
24Issue (3915) Monday 5 December 2022 صفحة    درهمانالعدد )٣٩١٥( االثنين ١١ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م

يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

تحت رعاية رئيس الدولة.. »حوار أبوظبي للفضاء« 
ينطلق اليوم بمشاركة 47 دولة

برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة “حفظــه اهلل”.. تنطلــق اليوم في 
ــوار  ــن ح ــى م ــخة األول ــي، النس أبوظب
أبوظبــي للفضــاء األول من نوعــه عالميًا، 
ويســتمر علــى مــدى يوميــن، بمشــاركة 
واســعة مــن أكثــر مــن ٣٠٠ صانــع قــرار 
ووزراء  الفضــاء  وكاالت  عــن  وممثــل 

وشــركات متخصصــة عالميــة مــن أكثــر 
مــن ٤7 دولــة.

ــن حــوار  ــى م وتشــهد النســخة األول
ــة  ــه وكال ــذي تنظم ــاء ال ــي للفض أبوظب
اإلمارات للفضاء بمشاركة وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي ووزارة الدفاع، حضورًا 
رفيع المســتوى من قادة الدول النشــطة 
في مجال الفضاء يتقدمهم فخامة إسحاق 

هرتســوغ رئيس دولة إســرائيل.
ــوار  ــارات لح ــتضافة اإلم ــخ اس وترس
ــي  ــرة الت ــة الكبي ــي للفضــاء، الثق أبوظب
يضعهــا العالــم فــي قــدرات الكــوادر 
الوطنيــة، وتعكس مدى اإلســهامات التي 
تضيفهــا المشــروعات الوطنيــة في قطاع 
الفضــاء لخدمة البشــرية وإفادة المجتمع 

العلمــي العالمــي. ص»٢«

الحدث يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات اإلمارات 
ويرسم استراتيجيات عالمية جديدة الستكشاف الفضاء
الحوار يؤكد همية علوم الفضاء كركيزة أساسية 
لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل أفضل لألجيال
بحث تحويل المنافسة بين وكاالت الفضاء الناشئة 
والقائمة إلى فرص لالستفادة من السباق نحو الفضاء

محمد بن راشد يطلق من محمية الزوراء بعجمان حملة أجمل شتاء في العالم بدورتها الثالثة
ص»8+7«
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تحت رعاية رئيس الدولة.. »حوار أبوظبي للفضاء« األول 
من نوعه عالميًا ينطلق اليوم بمشاركة 47 دولة

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل”.. تنطلق 
اليوم في أبوظبي، النسخة األولى من حوار أبوظبي 
للفضاء األول من نوعه عالميًا، ويستمر على مدى 
يومين، بمشاركة واسعة من أكثر من ٣٠٠ صانع قرار 
وممثل عن وكاالت الفضاء ووزراء وشركات متخصصة 

عالمية من أكثر من ٤7 دولة.
وتشهد النسخة األولى من حوار أبوظبي للفضاء 
الذي تنظمه وكالة اإلمارات للفضاء بمشاركة وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع، حضورًا رفيع 
المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء 
يتقدمهم فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل.

وترسخ استضافة اإلمارات لحوار أبوظبي للفضاء، الثقة 
الكبيرة التي يضعها العالم في قدرات الكوادر الوطنية، 
وتعكس مدى اإلسهامات التي تضيفها المشروعات 
وإفادة  البشرية  لخدمة  الفضاء  قطاع  في  الوطنية 

المجتمع العلمي العالمي.
وقالت معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة 
رئيسة  المتقدمة  والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دولة 
مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء ورئيسة اللجنة 
العليا لحوار أبوظبي للفضاء.. إن الحضور الدولي رفيع 
المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء 
يهدف  الذي  الدولي  للحدث  خاصة  أهمية  يضفي 
لرسم استراتيجيات عالمية جديدة الستكشاف الفضاء.

وأضافت معاليها: »تعكس المحاور الثرية لحوار 
أبوظبي للفضاء، الدور الحيوي الذي تلعبه اإلمارات 
في صياغة توافق دولي من شأنه تسريع وتيرة التعاون 
بين مختلف األطراف الفاعلة في قطاع الفضاء، في 
ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، 
وهو ما يعكس ثقة العالم في قدرة اإلمارات على 
قيادة حوار يستهدف تحقيق تنمية مستدامة وبناء 

مستقبل أفضل لألجيال القادمة«.
إلى  األميري  يوسف  بنت  سارة  معالي  وأشارت 
لتطوير  مهمة  فرصة  هو  للفضاء  أبوظبي  حوار  أن 
الشراكات في قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون العالمي 
في جميع المجاالت ذات الصلة بالفضاء وتعزيز التنمية 
المستدامة، للخروج برؤية موحدة تدعم برامج الفضاء.

دور حيوي
للفضاء،  أبوظبي  حوار  ونقاشات  محاور  وتتركز 
مواضيع   ٣ نوعه، حول  األول من  العالمي  الحدث 
رئيسية تتمثل في استدامة الفضاء وسهولة الوصول 
نقاشية  جلسة   ٣٥ من  أكثر  عبر  أمنه  وتعزيز  إليه 

وحوارًا وزاريًا وورشة عمل وكلمات رئيسية.
وتشارك في الحوار مجموعة من كبرى وكاالت 
الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال األعمال 
وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران 
والتكنولوجيا، والذين سيسعون لوضع سياسات نموذجية 
التعاون في  بما يرسخ تعزيز  الدول،  على مستوى 
استخدام الفضاء الخارجي، لما فيه صالح الشعوب 
باإلضافة إلى تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة 

في هذا اإلطار.

أجندة ثرية
ويسلط حوار أبوظبي للفضاء بأجندته الثرية الضوء 
على تحديات قطاع الفضاء العالمي، ويناقش االحتياجات 
العالمية من القدرات االستراتيجية والخدمات والبنى 
وتستشرف  األساسية.  والموارد  والقوانين  التحتية 
الجلسات النقاشية والكلمات الرئيسية التي يشهدها 
الحدث العالمي مستقبل الفضاء، كما تبحث الفرص 
المستقبلية للقطاع، عبر حوارات وزارية واجتماعات 
ثنائية رفيعة المستوى، تناقش التعاون والشراكة لتعزيز 
إلى  باإلضافة  البشرية،  وخدمة  الفضاء  قطاع  نمو 
ورش العمل التفاعلية التي يقدمها نخبة من الخبراء 

في القطاع.

الوضع الجيوسياسي للفضا.
كما يشهد حوار أبوظبي للفضاء جلسة بعنوان »تأثير 
الفضاء على الوضع الجيوسياسي«، وتدور محاورها 
حول طرق تعزيز القانون الدولي لالستفادة من قطاع 
الفضاء، وتجيب الجلسة عن تساؤالت تشغل بال الكثير 
من المهتمين بالفضاء، حول كيفية تحقيق التوازن 
بين االستخدام العادل لألصول الفضائية من الناحية 
الالزمة  الحماية  وتأمين  واالستراتيجية  االقتصادية 
إلى  القدرات االستراتيجية  بالتزامن مع تحول  لها، 

فرص اقتصادية.
وتسلط الجلسة الضوء على التأثيرات التي يمكن أن 
يحدثها السباق نحو الفضاء على السياسات والقوانين 
أمن أصول قطاع  وتناقش جلسة »ضمان  الدولية، 
الفضاء الوطني« التحديات التي تواجه قطاع الفضاء 
العالمي، حيث تتناول الفرص والتحديات الناتجة عن 
إنشاء قوات فضائية، كما تقدم تقييمًا للمشهد المتغير 
لعمليات الفضاء الدولية، كما تبحث كيفية الحفاظ 

على عمليات فضائية مستدامة وآمنة.
ويتناول الحوار آليات تنامي دور القطاع الخاص 
في مجال استكشاف الفضاء وتطويره، حيث تناقش 
الجلسة بالتفصيل تحديات وفرص الخصخصة ودور 
الحكومات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وكيف 
يمكنها دفع عجلة االبتكار من خالل التخفيف من 

التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.

استشراف مستقبل مستدام
فيه  يشارك  الذي  للفضاء  أبوظبي  ويشهد حوار 
وزراء ومسؤولون وقادة في القطاع ٣ ورش عمل 
الوصول  الفضاء وسهولة  أمن  تعزيز  تفاعلية حول 

إلى الفضاء واستدامة الفضاء.
كما يشهد الحدث العالمي حوارًا رئيسيًا حول إدارة 
التحديات الكبيرة التي تظهر مع إطالق المجموعة 
تسليط  سيتم  حيث  االصطناعية،  لألقمار  الضخمة 
الضوء على طرق إدارة التعامل مع الحطام الفضائي 
باإلضافة إلى مناقشة تحديات األمن والسالمة الناجمة 
عن اإلطالق غير المنضبط للمجموعة الضخمة لألقمار 
االصطناعية، فضاًل عن استعراض البرامج التي يمكن 
تطبيقها لتجنب ازدحام الفضاء مع ضمان الشمولية، 
ويجيب الحوار عن تساؤالت عن كيفية تطوير نظام 
حوكمة مستدام للمدار األرضي المنخفض بالتزامن مع 
ازدياد مشاركة القطاع الخاص في األنشطة الفضائية.

مضاعفة األثر من وكاالت الفضاء الدولية
وتتطرق جلسة بعنوان »مضاعفة األثر من وكاالت 
الفضاء الدولية«، إلى دور وكاالت الفضاء في إحداث 
للدول  يمكن  وكيف  الفضاء  بيئة  على  كبير  تحول 
أن تستخدم الوكاالت كقوة دافعة لالقتصاد وتطور 

العلوم والتكنولوجيا.
وتناقش كذلك إمكانية تحويل المنافسة بين وكاالت 
الفضاء الناشئة والقائمة حاليًا إلى فرص لالستفادة 
من الجهود نحو الفضاء، وتبحث طرق إعادة تعريف 

دور وكاالت الفضاء في عصر برامج الفضاء التجارية.
وتزخر أجندة الحدث العالمي بحوار حول الفضاء 
حيث  والتكنولوجيا،  للعلوم  الوطنية  البرامج  في 
العلوم  من  الوطنية  االستفادة  تعزيز  طرق  يبحث 
برنامج  تعديل  يمكن  كيف  ويناقش  والتكنولوجيا، 
الفضاء بما يتناسب مع أهداف التطوير في البرامج 
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والهدف من البرامج 
الفضائية وتقدمها وتأثيرها على استدامة المستقبل، 
وذلك لتوحيد الرؤى واألفكار ومواصلة قطاع الفضاء 
التنمية وتحفيز دعم برامج الفضاء  تطوير مشاريع 

بما ينعكس على خدمة العالم والبشرية.
ويناقش حوار أبوظبي للفضاء عبر جلسة بعنوان 
»دور السياسات في قيادة االبتكار التقني في مجال 
الفضاء«، حاجة االبتكارات السريعة في مجال تكنولوجيا 
الفضاء إلى سياسات استباقية وسريعة االستجابة، وتقدم 
الجلسة رؤى تعين الهيئات اإلدارية على المشاركة 
الفاعلة في االبتكارات المستقبلية في مجال الفضاء، 
كما تسلط الضوء على أكثر األساليب نجاحًا في دفع 
سُتحدث  التي  والتقنيات  والتطوير،  االبتكار  عجلة 

تحواًل كبيرًا في استخدامنا للفضاء.

االستدامة في الفضاء مقابل استدامة الفضاء
وتستعرض جلسة »االستدامة في الفضاء مقابل 
استدامة الفضاء« طرق تعزيز الحوار من أجل التوصل 
التفاق جديد حول الفضاء، وكيف يمكن أن توازن 
الدول بين الجدوى االقتصادية القتصاد الفضاء والحفاظ 
على بيئة الفضاء، وتجيب عن أسئلة مثل: هل جرى 
تذليل التحديات أمام تكنولوجيا الوصول إلى الفضاء 
وتكاليفها؟، وهل يعتبر إرساء بيئة فضاء مستدامة 
السبيل الوحيد على المدى الطويل لتقليل تكاليف 

قطاع الفضاء؟.
كما يناقش حوار أبوظبي للفضاء أهمية علم الفضاء 
بالنسبة للحكومات، وأهمية االبتعاد عن السيادة الفردية 
نحو بنية تحتية عالمية مشتركة، حيث سيناقش المشاركون 
كيف يمكن التحكم بالسباق نحو مشاريع الفضاء الضخمة، 

وكيف يمكن بناء بنية تحتية مشتركة في الفضاء.
كما تجيب الجلسة عن أسئلة مثل: هل هناك فهم 
مشترك لحجم ونطاق التحديات التي يواجهها الفضاء 
نتيجة إطالق مجموعات ضخمة لألقمار االصطناعية؟ 
االتصاالت  أنظمة  من  نتعلمه  أن  يمكن  الذي  وما 
العالمية، وهل ستكون هناك هيئة تنظيمية دولية 

للبيانات الفضائية؟.
والدفاع  الفضائي  »االستطالع  جلسة  وتناقش 
والمعايير  اللوائح  الفضائية«،  لألنشطة  السيبراني 
الخاصة بتقنيات الحماية من المخترقين في جميع 

مراحل سلسلة التوريد الفضائية، وتبحث وضع نهج 
المعقدة  السيبرانية  المخاطر  من  للتخفيف  موحد 
وضمان سالمة وأمن األصول والبنية التحتية الفضائية، 
الفضائية  األصول  أمن  تعزيز  أساليب  إلى  وتتطرق 

لضمان أمن األصول الحيوية في الدول.

مؤتمر الدول األطراف  »COP28« وقطاع الفضاء
للفضاء جلسة عن مؤتمر  أبوظبي  ويشهد حوار 
الدول األطراف »COP٢8« الذي تستضيفه اإلمارات 
في ٢٠٢٣ وقطاع الفضاء، حيث تتمحور الجلسة حول 
دور قطاع الفضاء في تقديم حلول للتحديات التي 
خبرة  من  االستفادة  وطرق  المناخ،  تغير  يشكلها 
الجنسيات  متعددة  الشراكات  في  الفضاء  قطاعات 
لمواجهة تغير المناخ، ودور القطاع في دعم الجهود 

الدولية تجاه المحافظة على البيئة.
الفضائي:  االستكشاف  مؤسسات  جلسة  وتجيب 
تطور طبيعي أم قفزة نوعية؟ عن مجموعة من األسئلة 
الفضائي  االستكشاف  تأثير مؤسسات  المهمة حول 

على عمليات التطوير.
وتناقش جلسة »مؤسسات االستكشاف الفضائي« 
كيفية إدارة الدول لألنشطة التجارية في القطاع الخاص 
واستخدام الموارد الفضائية، وتضيء على طرق إرساء 
الفضاء  استكشاف  في  تسهم  دولية  تعاون  عالقات 

واستخدامه في األغراض المدنية. وام

»حوار أبوظبي للفضاء« يعزز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في القطاع بالعالم
حوار أبوظبي للفضاء:

¢ يهدف الحوار لصياغة توافق دولي يسرع وتيرة 
التعاون بين مختلف األطراف.

¢ يسهم في وضع سياسات نموذجية على مستوى 
الدول لتطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة.

¢ يبرز دور قطاع الفضاء في دعم الجهود الدولية تجاه المحافظة على البيئة.
¢ يناقش طرق تعزيز القانون الدولي لالستفادة من قطاع الفضاء.

¢ يقّيم المشهد المتغير ويبحث كيفية الحفاظ على 
عمليات فضائية مستدامة وآمنة.

- يبحث تحويل المنافسة بين وكاالت الفضاء الناشئة 
والقائمة إلى فرص لالستفادة من السباق نحو الفضاء.

سارة األميري:
¢ الحدث يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات اإلمارات 
ويرسم استراتيجيات عالمية جديدة الستكشاف الفضاء

¢ الحوار يؤكد همية علوم الفضاء كركيزة أساسية 
لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل أفضل لألجيال
¢ الحوار فرصة مهمة لتطوير الشراكات 

في قطاع الفضاء وتعزيز التعاون العالمي
¢ الفضاء عامل محوري لتمكين مواصلة 

عمليات التطوير لتحسن جودة الحياة
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تــرأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم دبي »رعاه 
اهلل«، اجتماعــاً اســتثنائيًا لمجلــس الوزراء، 
عقــد فــي محميــة الــزوراء الطبيعيــة فــي 
إمارة عجمان بحضور ســمو الشــيخ مكتوم 
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
حاكــم دبــي، نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير المالية، والفريق ســمو الشــيخ سيف 
بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلس 

الــوزراء وزيــر الداخلية.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم.. »اعتمدنــا اليــوم 
فــي مجلــس الــوزراء إطالق منصــة وطنية 
ــي  ــتثمار ف ــة لالس ــل بوصل ــة تمث متكامل
ــة،  ــا المالي ــة كالتكنولوجي ــات حيوي قطاع
والســياحة، والتصنيــع، والطاقة المتجددة 
وغيرها، حيث تعمل المنصة التي تشــرف 
عليهــا وزارة االقتصــاد إبــراز الفــرص فــي 
كافــة هــذه القطاعــات للمســتثمرين مــن 

كل الفئــات«.
ــوم  ــا الي ــموه: »واعتمدن ــال س ــا ق كم
الالئحــة الوطنيــة للبنــاء فــي الدولــة، 
والتــي تشــمل معاييــر االســتدامة للطــرق 
والمبانــي والمســاكن وغيرهــا... الهــدف 
خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة 
الكربونية وتعزيز معايير االستدامة البيئية 

للبنــاء فــي دولــة اإلمــارات«.
وأضــاف ســموه: »واعتمدنا اليوم قرارًا 
لرفــع كفــاءة وجاهزية المنافــذ الحدودية 
ــات  ــز اإلمكاني ــرة، وتعزي ــق الح والمناط
ــا  ــتراطات بم ــراءات واالش ــد اإلج وتوحي
يتوافــق مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة 

األمنيــة فــي هــذا المجــال«.
بوصلة المستثمر األجنبي

الــوزراء  مجلــس  اعتمــد  وتفصيــاًل، 
األجنبــي  المســتثمر  بوصلــة  مشــروع 
والــذي  المســتهدفة،  القطاعــات  فــي 
يمثــل منصــة وطنيــة متكاملــة تهــدف 
ــة  ــي دول ــتثمارية ف ــة االس ــج للبيئ لتروي
ــة فــي  ــات الدول ــراز إمكان اإلمــارات، وإب
القطاعــات المســتهدفة مــن خــالل تحديد 
ــرص  ــراز الف ــاع وإب ــح كل قط ــرز مالم أب
والمجــاالت الحيويــة لالســتثمار المتوفــرة 
فيــه، وتقديــم معلومــات ذات أهميــة عن 
بيئة االستثمار،  واستعراض األفضلية التي 
يتمتع بها المستثمر حينما يختار االستثمار 
ــة اإلمــارات،  فــي قطــاع معيــن فــي دول
وذلــك من خــالل منصــة إلكترونيــة وأدلة 
وأدوات ترويجيــة تمثل بوصلة المســتثمر 
األجنبــي فــي قطاعــات محــددة، وهــي: 
التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، 
والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، واإلعالم والترفيه، 
والتجارة اإللكترونية، والسياحة، والفضاء، 
والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة 
العالجيــة، والطاقة المتجددة، والصناعات 
اإلبداعيــة، والمــدن الذكيــة، وغيرهــا مــن 
ــتوى  ــى مس ــتراتيجية عل ــات االس القطاع

الدولة.
الالئحة الوطنية للبناء

كمــا اعتمــد المجلــس الالئحــة الوطنية 
للبناء للدولة، والتي تشمل أدلة االستدامة 
للمبانــي، والطــرق، والمســاكن االتحادية، 
والدليل الوطني الستدامة المباني لمحوري 
التشــغيل والصيانــة، بمــا يضمــن تحقيــق 
مــن  اســتراتيجية  ومســتهدفات  نتائــج 
حيــث خفــض اســتخدام المــواد والمــوارد 
الطبيعيــة بنســبة ١٥%، وخفــض البصمــة 
الكربونيــة بنســبة ٥%، وخفــض الطاقة في 
الطــرق بنســبة ٤٥%، وخفــض الطاقــة في 
المبانــي والمســاكن بنســبة ٢٥%، وخفــض 
ودعــم   ،%١6 بنســبة  الميــاه  اســتهالك 

ــة  ــز هــذه األدل االقتصــاد األخضــر، وترك
ــة  ــود الدول ــم جه ــات تدع ــى 7 قطاع عل
لتعزيز مبادئ وأهداف االســتدامة، وهي: 
الطاقــة، المــواد والنفايــات، البيئة والتغير 
المناخــي، إدارة العمليــات، جودة الحياة، 
باإلضافــة إلــى الرفاهــة وراحة المســتفيد 

مــن هــذه المشــاريع.
تعزيز أنماط الحياة الصحية

كمــا اعتمــد مجلــس الــوزراء السياســة 
الوطنيــة لتعزيــز أنماط الحياة الصحية في 
الدولة، والتي تســتهدف تقليل المؤشرات 
المتعلقة باألنماط غير الصحية، وتحســين 
جــودة الحيــاة الصحيــة للفــرد والمجتمع، 
وخلــق بيئات صحيــة تعزز وتصون حقوق 
جميــع األشــخاص مــن كل األعمــار، ودعم 
بنــاء القدرات مــن خالل تقوية اإلمكانيات 
الهيكلية والمؤسســية والبشــرية واألنظمة 
الصحيــة وإعــادة توجيههــا لعمليــة الوقاية 
مــن األمــراض المرتبطة بنمــط الحياة غير 
الصحــي، وتشــجيع الشــراكات متعــدة 
ــة  ــالت الوقائي ــان التدخ ــات لضم القطاع
ــة  ــراض المرتبط ــاكل واألم ــة للمش الفعال
بنمــط الحيــاة غيــر الصحــي، وتوطيــد 
مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة مــن خــالل 
زيــادة وعــي أفــراد المجتمع بالســلوكيات 

الصحيــة الهادفــة لحيــاة صحيــة مديــدة.
مبادرة الصحة الذكية

وفي ســياق المشــاريع الصحيــة، اعتمد 
مجلــس الــوزراء مبــادرة الصحــة الذكيــة 
الشــاملة الهادفة لتطوير الخدمات الصحية 
فــي الدولــة من خــالل الشــراكة والتعاون 
بيــن مختلــف الجهات الصحيــة الحكومية، 
ومؤسســات القطاع الخــاص، والعمل على 
وضع وتحديث القواعد المنظمة الستخدام 
األســاليب والتقنيــات الحديثــة لتقديــم 
ــة،  ــة المتقدم ــة الرقمي ــات الصحي الخدم
بمــا يضمــن تعزيــز جهــود الدولــة وكفاءة 
األجهزة الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في 
هــذا المجــال، وتشــمل االستشــارة الطبية 
والتشــخيص، ووصــف وصــرف المنتجــات 

الطبيــة، وإجــراء التدخــالت الطبيــة عــن 
بعــد، والمتابعــة والرقابة الطبية عن بعد، 
ووضع ضوابط وشــروط تقديــم الخدمات 

الصحيــة عــن بعد بنســبة ١٠٠%.
حملة اإلمارات نظيفة

كمــا اعتمــد المجلــس إطــالق مبــادرة 
ــع  ــًا م ــة«، تزامن ــارات نظيف ــة »اإلم حمل
 ٥ الموافــق  للتطــوع،  العالمــي  اليــوم 
ــي  ــة الت ــدف الحمل ــمبر ٢٠٢٢، وته ديس
تطلقهــا وزارة تنميــة المجتمــع ووزارة 
ــام  ــر المناخــي والبيئــة لمــدة ١٠ أي التغي
متتاليــة وتســتمر حتــى ١٥ ديســمبر، إلــى 
مشاركة المسؤولين ومعالي الوزراء وفرق 
عمل الجهات االتحادية والمحلية للتطوع، 
بتنظيــف الوجهات الســياحية فــي الدولة، 

بالتعــاون مــع مجموعــة عمــل اإلمــارات 
للبيئــة، وتعمــل المبادرة علــى تعزيز دور 
ــة فــي دعــم  موظفــي الحكومــة االتحادي
ــة  ــي ونشــر ثقاف ــل التطوع مســيرة العم
ــود  ــة، وجه ــف البيئ ــم مل ــوع، ودع التط
 ،»COP٢8« الدولــة الســتضافة مؤتمــر
باإلضافــة إلى المشــاركة فــي حملة أجمل 

شــتاء فــي العالــم.
تنظيم مشتريات الحكومة االتحادية

وفي الشؤون التشريعية وافق المجلس 
ــي شــأن  ــون اتحــادي ف ــى إصــدار قان عل
ــة،  ــة االتحادي ــتريات الحكوم ــم مش تنظي
وذلــك بهــدف حوكمــة اإلطــار التشــريعي 
لعمليــات الشــراء فــي الحكومــة، وتوحيد 
ــي  ــراء ف ــاليب الش ــد وأس ــم قواع وتنظي

جميــع الجهــات االتحاديــة، والتأكــد مــن 
أن أنشــطة المشتريات وتقييمها تتم وفق 
أعلى معايير الجــودة والمقاييس والتنمية 
المســتدامة، والتركيز على دعم المنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة واالقتصــاد الوطني، 
وخدمــة دولــة اإلمارات وأجندتهــا الرامية 
إلى تحقيق اقتصاد مســتدام، يســتند على 

المعرفــة، والتنافســية والخبرة.
المنح السكنية

كمــا اطلــع المجلــس علــى دراســة 
ــة حــول ســقف الدخــل الشــهري  تفصيلي
ــكنية  ــح الس ــاعدات والمن ــات المس لطلب
ــكان،  ــد لإلس ــيخ زاي ــج الش ــن برنام ضم
والمقترحــات المقدمــة لدراســة بعــض 
الفئــات والحــاالت التــي تتطلــب مراعاتها 
لبعض حاالت منح اإلسكان لفئة المواطنين 
ــر المســتوفين  ذو الدخــل المحــدود وغي
لشروط القروض، واالستجابة لطلبات فئة 
المواطنيــن الذين يزيد دخلهم عن ســقف 
اســتحقاق المنحــة، وفق معاييــر وضوابط 
يتم التنســيق بشــأنها مع الجهــات المعنية 

بهــذا الشــأن.
ــتعرض  ــة، اس ــي الشــؤون الحكومي وف
مجلس الــوزراء توصيات المجلس الوطني 
االتحــادي فــي شــأن سياســة وزارة الصحة 
ــز الصحــة  ــة المجتمــع بشــأن تعزي ووقاي
النفســية فــي الدولــة، واعتمــد المجلــس 
ميزانيــة كل من الهيئة االتحادية للضرائب 
للمعاشــات  العامــة  الهيئــة  وميزانيــة 
والتأمينات االجتماعية وذلك للسنة المالية 
٢٠٢٣، كمــا اطلــع المجلــس علــى تقريــر 
وزارة الثقافة والشباب بشأن االستراتيجية 
الوطنيــة للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة 
٢٠٢١-٢٠٣١، وتقريــر إنجــازات وأعمــال 
جهــاز اإلمــارات لالســتثمار خــالل الفتــرة 

مــن ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلــى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.
كمــا وافــق المجلــس على إصــدار عدد 
مــن التشــريعات الحكوميــة، ومنهــا قــرار 
بشــأن المنافــذ والمناطق الحــرة بالدولة، 
وتعديــل الالئحة التنفيذية بشــأن خدمات 

المعلومات االئتمانية، وتعديل قرار مجلس 
ــوزراء بشــأن خدمــات وزارة االقتصــاد  ال
المتعلقــة بمدققــي الحســابات، وإصــدار 
قــرار بشــأن تحديــث خدمــات اإلعالنــات 
القضائيــة التــي تتــم مــن خــالل الشــركات 
والمؤسسات الخاصة ضمن خدمات وزارة 
العــدل، كمــا وافــق المجلــس علــى إصدار 
قــرار بشــأن إعــادة تنظيم تقديــم خدمات 
التدريــب والتطويــر المقدمة من مؤسســة 

اإلمــارات للخدمــات الصحية.
اتفاقيات دولية

وافــق  الدوليــة،  العالقــات  وفــي 
ــة  ــى اتفاقي ــق عل ــى التصدي ــس عل المجل
ــة وكل مــن حكومــة  بيــن حكومــة الدول
جمهوريــة نيجيريــا الفيدراليــة، وحكومــة 
مملكــة ليســوتو، وحكومــة مملكــة تونغــا 
فــي شــأن الخدمات الجوية بيــن أقاليمهما 
وفيمــا ورائهمــا، كما وافق علــى التصديق 
علــى بروتوكــول لتعديــل االتفاقيــة بيــن 
حكومــة الدولــة وحكومــة بربــادوس فــي 
شأن الخدمات الجوية بين األقاليم الخاصة 
بهما وفيما ورائهما، والتوقيع على اتفاقية 
بين حكومة الدولة وحكومة تركمانســتان 
فــي شــأن التعــاون والمســاعدة المتبادلــة 

فــي المســائل الجمركيــة.
ــام  ــى انضم ــس عل ــق المجل ــا واف كم
الدولــة التفاقيــة بيجيــن بشــأن قمــع 
المتعلقــة  المشــروعة  غيــر  األفعــال 
بالطيــران المدنــي الدولــي لســنة ٢٠١٠، 
الدولــي  للتحالــف  الدولــة  وانضمــام 
للوجبــات المدرســية، والــذي يهــدف 
إلــى دعــم البلــدان إلعــادة إنشــاء برامج 
فعالة للوجبات المدرسية، والوصول إلى 
األطفــال الضعفــاء فــي البلــدان منخفضة 
ــى  ــة إل ــث تســتهدف الدول الدخــل، حي
تعزيــز الجهــود الوطنيــة فــي دعــم توافر 
الغــذاء وتنوعــه والمســاهمة فــي برامج 
الوجبــات الغذائيــة على مســتوى العالم، 
من خالل المؤسسات والهيئات اإلنسانية 

والخيريــة بالدولــة. وام

خالل اجتماع استثنائي في محمية الزوراء بإمارة عجمان
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد منصة متكاملة 

لالستثمار في القطاعات الحيوية والالئحة الوطنية للبناء

سموه: المنصة تعمل على إبراز الفرص للمستثمرين من كل الفئات في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية والسياحة والتصنيع  
نائب رئيس الدولة: الالئحة الوطنية للبناء تشمل معايير االستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف وعبداهلل بن زايد ومحمد القرقاوي 

ضمن أجندة اجتماع المجلس:
- اعتماد منصة وطنية تمثل بوصلة المستثمر األجنبي.
- اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة.

- اعتماد مبادرة الصحة الذكية الشاملة.
- اعتماد الالئحة الوطنية للبناء للدولة.

- إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات 
الحكومة االتحادية.

- المصادقة على 4 اتفاقيات واالنضمام التفاقية 
بيجين في مجال الطيران المدني.

- الموافقة على إطالق مبادرة حملة »اإلمارات 
نظيفة« تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.
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محمد بن راشد في حديث مع سيف بن زايد بحضور مكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي
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محمد بن راشد: الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة 
الكربونية وتعزيز معايير االستدامة البيئية للبناء في الدولة 

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف وعبداهلل بن زايد ونهيان بن مبارك وعدد من الوزراء
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محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم قرارًا لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ 
الحدودية والمناطق الحرة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية 

محمد بن راشد خالل ترؤسه االجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف وعبداهلل بن زايد وعدد من الوزراء
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أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي »رعاه 
اهلل«، الــدورة الثالثــة لحملــة »أجمل شــتاء 
فــي العالــم«، وذلــك خــالل تــرأس ســموه 
اجتماعــًا اســتثنائيًا لمجلــس الــوزراء، عقــد 
فــي محميــة الــزوراء الطبيعيــة فــي إمــارة 
عجمــان بحضــور ســمو الشــيخ مكتــوم بن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكم 
دبــي، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الماليــة، والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

ــر الداخلية. وزي
وأكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم أن السياحة مقوم رئيسي 
من مقومات المنظومة االقتصادية الشاملة، 
ومســاحة ممتــدة للشــراكات المثمــرة بين 
مؤسســاتنا الوطنيــة االتحاديــة والمحليــة، 
وازدهارهــا يمثــل ثمرة التعــاون البناء بين 

القطاعيــن الحكومي والخاص.
وقــال ســموه: »ترأســت اليــوم إجتماعًا 
لمجلــس الــوزراء فــي محميــة الــزوراء في 
ــه الموســم  ــا خالل إمــارة عجمــان.. أطلقن
الجديــد مــن حملــة الســياحة الوطنيــة 
الداخلية “أجمل شتاء في العالم«.. عجمان 
الرمــال البيضــا.. والحصن األحمــر.. وجبال 
مصفــوت.. ووديــان المنامــة.. هــي محطة 

انطــالق الحملــة هــذا العــام«.
كمــا قــال ســموه: »عجمــان دار األمــان 
شهدت نقلة ســياحية واقتصادية وعمرانية 
بإشــراف أخي حميد بن راشــد حفظه اهلل.. 
وبعمــل ميدانــي جــاد مــن الشــيخ عمــار 
ــة  ــادات إماراتي ــه.. قي ــد وإخوان ــن حمي ب
شــابة نفاخــر بهــم.. وحكمــة فــي الحكــم 
ــي  ــر ف ــكل خي ــد تقودهــم ل للشــيخ حمي

خدمــة البــالد والعبــاد«.
وأضــاف ســموه: »حملــة أجمــل شــتاء 
فــي العالــم التي نطلقها حققــت زيادة في 
الســياحة الداخليــة بنســبة ٣6% فــي ٢٠٢١ 
لتصــل ١.٣ مليــون ســائح داخلــي.. هدفنــا 
إبــراز جمــال اإلمــارات.. وقراهــا ووديانهــا 
وجبالهــا.. وروعــة برهــا وبحرهــا.. وأهــم 
مــن ذلــك قيــم أهلهــا.. وشــعار هــذا العام 
هو »موروثنا«.. لنشــر قيم أجمل شعب«.

أجمل شتاء في العالم
وتفصيــاًل، تنطلــق الــدورة الثالثــة مــن 
ــي  ــم، والت ــي العال ــة أجمــل شــتاء ف حمل
تســتهدف تنشــيط ودعــم الســياحة داخــل 
دولــة اإلمــارات واســتقطاب الســواح حول 
العالــم، لالســتمتاع بجمــال الشــتاء ودعــم 
المشــاريع الوطنيــة الســياحية فــي إمارات 
ــا  ــن نوعه ــة م ــر حمل ــون أكب ــة لتك الدول
الداخليــة  الســياحة  تنشــيط  تســتهدف 
ــاء  ــف أنح ــن مختل ــياح م ــذاب الس واجت
العالــم لالســتمتاع بشــتاء اإلمــارات، وكل 
ــة  ــا الدول ــي توفره ــات الجــذب الت مقّوم
لزوارهــا لقضــاء أوقات مميــزة، تجمع بين 

ــة،  ــز فــي الدول ــاخ الممي االســتمتاع بالمن
وزيــارة أهــم معالــم اإلمــارات الترفيهيــة 
والثقافيــة والطبيعيــة، وممارســة العديــد 
مــن األنشــطة، وصناعــة أجمــل الذكريات.

موروثنا
وتحمــل حملة أجمل شــتاء فــي دورتها 
الثالثــة شــعار »موروثنا« لتبرز هــذا العام، 
مقومــات المــوروث والهويــة الوطنيــة، 
ومنظومة القيم اإلماراتية األصيلة المتوارثة، 
والضاربــة بجذورهــا فــي تكويــن المجتمع 
المحلــي، والتي حملها اآلبــاء عن األجداد، 

ويتوارثهــا األبنــاء واألجيــال الالحقــة، فــي 
نســق تلقائــي يتســم باالســتدامة، ودعــم 

كامــل مــن مختلــف مؤسســات الدولة.

فرص استثنائية وجاهزية 
وستضع المؤسسات والمرافق والمعالم 
ــراث  ــة والت ــة بالثقاف ــياحية، والمعني الس
خصوصــًا، كامــل إمكانيتهــا أمــام الزائريــن 
لتقديــم برامــج مميــزة خــالل فتــرة حملة 
أجمــل شــتاء فــي العالــم بدورتهــا الثالثــة، 
تحتفــي بالموروث المحلــي، وتعكس أبرز 

مالمــح الهويــة الوطنيــة، ومنظومــة القيــم 
الراســخة والســائدة في مجتمــع اإلمارات، 
متيحــة فرصًا اســتثنائية لالســتمتاع بجمال 
اإلمارات.. وخوض تجارب مليئة بالتفاصيل 
الثريــة واالستكشــاف، بمــا يعكــس حــرص 
دولــة اإلمــارات علــى تعريــف العالــم 
ــة،  ــة للدول ــة والتراثي ــة الثقافي بالخصوصي
ــى  ــا عل ــة وحضوره ــا الناعم ــزز قوته ويع
المســتوى الدولي، ويرسخ مكانتها كوجهة 
سياحية رئيسية في العالم، باعتبار أن تلك 
الخصوصيــة هــي المالمح الثابتــة واألصيلة 

فــي مجتمــع اإلمــارات المنفتح علــى كافة 
الثقافات، المواكب لعصره.. المتطلع دائمًا 

لمســتقبل أفضل.
دفء إنساني واستيعاب لثقافات العالم

كمــا تبــرز حملة أجمل شــتاء في العالم 
ــة  ــة المضياف ــاني، والطبيع ــدفء اإلنس ال
للمجتمــع اإلماراتــي الــذي يتســم بالكــرم 
ــخ  ــا يرس ــر، بم ــول اآلخ ــامح، وقب والتس
مكانــة اإلمــارات كوجهة ســياحية رئيســية 
علــى المســتوى العالمــي، وتعزيــز فكــرة 
االنتمــاء واالرتباط بالمــكان وإبراز المعالم 

الســياحية لــكل امارة، وخصوصــًا في فصل 
الشــتاء الــذي تتميــز بــه دولــة اإلمــارات، 
انطالقــًا من المشــاريع الطموحة في قطاع 

الســياحة الواعــد بالفــرص.

دعم المنظومة السياحية
ــي  ــتاء ف ــل ش ــة أجم ــتهدف حمل وتس
العالــم، فــي دورتهــا األحــدث تعزيز تنويع 
االقتصاد الوطني ودعم المنظومة السياحية، 
وتوفيــر تجربــة مميــزة للــزوار مبنيــة على 
التنــوع الســياحي، حيــث حققــت الحملــة 
فــي دورتهــا الثانيــة العــام الماضــي نتائــج 
ــار  ــق ١.٥ ملي ــي تحقي ــت ف ــزة تمثل ممي
درهــم كعوائــد خــالل شــهر واحــد فقــط، 
فيمــا ارتفــع عدد الســواح المحلييــن ألكثر 
مــن ١.٣ مليــون ســائح بزيــادة بلغــت ٣6% 
مقارنة بالنســخة األولــى للحملة، وحققت 
زيادة بنســبة ٥٠% في عدد نزالء المنشــآت 

وام الفندقية. 

