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يومية سياسية مستقلة

»التشّلون هم«

استقبل الرئيس اإلسرائيلي واستعرضا عالقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة يبحث مع أمير قطر في الدوحة 
العالقات األخوية والتطورات اإلقليمية

بحــث صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« مــع أخيه 
صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني 
أميــر دولة قطر الشــقيقة أمــس العالقات األخوية 
وســبل تعزيــز التعــاون المشــترك وتنميتــه فــي 
مختلــف المجــاالت بما يحقق المصالــح المتبادلة 
للبلدين..وذلــك فــي إطــار أواصــر األخــوة التــي 
تجمــع البلديــن وشــعبيهما الشــقيقين والحــرص 

المشــترك على ترســيخها.
جــاء ذلــك خــالل المحادثــات الرســمية التــي 

عقدها الجانبان في الديوان األميري في العاصمة 
القطريــة الدوحة.

ورحــب صاحــب الســمو أميــر قطــر فــي بداية 
اللقــاء بصاحــب الســمو رئيــس الدولــة فــي بلــده 
ــة  ــاالت دول ــبة احتف ــأه بمناس ــه وهن ــن أهل وبي

اإلمــارات بعيــد االتحــاد الــــ5١ متمنيــًا لإلمــارات 
وشــعبها دوام التقــدم واالزدهــار فــي ظــل قيــادة 
ــهم  ــى أن تس ــه إل ــن تطلع ــرب ع ــموه.. وأع س
الزيارة في تطوير التعاون المشــترك بين البلدين 

الشــقيقين والدفــع بــه إلــى مســتويات أرحــب.

فيمــا جــدد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
ــه  ــة ألخي ــة التهنئ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي زاي
صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني 
والشــعب القطري الشقيق بنجاح استضافة بطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم ٢٠٢٢ الــذي يعد نجاحًا 

وفخــرًا لجميــع دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية والعالم العربي عامة..مشــيرًا ســموه إلى 
أن نجــاح دولــة قطر في اســتضافة هــذه الفعالية 
العالميــة يجســد قــدرة أبنــاء المنطقــة والــدول 
العربية على اســتضافة مختلف األحداث العالمية 

وتنظيمهــا بنجاح وكفــاءة كبيرين.
كمــا أعرب ســموه عن شــكره وتقديــره ألخيه 
ــة  ــرم الضياف ــاوة االســتقبال وك ــر قطــر لحف أمي
ــالل  ــق خ ــد المراف ــا والوف ــي بهم ــن حظ اللذي

ــى ١١« ــارة.  ص»٢ إل الزي

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع تميم بن حمد محمد بن زايد خالل مباحثاته مع إسحاق هرتسوغ

سموه يبحث مع أمير قطر تعزيز التعاون وتنميته في مختلف 
المجاالت بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين

 رئيس الدولة وملك ماليزيا يشهدان توقيع اتفاقية ترسية أول امتياز في الشرق 
األوسط لموارد النفط غير التقليدية بين »أدنوك« وشركة »بتروناس« الماليزية

محمد بن زايد وإسحاق هرتسوغ يؤكدان ضرورة تعزيز فرص 
التعاون في مجال الفضاء بين البلدين

اإلمارات وأوكرانيا تعلنان عزمهما إطالق 
محادثات التفاقية شراكة اقتصادية شاملة  

وقــع معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد 
الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة، 
ومعالي يوليا سفيرينكو النائب األول لرئيس 
الــوزراء وزيــرة االقتصاد فــي أوكرانيا، أمس 
بيانــًا وزاريــًا مشــتركًا بشــأن عــزم الدولتين 
إطالق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة 

اقتصاديــة شــاملة بينهما.
جــرت مراســم التوقيــع خالل زيــارة وفد 
أوكراني رفيع المســتوى إلى الدولة، وتؤكد 
هــذه الخطــوة حــرص البلديــن علــى تعزيز 
العالقات االقتصادية الثنائية، وتعزيز التجارة، 
وتحســين الوصــول إلــى األســواق، وخلــق 
فرص استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة.

وتعد اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة 
المقترحة عنصراً رئيسيًا في خطط أوكرانيا 
إلعادة تنشــيط اقتصادها الوطني فور انتهاء 
األزمــة الراهنــة، علمــًا بــأن أوكرانيــا ُتعــد 
أحــد أهــم الــدول المصــدِّرة للحبــوب، مثل 
الشــعير والقمح، إلى دول الشــرق األوسط.

يأتــي هــذا اإلعــالن المشــترك فــي وقت 
تشــهد فيه التدفقات التجارية واالستثمارية 
القوية بين اإلمارات وأوكرانيا نمواً متواصاًل، 
حيــث وصــل حجــم التجــارة غيــر النفطيــة 
بيــن الدولتيــن فــي عــام ٢٠٢١ إلــى ٩٠٤.٤ 

مليون دوالر. ص»٢٠«

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
»حفظــه اهلل« وبحضــور فخامــة إســحاق 
هرتســوغ رئيــس دولــة إســرائيل، شــهد 
ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيان 

وزير الخارجية والتعاون الدولي، وســمو 
ــد آل  ــن زاي ــد بــن محمــد ب الشــيخ خال
نهيــان، عضــو المجلــس التنفيــذي إلمارة 
أبوظبــي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، 
االفتتاح الرســمي ألعمال النســخة األولى 

من حوار أبوظبي للفضاء األول من نوعه 
عالميًا الذي انطلقت أعماله أمس بتنظيم 
مــن وكالــة اإلمــارات للفضاء وبمشــاركة 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة 

الدفاع. ص»١٣«

إسحاق هرتسوغ وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد خالل حضورهم افتتاح »حوار أبوظبي للفضاء«

تحت رعاية رئيس الدولة وبحضور الرئيس اإلسرائيلي.. عبداهلل بن زايد 
وخالد بن محمد بن زايد يشهدان افتتاح »حوار أبوظبي للفضاء«  

اإلمارات وأذربيجان توقعان اتفاقية تعاون 
تشمل 8 قطاعات في التطوير الحكومي

اإلمارات تشارك في المؤتمر البرلماني 
االقتصادي األورو متوسطي والخليجي بالمغرب  

ــس  ــف رئي ــام عليي ــة إله ــتقبل فخام اس
جمهوريــة أذربيجــان، معالــي محمــد عبداهلل 
القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ضمن 
زيــارة لوفــد حكومــي إماراتي إلــى العاصمة 
باكــو، تــم خاللهــا توقيــع اتفاقيــة تعــاون في 
مجــال تبــادل الخبــرات والتطويــر الحكومــي 
ــة  ــة جمهوري ــارات وحكوم ــة اإلم ــن دول بي
أذربيجان، في إطار برنامج التبادل المعرفي 

الحكومي.

