحــاد  مــع  بالتعــاون 
تعزيــز  فــي  تســاهم  للتراياثلــون، 
مكانــة العاصمــة أبوظبــي كوجهــة 
عالميــة مرموقــة لألحــداث الرياضيــة 

الكبــرى، فضــًا عــن موقــع أبوظبــي 
الجغرافــي واالســتراتيجي، وعلى بعد 
بمســافة 8 ســاعات أو أقــل بالطائــرة 
مــن ثلثــّي ســكان العالــم، مــا يجعلهــا 
ــن  ــتضافة الرياضيي ــًا الس ــارًا مثالي خي
ــة  ــادات الرياضي ــن واالتح واإلعاميي
والمشــجعين من جميع أنحاء العالم.

البرمودية فلورا دافي تحصد لقب نخبة السيدات 
في بطولة العالم للتراياثلون أبوظبي 2022

سيطرة بريطانية على سباق 
بطولة العالم للتراياثلون 

تحت 23 سنة
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تشــهد شــواطئ دبــي فــي فتــرة 
الظهيــرة اليــوم الســبت انطــاق ســباق 
دبــي للقــوارب الشــراعية المحليــة ٢٢ 
قدما “الجولة الثانية من بطولة ٢٠٢٢-

٢٠٢٣” والتي ينظمها نادي دبي الدولي 
للرياضــات البحريــة ضمــن روزنامــة 
الفعاليات في الموسم الرياضي الحالي.

وتجمــع المنافســات اليــوم نخبــة 
النواخذة الشــباب الصاعدين من محبي 
رياضة االبحار الشراعي التراثي وعشاق 
ماضــي اآلبــاء واالجــداد الجميــل حيث 
ــى  ــاركة عل ــوارب المش ــتتنافس الق س
المراكز االولى في فئتي الشــباب تحت 
٢١ ســنة والناشــئين تحت ١٦ ســنة في 
تحــد قــوي إلختبــار قدراتهــم والوقوف 

علــى مهاراتهــم التي اكتســبوها.
واكملــت اللجنــة المنظمــة في نادي 
دبــي الدولــي للرياضــات البحرية  كافة 
الترتيبات لتنظيم السباق اليوم بالتعاون 
والتنســيق مــع كافــة الدوائــر الحكومية 
والمؤسســات الوطنية التــي تقف دائما 
وراء نجــاح فعاليــات الموســم الرياضي 

البحــري الذي ينظمــه النادي.
ــباق  ــق الس ــر ان ينطل ــن المنتظ وم
ــة  ــة المنظم ــت اللجن ــا اعلن ــب م حس
فــي فتــرة الظهيــرة بيــن الثانيــة عشــر 
ــج  ــاه الخلي ــى مي ــرا عل ــدة ظه والواح
ــرا مــن نقطــة  ــي وشــواطئ جمي العرب
البدايــة قبالة هــال جزيرة نخلة جميرا 
بالقــرب مــن المعلــم الحضــاري الكبيــر 
فنــدق برج العــرب باتجاه خــط النهاية 

بيــن جــزر العالــم وشــواطئ جميــرا.
تقطعهــا  التــي  المســافة  وتزيــد 
القــوارب المشــاركة فــي الســباق اليوم 
عــن 5 أميــال بحريــة حيــث إعتمــدت 
ــل  ــن االجــراءات قب ــد م ــة العدي اللجن
وأثنــاء وبعــد الســباق مــن أجــل إنجاح 
الحــدث ومنهــا إجــراء الفحــص الفنــي 
علــى القــوارب الحاصلــة علــى المراكــز 
الثاثــة األولــى في كل فئــة عقب نهاية 