الحملة حققت زيادة في السياحة الداخلية بـ36% في 2021 لتصل 1.3 مليون سائح داخلي
محمد بن راشد يطلق من محمية الزوراء بعجمان حملة 

أجمل شتاء في العالم بدورتها الثالثة

سموه: السياحة مقوم رئيسي من مقومات المنظومة االقتصادية ومساحة للشراكات المثمرة بين مؤسساتنا الوطنية 
نائب رئيس الدولة: ازدهار السياحة يمثل ثمرة التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص

محمد بن راشد خالل اطالقه حملة أجمل شتاء في العالم بحضور مكتوم بن محمد وسيف وعبداهلل بن زايد وعدد من الوزراء

محمد بن راشد: هدفنا إبراز جمال اإلمارات وقراها ووديانها وشعار هذا العام هو موروثنا لنشر قيم أجمل شعب 

سموه: عجمان الرمال البيضاء والحصن األحمر وجبال مصفوت ووديان المنامة هي محطة انطالق الحملة هذا العام
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نائب رئيس الدولة: عجمان شهدت نقلة سياحية واقتصادية بإشراف 
حميد بن راشد وبعمل ميداني جاد من عمار بن حميد وإخوانه  
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التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــوزراء  ــة رئيــس مجلــس ال مكتــوم نائــب رئيــس الدول
حاكــم دبــي “رعــاه اهلل”، أمــس أخــاه صاحــب الســمو 
ــس  ــو المجل ــي، عض ــد النعيم ــن راش ــد ب ــيخ حمي الش

األعلــى حاكــم عجمــان.
جــاء ذلــك بمناســبة انعقــاد اجتمــاع مجلــس الــوزراء 

أمــس فــي محميــة الــزوراء بإمــارة عجمــان.
وتبــادل ســمّوهما، خــالل اللقــاء، األحاديــث األخوية 
حــول عــدد مــن القضايا التي تهــم الوطــن والمواطنين، 
ــي  ــاملة الت ــة الش ــيرة التنمي ــز مس ــى تعزي ــة إل إضاف
تشــهدها الدولــة فــي جميــع المجاالت في ظــل القيادة 
الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل”.
ــى  ــم عل ــى عــز وجــل أن يدي ودعــا ســموهما المول
دولــة اإلمارات نعــم األمن واالســتقرار والرخاء ويوفق 
قيادتهــا فــي العمــل لــكل مــا فيه الخيــر للوطن وشــعبه 
كمــا تنــاول اللقــاء عــددًا مــن الموضوعــات المتعلقــة 
بســبل توفيــر جميــع مقومــات العيش الكريــم للمواطن 
فــي ضــوء إطالق »نحــن اإلمارات ٢٠٣١«، التي تشــّكل 
ــن  ــتكمل م ــة تس ــل وطني ــة عم ــدة وخط ــة جدي رؤي
خاللهــا دولــة اإلمارات مســيرتها التنمويــة للعقد القادم 
ــن  ــذه م ــم تنفي ــا يت ــة، وم ــًا المقبل ــو الـــ٥٠ عام ونح
ــة  ــات الحيوي ــاء بشــتى القطاع ــة لالرتق خطــط طموح
مــن أجــل رفعــة الوطــن وتحقيــق الرخــاء واالســتقرار 

والســعادة للمواطــن.
حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن 
ــس  ــب رئي ــي نائ ــم دب ــب حاك ــوم نائ ــد آل مكت راش
ــار  ــمو الشــيخ عم ــة وس ــر المالي ــوزراء وزي ــس ال مجل
بــن حميــد النعيمــي ولــي عهــد عجمــان والفريق ســمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلس 
ــن  ــان ب ــي الشــيخ نهي ــة، ومعال ــر الداخلي ــوزراء وزي ال
ــدد  ــش، وع ــامح والتعاي ــر التس ــان وزي ــارك آل نهي مب

مــن الشــيوخ والــوزراء.وام

كشــفت مؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم 
ــن المشــاركين  ــة المتحدثي ــة عــن قائم للمعرف
ــذي تنظمــه  فــي “ملتقــى شــباب المعرفــة” ال
المؤسســة تحــت رعايــة ســمو الشــيخة لطيفــة 
بنــت محمــد بــن راشــد آل مكتوم رئيســة هيئة 
ــس  ــو مجل ــي وعض ــي دب ــون ف ــة والفن الثقاف
ــم المتحــدة  ــج األم ــع برنام ــي بالشــراكة م دب
اإلنمائــي حضوريــا يومي 6 و7 ديســمبر الحالي 

وافتراضيــًا يومــي 8 و٩ مــن الشــهر نفســه.
وتضــم القائمــة نخبــة مــن أبــرز المتحدثيــن 
فــي العالــم العربــي؛ منهــم معالــي شــما بنــت 
ســهيل المزروعي وزيرة دولة لشــؤون الشــباب 
ومعالــي الدكتــور أشــرف صبحي وزير الشــباب 
والرياضــة المصــري وخالــد عبدالشــافي مديــر 
المركــز اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي للــدول العربيــة وهــو خبيــر ومحاضر 
ــة  ــا المعرف ــة بقضاي ــات ذات الصل ــي الفعالي ف
والتحليل اإلحصائي وبناء المؤشــرات والنمذجة 
ونظــم المحــاكاة والدكتــور هانــي تركــي مديــر 
مشــروع المعرفــة لــدى برنامج األمــم المتحدة 
اإلنمائــي والخبير في مجالي اإلحصاء والمعرفة 
مــن أجــل التنميــة والدكتــورة جنــى بو رســالن 
محاضــرة ومتحدثــة تحفيزيــة إضافة إلــى كونها 
صانعــة محتــوى عربــي تركــز علــى موضوعــات 
التعليــم وعلــم النفــس وفارس العلمي مؤســس 
ورئيــس تنفيذي في “انترناشــيونال ســتراتيجيك 

مانجمنت” ومستشــار خاص وخبير في منظومة 
ريــادة األعمــال لــدى البنــك الدولــي والدكتــور 
ســمير كيشــور منســق برنامــج الماجســتير فــي 
علــم الروبــوت فــي جامعــة “ميدلســكس” فــي 

دبي.
ــؤولة  ــي مس ــا عل ــة جافي ــم القائم ــا تض كم
ارتبــاط لــذوي الهمــم برنامــج األمــم المتحــدة 
ــة  ــدول العربي ــي لل ــب اإلقليم ــي المكت اإلنمائ
التخطيــط  رئيــس  غطــاس  خالــد  والدكتــور 
والعمليــات فــي الشــرق األوســط لــدى شــركة 
“سانوفي لألدوية” وخديجة الشريف مستشارة 
حماية الطفل والصحة النفســية والدعم النفسي 
 ChildFund International واالجتماعــي في
ــي  ــة ف ــج اقتصادي ــة برام ــج مقدم ــا حجي وماي
الشــرق لألخبار وعائشــة الرميثي رئيس مجلس 
الشــباب فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي وخالد 
لوتــاه طبيــب عيــون ومــالزم أول ومتطــوع 
ــول  ــج اإلنترب ــج برنام ومحمــد الشامســي خري
العالمــي األول لقادة الشــرطة الشــباب ونجيب 
خنافــر شــريك ومؤســس OasisX ونوفــر رمول 
مقدمــة برامــج تلفزيونيــة فــي مؤسســة دبــي 
لإلعــالم وأميرة محمد مقدمــة برامج تلفزيونية 
وحــازم إبراهيــم مترجــم وصحفــي في الشــرق 
لألخبار وأحالم ســعيد ممثلة للشــباب ومدافعة 
عــن حقــوق اإلنســان ودعــاء الفرايــة مهندســة 
ــر برامــج فــي  ــم يحيــى مدي ــة وإبراهي كيميائي

منظمــة ســالم الفــن اللبنانية وغنــى هيكل قائد 
لطــرف مراقبــة خارجــي على برنامــج “مكاني” 
فــي اليونيســيف باألردن والجميل عوده ناشــط 
شــبابي وحقوقــي وجــود خطــاب عالــم بيانــات 
ومهنــدس برمجيــات وقيــس المقرشــي الرئيــس 
ــوظ  ــان محف ــبابية وري ــة ش س ــذي لمؤسَّ التنفي
عضــو المجلــس االستشــاري لبرنامــج القيــادات 

الشــابة فــي لبنــان.
ــذي  ــة” ال ــى شــباب المعرف ــر أن “ملتق يذك
تنظمــه المؤسســة في إطار حرصهــا على تحفيز 
التميــز المعرفــي لــدى األجيــال الشــابة ســيقام 
حضوريــا يومــي 6 و7 ديســمبر وافتراضيا يومي 
ــه إلتاحــة نطــاق أوســع  8 و٩ مــن الشــهر ذات

مــن المشــاركات مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
ــات  ــن الجلس ــلة م ــى بسلس ــل الملتق ويحف
الشــبابية مــن ضمنهــا  النقاشــية والحلقــات 
جلســة الفائزيــن بـ”جائــزة محمد بن راشــد آل 
مكتــوم للمعرفة” وجلســة اللقــاءات التحضيرية 

ــادات الشــابة. ــي للقي ــاع العرب لالجتم
كمــا يشــهد الملتقــى جلســة حــول “مؤشــر 
ــه  ــم نتائج ــتعراض أه ــي” الس ــة العالم المعرف
ومناقشة دوره في نشر المعرفة واإلضاءة على 
واقعهــا حــول العالــم وإبــراز أهميــة الشــراكة 
ــي  ــي ف ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــع برنام م
ــة  ــة العربي ــة بالمنطق ــة والتنمي ــم المعرف دع

والعالــم.وام

محمد بن راشد يلتقي حاكم عجمان ويتبادالن األحاديث 
األخوية حول عدد من القضايا تهم الوطن والمواطنين 

»محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة« تكشف عن قائمة المتحدثين في »ملتقى شباب المعرفة«

محمد بن راشد خالل لقائه حميد النعيمي بحضور عمار النعيمي 
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شــهد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، ولــي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
رئيس مجلس أمناء مؤسســة دبي للمســتقبل، توقيع 
ــي  ــرات دب ــن “مختب ــاون بي ــراكة وتع ــات ش اتفاقي
للمســتقبل” التابعة لمؤسســة دبي للمســتقبل، وكل 
مــن “طيــران اإلمــارات” و”دي بي ورلــد” و”دناتا”، 
ــي  ــتقبل ف ــات المس ــدث تقني ــف أح ــدف توظي به
ــران والخدمــات اللوجســتية  ــر قطاعــات الطي تطوي

بدبــي ودولة اإلمــارات.
ــل  ــى تفعي ــة إل وتهــدف هــذه الشــراكات الوطني
مخرجــات “برنامــج دبــي للروبوتــات واألتمتة” الذي 
تــم إطالقــه في ســبتمبر الماضي بهدف تســريع تبني 
هــذه التطبيقــات التكنولوجيــة المتقدمة في مختلف 
القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية، ودعــم ٥ مجــاالت 
مستقبلية لألبحاث والتطوير تشمل اإلنتاج والتصنيع، 
الســياحة وخدمــات المتعامليــن، والرعايــة الصحيــة، 
ــات اللوجســتية  ــل، والخدم وتحســين ظــروف العم
ــن أفضــل ١٠  ــي ضم ــل دب ــل جع ــن أج ــل، م والنق
مــدن عالميــة لتكنولوجيــا الروبوتــات واألتمتــة مــن 
خــالل تبنــي وتطويــر تكنولوجيــا الروبوتــات وتمكين 
المواهــب الوطنية وابتكار حلول ومنتجات وخدمات 

جديــدة فــي هــذا القطــاع.
حضــر حفــل التوقيــع إلــى جانــب ســموه كل مــن 
معالــي محمد عبــداهلل القرقاوي وزير شــؤون مجلس 
الــوزراء العضــو المنتــدب لمؤسســة دبي للمســتقبل، 
ومعالــي عمــر ســلطان العلمــاء وزيــر دولــة للــذكاء 
االصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمــل 
عــن بعــد، نائــب العضــو المنتــدب لمؤسســة دبــي 
للمســتقبل، وســعادة ســلطان أحمد بن ســليم رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي 
ورلــد”، وعــادل الرضــا الرئيــس التنفيــذي للعمليــات 
فــي طيران اإلمارات، وســتيف ألين الرئيس التنفيذي 
لـــ “دناتــا”، وســعادة خلفــان جمعــة بلهــول الرئيــس 

التنفيــذي لمؤسســة دبي للمســتقبل.
ــذه  ــاء أن ه ــلطان العلم ــر س ــي عم ــد معال وأك
ــة  ــي ودول ــة دب ــز مكان ــهم بتعزي ــراكات ستس الش
اإلمــارات كمختبــر عالمــي مفتوح ألحــدث التقنيات 
واالبتــكارات، وذلــك تماشــيًا مع رؤية قيــادة الدولة 
لجعلهــا وجهــة عالمية للشــراكات المثمــرة والبحث 

والتطويــر وتصميــم المســتقبل.
وقــال إن توظيف الروبوتــات واألتمتة والتقنيات 
المســتقبلية فــي القطاعــات الرئيســية يعــزز النمــو 
االقتصــادي في الدولــة ويدعم تنافســيتها وجاذبيتها 
لتأســيس وتوسيع األعمال التجارية وتوفير الخدمات 

اللوجســتية لطرق التجــارة الدولية.

التقنيات واالبتكارات
وتهدف الشراكة بين “ مختبرات دبي للمستقبل” 
ــف أحــدث  ــر وتوظي ــى تطوي ــد” إل ــي ورل و”دي ب
التقنيات واالبتكارات في قطاع الخدمات اللوجستية، 
ــي  ــي اقتصــاد المســتقبل بدب ــادة مســاهمته ف وزي
ودولــة اإلمــارات، وزيــادة مرونــة سالســل التوريــد 

فــي التعامــل مــع التحديات المســتقبلية.
حيث ســتوفر “مختبرات دبي للمســتقبل” مساحة 
مفتوحــة لتجريــب وتنفيذ أحــدث تقنيــات العمليات 
اللوجســتية إضافــة إلــى تطويــر حلول مســتقبلية غير 
مســبوقة ترّكــز علــى توظيــف التكنولوجيــا والــذكاء 
االصطناعي وتخزين وتحليل البيانات الضخمة وتقنية 
البلــوك تشــين فــي ابتــكار حلــول نوعية الســتمرارية 
سالســل التوريــد ونظم نقــل ومناولة وتخزين الســلع 
باالعتماد على األتمتة والعمليات الذكية واستشــراف 
الســيناريوهات المســتقبلية المثلــى آلليــات وأنمــاط 
العمــل ضمــن مختلف محطات عمل “دي بي ورلد”.

ــى  ــة عل ــة المقبل ــز خــالل المرحل وســيتم التركي
مشــروع تطويــر اآلليــات الكهربائيــة الذكيــة ذاتيــة 

ــل  ــئ كبدي ــات الموان ــي عملي ــا ف ــادة لتوظيفه القي
مســتدام للشــاحنات العاملة حاليًا، بما يحقق فوائد 
عديــدة أبرزهــا خفــض التكلفــة، وتقليــل احتياجات 
الصيانــة، وتقليــص هامــش الخطــأ والمخاطــر علــى 
كــوادر العمــل واألفــراد، وتوفيــر أســطول مركبــات 

مســتدامة خاليــة مــن االنبعاثــات.
كمــا ســيتم العمــل ضمــن “مختبــرات دبــي 
للمســتقبل” علــى تصميــم وتطويــر أنظمــة روبوتية 
الســتخدامها فــي أتمتة المســتودعات، باإلضافة إلى 
تطويــر وأتمتــة األنظمــة المســاندة كأنظمــة الصحة 

والســالمة والبيئــة وغيرهــا.
وحول أهمية هذه الشــراكة، قال ســعادة سلطان 
بــن ســليم رئيس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
لمجموعة “دي بي ورلد”.. “ تشــكل هذه االتفاقية 
أولوية قصوى بالنسبة لنا، السيما في هذه المرحلة 
ــداد  ــاءة سلســلة اإلم ــا تحســين كف ــّد فيه ــي ُيع الت
والتوريــد أمــرًا حيويــًا، وســنبذل فــي دي بــي ورلــد 
بالشــراكة مــع مؤسســة دبــي للمســتقبل كل الجهود 
ــة  ــق اإلنجــازات النوعي الستكشــاف الفــرص وتحقي
فــي شــتى المجــاالت، عبــر التكامــل مــع المنظومــة 
الحكوميــة الذكيــة واالســتفادة مــن زخــم التطويــر 
واالبتــكار الشــامل لتحويــل اقتصــاد دولــة اإلمــارات 
إلــى النمــوذج الرقمــي والذكــي وقد أصبحنــا بحكم 
ــة، فــي طليعــة  ــن التجــارة الذكي ــا فــي تمكي دورن
المؤسســات الرائــدة فــي تطويــر التكنولوجيــا التــي 
ــنعمل  ــتية، وس ــة اللوجس ــتقبل الصناع ــم مس ترس
اســتنادًا إلــى قــدرات أنظمتنــا علــى تكريــس مكانــة 
دولــة اإلمــارات ودبــي لتكــون مركــًزا تجارًيــا عالمًيا 
فــي تبنــي التقنيــات الرقميــة المتقدمة. وقــد نجحنا 
ــارة  ــة التج ــات ممارس ــي استشــراف آلي ــل ف بالفع
والخدمــات اللوجســتية عبــر منتجاتنــا التكنولوجيــة 
المبتكــرة؛ وفــي مقدمتهــا مشــروع “هايبرلــوب”، 
وأنظمة تخزين البضائع في المستودعات المؤتمتة، 
وحلولنا الذكية مثل دبي التجارية، منصة “كارجوز” 

ومنصــة “ســي ريــت” وخدمــات “تحالــف الشــحن 
الرقمــي”. ونقــوم حاليًا بإيجاد حلــول مبتكرة برؤية 
مســتقبلية لعالم “ميتافيــرس” للتغلب على تحديات 

سلســلة اإلمــداد والتوريــد علــى أرض الواقع”.
وأضــاف “ تقــوم فرقنــا بشــكل متواصــل بالبحث 
والتطويــر لرقمنة األســاليب اليدويــة والتقليدية في 
ــال علــى ذلــك مشــروع  ــا اللوجســتية، ومث عملياتن
شــاحنات محطــة الحاويــات الكهربائيــة والــذي يعد 
إنجــازًا نوعيــًا ونموذجــًا لتحويــل أصولنــا وتعزيزهــا 
بالتقنيــات الحديثــة، لتصبــح جــزءًا مــن منظومتنــا 
الذكيــة التــي ستســاهم فــي الحد من التقلبــات التي 
تشــهدها سلســلة اإلمــداد والتوريــد، وتعزيــز كفاءة 

تدفــق حركــة التجــارة حــول العالــم”.

حلول مبتكرة
وتهــدف اتفاقيــة الشــراكة التــي تــم توقيعهــا بين 
“مختبــرات دبــي للمســتقبل” و”طيــران اإلمــارات” 
إلــى تعزيــز التعــاون المشــترك فــي توظيــف أحدث 
حلــول الروبوتــات وأنظمــة األتمتــة لتطويــر حلــول 
مبتكرة لتجربة المسافرين، وتعزيز كفاءة واستدامة 

عمليــات الشــحن الجــوي والعمليــات األرضية.
ــرات  ــتوفر “مختب وبموجــب هــذه الشــراكة، س
دبــي للمســتقبل” الدعــم لتطويــر عمليــات البحــث 
والتطويــر واالختبار وتنفيذ المشــاريع التجريبية بما 
فــي ذلــك روبــوت مســؤول عــن تســجيل الوصــول 
يســتخدم تقنيــة التعــرف علــى الوجــه ويتفاعــل مع 
المســافرين، وكذلــك روبــوت يقــّدم الخدمــة فــي 
ــول المبتكــرة  ــا ســتعمل الحل صــاالت المطــار. كم
علــى تحســين رضــا العمــالء من خــالل توفيــر رحلة 

أكثــر سالســة فــي المطــار.
كمــا تهــدف طيــران اإلمــارات مــن خــالل هــذا 
التعــاون إلــى تطويــر نظامهــا اآللــي الخــاص إلدارة 
المســتودعات، وزيــادة كفــاءة العمليــات الداخليــة 
ــة.  ــا البيئي ــق أهدافه ــتدامة، وتحقي ــر االس ومعايي

وســتعمل مــع “مختبــرات دبــي للمســتقبل” علــى 
تطويــر نظام مســتقل لنقــل األمتعة، ونّقــاالت ذاتية 
القيــادة لتخزيــن الحمــوالت، مما يســاعد على جعل 

العمليــات أكثــر أماًنــا وكفــاءة وموثوقيــة.
وتهــدف هــذه الجهود إلــى تعزيز ريــادة “طيران 
اإلمــارات” عالميــًا من خــالل تقديم تجربــة متكاملة 
للمســافرين علــى متــن رحالتهــا، وزيــادة اســتخدام 
الروبوتــات فــي مطــار دبــي الدولــي لتقديــم تجربة 
ســفر متميزة، وبما يســهم بتحقيق أهداف “برنامج 
ــمو  ــه س ــذي أطلق ــة” ال ــات واألتمت ــي للروبوت دب
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
بهــدف جعــل دبــي ضمــن أفضــل ١٠ مــدن عالميــة 
لتكنولوجيــا الروبوتــات واألتمتــة مــن خــالل تبنــي 
وتطويــر تكنولوجيــا الروبوتــات وتمكيــن المواهــب 
الوطنيــة وابتــكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة.

وقــال عــادل الرضــا الرئيــس التنفيــذي للعمليــات 
ــذه  ــالل ه ــن خ ــدف م ــارات “ نه ــران اإلم ــي طي ف
الشــراكة مــع مؤسســة دبــي للمســتقبل إلــى توســيع 
توظيــف تطبيقــات الروبوتــات والتقنيــات المتقدمــة 
والــذكاء االصطناعــي فــي مختلــف مجــاالت أعمالنــا، 
ــي  ــة ف ــة والعالمي ــرات الوطني واالســتفادة مــن الخب
مخبــرات دبــي للمســتقبل لالرتقــاء بــأداء العمليــات 
اليومية، وتحســين مستويات الكفاءة التشغيلية، فضاًل 
عــن تقديــم المزيــد من التجــارب المميــزة لعمالئنا”.

ابتكارات نوعية
ــي  ــرات دب ــن “مختب ــة بي ــراكة الثالث ــدف الش وته
للمستقبل” و”دناتا” إلى أتمتة كامل أسطول العمليات 
األرضيــة، وتحويــل أســطول العمليــات األرضيــة إلــى 
الطاقــة الكهربائيــة، وتعزيــز معاييــر الســالمة واألمــان 
الفائقة لعمليات مطارات دبي واستدامتها، واالستفادة 
مــن الروبوتــات فــي تعزيــز دقــة العمليــات األرضيــة، 

ومواصلــة خفــض االنبعاثــات الكربونية.
ويسهم هذا التعاون في تكريس الريادة العالمية 

لعمليــات مطــارات دبــي األرضيــة مــن حيــث الدقة 
والفعاليــة باســتخدام الروبوتــات إلــى جانــب تعزيز 
كفاءة واســتدامة عملياتها باستخدام اآلليات العاملة 
بالكهربــاء وأتمتــة مختلــف النظــم لمواصلــة توفيــر 
أفضــل الخدمــات األرضيــة فــي مطــارات دبــي التــي 

تســتقبل أكبــر عــدد مــن الزوار ســنويًا.
وســيتم العمــل علــى تحقيق ذلك مــن خالل تطوير 
ابتــكارات نوعيــة فــي “مختبــرات دبــي للمســتقبل” 
توظف تقنيات المستقبل وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
والروبوتات لالرتقاء بعمليات مطارات دبي، وتحقيق 
التحّول إلى الطاقة الكهربائية لكامل أسطول العمليات 
األرضيــة التابــع لـــ “دناتــا”، فضــاًل عــن تعزيــز كفــاءة 
األداء التشــغيلي وااللتــزام الصــارم بمواعيــد تخديــم 
الطائــرات وتســريع تحميل وتنزيل باســتخدام تقنيات 
جديدة، باإلضافة إلى تطوير معايير االستدامة وحماية 

البيئة والســالمة وخفــض االنبعاثات.
مــن جانبــه قــال ســتيف أليــن الرئيــس التنفيــذي 
لـــ “دناتــا”.. “ نهــدف مــن خــالل هــذا التعــاون مــع 
مؤسســة دبي للمستقبل ومختبراتها إلى تسريع مسار 
ــا  ــا فــي دنات ــر التقنيــات واألدوات التــي تمكنن تطوي
مــن مواصلــة االبتــكار والتطويــر لعمليــات المطــارات 
حتــى تبقــى مطارات دبــي في المركــز األول عالميًا”.

وأضاف “ يشــكل البحث والتطوير ركيزة أساسية 
من اســتراتيجيتنا منذ تأسيس دناتا، وتشكل شراكتنا 
مع مختبرات دبي للمســتقبل مســاحة حرة مفتوحة 
تدعــم خططنا ألتمتة كافة عملياتنا األرضية وتحويل 
أســطولها إلــى الطاقــة الكهربائيــة النظيفــة وتعزيــز 

معايير الســالمة واألمان وكفاءة األداء”.
ــس  ــول الرئي ــة بله ــان جمع ــعادة خلف ــد س وأك
التنفيــذي لمؤسســة دبــي للمســتقبل، أن مختبــرات 
ــمو  ــب الس ــا صاح ــي أطلقه ــتقبل” الت ــي للمس دب
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
قبــل عاميــن، توفــر مختبــرًا متقدمًا مفتوحــًا للبحث 
ــدة مــن  ــات واعــدة وجدي ــار تقني ــر واختب والتطوي
ضمنهــا حلــول األتمتــة الذكيــة للتخزيــن والمناولــة 
والنقــل والخدمــات اللوجســتية وتصاميــم اآلليــات 
ذاتيــة القيــادة العاملــة بالطاقــة المتجــددة صفريــة 
االنبعاثــات، وغيرهــا مــن االبتــكارات التــي توظــف 
البرمجــة وتعّلم اآللــة وإنترنت األشــياء والروبوتات 
وإدارة البيانات الضخمة وتحليلها الستشراف مستقبل 

القطاعــات الحيويــة.
وأضاف “ تجســد هذه الشــراكات حرص مؤسســة 
دبــي للمســتقبل على التعاون مــع الجهات الحكومية 
والخاصة والمبتكرين ورّواد األعمال وأصحاب األفكار 
المشاريع الناشئة لتحويل أفكار الحاضر إلى مشاريع 
مســتقبلية ملموســة بمــا يتماشــى مــع خطــط دبــي 
لالســتثمار في دعــم البحث والتطويــر وابتكار حلول 

مســتقبلية وخدمات أكثر كفاءة واســتدامة”.

مختبرات دبي للمستقبل
وتعمــل “مختبرات دبي للمســتقبل” التي أطلقها 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
ــي  ــا مؤسســة دب ــي “رعــاه اهلل”، وتشــرف عليه دب
للمستقبل، على توظيف الخبرات الوطنية المتنوعة 
في إعداد األبحاث التطبيقية وأطر تطوير المنتجات 
وتصميم وإنتاج النماذج األولية ودراســات الجدوى. 
كمــا تســهم فــي دعــم بنــاء اقتصــاد المســتقبل على 
المعرفــة مــن خالل شــراكاتها مع مؤسســات البحث 
والتطويــر مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وذلــك بمــا 
يســهم فــي تحقيــق التطلعــات المســتقبلية وخلــق 
أســواق وفــرص عمل جديدة، وتوفيــر منصة تواصل 
بيــن مختلــف القطاعــات والجهــات المعنيــة بتعزيز 

توظيف التكنولوجيــا الحديثة.وام

في إطار تفعيل مخرجات برنامج دبي للروبوتات واألتمتة
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات شراكة في »مختبرات دبي للمستقبل« 

لتوظيف تقنيات المستقبل في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية

توفير مساحة مفتوحة الختبار وتطوير أحدث حلول العمليات اللوجستية ودعم 
عمليات البحث والتطوير التكنولوجي وتوظيف أحدث التقنيات

شراكات وطنية تهدف إلى تسريع تبني وتطوير تكنولوجيا الروبوتات وجعل دبي 
ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات واألتمتة

طيران اإلمارات تتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل على تطوير واختبار 5 مشاريع 
تشمل روبوت مسؤول عن تسجيل وصول المسافرين

روبوت يقّدم الخدمة في 
صاالت المطار ونظام 
إلدارة المستودعات 

ونظام لنقل األمتعة، 
ونّقاالت ذاتية القيادة 

لتخزين الحموالت

»دي بي ورلد« تطور مع 
»مختبرات دبي للمستقبل« 
حلواًل للقيادة ذاتية التحكم 
في عمليات الموانئ وتصمم 

أنظمة الستخدامها في 
أتمتة المستودعات

شراكة »دناتا« و»مختبرات 
دبي للمستقبل« ألتمتة 
كامل أسطول العمليات 
األرضية وتحويل أسطول 
العمليات األرضية للطاقة 

الكهربائية

خلفان جمعة بلهول: 
االستثمار في دعم البحث 
والتطوير يسهم بابتكار 
حلول مستقبلية وخدمات 
أكثر كفاءة واستدامة

 ستيف ألين:
تسريع تطوير التقنيات 

واألدوات لمواصلة االبتكار 
والتطوير لعمليات »دناتا« 

وتعزيز ريادة دبي في القطاع 

 عادل الرضا:
توسيع توظيف تطبيقات 

الروبوتات والتقنيات المتقدمة 
والذكاء االصطناعي في 

قطاع الطيران لتعزيز األداء 

 سلطان بن سليم:
حرص على االستفادة من 
زخم التطوير واالبتكار 

الشامل لتحويل اقتصاد الدولة 
للنموذج الرقمي والذكي

عمر سلطان العلماء: 
توظيف الروبوتات والتقنيات 

المستقبلية يعزز النمو 
االقتصادي في الدولة ويدعم 

تنافسيتها وجاذبيتها
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ضمــن احتفــاالت صندوق الوطــن بعيد 
االتحــاد، يطلــق معالــي الشــيخ نهيــان بــن 
مبارك آل نهيان وزير التســامح والتعايش، 
رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق الوطــن غدًا 
في أبوظبي، المؤتمر السنوي األول لتعزيز 
وترســيخ الهويــة الوطنيــة ، تحــت شــعار 

»هويــة وطنيــة نابضــة بالحياة«.
ويتنــاول المؤتمــر الجهــود والمبــادرات 
التــي يقدمها صندوق الوطــن بالتعاون مع 
مختلــف المؤسســات والقيــادات المحليــة 
العربيــة والعالميــة فــي كل مــا يتعلــق 
بالهويــة الوطنيــة، ويســتضيف نخبــة مــن 
ــار  ــي إط ــك ف ــن، وذل ــن البارزي المفكري
االحتفــاء بمــا يمثلــه اليــوم الوطنــي مــن 
تجســيد لمعانــي وقيــم ومبــادئ المجتمــع 
اإلماراتــي الراســخة المتمثلــة باالعتــزاز 
بالهويــة الوطنيــة اإلماراتيــة، واإلبــداع 
ــي  ــًا ف ــًا وعالمي ــادة محلي ــكار والري واالبت

شــتى المجــاالت.
وقــال ســعادة ياســر القرقــاوي المديــر 
العــام لصنــدوق الوطــن إن احتفــاالت 
صنــدوق الوطــن بعيــد االتحــاد  الــذي تــم 
تنظيمــه برعايــة وحضــور معالــي الشــيخ 
ــان، ال تتوقــف  ــارك آل نهي ــن مب ــان ب نهي
ــات واألنشــطة التــي تترجــم  ــد الفعالي عن
انتمائنــا ووالئنــا لهــذا الوطــن العزيــز 
وقيادتــه الرشــيدة، وإنمــا تنتقــل إلــى 
أفعــال علــى األرض، تتمثــل فيمــا يقدمــه 
الصنــدوق مــن أفعــال ومبــادرات وبرامــج 

من أجل حاضر ومستقبل شباب اإلمارات، 
مؤكــدا أن انطــالق المؤتمر الســنوي األول 
لتعزيــز وترســيخ الهوية الوطنيــة اليوم في 
ابوظبي  تحت شــعار »هوية وطنية نابضة 
بالحيــاة« بحضــور بــارز للقيــادات الفكرية 
والمعرفيــة العربيــة واإلماراتيــة يمثل خير 
ختــام لفعاليــات صنــدوق الوطــن احتفــاًء 
بهــذا اليــوم الــذي غيــر مالمــح التاريخ في 
المنطقــة والعالــم، وســيظل يومــًا للوحدة 
واالتحــاد والتالحــم الوطنــي والمجتمعــي 

خلــف قيادتنــا الرشــيدة.
 وحــول أهــم محــاور مؤتمــر »هويــة 
وطنيــة نابضــة بالحيــاة« أكــد القرقاوي أن 
المؤتمر ســيركز على ثالثة محاور رئيســية 
هــي عناصــر الهويــة الوطنيــة ومكوناتهــا، 
ووضــع رؤيــة متكاملــة حــول أهــم برامــج 
تعزيز اإلنتاج المعرفي في الهوية الوطنية، 
إضافــة إلــى تناول أبــرز التجــارب العالمية 
فــي هــذا المجــال، وذلــك من خــالل ثالث 
جلســات منفصلة يتحــدث بها نخبة مميزة 
مــن رجــال الفكر والعلم والرمــوز الوطنية 
الفاعلــة والمؤثرة، كما يستشــرف المؤتمر 
آفاق المستقبل وتوجهات القيادة الرشيدة، 
المتعلقــة بمختلف الفئات المســتفيدة من 
أعمال الصندوق، والتي ُتسهم بدروها في 
توفيــر الفــرص أمــام أبناء وبنــات اإلمارات 
لتحقيــق النجــاح فــي حياتهــم، وتمكينهــم 
مــن المشــاركة النشــطة في جهــود التنمية 
االقتصادية واالجتماعية بالدولة، بما يحقق 

الخيــر لهــم ولوطنهــم، إضافــة الــى توعيــة 
المقيمين بالثقافــة والهوية اإلماراتية.

  وحــول أهــم الشــخصيات المشــاركة 
ــر  ــاوي ان المؤتم ــد القرق ــر، أك بالمؤتم
ــي الشــيخ  ــة لمعال ســيبدأ بكلمــة افتتاحي
نهيــان بن مبارك آل نهيان راعي المؤتمر، 
ثــم يتحــدث الدكتــور بــالل االورفلــي عن 
أهميــة اللغــة ودورهــا فــي الحفــاظ على 
ــا تتحــدث ســعادة  ــة، كم ــة والهوي الثقاف
كلير دالتون، رئيســة بعثــة اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر هــن الهويــة والجانــب 

اإلنســاني والخصوصيــة اإلماراتيــة.
فــى  المنفصلــة  الجلســات  وتتنــاول 
ــة المحافظــة علــى  ــى أهمي خلقتهــا األول
الهويــة الوطنيــة فــي عصــر دائــم التغيــر، 
ويتحــدث بهــا د. علــي بــن تميــم، صــالح 
شــبارو، محمــد رشــاد، وتديــر الجلســة د 
برويــن حبيب، أمــا الجلســة الثانية فتركز 
علــى عناصــر الهويــة الوطنيــة فــي إطــار 
المنظومة التعليمية، وتضم هذه الجلســة 
كل مــن علــي عبــد المنعــم، عــادل خزام، 
د. ســعاد العريمــي وتديــر الجلســة مايــا 
ــة  ــاول الجلســة الثالث ــا تتن ــواري، فيم اله
واألخيــرة الهويــة الوطنيــة ودورهــا فــي 
ــكار  ــة واالبت ــات المحلي ــر المجتمع تطوي
المجتمعــي، ويتحــدث فيهــا أمــل بالهول، 
جــالل برجــس، وتديــر الجلســة منــى أبــو 
ســمرة رئيــس تحريــر صحيفــة اإلمــارات 

اليــوم. وام

قــدم الفريق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
الداخليــة واجــب العــزاء في وفــاة بدرية علي 
زوجة المستشار الدكتور إبراهيم محمد الدبل، 

وذلــك في مجلــس ضاحيــة مويلح بالشــارقة، 
ورافق ســموه في تقديم واجب العزاء الشــيخ 

زايــد بن ســيف بــن زايــد آل نهيان.
وأعــرب ســموه عــن صــادق تعازيــه لــزوج 

وذوي الفقيــدة.. داعيــاً اهلل العلــي القديــر 
ــكنها  ــه، وأن يس ــع رحمت ــا بواس أن يتغمده
فســيح جناتــه، ويلهــم أهلهــا وذويهــا الصبــر 

ــلوان. وام والس

أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد 
آل نهيــان، ممثــل الحاكــم فــي منطقــة 
ــر  ــالل األحم ــة اله ــس هيئ ــرة رئي الظف
اإلماراتي، أن دولة اإلمارات تشهد نموًا 
ــز مجــاالت العمــل  مضطــردًا فــي تعزي
التطوعــي، بفضــل توجيهــات ومبادرات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«.

وقــال ســموه إن المتطوعيــن هــم 
ســفراء اإلمــارات لتعزيــز قيــم التســامح 
والســعادة واإليجابيــة فــي العالــم، مــن 
خــالل مــا يقدمونــه مــن خدمــات جليلة 
للبشــرية، وعبــر تحركاتهم على الســاحة 
اإلنســانية الدولية لمســاعدة المحتاجين 
وإقالة عثــرة المنكوبين ضحايا الكوارث 

واألزمات.
وأضاف ســمو الشيخ حمدان بن زايد 
ــوم  ــان، فــي تصريــح بمناســبة ي آل نهي
التطــوع العالمــي الذي يصــادف الخامس 
ــة  ــة الحكيم ــمبر: »إن السياس ــن ديس م
والرؤيــة الثاقبة للقيادة الرشــيدة حفزت 
الشــباب علــى ارتيــاد األعمــال التطوعيــة 
بمبــادرات ذاتيــة مــن الشــباب أنفســهم 
الذيــن وجــدوا فــي قادتهــم وآبائهــم 
القــدوة الحســنة وســاروا علــى نهجهــم، 
وأثــروا تجربــة الدولــة فــي هــذا المجال 
الحيــوي، وكانوا وال زالــوا العنوان األبرز 
لإلمارات في ســاحات العطاء اإلنساني”.

وأكــد ســمو رئيــس هيئــة الهــالل 
األحمــر أن الدعــم الــذي يجــده الشــباب 
ــل  ــم لتحم ــيدة أهله ــادة الرش ــن القي م
مســؤولياتهم تجــاه وطنهــم واإلنســانية 
جمعــاء، واصفــًا ســموه شــباب اإلمارات 
ــر  ــم وأكث ــم ســباقين لخدمــة وطنه بأنه
اســتجابة لتداعيــات األوضــاع اإلنســانية 
مــن حولنــا ومصدر فخر واعتــزاز للدولة 

ــي  ــال شــك ف ــا الرشــيدة، وهــم ب وقيادته
طليعــة مجتمــع اإلمــارات المعطــاء.

وقــال ســموه إن ثقة القيادة في شــبابنا 
لــم تــأت مــن فــراغ ، بــل جــاءت تعبيــرا 
عــن إيمانهــا بــدور الشــباب فــي تحقيــق 
التنميــة البشــرية واإلنســانية، مــن خــالل 
تضافــر جهــود المتطوعيــن والعمــل ســويًا 
مــن أجــل إحــداث التغييــر المطلــوب فــي 
ــه  ــي تواج ــاني الت ــل اإلنس ــاالت العم مج
ــات  ــدة األزم ــة لش ــرة نتيج ــات كبي تحدي

والكــوارث الطبيعيــة.
وأكد ســمو الشيخ حمدان بن زايد على 
أن التصــدي لتداعيــات الكــوارث واألزمات 
ــاءة  ــع كف ــر رف ــر عب ــة يم ــة ومهني بفعالي
الشــباب، وتعزيــز قــدرة المتطوعيــن علــى 

التعامــل مع األزمات ومواجهتها، وتخفيف 
وطأتهــا علــى الضحايــا والمتأثريــن مشــيرًا 
ــي  ــر اإلمارات ــالل األحم ــة اله ــى أن هيئ إل
أدركــت مبكــرًا هذه التحديــات وانخرطت 
فــي برامــج تدريبيــة وتأهيليــة لرفع كفاءة 
متطوعيهــا فــي المجــاالت الميدانيــة كافة، 
مشــددًا ســموه على أن الهيئة تهتم بدرجة 
كبيــرة بالعمــل التطوعــي نهجــا مســتداما 
ــرد  ــع، وتف ــدى المجتم ــة ل ــة متأصل وقيم
لــه مســاحة واســعة مــن تحركاتهــا وســط 

النشء والشــباب .
وأوضــح ســموه أن الهيئــة تنفــذ ضمــن 
ــة  ــا واســتراتيجياتها برامــج تدريبي خططه
نظرية وعمليــة لصقل مهارات المتطوعين 
وتنمية قدراتهم وتسخير طاقاتهم لمصلحة 
ــن أداء  ــم م ــا مكنه ــانية م ــا اإلنس القضاي

رســالتهم بكفــاءة عاليــة .
حمــدان  الشــيخ  ســمو  وقــال 
ــون  ــن يمثل ــد إن المتطوعي ــن زاي ب
ــة  ــد الحقيقــي لمســتقبل هيئ الرصي
الهالل األحمر ومســيرتها اإلنســانية، 
وعمــاد صرحهــا الخيــري وســاعدها 
األيمــن فــي تحقيــق تطلعاتهــا علــى 
ــرص  ــك تح ــانية، لذل ــاحة اإلنس الس
الهيئــة علــى تبنــي المبــادرات التــي 
تعــزز جهودهــم وتحفزهــم علــى 
ــم  ــاء وتدع ــي العط ــتمرارية ف االس
ــطتها  ــا وأنش ــع برامجه ــم م تواصله

المختلفــة .
وأضاف سموه: »العمل التطوعي 
أخالقــي  والتــزام  وطنــي  واجــب 
ومجتمعي وحق إنساني في التكافل 
والتواصل لإلنســان مع أخيه اإلنسان 
فــي أي مــكان وزمــان ودعمــه ماديًا 
ــوم التطــوع  ــا أن مفه ــًا، كم ومعنوي
أخالقيــة  وقيمــًا  يحمــل مضاميــن 
عظيمــة ومنهجــًا تربويــًا تتكاتف فيه 
ــع  ــم م ــن وتعاونه ــود المتطوعي جه
فئات المجتمع كافة في حالة الســلم 
وحيــن وقــوع الكــوارث واألزمات«.

وقــال ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
زايــد آل نهيــان، في ختــام تصريحه: 
»إننــا نؤكــد فــي ذكرى يــوم التطوع 
العالمــي مــدى فخرنــا واعتزازنــا 
النبيلــة  المتطوعيــن  بمبــادرات 
ومواقفهم اإلنســانية األصيلة، ونعلن 
لهــم عــن غبطتنــا وســرورنا، بجميــل 
صنعهــم وعظيم بذلهــم، فهم أجنحة 
ــًا فــي  الهــالل التــي يحلــق بهــا عالي
ســاحات العطــاء اإلنســاني الرحبــة، 
والرصيــد الحقيقــي لمســتقبل هيئتنا 

الوطنيــة«.
وأعــرب ســموه عــن شــكره وتقديــره 
وبذلهــم  تجردهــم  علــى  للمتطوعيــن 
ــز وجــل أن  ــى ع ــا المول ــم، داعي وعطائه
يجعــل ذلــك فــي ميــزان حســناتهم، وأن 
يسدد خطاهم على طريق الخير والعطاء. 
ــًا  ــر أيض ــكر والتقدي ــموه بالش ــدم س وتق
ــة ألنشــطة  ــات الراعي ــات والمؤسس للجه
ــالل األحمــر، الخاصــة  ــة اله وبرامــج هيئ
بتأهيــل وتعزيــز قــدرات المتطوعين ألداء 
رســالتهم الســامية بكفــاءة عاليــة واقتدار، 
وقــال ســموه: »يجــب أال يمــر هــذا اليوم 
دون أن نوجه رســالة ثناء وتقدير لماليين 
المتطوعين المنتشرين حول العالم، خاصة 
العامليــن فــي الحركــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر والهــالل األحمــر«. وام

ــن  ــة ب ــيخ خليف ــي الش ــد معال أك
محمــد بــن خالــد آل نهيــان، رئيــس 
واجــب  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
التطوعيــة، الرئيــس الفخــري لفريــق 
فزعــة التطوعــي، أن اإلمــارات تمثل 
نموذجًا ُيحتــذى بالتضامن التطوعي.