ورحــب فخامــة إلهــام علييــف بوفــد 
دولــة اإلمارات، وأشــاد بالعالقات والشــراكة 
المثمــرة واإليجابيــة دائمــة التطــور فــي 
مختلــف المجــاالت، مؤكــدًا ســعي جمهورية 
أذربيجــان لتعزيز شــراكتها مع دولة اإلمارات 
وتوســيع آفاق التعاون بيــن البلدين بما يلبي 
تطلعاتهما ويعكس توجهاتهما لتطوير التعاون 
الحكومــي في مختلــف المجاالت والقطاعات 

الحيويــة ذات االهتمام المشــترك. ص»٢٠«

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس 
الوطنــي االتحــادي، وفد المجلس المشــارك 
ــطي  ــادي األورومتوس ــر االقتص ــي المؤتم ف
ــر  ــان البح ــه برلم ــذي ينظم ــي، ال والخليج
االبيــض المتوســط فــي مدينــة مراكــش 
بالمملكــة المغربيــة الشــقيقة خــالل الفتــرة 
7-8 ديســمبر الجــاري بالتعــاون مــع مجلس 

المستشــارين المغربــي.
يضــم وفــد المجلس في عضويته ســعادة 

كل مــن: الدكتــور طارق حميد الطاير رئيس 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية، 
وعائشــة محمــد المــال رئيــس مجموعــة 
برلمــان البحــر األبيــض المتوســط، وســعيد 
راشــد العابــدي رئيــس مجموعــة برلمانــات 
أمريــكا الالتينية، ومريم ماجد بن ثنية نائب 
رئيس منتدى النساء البرلمانيات، والدكتورة 
هنــد حميــد العليلي نائــب مجموعة برلمان 

البحر األبيض المتوســط. وام

األسهم المحلية تضيف 1.2 تريليون 
درهم لرأسمالها السوقي خالل 11 شهرًا

أضافــت أســواق األســهم المحليــة 
مــا يناهــز ١.٢ تريليــون درهــم إلــى 
ــهرًا  ــمالها الســوقي خــالل ١١ ش رأس
األولــى مــن العــام الجــاري، مدعومــة 
ــة لألســهم الُمدرجــة،  بمكاســب قوي
وزيادة الطلب من جانب المستثمرين 
ــات  ــى اإلدراج ــة إل ــن، إضاف الدوليي

الجديــدة.

وارتفعت القيمة الســوقية لألســهم 
مــن ٢.٠٣8 تريليــون درهــم في نهاية 
ــى ٣.٢٤7  ــواًل إل ــي وص ــام الماض الع
تريليــون درهــم فــي نهايــة تعامــالت 
شــهر نوفمبــر الماضي، موزعــة بواقع 
٢.٦٦5 تريليون درهم لسوق أبوظبي 
لــألوراق الماليــة 58٢.٤ مليــار درهم 

لســوق دبي المالــي. ص»٢٩«

رئيس الدولة يستقبل ملك ماليزيا ويبحثان عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين
ص»١٠«

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. تخريج 984 طالبة 
من كلية فاطمة للعلوم الصحية  

تحــت رعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة 
ــة  ــى لألموم ــس األعل ــام رئيســة المجل االتحــاد النســائي الع
والطفولــة الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية »أم 
ــارة  ــي س ــهدت معال ــموها..  ش ــن س ــة ع ــارات« ونياب اإلم
عــوض عيســى مســلم وزيــرة دولــة للتعليــم المبكر، رئـيـــس 
ــرة التعليــم  ــم المبكــر، رئيــس دائ ــة للتعلي ــة االتحادي الوكال
ــم  ــي للتعلي ــز أبوظب ــال مرك ــي، احتف ــي أبوظب ــة ف والمعرف
ــن  ــة حصل ــج ٩8٤ طالب ــي، بتخري ــي والمهن ــب التقن والتدري
علــى درجــة البكالوريــوس وتشــكلن الدفعــة الخامســة  فــي 

كليــة فاطمــة للعلــوم الصحيــة بأفرعهــا األربعــة فــي أبوظبي، 
العيــن، وعجمــان ومنطقــة الظفــرة.

ضمــت قائمــة الخريجــات ٤7٠ خريجــة مــن بكالوريــوس 
التمريــض، و5٢ مــن بكالوريوس اإلســعاف الطبــي والطوارئ، 
و١58 مــن بكالوريــوس األشــعة والتصويــر الطبــي، و١٦8 مــن 
بكالوريــوس الصيدلــة، و١٣٦ من بكالوريوس العالج الطبيعي، 
حيــث كرمــت الوزيــرة الخريجــات خــالل الحفل الــذي نظمه 
مركــز أبوظبــي للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي في مقر 

الكليــة بمنطقــة المفــرق في أبوظبــي. ص»١٢«

اإلعالن المشترك يأتي ضمن خطط الدولة لتوسيع 
شبكة شركائها التجاريين ببرنامج االتفاقيات 
االقتصادية العالمية في »مشاريع الخمسين«
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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أمس 
التعاون  تعزيز  وسبل  األخوية  العالقات 
المجاالت  المشترك وتنميته في مختلف 
للبلدين.. المتبادلة  المصالح  يحقق  بما 

وذلك في إطار أواصر األخوة التي تجمع 
والحرص  الشقيقين  وشعبيهما  البلدين 

المشترك على ترسيخها.
جاء ذلك خالل المحادثات الرسمية التي 
عقدها الجانبان في الديوان األميري في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ورحب صاحب السمو أمير قطر في بداية 
في  الدولة  رئيس  السمو  بصاحب  اللقاء 
بلده وبين أهله وهنأه بمناسبة احتفاالت 
دولة اإلمارات بعيد االتحاد الــ5١ متمنيًا 
لإلمارات وشعبها دوام التقدم واالزدهار 
في ظل قيادة سموه.. وأعرب عن تطلعه 
إلى أن تسهم الزيارة في تطوير التعاون 
والدفع  الشقيقين  البلدين  بين  المشترك 