الســباق مباشــرة.
دبــي  بطولــة  منافســات  وكانــت 
للقــوارب الشــراعية المحليــة قــد بدأت 
فــي شــهر ســبتمبر الماضــي مــع افتتاح 
الموســم وسجل الســباق حينها مشاركة 
ــن ٢٠٠  ــر م ــا اكث ــى متنه ــا عل ٤٣ قارب
فــردا مــن بحــارة المســتقبل تنافســوا 
علــى القــاب فئتــي الناشــئين تحــت ١٦ 

ســنة والشــباب تحــت ٢١ عامــا.
وشــهد ســباق الجولــة االولــى تتويج 
القــارب الذيــب ٤٠ بطا لفئة الناشــئين 
تحــت ١٦ عاما وجــاء القارب ذيبان 88 
فــي المركــز الثانــي ثــم القــارب الريــم 
٩٠ فــي المركــز الثالــث وعلــى صعيــد 
منافســات فئــة الشــباب ظفــر القــارب 

ســلطان الخيــر ٣٢ بالمركــز األول وحل 
القــارب تواق ١٣ فــي المركز الثاني ثم 
القــارب إقاع ١١8 فــي المركز الثالث.

وتشــهد روزنامــة الســباقات البحرية 
فــي الموســم الرياضــي الحالــي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ إقامــة ٣ محطــات في منافســات 
للقــوارب  دبــي  بطولــة 
الشــراعية المحليــة ٢٢ قدمــا 
األولــى أقيمــت فــي افتتاح 
ســبتمبر  شــهر  الموســم 
ــام  ــة تق ــي والثاني الماض
اليــوم -الســبت- بينمــا 
ينتظــر ان تقــام الجولة 
والختاميــة  الثالثــة 
فــب الفتــرة القادمــة 
الموعــد  وســيتحدد 
ظــروف  حســب 

ــر.  ــة البح وحال
ــوارب  ــل الق تحم
فــي  المشــاركة 
سباق دبي للقوارب 
الشراعية المحلية ٢٢ 
قدمــا أســماء مميــزة 
تحمــل مضمونــا مــن 
أرث اآلبــاء واألجــداد 
ــباق  ــل للس ــا يجع مم
ــث  ــة حي ــا ونكه رونق
القــوارب  ستشــارك 

بينونــة ومفــارج وتــواق 
واليارح والهوب وطوفان 

والداعــي وســراب والطامي 
ــر  والعويســي وســلطان الخي

والذيــب  والفيــض  وعقــاب 
وصــاروخ وتهديــد والخيــاي وأم 

النــار والفهد وبرق وذيبان وشــايم 
ــازي وهجــوم  ــم ورصــاص وغ والري

ومرعــب وشــديد وبــدران وإقــاع 
والظفــرة والســاعي وربــدان والطــف.

بــدأت ســباقات القــوارب الشــراعية 
المحليــة ٢٢ قدمــا، عــام ١٩٩٩ بفكــرة 
ودعــم مــن المغفــور لــه بــإذن اهلل 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد ال مكتــوم 
ــذي وجــه إدارة  ــراه- ال ــب اهلل ث -طي
نــادي دبي الدولــي للرياضــات البحرية 
بإطــاق هــذه الفئــة لتكــون أكاديميــة 
الصغــار  البحــارة  لتأهيــل  ومدرســة 
لخــوض منافســات الفئــات الكبيــرة 
ــارات اإلبحــار. مســتقبا وتعلمهــم مه

ونظــم نادي دبي الدولــي للرياضات 
لمنافســات  األول  الســباق  البحريــة 
القــوارب الشــراعية المحليــة ٢٢ قدمــا 
فــي األول مــن شــهر أكتوبر عــام ١٩٩٩ 
بمشــاركة ١٦ قاربــا حيــث نجــح طاقــم 
القارب )هياف( لمالكه النوخذة راشــد 
ــي الوصــول  ــي ف ــد راشــد الرميث محم
أوال الــى خــط النهاية والفــوز والتتويج 