وقــال بمناســبة اليــوم العالمــي 
للمتطوعيــن، الذي يصــادف الخامس 
إن  مــن ديســمبر مــن كل عــام.. 
ــة  التطــوع جــزء ال يتجــزأ مــن ثقاف
ــالة  ــن رس ــه م ــا يمثل ــارات، بم اإلم
ــدم  ــي تق ــهم ف ــامية تس ــانية س إنس

ــا. ــم وحضارته األم
وأكــد تضامــن جمعيــة واجــب 
التطوعيــة، وفريــق فزعــة التطوعــي، 
المؤسســية،  التطوعيــة  باألعمــال 
باعتبارهــا واجبًا وطنيًا وحقًا إنســانيًا 

والتزامًا مجتمعيًا في التعاون والتراحم 
والتكافل، مشــيرًا إلى الجهود المبذولة 

ــة  ــالل جائح ــن خ ــل المتطوعي ــن ِقب م
“كورونا”.

وبّيــن أهمية هذه المناســبة الدولية 

لهــذا العام تحت شــعار »التضامن 
بالعمــل التطوعــي«، حيــث ُتعــد 
فرصــة متجــددة للتذكيــر بأهميــة 
التضامــن التطوعي، وإيجاد حلول 
مشتركة ومبتكرة للنهوض بمكانة 

التطوع المجتمعي المســتدام.
ــيدة  ــا الرش ــاف أن قيادتن وأض
والتكاتــف  بالتضامــن  تؤمــن 
التطوعــي، وتوســيع نطاق الفرص 
حيــث  للتشــاركية،  المتوفــرة 
أطلقــت العديــد مــن المبــادرات 
والبرامــج والمشــاريع والمنصــات 
بالتطــوع،  الزاخــرة  اإلنســانية 
أبرزهــا تشــكيل »اللجنــة  مــن 
ــم التطــوع  ــا لتنظي ــة العلي الوطني
خالل األزمــات«، الهادفــة لتطوير 
منظومــة متكاملة للعمل التطوعي 
وقــت األزمات، والتي تصب في صميم 
قيــم التطــوع والتضامــن التطوعي. وام

أطلقــت هيئة األعمــال الخيرية العالمية 
حملتهــا الشــتوية لهــذا العــام تحــت شــعار 
»صقيــع الشــتاء ٣«، بهــدف توفيــر الــدفء 
واألمــان لألســر المحتاجة وتخفيــف معاناة 
ــن يذوقــون  ــاردة الذي ســكان المناطــق الب

ويــالت البــرد القــارس.
ــة ســعادة  ــن العــام للهيئ وكشــف األمي
الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة أن الحملة 
تتزامــن مــع عــدد مــن الزيــارات الميدانيــة 

للمناطــق البــاردة مثل البوســنة وكوســوفو 
وقرغيزيــا واألردن وغيرهــا، لالطــالع علــى 
حاجة المناطق النائية والتي يواجه ســكانها 
لفحــات الصقيــع بمقومــات بســيطة جــدًا، 
الفتًا إلى أن حملة صقيع الشــتاء لهذا العام 
تضــم مجموعة من المبــادرات المهمة التي 

تغطــي مختلف فئــات المجتمع.
ودعا المحسنين والمحسنات للمساهمة 
في هذه الحملة ومبادراتها المتنوعة داخل 

الدولــة وخارجهــا، والذيــن كانــوا والزالــوا 
الداعم والســند للمحتاجين حــول العالم.

وتشــمل الحملــة تنفيــذ مشــاريع بقيمة 
تتجــاوز ٤ مالييــن درهــم، أهمهــا صيانــة 
المنــازل وتدفئتهــا، وتوفيــر وقــود التدفئــة 
المدافــئ،  وتوفيــر  الحجــري،  والفحــم 
وتوزيــع كســوة الشــتاء والبطانيــات علــى 
األســر المتعففة والالجئــة، وتوزيع الطرود 

ــا. وام ــة، وغيره الغذائي

محمــد  ســعيد  معالــي  أكــد 
الطايــر، العضــو المنتــدب الرئيــس 
التنفيــذي لهيئــة كهرباء ومياه دبي 
ــًا  ــل نهج أن العمــل التطوعــي يمث
حضاريــًا ينطلــق مــن مرتكــزات 
وثوابــت اإلمــارات ، وإحدى القيم 
األصيلــة التــي غرســها المغفــور 
لــه الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل 
ــام  ــذ قي ــا من ــع لبنته ــراه” ووض ث
االتحاد الميمــون، وتدعمها الرؤية 
الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
ــب  ــه اهلل«، وصاح ــة »حفظ الدول
ــن راشــد  الســمو الشــيخ محمــد ب
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعاه اهلل«، إلعالء التطوع والتالحم 
ــة. ــانية نبيل ــة إنس ــي كقيم المجتمع

وقــال: »نســعى فــي الهيئــة إلــى 
أن نكــون مــن أكبــر المســاهمين 
المتكاملــة  المنظومــة  دعــم  فــي 

ــي  والمســتدامة للعمــل التطوعــي ف
ــالل  ــن خ ــي، م ــارة دب ــة وإم الدول
إطــالق ورعايــة عــدد مــن المبادرات 
اإلنســانية والتطوعيــة الرائــدة وتعــد 
ــى  ــدة عل ــات الرائ ــن الجه ــة م الهيئ
ــي والعالمــي فــي  المســتويين المحل

المســؤولية المجتمعيــة«.

»تعمــل  معاليــه:  وأضــاف 
الهيئــة علــى االرتقــاء بحــس 
المســؤولية المجتمعية وترســيخ 
جميــع  لــدى  التطــوع  روح 
المجتمــع  وأفــراد  موظفيهــا 
بشــكل عــام ويتســابق موظفــو 
الهيئــة لتســجيل أبهــى مشــاهد 
الوطنيــة واإلنســانية التــي تــدل 
ــة  ــم اإليجابي ــى عمــق روحه عل
لتحمــل  العاليــة  وجاهزيتهــم 
العطــاء  ورد  المســؤولية 

. للمجتمــع«
وأوضح أنــه بين عامي ٢٠١٣ 
و٢٠٢١، أطلقت الهيئة أكثر من 
ــة، ســجل  ــادرة مجتمعي ٣8٠ مب
مــن خاللهــا موظفــو وموظفــات 
تطوعيــة  ســاعة   ١6٢.٤٩٣ الهيئــة 
ــة  ــانية ومجتمعي ــادرات إنس ــي مب ف
ــخصًا  ــا ٣6.٥١٤.8٤٢ ش ــتفاد منه اس
فــي اإلمــارات وخارجهــا. وفــي عــام 
٢٠٢١، بلغت نســبة ســعادة المجتمع 

عــن الهيئــة ٩٤.١%. وام

المؤتمر السنوي األول لتعزيز وترسيخ الهوية 
الوطنية ينطلق غدًا فى أبوظبي  

سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة 
زوجة إبراهيم الدبل

في تصريح بمناسبة يوم التطوع العالمي
حمدان بن زايد: العمل التطوعي قيمة إنسانية أصيلة ونهج ثابت في اإلمارات  

خليفة بن محمد: اإلمارات نموذج ُيحتذى بالتضامن التطوعي

»األعمال الخيرية« بعجمان تطلق حملتها الشتوية »صقيع الشتاء 3«
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أدانــت دولــة اإلمــارات بشــدة الهجــوم اإلرهابــي الذي وقع شــرق 
ــن  ــر م ــن ســقوط أكث ــة، وأســفر ع ــو الديمقراطي ــة الكونغ جمهوري

١٠٠ قتيــل.
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي بيان لهــا أن دولة 
اإلمــارات تعــرب عــن اســتنكارها الشــديد لهــذه األعمــال اإلجراميــة، 
ورفضهــا الدائــم لجميــع أشــكال العنــف والتطــرف واإلرهــاب التــي 
تســتهدف زعزعــة األمــن واالســتقرار وتتنافــى مــع القيــم والمبــادئ 

اإلنسانية.
ــب الكونغــو  ــى جان ــا إل ــا ووقوفه ــوزارة عــن تضامنه ــت ال وأعرب
وشــعبها الصديــق فــي مواجهــة العنــف واإلرهــاب، وخالــص تعازيهــا 
ومواســاتها ألهالــي وذوي الضحايــا جــراء هــذه الجريمة النكــراء. وام

اإلمارات تدين بشدة الهجوم اإلرهابي في الكونغو  

سموه: المتطوعون هم 
سفراء اإلمارات لتعزيز 
قيم التسامح والسعادة 

واإليجابية في العالم

السياسة الحكيمة والرؤية 
الثاقبة للقيادة الرشيدة حفزت 
الشباب على ارتياد األعمال 
التطوعية بمبادرات ذاتية



العدد )٣٩١٥( االثنين ١١ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م 12

يأتــي عيــد االتحــاد كل عــام وفــي 
ــة  ــازات الريادي ــن اإلنج ــر م ــه الكثي جعبت
ــارات  ــن اإلم ــت م ــي جعل ــدة والت الجدي
محــط أنظــار العالــم، وذلــك لتميزهــا فــي 
النظرة االستباقية واالستشرافية للمستقبل، 
وإعداد االســتراتيجيات والخطط التنفيذية 
التي تضمن مواصلة تقدمها الحضاري على 
الخارطــة العالميــة، إلــى جانــب مواصلــة 
حمــل راية اآلباء المؤسســين الذي حرصوا 
علــى بنــاء صــرح االتحاد على أســس الخير 

والتنميــة الشــاملة.
وجيــاًل بعــد جيــل، وفــي ظــل الرؤيــة 
طويلــة األمــد للقيــادة الرشــيدة، تواصــل 
اإلمــارات القيــام بدورها الريــادي وتحقيق 
اإلنجازات االستثنائية لما فيه خير البشرية 
ومســتقبلها اآلمــن، وفي مقدمــة ذلك حل 
معضلــة تحقيــق النمــو االقتصــادي وتوفير 
الطاقــة والحفــاظ علــى البيئــة فــي نفــس 

الوقت.
ــارات »وام«  ــاء اإلم ــة أنب وترصــد وكال
بالتزامن مع عيد االتحاد الـ٥١ دور اإلمارات 
كنمــوذج تنمــوي يحتــذى بــه مــن حيــث 
ــود  ــادة الجه ــي قي ــرة ف ــاهمة الكبي المس
العالميــة الراميــة لضمــان مســتقبل آمــن 
ونظيــف لألجيــال القادمــة، عبــر تحقيــق 
إنجــازات كبيــرة تصــب فــي تحقيق هدف 
خفــض البصمة الكربونيــة ومواجهة التغير 
المناخي وصواًل إلى الحياد المناخي بحلول 

عــام ٢٠٥٠.
فإلــى جانــب تطويــر غيــر مســبوق 
لمشــاريع الطاقــة المتجــددة، أطلقــت 
ــووي  ــج الن ــًا البرنام ــل ١٤ عام ــة قب الدول
الســلمي اإلماراتــي، الــذي أصبح مــن أكثر 
البرامــج طموحــًا حــول العالــم، ونموذجــًا 
يحتــذى به من قبل كافــة البرامج الجديدة 

ــث  ــة، مــن حي ــة النووي فــي قطــاع الطاق
التزامــه بأعلــى المعاييــر العالميــة وأفضل 
الممارســات المعمول بها فــي هذا القطاع 
فضــاًل عــن تأسيســه علــى مبــادئ رئيســية 
فــي مقدمتهــا الســالمة واألمن والشــفافية 

التشــغيلية وعــدم االنتشــار النــووي.
وفــي فتــرة قياســية، تم ربــط ثالث من 
محطــات براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية 
ــا  ــان منه ــة .. اثنت ــاء الدول ــبكة كهرب بش
تنتجــان الكهربــاء الخاليــة مــن االنبعاثــات 
الكربونيــة علــى مــدار الســاعة وعلــى نحو 
ــة للتشــغيل  تجــاري، بينمــا تســتعد الثالث
التجــاري خــالل األشــهر المقبلــة، لتصبــح 
اإلمــارات أول دولــة فــي العالــم العربــي 
تمتلــك مشــروعًا للطاقــة النووية الســليمة 
متعــدد المحطــات فــي مرحلــة التشــغيل.

وبينمــا يواجــه العديــد مــن دول العالم 
تحديــات صعبــة فيمــا يتعلــق بتأميــن 
مواردهــا من الطاقــة والتعامل مع تقلبات 
أســعارها، تمكنــت اإلمــارات مــن تطويــر 
محفظــة متنوعة وفريدة من مصادرالطاقة 
تضمن لها أمن الطاقة واســتقرار أسعارها، 
وبالتالي دعم التنمية الشــاملة واالســتدامة 

فــي ذات اآلن.
وأصبحــت محطات براكة بالفعل مصدر 
طاقــة وفيــرة وصديقــة للبيئــة ذات أهمية 
اســتراتيجية للدولة، ومكونًا أساســيًا لنظام 
الطاقــة الصديقــة للبيئــة فــي الدولــة الذي 
يعتمــد علــى تقنيــات متعــددة خاليــة مــن 

الكربونية. االنبعاثات 
ــتراتيجية  ــة االس ــى األهمي ــالوة عل وع
للطاقــة التــي توفرهــا، أصبحــت محطــات 
براكة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في 
الدولة والمنطقة عمومًا، باعتبارها استثمارًا 
طويل األجــل يضمن تنويع محفظة الطاقة 

في الدولة ويكرس وجودها كأحد األصول 
الجيوسياسية الرئيسية للمستقبل، وال سيما 
ــا  ــتراتيجي يمكنه ــع اس ــع بموق ــا تتمت أنه
مــن تصديــر الكهربــاء إلى إفريقيــا وأوروبا 
وآســيا، وبالتالــي يمكــن اعتبارهــا دعامــة 

اقتصاديــة قوية.
وعلــى الرغم مــن توفيرها فرصــًا كبيرة 
ومزايا وعوائد ضخمة، كونها أكبر مســاهم 
فــي خفــض البصمــة الكربونية علــى نطاق 
واســع، حيــث تعــد محطــات براكــة منصة 
لتحفيز االبتكار في مسيرة التحول لمصادر 
الطاقة الصديقة للبيئة التي أطلقتها الدولة 
منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، بمــا في 
ذلــك تطويــر نمــاذج المفاعــالت المعيارية 
المصغرة ومفاعالت الجيل التالي، وتمهيد 
الطريــق لتطويــر مصــادر جديــدة للطاقــة 
ــل  ــة مث ــات الكربوني ــة مــن االنبعاث الخالي
الهيدروجيــن، علمــًا بــأن كميــة الكهربــاء 
الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة 
األربــع قــادرة علــى إنتــاج مــا يصــل إلــى 
مليون متر مكعب من الهيدروجين سنويًا.

وتتمثــل المهمــة األوســع لمؤسســة 
اإلمــارات للطاقــة النوويــة فــي استكشــاف 
ــة  ــي الطاق ــتراتيجية ف ــتثمارات االس االس
النوويــة محليًا ودوليًا لدعــم أهداف النمو 
والتنمية فــي الدولة وتمكينها من مواصلة 
دروهــا الريــادي فــي قطــاع الطاقــة، مــن 
خــالل التوســع فــي البحــث والتطويــر فــي 
ــات،  ــر المحط ــل تطوي ــاالت مث ــدة مج ع
واالستثمار في البرامج الخارجية، وخدمات 
االستشارات النووية، وتمهيد الطريق إلنتاج 
الوقــود الصناعي، وتقنية االندماج النووي، 
وكذلــك تســهيل النمو واالبتــكار من خالل 
البحث والتطوير في القطاعات ذات الصلة 

بالفضــاء والطــب والزراعة. وام

للبحــوث  ترينــدز  لمركــز  حديثــة  دراســة  أكــدت 
واالستشــارات أن معادلــة الســلطة في العــراق بعد العام 
٢٠٠٣، والتــي تشــكلت بقــرار مــن الواليــات المتحدة، لم 
تكــن قــادرة علــى تحديــد مســتوى العالقــة مــع واشــنطن 
بالشــكل الــذي يدفــع هــذه العالقــات نحــو مســتويات، 
ــي المســتويات  ــا صناعــة االســتقرار ف يمكــن مــن خالله
السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

وبينت الدراسة التي تحمل عنوان »بغداد ـ واشنطن.. 
المســار المعقــد فــي حكومــة الســوداني« أن العالقة بين 
ــل مســاحة  ــة تمث ــات المتحــدة األمريكي ــراق والوالي الع
جــدل سياســي دائــم، ونقطــة تســتحق التوقــف عندهــا 
ــة  ــع طبيع ــراق أو م ــي الع ــكل ف ــة تتش ــع كل حكوم م
اإلدارات األمريكية سواء أكانت ديمقراطية أو جمهورية، 
مشــيرة إلــى تأثيــر واشــنطن علــى الحكومــات العراقيــة 
فــي تحديــد بوصلــة مواقفهــا تجــاه عــدد مــن الملفــات 
وضبطهــا، ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة، فضاًل عن أن 
تشــكيل حكومــة محمــد شــياع الســوداني رئيــس مجلــس 
ــى  ــة إل ــع العــودة األمريكي ــن م ــي يتزام ــوزراء العراق ال
منطقــة الخليــج العربــي ومنطقة الشــرق األوســط بشــكل 
عــام، وأهميــة العــراق للواليــات المتحــدة األمريكيــة في 

هــذا الوقــت بشــكل خــاص.
وأوضحــت الدراســة أنــه بالرغــم مــن مرحلــة الصداقــة 
العراقيــة- األمريكيــة )٢٠٠٣-٢٠١٠( فــإن صاحــب القرار 
العراقــي تالًيــا أخضــع هــذه العالقــة إلــى مصالــح التفوق 
الداخلــي لشــخصه أو لحزبــه أو مكونــه، ولــم ينظــر إلــى 
ــا  ــة العلي ــة العراقي ــاس المصلح ــى أس ــة عل ــذه العالق ه
بقــدر مــا مثــل العــراق منصــة للمواقــف اإليرانيــة، حتــى 
وصــل األمــر إلــى تهديــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
بقطــع مســتوى هــذه العالقــة أو بخفضــه أو حتــى جعلها 
عــدًوا، ممــا انعكــس بشــكل ســلبي علــى العــراق داخلًيــا 

. وخارجًيا
البرامــج  ضمــن  جــاءت  التــي  الدراســة،  وذكــرت 
ــة  ــات الدولي ــة والعالق ــة الخارجي ــي السياس ــة ف البحثي
لمركــز ترينــدز، وأعدها الدكتور إحســان الشــمري أســتاذ 
ــم  ــه رغ ــراق، أن ــداد بالع ــة بغ ــوم السياســية بجامع العل
أن حكومتــي حيــدر العبــادي ومصطفــى الكاظمــي قدمتــا 

ــات المتحــدة  ــع الوالي ــة م ــة العالق ــادة صياغ ــة إلع رغب
األمريكيــة وفــق أســس عمليــة يمكــن أن تــوازن المصالح 
المشتركة، فإن الحكومتين اصطدمتا بذلك التأثير العميق 
إليــران، الكابــح ألي نهــوض بالعالقــة مــع واشــنطن علــى 
ــادي  ــا العب ــم تســتطع حكومت ــوازن. ول ــدأ الت أســاس مب
ــي المســتويات  ــة إال ف والكاظمــي اســتثمار هــذه العالق
األمنيــة. وحتــى اتفاقيــة اإلطــار االســتراتيجي لــم تتوافــر 

لهــا الظــروف السياســية والحكوميــة لتفعيلهــا.
ــم  ــة ل ــدة األمريكي ــات المتح ــى أن الوالي ــارت ال وأش
تقــدم مقاربــة جديــدة للتعاطــي مــع العــراق منــذ تولــي 
ــن  ــى أن عناوي ــض، مشــيرة إل ــت األبي ــدن البي إدارة باي
ــارق  ــي اســتمرت دون ف ــي الخطــاب األمريك ــة ف العالق
ــاب  ــة اإلره ــي مكافح ــي ف ــريك حقيق ــراق ش ــأن الع ب
وضــرورة الحفــاظ علــى اســتقراره ودعمــه وأمنــه ليصبح 
دولــة ديمقراطيــة متكاملــة. موضحــة أن المقاربــة، التــي 
انتهجتهــا إدارة بايــدن للملــف العراقــي الحًقــا، ســمحت 
لألحــزاب الحليفــة إليــران بتحويــل الهزيمــة إلــى نصــر. 
ــذي  ــراق، ال ــة أن الع ــذه المرحل ــي ه ــدو ف ــك يب وبذل
خاضــت الواليــات المتحــدة حربين رئيســيتين في العقود 
األخيــرة ألجلــه، لــم يعــد أولويــة بالنســبة إلى واشــنطن، 

لكنــه أولويــة قصــوى بالنســبة إلــى طهــران.
وخلصــت الدراســة إلــى أنه بحكم تمتــع العراق بموقع 
جيواستراتيجي حيوي، وكونه خامس أكبر خزان احتياطي 
نفطــي فــي العالــم، ويقع على الخطــوط األمامية للتصدي 
لجهــود إيــران الراميــة إلــى توســيع نفذوهــا فــي جميــع 
أنحــاء الشــرق األوســط، جعــل واشــنطن تســتدير تجــاه 
بغــداد نتيجــة الحاجــة األمريكيــة. وقالــت إن هــذا األمــر 
قــد يدفعهــا للعــب دور أكبــر فــي المرحلــة المقبلــة، مما 
يتطلــب رؤيــة جديــدة لحكومــة محمــد شــياع الســوداني 
تســتند إلــى المصلحــة العراقيــة والبراغماتيــة مــع هــذه 
االســتدارة. لكــن بالمجمــل فــإن العالقــة ســتكون معقــدة 
بســبب تصــادم المصالــح ومســاحات النفــوذ األخــرى 

ــي العراق. ف

عيد االتحاد الـ51.. الطاقة النووية ركيزة 
أساسية لمستقبل مستدام

دراسة لـ»تريندز« تقرأ العالقات األمريكية 
العراقية والتحديات التي تواجهها

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم 8٥٩
موضوع الدعوى المطالبة بمبلغ )6.6٤٠.٣٠7درهم( )ستة ماليين وستمائة واربعون 
تاريخ  من  سنويًا   %  ٩ بواقع  القانونية  والفائدة  درهمًا(  وسبعة  وثالثمائة  الف 
٢٠٢٢/١٠/١١ وحتى السداد التام لكامل المديونية. الزام المدعى عليهما بالتضامن 

بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
المدعى بنك ملي ايران عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-مبنى مركز 
سيتي باي لالعمال-شقة الرابع مكتب ٤٠7 ويمثله سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا

المطلوب إعالنه ١- داتوم ش م ح صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ )6.6٤٠.٣٠7درهم( 
)ستة ماليين وستمائة واربعون الف وثالثمائة وسبعة درهمًا( والفائدة القانونية 
بواقع ٩ % سنويًا من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١ وحتى السداد التام لكامل المديونية. الزام 
المدعى عليهما بالتضامن بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وحددت لها 
جلسة يوم االثنين الموافق ٠٥-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ويقتضي حضوركم 
أمام إدارة الدعوى االبتدائية )الثانية عشر ( بقاعة التقاضي عن بعد التي يمكن 
الوصول إليها من خالل موقع محاكم دبي االلكتروني – خدماتنا االلكترونية العامة 
- جداول جلسات القضايا &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 38 / 2022 / 1038 - تجاري مصارف جزئي 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى المطالبة بإخراج المدعى عليه من الشركة وحذف اسمه من السجل 
التجاري والرخصة التجارية وسائر السجالت واألوراق الرسمية والتصريح للمدعي من 
عدالة المحكمة بمخاطبة دائرة التنمية االقتصادية -دبي و السماح له بتجديد الرخصة 
المدعى  وإلزام   ، الدولة  في  متواجد  غير  كونه  عليه  للمدعى  الرجوع  دون  التجارية 

عليه بالرسوم والمصاريف۔
المدعى محمد حسن عبداهلل ال علي وآخرون

عنوانه اإلمارات ، دبي ، بر دبي ، السطوة شارع السطوة D90  ، محل ٢ ملك محمد 
غالم مراد علي . مخبز الرغيف اللذيذ ، رقم مكاني: ٢٥٢٢١٩١٣١8

المطلوب إعالنه ١- محمد اسحق اسالمي سوزاني سفته؛ مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإخراج المدعي عليه من 
الشركة وحذف اسمه من السجل التجاري والرخصة التجارية وسائر السجالت واألوراق 
الرسمية والتصريح للمدعي من عدالة المحكمة بمخاطبة دائرة التنمية االقتصادية »دبي 
والسماح له بتجديد الرخصة التجارية دون الرجوع للمدعى عليه كونه غير متواجد في 
الدولة ، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف. وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق 
 BUILDING_DESC& ٠7-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن بعد
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2022 / 2224 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرۃ المصارف الجزئية الثالثة رقم ٢٥7
بالتضامم والتضامن بسداد  المدعى عليهم  بإلزام  بإلزام  القضاء  الدعوى  موضوع 
مبلغ وقدره 6٢٤.٤86.٥6 درهم والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
السداد التام بواقع ٩% سنويًا وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليهم بالرسوم 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
المدعى بنك ملي ايران عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-مبنى 

بناية سيتي باي لالعمال - شقة مكتب ٤٠7
المطلوب إعالنه ١- قصرالجنوب للتجارة )ش.ذ.م.م( صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢8-١١-٢٠٢٢ 
حضوريًا للمدعى عليها األولى والثاني والرابع وبمثابة حضوري للثالث )قصر الجنوب 
للتجارة )ش.ذ.م.م(: بإلزام المدعى عليهم األولى والثاني والثالث والرابع بالتضامم 
والتضامن بسداد مبلغ وقدره 6٢٤.٤86.٥6 درهم( ستمائة واربعة وعشرون ألف 
واربعمائة وستة وثمانون درهم وستة وخمسون فلس( والفائدة القانونية بواقع ٥% 
من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألفين درهم 
مقابل أتعاب المحاماة. حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما 
اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 38 / 2022 / 785 - تجاري مصارف جزئي 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة األحوال الشخصية الثانية استئناف رقم ١٠٠
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم )١٠7 لسنة ٢٠٢٢ 
أحوال نفس غير مسلمين( الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩، مع الزام المستانف 
ضدها الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
المستأنف انو بهاف جوبتا عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-

شارع الشيخ زايد-مبنى فندق ذا اتش -شقة ٢٩٠٤
ويمثله عواطف محمد شوقي

المطلوب إعالنه ١- رانجانا جوبتا صفته: مستأنف ضده 
موضوع اإلعالن قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم: ١٠7 / ٢٠٢٢ 

أحوال نفس غير مسلمين .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٥-١٢-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ 
صباحا بقاعة التقاضي عن بعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة 
القرهود وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم 

ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف رقم
 320 / 2022 / 1512 - استئناف احوال شخصية ومواريث

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١778٩٥8(

والصادر عن مالك عياد اسكندر يوسف بقيمة ) ١٠٠٠٠٠(. 
طالب التنفيذ بنك ابوظبي االول ش.م.ع فرع دبي

عنوانه اإلمارات- إمارة دبي - الخبيصي - ديره - شارع أبو بكر 
الصديق ? مبنى بنك أبو ظبي األول-بجوار مركز القبائل

المطلوب إعالنه ١- مالك عياد اسكندر يوسف صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٢٥١٥ الى طالب التنفيذ 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 3248 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤ 
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥٩٣ /٢٠٢١ تجارى 
جزئي بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢6٤8٩ درهم ( ، شاماًل للرسوم 

والمصاريف.
طالب التنفيذ الوافر لتاجير السيارات ذ.م.م

عنوانه االمارات - امارة دبي- ديرة - هور العنز شرق - ابوهيل محل رقم 
٤٥ بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم- بجوار رويال للبلياردو- 

مكانى رقم ٣٤١٤7٩7٢٠٩
المطلوب إعالنه ١- عبدالحفيظ حيواني صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢6٤8٩ الى طالب التنفيذ أو خزينة  المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ٣ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 1343 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١(والصادر عن علياء 
سالم راشد محمد المقرشي بقيمة ) ٢٠77١٩٥ ( شامل الرسم والمصاريف .

طالب التنفيذ بنك المشرق )شركة مساهمة عامة (
عنوانه امارة دبي ? ديرة ? بجوار مركز الغرير? شارع عمر بن الخطاب? 
هاتف : ٠٤٢٢٢٣٣٣٣ ايميل : Abdela@mashreqbank.com- مكاني 
AE090330000011099250019 ٣٠٤8١٩٥8٠٠ فاكس ٠٤٢٢٤7٣٥١ رقم األيبان
المطلوب إعالنه ١- علياء سالم راشد محمد المقرشي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٠77١٩٥ درهم الى طالب التنفيذأو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 13091 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠ 
التنفيذ المطالبة بقيمة الشيكات ارقام )٠٠٤6١٢( و)٠٠٤7٩١(  موضوع 

و)٠٠٤7٣٩( و)٠٠٤8٣١( و )٠٠٤8٣٣( والصادرة عن بنك
االمارات دبي الوطني بقيمة اجمالية مبلغ وقدره )٢٩.٩67.٠٠ درهم (،
طالب التنفيذ شركة سيراجكو انترناشيونال للتجارة ش. ذ. م.م عنوانه اإلمارات-

إمارة دبي-راس الخور - بر دبي - دبي- شارع شارع رقم ١١-مبنى مبنى 
مستودع ملك علي عبداهلل- شقة مستودع رقم ٢٩-راس الخور

المطلوب إعالنهما ١- شركة يونايتد لاللمنيوم ش. ذ. م.م صفته: منفذ ضده 
٢- محمد فيضي فاكات زبير فاكات صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )٣١٣6٤( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 3287 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١6١٩8٣٠( والصادر 
عن بنك أبوظبي األول بقيمة )٤٠٠٠٠( درهم )اربعون الف درهم( ليكون 
اجمالي مبلغ المطالبه شامال الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )٤١٣١٥( 

درهم. )واحد واربعون الف وثالثمائة وخمسة عشر درهم(.
طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- 
برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 

- هاتف متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنه : ١- كرم اسماعيل نمر عوض صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : بتاريخ ٢8-١١-٢٠٢٢ قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية 
الى   )٤١٣١٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ  اعاله  المذكورة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14943 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٣١8٢٣٤( والصادر 
عن بنك الخليج األول بقيمة )٣٠٠٠٠( درهم شامال الرسوم والمصاريف .

طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- 
برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 

- هاتف متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنه : ١- راجى مجدي شهدي ابراهيم صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره٣٠٠٠٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10751 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٤٠٩٤١٠ - ٤١٠٥8٤ 
- ٤١٠٠٩8 - ٤١٠٠٩7 (والصادر عن بنك أبو ظبي األول بقيمة )٩7١٣١.٤(.

طالب التنفيذ البوادي لصناعة المعادن ذ.م.م
عنوانه إمارة دبي ? الثنية األولى - منطقة تيكوم- بجوار محطة مترو مدينة 
دبي لالنترنت - برج الشعفار ١ - مكتب ١٠٠7. رقم مكاني : ١٥86677٠7٩

المطلوب إعالنه ١- راجيش كومار كريشنا صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ٩٩8١٩.٠٤ درهم  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 6492 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
المنظورة في الدائرة العقارية الجزئية الخامسة رقم ٢٠٠

التداعي والمؤرخة  بين طرفي  المبرمة  بالتملك ومالحقها  المنتهية  اتفاقية اإلجارة  المطالبة بفسخ  الدعوى  موضوع 
٢٠١٤/١٢/١٠ وشطب إشارة القيد العقاري ) إجاره ( الواردة لصالح المدعى عليه في شهادة الملكية الخاصة بالشقة 
رقم ٤٠7 موضوع الدعوى مع تكليف دائرة األراضي واألمالك لتنفيذ ذلك. إلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع 
اإلتفاقية والمبين الحدود واألوصاف بسند الملكية كاآلتي، ) العقار - شقة سكنية رقم ٤٠7 - الطابق الرابع - المبنى 
رقم ١ - أسم المبنى إم إي دي) ٤6 )MED ، مساحتها ٩٠ متر مربع ، قطعة األرض رقم ١٠٠ ، منطقة جبل علي 
األولى ( ، وإلزامه بتسليم العقار المؤجر للمدعي ) بنك دبي اإلسالمي( بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد مع إلزام 
التام  المدعى عليه بتقديم براءة ذمة عن رسوم استهالك الكهرباء والمياه أو أية رسوم أخرى وحتى تاريخ اإلخالء 
 )77.١٩٩( وقدره  مبلغ  بإجمالي  بذمته  والمترصدة  المتأجرة  باألجرة  عليه  المدعى  إلزام  للعقار.  الفعلي  والتسليم 
ما  أي  )٥٩.٠٠٠( درهم  إيجارية قدرها  قيمة  بواقع  أجره  ما يستجد  إلى  باألضافة  تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢8  درهم حتى 
يعادل ٤٩١6.٠٠ درهم شهريًا من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٩ وحتى تاريخ إستالم البنك المدعي للمأجور. إلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي للمدعي )بنك دبي اإلسالمي ( مبلغ ٥٠.٠٠٠ درهم خمسون ألف درهم كتعويض عن األضرار التي أصابت 
البنك المدعي نتيجة إخالل المدعى عليه وإمتناعه عن تنفيذ التزاماته القانونية والتعاقدية . ثالثًا : إلزام المدعى عليه 

بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
المدعى بنك دبي االسالمي ) شركة مساهمة عامة ( عنوانه إمارة دبي ـ منطقة ديرة - شارع بورسعيد -رقم القطعة 
))١٢٩-6٢١ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ص.ب( )١٠8٠ ـ تليفون ٠٤/٢٩٥٣٠٠٠ - فاكس رقم 

٠٤/٢٩٥٤١١١  ويمثله سارة حسين محمد صالح الياسي
المطلوب إعالنه ١- جاوراف داين مانموهان الل دهاوان صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بفسخ اتفاقية اإلجارة المنتهية بالتملك ومالحقها المبرمة بين 
طرفي التداعي والمؤرخة ٢٠١٤/١٢/١٠ وشطب إشارة القيد العقاري ) إجاره ( الواردة لصالح المدعى عليه في شهادة 

الملكية الخاصة بالشقة رقم ٤٠7 موضوع الدعوى مع تكليف دائرة األراضي واألمالك لتنفيذ ذلك.
إلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع اإلتفاقية والمبين الحدود واألوصاف بسند الملكية كاآلتي، ) العقار - 
شقة سكنية رقم ٤٠7 - الطابق الرابع - المبنى رقم ١ - أسم المبنى إم إي دي) ٤6 )MED ، مساحتها ٩٠ متر مربع 
، قطعة األرض رقم ١٠٠، منطقة جبل علي األولى ( ، وإلزامه بتسليم العقار المؤجر للمدعي ) بنك دبي اإلسالمي( 
بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد مع إلزام المدعى عليه بتقديم براءة ذمة عن رسوم استهالك الكهرباء والمياه أو 
أية رسوم أخرى وحتى تاريخ اإلخالء التام والتسليم الفعلي للعقار. إلزام المدعى عليه باألجرة المتأجرة والمترصدة 
بذمته بإجمالي مبلغ وقدره )77.١٩٩( درهم حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢8 باإلضافة إلى ما يستجد أجره بواقع قيمة إيجارية 
قدرها )٥٩.٠٠٠( درهم أي ما يعادل ٤٩١6.٠٠ درهم شهريًا من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٩ وحتى تاريخ إستالم البنك المدعي 
للمأجور. إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي )بنك دبي اإلسالمي ( مبلغ ٥٠.٠٠٠ درهم خمسون ألف درهم كتعويض 

عن األضرار التي أصابت البنك المدعي نتيجة إخالل المدعى عليه وإمتناعه عن تنفيذ إلتزاماته القانونية والتعاقدية
ثالثًا : إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠8-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠8:٣٠ صباحا صباحا بالقاعة قاعة التقاضي عن بعد لذا 
فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة.

اعالن بالطلبات المعدلة بالنشر في الدعوى 
رقم 18 / 2021 / 1587 - عقاري جزئي

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

أبوظبي - الوطن



13العدد )٣٩١٥( االثنين ١١ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٢٠٤76٩١ ( 

والصادر عن المنفذ ضده بقيمة ) 68٠٠٠ درهم ( .
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االول ش م ع

عنوانه : امارة دبي ? مرسي دبي ? بناية مارينا فيو للشقق الفندقية 
? شقة ١١٠٢ مكانى ١٢86٠7٥٠٢٢

المطلوب إعالنه : ١- رحيل محمد غالم محى الدين صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
طالب  الى  درهم   6٩88٥ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7343 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١78٢88٤ ( 

والصادر عن بهاسكار سيفا كريشنا بقيمة )67٠٠٠ درهم (.
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االول ش م ع

عنوانه : امارة دبي ? مرسي دبي ? بناية مارينا فيو للشقق الفندقية 
? شقة ١١٠٢ مكانى ١٢86٠7٥٠٢٢

المطلوب إعالنه : ١- بهاسكار سيفا كريشنا بوتا ابا راوبوتا 
صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
طالب  الى  درهم   6886٥ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7344 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١78٢8٢٥ ( 
والصادر عن / فيجاي موكيشبهاي شريمالي بقيمة ) ٩٠٠٠٠ درهم (. 

والمبلغ االجمالي بالرسوم )٩٢٣٣٥(
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول ش.م.ع

عنوانه : دبي ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول ? 
مكتب رقم ١٠٥ ? مكانى ٢7٢88 ٩١٣6٢_ هاتف رقم ٠٤/٣٥88٤١٤٤
المطلوب إعالنه : ١- فيجاي موكيشبهاي شريمالي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله 
طالب  الى  درهم   ٩٢٣١٥ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكم 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7141 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١٩١٥٣٤٥ ( 
والصادر عن / ساهاديفسينة ديلبيسنه جاديجا بقيمة ) ٩7٠٠٠ درهم(

طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول ش.م.ع
عنوانه : دبي ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول ? 
مكتب رقم ١٠٥ ? مكانى ٢7٢88 ٩١٣6٢_ هاتف رقم ٠٤/٣٥88٤١٤٤
المطلوب إعالنه : ١- ساهاديفسينة ديلبيسنه جاديجا صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
طالب  الى  درهم   ٩٩٤٥٥ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7228 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٢٠٤٩6٤٩ ( 
والصادر عن / بهوبنكومار اروميدراو بانشال بقيمة ) ٩8٠٠٠ درهم (

طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول ش.م.ع
عنوانه : دبي ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول ? 
مكتب رقم ١٠٥ ? مكانى ٢7٢88 ٩١٣6٢_ هاتف رقم ٠٤/٣٥88٤١٤٤
المطلوب إعالنه : ١- بهوبنكومار اوميدراو بانشال صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٠٤8٥ درهم إماراتي الى طالب 
التنفيذ أو خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7585 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١8٣٠8٥٩ ( 
والصادر عن / ساجار شارما امارجيت شارما بقيمة ) ٩٠٠٠٠ درهم( 

طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول ش.م.ع
عنوانه : دبي ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول ? 
مكتب رقم ١٠٥ ? مكانى ٢7٢88 ٩١٣6٢_ هاتف رقم ٠٤/٣٥88٤١٤٤
المطلوب إعالنه : ١- ساجار شارما امارجيت شارما صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
طالب  الى  درهم   ٩٢٣١٥ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7176 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠١88٠( والصادر عن 
بنك أبوظبي التجارى بقيمة )٣٥٠٠٠٠( درهم ومتبقي مبلغ بقيمة )٢778٢8( 
درهم )مائتين وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وثمانية وعشرون درهم( ليكون 
اجمالي مبلغ المطالبه شامال الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )٢8٣٣٤٣( درهم. 

)مائتين وثالثة وثمانون الف وثالثمائة وثالثة واربعون درهم(.
طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنهما : ١- اتش اي اف اي لتجارة العطور ومستحضرات التجميل 

ش ذ م م صفته: منفذ ضده ٢- نواس بونيالت محمد صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـما الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـما بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره )٢8٣٣٤٣( درهمًا الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15721 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٩٠7١6١( والصادر عن 
بنك الخليج األول بقيمة )٤٠٠٠٠( درهم )اربعون الف درهم( ليكون اجمالي 
المطالبه شامال الرسوم والمصاريف مبلغ بقيمة )٤١٣٣٥( درهم. )واحد واربعون 

الف وثالثمائة وخمسة وثالثون درهم(.
طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 - هاتف 

متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنه : ١- سانوج نادوفيليباتو فياليودهان فياليودهان صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ٤٢.67٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14059 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠١٢٥٥( والصادر 
عن بنك رأس الخيمة الوطنى بقيمة )٣٠٠٠٠٠( درهم ومتبقي مبلغ بقيمة 
)١٠8٤٣٢( درهم )مائة وثمانية الف واربعمائة واثنين وثالثون درهم( .