به إلى مستويات أرحب.
فيما جدد صاحب السمو الشيخ محمد 
التهنئة  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
ألخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني والشعب القطري الشقيق بنجاح 
القدم  العالم لكرة  استضافة بطولة كأس 
٢٠٢٢ الذي يعد نجاحًا وفخرًا لجميع دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم 
العربي عامة..مشيرًا سموه إلى أن نجاح 
الفعالية  هذه  استضافة  في  قطر  دولة 
العالمية يجسد قدرة أبناء المنطقة والدول 
األحداث  مختلف  استضافة  على  العربية 
العالمية وتنظيمها بنجاح وكفاءة كبيرين.

كما أعرب سموه عن شكره وتقديره 
ألخيه أمير قطر لحفاوة االستقبال وكرم 
الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق 

خالل الزيارة.
وبحث الجانبان العالقات الثنائية وسبل 
تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من 
التعاون المثمر، بما يعود بالخير واالزدهار 
على البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة 

خاصة في المجاالت االقتصادية واالستثمارية 
والتجارية.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني..أهمية تعزيز منظومة 
العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة 
شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج 
والتقدم  التنمية  نحو  وتطلعاتها  العربية 

والرخاء.
اللقاء  خالل  الجانبان  استعرض  كما 
عددًا من القضايا والملفات محل االهتمام 
المشترك وآخر المستجدات على الساحتين 
اإلقليمية والدولية وتبادال وجهات النظر 

بشأنها.
وأقام صاحب السمو أمير قطر مأدبة 
غداء تكريمًا ألخيه صاحب السمو رئيس 

الدولة والوفد المرافق.
المرافق  الوفد  والمأدبة  اللقاء  حضر 
لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم.. 
نهيان  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ  سمو 
مستشار األمن الوطني وسمو الشيخ منصور 

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي 
الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة 
ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز 
الشؤون التنفيذية  عضو المجلس التنفيذي 
ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة 
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.

فيما حضره من جانب دولة قطر كل 
من.. سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني 
الشيخ  ومعالي  لألمير  الشخصي  الممثل 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس 
وسعادة  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 
ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  سعود  الشيخ 
رئيس الديوان األميري وعدد من الشيوخ.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
الدوحة بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر 

الشقيقة.
بن  تميم  الشيخ  السمو  وكان صاحب 

حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وداع 
سموه، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، 

بجانب عدد من سمو الشيوخ.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
وصل إلى الدوحة أمس في زيارة رسمية 

إلى دولة قطر الشقيقة.
 - سموه  مستقبلي  مقدمة  في  وكان 
لدى وصوله مطار حمد الدولي - صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

دولة قطر.
ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة..

نهيان  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ  سمو 
الشيخ  وسمو  الوطني  األمن  مستشار 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان 
ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون 
في  الخاصة  الشؤون  مستشار  نهيان  آل 
خليفة  خلدون  ومعالي  الرئاسة  ديوان 
التنفيذية   الشؤون  جهاز  رئيس  المبارك 

عضو المجلس التنفيذي ومعالي علي سعيد 
النيادي رئيس الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث.
الشيخ  االستقبال.. سمو  في  كان  كما 
جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي 
لألمير ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل 
وزير الخارجية وسعادة الشيخ سعود بن 
عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان األميري 

وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ.
وقد جرت لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية 

لدى وصوله إلى الديوان األميري.
الشيخ  السمو  صاحب  توجه  بعدها 
محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة 
الرئيسة حيث عزف السالم الوطني لكل 
قطر..بعدها  ودولة  اإلمارات  دولة  من 
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ثلة من حرس الشرف اصطفت 

تحية لسموه. وام

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان في الدوحة العالقات األخوية والتطورات اإلقليمية
محمد بن زايد يجدد التهنئة ألخيه تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بنجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2٠22

محمد بن زيد خالل مباحثاته مع تميم بن حمد 

محمد بن زيد لدى وصوله الدوحة وتميم بن حمد في مقدمة مستقبليه

طحنون ومنصور بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وخلدون المبارك وعلي النيادي
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رئيس الدولة يعرب عن شكره وتقديره ألخيه أمير قطر لحفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خالل الزيارة

محمد بن زيد خالل مباحثاته مع تميم بن حمد بحضور طحنون بن زايد

محمد بن زيد وتميم بن حمد خالل مراسم االستقبال
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محمد بن زايد نجاح قطر في استضافة هذه الفعالية العالمية يجسد 
قدرة أبناء المنطقة على استضافة مختلف األحداث العالمية 

محمد بن زيد خالل مباحثاته مع تميم بن حمد  

محمد بن زيد لدى وصوله الدوحة وتميم بن حمد في مقدمة مستقبليه
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محمد بن زايد يبحث مع تميم بن حمد تعزيز التعاون وتنميته 
في مختلف المجاالت بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين

محمد بن زيد خالل لقائه تميم بن حمد

محمد بن زيد وتميم بن حمد خالل مراسم االستقبال الرسمية
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أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بعيد االتحاد الــ51 متمنياً لإلمارات 
وشعبها دوام التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه

محمد بن زيد في حديث مع تميم بن حمد خالل االستقبال

محمد بن زيد وتميم بن حمد خالل مراسم االستقبال
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تميم بن حمد يعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تطوير 
التعاون بين البلدين الشقيقين والدفع به لمستويات أرحب

محمد بن زيد وتميم بن حمد خالل مراسم االستقبال الرسمية



العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م 08

محمد بن زيد وتميم بن حمد يتفقدان حرس الشرف خالل مراسم االستقبال



09العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ 
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
الدولــة »حفظــه اهلل«، فخامة إســحاق 
هرتســوغ رئيــس دولة إســرائيل، الذي 
يقــوم بزيــارة عمل إلــى الدولة، يحضر 
خاللها »حــوار أبوظبي للفضاء«، الذي 
تنظمــه وكالــة اإلمــارات للفضــاء فــي 

العاصمــة أبوظبــي.
ورحــب ســموه خــالل اللقــاء بزيارة 
الرئيس إســحاق هرتســوغ إلــى الدولة 
والــذي ترافقــه خاللهــا حرمــه الســيدة 

األولى ميشــال هرتســوغ.
وبحث ســموه والرئيس اإلسرائيلي، 
خــالل اللقــاء الــذي جــرى فــي قصــر 
الشــاطئ، عالقــات التعــاون بيــن دولة 
ــرائيل ومســاراته نحــو  ــارات وإس اإلم
تعزيــز التنميــة والســالم واالزدهار لما 

فيــه الخيــر لشــعوب المنطقــة عامــة.
كما تبادال وجهات النظر بشــأن عدد 

من القضايا ذات االهتمام المشترك.