األول. بالمركز 

تنافس مثير في ثانية جوالت الموسم ٢0٢٢-٢0٢3

سباق دبي للشراعية 22 قدمـًا في شواطئ جميرا اليوم

دبي - الوطن
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أثبــت الباحثــون صحــة كنــز مــن العمــات 
الذهبيــة التــي كان يعتقــد أنهــا مزيفــة، قائلين 
بأنها تزيح الســتار عن إمبراطور روماني مفقود 
أثــره فــي التاريــخ منــذ زمــن طويــل، حســب 

صحيفــة )الغارديــان( البريطانيــة.
ــورة  ــم وص ــة اس ــات الذهبي ــل العم وتحم
شخصية تاريخية غامضة وهو »سبونسيانوس«، 
الــذي شــّكل وجــوده شــكوكًا لــدى الخبــراء في 
وقــت ســابق، واقترحــوا أن العمــات الذهبيــة 
كانــت مــن تزييــف محتاليــن مخضرميــن فــي 

القــرن الـ١8.
غيــر أن تحليــًا علميًا توصل إلى أن العمات 
المعدنيــة هــي قطــع أثريــة أصليــة تعــود إلــى 
القــرن الثالــث الميــادي، ويؤكــد الباحثــون أن 
اإلمبراطور »سبونســيانوس« كان أيضًا شــخصية 

تاريخيــة حقيقية.
وأفــاد البروفســور بول بيرســون، من جامعة 
لنــدن كوليــدج، الذي قاد البحــث، قائًا: »نحن 
واثقون للغاية من صحتها، وتشير أدلتنا إلى أن 
»سبونســيانوس« حكم مملكة داتشيا الرومانية 

)أو داتشــيا التراجانيــة(، وكانــت موقعــًا منعزاًل 
للتنقيــب عن الذهب، في وقت كانت الحروب 
األهلية تعصف باإلمبراطورية وتتعرض األراضي 

الحدوديــة لغارات الغزاة الناهبين«.
ويقال إن كنز العمات المعدنية قد اكتشف 
فــي ترانســيلفانيا، فــي رومانيــا العصرية، ســنة 
ــد مــن أباطــرة الرومــان  ١٧١٣. ويصــور العدي
المعتــرف بهــم فــي القــرن الثالــث، بمــن فيهم 
غورديــان الثالــث، وفيليب العربــي. لكن هناك 
٤ عمــات تحمــل اســم وتمثــال سبونســيانوس، 
الــذي ال يظهــر ذكــره فــي أي ســجات تاريخية 
أخــرى. وعندمــا اكتشــفت العمــات المعدنية، 
ظــن الباحثــون فــي بــادئ األمــر أنهــا حقيقية.

لكن ابتداء من منتصف القرن الـ١٩، تغيرت 
المواقف إثــر التصاميم الفجة للعمات النقدية 
والنقــوش المختلطــة. وقــد اقترح أحــد الخبراء 
أنهــا كانت مــن أعمال محتاليــن مخضرمين من 
فيينــا، اخترعــوا شــخصية اإلمبراطــور الوهميــة 
لتســويق أعمالهــم لــدى هــواة جمــع العمات، 
وســادت هذه الفكرة مع مــرور الوقت.وكاالت

مهرجان  إلقامة  بيست«  »مدل  شركة  تستعد 
»ساوندستورم« الموسيقي األكبر واألضخم في الشرق 
األوسط، نهاية األسبوع المقبل، في الرياض، بحضور 
أكثر من ٢٠٠ فنان من حول العالم، باإلضافة إلى تنظيم 
مؤتمر »إكس بي«، والذي يحضره نحو ١٧٠ متحدثًا 
من حول العالم. وكشفت »مدل بيست« عن العديد 
من التفاصيل خال مؤتمر صحافي حضره ممثلو وسائل 
اإلعام الذين قاموا بجولة حصرية في موقع مهرجان 
»ساوندستورم« للتعّرف عن قرب على كامل التجهيزات 
وكل ما سيستمتع به الجمهور السعودي والعربي والعالمي 
قريبًا. وسّلط رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لـ»مدل 
بيست«، الضوء على التزام الشركة بتنمية المواهب، 
وبناء المشهد اإلقليمي، والنهوض باالقتصاد اإلبداعي، 
وذلك من خال التجارب والمنصات والمراكز الموسيقية 