طالب التنفيذ: بنـك أبــوظبــي األول ش.م.ع عنوانه : ومحله المختار مكتب 
الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- 
برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 

- هاتف متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنهما : ١- سوجيت اريميل سانكاران نارايانان صفته: منفذ ضده 

٢- سبارك لقطع غيار السيارات ش ذ م م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
المحكمة  خزينة  أو  التنفيذ  طالب  الى  وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10971 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٠٤٥8١7١( والصادر 
عن بنك دبي االسالمي بقيمة )١6١٤6( درهم )ستة عشر الف ومائة وستة 
والمصاريف  الرسوم  شامال  المطالبه  مبلغ  اجمالي  ليكون  درهم(  واربعون 
مبلغ )١7٠٠٤( درهم. )سبعة عشر الف واربعه درهم إماراتي فقط الغير( .

التنفيذ: بنك دبي االسالمي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله  طالب 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- 
القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠6٥٥٠٥677 فاكس ٠6٥٥٠٥778 

- هاتف متحرك: ٠٥٤٩٩٤66٣٥?صندوق البريد -٢٩٢١٠-
المطلوب إعالنه : ١- جمال مسعود عباسي مسعود الرحمن عباسي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره )١7٠٠٤( درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14397 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
الشيك رقم ٩٠٠٠١  التنفيذية على  الصيغة  : ١- وضع  التنفيذ  موضوع 
الحساب  برقم  بنك  نور  على  المسحوبة   ٢٠٢٢/٠8/٠٥ بتاريخ  والمؤرخ 

٠٩7١٣٤٢٠٩٢٣٥٥٠١ بمبلغ وقدره )7٣٤٤٥ درهم(.
طالب التنفيذ: بنك دبي االسالمي

عنوانه : امارة دبي-منطقه ديرة ?دوار الساعة- الرقم المكاني )٣١7١٥٩٤٥٣٥( 
ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة 

? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠
المطلوب إعالنه : ١- ايميليا الزاروفا شاالمانوفا صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )7٥٣٩٠( درهم الى طالب التنفيذ او في 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12548 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : ١- وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم ١٤٩٤٩78 والمؤرخ بتاريخ 
٢٠٢١/١٠/٣١ المسحوب على بنك الخليج االول برقم الحساب ١٠٣١٠٤١6٠٤٠6٠٠١٥ 
بمبلغ وقدره )١٢٠٠٠٠( مائة وعشرون الف درهم إماراتي فقط الغير والمتبقي 
منه مبلغ بقيمة ١٢٠٠٠٠ مائة وعشرون الف درهم فقط الغير. ٢- منع المنفذ 
ضده المدعوه / هيندول بهاتاشاريا هيرونموي بهاتشاريا الجنسية هندي رقم الهوية 
٤78١٩7٢٠٥٢١٠٤٣٤ من السفر والتعميم بالمنع من السفر لدى كافة منافذ الدولة. 
٣- إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلجبار المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ 
إجمالي مبلغ وقدره )١٢٢٩١٥( مائة واثنان وعشرون الف وتسعمائة وخمسة عشر 

درهم اماراتي فقط ال غير .
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االول عنوانه : إمارة دبي ? شارع ابوبكر الصديق بناية 
بنك ابوظبي األول ? مكاني رقم: ٣١٢6٥٩٥٤٣٥ ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة 
واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠
المطلوب إعالنه : ١- هيندول بهاتاشاريا هيرونموي بهاتشاريا صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره ١٤.٩١٥ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة .

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12980 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١٩868٩7 ( 

والصادر عن فارشابين فيبول باجباي بقيمة ) 8٠.٢٠٠ درهم (.
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه : دبى ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول 
? مكتب رقم ١٠٥ ? هاتف رقم ٠٤٣٥88٤٤٤ مكانى ٢7٢88٩١٣6٢

المطلوب إعالنه : ١- فارشابين فيبول باجباى صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 8٢٣٢٩ درهم إماراتي الى طالب 
التنفيذ أو خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ  الرسوم لخزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7341 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١١٣7٠٣٣ ( 
والصادر عن راو شرينيواس كايال بقيمة ) 6٣.٠٠٠درهم (. والمبلغ 

االجمالي بالرسوم )6٤7٩٥(
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه : دبى ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول 
? مكتب رقم ١٠٥ ? هاتف رقم ٠٤٣٥88٤٤٤ مكانى ٢7٢88٩١٣6٢

المطلوب إعالنه : ١- راو شرينيواس كايال صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
طالب  الى  درهم   66.٥7٠ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7165 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١7٩٢١8٠ 
احمد  ماديكيرى  شريف  محمد  االول  ابوظبي  بنك  عن  والصادر   )

ماديكيرى حسنابا احمد بقيمة ) 8٥.٠٠٠ درهم (.
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه : دبى ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول 
? مكتب رقم ١٠٥ ? هاتف رقم ٠٤٣٥88٤٤٤ مكانى ٢7٢88٩١٣6٢

المطلوب إعالنه : ١- محمد شريف ماديكيرى احمد ماديكيرى حسنابا 
احمد صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )8٥٤٩٥( درهم في خزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 8144 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) 87٠٤٣٢ ( 

والصادر عن جيمالين اباليو اريوال بقيمة ) 6٠.٠٠٠ درهم(.
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه : دبى ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول 
? مكتب رقم ١٠٥ ? هاتف رقم ٠٤٣٥88٤٤٤ مكانى ٢7٢88٩١٣6٢

المطلوب إعالنه : ١- جيمالين اباليو اريوال صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 6١7٢٥ الى طالب التنفيذ أو 

خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7308 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )٢76٢88( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
والصادر عن شركة برايان لالعمال الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م بقيمة 

) 7١8١٩٢7 درهم (.
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول ش.م.ع

عنوانه : دبي ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول ? 
مكتب رقم ١٠٥ ? مكانى ٢7٢88 ٩١٣6٢_ هاتف رقم ٠٤/٣٥88٤١٤٤

المطلوب إعالنهما : ١- برافين بابو سارابوري صفته: منفذ ضده
٢- شركة برايان لالعمال الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 7١87٤٤٢ درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 1893 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) 8٢678٢ ( والصادر 
عن شركة االتجهات لتجارة الوقود ش.ذ.م.م بقيمة ) ٥١٥١7٠٤ درهم (.

طالب التنفيذ: بنك أبوظبي األول ش.م.ع
عنوانه : دبي ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول ? مكتب 

رقم ١٠٥ ? مكانى ٢7٢88 ٩١٣6٢_ هاتف رقم ٠٤/٣٥88٤١٤٤
المطلوب إعالنهما : ١- شريف شيخ محمد صفته: منفذ ضده

٢- االتجهات لتجارة الوقود ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ٥١٥7٢١٩ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 1998 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١8٣٣١٢8( 

والصادر عن دلشاد احمد شونى بقيمة ) 6٥٠٠٠ درهم (.
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه : دبى ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول 
? مكتب رقم ١٠٥ ? هاتف رقم ٠٤٣٥88٤٤٤ مكانى ٢7٢88٩١٣6٢

المطلوب إعالنه : ١- دلشاد احمد شونى خان صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
طالب  الى  درهم   7٢٣٥٥ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7227 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ١8٣٠86١ ( 
والصادر عن المنفذ ضده - اشا رام جاى ـ هندي الجنسية - بقيمة 

.) 8٥.٠٠٠ (
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه : دبى ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول 
? مكتب رقم ١٠٥ ? هاتف رقم ٠٤٣٥88٤٤٤ مكانى ٢7٢88٩١٣6٢

المطلوب إعالنه : ١- اشا رام جاى صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
طالب  الى  درهم   87١٩٥ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامك 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7434 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٢٠٤768٣ ( 
والصادر عن زبير محمد محمد رفيق بقيمة ) ٩٩.٠٠٠درهم (. والمبلغ 

االجمالي بالرسوم )١٠١٥١٥(
طالب التنفيذ: بنك أبوظبي االول ش.م.ع

عنوانه : دبى ? شارع الشيخ زايد ? بناية سما تاور- الطابق االول 
? مكتب رقم ١٠٥ ? هاتف رقم ٠٤٣٥88٤٤٤ مكانى ٢7٢88٩١٣6٢

المطلوب إعالنه : ١- زبير محمد محمد رفيق صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠١٤٩٥ الى طالب التنفيذ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7198 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١76٥ 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) ٤7٠8678 درهم ( ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: ايه سي أي ميتال )م.م.ح( عنوانه : اإلمارات - إمارة 
دبي - منطقة الخليج التجاري - شارع االبراج برج 014 مقابل يوبورا 

واكاديميه هيونداى للتدريب الطابق٩ - ٩٠٢ -٩٠١
المطلوب إعالنه : ١- كيلي للمقاوالت )ش . ذ . م . م( صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤7٠8678 درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 7535 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢8
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في النزاع رقم ٢٠٢٢/١٥٩٣ نزاع 
القيمة ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )78.٠١7.8٥ درهم( ،  محدد 

شاماًل للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: ايفرشاين الكهربائية لصناعة مفاتيح التشغيل ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - بر دبي - دبي - شارع الشيخ زايد 
- مبنى سما تاور - شقة ١٠٤   ويمثله خلف عبداهلل مال اهلل الحوسني

المطلوب إعالنه : ١- جي ام بي للخدمات الفنية ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )78.٠١7.8٥ درهم(،شاماًل للرسوم والمصاريف

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2089 - تنفيذ مدني

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة عشر رقم 76٣
للمتنازع مبلغ  بان يؤدى  المتنازع ضده  بالزام  المطالبة   : المنازعة  موضوع 
تاريخ  من  بواقع ١٢%  القانونية  والفائدة  االف درهم(  )7٠٠٠ سبعة  وقدره 

االستحقاق وحتى تمام السداد
المتنازع : داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م

عنوانه : االمارات العربية المتحدة ? امارة دبي ? ديرة ? هور العنز ? ابوهيل 
محل رقم ٤8 بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم- بجوار رويال للبلياردو
المطلوب إعالنه : ١- خالد عبيد حمد حرمول ال علي صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بالزام المتنازع 
)7٠٠٠ سبعة االف درهم( والفائدة  للمتنازع مبلغ وقدره  بان يؤدى  ضده 

القانونية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠6-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 5597 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥



العدد )٣٩١٥( االثنين ١١ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م 14

اقتصاد

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : ممتاز بخش امام أحمد - الجنسية باكستان
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٤٠٣٩٣  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »أربعون ألف وثالثمائة ثالثة وتسعون درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي النسر - موديل ٢٠١6 - رمادي اللون - رقم 
اللوحة »66٢٥7« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
S ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151936«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : زينا شريف البري - الجنسية لبنان
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٣١٢٥٠  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »واحد وثالثون ألف ومائتان وخمسون درهم« - بخصوص 
رقم   - اللون  عنابي   -  ٢٠١6 موديل   - كروز  شيفروليه  مركبة 
اللوحة »٤6٢٥٣« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
P ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151932«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : ادون كوناراد فيرجارا كاباجوني - الجنسية الفلبين
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤٥8٠٥ درهم 
بخصوص   - درهم«  وخمسة  وثمانمائة  ألف  وأربعون  »خمسة 
مركبة ميتسوبيشي مونتيرو - موديل ٢٠١6 - أبيض اللون - رقم 
اللوحة »٩٣78٤« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
G ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151933«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : مؤمن نديم بوعرم - الجنسية لبنان
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 6١٠٥6٫٣٣ 
درهم »واحد وستون ألف وستة وخمسون درهم وثالثة وثالثون 
فلس« - بخصوص مركبة فورد ايدج - موديل ٢٠١7 - أزرق اللون 
- رقم اللوحة »٣8٩٠7« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز 
اللوحة N ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي 
حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد 
هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151931«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : روشن سانجيوا دي روسمان نيدورانا - الجنسية سيريالنكا
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٤8٢٠6  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »ثمانية وأربعون ألف ومائتان وستة درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي باجيرو - موديل ٢٠١٥ - بني اللون - رقم 
اللوحة »٥6٠٢١« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
U ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151928«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : عمر فايز مصطفى أبو صباح - الجنسية األردن
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٣67٢١  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »ستة وثالثون ألف وسبعمائة واحد وعشرون درهم« - 
بخصوص مركبة كيا أوبتما - موديل ٢٠١٢ - أحمر اللون - رقم 
اللوحة »٥٥٣٢6« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
S ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151926«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المخطر: بنك أبو ظبي األول ش.م.ع. )سابقا: بنك الخليج األول ش.م.ع.(
ضد المخطر إليها: ايميرتس بي في دبي ليمتد )سابقًا: ايميرتس سنالند بي في 

دبي ليمتد( )مجهولة محل اإلقامة(
إلى المخطر إليها/ ايميرتس بي في دبي ليمتد )سابقًا: ايميرتس سنالند بي في دبي 
ليمتد( يكلفك المخطر/ بنك أبو ظبي األول ش.م.ع. )سابقا : بنك الخليج األول 
ش.م.ع.( بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ وقدره ٢٠٢.٤6٣.٢٣٩،٩8 
دوالر أمريكي أو ما يعادله بالدرهم اإلماراتي )88٠.7٠٢.٥٩٩،٢٣ درهم إماراتي( 
)ثمانمائة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان الف وخمسمائة وتسعة تسعون درهم 
إماراتي و ٢٣ فلس( بموجب اتفاقية التسهيالت المؤرخة في ٢٠٠8/١٢/١8 والمعدلة 
بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/١٩ خالل ثالثين )٣٠( يوما من تاريخ نشر هذا اإلخطار، وفي حال 
إخفاق المخطر إليها في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين )٣٠( يومًا المذكورة، فإن 
المخطر سيتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمباشرة إجراءات نزع ملكية العقار رقم 
)7١( الكائن في الطابق رقم )١٥( في المبنى رقم )١( المسمى بالزو فيرساتشتي، 
الواقع على قطعة االرض رقم )٤6٠(، رقم البلدية )86٥-٣٢6(، والبالغ مساحتها 
١٠١٣٤٢.٥٤ متر مربع، والكائن في منطقة الجداف، إمارة دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة، والمرهون لصالح المخطر بقيمة ٣87.٥٥٢.٠٠٠ درهم إماراتي وحجزه 
وبيعه وفق أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم )2022/151938(
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : جوس رينولد كريستوفير - الجنسية الهند
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٤8٤٠٢  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة واثنان درهم« - بخصوص 
مركبة تويوتا فورتشنر - موديل ٢٠١8 - أبيض لؤلؤي اللون - رقم 
اللوحة »8٠٩٣١« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
W ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151927«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : جيفي توماس فيليب توماس - الجنسية الهند
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٢٥٣6٥ درهم 
»خمسة وعشرون ألف وثالثمائة خمسة وستون درهم« - بخصوص 
مركبة فولكس واجن جيتا - موديل ٢٠١6 - فضي اللون - رقم 
اللوحة »٣٤٩٠٤« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
T ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151925«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المخطر: بنك أبو ظبي األول ش.م.ع. )سابقا: بنك الخليج األول ش.م.ع.(
ضد المخطر إليها: ايميرتس بي في دبي ليمتد )سابقًا: ايميرتس سنالند بي في 

دبي ليمتد( )مجهولة محل اإلقامة(
إلى المخطر إليها/ ايميرتس بي في دبي ليمتد )سابقًا: ايميرتس سنالند بي في دبي 
ليمتد( يكلفك المخطر/ بنك أبو ظبي األول ش.م.ع. )سابقا : بنك الخليج األول 
ش.م.ع.( بسداد مبلغ المديونية كما هو في ٢٠٢٢/٠٩/٢٩ وقدره ٢٠٢.٤6٣.٢٣٩،٩8 
دوالر أمريكي أو ما يعادله بالدرهم اإلماراتي )88٠.7٠٢.٥٩٩،٢٣ درهم إماراتي( 
)ثمانمائة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان الف وخمسمائة وتسعة تسعون درهم 
إماراتي و ٢٣ فلس( بموجب اتفاقية التسهيالت المؤرخة في ٢٠٠8/١٢/١8 والمعدلة 
بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/١٩ خالل ثالثين )٣٠( يوما من تاريخ نشر هذا اإلخطار، وفي حال 
إخفاق المخطر إليها في سداد المبلغ خالل مدة الثالثين )٣٠( يوما المذكورة، فإن 
المخطر سيتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمباشرة إجراءات نزع ملكية قطعة األرض 
رقم )٤6١( وما عليها من بناء )فندق(، رقم البلدية )٩١8-٣٢6(، والبالغ مساحتها 
٥٩6١.٠٥ متر مربع، والكائنة في منطقة الجداف، إمارة دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة، والمرهونة لصالح المخطر بقيمة 7٣.٤٠٠.٠٠٠ درهم إماراتي وحجزها 
وبيعها وفق أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر المحرر رقم )2022/151939(
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : بانيكا فيتيل سيد محمد أشرف - الجنسية الهند
المستحقة  المبالغ  سداد  بسرعة  إليه  المنذر  على  المنذر  ينبه 
الموضحة جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 
١٥١٠٤ درهم »خمسة عشر ألف ومائة وأربعة درهم« - بخصوص 
مركبة هوندا أكورد - موديل ٢٠١٢ - أسود اللون - رقم اللوحة 
 ، B اللوحة »٥٤٩٣6« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز 
وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض 
السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، 
كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون 

متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151930«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : بينو روشي باولراج - الجنسية الهند
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٥٥٥68٫78 
درهم »خمسة وخمسون ألف وخمسمائة ثمانية وستون درهم 
وثمانية وسبعون فلس« - بخصوص مركبة تويوتا برادو - موديل 
٢٠١١ - أبيض اللون - رقم اللوحة »٢٠١١8« - جهة ترخيص دبي 
- خصوصي - رمز اللوحة S ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها 
عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها 

الكاتب العدلمن الجهات المختصة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151937«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : مانونيل اكوب دكر منجيان - الجنسية سوريا
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٢٩٢٤7 درهم 
»تسعة وعشرون ألف ومائتان سبعة وأربعون درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي باجيرو - موديل ٢٠١٤ - أبيض اللون - رقم 
اللوحة »6٩٥٣٣« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
K ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151929«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : حمزه الداودي - الجنسية المغرب
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصياًل بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٥٩٢٣١٫87 
درهم »تسعة وخمسون ألف ومائتان واحد وثالثون درهم وسبعة 
وثمانون فلس« - بخصوص مركبة فورد موستنج - موديل ٢٠١6 
- أحمر اللون - رقم اللوحة »٢8٠٩٢« - جهة ترخيص دبي - 
خصوصي - رمز اللوحة W ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ 
نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم 
كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها 
عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها 

من الجهات المختصة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151934«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: الشركة العربية للسيارات ذ.م.م
ويمثله المحامي/ المثنى الرمسي

المنذر إليه:: ١- المدحاني لقطع غيار السيارات - فرع ٢
٢- محمد أشرف أونداكادافيل كوشو مويدو

- ينذر المنذر المنذر إليهما بسداد المبلغ المستحق البالغ 
١٤٢٫8٩٥٫٠٠ درهم »مائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة 
وخمسة وتسعون درهمًا« قيمة الشيك رقم 7٢ والمسحوب 
على بنك أبوظبي التجاري بتاريخ ٢٠٢٢/6/٥ في موعد غايته 
خمسة أيام من تاريخ تسلمكم هذا االنذار، و إال سنضطر إلى 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدك، مع االحتفاظ بكافة 

الكاتب العدلحقوق المنذر األخرى من أي نوع كانت.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151949«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذر: بنك دبي اإلسالمي - »شركة مساهمة عامة«
بوكالة المحامي/ عبد العزيز الخميري

المنذر إليه : سامويل بيرهاني اباي - الجنسية إثيوبيا
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
مبلغ وقدره ٣٣8٢٠  بإجمالي  اإلنذار  جملة وتفصياًل بصدر هذا 
درهم »ثالثة وثالثون ألف وثمانمائة وعشرون درهم« - بخصوص 
مركبة ميتسوبيشي النسر - موديل ٢٠١6 - أحمر اللون - رقم 
اللوحة »٩٥٢86« - جهة ترخيص دبي - خصوصي - رمز اللوحة 
T ، وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة 
رفض السداد سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا 
المبلغ والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف 
المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية 

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

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/151935«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنذرة: ابتال م د م س
المنذر إليها: هيدا جرين لإلستشارات الهندسية

لذلك
تكلف المنذرة، المنذر اليها بأن تسدد قيمة الشيك رقم »٠٠٠٠٩٩« 
المسحوب علي بنك رأس الخيمة الوطني والبالغ قدره »٣6٫878٫١7 
درهم« »ستة وثالثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون درهم إماراتي 
وسبعة عشر فلسًا«، وذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ 
استالمها لهذا االنذار، و إال سوف نضطر آسفين إلى اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية ضدكم بما فيها استصدار أمر أداء، وإلزامكم 
والموضحة  بذمتكم  المترصدة   - الشيك  قيمة   - المبالغ  بدفع 
تفصياًل بصدر الئحة اإلنذار والفائدة القانونية ٩% سنويًا من تاريخ 
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع تحملكم كافة الرسوم 

والمصاريف المقررة ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151944«
العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة عشر رقم 76٥
موضوع المنازعة التصريح بقيد النزاع وتحديد اقرب جلسة ممكنة. وإلزام 
المتنازع ضده بأن يؤدي للمدعية قيمة الفواتير موضوع المطالبة بمبلغ 
إجمالي وقدره )٢٥.8١7.١١( درهم )خمسه وعشرون الفا وثمانمائه وسبعه 
والمصاريف  بالرسوم  ضده  المتنازع  فلسا(.وإلزام  واحدي  درهم  عشر 

ومقابل أتعاب المحاماة
المتنازع شركة مجموعة االمارات لالتصاالت ) مجموعة اتصاالت ( ش.م.ع.

عنوانه اإلمارات-إمارة أبو ظبي-المطار - شارع حمدان بن محمد -مبنى 
اتصاالت -بجانب ماركس سبنسر

المطلوب إعالنه ١- شاهد محمود عبد الستار صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقا لنص 
المادة ٥٤ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية، وقررت بمثابة 
الحضوري الزام المتنازع ضده مبلغ ٢٥.8١7.١١ درهم والفائدة ٥% من 
تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والزمته الرسوم والمصاريف ومئتي 

درهم مقابل اتعاب المحاماة.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 1841 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة عشر رقم 76٥ 
موضوع المنازعة أوال : التصريح بقيد النزاع وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر 

النزاع ،ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة الفواتير.
موضوع المطالبة بمبلغ إجمالي وقدره )٣8.7٢٢.٤٥( درهم )ثمانية وثالثون 
الفا وسبعمائة واثنان وعشرون درهم وخمسة واربعون فلسا ( ،ثالثًا: إلزام 

المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المتنازع شركة مجموعة االمارات لالتصاالت ) مجموعة اتصاالت ( ش.م.ع.

عنوانه اإلمارات-إمارة ابو ظبي-المطار - ابوظبي - شارع حمدان بن محمد 
-مبنى اتصاالت -بجانب ماركس سبنسر

المطلوب إعالنه ١- سوجان شاندرا سينغا ارون شاندرا سينغا صفته: متنازع ضده 
موضوع اإلعالن قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقا لنص المادة ٥٤ 
من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري الزام 
المتنازع ضده مبلغ ٣8.7٢٢.٤٥ درهم والفائدة ٥% من تاريخ المطالبة وحتى 
السداد التام والزمته الرسوم والمصاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 4383 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السادسة رقم 7٥٥
موضوع المنازعة أوال : التصريح بقيد النزاع وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر 

النزاع ،ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة الفواتير
و عشرون  )سبعه  )٢7.١٠٠.٣١( درهم  وقدره  إجمالي  بمبلغ  المطالبة  موضوع 
بالرسوم  إلزام المدعى عليه  ثالثًا:  الفا و مائه درهم و واحد و ثالثون فلسا( ، 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المتنازع شركة مجموعة االمارات لالتصاالت ) مجموعة اتصاالت ( ش.م.ع.

عنوانه اإلمارات-إمارة ابو ظبي-المطار - ابوظبي - شارع حمدان بن محمد -مبنى 
اتصاالت- بجانب ماركس سبنسر

المطلوب إعالنه ١- رب نواز تاج محمد صفته: متنازع ضده
النزاع  بقيد  التصريح   : أواًل  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام  ،ثانيا:  النزاع  لنظر  ممكنة  جلسة  اقرب  وتحديد 
للمدعية قيمة الفواتير موضوع المطالبة بمبلغ إجمالي وقدره )٢7.١٠٠.٣١( درهم 
)سبعه و عشرون الفا ومائه درهم و واحد و ثالثون فلسا( ، ثالثًا: إلزام المدعى 

عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ١٥-١٢-٢٠٢٢ 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 بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 4386 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 7٥٣
موضوع المنازعة التصريح بقيد النزاع وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر 
النزاع ، إلزام المتنازع ضده بأن يؤدي للمتنازعه قيمة الفواتير موضوع 
المطالبة بمبلغ إجمالي وقدره )٢٥.78٤.٥6( درهم )خمسه وعشرون الفا 
وسبعمائه واربعه وثمانون درهم وسته وخمسون فلسا(. وإلزام المتنازعه 

ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المتنازع شركة مجموعة االمارات لالتصاالت ) مجموعة اتصاالت ( ش.م.ع.

عنوانه اإلمارات-إمارة أبو ظبي-المطار - شارع حمدان بن محمد -مبنى 
اتصاالت -بجانب ماركس سبنسر ويمثله عبداهلل محمد رسول علي الهرمودي

المطلوب إعالنه ١- ماريتا كاستانيدا جارابا صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قررنا بمثابة الحضوري : بالزام المتنازع ضدها بأن تؤدى 
للمتنازعة مبلغ خمسة وعشرون الف وسبعمائة واربعة وثمانون درهم 
المطالبة  تاريخ  بواقع ٥% من  القانونية  والفائدة  فلسا  وستة وخمسون 
القضائية الحاصل في ٢٠٢٢/7/6 وحتى تمام السداد وبالزامها بالمصروفات 

وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 1842 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم 76١
موضوع المنازعة أوال : التصريح بقيد النزاع وتحديد اقرب جلسة ممكنة.

ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة الفواتير موضوع المطالبة 
بمبلغ إجمالي وقدره )٣8.٤٢8.٤٩( درهم )ثمانيه و ثالثون الفا و ربعمئه و 
ثمانيه و عشرون درهم و تسعه و اربعون فلسا( ، ثالثًا: إلزام المدعى عليه 

بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المتنازع شركة مجموعة االمارات لالتصاالت ) مجموعة اتصاالت ( ش.م.ع.

عنوانه اإلمارات-إمارة أبو ظبي-المطار - ابوظبي - شارع حمدان بن محمد 
-مبنى اتصاالت-بجانب ماركس سبنسر

ويمثله عبداهلل محمد رسول على الهرمودي
المطلوب إعالنه ١- محمد سروار محمد انور صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعالن قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا لنص المادة ٥٤ 
من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري الزام 
المتنازع ضده مبلغ ٣8.٤٢8.٤٩ درهم والفائدة ٥% من تاريخ المطالبة وحتى 
السداد التام، والزمته الرسوم والمصاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 4380 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١٥67 نزاع 
محدد القيمة بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ) 8٩6٥ درهم ( . شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: افينتادور1 لتأجير السيارات

عنوانه : االمارات - امارة دبي - ديرة - هور العنز شرق - ابوهيل محل 
رقم ١ بملك مجموعة الحبثور ذ م م -مقابل المدرسة الدولية

المطلوب إعالنه : ١- فارون شيزيان صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ) 8٩6٥ ( درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة باالضافة الى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 6279 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى االولى رقم ٤٠٠
موضوع الدعوى : أوال: قبول قيد الدعوي وإعالن المدعي عليه بها اصوال.

ثانيا: القضاء بعدم نفاذ تصرف المدعي عليه بالهبة بشأن األراضي ارقام )١١٣٠ ، ١٤67، ١٤68، ٠/٢٥6( 
الكائنين بمنطقة وادي الصفا ٥ واعتبار ذلك التصرف كأن لم يكن وما يترب على ذلك من اثار اهما 
إعادة قيد تلك العقارات تحت اسم المدعي عليه وشطب ومحو عقود الهبه وذلك التصرف المبرمين 
بشان تلك األراضي واعتبارها كان لم تكن وما تال ذلك من إجراءات وما يترتب على ذلك من اثار. 

ثالثا: إلزام المدعى عليه بالرسوم ومصروفات الدعوي ومقابل أتعاب المحاماة
المدعي: غالم رسول همت - أسترالي الجنسية عنوانه : بإمارة دبي -الخليج التجاري -برج سيتاديل 
-مقابل فندق جي دبليو ماريوت _ مكتب رقم: ١٢٠٣-هـــاتـــف رقــــــم: ٠٥٥١876887-إيميل: 
md@imlawyeruae.com -  مكاني رقم :٢٤7٥886٤67  ويمثله إبراهيم موسى علي مراد البلوشي

المطلوب إعالنه : ١- حضرت بيبى احمد خان صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها أوال: قبول قيد الدعوي وإعالن المدعي عليه 
بها اصوال. ثانيا: القضاء بعدم نفاذ تصرف المدعي عليه بالهبة بشأن األراضي ارقام )١١٣٠ ، ١٤67، 
١٤68، ٠/٢٥6( الكائنين بمنطقة وادي الصفا ٥ واعتبار ذلك التصرف كأن لم يكن وما يترب على 
ذلك من اثار اهما إعادة قيد تلك العقارات تحت اسم المدعي عليه وشطب ومحو عقود الهبه وذلك 
التصرف المبرمين بشان تلك األراضي واعتبارها كان لم تكن وما تال ذلك من إجراءات وما يترتب 
على ذلك من اثار. ثالثا: إلزام المدعى عليه بالرسوم ومصروفات الدعوي ومقابل أتعاب الم وحددت 
ُبعد  عن  التقاضي  قاعة  في  صباحا   ٠٩:٠٠ الساعة   ٠-١٢-٢٠٢٢7 الموافق  االربعاء  يوم  جلسة  لها 
&BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 

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

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 22 / 2022 / 142 - مدني كلي

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥



15العدد )٣٩١٥( االثنين ١١ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- عبد المنعم محمود المهدي األمين  

الى: المحكوم عليه: عبد المنعم محمود المهدي األمين 
العنوان: اإلمارات العربية المتحدة - إمارة الشارقه - المجاز - بناية سارة - 

شقه رقم ٢٠١٥ - هاتف رقم - ٠٥6١7٥٤٣٤٤ - ٠٥٠٢7٢7١7٣
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
بنك دبى اإلسالمى ) شركة مساهمه عامة ( - في القضية المشار إليها أعاله. 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع 

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : 7٤١١٩.٠

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

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

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0007504 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - جاسم محمد سيف سلطان البادي  

الى: المحكوم عليه: جاسم محمد سيف سلطان البادي  
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ بنك دبى اإلسالمى ) شركة مساهمه عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن 

الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٠.١٢676

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

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

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0007724 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الذيد اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية  
إلى المحكوم عليهما: ١- جون بيلتاس للمقاوالت الصحية والعزل 

٢- جون باليتاس الوسيوس
حيث إنه قد صدر الحكم ضدك لصالح المنفذ بنك رأس الخيمه الوطنى 
- في القضية المشار إليها أعاله .  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم 

المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٤٣٥8٢ درهم

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

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

 إخطار دفع في القضية رقم
 ADCEXCIBOUNCE2022/ 0000219 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الذيد االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر أم القيوين االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
مسرت شاكر شاكر سعيد  

إلى المنفذ ضده: مسرت شاكر شاكر سعيد العنوان: إمارة ام القيوين المنطقة 
الحره شركة صيره انترناشيونال م م ح شارع الصباح بالقرب من مسجد اسماء 
بنت ابو بكر هاتف رقم ٩7١٥٥68١٥٢٢٣ - ٠677٩٢6٩٢ البريد االلكتروني 

musarat1976@gmail.com - يعلن بالنشر
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المنفذ بنك 
ابوظبي األول - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور 
قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن 

الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٢١768٥.٠ درهم + رسم اعالن بالنشر

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

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

إخطار دفع في القضية رقم 
UAQCEXCIBOUNCE2022/ 0000719 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة أم القيوين االتحادية اإلبتدائية

يدعو الخبير الحسابى / محمد فرحات ، المدعى عليها فى الدعوى 
أعاله »كونستيالشن لخدمات الطيران _ش.ذ.م.م« » لحضور 
إجتماع الخبرة بالصوت والصورة »عن بعد« سواء بشخصها أو 
بواسطة وكيال قانونيًا عنها والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 
من  إسبوع  غضون  فى  أو  ظهرًا  الثانية  الساعة   ٢٠٢٢/١٢/٠8
تاريخ نشر هذا اإلعالن أيهما أقرب، وفي تلك الحالة يطلب من 
المدعى عليها التواصل مع أمينة سر الخبرة اآلنسه/ منال على 
هاتف رقم ٢٥٠٠٢٥١ -٠٤ أو متحرك:٠٥٠786٢887 واتس اب 

suha@farahatco.com أو على اإليميل،

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

دعوة لحضور إجتماع الخبرة الثاني 
في الدعوى رقم 2022/2189 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / محمد فرحات - قيد رقم /89

المرفوعة من: بنك أبوظبي األول ش.م.ع
ضد :١- جولد الين ورلد ايد انكوربوريشن - فرع شركة أجنبية معلنة بالنشر

٢- جولد الين ورلد ايد انكوربوريشن - كفيل ضامن معلنة بالنشر
٣- نوجيت سينغ اناند - كفيل ضامن
٤- جاسمين كوراناند - كفيل ضامن

المدعى عليها االولى جولد الين ورلد ايد انكوربوريشن - فرع شركة أجنبية 
والمدعى عليها الثانية/ جولد الين ورلد ايد انكوربوريشن - كفيل ضامن ، 
مدعوين للحضور شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع الخبرة )المصرفية( 
  ٢٠٢٢/١٢/٠8 الموافق  الخميس  اليوم:  إدناه:  المبينة  للتفاصيل  وفقًا  االول 
الساعة: ١٢:٣٠ ظهرًا موقع مكتب الخبير المصرفي يونس علي المال الشارقة 

، منطقة مويلح. شارع المدينة الجامعية، بناية رقم)٩76( مكتب رقم ٢٠٢
)Google Maps/خرائط قوقل(

https://goo.gl/maps/fG5FCoK3HLc5u7vg7
للتواصل / ٠٥٥٢7٥٢١٤7

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 7376 لسنة 2022
لدى محكمة الشارقة االبتدائية

إجتماع خبرة

الخبير / يونس علي المال

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - رفيق احمد شفيع اهلل  

الى: المحكوم عليه: رفيق احمد شفيع اهلل  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
إليها أعاله.  المنفذ بنك راس الخيمة الوطنى - في القضية المشار 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٥١٣٥٠.٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 

خالل]١٥[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 
وفي حالة تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0004199 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - ارشاد باراكودانتافيد  

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

المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٣7٠7٠.٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022/ 0007382 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى : سي سي للتجارة العامة ذ م م مجهول محل اإلقامة : وعنوانها: إمارة عجمان، شارع الشيخ 
خليفة بن زايد ، ص ب ٩7١، برج مكاتب جراند مول - مكتب رقم ١٩٠٥ هاتف ٠67٤٢٣٢٣٢، البريد 

 info@ceeceeholing.com االلكتروني
نعلمكم بأن المدعي )ة( / كليف ميليني ويلفرد العنوان / محل اإلقامة: وعنوان المختار، السويدي 
ومشاركوه، دبي، شارع الشيخ زايد، مبنى امارات اتريم، مكتب رقم ٥٢٥، هاتف ٠٤٣٢١١٠٠٠ ص 
السويدي  راشد  المحامين/ محمد  بوكالة   court@alsuwaidi.ae االلكتروني  البريد  دبي  ب 7٢7٣ 
رقم الهاتف: ٩7١٥٤٣٥٢٢7١٥ قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة بــــــ يطلب المدعي من 

المحكمة الموقرة الحكم: 
١-ندب خبير حسابي تكون مهمته اإلطالع على حسابات المدعى عليهم بما فيهم حساب المدعى 
عليه االول الخاص طيلة المدة الممتدة من تاريخ منح المدعي للتوكيل والتفويض للمدعى عليه االول 
في ٢٠١٩/7/٢٣ وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى وبيان كافة ايراداتها ومصروفاتها خالل تلك الفترة 
والتصرفات التي أجراها المدعى عليه االول سواء بصفته مديرًا للشركات المذكورة او بصفته وكياًل 

عن المدعي )المدعي( وما أسفرت عنه تلك التصرفات من إهدار لحقوق المدعي. 
٢-إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. ، لذا يتوجب عليكم الحضور 
أمام الدائرة دائرة الدعاوى المستعجلة و التظلمات محكمة عجمان االتحادية صباح يوم الموافق 
٢٠٢٢/١٢/١٤ الساعة ٠٩:٠٠ لتقديم ما لديكم من دفاع و مستندات ، وفي حالة عدم حضوركم أو 

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

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة عجمان االتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في الدعوى رقم 

AJCFICIINJ2022/ 0003680 / مستعجل

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المستأنف ضده : مصنع بن فاضل للبالستيك ذ م م 
عنوانه : ام القيوين ، الصناعية الجديدة ، شارع االتحاد ، 

ص ب : ٤٥٣١ ، هاتف ٠٥٥٣٤٥٤١٥8 
ليكن معلومًا لديك أن المستأنف : خالد راشد سلطان بن فاضل 
ال علي قد استأنف الحكم الصادر بتاريخ ....../..... /....٢٠ ، في 
الدعوى االبتدائية رقم AJCAPCIPOR2021/ 0000083 المحكمة 

اإلستئنافية المدنية - تجاري )جزئي(.
يمثلك  من  حضور  او  الل  شام  كومار  سوتيل  حضورك  فيقتضي 
أمام محكمة عجمان االتحادية بدار القضاء .................. يوم 
.............. الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحًا وتقديم 
ما لديك من بينات وفي حالة عدم حضورك او حضور من يمثلك 

قانونًا فستنظر المحكمة الدعوى في غيبتك

مكتب الخدمات القضائية

إعالن بالنشر في الدعوى رقم
 االستئناف AJCAPCIPOR2021/ 0000083 / تجاري )جزئي(

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

 المدعـــي/ مصرف اإلمارات اإلسالمي )ش.م.ع(
المدعى عليه/ عادل مصطفى عبد اهلل أحمد المرزوقي

بواسطة وكيل معتمد الجتماع  أو  الحضور شخصيا  المدعى عليه   على 
بعد  عن  عقده  المزمع  أعاله  المذكورة  الدعوى  في  المصرفية  الخبرة 
يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩ الساعة ١٠:٠٠ صباحا من خالل نظام 

.)ZOOM( االتصال المرئي زووم
 راجين حضور االجتماع في الموعد المحدد من خالل الدخول والضغط على 
الرابط التالي مصطحبين كافة المستندات التي ترغبون في تقديمها للخبير: -
https://us04web.zoom.us/j/73738128603?pwd=sg196xmOc1H

gSo97LZF49NgBWRra5D.1
 الخبير المصرفي-سعيد زيتون
موبايل/واتس اب: ٥٥١٤٤٥8-٠٥٠
saidzaitoun@hotmail.com :البريد االلكتروني

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة المصرفية في
 الدعوى رقم 2022/3195 تجاري جزئي-عجمان

إجتماع خبرة

المقامة من المدعية : شركة علي غالمي للخضار والفو اكة ذ.م.م
ضد المدعى عليها : فيرواي لخدمات تموين بالمواد الغذائية )ش.ذ.م.م( 
)نعلن نحن الخبير الحسابي / اليازية خليفة المري، أنه تم تعيننا من 
قبل محكمة دبي الموقرة لتنفيذ مهمة الخبرة الحسابية الواردة بحكم 
المحكمة في الدعوى المذكورة أعاله – و عليه نعلن المدعى عليها ) 
فيرواي لخدمات تموين بالمواد الغذائية )ش.ذ.م.م( ( لحضور إجتماع 
الخبرة األول المقرر له جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/8 في 

تمام الساعة ١١:٣٠ صباحا وذلك من خالل تطبيق زوم .
فاكس : ٤٢٩٩77٩٣-٩7١+ هاتف : ٤٢٩٩77١١-٩7١+ 

و تقبلوا فائق اإلحترام و التقدير .....