وتطــرق اللقــاء إلــى أهمية »حوار 
أبوظبــي للفضاء« فــي تعزيز التواصل 
بيــن القــوى الفاعلــة والمؤثــرة فــي 
قطــاع الفضــاء حــول العالــم وبحــث 
فــرص تطويــر هــذا القطــاع وتحقيق 
مســتهدفاته بمــا يخــدم اإلنســانية 
ــاة  ــز جــودة الحي ــي تعزي ويســهم ف
ــي  ــان ف ــد الجانب ــى األرض.. وأك عل
هــذا الســياق ضــرورة تعزيــز فــرص 
التعــاون المشــترك في مجــال الفضاء 

بيــن البلديــن.
حضــر اللقــاء ســمو الشــيخ عبداهلل 
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة 
ــيخ  ــمو الش ــي، وس ــاون الدول والتع
حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، 
ومعالــي الشــيخ محمــد بــن حمد بن 
طحنــون آل نهيان مستشــار الشــؤون 
الخاصة في ديوان الرئاســة، وســعادة 
محمــد محمود آل خاجة ســفير دولة 

اإلمــارات لــدى دولة إســرائيل. وام

تبادال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس اإلسرائيلي عالقات التعاون بين البلدين

استعراض مسارات التعاون 
نحو تعزيز التنمية والسالم 
واالزدهار لما فيه الخير 
لشعوب المنطقة عامة

بحث أهمية »حوار أبوظبي 
للفضاء« في تعزيز التواصل 
بين القوى الفاعلة والمؤثرة 

في قطاع الفضاء

محمد بن زايد وإسحاق 
هرتسوغ يؤكدان ضرورة 
تعزيز فرص التعاون في 
مجال الفضاء بين البلدين

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع إسحاق هرتسوغ

محمد بن زايد خالل استقباله إسحاق هرتسوغ

عبداهلل بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد محمود آل خاجة
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ 
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
ــة »حفظــه اهلل« أمــس صاحــب  الدول
الجاللة الســلطان عبد اهلل رعاية الدين 
المصطفى باهلل شــاه ملك ماليزيا الذي 

يقــوم بزيــارة عمــل إلــى الدولــة .
ورحب ســموه ــ خــالل اللقاء الذي 
جــرى فــي قصــر الشــاطئ - بضيــف 
البــالد الســلطان عبــداهلل رعايــة الديــن 
.. وبحثــا عالقــات الصداقــة ومختلــف 
مســارات التعــاون بيــن البلديــن فــي 
ظــل توجهاتهمــا إلــى تعزيــز التنميــة 
المســتدامة وتحقيــق مســتقبل أفضــل 

لشــعبيهما.
ــر  ــات النظ ــان وجه ــادل الجانب وتب
بشــأن عدد من القضايــا والموضوعات 

ذات االهتمــام المشــترك.
كمــا رحــب ســموه وملــك ماليزيــا 
بتوقيــع اتفاقيــة ترســية أول امتيــاز 
فــي منطقــة الشــرق األوســط لمــوارد 
ــر التقليديــة بيــن شــركة  النفــط غي
بتــرول أبوظبــي الوطنيــة “أدنــوك” 
وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية 
ــة  ــد االتفاقي ــا تع ــاس” .. فيم “بترون
التاريخية أول اســتثمار لشركة ماليزية 

فــي أحــد امتيــازات أبوظبــي.
حضر اللقاء .. ســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمد بــن زايد آل نهيــان ومعالي 
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن طحنــون 
آل نهيــان مستشــار الشــؤون الخاصــة 
ــي ســهيل  ــوان الرئاســة ومعال فــي دي
ــي  ــارس المزروع ــرج ف ــد ف ــن محم ب
وزيــر الطاقــة والبنية التحتيــة ومعالي 
الدكتور ســلطان بن أحمد الجابر وزير 
الصناعــة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد 
من المســؤولين والوفد المرافق لملك 

ماليزيا.وام

تبادال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك
رئيس الدولة وملك ماليزيا ويبحثان عالقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين

محمد بن زايد وملك ماليزيا يرحبان بتوقيع اتفاقية ترسية أول امتياز في منطقة الشرق األوسط لموارد 
النفط غير التقليدية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« وشركة »بتروناس« الماليزية

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع ملك ماليزيا

محمد بن زايد خالل استقباله ملك ماليزيا
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شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
ــة “حفظــه اهلل” وصاحــب  ــان رئيــس الدول آل نهي
الجاللــة الســلطان عبــداهلل رعايــة الديــن المصطفى 
بــاهلل شــاه ملــك ماليزيــا الصديقــة ــــ الــذي يقــوم 
بزيــارة عمــل إلــى الدولة ــ مراســم توقيــع اتفاقية 
امتيــاز تاريخية بين شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
“ أدنوك “ وشــركة النفط والغاز الوطنية الماليزية 
“ بترونــاس” للمنطقة البريــة “رقم ١” في أبوظبي 