الفريدة التي تساهم بازدهار الموسيقى.
وأظهرت دراسة أجرتها »مدل بيست« عام ٢٠٢١ 
الشغوفين  السعودي  الشباب  المائة من  أن 8٤ في 
بالموسيقى واإلبداع يجدون اليوم الفرصة لتحقيق أحامهم 
وطموحاتهم في هذا القطاع في قلب المملكة، كما 
أظهرت أن 8٩% من الفنانين والموسيقيين السعوديين 

الشباب يرون أن الشركة تمثل فرصة لتنمية وتطوير 
وتمكين المواهب الفنية والموسيقية في السعودية.

وتطّرق الحرتاني إلى اإلمكانيات الموسيقية الهائلة وغير 
المكتشفة في السعودية والمنطقة، وخصوصًا الفنانين 
والمبدعين الموسيقيين الصاعدين الذين يتطلعون لبناء 
مسيرتهم الفنية، والمساهمة بنمو المشهد الموسيقي 
واإلبداعي، مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو األنسب 
لهذه المواهب في ظّل التغيرات اإليجابية التي تشهدها 
الباد بمختلف القطاعات، ومنها القطاع الموسيقي. 
وحّقق القطاع الموسيقي في الشرق األوسط وأفريقيا 
أعلى وأسرع نسبة نمو عالمية في عام ٢٠٢١، وذلك 
بنسبة ٣5 في المائة، لتصل قيمته إلى نحو 8٩.5 مليون 
 .»MixMag Asia« دوالر -حسب تقرير صادر عن
وقد كان لـ»مدل بيست« دور كبير في تحقيق هذا 
النمو، وسيكون لها دور أكبر في تحقيق المزيد من 

النمو بالمنطقة خال السنوات المقبلة.
وأضاف الحرتاني: »من الناحية االقتصادية، ساهم 
مهرجان )ساوندستورم( بتعزيز االقتصاد المحلّي؛ إذ 
أنفق الجمهور الحاضر نحو ٣٩5 مليون ريال سعودي 

خارج إطار مهرجان العام الماضي«.وكاالت

SmartHEAL عبارة عن ضمادة مزودة بمستشعر 
ذكي يمكنه التأكد من حماية الجرح وعدم تعرضه 

للعدوى وااللتهابات الخطيرة.
وتم تصميم مستشعر SmartHEAL بواسطة 
طاب من جامعة وارسو للتكنولوجيا، وهو قادر 
على قياس توازن األس الهيدروجيني للجرح دون 
الحاجة إلى فتح الضمادة. ويحتوي على مستشعر 
األس الهيدروجيني اإللكتروني المطبوع على دعامة 

نسيج تشبه الضمادة.
أو  الراديو  تردد  تحديد  المستشعر  ويستخدم 
ما  كل  تحتاجها.  التي  بالبيانات  لتزويدك   RFID
عليك فعله هو استخدام جهاز محمول وتمريره 
فوق المستشعر ويمكنه أن يخبرك ما إذا كانت 
مستويات األس الهيدروجيني ال تزال على ما يرام 

أو إذا كانت معرضة لخطر اإلصابة بالعدوى.
وما يحصل عليه المريض أو المصاب هو ضمادة 

للجروح تحتوي على مستشعر RFID مطبوع على 
الشاشة، لذلك ال داعي لشحن أي شيء أو استخدام 
أي بطاريات. ويمكن غسل الضمادة وشدها وفقًا 
لحجم الجرح، وُيفترض أنها ليست سهلة الكسر، لذا 
يجب أن تكون قادرة على تحمل األشياء التي قد 
يواجهها ذراعك أو رجلك أو أي جزء من الضمادة.