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

إعالن إجتماع الخبرة الثاني في الدعوى 
رقم 2022/2272 تجاري جزئي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي/ اليازية خليفة المري

إلى:المحكوم عليه: محمد مسعد طاهر احمد الفقيه
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبى اإلسالمى ) شركة مساهمه عامة ( - في القضية 
المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 
لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم 

المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : 66٠٩٣.٠

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

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

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022/ 0004585 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعـالن منفذ ضده بالنشـر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- وئام نبيل محمد عبد المعطى

إلى: المحكوم عليه: وئام نبيل محمد عبد المعطى
العنوان: مجهول محل االقامة

ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد   ٢٠٢٢/١١/٢٩ بتاريخ  إنه  حيث 
لصالح المدعي المنفذ بنك أبوظبي األول ش.م.ع - في القضية المشار إليها

أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و 
دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٣٠٣٤7٤.٠ درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل]١٥[ 

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

فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم 
FUCEXCIBOUNCE2022/ 0001818 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: عجمان الند العقارية ذ.م.م 
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/١٩ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه 
- مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 6 ( شخصيًا أو 
بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2022/ 0004595 / تجاري )جزئي(

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: محمد محمود عبد العال علي علي 
مجهول محل اإلقامة :

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٠6 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 خالل مدة ال تزيد على  مرفقا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله – بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2022/ 0003156 / تجاري )جزئي(

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - نبيل محمد عفيفى ابراهيم حجازى  

الى: المحكوم عليه: نبيل محمد عفيفى ابراهيم حجازى  
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
إليها أعاله.  المنفذ بنك راس الخيمة الوطنى - في القضية المشار 
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٩6٢٣٠.٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله 

خالل]١٥[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار 
إجراءات  بحقك  ستتخذ  المحكمة  فإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  وفي 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0003864 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ 
المدنية - راشد أحمد حميد على ال على  

الى: المحكوم عليه: راشد أحمد حميد على ال على  
لصالح  عنه ضدك  المرفق صورة  الحكم  قد صدر  بتاريخ  إنه  حيث 
المدعي المنفذ بنك دبى اإلسالمى ) شركة مساهمه عامة ( - في 
القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم 
بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن 

الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٢٥7٢٣.٠

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022/ 0007895 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

محكمة  ـ  االتحادية  الفجيرة  محكمة  بالنشر  ضده  منفذ  اعالن 
التنفيذ المدنية

إلى المنفذ ضده: سوبرماركت باركو العنوان: مجهول المكان 
حيث إنه قد صدر حكم ضدكم لصالح المنفذ شركة سيام التجارية 
ش.ذ.م.م. - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له 
الرسم  المذكور، و دفع  الحكم  لتنفيذ  المذكور قد تقدم بطلب 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : 67677٥١.٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية 
رقم FUCEXCICPL2022/ 0001760 - أمر أداء

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- النسمه الستقدام االيدى العامله

إلى: المحكوم عليه: النسمه الستقدام االيدى العامله العنوان: عجمان البستان 
خلف بريد عجمان المركزي رقم مكاني ٤٣67١١١١٢١ هاتف رقم ٠٥٥٩8١١776 

٠٥٠٩٤٢7886 واعالنه عن طريق الرسالة النصية في حالة تعذر االعالن
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ عبداهلل سالم احمد محمد خريطان المرى. الجنسية االمارات العربية 
المتحدة. - في القضية المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد 
تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن 

الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ١٩٩٢٠.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله خالل]١٥[ 
يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار . وفي حالة تخلفك)م( عن ذلك 
فأنت)م( مكلف)ين( بحضور جلسة يوم - الموافق - الساعة - أمام المحكمة 
المذكورة وفي حال تخلفك )م( عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونا.

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIPOR2022/ 0004418 - تجاري )جزئي(

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

ليكن معلوما للجميع بأن السـيد/ معضد سالم معضد هويدن الكتبي - 
االمارات الجنسـية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة)١٠٠%( 
المازمي - االمارات  وذلك الى السـيدة/ ميره عبد اهلل محمد سـليمان 
الجنسـية فى الرخصة ))الخط االمامي لتركيب اجهزة ومعدات االطفاء 
ومكافحة الحريق(( تأسست بأمـارة الشارقة بموجب رخصة رقم )77٢6١7( 

الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقه، 
تعديالت اخرى : تم تغيير الشكل القانوني من ))مؤسسة فردية(( الى 

))شركة الشخص الواحد ذ م م(( 
تم تغيير االـسم التجـاري من ))الخـط االمـامي لتركيب اجهزة ومعـدات 
االطفاء ومكافحـة الحريق(( الى ))الخط االمامي لتركيب اجهزة ومعدات 

االطفاء ومكافحة الحريق ذ م م – شركة الشخص الواحد((
عمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القانون االتحادي رقم )٤( لسنة ٢٠١٣ 
في شأن الكاتب العدل ،فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و انه سوف 
تاريـخ هذا  أسـبوعين من  بعـد  المشارإليه  التصـديق على اإلجراء  يتم 
اإلعالن فمن لـديه أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

 MOJAU_2022_0104594 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

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

الكاتب العدل

إلى المحكوم عليه: راماشاندران بيالي راجيش راماشاندران
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
القضية  في   - ذ.م.م  الورش  وادوات  عدد  لتجارة  الفاو  المنفذ 
المشار إليها أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 
لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم 

المطلوب تنفيذه كاآلتي: 
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف : ٠.١٩٩٥8

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل ]١٥[ يومًا من تاريخ إعالنك / إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

اعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022/ 0004304 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

ترغب شركة السادة/ سيراال ميدل ايست منطقة حرة- ذ.م.م، »رقم الرخصة: 
٩٥٠٣6« الكائنة في EX- 40  الطابق األرضي، المبنى رقم ٠7 - كو ورك، 
مدينة دبي للتعهيد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة المرخصة لدى سلطة 
دبي للتطوير في إعالن قرارها الذي تم اتخاذه بموجب قرار مجلس اإلدارة 
الصادر في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في ٩ نوفمبر ٢٠٢٢ بشأن إغالق 

وحل شركة السادة/ سيراال ميدل ايست منطقة حرة - ذ.م.م
باألمر ولديه أى مطالبات في  بأي طرف معني  الشركة  تهيب  لذلك،  وفقا 
مواجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل ٤٥ يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 

عن طريق البريد المسجل أو اإلتصال بـ :
السيد/ جيديب

إسم الشركة: منصور موال لتدقيق الحسابات
ص. ب : ١٢7٤٣٤ دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف رقم : ٩7١٥٠٩٩٠٩٣78 +
manager@excellenceauditing.com :البريد اإللكتروني

* لن يتم النظر في المطالبات التي ترد بعد إنتهاء فترة اإلشعار والمحددة 
بـ ٤٥ يومًا.

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

إشعار تصفية 
شركة سيراال ميدل ايست منطقة حرة- ذ.م.م

إشعار تصفية

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ تلتمس طالبة التنفيذ من مقام المحكمة الموقرة وضع الصيغة 
التنفيذية على الشيكات ، ومنع المنفذ ضده من السفر وحجز جواز سفره 
والتعميم بذلك و المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة والصادرة عن االمارات 

دبي الوطني مع المصاريف بقيمة )  ٣٤٠. ٣٠١. ١( .
طالب التنفيذ فاليو ستار لصناعة االشغال المعدنية للمباني ش. ذ. م.م.

عود  شارع  دبي-شارع   - دبي  بر   - ميثا  دبي-عود  اإلمارات-إمارة  عنوانه 
? هاتف  رقم ٣١6  ? مكتب  الثالث  الطابق   - ميثاء  بناية عود  ميثا -مبنى 

٠٥٠ - ٠٤/٣٢٤٥٤٤٤8٤٩٥٠٤١
المطلوب إعالنهما ١- شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت )ذ.م.م(. صفته: منفذ ضده

٢- يوسف حنا زهره صفته: منفذ ضده
والزامك  اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )١٢٩٥78٥( درهم الى طالب التنفيذ او في 
خزينة المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 10977 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥



العدد )٣٩١٥( االثنين ١١ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م 16

اقتصاد
تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن الشركة )ترايس للصناعات 
الكيماوية( ذ م م( رقم السجل التجاري )RAKIA20IZ307136792( ترغب  

بتحويل الحصص كالتالي  :

فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: هاتف 
publication@rakez.com :رقم ٩7١7٢٠٤١١١١+ ، بريد الكتروني

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم: 790048

عدد الحصص
٢٣

اسم المتنازل له
براتيوش براديب

اسم المتنازل
شيمبيل شاندران برادين

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة ليشور تيك غلوبال بروجكتس ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
0000004024919( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 802864
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   , ذ.م.م  ش.م.ح-  إنتربرايزز  صالح  شركة  بأن 
ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد   )0000004031768
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 789609

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة إمجس إم إي بي سيرفسز ش.م.ح- ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
0000004033014( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 774135

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة لوب لوب توي إندستريز م م ح , )رقم السجل التجاري 5003640( قد 
تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من لديه مصلحة في االعتراض 
ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل اربعة عشر »١٤« يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 806423
يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة بي اس بي آي تي سولوشنز ش.م.ح- ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
0000004027910( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 808442

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم   , م.م.ح  ادفايزوري  ساكسيسفول  شركة  بأن 
RAKIA70FZ301178963( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 806924
االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة جيت ماي كار ش.م.ح-ذ.م.م, )رقم السجل التجاري 
0000004034881( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 803289

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« بأن 
شركة إنوفشور تريدينغ م م ح ,)رقم السجل التجاري 0000004009197( 
في  مصلحة  لديه  من  ولكل  الشركة،  تسجيل  الغاء  بطلب  تقدمت  قد 
اربعة عشر  وذلك خالل  راكز  لدى  كتابا  باعتراضه  يتقدم  ان  االعتراض 

»١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 740435

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة شريجي كونسولتانتس ش.م.ح- ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
0000004028500( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 803701

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة ذا فار سايد اوف ذا وورلد ش.م.ح-ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
0000004034999( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 795682

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
التجاري  السجل  )رقم  ذ.م.م,  )راك(  الهندسية  اوتوتيك  شركة  بأن 
RAKIA35IZ110070710( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل 
من لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك 
خالل اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:

 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+
 ص.ب: ١٠٠٥٥

publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 792989

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية »راكز« 
بأن شركة شركة اوتوتيك الهندسية )راك( ذ.م.م , )رقم السجل التجاري 
RAKIA29IZ111060144( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 808971

االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  لدى  الشركات  مسجل  يعلن 
»راكز« بأن شركة جايدينغ ستار ش.م.ح- ذ.م.م, )رقم السجل التجاري 
0000004028079( قد تقدمت بطلب الغاء تسجيل الشركة، ولكل من 
لديه مصلحة في االعتراض ان يتقدم باعتراضه كتابا لدى راكز وذلك خالل 

اربعة عشر »١٤« يوما من تاريخ نشر هذا االعالن على العنوان التالي:
 هاتف: ٩7١7٢٠٤١١١١+

 ص.ب: ١٠٠٥٥
publication@rakez.com :البريد االلكتروني 

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم 802726

المنذر / الصقر الغاوى لتأجير السيارات ويمثله المحامي عمار المال قيد رقم ٢٩٢٢ بصفته 
وكيال عن المحامي سعود الزرعوني بموجب وكالة رقم ٢٠٢٢/١/١٤٥٢٤ مصدقة لدى 

الكاتب العدل بدبي بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ بصفته وكيال عن السيد / بشار
فرزات الغيث – سوري بموجب وكالة رقم ٩٢7٠٥ لسنة ٢٠١7 مصدقه لدى الكاتب 
العدل بتاريخ ٢٠١7/٢/١ بصفته وكيال عن السيد/ احمد طالب عبداهلل طالب الهاشمي 
 ٢٠٢١ لسنة   ٣١7٩٠ العدل  الكاتب  لدى  مصدقه  وكالة  بموجب  الجنسية  إماراتي   -
الطابق ١٢ مكتب  الزهراء - برج داماس  الروله - شارع  الشارقة -  إمارة   / العنوان 

١٢٤٩ هاتف رقم ٠6٥6٢١٢١8
ضد المنذر اليه / عمر حسن شبيب - سوري الجنسية العنوان / إمارة الشارقة ـ النهدة 

١ شقة رقم ١١٢٩ هاتف متحرك : ٠٥٠٣6٤7١٢6
المـوضوع / إنذار وتكليف بالوفاء

بمبلغ وقدرة ٣٠7٥٠ درهم ) ثالثون الف وسبعمائة وخمسون درهما درهم ( باالضافة 
الى الفوائد القانونية بواقع ٩% من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد يداين المنذرة 
المنذر اليه بمبلغ وقدرة ٣٠7٥٠ درهم )ثالثون الف وسبعمائة وخمسون درهما درهم( 
يمثل قيمة شيك صادرة من المنذر اليه لصالح المنذر ومسحوب على حساب المنذر 

اليه لدى بنك االمارات دبي الوطني بياناته كالتالي :
الشيك رقم ٠٠٠٠١٣ مستحق بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بمبلغ ٣٠7٥٠ درهم

اال انه بتقديم الشيك للتحصيل إرتد دون صرف بسبب غلق الحساب ورغم كثرة المطالبات 
الودية للمنذر اليه لسداد كامل قيمة الشيك إمتنع عن السداد ولم يحرك ساكنا حتى تاريخة

االنذار وتنذره  بما إشتمل عليه وتضمنه هذا  اليه  المنذر  المنذر على  ينبه  بناء علي 
وتكلفه بموجب هذا االنذار بسرعة أداء الدين المترصد في ذمته والبالغ وقدره ٣٠7٥٠ 
درهم ) ثالثون الف وسبعمائة وخمسون درهما درهم ( يمثل قيمة الشيك المشار اليه 
بصدر هذا االنذار باالضافة الى الفوائد القانونية بواقع ٩% من تاريخ االستحقاق وحتى 
تمام السداد وذلك خالل خمسة أيام من تاريخ إعالنه بهذا االنذار وإال سيضطر المنذر 
اليه مع  القانونية الكفيلة يإسترداد حقوقه ودينه قبل المنذر  التخاذ كافة االجراءات 

حفظ كافة حقوق المنذر األخرى
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

بالوكالة عن المنذر / المحامي/ عمار المال

العدد ٣٩١٥ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥

 MOJAU_2022_0083717 إخطار عدلى بالوفاء رقم

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

الكاتب العدل

العدد 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

متجر كيمي

رخصة رقم: CN-3018554 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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطحنة شيتاجونج

رخصة   رقم:  CN-1434723  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد مامون صديق احمد 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد مامون صديق احمد %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ثانى درويش غانم سيف الرميثى 

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

تعديل إسم تجاري من/ مطحنة شيتاجونج
  CHITTAGONG FLOURMILLS

إلى / مطحنة شيتاجونج - شركة الشخص الواحد ذ م م
CHITTAGONG FLOURMILLS - 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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مخبز طلوع الشمس

رخصة   رقم:  CN-1150285  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد بن عبداهلل 

بن مبارك الظاهرى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خالد يحيى مبارك 

سعيد 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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون مين افنيو لتجميل السيدات

رخصة   رقم:  CN-3981400  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبداهلل بطى حمد 

على الدرعى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد عيد محمد 

سلطان 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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة الكوت للعطور

رخصة رقم: CN-3817265 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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سوبرتيك للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية

رخصة   رقم:  CN-3773470  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة شهزاد احمد محمد شعيب 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة شهزاد احمد محمد شعيب %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سلطان سعيد سالم راشد الشامسى 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سوبرتيك للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية

  SUPERTECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING
إلى / سوبرتيك للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
 SUPERTECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة امجاد البناء العمال الطابوق

رخصة   رقم:  CN-1752998  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ مؤسسة امجاد البناء العمال الطابوق

 AMJAD ABENA BRICK WORKS EST
إلى / امجاد البناء للصيانة العامة

 AMJAD ALBENA GENERAL MAINTENANCE
تعديل نشاط / إضافة صيانة المباني )4329901( 

تعديل نشاط / إضافة أعمال النجارة المسلحة )4390004( 
تعديل نشاط / إضافة أعمال حديد التسليح )4390005(

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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة نيو اجواء ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2752156  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد ناصر الدين محمد موسى %100 

تعديل مدير / إضافة محمد ناصر الدين محمد موسى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف فهد عبداهلل احمد ابراهيم المرزوقى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد ناصر الدين محمد موسى 

تعديل رأس المال / من 100000 إلى 150000 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ بقالة نيو اجواء ذ.م.م

 NEW AJWA BAQALA L.L.C
إلى / بقالة ربيعول - شركة الشخص الواحد ذ م م

RABEUL GROCERY - 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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

أتين للعود واللبان

رخصة رقم: CN-3926332 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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بارت تايم للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-1507089  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد سرور بلخير 

عبداهلل المشجرى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مروان صالح عبداهلل 

احمد السعدى
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 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بقالة جالليه

رخصة   رقم:  CN-2373518  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة فيصل مافومكال حسين 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة فيصل مافومكال حسين %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف خميس غانم خميس راشد المرر 

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

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ بقالة جالليه

 JALALIYA BAQALA
إلى / بقالة جالليه - شركة الشخص الواحد ذ م م

JALALIYA BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3915 تاريخ 2022/12/05
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بانوراما ماجيك لخدمات رجال األعمال ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2597126  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / طحنون نمر النصيرات من شريك إلى مدير 

تعديل نسب الشركاء / طحنون نمر النصيرات من 49% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / طحنون نمر النصيرات من شريك إلى مالك 

تعديل نسب الشركاء / طحنون نمر النصيرات من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف بطى حميد حمد دلموج الظاهرى 

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

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ بانوراما ماجيك لخدمات رجال األعمال ذ.م.م
PANORAMA MAGIC BUSINESSMEN SERVICES . L.L.C
إلى / بانوراما ماجيك لخدمات رجال األعمال - شركة الشخص الواحد ذ م م

 PANORAMA MAGIC BUSINESSMEN SERVICES
- 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.
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اقتصاد

ينتظــر الليبيــون مجــددًا، نتائج لقاء 
ــى  ــواب »واألعل رئيســي مجلســي الن
للدولة«، عقيلة صالح وخالد المشري، 
ــاوز  ــة تج ــة إمكاني ــب، لمعرف المرتق
الخالفــات بشــأن قاعــدة »المســار 
الدســتوري« الالزمة إلجراء االنتخابات 

العامــة.
وكان صالــح، تحــدث خــالل زيارتــه 
لمجلــس النــواب المصــري، الخميــس 
الماضي، عن اتفاق كبير مع المشــري، 
علــى »إعــادة تكويــن المؤسســات 
الســيادية«، وقــال إنــه »ســيتم الفصل 
فــي هــذا األمر خــالل األيــام المقبلة«، 
باإلضافــة إلــى »تكويــن ســلطة واحدة 

فــي ليبيــا«.
ــة«،  ــى للدول ــع عضــو »األعل وتوق
صالــح جعــودة، أن يكــون اللقــاء بيــن 
الرجليــن فــي إحــدى المــدن الليبيــة، 
لكنه تســاءل في تصريح لوســائل إعالم 
عربيــة عــن »الفائــدة التــي يمكــن أن 
تتحقــق« بعــد دعــوة صالــح للمبعوث 
األممــي عبــد اهلل باتيلــي، إلــى اجتماع 
لجنــة »المســار الدســتوري« المشــّكلة 

ــين. من المجلس
وتابــع جعــودة: »هــذه اللجنــة 
عملهــا خــالل ٣  أنهــت  المشــتركة 
جــوالت مــن المفاوضــات اســتضافتها 
ــق  ــف الماضــي، بتواف القاهــرة، الصي
وفدي المجلســين علــى مجمل ما ورد 
فــي مشــروع الدســتور الليبــي المعــد 
منــذ ٢٠١7، باســتثناء شــروط الترشــح 

ــة«. للرئاس
واســتدرك: »ربمــا عندمــا يجتمــع 
المشــري وصالــح، تكــون لــدى األخيــر 
أفــكار جديــدة يطرحها على المشــري، 
وبالتبعية على أعضاء )األعلى للدولة(، 
ممــا يقتضــي بــدء جولــة جديــدة مــن 

التفاوض«.
ــي  ــا ف ــح والمشــري أعلن وكان صال
أكتوبــر الماضــي، االتفاق فــي المغرب 
على تجديد شاغلي المناصب السيادية 
ــل  ــي، والعم ــام الحال ــة الع ــل نهاي قب
علــى توحيــد الســلطة التنفيذيــة »في 
أقــرب األوقــات«، بجانــب العمل على 

اســتئناف الحــوار »مــن أجــل عمــل ما 
يلــزم إلجــراء االنتخابات وفــق خريطة 
ــق  ــق واضحــة وتشــريعات متواف طري

عليهــا بين المجلســين«.
وفي تصريحاته األخيرة في القاهرة، 
حــرص صالح علــى تأكيد أن »المجلس 
األعلى للدولة« هو »جســم استشــاري 
وليس غرفة ثانية بالسلطة التشريعية«، 
كمــا حــرص علــى تبرئة مجلســه »من 
التسبب بأي تعطيل في إنجاز القاعدة 

الدستورية المنظمة لالنتخابات«.
وانتقــد عضــو »المجلــس األعلــى«، 
محمــد معــزب، تصريحــات صالــح، 
حــول أن »وضــع القاعــدة الدســتورية 

بــات منحصــرًا بقرار اللجنة المشــتركة 
ــة مــن ٢٤ عضــوًا مــن أعضــاء  المكون
المجلسين طبقًا للتعديل الـ١٢ لإلعالن 
الدســتوري، أنــه ال يجــوز للمجلســين 
التدخــل بعمــل تلــك اللجنــة«، معتبــرًا 
إياهــا »متناقضــة مــع الواقــع«؛ نظــرًا 
لقيــام »األعلى للدولة« برفض ما أقره 
مجلــس النــواب فــي فبرايــر الماضــي.

ــالم  ــائل إع ــزب، لوس ــاف مع وأض
عربيــة أن »مهمــة تلــك اللجنــة هــي 
ــدة الدســتورية  ــة القاع ــداد وصياغ إع
تمهيــدًا لعرضهــا علــى مجلــس الدولة، 
ومــن ثــم تحــال علــى مجلــس النــواب 
للتصويت عليها، ال إقرارها كما يذهب 

رئيــس البرلمــان«.
وتوقــع معــزب، »الطعــن فــي أي 
قاعدة دســتورية تنتج بعيدًا عن توافق 
المجلســين كمــا نص االتفاق السياســي 
الليبــي الموقــع نهايــة ٢٠١٥«، معربــًا 
ــح  ــأن تصريحــات صال عــن اعتقــاده ب
بشــأن اللجنــة المشــتركة »ليســت إال 
محاولة للهــروب من اإلخفاق المتكرر 
طيلــة الفتــرة الماضية في التوافق بينه 
وبين المشــري ومجلســيهما حول تلك 
القاعــدة، وتحديــدًا ما يتعلق بشــروط 

الترشــح للرئاسة«.
وقــال إن »أغلــب أعضــاء )األعلــى 
للدولــة( لــن يتــرددوا فــي رفــض هــذا 
األمــر خــالل جلســتهم القادمــة المقرر 
عقدهــا فــي الخامــس مــن الشــهر 

الحالــي«.
ــس  ــه، حمــل عضــو مجل مــن جانب
النــواب، ســالم أقنــان، »التدخــالت 
الخارجية بالمشــهد الليبي، المسؤولية 
عن إفســاد التوافقات التي يتم التوصل 
إليها، لتصبح النتيجة تصريحات متفائلة 
ــى  ــة عل ــة ملموس ــس أي نتيج ال تعك

الواقع«.وكاالت أرض 

نشرت الســلطات السلفادورية فجر أمس عشرة 
آالف عنصــر بيــن جنــود وشــرطيين لتطويــق بلــدة 
ســويابانغو القريبــة مــن العاصمــة ســان ســلفادور 
وذلــك فــي إطــار حــرب علــى العصابــات أطلقهــا 

فــي مــارس رئيــس البــالد نجيــب بوكيلــة.
وجــاء فــي تغريدة أطلقهــا الرئيــس »اعتبارا من 
اآلن، بلدة سويابانغو مطّوقة. 8٥٠٠ جندي و١٥٠٠ 
عنصــر حاصــروا البلــدة« البالــغ عــدد ســكانها ٢٤٢ 

ألــف نســمة والواقعة شــرقي العاصمة.
ــه  ــر أن ــي ٢٣ نوفمب ــن ف ــد أعل ــة ق وكان بوكيل
ســيتم تطويــق البلــدات ليتمّكــن العســكريون مــن 
تفتيــش المنــازل واحــدا تلــو آخــر وتوقيــف أفــراد 
ــق  ــي يطب ــى الت ــي األول ــوباينغو ه ــات. وس عصاب

فيهــا التدبيــر.
ــى  ــرطيون عل ــود وش ــز جن ــر تمرك ــذ الفج ومن
ــات  ــروا عملي ــدة، وأج ــى البل ــة إل ــرق المؤدي الط

ــن. ــن والخارجي ــش للداخلي تفتي
وأعلــن بوكيلــة أن قــوات األمــن مكّلفــة توقيف 

»كل أفــراد العصابــات الذيــن ال يزالــون هناك«.
وأوقفــت الشــرطة فــي الســلفادور نحــو ٥8 
ألــف شــخص يشــتبه بأنهــم أفــراد عصابــات منــذ 
أعلــن بوكيلــة فــي نهايــة مــارس إطالق حــرب على 
المجموعات اإلجرامية التي تبث الرعب في البالد.

ومنذ ســنوات يعتبر األمن متفلتا في ســوبايانغو 
حيــث تنشــط مجموعــات إجراميــة. وفــي مطلــع 
األســبوع اعتبــرت رئيســة البلديــة نيرســي مونتانــو 
أن التدابيــر التــي تنّفذهــا حكومــة بوكيلــة أفضــت 

إلــى »تحّســن كبيــر علــى صعيــد األمــن«.
ــارس،  ــة م ــي نهاي ــال ف ــة اغتي ــد 87 عملي وبع
أصــدر الرئيــس الســلفادوري مرســوما يتيــح لقوات 
الشــرطة والجيــش المنتشــرة بأعداد كبيــرة اعتقال 
ــا  ــف، م ــرات توقي ــات مــن دون مذك ــراد عصاب أف
اســتدعى انتقــادات منظمــات تعنــى بالدفــاع عــن 

حقــوق اإلنســان.
ومــدد الكونغــرس مفاعيل المرســوم حتى نهاية 

ديسمبر.وكاالت

أعلــن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أمس 
فــي مقابلــة مــع صحيفــة »لــو باريزيــان« اليوميــة 
أنــه ســيتحدث قريبــا مــع فالديميــر بوتيــن حــول 
القضايــا األمنيــة بشــأن »الطاقة النوويــة المدنية« 
فــي أوكرانيــا، بعــد أن يتحــدث مع رئيــس الوكالة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة رافايل غروســي.
مذّكــرا بأنــه ناقــش الحــرب فــي أوكرانيــا 
وتداعياتهــا لســاعات عــدة مــع الرئيــس األميركــي 
جــو بايــدن هــذا األســبوع خــالل زيارتــه للواليات 
ــض  ــى تفوي ــول عل ــل الحص ــن أج ــدة »م المتح
ــيناقش  ــه »س ــى أن ــرون إل ــار ماك ــي«، أش جماع

ــل غروســي. ــع رافاي ــر م مجــددا« األم
وأضاف »على هذا األســاس سأتمكن من إجراء 
مناقشــة قريبــا مــع الرئيــس فالديميــر بوتين حول 
موضــوع الطاقــة النوويــة المدنيــة« موضحــا أنــه 
ســيتحدث بداية مع الرئيــس األوكراني فولوديمير 

زيلينسكي.
وتعــود آخــر محادثــات رســمية بيــن إيمانويــل 

ماكــرون وفالديميــر بوتيــن إلــى ١١ ســبتمبر.
وأعلــن الرئيس الفرنســي األســبوع الماضي أنه 

ينوي إجراء »اتصال مباشر بالرئيس الروسي بشأن 
مسألة النووي المدني أوال ومحطة زابوريجيا«.

فــي غضــون ذلــك، تحــدث بوتيــن الجمعــة مع 
المستشــار األلمانــي أوالف شــولتس الــذي طالبــه 
بســحب قواتــه مــن أوكرانيــا مــن أجــل التوصــل 

إلــى حــل دبلوماســي للحــرب.
وقــال ماكــرون فــي مقابلــة مــع قنــاة »تــي إف 
١« الســبت إنه مع شــولتس »ننّســق بشــكل وثيق 
وأعتقــد أنــه مــن الجيــد أن يكــون لدينــا تواصــل 

منتظــم مــع بوتين«.
وأوضــح أنــه تحــّدث مــع بايــدن بشــأن »البنية 
األمنية التي نريد أن نعيش فيها غدا« ألن »إحدى 
النقــاط األساســية« بالنســبة إلــى فالديميــر بوتيــن 
»هــي الخــوف مــن أن يصــل الناتــو إلــى حــدوده، 

فنشــر األســلحة هــو ما قــد يهدد روســيا«.
ــن  ــزءا م ــذا الموضــوع ج ــيكون ه ــع »س وتاب
ــا  ــف نحمــي حلفاءن ــع حــول الســالم كي المواضي
والــدول األعضــاء فــي الناتــو مــع إعطــاء روســيا 
ضمانــات ألمنهــا فــي اليــوم الــذي تعــود فيــه إلــى 

ــات«.وكاالت ــة المفاوض طاول

أعلــن الحــزب الحاكم في ســيول أمــس توقيف 
مدير ســابق لألمن الوطني الكوري الجنوبي ُيشتبه 
ــل موظــف  ــات عــن مقت ــه أخفــى معلوم ــي أن ف
ــن  ــود كوريي ــدي جن حكومــي بشــكل غامــض بأي
شــماليين، قــرب الخــّط الفاصــل بيــن الكوريتيــن.

وجــاء فــي بيــان صــادر عــن المتحــدث باســم 
حزب »ســلطة الشــعب« الذي ينتمي إليه الرئيس 
يــون ســوك-يول، أن مديــر مكتــب األمــن الوطني 
فــي عهــد الرئيس مــون جــاي-إن )٢٠١7-٢٠٢٢(، 

»ســوه هــون أوقــف فــي وقــت مبّكــر صباًحا«.
وجــاء ذلــك بعــد إصــدار قــاٍض مذكــرة توقيف 
بحقــه نظــًرا إلــى »خطــورة الوقائــع التــي ُيشــتبه 
بــأن ســوه ارتكبهــا، ومنصــب المشــتبه بــه وخطر 

أن يحصــل طمــس أدلــة«.
بعــد توقيــف وزيــر الدفــاع الســابق ســوه ووك 
ــواحل،  ــر الس ــابق لخف ــد الس ــر والقائ ــي أكتوب ف
ــر ســابق  ــث مســؤول كبي ــح ســوه هــون ثال أصب
يتــّم توقيفــه فــي قضيــة مقتــل موظــف فــي هيئة 
إدارة الصيــد الكوريــة الجنوبيــة لــي داي-جــون، 

بشــكل غامــض عــام ٢٠٢٠.
مســتندات  بتلــف  أمــر  بأنــه  مّتهــم  وهــو 
اســتخباراتية إلخفــاء هــذه الجريمــة. وُيشــتبه 
أيًضــا بأنــه تالعــب بأدّلــة لدعــم روايــة الحكومــة 
التــي تفيــد بــأن لــي حــاول الفــرار إلــى الشــمال.

ــوري  ــس الك ــد الرئي ــة، انتق ــذه القضي ــي ه ف
الجنوبــي يــون ســوك-يول بشــدة نهج ســلفه مون 
جــاي-إن، معتبــرا أنــه متمّلــق حيــال بيونــغ يانغ. 
وطالــب بتوضيــح كافــة جوانــب القضيــة، مّتهًمــا 
اإلدارة الســابقة بإفشــال التحقيــق لكســب رضــى 

كوريــا الشــمالية.
وُعثــر علــى لــي داي-جــون فــي ســبتمبر ٢٠٢٠، 
مرتدًيــا ســترة نجــاة ويطفو على ســطح المياه على 
مقربــة مــن الخــط الفاصل بيــن الشــمال والجنوب.

وأكدت حكومة مون بدايًة أن لي حاول العبور 
إلى كوريا الشمالية للفرار من مشاكل عائلية.

لكــّن شــقيق لــي لــم يكّف عــن االعتــراض على 
هــذه الروايــة، مؤّكــًدا أنــه لــم يختــر يوًمــا العيش 

في كوريا الشــمالية.وكاالت

 ٥7 أن  عالميــة  أنبــاء  وكاالت  مراســلو  أفــاد 
ــوات  ــدى إرهابيي«الق ــن ل ــوا محتجزي ــخصا كان ش
الديموقراطية المتحالفة«، معظمهم نســاء، ُســلموا 
أمــس الــى عائالتهــم فــي شــرق جمهوريــة الكونغو 
الديموقراطيــة إثــر عمليــة عســكرية مشــتركة بيــن 

الجيشــين الكونغولــي واألوغنــدي.
وُتتهــم »القــوات الديموقراطيــة المتحالفــة« 
اإلرهابيةالتــي يقول تنظيــم »داعش« اإلرهابي إنها 
فــرع تابــع لــه في وســط إفريقيــا، بارتــكاب مجازر 
بحــق مدنييــن فــي شــرق الكونغــو الديموقراطيــة 

وباعتــداءات فــي أوغنــدا.
ويقاتــل الجيــش االوغنــدي منــذ عام الــى جانب 
ــة،  ــو الديموقراطي ــي الكونغ ــلحة ف ــوات المس الق
هــؤالء اإلرهابييــن فــي شــمال إقليــم شــمال كيفو، 
وخصوصــا فــي منطقــة بينــي وكذلــك فــي إقليــم 

ايتــوري المجــاور.
وُنفــذت عمليــات واســعة النطاق نهاية االســبوع 
الفائــت، أتاحــت لرهائن لــدى اإلرهابيين أن يفروا 

ــم  ــل أقي ــالل حف ــم خ ــوا بعائالته ــل أن يجتمع قب
أمــس فــي بينــي.

ــي أوردت  ــا( الت ــرا )١٥ عام ــؤالء كافي ــن ه وبي
أن اإلرهابييــن خطفوهــا فــي ١٤ اغســطس ٢٠٢١ 
فــي كيكينغــي علــى بعــد حوالــى ســبعين كلــم من 
بينــي. وقالــت »كنــا ٢٥. البعــض قتــل وآخــرون ال 

يزالــون هنــا«.
أوفرازيــا )١٥ عامــا( خطفــت بدورها فــي يوليو 
الفائــت فــي مستشــفى لومــي علــى بعــد ٤٥ كلــم 
ــي  ــوا ف ــي. وتعــرض مرضــى آخــرون كان مــن بين
المستشــفى للخطــف، بينهــم ابنة جيــف مانيا التي 
التقــت والدهــا مجــددا، لكنهــا خســرت أمهــا التــي 
قتلــت فــي الهجــوم اإلرهابــي . وقــال األب »كنــا 

يائســين بعــد مقتــل األم وخطــف االبنــة«.
فريدي كوكو رب أســرة آخر أعرب عن ســروره 
وشــكر »الجميع« بعدما اســتعاد ابنته التي ُخطفت 
فيمــا كان فــي الحقــول فــي العشــرين مــن يونيــو 
٢٠٢٠. وكانت يومها في عامها الثاني عشر.وكاالت

تســتعد العاصمة الســودانية الخرطوم للتوقيع، اليوم 
االثنيــن، علــى »االتفــاق اإلطــاري« بيــن قــادة الجيــش 
ــة  ــالد »الحري ــي الب ــي ف ــة الرئيس ــف المعارض وتحال
والتغييــر«، وســط حضــور دولــي وإقليمــي كبيــر فــي 
القصــر الجمهــوري. وســتنضم للتوقيــع أحــزاب سياســية 
ــة  ــا تدعــم عملي ــر« لكنه ــة والتغيي مــن خــارج »الحري
التحــول لنظــام مدنــي ديمقراطــي، فيمــا تتخلــف عــن 
التوقيع بعض الحركات المسلحة المنضوية تحت اتفاقية 
»جوبــا للســالم«، أهمهــا حركــة »العــدل والمســاواة« 
بزعامــة وزيــر الماليــة الحالــي جبريــل إبراهيــم، وحركة 
»تحريــر الســودان« بقيــادة حاكــم إقليــم دارفــور، منــي 

أركــو منــاوي.
وجــاء اإلعــالن عــن توقيــع االتفــاق مــن قبــل مجلس 
الســيادة، عقــب اجتمــاع عقــد فــي وقــت متأخــر مــن 
ــد  ــيادة قائ ــس الس ــس مجل ــم رئي ــة، ض ــاء الجمع مس
ــد  ــه قائ ــان، ونائب ــاح البره ــد الفت ــق عب ــش الفري الجي

قــوات »الدعــم الســريع« الفريــق محمــد حمــدان دقلو 
المعــروف بـ»حميدتــي«، مــع قــادة القــوى السياســية 

الموقعــة علــى اإلعــالن السياســي.
ــية  ــة سياس ــه، أزم ــع توقيع ــاق المزم ــي االتف وينه

ــام. ــاوزت الع تج
وأكد المجتمعون مســاء الجمعة، بحســب بيان صادر 
عن مجلس الســيادة، على أن االتفاق السياســي اإلطاري 
يمثــل أساســًا لحــل األزمة السياســية الراهنة فــي البالد، 
بناًء على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين األطراف 
العســكرية والمدنيــة. وانتهــى االجتمــاع علــى أن يظــل 
الحــوار مفتوحــًا لمشــاركة األطــراف األخــرى المتفــق 
عليهــا، لتطويــره في المرحلة الثانيــة التي تنتهي بتوقيع 
اتفــاق نهائــي وترتيبــات دســتورية انتقالية، فــي غضون 
أســابيع محــدودة، تمهيــداً لتشــكيل الحكومــة المدنيــة 
التــي ســتقود المرحلــة االنتقالية وصــواًل النتخابات حرة 
ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.وكاالت

أكدت هيئة المســح الجيولوجــي األميركية إن زلزاال 
قوتــه ٥.7 درجــات ضــرب جزيــرة جــاوا اإلندونيســية 
مخلفــا جريحــا واحــدا، بعــد أقــل مــن أســبوعين مــن 
وقــوع زلــزال آخــر فــي البلــدة نفســها الشــهر الماضــي 

أودى بأكثــر مــن ٣٣٠ شــخصا.
وقــع الزلــزال علــى عمــق ١١٢ كلــم وعلــى بعــد ١8 
كيلومتــرا جنــوب شــرق مدينــة بنجر الواقعــة في غرب 

جــاوا، وفقــا لما ذكرتــه الهيئــة األميركية.
ــة اإلندونيســية مــن  ــة األرصــاد الجوي ــت وكال وقال
جانبها إن قوة الزلزال كانت أشد وبلغت 6.٤ درجات. 
وقــد أدى إلــى اهتــزاز المبانــي فــي العاصمــة جاكرتــا، 

وفــق صحافــي فــي وكاالت أنبــاء عالمية.
ــى  ــل ال ــل ونق ــى األق ــد عل ــخص واح ــب ش واصي
المستشــفى، بحســب مــا قــال رئيــس وكالــة ادارة 

ــي«. ــي ف ــرو ت ــاة »مت ــوارث لقن الك
ولم يسجل حتى اآلن وقوع اضرار مادية جسيمة.

وأضافــت الوكالــة اإلندونيســية أن الزلــزال تســبب 
فــي اهتــزاز مبــان فــي بلــدة غــاروت فــي غرب جــاوا، 
محــذرة المقيميــن قــرب مركــز الزلــزال مــن احتمــال 

وقــوع هــزات ارتداديــة.
لكنها أكدت عدم وجود أي خطر لحدوث تسونامي.

وقال مســؤول اإلســعاف المحلي بودي ســاتريا لقناة 
كومبــاس المحليــة »ثمــة أنــاس ركضــوا الــى الخــارج 
عنــد وقــوع الزلــزال لكنهم عــاودوا أنشــطتهم«، مؤكدا 

أن »كل شــيء علــى مــا يــرام الــى اآلن«.
تقــع إندونيســيا علــى »حــزام النــار« فــي المحيــط 
الهــادئ حيــث تلتقــي الصفائــح التكتونية وتشــهد جراء 

ذلــك بانتظــام زالزل أو ثــوران براكيــن.
ــزال بقــوة ٥.6 درجــات  الشــهر الماضــي ضــرب زل
بلــدة ســيانجور فــي غــرب جــاوا مــا أدى إلــى مقتــل 
٣٣١ شــخصا وإصابــة اآلالف. كمــا تســبب فــي تشــريد 
ــم أو  ــرت منازله ــن دم ــخاص مم ــرات آالف األش عش

أجبــروا علــى النــزوح بســبب انزالقــات التربــة.
ــا تحــت األنقــاض  وعثــر علــى العديــد مــن الضحاي
فــي األيــام التــي أعقبــت الزلــزال نجــا عدد قليــل منهم 
ومــن بينهــم طفــل عمــره ســتة أعــوام فــي مــا وصفــه 

عناصــر اإلنقــاذ بأنــه »أعجوبــة«.
وشــعر ســكان البلــدة مجــددا بزلــزال الــذي ألحــق 
أضرارا طفيفة ببعض الســقوف، على ما ذكر المســؤول 

العســكري هاريانتو لشــبكة كومبــاس المحلية.
وقال »شــعرنا كأننا نتأرجح، رأينا المصابيح المعلقة 

تتأرجح«.وكاالت

ــوان فــي  ــى تاي ــواب أســتراليون أمــس إل وصــل ن
زيــارة تســتمر خمســة أيــام، وفــق مــا أعلــن متحــدث 
باســم أحدهــم فــي خطــوة مــن شــأنها إثــارة غضــب 
الصيــن فــي حيــن كانــت العالقات بيــن البلديــن تبدو 

فــي طريقهــا إلــى التحّســن.
والزيارة التي ســتضم نوابا من الحزبين الرئيســيين 
)الليبراليــون والعمال( ســتكون األولى مــن نوعها منذ 
أكثــر مــن ثــالث ســنوات، فــي فتــرة شــهدت توقفــا 

للرحــالت الجويــة بســبب جائحــة كوفيد-١٩.
وأكــد متحــّدث باســم النائــب األســترالي المحافــظ 

ســكوت باكهولتــس المشــارك فــي الوفــد، الزيــارة.
وسعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى التخفيف 
مــن أهميــة هــذه الزيــارة التــي كانت صحيفــة »ويك 

إند أســتراليان« أول من أشــار إليها.
وأشــار فــي تصريــح للصحافييــن إلــى زيــارات غيــر 
رســمية تجــرى إلــى تايــوان منــذ زمــن، مشــددا علــى 
أن الزيــارة المرتقبــة تنــدرج فــي هذا الســياق، مؤكدا 

أنهــا »ليســت زيــارة حكومية«.
وشــدد ألبانيــزي علــى أن الحزبيــن الرئيســيين فــي 
أستراليا يدعمان سياسة »الصين الواحدة« التي تعترف 
ببكيــن وليــس تايبيــه، ويؤيــدان فــي الوقــت نفســه 

الوضــع القائــم فــي الجزيــرة المتمتعة بحكــم ذاتي.
ولــدى ســؤاله عــن أهــداف الزيــارة، قــال ألبانيــزي 
»ليســت لــدي أدنى فكــرة. لســت ذاهبا إلــى تايوان. 