التــي تحتــوي مــوارد غيــر تقليدية.
وتعــد أول اتفاقيــة لترســية امتيــاز للنفــط غيــر 
التقليــدي علــى مســتوى منطقة الشــرق األوســط.. 
ــات  ــى عالق ــة إل ــة التاريخي ــتند االتفاقي ــا تس فيم
ــة  ــارات ومملك ــة اإلم ــن دول ــة بي ــاون الوثيق التع
ماليزيــا وتعــد المــرة األولــى التــي تســتثمر فيهــا 
شــركة ماليزيــة فــي امتيــازات استكشــاف النفــط 
والغــاز في أبوظبي.. وتجســد ترســية هــذا االمتياز 
الثقــة الكبيــرة فــي مــوارد النفــط غيــر التقليديــة 

الغنيــة القابلــة لالســتخراج فــي اإلمــارة.
وبموجــب شــروط االتفاقيــة ــــ التــي تمتد مدة 
ســتة أعوام ــ ســتحتفظ “ بتروناس “ بحصة ١٠٠% 
فــي حقــوق تشــغيل االمتيــاز، الستكشــاف وتقييم 
المــوارد غيــر التقليديــة في “ المنطقــة البرية رقم 
١” والتي تغطي مســاحة تزيــد على ٢٠٠٠ كيلومتر 

مربــع فــي منطقــة الظفرة فــي إمــارة أبوظبي.
وقع االتفاقية كل من .. معالي الدكتور ســلطان 
ــا  ــة والتكنولوجي ــر الصناع ــر وزي ــد الجاب ــن أحم ب
ــذي  ــس التنفي ــدب والرئي ــة العضــو المنت المتقدم
ألدنوك ومجموعة شــركاتها وتنجكــو محمد توفيق 
الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة “ بتروناس “.

وبهــذه المناســبة قــال معالــي الدكتــور ســلطان 
الجابر: “ تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد 
جســور التعاون وبناء شــراكات إســتراتيجية تســهم 
فــي تحقيــق أقصــى قيمة ممكنة من مــوارد الدولة 
الهيدروكربونيــة، يســرنا التعــاون مــع “ بترونــاس 
ــاز  ــة المتي ــة التاريخي ــذه االتفاقي ــالل ه ــن خ “ م
نفــط غيــر تقليــدي والتــي تمثــل مرحلــة جديــدة 
مــن التعــاون اإلســتراتيجي فــي قطــاع الطاقــة بين 
دولــة اإلمــارات ومملكــة ماليزيــا الصديقــة اللتيــن 
تجمعهمــا عالقــات وثيقــة فــي مختلــف المجــاالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة كمــا تؤكــد مكانــة الدولة 

كونهــا وجهــة اســتثمارية مفضلــة وموثوقة “.
وأضــاف: “ أنــه بصفتهــا إحــدى أهــم مــوردي 
النفــط والغــاز األقــل كثافــة فــي مســتويات 
االنبعاثات، فإن “ أدنوك “ مستمرة في االستغالل 
األمثل والمســؤول للموارد الهيدروكربونية الغنية 
في أبوظبي للمســاهمة في نمــو وتطور االقتصاد 
المحلي ودعم أمن الطاقة العالمي، ونحن نتطلع 

إلــى التعــاون مــع “ بتروناس” لالســتفادة الكاملة 
من موارد النفط غير التقليدية القابلة لالستخراج 
فــي المنطقــة البريــة رقم ١ “. وتتيح ترســية هذا 
االمتيــاز علــى شــركة “بترونــاس” االســتفادة مــن 
خبــرة “ أدنــوك “ الطويلــة فــي مجــال نشــاطات 
االستكشاف السابقة للعمليات التمهيدية وتوظيف 
خبــرة “ بترونــاس “ العالميــة في مجــال عمليات 
استكشــاف مــوارد النفــط غيــر التقليديــة، حيــث 
تتمتــع الشــركتان بالتــزام راســخ وبســجل حافــل 
فــي إدارة عمليــات االستكشــاف واإلنتــاج بشــكل 
مســؤول مــع التركيــز علــى إنتــاج النفــط والغــاز 

بأقــل مســتوى انبعاثات.
ــق : “  ــد توفي ــو محم ــال تنجك ــه ق ــن جانب م
ــًا  ــورًا مهم ــكل تط ــاز يش ــذا االمتي ــية ه إن ترس

ــعداء  ــن س ــاس “ ونح ــركة “ بترون ــبة لش بالنس
بشــراكتنا المثمــرة مــع “ أدنــوك “ والتــي تســتند 
علــى العالقــات الثنائيــة الوثيقــة والممتــدة بيــن 
ــا  ــاف : “أنن ــا “ .. وأض ــارات وماليزي ــة اإلم دول
نشــعر بالفخــر لترســية هــذا االمتيــاز على شــركة 
“ بترونــاس “ الستكشــاف وتقييــم المــوارد غيــر 
التقليديــة مــن خــالل التعــاون مــع شــركة ’أدنوك 
التــي تمتلــك رؤيــة تواكــب العصــر وتستشــرف 

المســتقبل”.
وقــال: “إن هــذه الشــراكة تؤكــد الخبــرة 
الواســعة والمتخصصــة التــي طورتهــا “ بترونــاس 
ــر  ــوارد غي ــال الم ــي مج ــا ف ــن خــالل عمله “ م
التقليديــة ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان فــي كل 
مــن كنــدا واألرجنتيــن. ونحــن نتطلــع لالســتفادة 

مــن خبرتنــا وتوظيفهــا فــي تطوير مــوارد الطاقة 
عالميــة المســتوى في أبوظبي ، كما تجســد هذه 
الشــراكة توســعة شــركة “ بترونــاس “ لمحفظــة 
أعمالهــا فــي مجــال مــوارد الطاقــة غيــر التقليدية 
على المســتوى العالمي لتشــمل دولة اإلمارات “.