بالجائزة  الفائز  هو   SmartHEAL مستشعر 
الكبرى لجوائز James Dyson، وبالتالي سيحصل 
استخدامها  يمكنهم  مالية  على جوائز  المطورون 
ومن  السريرية.  التجارب  وإجراء  المنتج  لتطوير 
المتوقع أن يتم طرح المنتج في االسواق في عام 
٢٠٢5، ألن المنتج قابل للتطوير إلى حد كبير وبأسعار 
مفيدًا  المنتج  النهاية. وسيكون هذا  معقولة في 
أكثر عرضة  الذين هم  السن  لكبار  بشكل خاص 
لإلصابة بالجروح وااللتهابات المزمنة، بحسب موقع 

يانكو ديزاين.وكاالت

بعد نحو نصف قرن، ينقل متحف لندن الشهير 
محتوياته من موقعه الحالي إلى موقع جديد يقع في 
اإلطار التاريخي لسوق ذات نمط فيكتورّي، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيروي المتحف الجديد الذي ُيتوقع افتتاحه سنة 
٢٠٢٦ قصة لندن منذ بداياتها حتى الحرب العالمية 
الثانية، مروراً بالحقبة الرومانية وبأحداث كالطاعون 
الكبير والحروب. كذلك سيركز على  لندن  وحريق 

العصر الحديث.
وهذا المتحف اللندني الحالي الذي يقع في الحي 
الـ»سيتي«، بالقرب من ناطحة السحاب  المالي أو 
أعظم  من  واحدة  قصة  يروي  إستيت«،  »باربيكان 
المدن في العالم من خال أكثر من ٦ مايين قطعة 
ُتعتبر أكبر مجموعة من التاريخ الحضري في العالم، 

لكّن موقعه حال دون توسيعه.
وكتبت صحيفة »ذي تايمز« ساخرة عام ١٩٧٦: 

»صاحبة الجالة الملكة تفتتح متحف لندن اليوم، 
إذا تمكنت من العثور على المدخل«.

وينتقل المتحف إلى مبنى مهجور عماق على بعد 
خطوات قليلة، في السوق المغطاة في سميثفيلد. 
ومن المقرر أن تبدأ عملية االنتقال التي تقدر تكلفتها 
بنحو ٢5٠ مليون جنيه إسترليني )٢8٦ مليون دوالر( 
في مطلع ديسمبر )كانون األول( وتستمر ٣ سنوات. 
وقال مدير المتحف فينبار وولي: »عندما ينتقل أي 
شخص من منزل إلى آخر، يفكر في توضيب حقائبه 
وفي نقل أمتعته وما يمثله ذلك من ضغط... وهذا 
الضغط يكون مضاعفًا ألف مرة« فيما يتعلق بنقل 
محتويات متحف. وأضاف: »بعض هذه المحتويات 
صغير جدًا، وبعضها ضخم بكل ما للكلمة من معنى، 

ويتعين تاليًا تغليف كل قطعة على حدة.
وترقيمها على حدة، وتسجيلها، ثم نقلها بحذر 

شديد. ننفذ هذه المهمة بدقة كبيرة«.وكاالت

عملة ذهبية تثبت حقيقة اإلمبراطور الروماني »المزيف« »مدل بيست« تكشف عن تجهيزات مهرجان »ساوندستورم« الضخم

جهاز استشعار ذكي يكشف إذا كان الجرح قد تعرض للعدوى متحـــف لـــندن إلـى مــوقـع جــــديـد

كشفت فحوصات صادمة عن دليل رئيسي يمكن 
المستمر حول سبب  اللغز  في حل  يساعد  أن 
إصابة بعض األشخاص بالصداع النصفي المنهك.