عليكــم أن تطرحــوا الســؤال عليهم«.
ويتضمــن الوفــد المؤلــف مــن ســتة نــواب أعضــاء 

ــي  ــط( وف ــار الوس ــم )يس ــال الحاك ــزب العم ــي ح ف
الحــزب الليبرالــي المحافــظ وحليفه الحــزب الوطني.

ويشــارك فــي الوفــد النائب الســابق لرئيس الوزراء 
بارنابــي جويــس )الحــزب الوطنــي(، وفــق المتحــدث 

باســم باكهولتس.
مــن المقــرر أن يلتقي النواب رئيســة تايوان تســاي 
إنغ-ويــن ووزيــر الخارجيــة جــوزف وو ومســؤولين 

آخريــن، وفــق صحيفــة »ويك إنــد أســتراليان«.
والزيــارة التــي تدعمهــا تايــوان ترمــي إلــى التعبير 
عــن رغبــة بالســالم في منطقة آســيا المحيــط الهادئ.

وقــال باكهولتــس فــي تصريــح للصحيفة األســترالية 
»أن نكــون أصدقــاء لتايــوان ال يعنــي أنــه ال يمكننــا 

أن نكــون أصدقــاء للصيــن«. وكاالت

ــا  أعلــن الرئيــس اليســاري لويــس أرســي أن بوليفي
حــددت الثالــث والعشــرين مــن مــارس ٢٠٢٤ موعــدا 
إلجــراء تعداد ســكاني مهم، بعد أســابيع من تظاهرات 
عنيفــة فــي بعــض األحيــان، للمطالبــة بتنظيمــه قبــل 

انتخابــات ٢٠٢٥.
وقــال أرســي فــي كلمــة بثهــا التلفزيــون »حتــى ال 
ــذا  ــاء ه ــون اإلحص ــا قان ــعب، أصدرن ــفك دم الش يس

ــا للشــعب«. وأصغين
وجــرت تظاهــرات اســتمرت ٣6 يومــا فــي منطقــة 
ــل  ــا ومعق ــة لبوليفي ــة االقتصادي ــروز العاصم ــانتا ك س
المعارضــة، للمطالبــة بإجــراء هــذا اإلحصــاء الســكاني 

الحاســم فــي ضــوء انتخابــات العــام ٢٠٢٥.

واإلحصــاء الســكاني مهــم ألن توزيع األمــوال العامة 
وتخصيــص المقاعــد في البرلمان مرتبطان بعدد ســكان 

المناطق.
وأجــري آخــر تعداد ســكاني فــي بوليفيا فــي ٢٠١٢. 
ــر  ــي نوفمب ــد ف ــرض أن ينظــم إحصــاء جدي وكان يفت
٢٠٢٢ لكــن الحكومــة أرجأتــه موضحــة أنهــا ال تملــك 

الوقــت الــالزم لذلــك.
ــر  ــدأت فــي ٢٢ أكتوب ــي ب وعلقــت التظاهــرات الت
ــقوط  ــن س ــف أســفرت ع ــال عن ــا أعم ــل بعضه وتخل
أربعــة قتلــى ومئتــي جريح، فــي ٢6نوفمبر الــذي تبنى 
فيــه مجلــس النــواب مشــروع قانــون حكومــي ينــص 
علــى إجراء التعداد الســكاني في مــارس ٢٠٢٤.وكاالت

الجيش السلفادوري يطّوق سويابانغو لمكافحة العصابات

بوتين وماكرون يناقشان الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا

سيؤل تعتقل مسؤواًل سابقًا بمقتل موظف حكومي بين الكوريتين في 2020

الكونغو الديمقراطية تعيد رهائن اختطفهم اإلرهابيون لعائالتهم

السودان يستعد لمرحلة جديدة من الحكم المدني

زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب جاوا اإلندونيسية

وفد نيابي أسترالي يصل تايوان بزيارة لـ5 أيام

بوليفيا تحدد موعدًا إلحصاء سكاني حاسم

تهيئة األوضاع إلجراء االنتخابات العامة
»النواب« و»األعلى للدولة« يناقشان خالفات المسار الدستوري في ليبيا

وكاالت خالل القبض على أحد المجرمين 

وكاالت آثار الكارثة 

اليابان تحذر من تسونامي 
بعد ثوران بركان في 

إندونيسيا
ــال  ــن احتم ــان م ــذرت الياب ح
عاتيــة  مــد  موجــات  حــدوث 
ــركان  ــوران ب ــد ث ــونامي( بع )تس
فــي إندونيســيا أمــس فيمــا رفعت 
الســلطات اإلندونيســية مســتوى 
التحذيــر مــن ثــوران البــركان إلــى 

أعلــى مســتوى.
ونقلت وســائل إعــالم عن وكالة 
ــا  ــة قوله ــة الياباني ــاد الجوي األرص
إن البــركان الــذي ثــار فــي حوالــي 
الســاعة ١١:١8 صباحــا بتوقيــت 
اليابــان )٠٢١8 بتوقيــت جرينتــش( 
قــد يتســبب فــي حــدوث موجــات 
مــد تصــل إلــى مقاطعــة أوكينــاوا 
بحلــول الســاعة ٠٥٣٠ بتوقيــت 

جرينتــش.
وكان بركان ســيميرو قد ثار في 
جزيرة جاوة بإندونيســيا في ساعة 
مبكــرة من صباح أمــس األحد مما 
أدى إلــى تصاعــد عمــود من الرماد 
فــي الهــواء لمســافة ١.٥ كيلومتــر 
األمــر الــذي دفــع الســلطات إلــى 
تحذيــر الســكان مــن االقتــراب من 
منطقة الثوران والقيام بأي أنشــطة 
ــن  ــرات م ــافة ٥ كيلومت ــى مس عل
مركز الثوران بســبب مخاطر تدفق 

البركانية.وام الحمم 

مناشدة أممية لمواصلة 
دعم اللبنانيين والالجئين 

السوريين
ناشــد المفــوض الســامي لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فيليبو 
غرانــدي المجتمــع الدولي مواصلة 
دعمه الحيــوي للبنانيين والالجئين 
علــى  األكثــر ضعفــًا  الســوريين 
أراضيــه، فــي وقــت تواجــه البــالد 
أزمــة اقتصاديــة متمادية منذ ثالث 

سنوات.
ــان  ــى لبن ــارة إل ــام زي ــي خت ف
اســتمرت ثالثــة أيام، قــال غراندي 
المجتمــع  »أناشــد  بيــان:  فــي 
الدولــي بقــّوة خالل هــذه األوقات 
االقتصاديــة العالمية الصعبة؛ اليوم 
وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، يجب 
أال ُيخّفــض الدعــم المقــدم للبنــان، 
ســواء لدعــم اللبنانييــن الذيــن هم 
بحاجــة إليــه أو لمئــات اآلالف من 
الالجئين الذين استضافوهم بسخاء 

لســنوات عديــدة«.وكاالت

وكاالت خالل لقاء صالح والمشري في المغرب 

ضرورة توحيد الجيش وتكوين سلطة 
واحدة في ليبيا

العمل على استئناف الحوار إلرساء 
الهدوء في ليبيا
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بتوجيهــات ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولة »حفظه اهلل ورعــاه«، تمضي دولة اإلمارات 
فــي تعزيــز ريادتهــا وســعادة شــعبها عبــر خطــط واســتراتيجيات 
تضاعــف زخــم التنميــة الشــاملة ونتائجهــا التــي تفــوق أفضــل 
ــادي  ــة الفكــر القي ــًا، وبفضــل عبقري ــر المعتمــدة عالمي المعايي
فــإن الخطــط التــي تواكــب الحاضر والمســتقبل وعزيمــة التقدم 
والنجاحــات تثبــت كفاءة النهج الحكومي األنشــط إقليميًا ودوليًا 
واألكثــر قــدرة علــى ضمــان اســتدامة التطويــر وتعزيــز اســتباق 
المســتقبل وتنافســية الدولــة وجاذبيتهــا ومكانتهــا كمنــارة تشــع 

حداثــة وازدهــارًا وريادة.
برئاســة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
»رعــاه اهلل«، تشــكل قــرارات مجلــس الــوزراء خــالل االجتمــاع 
االســتثنائي فــي عجمــان نقلــة كبــرى نحــو تحقيــق عــدد مــن 
األهــداف الطموحــة والواعــدة علــى المســتوى الوطنــي وبمــا 
ــة فــي  ــارات فــي مجــاالت غاي ــة اإلم يواكــب مســتهدفات رؤي
الدقــة واألهميــة مــن قبيــل اعتمــاد بوصلــة المســتثمر للترويــج 
للبيئــة االســتثمارية فــي الدولــة وتســليط الضــوء علــى الفــرص 
المتاحــة والتســهيالت فــي قطاعــات ذات أولويــة اســتراتيجية.. 
ــة لخفــض  ــي الدول ــاء ف ــة للبن ــاد الالئحــة الوطني ــك اعتم وكذل
اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والبصمــة الكربونيــة وتعزيز معايير 
االســتدامة البيئيــة للبنــاء.. واعتمــاد السياســة الوطنيــة لتعزيــز 

أنمــاط الحيــاة الصحيــة فــي الدولــة. 
اإلمــارات الوطــن األكثــر روعــة وأجمــل مــا فيــه شــعبه بقيمه 
وأصالتــه وعملــه الدائم لرفعة وطنــه، وكل هذه الخصال تعكس 
نقــاء وأصالــة هويتنا الوطنية وثقافتنا، لذلــك فإن إبرازها أولوية 
يتــم التعبيــر عنهــا بالمبــادرات والعمــل الذي يبين ترابط شــعب 
اإلمــارات وروحيــة اتحادنــا الشــامخ وتالحــم مجتمعــه، وال شــك 
أن اعتمــاد مجلــس الــوزراء حملــة »اإلمــارات نظيفــة«، تزامنــًا 
مــع اليــوم العالمــي للتطــوع الموافق ٥ ديســمبر  وتســتمر حتى 
١٥ مــن الشــهر الجــاري تعكــس تجــذر قيمــة التطوع فــي وطننا، 
خاصــة أن الحملــة تأتــي بالتزامــن مــع إطــالق صاحــب الســمو 
ــة  ــة لحمل ــدورة الثالث ــوم، ال ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب
ــي تعــزز دور الســياحة ضمــن  ــم« الت »أجمــل شــتاء فــي العال
المنظومــة االقتصاديــة الشــاملة وتســهم فــي التعريــف بمواطــن 
الجمــال المنتشــرة علــى امتــداد ربــوع اإلمــارات وفــي الوقــت 
نفســه تبيــن خصــال شــعبنا الكريــم كمــا أكــد ســموه بالقــول: 
»حملــة »أجمــل شــتاء فــي العالــم« التــي نطلقها ســنويًا حققت 
زيــادة فــي الســياحة الداخليــة بنســبة ٣6% فــي ٢٠٢١ لتصل ١.٣ 
مليــون ســائح داخلــي.. هدفنــا إبــراز جمــال اإلمــارات.. وقراهــا 
ووديانهــا وجبالهــا.. وروعــة برهــا وبحرهــا.. وأهــم مــن ذلــك 
إبــراز قيــم أهلهــا.. وشــعار هــذا العــام هــو »موروثنــا«.. لنشــر 

قيــم أجمــل شــعب«.
عظمــة اإلمــارات مــن رقي شــعبها وجمال روحــه التي جعلت 
أرضها المباركة واحة عامرة بالمحبة والسالم واالنفتاح والحداثة 
وحلــم الجميــع حــول العالــم لمــا تقدمــه مــن مســيرة متفــردة 
فــي صناعــة الحضــارة فمــا بيــن عبــق التاريــخ المجيــد والحاضــر 
المزدهر ورحلة المســتقبل تواصــل اإلمارات صعودها بإنجازاتها 

ونجاحاتهــا وطموحاتهــا التــي ال تعرف الحدود.

وضعت دول منظمة التعاون والتنمية 
لألسعار  مشتركة  سياسات  االقتصادية 
ومساندة الدخل. وركزت حكومتا الهند 
وبيرو على خفض الضرائب على البنزين 
والديزل، بينما وضعت السلطات البرازيلية 
سقفا لألسعار. وفي اإلكوادور، تبلغ قيمة 
الدعم الممنوح للوقود واألسمدة ٠.8 في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتنعكس هذه التغيرات في النشاط 
الحسابات  إحصاءات  على  الحكومي 
العالم،  مستوى  فعلى  أيضا.  القومية 
قفزت نسبة اإلنفاق العام إلى إجمالي 
الناتج المحلي من ٢٥.٩ في المائة في 
٢٠٠8 إلى ٣٤.١ في المائة في ٢٠٢٠، 
ومن المرجح أن ترتفع مرة أخرى في 
٢٠٢٢. ويمكن مالحظة هذه الزيادة في 
مختلف المناطق، زيادة بـ٥.٩ نقطة مئوية 
بين ٢٠٠8 و٢٠٢٠ في االتحاد األوروبي، 
و٥.٥ نقطة مئوية في العقد الثاني من 

القرن الحالي في أمريكا الالتينية.
تخبرنا التجربة المكتسبة من األزمات 
لنظام  رئيسة  قنوات  ثالث  أن  السابقة 
تواجه  عندما  تعزيزا  تتطلب  الحوكمة 
الحكومات مطالب متزايدة من مواطنيها. 
أوال، تتطلب زيادة اإلنفاق العام نظاما 
وذلك  العامة،  للمشتريات  كفاءة  أكثر 
لإلسراع بمعالجة التدفق األكبر للمشاريع. 
وتفرض بعض الحكومات إيقافا مؤقتا على 
حساب  على  الموحد،  الشراء  إجراءات 
جهود الشفافية ومكافحة الفساد. وبدال 
من ذلك، يمكن منح مزيد من السلطة 
التقديرية للجهات التنظيمية في الدول 
ذات رأس المال البشري المرتفع والضوابط 
والتوازنات التنظيمية الداخلية المثبتة.

الجديدة  الدعم  برامج  تتطلب  ثانيا، 
محددة  مراجعة  أو  و/  إفصاح  عمليات 
لضمان تحقيق األموال للغرض المقصود منها 
وعدم إغفالها. وفي األوقات العادية، قد 
تستغرق عمليات اإلفصاح ومراجعة أنشطة 
القطاع العام أعواما إن كانت مطلوبة على 
اإلطالق. وفي األزمات، يمكن استخدام 
بسرعة.  الستكمالها  جديدة  تكنولوجيا 
لتحديات  مماثال  تحديا  الدعم  ويمثل 
المشتريات العامة، حيث يوجد في أوقات 
األزمات توتر طبيعي بين السرعة وإمكانية 
الفساد وعدم الكفاءة وإساءة االستخدام.

أخيرا، فإن زيادة ملكية الدولة لألصول 
اإلنتاجية، على سبيل المثال في قطاعي 

الرعاية الصحية والطاقة، تعني أن حوكمة 
الشركات المملوكة للدولة تتطلب اهتماما 
جديدا. في األغلب ما يكون هناك توتر في 
المؤسسات المملوكة للدولة بين أداء وظيفة 
السياسة العامة وإدارة منشأة أعمال تتسم 
بالكفاءة. وأثناء األزمة، يحظى أداء وظيفة 
السياسة العامة باألولوية. لكن السياسات 
العامة تتفاعل بسرعة مع أي أزمة آخذة 
في التطور - على سبيل المثال عند شراء 
أجهزة التنفس الصناعي أو دعم بحوث 
اللقاحات - ومن ثم يجب تزويد مجالس 
الشركات المملوكة للدولة بمهنيين قادرين 

على تمييز هذه االتجاهات.
ونظرا إلى أن معظم الدول في هذه 
المرحلة ليست لديها القدرة على التحول 
نحو نماذج الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص »على سبيل المثال، اإلخفاقات 
الكبيرة ،  األخيرة في جهود التخصيص 
فإن التركيز يجب أن ينصب على تحسين 
حوكمة الشركات المملوكة للدولة. ومع 
ذلك، فإن هذا األمر يمثل تحديا أكبر بسبب 
انخفاض هياكل الرواتب والحوافز المالية 
التي ال تتسم عموما بالقدرة على المنافسة 
مع القطاع الخاص. ويجب تحديث هذه 
بروتوكوالت توظيف  الهياكل مع وضع 

شفافة في الوقت نفسه.
واسعة  بخبرة  الدولي  البنك  ويتمتع 
في العمل مع الحكومات للتغلب على 
أوجه القصور في حوكمة القطاع العام. 
وتمثل األزمات دوافع لتعزيز هذا العمل 
الضعيفة في  الروابط  من خالل تحديد 
سلسلة تقديم الخدمات العامة وتقديم 
الحلول. غير أن الدروس الرئيسة يمكن 
استخالصها من األوساط األكاديمية. إن 
االقتصادية  باألزمات  التنبؤ  تكنولوجيا 
تتطور باستمرار، ومعها قدراتنا على التنبؤ 
باألزمات في المستقبل. وهذا يجعل من 
الممكن تحسين آليات الحوكمة قبل الهياج 
الذي يحدث أثناء األزمات. وأفضل سبيل 
لتحقيق هذه التحسينات هو في األوقات 
العادية استعدادا للصعوبات الماثلة أمامنا.

عن »االقتصادية«

خالل المؤتمر األخير الذي عقدته المؤسسة 
المهنية التي أشُرف باالنتساب إليها، شجعُت 
أنا وزميلتي أماندا ديلجر زمالءنا من األطباء 
السريريين الذين حضروا المؤتمر على تعويض 
تكلفة الكربون الناتج عن سفرهم، كما أدرنا 
حلقة نقاشية أوضحنا فيها لحشٍد صغير من 
الجراحين كيف يمثل تغيُّر المناخ قضيًة من 
القضايا الصحية، أود أن ُأشير إلى أنني أنا 
وأماندا نعمل طبيبَتي أنف وأذن وحنجرة، 

لكننا كذلك ناشطتان في مجال المناخ.
قبل بدء حلقتنا النقاشية، لم أكن أعرف 
على سبيل اليقين كيف ستكون استجابة زمالئي 
الجراحين، فقضيُة تغير المناخ نادًرا ما ُتطرح 
للمناقشة في مثل هذه االجتماعات، لكن 
زمالئي الذين أمسكوا بمكبر الصوت بعد 
حديثنا طرحوا نوعيًة من األسئلة التي توحي 
بأنهم يفهمون قضية الصحة البيئية ويدركون 
ضرورة أن تصبح المستشفيات أكثر استدامًة، 
أما فيما يتعلق بتعويض الكربون الناتج عن 
السفر، وهو أمٌر من المعلوم أن له نصيبه 
من القصور باعتباره إجراًء لتخفيف آثار تغير 
المناخ، وقد تنوعت ردود الفعل؛ إذ ابتسم 
لنا أغلب الحاضرين أو رفعوا إبهامهم إلى 
أعلى وهم يسيرون بجانبنا، وهو ما فسرناه 
على أنه بمنزلة دعٍم سلبي للتحرك من أجل 
قضية المناخ، في حين جاءت ردود البعض 
عًة على غرار: »نحن بحاجة إلى المزيد  ُمشجِّ
من هذا«، بينما اكتفى البعض اآلخر بقولهم: 

»ال« وغادروا مسرعين.
ا  صحيٌح أن تغيُّر المناخ ُيمثِّل تهديًدا ُملحًّ
للصحة العامة، لكن تباُين ردود األفعال في 
أوساط مجتمع الرعاية الصحية ليس مستغرًبا؛ 
فثمة مجموعٌة صغيرٌة عدًدا ومتفانيٌة في 
الوقت ذاته تعي أهمية الصحة البيئية، وتدرك 
أن األطفال ُمعرَّضون بشدة للمخاطر الصحية 
الناجمة عن تغير المناخ وتلوث الهواء، وُيعزى 
ذلك في جانٍب منه إلى صغر أجسامهم، 
وعلى الجانب اآلخر، ثمة مجموعٌة أخرى 
من العاملين في مجال الصحة -وهم أكبر 
عدًدا بكثير- يتملصون بسهولة من اآلثار 
الصحية التي تنجم عن تغير المناخ، على 

األقل في ممارساتهم المهنية.
اجتمع زعماء العالم في مصر األسبوع 
الماضي لحضور المؤتمر السابع والعشرين 
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ، والمعروف اختصاًرا بمؤتمر »كوب 

٢7« COP٢7 بهدف التباحث حول سبل الحد 
من تغيُّر المناخ، وفي حين ناقش الحضور 
باعتباره قضيًة  المناخ  تغير  بعض جوانب 
من  المزيد  اتخاذ  إلى  حاجة  ثمة  صحية، 
اإلجراءات؛ فتغير المناخ يؤجج أزمًة صحيًة 
عامة، بدًءا من موجات الحر المتطرفة ووصواًل 
إلى الظواهر الجوية القاسية، ومن ثم تستقبل 
األشخاص  الفحص  وغرف  الطوارئ  أقسام 
المتأثرين الذين يحضرون إلى المستشفى 
وقد أصابتهم ضربُة شمس، أو مضاعفاٌت 
تنفسية، أو اضطراباٌت في صحتهم النفسية.

تغيُّر  بتأثيرات  يعترفوا  أن  لألطباء  آن 
المناخ على الصحة العامة، كما آن لصانعي 
السياسات أن يخططوا للكيفية التي يمكن 
من خاللها التعامل مع تلك التأثيرات، ينصبُّ 
تركيزي أنا وزمالئي في جامعة جورج واشنطن 
على هذه القضية، وفي أحدث إصداٍر نشرته 
دورية »النسيت« Lancet من تقريرها السنوي 
عن الصحة والمناخ، الذي يحمل اسم »العد 
التنازلي« Countdown، يقدم الباحثون توصيًفا 
للكيفية التي صارت بها الصحة ترزح تحت ِنير 
الوقود األحفوري، وقد شهدنا ذلك خالل فصل 
الصيف حين بلغت نسب غاز ثاني أكسيد 
الكربون –أحد الُملوثات الُمسبِّبة لالحتباس 
الحراري- مستوًى قياسيًّا في وقٍت تزامن 
مع إلغاء المدارس يومها الدراسي وإرسالها 
التالميذ إلى منازلهم بسبب االرتفاعات الحادة 
في درجات الحرارة، وهي الكارثة المناخية 
األكثر فتًكا على مدار العقود األخيرة في 

الواليات المتحدة.
يمثل تغيُّر المناخ قصة جيٍل آخٍذ في النمو؛ 
فقد كانت السنوات السبع الماضية على كوكب 
األرض هي السنوات السبع الموثقة بأنها األشد 
احتراًرا على اإلطالق، كما بات عدٌد كبير للغاية 
من األطفال ينشأون في عالٍم تتسبب فيه 
ظواهر الطقس المتطرفة وتلوث الهواء في 
إصابتهم بالمرض، لكننا كأطباء ال نسجل هذه 

الحقيقة في تقاريرنا الطبية مطلًقا.
زمالئي  أحد  عالج  المثال،  فعلى سبيل 
طفاًل يبلغ من العمر ست سنواٍت في غرفة 
الطوارئ كان يعاني من صعوبة في التنفس حين 
أدى ارتفاع نسب األوزون األرضي )األوزون 
التروبوسفيري( إلى تفاُقم نوبات الربو التي 
يعانيها، اكتفى التقرير الطبي بإيراد إصابة الطفل 
بنوبة ربو ُمدلِّاًل عليها بالرمز J٤٥.٩٠١، بينما 
أغفل توصيف األوزون األرضي والجسيمات 
العالقة المحمولة في الهواء وعالقتهما باألمر، 
وعالج زميٌل آخر إحدى المراهقات في مدينة 
جديدة؛ إذ كانت تعاني أعراض اضطراب ما 

بعد الصدمة بعد نزوحها من منزلها من جرَّاء 
إعصاٍر فوق المعدل الطبيعي في المحيط 
األطلنطي، جرى تشخيص حالة الفتاة بأنها 
مصابة باضطراب ما بعد الصدمة، لكن لم 
المتطرفة  المناخية  للظواهر  يِرد توصيٌف 
وعالقتها باألمر، وسواٌء ورد توصيٌف لهما 
أم لم يرد، فإن تلوث الهواء وتغير المناخ 
يسببان العديد من األمراض الحادة والمزمنة، 
وهي حقيقة نادًرا ما نأخذها بعين االعتبار 

في سجالتنا أو في خططنا العالجية.
ا  مستجدًّ فيروًسا  ليس  المناخ  تغيُّر  إن 
يفاجئ المجتمع العلمي، وإن كان احترار 
كوكب األرض يعني أن الفيروس الذي ينقله 
 Aedes-transmitted arbovirus البعوض
وُيسبب حمى الضنك -وهو من الفيروسات 
المنقولة عبر مفصليات األرجل– صار يعيش 
في أماكن لم يكن يقدر على العيش فيها 
من قبل، نحن اآلن نملك المعرفة والقوة 
اللتين تجعالننا قادرين على االنسالخ عن 
اقتصاٍد يعتمد على احتراق الوقود األحفوري، 
ومن خالل التغييرات التشريعية التي تهدف 
إلى الحد من الملوثات المسببة لالحتباس 
الحراري، سيصبح بمقدورنا تجنُّب الكثير من 
التأثيرات الضارة لالحترار العالمي على البيئة 
والصحة، إن الجهود المبذولة في مواجهة تغير 
المناخ ُتؤتي ثمارها، وبإمكان مقدمي الرعاية 
الصحية على جميع المستويات أن يدعموا 

تلك القضية، بل هم في حاجٍة إلى ذلك.
وهذا هو بالتحديد ما نفعله في معهد 
المناخ والصحة التابع لجامعة جورج واشنطن، 
حيث نتعاون، في إطار نهج متعدد التخصصات 
العلمية، مع أعضاء من كليات تشمل التجارة 
واألعمال، والقانون، والشؤون الدولية، بهدف 
التخفيف من وطأة تغير المناخ، وذلك عن 
مناخية،  تشريعاٍت  بَسنِّ  المطالبة  طريق 
وإطالق مبادرات االستدامة في الحرم الجامعي 
والمجتمع المحلي، فثمة نقطة التقاء بين 
الصحة العامة وكل تخصص من التخصصات 
العلمية، والتعاون فيما بيننا هو الطريقة الُمثلى 
لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطوير 
حلوٍل مناخية عادلة من خالل التعليم، والبحث 
العلمي المعني بالسياسات، والدعم والتأييد.

لحسن الحظ، أمامنا فرصٌة كبيرة التخاذ 
إجراءات هادفة ومؤثرة، وُيعد قانون خفض 
التضخم هو التشريع المناخي األضخم في 
تاريخ الواليات المتحدة حتى يومنا هذا؛ إذ 
ُيعيدنا إلى المسار الصحيح للحد من االنبعاثات 
الضارة بنسبة ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠، األمر 
الذي يزيد الواليات المتحدة قرًبا من تحقيق 

هدف خفض االنبعاثات التي قيست في عام 
٢٠٠٥ إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠، ونحن 
بحاجٍة اآلن إلى استخدام هذا اإلطار كأساٍس 
للبناء عليه من خالل تشريعاٍت عادلة تحقق 
هذا الهدف وُتلبي في الوقت ذاته احتياجات 
مجتمعات الخطوط األمامية التي نالها النصيب 
األكبر من الضرر البيئي الناجم عن إرٍث من 
التلوث والعنصرية على المستويين المحلي 
والعالمي، من خالل إظهار الدعم والتأييد 
والدفع باتجاه إصدار تشريعاٍت مناخية عادلة، 
يمكننا أن نضمن أن األشخاص الفائزين في 
انتخابات التجديد النصفي سيضعون هذه 

القضية في مقدمة أولوياتهم.
الرعاية  قادة  يحتاج  ذلك،  إلى  وإضافًة 
الصحية إلى دراسة االنبعاثات التي يتسبب 
فيها قطاع الرعاية الصحية واألخذ بعين االعتبار 
األضرار التي تلحق بالمجتمعات المحلية التي 
ُيعهد إليهم بعالجها، تجدر اإلشارة إلى أن 
تزيد  بنسبٍة  ُيسِهم  الصحية  الرعاية  قطاع 
على ١٠% من الملوثات المسببة لالحتباس 
الحراري في الواليات المتحدة، وُتمثِّل إزالة 
ا من  الكربون من القطاع الصحي جانًبا مهمًّ
جوانب العمل المناخي؛ إذ يتسنَّى من خالله 
تقليل الملوثات الضارة، فمجرد تبديل نوع 
العمليات  ُيستخدم في  الذي  التخدير  غاز 
الجراحية يمكن أن يحد من التلوث الناتج 

عن الرعاية الصحية.
تغيُّر المناخ مشكلٌة نعايشها جميًعا في 
الوقت الراهن، وقد اخترت أن أتحدث عن 
صحة الكوكب مع تلك المجموعة الصغيرة 
من الجراحين في مؤتمرنا السنوي مع علمي 
التام بأن حلول خفض االنبعاثات تفوق ما 
يمكن لشخٍص بمفرده أن يقدمه، ولكن إذا 
كان هدفنا المنشود في مجال الطب هو 
تحسين صحة الناس ورفاههم، والتقليل من 
معاناتهم، فيجب علينا العمل مًعا لمواجهة 
تغير المناخ والحد من تأثيراته الضارة على 

الحياة.عن »ساينتافيك أميريكان«

تــم اإلعــالن عــن تشــكيل هيئــة التــراث 
بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي فبرايــر 
مــن عــام ٢٠٢٠، ومنــذ اليــوم األول لبــدء 
العمــل تحــت مظلــة هيئــة التــراث التابعة 
لــوزارة الثقافة، كان مــن الواضح أن هناك 
رؤيــة مســتقبلية واضحة لمســتقبل التراث 
األثــري والثقافــي بالمملكــة. وبالفعــل لــم 
يمــر كثيــر مــن الوقــت علــى عمــل هيئــة 
التــراث حتــى قامــت بنشــر اســتراتيجيتها 
ورؤيتهــا إلدارة التــراث الســعودي ضمــن 
رؤيــة المملكة لعام ٢٠٣٠. وألول مرة يتم 
نشــر وثيقة غاية فــي األهمية تعكس رؤية 
كاملــة لمســتقبل العمــل األثري ومســتقبل 
ــد  ــة عن ــة الوثيق ــراث. وال تقــف أهمي الت
ذلــك الحد بــل إنها وبلغة األرقــام الصادقة 
تعكــس مدى ثقل المســؤولية الملقاة على 
عاتــق هيئــة التــراث ووزارة الثقافــة التــي 
تقــوم بــإدارة آالف المواقــع األثريــة فــي 
ــر مــن ســبعين  كل أنحــاء المملكــة، وأكث
ألــف قطعــة أثريــة موزعة علــى ٢8 متحفًا 
ــام  ــى االهتم ــة إل ــًا، إضاف ــًا متحفي ومخزن
ــة  ــر مــن ١٠٠ حرف ــة أكث باســتمرار وتنمي
يدويــة وأكثــر مــن ٤٤٠٠ حرفي ســعودي.

وقــد ناقشــنا فــي مقاالت ســابقة بعض 
مــا جــاء فــي اســتراتيجية هيئــة التــراث 
ــه  ــًا تناولت ــًا مهم ــوم نناقــش موضوع والي
هــذه االســتراتيجية، وهــو الخــاص برؤية 

هيئــة التــراث للطريقــة التــي مــن خاللهــا 
يتــم النهــوض بالتــراث األثــري فــي البالد 
ومنهاجيــة هــذه الرؤيــة تتمثــل أواًل فــي 
لتــراث  العلمــي  االستكشــاف  أعمــال 
المملكــة والتعريــف بــه وتوثيقــه ضمــن 
الســجالت الوطنيــة للتــراث ســواء األثري 

أو المعمــاري أو غيــره.
يأتي بعد ذلك المنهج أو المحور الثاني 
وهــو الخــاص بإدارة هــذا التــراث المتنوع 
والثــري، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى 
أفضــل طــرق اإلدارة والحمايــة لمــا تملكه 
المملكــة مــن تــراث يمثــل جــزءًا مهمًا من 

الهويــة الوطنيــة للبالد.
أمــا عــن المحــور الثالث فهو التســويق، 
ــي  ــدة ف ــون جدي ــكاد تك ــة ت ــي كلم وه
ــن  ــر م ــدأ كثي ــن ب ــري ولك ــوس األث القام

ســنوات  منــذ  بالتــراث  الغنيــة  الــدول 
تتحــدث عــن ضــرورة تســويق مــا تملــك 
مــن تراث، من أجل خلــق عوائد اقتصادية 
تصــب فــي مصلحــة تكاليــف الحفــاظ على 
التــراث األثــري. وكذلــك تخــدم المجتمــع 
بعوائــد اقتصاديــة تحفــزه وتثيــر انتباهــه 
بــأن الحفــاظ علــى التــراث ليــس فــي كل 
ــد  ــي بعوائ ــد يأت ــه ق ــف لكن ــت مكل الوق
اقتصاديــة ويســاهم ولــو بجــزء بســيط في 

الدخــل العــام.
ال تقــف قضية تســويق التــراث عند حد 
محــاوالت دمج التراث فــي عجلة االقتصاد 
القومــي من أجل عوائد مادية فقط، ولكن 
مفهوم التســويق يشــمل كذلــك البحث عن 
الوســائل المثلــى لخلــق الوعــي المجتمعي 
بأهميــة الحفاظ على التــراث والتفاعل مع 

القضايــا األثريــة وقضايا التــراث، والترويج 
الســياحي للمناطــق األثريــة والتراثيــة التي 
ــة التــراث بإعدادهــا الســتقبال  تقــوم هيئ

الســياحة ســواء الداخلية أو الخارجية.
وقد أكدت اســتراتيجية هيئة التراث أن 
هنــاك محــاور عمــل عديــدة تتــم بالتعاون 
والعمــل المشــترك مــع كثيــر مــن الهيئــات 
والمؤسســات بالمملكة العربية الســعودية 
ــل وزارة الســياحة وغيرهــا مــن أجــل  مث
التطبيــق األمثــل لهــذه االســتراتيجية التــي 
بــدأت المملكــة العربية الســعودية بالفعل 

فــي جنــي ثمارها.
مســألة أخيــرة ال بــد مــن التنويــه إليهــا 
ــم  ــراث ل ــة الت ــتراتيجية هيئ وهــي أن اس
تتــم صياغتهــا فــي شــكل بنــود محــددة ال 
تقبــل التغييــر والتطويــر وإنمــا فــي شــكل 
محــاور ورؤى تســتوعب مــا يســتجد فــي 
مجــال إدارة التــراث ومــا يمكــن أن يســفر 
عنه تقييم تلك االســتراتيجية في الســنوات 
القادمة، وبالتالي اإلضافة إليها أو االهتمام 
بمحــاور بعينهــا مؤثــرة فــي إدارة التراث.

عن »الشــرق األوسط«

تغيُّر المناخ يؤجج أزمًة صحية عامة.. وعلى األطباء االضطالع بدورهم حيال ذلك

التراث األثري ما بين االستكشاف واإلدارة والتسويق

الحوكمة الرشيدة والدور المتنامي للحكومات 

استراتيجيات اإلمارات منصات المستقبل

يومية سياسية مستقلة

ال تقف قضية تسويق التراث 
عند حد محاوالت دمج التراث 
في عجلة االقتصاد القومي 
من أجل عوائد مادية فقط

إذا كان هدفنا في مجال 
الطب هو تحسين صحة الناس 
ورفاههم والتقليل من 
معاناتهم فيجب علينا العمل 
معاً لمواجهة تغير المناخ

يتمتع البنك الدولي بخبرة واسعة 
في العمل مع الحكومات للتغلب 
على أوجه القصور في حوكمة 
القطاع العام

نيلو توماال

زاهي حواس

طبيبة ُمدّرسة بجامعة واشنطن

وزير الدولة لشئون االثار 
المصرية السابق

أرتورو هيريرا
خبير اقتصادي

اإلمارات.. 51 عامًا من التميز

باختتــام، احتفــاالت »عيــد االتحــاد« 
التي شــملت جميــع ربوع اإلمــارات تكون 
دولتنــا أمــام مرحلتين اثنتين من مســيرتها 

ــة األنموذج.  التنموي
المرحلة األولى: احتفاءها بمرور نصف 
عقد من الزمن ٥١ عامًا من تأسيس واحدة 
مــن أنجــح التجــارب الوحدوية فــي العالم 
ليــس فقــط فــي ترســيخ العمــل الجماعــي 
الداخلــي والخارجــي وإنما تحقيــق التنمية 
الشاملة حتى باتت اإلمارات أيقونة تنموية 
لمــن يريــد التفكيــر فــي اســتلهام قصــص 
النجــاح مــن باقــي شــعوب العالــم الذيــن 
ــا بعيــد االتحــاد وذلــك فــي  احتفلــوا معن
شــهادة اعتــراف وإعجــاب بــأن اإلمــارات 

دولــة ملهمــة وتســتحق أن ُتقتدى. 
أمــا المرحلــة الثانيــة وضعتنــا فيــه 
احتفــاالت عيد االتحاد الحادي والخمســين 
فهــي: إعــالن تدشــين الـــ٥٠ عامــًا المقبلــة 
عمليــًا انطالقــًا أننــا دخلنــا العهــد الثالــث 
لدولــة اإلمــارات بعــد مرحلتــي التأســيس 

فــي عهــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان وبعــد مرحلــة التمكيــن فــي عهــد 
ــد  ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــه الش ــور ل المغف
فنحــن منــذ مايــو الماضــي نعيــش مرحلــة 
الصعــود اإلماراتــي بقيــادة صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل« فهــو صاحــب الرؤية 
الخمســينية القادمــة والتــي تركــز مالمحها 
على صفر مشــاكل، وعلى االقتصاد بشــكل 
عــام وعلى الدبلوماســية اإلنســانية القائمة 
علــى البحث عن حلول للتحديات الجديدة 

فــي العالــم.
مــن المكــن فهم احتفاالت عيــد االتحاد 
الـــ٥١ باعتبارها مناســبة وطنية على انتهاء 
عام آخر في المسيرة التنموية كما يحدث 
في أغلب دول العالم وهو المتعارف عليه 
فــي مثــل هــذه االحتفــاالت بــل ويتوافــق 
مــع »الســرد« التاريخي لهــذه النوعية من 
االحتفــاالت التي يتم فيها اســتحضار ما تم 
إنجــازه خــالل العام الماضــي غير أن هناك 

مؤشــرات ومتغيرات حصلت تعطي إشارة 
بــأن لهــذا العــام وضعــًا خاصــًا منهــا تقلــد 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان رئاســة الدولــة تلــك الشــخصية 
ذات حضــور مؤثــر فــي العديــد من قصص 
ــذي  ــد ال ــة والقائ ــة اإلماراتي نجــاح التجرب
يمتلــك رؤيــة خاصــة لمســتقبل اإلمــارات 
مبنيــة علــى المعرفــة وبالتالــي فالمناســبة 
لهــا خصوصيــة معينة، وهي أقــرب لتكون 
إعالن تدشــين المرحلــة الثالثة من التجربة 
التنمويــة لدولــة اإلمــارات والقائمــة علــى 

صناعة المســتقبل. 
مثلمــا عنــدي قناعة فــي اســتمرار دولة 
اإلمــارات إبهــار العالم بإنجازاتهــا التنموية 
كمــا حصــل فــي الخمســين العــام الماضية 
بأنها ســتكون رائدة في الخمســين القادمة 
بعدمــا غــزت الفضــاء كأول دولــة عربيــة 
ــن  ــن المواطني ــي م ــإن الشــعب اإلمارات ف
والمقيميــن يحملــون الشــعور نفســه وهو 
شــعور مبنــي علــى مرتكــزات يشــاهدونها 
ويقارنوهــا مــع األســباب الحقيقــة لنهوض 
األمــم مثــل ســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة 
وحتــى الهنــد ويدركــون أنها أساســيات كل 
عمــل فــي بنــاء الــدول أهمهــا وربمــا على 
رأس تلك العوامل: االســتثمار في اإلنســان 
بــكل تفاصيلــه ليكون كريمــًا كونه المحرك 

األساســي للقصــة التنمويــة بالتجربة.

وهنــاك عوامــل أخرى تجعل مــن إرادة 
اإلنســان وعزيمتــه قويــة في االنتمــاء لهذا 

الوطــن ويســهل عليه بالتالــي فداءه.
كمــا ال يمكننــا تجاهــل الرؤيــة ذات 
بصيــرة ألنهــا البوصلــة التــي توجه سياســة 
الدولــة والشــعب نحــو تحقيــق المزيد من 
التقــدم فــي كافة مجــاالت الحيــاة وبالتالي 
وفــق تلــك المؤشــرات فإننــا أمــام مرحلــة 

تنمويــة جديــدة. 
إن احتفاالتنــا قبل يومين ليســت ســوى 
مناسبة وطنية يجدد فيها الشعب اإلماراتي 
العهــد لقيادتنــا الرشــيدة خــالل مســيرتنا 
التنمويــة، ومناســبة ليشــكر هــذه القيــادة 
على المكانة التي أوجدتها رؤيتها الحكيمة 
لهــذه الدولــة اإلنســانية التــي صــارت قبلة 
لــكل النــاس مــن أجــل البحــث عــن حيــاة 

كريمة.