وبعــد مرحلــة تقييــم ناجحــة يمكــن للشــركاء 
ــدة ٣٠  ــري لم ــاج تس ــاز إنت ــة امتي ــرام اتفاقي إب
عامــًا تبــدأ مــن تاريــخ ترســية االمتيــاز األول على 
شــركة “ بترونــاس “ ويكــون لــــ “أدنــوك” خيــار 
االحتفــاظ بحصــة 5٠% فــي امتيــاز اإلنتاج..فيمــا 
تتيــح منطقــة االمتيــاز مزيــدًا مــن فــرص خلــق 
وتعزيــز القيمــة المحليــة لدولــة اإلمــارات طــوال 

مــدة اإلمتيــاز.
ووفــق االتفاقيــة ستســاهم “ بترونــاس “ ماليــًا 

فــي مشــروع المســح الجيوفيزيائي ثالثــي األبعاد 
ــر  ــذي وَف ــوك “ وال ــذه “ أدن ــذي تنف ــم ال الضخ
بالفعــل بيانات دقيقة عــن منطقة االمتياز بجانب 
اســتفادتها مــن البيانات والمعلومــات التي وفرها 

المشــروع بشــأن منطقــة االمتياز.
وتقــدر مــوارد النفــط غيــر التقليديــة القابلــة 
لالســتخراج فــي أبوظبــي بنحــو ٢٢ مليــار برميــل 
مــن النفط الخــام الخفيف والحلو، مقارنة بصنف 
“ مربــان “ خــام النفــط القياســي إلنتــاج “ أدنوك 
“ مــن النفــط منخفــض الكربــون .. فيمــا تمتلــك 
هــذه المــوارد التــي جــرى التحقــق منهــا بشــكل 
مســتقل قــدرات إنتاجيــة تقــارن بأكبــر المــوارد 
غيــر التقليديــة فــي أميــركا الشــمالية مــن حيــث 

اإلنتاج.وام

 رئيس الدولة وملك ماليزيا يشهدان توقيع اتفاقية ترسية أول امتياز في الشرق 
األوسط لموارد النفط غير التقليدية بين »أدنوك« وشركة »بتروناس« الماليزية 

»بتروناس« توظف خبرتها العالمية في مجال موارد النفط غير التقليدية إلجراء مزيد من االستكشاف والتقييم في »المنطقة البرية رقم ١« 
الخطوة تجسد الثقة الكبيـرة في إمكانيات موارد أبوظبي غير التقليدية القابلة لالستخراج ومكانة دولة اإلمارات بوصفها وجهة استثمارية موثوقة

محمد بن زايد وملك ماليزيا يشهدان توقيع االتفاقية 

محمد بن زايد وملك ماليزيا يشهدان توقيع االتفاقية

محمد بن زايد وملك ماليزيا يشهدان توقيع االتفاقية
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رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك تايالند بذكرى اليوم الوطني لبالده  
الســمو  صاحــب  بعــث 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل« برقيــة تهنئة إلى جاللة 
الملك ماها فاجيرالونجكورن 
ملك مملكة تايالند، بمناسبة 
ذكرى اليوم الوطني لبالده.

كمــا بعث صاحب الســمو 
ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
رئيــس  نائــب  آل مكتــوم 
مجلــس  رئيــس  الدولــة 
الــوزراء حاكــم دبــي »رعاه 
ــة  ــة مماثل ــة تهنئ اهلل« برقي
إلــى جاللــة الملــك ماهــا 

فاجيرالونجكــورن. 
وبعــث صاحــب الســمو 
ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم الش
آل مكتــوم، برقيــة تهنئــة 
مماثلــة إلى معالــي الجنرال 
برايــوت شــان أوشــا رئيــس 
ــد. وام ــة تايالن وزراء مملك

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة 
المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة 
»أم  األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى 
شهدت  سموها..   عن  ونيابة  اإلمارات« 
وزيرة  مسلم  عيسى  عوض  سارة  معالي 
الوكالة  رئـيـس  المبكر،  للتعليم  دولة 
دائرة  رئيس  المبكر،  للتعليم  االتحادية 
احتفال  أبوظبي،  في  والمعرفة  التعليم 
التقني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  مركز 
والمهني، بتخريج ٩8٤ طالبة حصلن على 
درجة البكالوريوس وتشكلن الدفعة الخامسة  
بأفرعها  الصحية  للعلوم  فاطمة  كلية  في 
وعجمان  العين،  أبوظبي،  في  األربعة 

الظفرة. ومنطقة 
خريجة   ٤7٠ الخريجات  قائمة  ضمت 
من  و5٢  التمريض،  بكالوريوس  من 
والطوارئ،  الطبي  اإلسعاف  بكالوريوس 
والتصوير  األشعة  بكالوريوس  من  و١58 
الصيدلة،  بكالوريوس  من  و١٦8  الطبي، 
الطبيعي،  العالج  بكالوريوس  من  و١٣٦ 
خالل  الخريجات  الوزيرة  كرمت  حيث 
الحفل الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم 
والتدريب التقني والمهني في مقر الكلية 

بمنطقة المفرق في أبوظبي.
الخريجات  وهنأت معالي سارة مسلم 
الجدد، وقالت: »أشعر بالفخر لرؤية هذا 
العدد الكبير من الخريجات الالتي يترجمن 
رؤية »أم اإلمارات » وحرصها على تمكين 
المواطنات اإلماراتيات وتفعيل دورهن في 

القطاعات«. مختلف 
وأضافت معاليها: »أتطلع لرؤية المزيد 
من الخريجات اإلماراتيات الالتي يؤّدين دورًا 
فاعال في تنمية القطاعات الحيوية في الدولة، 
ونثق  على خريجاتنا،  كبيرة  آمااًل  ونعّلق 
بقدرتهن على تحقيق المزيد من اإلنجازات 
على المستوى الشخصي واألكاديمي والمهني، 
والمساهمة في مسيرة نمو وتطور االقتصاد 

الوطني«.
مبارك  الدكتور  سعادة  قال  جانبه  من 

أبوظبي  الشامسي مدير عام مركز  سعيد 
إن  والمهني،  التقني  والتدريب  للتعليم 
من  جديدة  دفعة  بتخريج  االحتفال  هذا 
نهج  يجسد  الصحية،  للعلوم  فاطمة  كلية 
دولة اإلمارات والقيادة الرشيدة في تمكين 
أجيال المستقبل ودعم المؤسسات التعليمية 
إلعداد الطلبة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضح أن استراتيجية »أبوظبي التقني« 
تعمل على تمكين كافة مؤسساتها ومنها 
كلية فاطمة للعلوم الصحية، بما يسهم في 
المتخصصة  الكفاءات والمخرجات  تأهيل 
وفق معايير عالمية تلبي احتياجات سوق 