المغناطيسي  بالرنين  التصوير  صور  وُتظهر 
لألشخاص الذين يعانون من الحالة المؤلمة مساحات 
مملوءة بالسوائل تحيط باألوعية الدموية في المناطق 
المركزية من الدماغ. ويعتقد باحثون أمريكيون 
أن هذا قد يشير إلى أن هؤالء األشخاص يعانون 
من مشاكل في التخلص من النفايات من الدماغ 
والجهاز العصبي. ويتميز الصداع النصفي عادة 
بصداع متوسط   أو حاد يشعر به المريض على 
أنه ألم نابض في جانب واحد من الرأس. وقال 
في  كاليفورنيا  جامعة جنوب  من  ويلسون شو 
لوس أنجلوس بالواليات المتحدة »لدى األشخاص 
الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن والصداع 
النصفي العرضي بدون هالة، هناك تغيرات كبيرة 
في المساحات المحيطة باألوعية في منطقة دماغية 
تسمى سينتروم سيميوفال. ولم يتم اإلباغ عن 

هذه التغييرات من قبل«.
وأوضح الباحثون أنه على الرغم من أن طبيعة 
الصلة بين المساحات المتضخمة حول األوعية 
الدموية والصداع النصفي غير واضحة، فإن النتائج 
تشير إلى أن الصداع النصفي يأتي مع مشكلة في 
سباكة الدماغ، وذلك ألن عملية إفراغ المخلفات من 
خال ما يعرف باسم الجهاز الجليمفاوي، تستخدم 

قنوات حول األوعية الدموية للنقل.
وقال البروفيسور ويلسون إن نتائج دراستنا يمكن 
أن تساعد في إلهام دراسات مستقبلية واسعة النطاق 
لمواصلة التحقيق في كيفية مساهمة التغيرات في 
األوعية الدقيقة للدماغ وإمدادات الدم في أنواع 
مختلفة من الصداع النصفي. وأضاف »في النهاية، 
يمكن أن يساعدنا هذا في تطوير طرق جديدة 

ومخصصة لتشخيص وعاج الصداع النصفي«.
ونظرت الدراسة األخيرة في أدمغة ٢5 شخصًا 
تتراوح أعمارهم بين ٢5 و ٦٠ عامًا، وكانوا جميعًا 
يتمتعون بصحة جيدة ولم يكن لديهم إعاقات 
معرفية أو حاالت صحية عقلية. وعانى البعض 

من نوبات صداع نصفي متكررة.وكاالت

أفــادت بذلــك وكالــة »هنخــوا« الصينيــة نقا عن 
أكاديميــة العلــوم الصينيــة، وقالــت إن التلســكوب 
أرســل إلــى األرض  صــورا فوتوغرافيــة التقطــت في 
مجــال الموجــات الســينية النفجــارات حدثــت علــى 

الشــمس ليلــة يــوم ١١ نوفمبــر.
وقال هاي واي ســيون، مدير مشــروع التلسكوب 
الفضائــي مــن مختبــر »زيزينشــانغ« فــي محافظــة 
زانســو الصينية :«إننا نستطيع بمساعدة  التلسكوب 
ــوال  ــوم ط ــاعة كل ي ــال ٢٤ س ــمس خ ــد الش رص
العــام عمليــا«. وأشــار إلى احتمال وجــود انقطاعات 
فــي عملــه لمــدة ١8 دقيقــة فــي الفتــرة مــا بيــن 
مايــو وأغســطس وذلــك بســبب دخــول التلســكوب 

ظــل األرض.
يذكــر أن تلســكوب Kuafu-١  أطلــق فــي ٩ 
أكتوبــر الماضــي ليعمل في مــدار متزامن مع دوران 
الشــمس ويبعــد عــن األرض مســافة ٧٢٠ كيلومتــرا. 
ويأمــل العلمــاء بأن يدرســوا بمســاعدته العاقة بين 
الحقل المغناطيســي للشمس وما يسمى باالنبعاثات 
التاجيــة أو باالحــرى ثــوران ســحابة البازمــا الكبيرة 
مــن الغــاف الخارجــي للشــمس. وعــاوة على ذلك 
يســتخدم التلســكوب للتنبؤ بالطقس، وســيعمل في 