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي 

احتفاالتنا ليست سوى مناسبة 
وطنية يجدد فيها الشعب 
اإلماراتي العهد لقيادتنا 
الرشيدة خالل مسيرتنا التنموية
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اقتصاد

بلغــت واردات اليابــان النفطيــة مــن 
اإلمارات ٣٣.٩٣ مليون برميل، أي ٤٠.١% 
مــن إجمالــي الــواردات في شــهر أكتوبر 
٢٠٢٢، لتحتل المرتبة األولى بين موردي 
النفــط إلــى اليابــان، وفقًا لبيانــات وكالة 
الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة 

االقتصاد والتجــارة والصناعة اليابانية.
ــتوردت  ــي اس ــر الماض ــالل أكتوب وخ

اليابــان 8٤.٥8 مليــون برميــل كانــت 
ــا ٩٤.7% أي  ــي فيه ــط العرب ــة النف حص
8٠.١٠ مليــون برميــل مصدرهــا خمــس 
دول عربيــة هي اإلمارات، والســعودية، 
والكويــت، وقطــر، والبحريــن، وســلطنة 

ُعمــان.
وجــاءت بقيــة الــواردات مــن أمريــكا 
الوسطى والجنوبية ٠.8%، وجنوب شرق 

آســيا ٠.8%، وأفريقيا ٠.6%، وأوقيانوسيا 
٠.٣% مــن اإلجمالــي فــي شــهر أكتوبر.

وتمثــل األرقــام المذكــورة كميــات 
النفــط التــي وصلــت إلــى المصافــي 
ــودة  ــتودعات الموج ــات والمس والخزان
فــي الموانــئ فــي اليابــان خــالل أكتوبــر 
٢٠٢٢. وتســتخدم اليابــان النفــط لتوليــد 
حوالــي ثلــث احتياجاتها مــن الطاقة.وام

اتفــق اتحاد الغــرف بالدولة مع هيئة 
ــرو(  ــة )جيت ــة الياباني ــارة الخارجي التج
ــرة التفاهــم الخاصــة  ــع مذك ــى توقي عل
بتأســيس مجلــس أعمــال إماراتــي ياباني 
مشــترك ســيكون خــالل الربــع األول من 

العــام القــادم.
جــاء ذلــك خــالل اللقــاء الــذي جمــع 
ســعادة حميــد محمــد بــن ســالم األميــن 
العــام لغــرف اإلمــارات ، مــع تاكاهيكــو 
ــاون  ــز التع ــام لمرك ــر الع ســاوادا المدي
اليابانــي للشــرق األوســط ، بحضــور كل 
ــاري ،  ــر التج ــاكا المدي ــيو تان ــن يوش م
ونوبويوكــي ناكاجيمــا المديــر العــام في 
هيئــة جيتــرو بدبــي والشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا ،وهيروشــي هاســيجاوا 
المستشــار الخــاص لــدى وزارة االقتصاد 

المديــر  اليابــان  والصناعــة  والتجــارة 
التنفيــذي لجيتــرو بدبــي .

ــي  ــد ف ــذي عق ــاء ال ــم خــالل اللق وت
مكتــب اتحــاد الغــرف بدبــي، التباحــث 
في العالقات الثنائية بين البلدين وســبل 
تعزيزها خصوصا في المجاالت التجارية، 
ــاخ االســتثمار  فضــال عــن اســتعراض من

فــي البلديــن الصديقيــن.
ــز التعــاون  كمــا تمــت مناقشــة تعزي
ــن،  ــي البلدي ــال ف ــاب االعم ــن أصح بي
واالتفــاق علــى إمكانيــة توقيــع مذكــرة 
تفاهم تأســيس مجلس األعمال المشترك 
ــن  ــع األول م ــالل الرب ــن خ ــن البلدي بي
العــام ٢٠٢٣، ليكــون المحــرك الرئيســي 
للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشــاد ســعادة حميــد بــن ســالم 

بالعالقات الوطيدة بين االمارات واليابان 
في مختلف المجاالت خصوصا التجارية، 
ــة مشــتركة فــي  ــى وجــود رغب ــا إل الفت
تعزيــز التعــاون بيــن قطاعــات األعمــال 
ــى تشــجيع  ــن، بمــا يقــود ال فــي البلدي
وزيــادة االســتثمارات المتبادلة والتجارة 
البينية للوصول بها إلى مســتويات أعلى.

وأوضــح بن ســالم، أن غرف اإلمارات 
تشــجع أصحــاب األعمــال اإلماراتييــن 
علــى استكشــاف المناخ االســتثماري في 
اليابــان والتعــرف علــى الفــرص المتاحــة 
والتعــاون مــع نظرائهــم اليابانييــن فــي 
ــتركة،  ــات مش ــراكات وتحالف ــاء ش انش
ودعــم الســبل الكفيلة بتحقيــق التواصل 
والتعــاون بيــن شــركات القطــاع الخــاص 

فــي البلديــن.وام

تجربتهــا  اإلمــارات  اســتعرضت 
الرائــدة فــي مجــال التخزيــن الصناعــي 
للميــاه المحــالة فــي الخزانــات الجوفية 
واالســترجاع، وذلك خالل مشاركتها في 
اجتماع الدورة الرابعة عشــرة للمجلس 
الــوزاري العربي للميــاه الذي انعقد في 
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية 

بالعاصمــة المصريــة القاهــرة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء 
وكيــل وزارة الطــاق والبنيــة التحتيــة 
لشــؤون الطاقــة والبتــرول إن الميــاه 
واحــدة مــن أهــم القضايــاذات األولويــة 
فــي اإلمــارات نظــرًا لوقوعها فــي منطقة 
جغرافيــة جافــة، مــا جعلهــا تعانــي مــن 
نــدرة مــوارد الميــاه الطبيعيــة بالتــوازي 
مــع ارتفــاع الطلــب على الميــاه ألغراض 
التنمية االجتماعية واالقتصادية واالعتماد 
بشــكل رئيســي على مصــادر الميــاه غير 
التقليدية،األمــر الــذي انعكــس بمجملــه 
للميــاه  الوطنيــة  االســتراتيجية  علــى 
٢٠٣6، واســتراتيجية الحكومــة االتحادية 
ورؤيــة االمارات ٢٠٢١ والرؤية الجديدة 
٢٠٣١ وأجندتهــا الوطنيــة، باإلضافــة الى 
ــوارد  ــتدامة الم ــور اس ــتهدفات مح مس
المائيــة ضمــن برنامــج عمــل مئويــة 
ــج  ــّكل برنام ــي تش ــارات ٢٠7١ الت اإلم
ــد للوصــول  ــل األم ــًا طوي ــل حكومي عم
إلــى محصلة تنموية وتطويرية شــاملة«.

وأضــاف ســعادته، أنه باعتبــار المياه 
أولويــة حكومية، أصــدر مجلس الوزراء 
فــي شــهر ينايــر مــن عــام ٢٠١7 قــرارًا 
بوضــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
فــي صميــم خطــط التنميــة الحكوميــة 
علــى  وعملياتهــا  واســتراتيجياتها 
ــا  ــي، كم المســتويين االتحــادي والمحل
تــم تأســيس اللجنــة الوطنيــة ألهــداف 
ــي  ــم ف ــي تض ــتدامة الت ــة المس التنمي
ــت  ــة، اتفق ــة حكومي ــا ١٥ جه عضويته

على تنفيذ خطة شاملة ألهداف التنمية 
المســتدامة ومن ضمنها الهدف السادس 

ــاه. المعنــي بالمي
ــارات  ــة اإلم ــعادته إن دول ــال س وق
مبادرتهــا  الماضــي  العــام  أعلنــت 
االســتراتيجية لتحقيــق الحيــاد المناخــي 
بحلول ٢٠٥٠، التــي تأتي تتويجًا لجهود 
ــة  ــى العمــل بإيجابي ــة الهادفــة إل الدول
فــي قضيــة التغير المناخي، وبما يســهم 
ــات  ــز التوجه ــم وتعزي ــي دع ــا ف محلي
البيئيــة، وأجنــدات العمــل الحكوميــة، 
ومشــاركات القطــاع الخاص فــي تمكين 
االبتكار وتطويــر التكنولوجيا والتقنيات 
الحديثــة فــي مجــاالت الزراعــة واألمــن 
ــة  ــي والمحافظ ــن المائ ــي واألم الغذائ
علــى المــوارد الطبيعيــة، وغيرهــا مــن 
االستراتيجات والمبادرات ذات العالقة.

وتابــع: »أنــه ضمــن جهــود اإلمارات 
لتعزيــز مســتهدفات قضيــة الميــاه فــي 
الدولــة، أعــدت وزارة الطاقــة والبنيــة 

المائــي  األمــن  اســتراتيجية  التحتيــة 
٢٠٣6 بالتنســيق والمشــاركة مــع جميع 
الهيئــات والجهــات المعنيــة بالميــاه في 
الدولــة، وذلك من منظور وطني شــامل 
لتغطــي عناصــر سلســلة االمــداد المائي 
كافــة وفــي إطــار زمنــي مدته عشــرون 
عامــا«، مؤكــدًا أن دولة اإلمارات تمتلك 
العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع 
علــى  القــادرة  المتميــزة  االبتكاريــة 
ــي  ــي ف ــن المائ ــم مســتهدفات األم دع
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــة، منه الدول
الحصر؛برنامــج اإلمــارات لبحــوث علوم 
االســتمطار، وبرنامــج مصــدر لتقنيــات 
التحليــة بالطاقــة المتجــددة، ومشــاريع 
اســتخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في 
مجــال إنتــاج وتوزيع الميــاه، ومبادرات 
تقنيــات اســتخالص الميــاه مــن الرطوبة 
الجوية، ومشاريع التخزين االستراتيجي 
لميــاه البحر المحالة في طبقات الخزان 

الجوفي.وام

نظمــت كليــة دبي لألعمــال في جامعة 
دبي المؤتمر الدولي حول تطوير األعمال 
والقانــون بمشــاركة علمــاء وباحثيــن مــن 

أكثــر مــن ٢٠ دولة عربيــة وأجنبية.
ــاح  ــد نج ــر بع ــم المؤتم ــي تنظي ويأت
عــدد مــن المؤتمــرات الســابقة فــي هــذا 
المجــال والتــي تــم عقدهــا فــي الجامعــة 
بمقرهــا فــي المدينــة األكاديميــة خــالل 
الســنوات الماضيــة وتســتهدف البحــوث 
والدراسات وتبادل المعارف والمعلومات 
فــي مجــاالت االقتصــاد واإلدارة والقانون 
مــن خــالل التحــاور بين الخبراء وأســاتذة 
متطــورة  اقتصاديــات  مــن  الجامعــات 

وناميــة.
وقــال الدكتور عيســى البســتكي رئيس 
ــن  ــدف م ــي ته ــة دب ــة إن جامع الجامع
خــالل المؤتمــر الــى تســليط الضــوء علــى 
أهميــة البحــوث والدراســات ودورها في 
دعــم برامــج تطويــر االقتصــاد واألعمــال 
فــي دبــي ودولــة االمــارات وال ســيما في 
قطاعــي االدارة والقانــون وفــي مجــاالت 
ــي  ــذكاء اإلصطناع ــر وال ــداع والتطوي اإلب

واالســتدامة.
وأكــد أهميــة الدراســات والبحــوث 
العلميــة المعمقــة التــي تطــرح المشــاكل 
وتوفــر الحلــول التطبيقيــة فــي هــذه 

ــة. ــاالت كاف المج
ــه ال مســتقبل ألي اقتصــاد  واضــاف أن
إن لــم يكــن مدعومــا بدراســات وابحــاث 
ــة معمقــة تطــرح المشــاكل وتأتــي  علمي

ــة. ــول التطبيقي بالحل
وركــزت محــاور المؤتمــر والجلســات 

المتخصصــة وورش العمــل التــي أقيمــت 
علــى تأثيــر التغييرات التقنيــة في اإلدارة 
والتســويق والمالية والمحاسبة واالقتصاد 
والمــوارد  المشــاريع  وادارة  والقانــون 
البشــرية والعمليات اللوجســتية واإلمداد، 
كمــا ركــزت علــى التحكيــم والقضايــا 
المتعلقــة بالجرائــم الماليــة والوســائل 
البديلــة لحــل المنازعــات ومكافحة غســل 

األمــوال.
ــن  ــرض ٤8 م ــر ع ــالل المؤتم ــم خ وت
أفضــل البحــوث والدراســات المتخصصــة 
فــي هــذه المجــاالت مــن عــدد كبيــر مــن 
الباحثيــن مــن اســاتذة الجامعــات وطالب 
الدكتــوراه مــن أشــهر الكليات فــي الدول 

العربيــة واألجنبيــة المشــاركة.
ويعــد المؤتمــر محــور اهتمــام العديد 
من الباحثين في العالم والمتخصصين في 
قضايــا ريــادة األعمــال والقانــون كمــا انــه 
وفــر فرصــة للتشــاور والتعــارف وحضــور 

ورش عمــل متخصصة.
وتــم عقد المؤتمــر بدعم ورعاية غرفة 
تجــارة وصناعــة دبــي التــي تعــد الجامعة 

إحــدى مبادراتها وعدد مــن الرعاة.
وتــم فــي نهايــة المؤتمر اختيــار أفضل 
الدراســات لنشــرها فــي المجلــة الدوليــة 
الخاصة بتطوير األعمال التجارية واإلدارة 
ــزة ألفضــل بحــوث  ــح جائ ــون ومن والقان

الدكتوراه.وام

اإلمارات تؤمن 40% من واردات اليابان النفطية أكتوبر الماضي

اتحاد الغرف بالدولة يوقع اتفاقية بتأسيس مجلس 
أعمال إماراتي ياباني

كهرباء الشارقة تفوز بالمستوى الذهبي لجائزة مجلس 
هارفرد لألعمال الدولية عن فئة االبتكار

اإلمارات تستعرض تجربتها في تخزين المياه المحالة 
باجتماع »الوزاري العربي« بالقاهرة

بمشاركة علماء وباحثين من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية
جامعة دبي تنظم مؤتمرا دوليا حول تطوير إدارة األعمال والقانون

ــاز  ــاه وغ ــاء ومي ــة كهرب ــازت هيئ ف
الشــارقة بالمســتوى الذهبي فــي جائزة 
مجلس هارفــرد لألعمال الدولية ومقره 
نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية 

عــن فئــة االبتكار.
ــز  ــن الجوائ ــزة م ــذه الجائ ــد ه وتع
ــى  ــز عل ــي ترك ــة الت ــة المرموق العالمي
مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتهدف الى 
تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات 
وفــق مســتوى التميــز واعتمادها ألفضل 
الممارسات إضافة إلى تقديمها لخدمات 
ومنتجــات عاليــة الجــودة، وتــم اختيــار 
جميــع الفائزين بالجوائز بنــاًء على إطار 
إدارة الجــودة الشــاملة لمجلس هارفارد 
ــم  ــة التقيي ــم إجــراء عملي ــال، وت لألعم

مــن قبــل مقيميــن محترفيــن دوليين.

ــن  ــداهلل عبدالرحم ــعادة عب ــد س وأك
الشامســي مديــر عــام هيئــة كهربــاء 
وميــاه وغــاز الشــارقة أن تبنــي سياســة 
ونظــام االبتــكار فــي الهيئة يأتــي تنفيذًا 
لتوجهيات صاحب السمو الشيخ الدكتور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة التــي 
تهــدف إلــى تحقيــق التميــز واالعتمــاد 
علــى االبتــكار واالبــداع فــي تقديــم 
الخدمات الحكومية مشيرا إلى ان الهيئة 
تحــرص علــى توفيــر بيئــة عمــل جاذبــة 
ــد  ــكار وتعتم ــداع واالبت ومشــجعة لإلب
ــوات  ــر قن ــى وفي ــتراتجيتها عل ــي اس ف
ــكار والمقترحــات  ــي األف متعــددة لتلق
مــن الموظفيــن والمراجعيــن والتفاعــل 
مــع مختلــف فئــات المجتمــع ودراســة 

األفــكار وتطويرهــا لتيســير اإلجــراءات 
وتقديــم أفضــل الخدمــات للممتعاملين 

وتطويــر مجــاالت العمــل .
ــذه  ــة به ــوز الهيئ ــى أن ف ــار إل وأش
الجائــزة العالمية يأتــي تتويجًا لجهودها 
ــكار  ــر نظــام االبت ــى تطوي ــا عل وحرصه
بالهيئــة وتوفيــر بيئــة عمــل جاذبــة 
للمبدعين ونشر مفهوم التميز المؤسسي 
ــق أفضــل الممارســات  ــداع وتطبي واإلب
باإلضافة إلى ضمان تطبيق أكثر أساليب 
العمــل كفــاءة وتطويــرًا علــى مســتوى 
ــة  ــى أهمي ــدًا عل ــارقة، مؤك ــارة الش إم
القطــاع الحكومــي فــي توجيــه ورعايــة 
خطــط التنميــة المســتدامة وتوفير بيئة 
عمــل محفــزة علــى االبتــكار فــي جميع 

المجــاالت.وام

شريف العلماء: المياه واحدة من أهم 
القضايا ذات األولوية في اإلمارات

تسليط الضوء على أهمية البحوث والدراسات 
ودورها في دعم برامج تطوير االقتصاد واألعمال 

مشاريع التخزين االستراتيجي لمياه البحر 
المحالة في طبقات الخزان الجوفي

بحث تأثير التغييرات التقنية في اإلدارة والتسويق 
والمالية والمحاسبة واالقتصاد وإدارة المشاريع

الدولة تمتلك العديد من المبادرات 
والمشاريع لدعم مستهدفات األمن المائي

أهمية الدراسات والبحوث العلمية المعمقة لطرح 
المشاكل وتوفير الحلول التطبيقية بكافة المجاالت
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افتتحت الشيخة بدور القاسمي رئيسة 
االتحــاد الدولــي للناشــرين المؤسســة 
والرئيســة الفخريــة للمجلــس اإلماراتــي 
لكتــب اليافعيــن في مدينــة جواداالهارا 
المكســيكية معــرض »الخراريــف برؤيــة 
معاصــرة« الذي نظمه كلٌّ من »المجلس 
اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن« و«المجلــس 
المكســيكي لكتــب اليافعيــن« بالتعــاون 
جواداالهــارا«  مدينــة  »متحــف  مــع 
ــي  ــة« ف ــت الحكم ــي المكســيك و«بي ف
الشــارقة ضمن فعاليات برنامج الشــارقة 
ضيف شــرف الدورة الـــ٣6 من »معرض 

جواداالهــارا الدولــي للكتاب«.
برؤيــة  »الخراريــف  معــرض  وكان 
ــى  ــرة األول ــق للم ــد انطل ــرة« ق معاص
علــى هامــش فعاليــات »معــرض بولونيا 
الدولي لكتاب الطفل« في إيطاليا مارس 
الماضــي حيــث القى إشــادة كبيــرة ونال 
ــدوره فــي  ــزوار ل ــر واستحســان ال تقدي
اإلثــراء الثقافي للتراث الفلكلوري لدولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإيطاليــا.
ويسعى المعرض في نسخته الجديدة 
إلــى تعزيــز الحــوار الثقافــي وتبــادل 
األفــكار اإلبداعيــة بيــن دولــة اإلمــارات 
والمكســيك حيــث أعــاد خمســة فنانيــن 
ــات  ــل األســاطير والحكاي ــن تخّي إماراتيي
ــة  ــمها برؤي ــيكية ورس ــعبية المكس الش
جديــدة فــي حيــن رســم خمســة فنانيــن 
مــن الدولــة الواقعة في أمريــكا الالتينية 
ــن  ــة م ــات شــعبية إماراتي خمــس حكاي

زاويــة حديثــة.

وانطلق المشــروع الثقافي الذي يدعو 
رســامين مــن ثقافتيــن مختلفتيــن إلعادة 
تصور الحكايات الشعبية للثقافة األخرى 
ضمــن الشــراكات اإلبداعية خالل برنامج 
»الشارقة عاصمة عالمية للكتاب ٢٠١٩«.

المشــترك جيــاًل  المعــرض  ويقــدم 
جديــدًا مــن الرســامين الذيــن يعيــدون 
سرد القصص التراثية من الماضي البعيد 
مــن وجهــة نظرهم وتجاربهم الشــخصية 
ــم  ــات يض ــن الثقاف ــي بي ــوار فن ــي ح ف
مزيجــًا مــن األفــكار والــرؤى والتعابيــر 
األصيلــة التــي تجســد القيــم االجتماعيــة 
والثقافيــة لدولــة اإلمــارات والمكســيك.

وتضمنــت رســوم المعرض شــخصيات 
أســطورية مــن التــراث اإلماراتــي منهــا 
قصــة »أم الهيالن« المرأة الحســود التي 
تنشــر العــداوة والبغضــاء رســمها الفنان 
خــوان غيدوفيــوس الذي أبدع رســومات 
٩٠ كتابــًا بعدة لغات وقصة »الســعلوة« 
المخلــوق الــذي يشــبه المــرأة ويغطــي 
جســده شعر يشبه شــعر الغوريال رسمها 
غييرمــو دي غانتيــه المتخصــص برســوم 

كتــب األطفــال والمجــالت والصحف.
كمــا وظــف المعــرض قصــة »خّطــاف 
رّفــاي« أبــو الشــراع الجّنــي الــذي يحلــم 
بــأن يصبح بحارًا رســمتها الفنانــة فاليريا 
غاييــو وقصــة »شــنق بــن عنــق« عمالق 
األرض وجبارهــا ورســمتها الفنانة أماندا 
ميخانغوس وقصة »سويدا خصف« سعف 
النخل األسود رسمها الفنان الحاصل على 
عــدة جوائــز عالميــة أرمانــدو فونســيكا 

الــذي تــم تكريمــه فــي دولــة اإلمــارات 
الشــارقة  »مهرجــان  فعاليــات  خــالل 

القرائــي للطفل« ٢٠٢٢.
للثقافــة  قــراءة  المعــرض  وقــّدم 
المكســيكية الغنيــة التي تأثــرت بثقافات 
أوروبــا وأمريكا الوســطى بعيــون فنانين 
اإلبداعــي  خيالهــم  وعبــر  إماراتييــن 
ومنهــم الفنــان عبــداهلل الشــرهان الــذي 
تعــّرف علــى كتــب األطفــال مــن خــالل 
»المجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن« 
وكتب ورســم أكثر من ١٢ كتابًا وشــارك 
فــي المعــرض برســومات تتنــاول قصــة 
»أســطورة العصفور الطّنان« التي تجسد 
معانــي المحبــة والتعاطــف فــي الثقافــة 

المكســيكية.
ســيف  عائشــة  الفنانــة  وأعــادت 
البركانيــن  قصــة  تخّيــل  الحمرانــي 
ــث  ــوال« حي ــل و«إيزتاتش »بوبوكاتيبيتي
يعنــي االســم األول »جبــل الدخــان« 
ــت  ــة« وترجم ــرأة النائم ــي »الم والثان
هــذه الحكايــة الشــعبية إلــى فــن بصري 
يلهــم اآلخريــن. فــي حيــن قــّدم الفنــان 
محمــد الجنيبي رؤيتــه لقصة »الخفاش« 
التــي تتخّيــل أصل الحيوان الثــدي الليلي 

ــم. ــي العال ــر ف كأجمــل طائ
النعيمــي  عيســى  الفنــان  وعــرض 
ــالك جوهــر  ــروف باســم عيســى ب المع
ــي  ــة الت ــذرة: النمل ــطورة ال ــة »أس قص
ــان  ــل الفن ــا فّص أطعمــت الرجــل« بينم
اإلماراتــي ناصــر نصراهلل قصة »األبســوم 

ــار«.وام والن

ذكــرت جمعيــة اإلمــارات للفلــك أن 
الشــتاء لدى العرب فــي عموم الجزيرة 
العربية وباديتي الشــام والعراق ينقسم 
إلــى ثالثة مواســم موســم »المربعانية« 
ــرد  ــدة الب ــدوم ش ــات ق ــي أول أوق ه
ــب  ــل والقل ــوع اإلكلي ــع طل ــا م ووقته
والشــولة خــالل الفتــرة مــن 7 ديســمبر 
ــن«  ــم موســم »البطي ــر ث ــى ١٥ يناي إل
وهو وقت ذروة البرد وشــدته أو بطن 
البــرد مع طلوع نجمــي النعائم والبلدة 
ويكــون بيــن ١٥ ينايــر الــي ١٠ فبرايــر 
وموســم »العقــارب« هــي آخــر أوقات 
ــاردة وأوقــات  البــرد وفيهــا لســعات ب
معتدلــة مع طلوع ســعد الذابح وســعد 
بلــع خــالل وتمتــد مــن ١٠ فبرايــر إلــى 

٢٠ مــارس حيــث ينســلخ الشــتاء .
و قــال إبراهيــم الجــروان رئيــس 
مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للفلــك 
عضــو االتحــاد العربــي لعلــوم الفضــاء 
وللفــاك انــه مــع طلــوع نجــم »إكليــل 

العقــرب« مــن الجهــة الشــرقية فجــرا 
يأتــي وقــت بدايــة موســم المربعانيــة 
ــي  ــارس ف ــرد الق ــول الب ــت دخ و وق
الجزيــرة العربيــة حيــث يقتــرن دخــول 
ــرة  ــي الجزي ــي ف ــرة الشــتاء الحقيق فت
ــرارة  ــات الح ــاض درج ــة بانخف العربي
وهطــول األمطــار علــى مناطق واســعة 
ينتــج عنهــا جريــان الســيول و األوديــة 
وظهــور العشــب و الكمــأة وقــدوم 
موجــات البــرد و تشــكل الصقيــع فــي 
الصبــاح الباكــر كمــا تتميــز بهبوب رياح 

ــاردة . الشــمال الب
وخــالل المربعانيــة تشــهد المنطقــة 
ــببة  ــة المس ــدوم المنخفضــات الجوي ق
لالضطرابــات الجويــة الممطــرة والتــي 
ــرة  ــن الفت ــة بي ــورة متناوب ــدم بص تق
واألخــرى بفتــرة فاصلــة بيــن الموجــة 

واألخــرى ال تتجــاوز ٣ أســابيع.
و أشــار إلــى أن االختــالف فــي وقت 
دخــول المواســم مــن األنــواء والطوالع 

ــع  ــع ألن الطوال ــر واق ــام أم ــة أي بضع
واألنــواء عبــارة عــن نجــوم يؤقــت بهــا 
عنــد رؤيتهــا ألول مــرة فجــرًا جهــة 
الشــرق وقــد تختلــف الرؤيــة البصريــة 
مــن موقــع آلخــر ومــن شــخص آلخــر.

وأوضــح ان مع دخــول »المربعانية« 
تنخفــض درجــات الحــرارة الدنيــا فــي 
ــا  ــة له ــى درج ــة ألدن ــرة العربي الجزي
وتكــون تحــت الصفــر المئــوي فــي 
المناطق الشمالية والمرتفعات ودون ١٠ 
مئوية في المناطق الوســطى والجنوبية 
ويكون االنقالب الشتوي بحدود ٢١/  ٢٢ 
ديســمبر حيث يكــون أطول ليل وأقصر 
نهــار فــي الجزء الشــمالي مــن األرض.

ــي  ــة الت ــات المحلي ــن المصطلح وم
و  » الســبرة«  الشــتاء  ببــرد  تقتــرن 
ة بــرد الشــتاء  »الصــردة« وتعنيــان ِشــدَّ
، َوِقيــَل: اْلَبــْرُد مــع الضبــاب فيمــا تبــدا 
فحــول النخيــل بالطلــع اعتبــارا مــن 

منتصــف المربعانيــة.وام

شــهد معالــي الشــيخ الدكتــور ســعيد 
ــذي  ــل ال ــان الحف ــون آل نهي ــن طحن ب
ــي  ــة والســياحة ف ــرة الثقاف ــه دائ نظمت
أبوظبي بمناسبة عيد االتحاد الـ٥١ لدولة 
ــن  ــي العي ــي ف ــارات بقلعــة الجاهل االم

بحضــور عــدد مــن كبــار الشــخصيات.
ــوع  ــراء وتن ــل ث ــذا الحف ويعكــس ه
اإلمــارات،  فــي  الموســيقي  المشــهد 
ويمنــح المجتمع المحلــي والزوار فرصة 

ــيقى  ــان الموس ــذب ألح ــتمتاع بأع االس
العربيــة األصيلــة والمعاصــرة، بالتزامــن 
مــع اكتشــاف جوانب من تــراث أبوظبي 
ــي،  ــق فــي قلعــة الجاهل الثقافــي العري
وإلتاحــة الفرصــة للجمهــور مــن أهالــي 
وزوار مدينة العين للمشاركة واالحتفال 

بهــذه المناســبة الوطنيــة.
وكان حفــاًل اســتثنائيًا يحييــه كل مــن 
الفنانة بلقيــس والفنان فؤاد عبدالواحد.

وتشــهد حفــالت عيــد االتحــاد الـــ٥١، 
التــي تنظمهــا دائــرة الثقافــة والســياحة 
فــي أبوظبــي اقبــاال جماهيريــا من جميع 
أفراد المجتمع لحضور الحفالت الغنائية، 
ــاء  ــة مــن نجــوم الغن التــي يقدمهــا نخب
العربي في قصر الحصن وقلعة الجاهلي، 
لإلســتمتاع بهذه المناسبة المميزة برفقة 
العائلة واألصدقاء، وســط أجواء احتفالية 

ال تنســى في قلعــة الجاهلي.وام

ــارقة  ــة بالش ــرة الثقاف ــت دائ أختتم
مســاء أمــس الــدورة السادســة مــن 
ــد  ــذي عق ــي ال ــان الشــعر العرب مهرج
ــة صاحــب الســمو الشــيخ  تحــت رعاي
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة 
علــى مــدار ٣ أيــام نســج خاللها شــعراء 
مــن الســودان ودول عربيــة عدة أجمل 

اللوحــات الشــعرية.
حضر الحفل في العاصمة الســودانية 
ســعادة عبــد اهلل بــن محمــد العويــس 
ــارقة  ــي الش ــة ف ــرة الثقاف ــس دائ رئي
ومحيــي فريحــة األميــن العــام لمجلــس 
والرياضــة والصديــق عمــر  الشــباب 
ــر بيــت شــعر الخرطــوم  ــق مدي الصدي

وعــدد كبيــر مــن الشــعراء والنّقــاد 
ــي الشــعر. ــن ومحب واألكاديميي

خــارج  تنّقلــه  المهرجــان  وشــهد 
الخرطــوم نحــو منطقــة الشــيخ الطيــب 
ــة أم  ــي مدين ــمالي ف ــف الش ــي الري ف
درمــان كما عرف التنّقل داخل العاصمة 
فــي العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة 
ــم  ــعراء ونتاجه ــًا بالش ــة محتفي المحلي
اإلبداعــي ليعكــس صــورة تؤكــد أهمية 

الحــدث الشــعري فــي الســودان.
وأعاد المهرجان على مدى 6 دورات 
متميــزة األلــق والتوهج للشــعر العربي 
فــي الســودان وهــو ما أشــار إليــه عدد 
مــن الشــعراء المشــاركين فــي قولهــم 
إن بيــت شــعر الخرطــوم بــات حاضنــة 

للمبدعين السودانيين والعرب مؤكدين 
مــا تمّثلــه الشــارقة مــن دور بــارز فــي 
هــذا المشــهد الثقافــي الــذي يمتــد من 
ــعة  ــة واس ــاق عربي ــى آف ــوم إل الخرط
معتبريــن أن المهرجــان أصبــح أحــد 
أهــم الفعاليــات الثقافية في الســودان.

و شــهد اليوم الختامي من المهرجان 
فعاليــات متنوعة حيث زار المشــاركون 
بيــت شــعر الخرطــوم ضمــن جولــة 
تعريفيــة علــى مرافــق البيــت كمــا 
اســتضافت نــدوة نقديــة قّدمها الشــاعر 
والناقد السعودي حيدر العبداهلل مسلطًا 
ــي  ــي« ف ــو العرب ــى »الهايك الضــوء عل
أطروحــة بحثيــة حملت عنوان »ُمهاكاة 

الرُّمة«.وام ذي 

»اإلماراتي لكتب اليافعين« يحتفي بالتراث واإلبداع 
في »جواداالهارا الدولي للكتاب« 2022

اإلمارات للفلك: األربعاء بدء دخول موسم المربعانية بالجزيرة العربية

طقس اليوم غائم جزئيًا مع سحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية

سعيد بن طحنون يشهد احتفال عيد االتحاد الـ51 بقلعة الجاهلي

ثقافة الشارقة تختتم مهرجان الخرطوم للشعر العربي

مليون زائر إلى الفجيرة للمشاركة في احتفاالت عيد االتحاد الـ51 للدولة

يتوقــع المركــز الوطنــي لألرصــاد أن 
يكــون الطقــس اليــوم غائمــا جزئيــا بوجــه 
عــام، وتظهر الســحب علــى بعض المناطق 
الشــرقية والشــمالية قــد يصاحبهــا ســقوط 
أمطــار خفيفــة، ورطبا لياًل وصبــاح الثالثاء 
مــع احتمــال تشــكل الضبــاب أو الضبــاب 
الخفيــف علــى بعــض المناطــق الســاحلية 
والداخليــة، والريــاح خفيفــة إلــى معتدلــة 

السرعة.
الرياح جنوبية شــرقية – شــمالية شرقية 

/ ١٠ إلــى ٢٠ تصل إلى ٣٠ كم/س.
ــي خفيــف المــوج فيمــا  ــج العرب الخلي
الســاعة  عنــد  األول  المــد  ســيحدث 
١١:٠١والمــد الثانــي عنــد الســاعة ٠٠:١٥ 
والجــزر األول عنــد الســاعة ١7:٥7الثانــي 

عنــد الســاعة ٠٤:٥7.
بحر عمان خفيف الموج فيما ســيحدث 
ــد  ــاعة ٢٠:٥٥ والم ــد الس ــد األول عن الم
الثانــي عنــد الســاعة ٠7:٣6 والجــزر االول 
عنــد الســاعة ١٤:٠٥و الجــزر الثانــي عنــد 

٠٢:٢٣.وام الساعة 

شهدت إمارة الفجيرة مشاركة كبيرة 
مــن الجمهــور فــي االحتفــاالت الوطنية 
التــي نظمتهــا لجنــة اإلمــارة لالحتفــال 
بعيد االتحاد الواحد والخمســين للدولة 
فــي جميــع مناطــق اإلمــارة، حيــث بلغ 
عدد الزوار والمشــاركين مليون شــخص 

مــن مختلــف أنحــاء الدولة.
ــي  ــاالت الشــعبية ف وُنظمــت االحتف
مدينــة الفجيــرة والقــرى والمناطــق 
ــح،  ــة، ومرب ــي القرّي ــا وه ــة له التابع
وحبحــب، واوحلــة، والحنيــة، والطيبة، 
وثوبان، و َوم، ووادي الســدر، والحاله، 
والفقيت، ومسافي، والبدية، والطويين، 

ودبــا الفجيــرة.
واشــتلمت االحتفــاالت علــى أنشــطة 
وفعاليات وطنية و تراثية متنوعة تعبيًرا 
ــار  ــي االفتخ ــن ومعان ــب الوط ــن ح ع

واالعتــزاز بإنجــازات اتحــاد اإلمــارات، 
وأصالتــه  الثابتــة  بقيمــه  واالحتفــاء 
ــن  ــا م ــدى ٥١ عاًم ــى م ــة عل التاريخي

ــة. ــا الغالي ــر دولتن عم
التراثيــة  الفعاليــات  واســتقطبت 
المواطنيــن  مــن  الضخــم  الجمهــور 
والمقيميــن مــن إمــارات الدولــة ومــن 
مختلــف الفئــات العمرية الذين توافدوا 
إلى الفجيرة لالســتمتاع والمشــاركة في 
المظاهر االحتفالية المميزة، مجســدين 
صــورة جماليــة لقيــم التالحــم واالنتماء 
للوطن والفخر بما حققه من مكتســبات 

ثمينــة علــى مــدار العقــود الماضيــة.
مســيرات  االحتفــاالت  وتضمنــت 
بحريــة شــاركت فيهــا مئــات القــوارب 
والســفن فــي صــور وطنيــة مبهجــة 
تزينــت بعلــم اإلمــارات، والحفــالت 

ــة التــي نظمــت علــى مســرَحي  الغنائي
كورنيــش الفجيــرة وشــاطئ الفقيــت 
بدبــا الفجيــرة وشــارك فيهــا فنانون من 
اإلمــارات والوطــن العربــي، والعــروض 
ــا فــرق الرزيــف  ــي قدمته الشــعبية الت
والحربية، واألنشــطة التراثيــة المتنوعة 
التــي أبــرزت خصائــص التــراث الثقافــي 
لدولــة اإلمارات وتاريخهــا األصيل الذي 

ــال. ــه األجي تتوارث
الفجيــرة  إمــارة  لجنــة  ونظمــت 
ــاًل  ــد االتحــاد الـــ٥١ حف ــاالت عي الحتف
غنائًيا على شــاطئ الفقيت بدبا الفجيرة 
أحيــاه عــدد مــن الفنانيــن بحضــور 
جماهيــري غفيــر، الذيــن اســتمتعوا 
ــن  ــرت ع ــي عب ــة الت ــرات الغنائي بالفق
مظاهر االحتفال والفرح بهذه المناســبة 

ــة.وام ــة الغالي الوطني
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تصدر السباق التمهيدي الثاني للنسخة الرابعة من 
ماراثون رحلة الهجن التراثية لألجانب، الذي نظمه مركز 
حمدان بن محمد إلحياء التراث، المشهد بمشاركة ٢٠ 
التسامح  متسابقًا من ١٢ جنسية مختلفة، بما جسد 
والتعايش على أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
مع إقامة السباق بالتزامن مع احتفاالت يوم االتحاد الـ 
٥١ للدولة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، 
وهو السباق الذي يتم تنظيمه سنويًا تنفيذّا لتوجيهات 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ولي عهد دبي.
وشهد السباق الذي أقيم يوم الجمعة الموافق ٢ 
ديسمبر، وامتد لمسافة ١٥٠٠ مترًا، تفوق األمريكية 
من أصول عربية مريم سهروردي التي حققت المركز 
بالمركز  األول بزمن وقدره ٣.٢٥.٥ دقائق، وجاءت 
الثاني األلمانية إيميليا بايسكر “روضة” بزمن وقدره 
مضاوي  السعودية  الثالث  وبالمركز  دقائق،   ٣.٢7.٢
األحمد بزمن وقدره ٣.٢٩.٥ دقائق، علمًا أن جنسيات 
المشاركين من المقيمين في اإلمارات من دول: أمريكا، 
جمهورية التشيك، فرنسا، السعودية، اليمن، ألمانيا، 

األردن، روسيا، باكستان، الصين، إستونيا والبرازيل.
وجاء هذا السباق الذي يشارك فيه هؤالء المقيمين 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بمثابة المحطة 
األخيرة قبل ترقب انطالق رحلة الهجن خالل الشهر 
الجاري، والتي يقوم خاللها مركز حمدان بن محمد 
على  الماضية  األشهر  خالل  بتدريبهم  التراث  إلحياء 
مهارات ركوب الهجن، من أجل االنطالق في رحلة 
تمتد أليام في قلب صحراء اإلمارات، وهي التي تحظى 

بإقبال متزايد سنويًا.
الرئيس  دلموك،  بن  عبداهلل حمدان  وعبر سعادة 
التنفيذي لمركز حمدان بن محمد إلحياء التراث، الذي 
شهد السباق وقام بتتويج الفائزين، عن سعادته بالمشاركة 
المتزايدة والمستمرة من “األجانب” من المقيمين في 
الدولة في هذا السباق، والذي يؤكد مرة أخرى أن 
دولتنا هي وطن يجمع العالم بأكمله مع الحفاظ وإبراز 
القلب  الخاصة به، وجعلها  التراث واألصالة والهوية 
النابض للمجتمع، وقال: هذا النوع من السباقات يحقق 
األهداف المنشودة منه، وفي كل عام نرى ارتفاع في 
المستويات وتزايد في حجم المشاركين، ونتوقع أن 
يكون السباق الرئيسي الذي سيقام في 6 يناير المقبل 
قويًا، مع تجهيز الهجن الخاصة بالرحلة التي سيقوم 

بها المشاركون خالل الشهر الجاري.
مريم  العربية  األصول  ذات  األمريكية  تمكنت 
الثاني  التمهيدي  انتزاع صدارة سباق  سهروردي من 
بكل جدارة، وعن هذا الشأن قالت مريم: كان سباًقا 
رائًعا، انطالقتي كانت ممتازة وحافظت على المقدمة 
طيلة مراحل السباق، إن مشاركتي في رحلة الهجن التي 
ينظمها مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث في العام 
الماضي منحتني الكثير من الخبرة والثقة المطلوبتان 
في مثل هذه السباقات، سوف أتابع العمل والتدريب 
بكل طاقتي استعداًدا للنهائي لكي أكون على منصات 

التتويج مرة أخرى. 
في  المقيمة  األحمد،  مضاوي  السعودية  واصلت 
اإلمارات، مشاركتها في هذا السباق، وهذه المرة التفوق 

فيه، وهي التي شاركت العام الماضي في رحلة الهجن 
أيضًا، وقالت: المشاركة جاءت في العام الماضي عن 
طريق تجربة أردت خوضتها، وبعد ذلك أصبحت جزء 
مرتبط بي، عشت أجواء خاصة للغاية في الرحلة التي 
امتدت أليام متتالية قبل الوصول إلى “إكسبو دبي”، 
وسط احتفالية ستبقى عالقة في ذاكرتي لألبد، وفي 
هذا العام أعود للمشاركة في سباقات الهجن بعدما 

أصبحت أتقن مهاراتها بشكل أكبر.