العمل.
من جهته قال الدكتور أحمد عبدالمنان 
العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية 
في »أبوظبي التقني« إن كلية فاطمة للعلوم 
الصحية، تحظى بمكانة عالمية مرموقة حيث 
المعتمدة  التعليمية  المؤسسات  من  تعد 
في بريطانيا، والواليات المتحدة األمريكية، 
كما أنها عضو مؤسس في الشبكة األوروبية 
للتعلم عن بعد، وهو األمر الذي يمنح الكلية 
عضوية مجموعة األمم المتحدة في التأثير 
األكاديمي، بجانب عدة امتيازات منها ضمان 
استمرارية معايير الجودة، وتطوير وتعزيز 
وتحسين  الدولية،  والشراكات  العالقات 
للجامعات، واستقطاب  العالمي  التصنيف 
وتوظيف الكفاءات الدولية، وتحسين وتطوير 

بالكلية. البحثية  المهارات 
من ناحيته قال الدكتور علي هالل النقبي 
مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية إن جميع 
البرامج األكاديمية الستة التي تقدمها الكلية 

في درجة البكالوريوس، والدبلوم العالي، 
والدبلوم في تخصصات التمريض، واإلسعاف 
واألشعة  الطبيعي،  والعالج  الطوارئ،  و 
والتصوير الطبي، والصيدلة، وعلم النفس؛ 
التابعة لمعهد  معتمدة، كما تقدم الكلية 
التكنولوجيا التطبيقية في »أبوظبي التقني«؛ 
درجة الدبلوم المساعد في الرعاية الصحية 
للقوى العاملة الوطنية في الدولة ، داعيًا 
المواطنين إلى سرعة التسجيل عبر الموقع 

اإللكتروني للكلية في أي من برامجها.
محمد  حامد   الدكتور  قال  جانبه  من 
الحكومية  العالقات  أول  مدير  النيادي 
التنفيذية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، 
إن الجهات الحكومية كافة في الدولة، خاصة 
الجهات الصحية، تحرص على إبرام اتفاقيات 
التأهيل  لتوفير  الكلية  مع  متميزة  تعاون 
الصحية  المؤسسات  في  للطالبات  الالزم 

وتوفير فرصة العمل لهم بعد التخرج.
وبدورها أكدت فاطمة الفوالذي مدير 
الخدمات المساندة في معهد التكنولوجيا 
التطبيقية، توافر كافة اإلمكانات البشرية 
والمادية الالزمة لالرتقاء الدائم بمنظومة 

الدراسة في الكلية.
الدفعة  خريجات  من  نخبة  وأعربت 
الرشيدة،  للقيادة  الخامسة؛ عن شكرهن 
و«أم اإلمارات«، ومسؤولي »أبوظبي التقني« 
وفخرهن بالتخرج في كلية فاطمة للعلوم 
اإلمكانيات  بكافة  تتمتع  التي  الصحية، 
البشرية واألكاديمية والتقنية والمؤسساتية 
التي جعلت منهن كفاءات قادرة على أداء 

كافة المهام بكل جدارة وثقة. وام

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. »أبوظبي التقني« يحتفي 
بتخريج 984 طالبة من كلية فاطمة للعلوم الصحية  

سارة مسلم في صورة جماعية مع  الخريجيات

  اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمد القاســمي عضــو المجلس 
األعلــى حاكــم الشــارقة أمــس تعييــن ٢٠٠٠ 
موظــف مواطن بشــرطة الشــارقة في عامي 

٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
مــن جهــة أخــرى وجــه صاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكم الشــارقة بفتح 
بــاب التســجيل بالمنــح الدراســية المقدمــة 
ــارقة  ــاز الش ــاه وغ ــاء ومي ــة كهرب ــن هيئ م
ألبنــاء اإلمــارة بجامعــة الشــارقة والجامعــة 
األمريكيــة بالشــارقة اعتبــاراً مــن ٤ ديســمبر 
الجــاري وحتــى ٤ ينايــر ٢٠٢٣ عبــر الموقــع 

اإللكترونــي للهيئــة.
علــى صعيــد آخــر أصــدر صاحب الســمو 
الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة مرسومًا 
أميريــًا بشــأن إعــادة تنظيــم مؤسســة فــن – 

منصــة االكتشــاف اإلعالمي.
ونص المرســوم - رقم )٦٦( لسنة ٢٠٢٢م 
- علــى إعــادة تنظيم المؤسســة الثقافية في 
اإلمــارة التي تســمى »مؤسســة فــن – منصة 
االكتشاف اإلعالمي«، على أن تتمتع المؤسسة 
بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة الكاملــة 
إلجــراء التصرفات القانونيــة الالزمة لتحقيق 
أهدافهــا وممارســة اختصاصاتهــا، ويكون لها 
االســتقالل المالــي واإلداري والفنــي، ويكون 
 FANN- Media“ مسماها باللغة اإلنجليزية

.”Discovery Platform
وتتبع المؤسســة المكتب التنفيذي لسمو 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعمل 
تحت إشرافه، ويكون مقر المؤسسة الرئيس 
في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس 
أن ُينشــئ لهــا فــروع أو مكاتــب أخــرى فــي 
باقي مــدن ومناطق اإلمارة أو خارج الدولة.

وتهدف المؤسســة بحســب المرسوم إلى 
تحقيــق مــا يلي:

١- أن تكــون بمثابة منصة لتشــجيع الفن 
اإلعالمــي والتميــز لــدى األطفــال والشــباب 

ــي الدولة. ف
٢- إيجــاد فــرص جديدة في وســائل الفن 

اإلعالمي لألطفال والشباب.
ــارات  ــة والمه ــة والثقاف ــل المعرف ٣- نق
ــال والشــباب  ــة والســينمائية لألطف اإلعالمي

ــة. فــي الدول
ــل  ــجيع العم ــدرات وتش ــر الق ٤- تطوي
ــا  ــي أنتجه ــال الت ــد واألعم ــي الجدي اإلعالم

ــة. ــي الدول ــباب ف ــال والش األطف
5- تثقيــف أطفــال وشــباب الدولــة حول 
األفالم والسينما وتعريفهم بالثقافات والتقاليد 

العالمية من خالل الســينما.
٦- تعزيــز دور صّنــاع الســينما المحلييــن 
وتحفيزهم على إنتاج أفالم لألطفال والناشئة 