المــدار لمدة ٤ أعــوام.وكاالت

نجح فريق من علماء األعصاب بجامعة هونغ كونغ في 
تطوير عّقار جديد مرشح لعاج »صرع الفص الصدغي« 
بشكل فعال، وذلك عن طريق قمع االلتهاب العصبي، وجرى 
اإلعان عن هذا اإلنجاز، األربعاء، في دورية »بروسيدنجز 

أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس«.
وهذا النوع من الصرع هو أحد أكثر األنواع شيوعًا في 
جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من توفر أدوية األعراض، 
يظل ثلث المرضى غير مستجيبين للعاج الحالي، لذلك 

هناك حاجة ماسة ألهداف جديدة لألدوية.
تستهدف معظم األدوية المضادة للصرع المتوفرة حاليًا 
الخايا العصبية والمشابك العصبية في الدماغ، وهي فعالة 
في تغيير الدوائر العصبية والمشابك العصبية، لكنها تتجاهل 
أمراً مهمًا هو »التهاب األعصاب«. ويحدث االلتهاب العصبي 
بسبب األداء غير الطبيعي للخايا الدبقية التفاعلية، مثل 
الخايا النجمية، والخايا الدبقية الصغيرة، مما يتسبب في 
رد فعل مناعي بالدماغ. وتشير أدلة جمعتها دراسات سابقة 
إلى الدور الرئيسي لما ُيعرف بـ»تقاطعات الفجوة«، القائمة 
على بروتينات »كونيكسون« والقنوات النصفية في خايا 
الدماغ الدبقية، في حدوث »صرع الفص الصدغي«. والقناة 
النصفية هي قناة أو مسار يتكون من تجميع ٦ بروتينات؛ 
والتي تسمح للجزيئات الصغيرة مثل »الغلوتامات« باإلفراج 
الخلية،  الفضاء خارج  إلى  والدبقية  النجمية  الخايا  عن 
ويتشكل »تقاطع فجوة« عندما تلتحم القناة النصفية لخليتين 

متجاورتين مع بعضهما البعض.وكاالت

حطــم طائــر غودويــت ذو الذيــل الطويــل 
البالــغ مــن العمــر خمســة أشــهر رقمــًا قياســيًا 
جديــدًا للهجرة لمســافات طويلــة بعد أن قطع 
١٣.5٦٠ كيلومتــرًا بدون توقف لمدة ١١ يومًا.

ففــي كل خريــف، تنطلــق ماييــن الطيــور 
المهاجرة في رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر 
للهــروب مــن البــرد القــادم وتتغــذى وتتكاثــر 
خــال األشــهر القليلــة التاليــة. ويقطــع الكثيــر 
ــد عــن  ــرة لإلعجــاب تزي منهــم مســافات مثي

كيلومتر.  ١٠٠٠٠
لكــن هــذا العام، تجــاوز طائر صغيــر واحد 
كل التوقعــات، وتمكن من قطع مســافة هائلة 
دون توقــف، جعلتــه يدخل موســوعة غينيس، 
متفوقــًا على الرقم القياســي الســابق المســجل 
عــام ٢٠٢٠ مــن قبــل طائر عراف آخــر ذو ذيل 

عريــض غطى ١٢٠٠٠ كيلومتــر في ١١ يومًا.
وتمكــن العلمــاء مــن تتبــع رحلــة غودويت 
القياســية بمســاعدة جهــاز تعقب صغيــر وزنه 
5 غرامــات فقط، مشــيرين إلــى أن الطائر فقد 
نصــف وزنــه أو أكثــر خــال رحلتــه الطويلــة 
الشــاقة، حســب مــا ورد فــي موقــع »أوديتــي 