ينظمه مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث احتفاالً باليوم الوطني
20  متسابقًا من 12 جنسية في مشهد »التسامح والتعايش« بماراثون رحلة الهجن التراثية

دبي - الوطن

األمريكية مريم بالمركز 
األول واأللمانية روضة ثانية 

والسعودية مضاوي ثالثة

عبداهلل حمدان بن دلموك: 
اإلمارات وطن يجمع العالم 

على التراث واألصالة
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تنطلق صباح اليوم بطولة تحدي الحبتور 
الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ٢٥ 
وبالتزامن مع احتفاالت الدولة بعيد االتحاد 
وبمشاركة نحو 7٠ العبة يتنافسن على 
جوائز البطولة التي بلغت ١٠٠ الف دوالر 
امريكي وذلك بمجمع مالعب منتجع حبتور 

جراند بالجميرا.
وقد شهد مسرح البطولة أمس مؤتمرا 
صحفيا لمراسم اجراء قرعة البطولة والتي 
جاءت متوازنة نسبيا حيث يشهد اليوم 
االفتتاحي ثالث مباريات نارية  للمصنفات 
بالبطولة حيث اقواها تجمع بين المصنفة 
الثالثة البولندية فريش ومنافستها السلوفاكية 
المصنفة الخامسة على البطولة كوزموفا 
اما باقي المباريات فسوف تلتقي المصنفة 
السادسة االوزبكية ابدوريموفا مع المصنفة 
السابعة الروسية  زاخاروفا وتلتقي االوكرانية 
داريا سينجر المصنفة الرابعة مع السلوفاكية 

ربيكا والنمساوية سينجا كاروس المصنفة 
الثامنة الفرنسية كارول بينما تلتقي الروسية 
المصنفة االولى على البطولة ديانا شاندير 
تيما  المجرية  المصنفة  غير  الالعبة  مع 
الثانية  المصنفة  “باي”  بابوس وتستريح 
الفرنسية  مالدينوفيك لتبدأ مشوارها في 
الجولة المقبلة وتلعب المصرية ساندرا 
سمير “بطاقة منحة “ مع االسرائيلية لينا 

جلوشكو. 
بكلمة  استهل  قد  المؤتمر  وكان 
والتي  شيتال  الدولي  االتحاد  لمندوبة 
رحبت فيهابالحضور معربة عن سعادتها 
بتواجدها للعام الثاني على التوالي ومشيدة 
باجواء البطولة من تسهيالت ودعم لوجستي 

وتناولت مراسم اجراء القرعة.
كما تحدثت نوره بدوي مديرة البطولة 
ان  الى  مشيرة  بالحضور  رحبت  والتي 
مجموعة الحبتور وكعادتها حريصة على 
النجاح  امكاناتها  كافة  وتسخر  تضع  ان 
البطولة كسابقاتها لتعكس الوجه الحضاري 

والرياضي لدولة االمارات عامة ودبي على 
وجه الخصوص.

العالقات  مدير  علي  آل  خالد  ونقل 
العامة تحيتا وترحيب رجل االعمال خلف 
الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور 
الى الحضور ومهنئا الجميع بعيد االتحاد 
وحضر المؤتمر ليث العاني مدير العمليات 
ومسؤول الحكام وخالد سعيد مدير منتجع 
الحبتور وحسام الجيوسي مدير االعالم.

وتتطلع السلوفاكية داليال جاكوبوفيك 
الى بداية قوية و موفقة لها سعيا وراء 
اللقب ال٢٥ كما اعربت الهولندية فان دير 
هوك عن سعادتها بتواجدها في البطولة 
ألنها تعشق دبي خاصة الطقس في هذه 

الفترة الذهبية.
ووجهت المصرية ساندرا سمير الشكر الى 
رجل االعمال خلف الحبتور االب الروحي 
للتنس العربي على بطاقة الدعوة للمشاركة 
في البطولة متمنية النجاح والتوفيق للبطولة 
وان تقدم مستوى افضل من العام الماضي.

دبي  رالي  من  السابعة  النسخة  شهدت 
السبت،  مساء  اختتمت  التي  الصحراوي 
شكاًل تم تجديده مؤخرًا ومكان جديد في 
دبي فستيفال سيتي، حيث بدأت فعاليات 
الرالي بالتزامن مع احتفاالت األعياد باليوم 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني 
وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة اإلمارات 
لرياضة السيارات والدراجات النارية “نحن 
ممتنون للغاية لكل من شارك في هذا الحدث 
لضمان سالمة ونجاح رالي دبي الصحراوي 

)باها( ٢٠٢٢.
تقام  أن  الممكن  من  يكن  “لم  وأضاف 
خاتمة راليات باها الصحراوية المدهشة في 
دبي من دون الجهود المشتركة للمنافسين 
والفرق والراعين والمسؤولين والمتطوعين 
الذين عملوا معًا بال كلل لضمان وصول أفضل 

الراليات إلى اإلمارات العربية المتحدة.
وأقيم رالي دبي الصحراوي تحت رعاية 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي، وانطلق الرالي التقليدي 

بالتزامن  الحديثة  من دبي فستيفال سيتي 
مع خالل احتفاالت عيد االتحاد الـ ٥١، وتم 
إعداد مسرح الرالي ليمثل بداية فصل جديد 
لرالي دبي الصحراوي – باها، حيث تتطلع 
منظمة اإلمارات لرياضة السيارات والدراجات 
النارية إلى تقريب فعاليات الرالي من الناس 

بمساعدة رعاة الحدث.
وحظي الرالي بدعم حكومة دبي، وشرطة 
دبي، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، 
وهيئة الطرق والمواصالت، وجمارك دبي، 
الفطيم، وإينوك، وأكوافينا، ودبي  وتويوتا 
ميديا، حيث لعبت جميعها دورًا حاسمًا في 

انجاح هذا الرالي الرائع.
وأضاف خالد بن سليم “لقد وضعت حكومة 
دبي ثقة كبيرة بنا إلعادة بطولة كأس العالم 
للراليات الصحراوية إلى دولة اإلمارات مشيرًا 
إلى ان دعمها المستمر يضمن تنظيم الحدث 

على أعلى مستويات رياضة السيارات”.
ومع الشريك االستراتيجي مجموعة شركة 
بترول اإلمارات الوطنية “اينوك”، والشريك 
تويوتا -الفطيم، واصل  للسيارات  الرسمي 
الرالي فعالياته، وشارك المتنافسون في الرالي 

سعيا للفوز بجوائز البطولة.
بطولة  من  األخيرة  الجولة  واستقطبت 
كأس العالم للراليات الصحراوية باها ٢٠٢٢ 
للدراجات  العالم  كأس  وبطولة  للسيارات 

النارية متنافسين من أكثر من ٣٠ دولة.
بطوالت  بألقاب  الفائزين  تحديد  وتم 
والكوادس  النارية  والدراجات  السيارات 
على ضوء نتائج الرالي في دبي، وقدم رالي 
دبي الصحراوي للمنافسين مزيجا من أكثر 
المسارات والدروب تحديًا في تاريخ الرالي 
والتي فصلت القوي عن الضعيف، واألبطال 

عن الوصيفين.

انتزع فريق غنتوت فوزا غاليا على منافسه 
القوي فريق بن دري وبسبعة اهداف مقابل 
ستة اهداف بعد مباراة مثيرة ليتوج بطال لبطولة 
كأس عيد االتحاد للبولو والتي اختتمت يوم 
أمس بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية 
اللعبة  وسط حشد كبير من محبي وعشاق 
ليصبح فوز غنتوت مسك ختام مهرجان العيد 
الذي شاركت فيه خمسة فرق هي غنتوت وبن 

دري والحبتور ومهرة وانكورا.
اليوم الختامي تحول الى مهرجان رياضي 
كرنفالي حيث اقيمت ثالث مباريات االولي بين 
براعم االكاديمية وهو تقليد لسنوي لألكاديمة  
والثانية جمعت بين انكورابقيادة ريان العجاجي  

ومهرة بقيادة طارق الحبتور على كأس الترضية 
والثالثة هي مباراة الكأس بين غنتوت بقيادة 
ناصر الشامسي وبن دري بقيادة محمد بن دري 
وقد عزفا معا سيمفونية الختام وقدم الفريقان 

لمحات فنية رائعة نالت اعجاب الحضور.
وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد االمارات 
للبولو على أهمية هذه الكأس السنوية التي 
يعتز بها كل مقيم على ارض دولة االمارات 
العربية المتحدة موجها التهنئة الى صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل« والى اخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه 
الشيوخ  السمو  اخوانهما اصحاب  والى  اهلل« 
أعضاء المجلس االعلي حكام االمارات واولياء 

العهود وشعب االمارات بهذه المناسبة الغالية .
فريق غنتوت  الى  التهنئة  الحبتور  ووجه 
الحتفاظه بالكأس الغالية مشيدا باداء الفريقين 
في المباراة الختامية وشاكرا للفريق الخمسة 

المشاركة التي اثرت الحدث.
جيه  مارتن  قام   المباراة  نهاية  وعقب 
بيدرسون الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة 
الحرة الدولية “ايفزا” الراعي الرسمي لنشاط 
الحبتور للبولو بتتويج الفرق الفائزة واصحاب 
االلقاب حيث نال فريق غنتوت الكأس ونال 
فريق انكورا كأس الترضية بعد فوزه على فريق 
مهرة بستة اهداف مقابل خمسة اهداف ونال 
ناصر الشامسي جائزة افضل العب بينما استحق 
الخيل “فاسيليد”الذي يمتطيه ديليا نجم غنتوت 

جائزة افضل خيل.

 تأهل فريق الجزيرة إلى دور الـ١6 من بطولة 
كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد 
فوزه على فريق دبا الحصن بثالثة أهداف مقابل 

هدفين خالل المباراة التي جرت اليوم األحد على 
ملعب دبا الحصن ضمن دور الـ ٣٢ من المسابقة.

نفسه  الدور  إلى  اإلمارات  فريق  أيضا  وتأهل 

بعد الفوز على فريق الرمس بخمسة أهداف دون 
مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعبه برأس 

الخيمة.وام

تأهل الجزيرة واإلمارات إلى دور الـ16 من كأس رئيس الدولة

خــتـام النسخــة السابعـة مـن رالـي دبـي الصحــراويقرعة بطولة تحدي الحبتور للتنس.. 16 مواجهة قوية في الدور الرئيسي

خالد بن سليم: دبي - الوطندبي - الوطن
تكاملت الجهود 

في نجاح رالي دبي 
الصحراوي

غنتوت يفوز على بن دري ويتوج بكأس عيد االتحاد للبولو

دبي - الوطن
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أنهى نادي أبوظبي للرياضات البحرية موسم سباقات 
أبوظبي  في  األمواج  كاسر  على  المائية  الدراجات 
بإقامة الجولة الرابعة والختامية من »بطولة اإلمارات 

للدراجات المائية”.
وسط  السباقات،  من  فئة   ١١ الجولة  وتضمنت 
مشاركات واسعة من مختلف الجنسيات، وأكثر من 

6٠ دراجة في مختلف فئات البطولة.
وحقق الكويتي يوسف عبد الرزاق المركز األول 
في فئة جالس محترفين وهي أقوى فئات البطولة، 
راشد  العبنا  ثم  ثانيا،  الدواس  راشد  مواطنه  وجاء 

الطاير ثالثا.
وفي فئة واقف محترفين، حقق الفرنسي مورين 
اإلمارات  بطال  وجاء  األول  المركز  سيدني  رافاييل 
سلمان العوضي وسلطان الحمادي في المركزين الثاني 

والثالث على الترتيب.
وفي فئة جالس جي بي ٢ ، حقق سلمان العوضي 
المركز األول وثاني تتويج له وحل العبنا عامر حوير 
أيضا في المركز الثاني ثم الكويتي يوسف الجرسي ثالثا.

وشهدت منافسات الناشئين، والتي انقسمت لـ٣ 
فئات إقباال كبيرا من األجيال الناشئة والصغار للمشاركة 
حيث حل بالمركز األول لفئة ٣.١ العبنا حمد طاهر 
وحل الكويتي يوسف رمضان ثانيا وتاله كير إيفانوف.

آل  عيسى  علي  العبونا  احتكر   ،  ٣.٢ فئة  وفي 
علي وعمر الحمادي وسيف راشد عيد المراكز الـ٣ 

األولى على الترتيب.
وفي فئة ٣.٣ ، أحرز العبانا راشد سالط طاهر 
وسعود محمد العوضي المركزين األول والثاني وجاء 

الكويتي فارس رمضان ثالثا.

وفي فئة المخضرمين، كانت المراكز الـ٣ األولى 
على الترتيب من نصيب محمد ميزر المري وسعود 

النعيمي والبريطاني توماس بيتر.
وفي فئة جي بي ٤ سبارك، فاز العبنا أحمد الطاير 
بالمركز األول وتاله البحريني أحمد حمد الحرمي وأحمد 
الخضري في المركزين الثاني والثالث لى الترتيب.

واحتكر العبونا المراكز الـ٣ األولى لفئة جالس جي 
بي ٣ عبر خليفة إبراهيم المرزوقي وجمال الجناحي 

وعبد اهلل عبد الرحمن الحمادي.
كما فاز العباناسعيدالعوضي وحمد عيسى الحمادي 
، وجاء  بالمركزين األول في فئة سكي جي بي ٢ 

األمريكي ريفر كلوي لي ثالثا.
واختتمت المنافسات مع فئة الحركات االستعراضية، 
المال لقب االستعراض  التي حقق فيها بطلنا راشد 

األفضل وحل المغربي ياسين فضلي ثانيا.
ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات 
البحرية الشكر للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل 
نهيان رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه الكامل 

إلانجاح هذه المنافسات وتطويرها.
وبارك لألوائل في كل الفئات على التفوق والتميز 
والوصول للمراكز األولى بعد أداء متميز خالل مراحل 
البطولة، مشيدا بالدور التنظيمي من قبل قسم السباقات 

الحديثة في النادي.
وأكد ناصر الظاهري مشرف عام السباق أن جميع 
المتسابقين حققوا نجاحا باهرا في االلتزام بالقوانين 
واللوائح، ورسموا صورة إيجابية للمنافسة فيما بينهم، 
برغم صعوبة المنافسات وتعدد الفئات، موجها الشكر 

لجميع المشاركين.وام

أسدل الستار على الجولة الختامية من بطولة بطل 
االمارات للشراع الحديث التي نظمها نادي الشارقة 
الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد االمارات 
للشراع والتجديف الحديث في شاطىء الشارقة على 
مدار يومين بمشاركة ٥ أندية مثلها 6٠ العبا والعبة.

وفي أول أيام البطولة استقبل أحمد الحوسني مدير 
عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الشيخ 
االمارات  اتحاد  رئيس  نهيان  آل  بن حمدان  أحمد 
للشراع والتجديف الحديث الذي تابع المنافسات وأشاد 
بالمستوى الفني للمشاركين والمنظمين على الجهود 
المبذولة في إخراج الجولة السادسة بأرقى صورها.

وأسفرت نتائج الجولة في صنف األوبتيميست أقل 
من ١٢ سنة عن فوز سيزو سيلو من نادي الشارقة 
الدولي للرياضات البحرية بالمركز األول وجاء في المركز 
الثاني الالعب سيمون هيروستوف من نادي أبوظبي 
للرياضات البحرية وحل الالعب مروان المرزوقي من 
نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الثالث.

الالعبة  حققت  بنات  األوبتيميست  صنف  وفي 
للرياضات  الدولي  الشارقة  نادي  من  سيلو  ستيلى 
البحرية المركز األول وجاءت ثانيا كاميليا القبايسي 
من نادي أبوظبي للرياضات البحرية وثالثا مديا النيادي 

من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
أما في صنف األوبتيميست مفتوح حقق المركز 
األول الالعب سيف الزعابي من نادي أبوظبي للرياضات 
البحرية والمركز الثاني لالعب سيزو سيلو من نادي 

الشارقة الدولي للرياضات البحرية وكان المركز الثالث 
أبوظبي  نادي  من  هيرستوف  سيمون  نصيب  من 

للرياضات البحرية.
وفي صنف الليزر مفتوح ILCA ٤ تمكن نادي 
أبوظبي للرياضات البحرية من تحقيق المراكز الثالث 
األولى حيث حقق الالعب محمد الزعابي المركز األول 
وجاء الالعب عبد اهلل المرزوقي في المركز الثاني 

وماجد المرزوقي في المركز الثالث.
وفي صنف الليزر ILCA ٤ بنات حققت الالعبة 
نادين تيرغونيس من نادي زوراق شاطىء دبي المركز 
األول وجاءت في المركز الثاني مروى الحمادي من 
نادي ابوظبي للرياضات البحرية وفي المركز الثالث 
اليازية المنصوري من نادي أبوضي للرياضات البحرية.

وفي صنف الليزر ILCA 6 جاء في المركز االول 
سلطان العويسي من نادي الحمرية الثقافي الرياضي 
وفي المركز الثاني محمد اسماعيل من فريق المرفأ 
وفي المركز الثالث ليوني بونابارت من نادي زوراق 

شاطىء دبي.
الالعب  حقق   7  ILCA الليزر  آخر صنف  وفي 
الثاني  المركز  في  وجاء  األول  المركز  خالد  عادل 
مانوليس تريغونيس من نادي زوراق شاطىء دبي 
وفي المركز الثالث محمد شحالما من نادي الحمرية 

الثقافي الرياضي.
وشهد اليوم الثاني تكريم الفائزين والحاصلين على 

المراكز الثالثة األولى.وام

»أبوظبي للرياضات البحرية« يختتم موسم الدراجات المائية وسط نتائج مميزة ألبطالنا

اختتام الجولة السادسة من بطولة اإلمارات للشراع الحديث بالشارقة
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أعيــد الخميس الماضــي ، فتح ملهى »لو ليدو« 
الباريســي الشــهير باسمه الجديد »ليدو ٢ باريس« 
)Lido٢Paris(، وُعرضــت فــي االفتتــاح مســرحية 
»كباريــه« الغنائيــة المعروفــة التــي ذّكــر اســمها 
بالطابــع الســابق للملهــى رغــم صــرف النظــر عــن 
االســتعراضات التي كانت تقدمها راقصات الريش.

ولوحــظ أن الصالــة البانوراميــة لم تتغيــر كثيرًا 
فــي الملهــى الــذي اســتحوذت عليــه فــي ديســمبر 
العمالقــة  الفرنســية  الفنــادق  مجموعــة   ٢٠٢١
ــم »سوديكســو«  ــة المطاع ــن مجموع ــور« م »أك
بعدمــا تســبب لهــا بخســائر مــدى ســنوات عــدة، 
لكــّن هــذه القاعــة ســتغلق مجــددًا فــي فبرايــر، 

لتنفيــذ أشــغال تجديــد لهــا تســتغرق أشــهرًا.
وفــي انتظــار ذلــك، يؤمــل فــي جــذب جمهــور 
جديــد من خالل مســرحية »كباريــه« التي ُعرضت 
للمــرة األولــى في بــرودواي عام ١٩66 ثــم اقُتبس 

منهــا الفيلــم الشــهير مــع النجمــة اليــزا مينيللي.
برليــن خــالل  فــي  القصــة  أحــداث  تــدور 
ــود  ــي خضــم صع ــرن العشــرين، ف ــات الق ثالثين
ــب أميركــي شــاب  ــة، وتتمحــور حــول كات النازي

يقــع فــي حــب راقصــة اســتعراضية فــي ملهــى 
»كيــت كات كلــوب«.

ورغــم كونهــا مســرحية غنائيــة ذات طابــع 
سياســي، بمــا فيهــا مــن أغنيــات تنتهــي بالتحيــة 
النازيــة، وصــور لزعمــاء ديكتاتورييــن ومســتبدين 
علــى شاشــة عمالقــة، تذّكــر »كباريــه« بعالــم 
»لــو ليــدو« الســابق مــن خــالل مشــاهد الرقــص 
االســتعراضي والغنــاء فــي »كيــت كات كلــوب«.

وقــال رئيــس »ليــدو« الجديــد ومديــره الفنــي 
جــان - لــوك شــوبالن لوكالــة الصحافــة الفرنســية 

إن »الصفحــة الثانيــة )مــن ليــدو( تفتــح«.
وأضاف شــوبالن، وهو المدير الســابق لمســرح 
»شــاتليه« أنــه يريــد أن يجعــل »ليــدو« مجــددًا 

»مكانــًا اســتعراضيًا للباريســيين«.
والحــظ أن »الباريســيين مــا عــادوا يأتــون إلــى 
ليــدو، لذلــك كان المطلــوب التصالح مــع الجمهور 
الباريســي والفرنســي«، مشــيرًا إلــى أن الكباريــه 
الســابق مــع راقصــات »بلوبيــل غيرلــز« اللواتــي 
يرتديــن الريــش، كان يجــذب الســياح بشــكل 

أساســي.وكاالت

يتدفــق المتفرجــون إللقــاء نظــرة علــى الحمــم 
المتدفقــة مــن بــركان ماونــا لــوا في هــاواي، أكبر 
بــركان نشــط فــي العالــم، الــذي بــدأ ثورانــه هــذا 
األســبوع ألول مــرة منــذ عــام ١٩8٤. وبعــد إعالن 
وكالــة إدارة الطــوارئ فــي هــاواي أنــه ال توجــد 
مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق 
المأهولة بالســكان، بدأ العشرات يتوافدون يوميًا، 
بمــا فــي ذلــك العائــالت التــي لديهــا أطفــال فــي 
مالبــس النــوم، بالقرب من القمــة. وبعد وصولهم 
يســحبون مقاعــد وأكيــاس تخييــم مــن ســياراتهم 
ــة الطبيعــة  ــا ويشــاهدون أعجوب ويســتقرون فيه
لبضع ســاعات. وبــدأ الفنانون المحليون يرســمون 

صــورًا للثــوران البركاني.
وقالــت الســلطات إن تدفقات الحمــم البركانية 
مــن ماونــا لــوا بــدأت تتباطــأ وتنتشــر، وال تــزال 
علــى بعــد أكثر من خمســة كيلومتــرات من طريق 
ســريع قريب حســبما ذكرت وكالة رويترز لألنباء.

وذكــر مرصــد البراكين فــي هــاواي التابع لهيئة 

المســح الجيولوجــي األميركيــة فــي أحدث نشــرة 
عــن بــركان ماونــا لــوا أن تدفــق الحمــم البركانيــة 
الرئيســية يتحــرك بســرعة ٤٠ متــرًا فــي الســاعة. 
ــًا فــي  وأضــاف أنــه مــا زال يرصــد نشــاطًا زلزالي
المنطقــة، مــا يعنــي أن الحمــم مــا زالــت تتدفــق 
إلــى الشــقوق و»مــن المرجح أن يســتمر النشــاط 

مــا دمنــا نــرى هــذه اإلشــارة«.
يقــع ماونــا لــوا علــى ارتفــاع ٤١6٩ متــرًا فــوق 
ــادي، وهــو جــزء مــن سلســلة مــن  ــط اله المحي
البراكيــن التــي شــكلت جــزر هــاواي. وكان آخــر 
ــل )نيســان(  ــارس )آذار( وأبري ــي م ــه ف ــوران ل ث
١٩8٤، وأدى حينئــذ إلــى تدفــق الحمــم البركانيــة 
حتــى أصبحــت علــى بعــد ثمانيــة كيلومتــرات من 
هيلــو، أكبــر مــدن الجزيــرة. وقالــت وكالــة إدارة 
الطــوارئ فــي هــاواي إنهــا فتحــت ملجأيــن فــي 
الجزيــرة كإجــراء احتــرازي لكنهــا لــم تصــدر أي 
أوامــر إخــالء. وأضافــت أن نحــو نصــف ثــورات 

ماونــا لــوا المســجلة لــم تتجــاوز القمــة.وكاالت

احتضنت مصر تحت سفح أهرامات الجيزة، نجوم 
العالم في احتفالية نظمتها دار األزياء الفرنسية 
»ديور« إلطالق مجموعتها الرجالية الجديدة لخريف 

٢٠٢٣، تقام للمرة األولى في مصر.
زياراتهم  العالميين  النجوم  من  العديد  ووثق 
للعديد من المعالم السياحية الشهيرة في مصر، 
عبر حساباتهم على مواقع التواصل االجتماعي.

وعلى رأس هؤالء النجوم، عارضة األزياء نعومي 
كامبل، ونجم هوليوود روبرت باتينسون، والمطرب 
أسترو  عضو  ومواطنه  سيهون  الجنوبي  الكوري 
تشا أونوو، وسوكي ووترهاوس، وبطل مسلسل 

»Elliot” آرون بايبر، ومينا مسعود.
ومن النجوم العرب والمصريين الذين حرصوا 
على حضور عرض األزياء، ظافر عابدين، وأحمد 
وعمرو  حاتم،  وأحمد  المصري،  وأمير  حلمي، 
يوسف، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومحمد 

ظهر  الذي  بابلو  مروان  الراب  ومغني  حماقي، 
بزي غريب أثناء الحفل وتعّمد صبغ شعره باللون 

األصفر على غير المعتاد.
وعبر ظافر عن سعادته بإقامة الحدث في مصر، 
قائاًل: »عرض األزياء كان مميزًا جدًا بصراحة وباألخص 
وتواجدها في منطقة  القاهرة  Dior في  تواجد 
األهرامات وذكريات األهرامات معي جميلة جدًا«.

بإضاءة  كاملة،  دقيقة  لـ٢٥  العرض  واستمر 
ليلية زينت األهرامات، بخالف الطرق الممهدة 
األزياء  عارضو  عليها  سار  والتي  فريد،  بأسلوب 

أثناء االحتفالية.
المعروفة  الخريفية،  المجموعة  صمم مالبس 
بـ”DiorTears” المدير الفني لـ”ديور” كيم جونز، 
وهو ما مهدت له دار األزياء العالمية خالل فعالية 
الجمعة  الكبير مساء  المصري  المتحف  احتضنها 

الماضي. وكاالت

ــب الفرنســي  ــال لألدي جــرى تدشــين تمث
فيكتــور هوغــو، مــن أعمــال مواطنــه النحات 
الشــهير رودان، فــي مدينــة بيزانســون التــي 

ُولــد فيهــا األديــب شــرق فرنســا.
وُتمثــل المنحوتة البرونزية الســوداء البالغ 
طولهــا متريــن وعشــرة ســنتيمترات ووزنهــا 
ــدت  ــد ب ــيًا، وق ــو ماش ــًا هوغ ٢٥٠ كيلوغرام
علــى وجهــه عالمــات التقدم في الســن، لكن 

جســمه قــوي وبــارز العضــالت.
والحــظ المســؤول فــي متحــف رودان أوغ 
إربــان، أن تمثيــل هوغــو عاريًا »خيــار متمرد 
ال ينســجم بالضــرورة مــع روح ذلــك العصر«. 
وأضاف أن رودان »كان يســعى قبل كل شيء 
مــن خالل هذا التصميــم القوي جدًا إلى )...( 

التعبيــر عــن قــدرة فيكتور هوغــو اإلبداعية«.
جيانــادا«  »بيــار  مؤسســة  وتبرعــت 
السويســرية بالتمثــال، إذ أراد رئيســها ليونار 
جيانــادا، تصحيــح ما رآه »ظلمــًا«، إذا الحظ 
أن رودان نحــَت فيكتور هوغو في مناســبات 
عــدة، لكــن أي عمل للنحات لم يكن موجودًا 

فــي مســقط الكاتــب.
وتتوافــر مــن هــذا التمثــال البرونــزي 
ثــالث نســخ نفــذت بواســطة القالــب الــذي 
أعــده رودان، وتحتفــظ مؤسســة جيانادا في 
مارتينــي )جنــوب غربــي سويســرا( بإحداها، 
فــي حيــن تبقــى نســخة ثانيــة فــي متحــف 
رودان فــي باريــس، إضافــة إلــى الثالثــة فــي 

بيزانســون.وكاالت

ملهى لـيـدو البـاريسي يستعيد نشـاطـه ثوران أكبر بركان نشط في العالم يتحول لمزار سياحي

األهرامات تحتضن أول عرض أزياء لدار »ديور« في مصر تدشين تمثال في فرنسا لفيكتور هوغو من أعمال رودان

يمكن أن تخبرنا راحة اليد كثيرًا عن حالتنا 
التبلل عندما نكون  إلى  العاطفية؛ حيث تميل 
متحمسين أو متوترين، ويكون ذلك مؤشرًا لقياس 
اإلجهاد والتوتر، ولكن األجهزة التي تقوم بذلك 
اآلن، ضخمة وغير موثوقة، ويمكن أن تسبب 
وصمة العار االجتماعية؛ ألنها تكون مرئية للغاية 

على أجزاء بارزة من الجسم.
األميركية  باحثون من جامعة تكساس  وقام 
تقنية  ابتكار  طريق  عن  المشكلة،  تلك  بعالج 
الوشم اإللكتروني، التي تتبع النشاط الكهربائي 

للجلد، وتقدم بيانات عن الشعور بالتوتر.
العدد  وفي ورقة بحثية جديدة ُنشرت في 
األخير من دورية »نيتشر كومينيكيشن«، أعلن 
الباحثون عن تفاصيل هذا الوشم اإللكتروني الذي 
يعتمد على »الجرافين«، والذي يتم ربطه براحة 
اليد، وهو غير مرئي تقريبًا، ويتصل بساعة ذكية.

و»الجرافين« مادة مشتقة من الكربون، طورها 
العالمان الروسيان: أندريه غييم، وكونستانتين 
البريطانية  مانشستر  جامعة  من  نوفوسيلوف، 
عام ٢٠٠٤، وتتمتع بعدة مزايا، أهمها قدرتها 
الحرارة  بنفاذ  الكهرباء، والسماح  على توصيل 

والضوء عبر جزيئاتها.
وعملت نانشو لو، األستاذة في قسم هندسة 
تكساس،  بجامعة  الهندسة  وميكانيكا  الطيران 
هذه  تطوير  على  لسنوات،  البحثي،  وفريقها 
التقنية للوشم اإللكتروني القابل لالرتداء، وكان 
»الجرافين« مادة مفضلة بسبب رقته ومدى جودته 
في قياس الجهد الكهربائي من جسم اإلنسان، ما 
يؤدي إلى الحصول على قراءات دقيقة للغاية.

من  طبقتان  به  شريطًا  الباحثون  واستخدم 
ومن  جزئيًا،  متداخلتان  والذهب  »الجرافين« 
خالل ثني الشريط للخلف ولألمام، يمكنه التعامل 
مع الضغط الذي يأتي مع حركات اليد لألنشطة 
اليومية، مثل اإلمساك بعجلة القيادة في أثناء 

القيادة، وفتح األبواب، والجري.وكاالت

أكدت جميع توصيات خبراء التغذية األلمان أنه عند 
الرغبة في إنقاص الوزن يجب التركيز على األطعمة منخفضة 
الحرارية، والتي ال تعمل على زيادة معدالت  السعرات 
سكر الدم وتتسبب في إفراز اإلنسولين والشعور بنوبات 

الجوع بسرعة.
لمنصة  العلمي  الفريق  أجراها  حديثة،  دراسة  لكن 
»MillionFriends” أكدت أن انخفاض السعرات الحرارية 
ال ينبغي أن يكون هو المعيار لقياس مدى مناسبة األطعمة 

إلنقاص الوزن.
البطاطس  مثل  أطعمة  أن  إلى  األلمان  الخبراء  وأشار 
واألناناس وسلطة الخيار هي أطعمة منخفضة السعرات 
الحرارية، ولكن هذا ال يجعلها مناسبة إلنقاص الوزن، وأوضح 
الخبراء أنه اعتماداً على عملية التمثيل الغذائي يختلف تفاعل 
سكر الدم من شخص آلخر، وذلك بغض النظر عن عدد 

السعرات الحرارية التي يحتوي عليها الطعام.
ويعد مستوى سكر الدم مؤشراً جيداً لتقييم قدرة التمثيل 
الغذائي للشخص والتعامل مع طعام معين، وذلك ليس فيما 
يخص التحكم في الوزن فقط، ولكن أيضًا للحفاظ على الصحة 

والوقاية من أمراض مثل السكري، ومقاومة اإلنسولين.
ويدل على هذا المبدأ ما أثيتته دراسات متخصصة من 
أن البطاطس على الرغم من احتواء كل ١٠٠ غرام منها على 
7٣ سعراً حراريًا فقط، فإنها تكون غير مناسبة إلنقاص الوزن 
بسبب تفاعل سكر الدم البالغ 67.8 )ملغم/ديسيلتر(، وعلى 
الرغم من أن األناناس يحتوي على ٥٢ سعراً حراريًا في كل 
١٠٠ غرام، إال أنه يرفع مستويات السكر بنسبة عالية )٣٩ 
ملغم/ ديسيلتر(، وعلى الرغم من أن الشاي والقهوة ال يحتويان 
على أية سعرات حرارية، إال أنهما يرفعان مستويات السكر 

في الدم بأكثر من )٢٠ ملغم/ديسيلتر(.وكاالت

سيقدم المغني والموسيقي البريطاني إلتون جون، األداء 
الرئيسي في مهرجان »غالستونبري« الصيف المقبل؛ إذ 
جولته  إطار  في  بريطانيا  في  له  األخير  العرض  سيؤدي 
الوداعية العالمية الطويلة خالل المهرجان الشهير الذي يقام 
في مزرعة »ورذي فارم«. وقال المغني البالغ من العمر 
7٥ عامًا، الذي حقق نجاحًا كبيراً بأغاٍن مثل »روكت مان« 
و»تايني دانسر«، إنه ما من طريقة أفضل لتوديع معجبيه 
البريطانيين من الظهور في ذلك المهرجان الموسيقي. ويقترب 
جون من نهاية جولته المعروفة باسم »وداعًا طريق القرميد 
األصفر« التي بدأت في سبتمبر ٢٠١8. وقدم خالل مسيرته 
المهنية التي امتدت أكثر من ٥٠ عامًا، ما يزيد على ٤ آالف 
عرض في أكثر من 8٠ دولة، حسب تقرير وكالة »رويترز«.

وقال جون، في بيان: »أتحدث كل أسبوع إلى فنانين جدد 
خالل برنامجي اإلذاعي، وغالبًا ما يشار إلى )غالستونبري( 
على أنه لحظة محورية في انطالق حياتهم المهنية. إن 
الدعم الحقيقي والحماسي من المهرجان ألفضل المواهب 

الناشئة هو شيء حاز إعجابي منذ مدة طويلة«.
وقالت إميلي إيفيس، التي تشارك في تنظيم الحدث، 
إن المغني النشط سيظهر على خشبة مسرح »بيراميد« 

مساء األحد في المهرجان العام المقبل.
وأضافت: »سيكون هذا هو آخر عرض لجون داخل 
المملكة المتحدة ضمن جولته األخيرة على اإلطالق، لذلك 

سنختتم المهرجان ونحتفل بهذه اللحظة العظيمة«.
الوداعية  جولته  من  األميركية  المحطة  جون  واختتم 
بعرض حضره العديد من النجوم في استاد »دودجر« في 
لوس أنجليس في نوفمبر . وسيقدم عروضه في أستراليا 
ونيوزيلندا في يناير ، قبل انطالق الجولة البريطانية في 

ليفربول في مارس .وكاالت

حقــق رســم ذاتــي للرســام ماكــس بيكمان، 
الــذي يعد واحدًا من أبــرز الفنانين التعبيريين 
األلمــان، رقمــًا قياســيًا،  بالنســبة إلــى أســعار 

بيــع األعمــال الفنيــة فــي المــزادات بألمانيا.
وبيعــت اللوحــة لمزايــد عــرض ٢٠ مليــون 
يــورو، فــي حيــن أن ثمنها ســيبلغ فعليــًا ٢٣.٢ 
مليــون يــورو، شــاماًل العمــوالت والضرائــب، 
حسب مسؤولة في دار »غريزباخ« للمزادات.

هــي  لبيكمــان  أخــرى  لوحــة  وكانــت 
»المصريــة« تحمــل الرقم القياســي ســابقًا، إذ 
بيعــت عام ٢٠١8 في مقابل ٤.7 ماليين يورو.

لكــن ســعر اللوحــة المبيعــة الخميس ليس 
رقمــًا قياســيًا فيما يتعلق ببيــع أعمال بيكمان 
فــي مــزادات فــي مختلــف أنحــاء العالــم، إذ 
يعــود أعلــى ســعر بيعت به حتــى اآلن قطعة 
ــي دار  ــام ٢٠١7 ف ــى ع ــي إل ــام األلمان للرس
ــم  ــة »جهن ــي لوح ــدن، وه ــتيز« بلن »كريس
الطيور« )Holle der Vogel( التي رسا سعرها 
علــى ٣6 مليــون جنيــه إســترليني )أي مــا كان 
يساوي يومها ٤١ مليون دوالر(، حسب تقرير 

وكالــة الصحافة الفرنســية.
 »Selbstbildnisgelb - rosa« وتصور لوحة
)صــورة ذاتيــة صفــراء وردية( التــي تعد تحفة 
فنيــة، والتــي كانــت ملكيــة خاصة منذ رســمها 
فــي عــام ١٩٤٣ الفنــان عندمــا كان فــي منفــاه 

بهولنــدا بعــد فراره مــن ألمانيــا النازية.
وبقيــت اللوحــة التي منحهــا لزوجته ماتيلد 
التــي احتفظــت بهــا حتــى وفاتهــا عــام ١٩86 
ــة،  ــرية خاص ــة سويس ــن مجموع ــود ضم لعق
ــف  ــذ منتص ــور من ــى الجمه ــرض عل ــم ُتع ول

التســعينات.وكاالت

وشم إلكتروني لكشف التوتر

السعــرات ليسـت المـؤشر الصحيح 
ألطعمة إنقاص الوزن

مهرجان »غالستونبري« يحتضن العرض 
البريطاني األخير إللتون جون

رسم ذاتي لبيكمان حطـم الرقم 
القياسي لسعر لوحاته في ألمانيا

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن تأثير عقار »راباميسين« 
الواعد لمكافحة الشيخوخة، يبدو أنه سيكون أكثر »فاعلية« 
عند النساء مقارنة بالرجال. وباستخدام نموذج »ذبابة 
الفاكهة«، وجد باحثون من معهد ماكس بالنك لبيولوجيا 
الشيخوخة في كولونيا بألمانيا، وجامعة لندن كوليدج 
في بريطانيا، أن »العقار يطيل عمر إناث )ذباب الفاكهة( 

فقط، وال يبدو فعااًل مع الذكور«. وخالل الدراسة، 
المنشورة في دورية »نيتشر إيجينغ«، وجد الباحثون، 
أن »راباميسين« أدى إلى إبطاء تطور التغيرات المرضية 
المرتبطة بالعمر في القناة الهضمية عند إناث الذباب، 
وخلصوا إلى أن الجنس البيولوجي هو عامل حاسم في 

فاعلية األدوية المضادة للشيخوخة.وكاالت

دواء »محتمـل« لمكافحـة الشيخـوخة أكثر »فاعلية« مـع النساء

انطلقت الجلسات الحوارية لنجوم الفن السابع المقامة على هامش مهرجان البحر األحمر 
السينمائي الدولي في دورته الثانية، المقام بجدة خالل الفترة من الثامن إلى ١٠ من الشهر 

الجاري، وسط مشاركة 6١ دولة من مختلف دول العالم.
 وافتتح المهرجان جلساته الحوارية بنجمة هوليوود وأيقونة الثمانينات العالمية شارون 
ستون، تحدثت خاللها عن رؤيتها للمشهد السينمائي في المنطقة والعالم، وتطرقت للمحات 
من مسيرتها الفنية، كما كشفت عن موهبتها الفنية األخرى وهي الرسم، واستعدادها الفتتاح 
معرضها الفني أوائل العام المقبل، في لوس أنجلوس. كما استعرضت الجلسة الحوارية األولى، 
أمس الجمعة، دور المرأة في السينما وأهمية تقديمها بالصورة التي تليق بها كعضو مهم 
في المجتمع يقع على عاتقها دور كبير في التنمية والبناء، مشيرة إلى أهمية التركيز على 
النماذج المؤثرة للمرأة في المجتمع وابرازها من خالل الشاشات الفضية وتشجيعها على 

تجسيد األدوار العظيمة التي تقدمها في الحياة الواقعية.
 ُيشار إلى أن شارون ستون بجائزة »نوبل للسالم« وجائزة »هارفارد اإلنسانية«، والجائزة 
»إلنسانية لحملة حقوق اإلنسان«، وجائزة »اإلنجاز من كلّية أينشتاين«، والعديد من الجوائز 

األخرى التي تعكس اهتماماتها في أنسنة المجتمعات.
ودارات ندوات مع المخرج البريطاني غاي ريتشي، الذي ُكرم بجائزة »الُيسر الفخرّية« ضمن 
حفل افتتاح المهرجان، وتحدث عن كواليس مسيرته السينمائية التي بلغت ٢٥ عامًا.وكاالت

شارون ستون وأبرز صناع السينما في ندوات حوارية بمهرجان السعودية
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