سنترال«.
وأظهــرت البيانــات أن غودويــت أقلــع يــوم 
١٣ أكتوبــر مــن أالســكا واتبع الطريــق المعتاد 
عبــر المحيــط الهــادئ وصــواًل إلــى كاليدونيــا 
الجديــدة وعبــر بحــر تاســمان، قبــل أن يتجــه 
انعطــاف غيــر متوقــع بمقــدار ٩٠ درجة جعله 
يتجه نحو تســمانيا بداًل مــن نيوزيلندا.وكاالت

عمليات مسح صـادمة تكشـف عن 
تأثير الصداع النصفي على الدماغ

تلسكوب فضائي صيني يرسل أول 
صورة فوتوغرافية للشمس

 عـــالج واعــــــــــد لـصـــــرع
الفـص الصــدغــي

طائر يدخل »غينيس« لتحليقه مسافة 
أكثر من 13.500 كيلومترًا بال توقف

قبل وقت قصير من عيد ميادها ايلـ٢٧، أعلنت موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية القطة »فلوسي« Flossie، وهي 
قطة بريطانية سوداء وبنية، كأكبر قطة حية في العالم 
في كتاب غينيس. وعلى الرغم من كونها صماء وضعيفة 
البصر، ُوصفت فلوسي بأنها »حنونة ومرحة وحلوة«. 
وتلقت فلوسي اعترافاً رسمياً من الموسوعة، وهي حاليًا 

بعمر ٢٦ عاماً و٣٢٩ يوماً، تناظر ١٢٠ عاماً بمقاييس عمر 
اإلنسان، حسب ما ورد في صحيفة »نيويورك بوست« 
األمريكية. وقالت مقدمة الرعاية الخاصة بفلوسي، فيكي 
غرين: »علمت منذ البداية أن فلوسي قطة خاصة، لكنني 
لم أتخيل أنني سأتشارك في ذات المنزل مع حامل لقب 

غينيس لألرقام القياسية«.وكاالت

عمرها 27 عاماً.. تتويح »فلوسي« رسميًا أكبر قطة حية في العالم

تستعد النجمة المصرية ياسمين صبري بدء تصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي »يوم 
استقالة مجرم« الذي تعود به إلى السينما بعد غياب ٤ سنوات، ويشاركها البطولة النجم 
أمير كرارة الذي بدوره يعود للسينما بعد غياب ٣ سنوات، منذ تقديمه فيلم »كازابانكا« 
عام ٢٠١٩. وكان آخر عمل سينمائي لياسمين في عام ٢٠١8 »الديزل« مع محمد رمضان، 
وقدمت ياسمين عدة أعمال سينمائية من قبل تنتمي إلى األكشن والكوميديا، مثل فيلم 

»جحيم في الهند« و«ليلة هنا وسرور« مع محمد عادل إمام.
فيما اكتفى أمير كرارة خال العامين الماضيين بالظهور كضيف شرف في السينما 
خال فيلمى »سبع البرمبة« مع رامز جال و«موسى« مع كريم محمود عبد العزيز. 
وبدأ كرارة تصوير فيلم »يوم استقالة مجرم« الذي يخوض به تجربة الكوميدىا ألول 

مرة في تاريخه السينمائى.
وفي لقاء صحافي سابق لياسمين، قالت: »أعود للسينما بفيلم أكشن كوميدي، والتصوير 

في شهر نوفمبر المقبل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور من الطفل إلى الجد«.
وبجانب ياسمين وأمير، يشارك في فيلم »يوم استقالة مجرم« عدد من النجوم، من 
بينهم محمد عبد الرحمن »توتا«، وباسم سمرة، ومحمد أنور وعدد آخر من الفنانين 

جاري التعاقد معهم، والفيلم تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.وكاالت

ياسمين صـبري تبدأ تصـوير »يوم استقـالـة مجــرم«
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