فــي الدولة.
7- تحقيــق التنمية المســتدامة في مجال 
ثقافــة صناعــة الفــن اإلعالمــي لــدى األطفال 

والشباب.
8- المســاهمة فــي بناء شــخصية األطفال 

والشــباب اإلبداعية واالبتكارية.
كما نص المرســوم على ممارسة المؤسسة 
في سبيل تحقيق أهدافها االختصاصات اآلتية:

١- رســم السياســة العامة ووضع الخطط 
االستراتيجية للمؤسسة وعرضها على الرئيس 

ليقرر ما يراه مناســبًا بشــأنها.
٢- اقتراح التشريعات واألنظمة المتعلقة 
بعمل المؤسســة وعرضها على الرئيس ليقرر 

ما يراه مناســبًا.
٣- إقامــة ورش تعليميــة وتدريبيــة مــن 
خــالل الخبــرات الفنيــة والتقنيــات في مجال 

الفنــون اإلعالميــة محليــًا وعالميًا.
٤- بنــاء شــبكة تواصــل مــن الشــباب 
الموهوب والخبرات على المســتوى المحلي 

والدولــي.
5- إبــرام العقود واالتفاقيات والشــراكات 
ــات  ــع المؤسس ــا م ــة وخارجه ــل الدول داخ

المماثلــة وغيرهــا مــن المؤسســات.
الشــارقة  مهرجــان  وإدارة  إقامــة   -٦
الســينمائي الدولــي لألطفــال والشــباب.

7- مشــاركة األعمال واألفالم التي أنتجها 
األطفال والشــباب محليًا وعالميًا.

ــال  ــالم لألطف ــالت وأف ــاج مسلس 8- إنت
ــباب. والش

ــي  ــة ف ــزة المختص ــتعانة باألجه ٩- االس
اإلمارة للحصول على الدعم اإلداري والفني، 
واالســتعانة بالخبــراء واالستشــاريين فــي كل 
مــا يتعلــق بأعمالهــا، ويجــوز لهــا التعــاون 
ــي تدخــل ضمــن  ــات األخــرى الت مــع الجه

أهدافهــا واختصاصاتهــا.
ــع  ــق م ــرى تتف ــات أخ ١٠- أي اختصاص
أهــداف المؤسســة ويوجــه إليهــا الرئيــس.

ــي ســمو الشــيخة  ووفقــًا للمرســوم تتول
جواهــر بنــت محمــد القاســمي رئاســة 

المؤسســة.
كمــا يتولــى إدارة المؤسســة مديــر يصدر 
ــرار مــن ســمو الشــيخة جواهــر  ــه ق بتعيين
بنــت محمــد القاســمي، رئيــس المؤسســة، 
ويعاونــه عــدد كاٍف مــن الموظفيــن ويكــون 
مســؤواًل أمامهــا ويتولــى الصالحيــات اآلتية:

ــة للمؤسســة  ــة العام ــراح السياس ١- اقت
ــا. ــى تنفيذه ــراف عل ــا واإلش وبرامجه

٢- وضع الخطط االستراتيجية التي تكفل 
تطويــر العمــل فــي المؤسســة وعرضها على 

الرئيس العتمادها.
٣- اإلشــراف علــى ســير العمــل فــي 
المؤسسة وفق التشريعات واألنظمة السارية 
وإصدار القرارات اإلدارية والتعاميم ومتابعة 

تنفيذها.
٤- التنســيق مع الرئيس في كافة شــؤون 
المؤسسة اإلدارية والمالية والسياسات العامة، 
وعنــد اتخاذ القــرارات االســتراتيجية الخاصة 

بالمؤسسة.
5- إصــدار اللوائــح الماليــة واإلداريــة 
ــع  ــأنها ووض ــالت بش ــة وأي تعدي للمؤسس
نظــم العمــل الداخليــة فيــه بعــد اعتمادهــا 

ــس. ــن الرئي م
ــرات  ــي المؤتم ــة ف ــل المؤسس ٦- تمثي
ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي ــاءات المحلي واللق

7- فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية 
والتجارية بعد موافقة الرئيس.

ــة  ــة والمؤقت ــان الدائم ــكيل اللج 8- تش
وفــرق العمــل التابعــة للمؤسســة وتحديــد 

ــا. ــا ونظــام عمله اختصاصاته
٩- إعــداد الموازنــة الســنوية والحســاب 
الختامــي للمؤسســة وعرضهــا علــى الرئيــس 

العتمادهــا.
١٠- تمثيــل المؤسســة فــي إبــرام العقود 
واالتفاقيــات ومذكــرات التفاهم والشــراكات 

بعــد اعتمادهــا مــن الرئيس.
١١- اقتــراح الهيكل التنظيمي للمؤسســة 

وعرضــه علــى الرئيــس العتماده.
القضــاء  أمــام  المؤسســة  تمثيــل   -١٢
والجهــات الحكوميــة والخاصة وفــي عالقاته 

ــن. ــع اآلخري م
١٣- أي مهــام أو صالحيــات أخرى ُيكلف 

بهــا من الرئيــس. وام

أصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم »مؤسسة فن – منصة االكتشاف اإلعالمي«  
سلطان القاسمي يعتمد تعيين 2000 موظف مواطن بشرطة 
الشارقة ويوجه بفتح التسجيل للمنح بجامعتي الشارقة و»األمريكية  «

ــة  ــادة فيلمي ــة، مــن خــالل م ــة للدول ــة العام أوضحــت النياب
نشــرتها أمــس علــى حســاباتها فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 

ــة اإلضــرار بأنظمــة المعلومــات. عقوب
وأشــارت النيابــة العامــة إلــى أنه طبقــًا للمادة ٤ من المرســوم 
بقانون اتحادي رقم ٣٤ لســنة ٢٠٢١ في شــأن مكافحة الشــائعات 
والجرائــم اإللكترونيــة ،أنــه يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن 
ــد  ــف درهــم وال تزي ــن 5٠٠ أل ــل ع ــي ال تق ــة الت ســنة والغرام
علــى ٣ مالييــن درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن 
تســبب عمــدًا فــي اإلضــرار أو تدميــر أو إيقــاف أو تعطيــل موقــع 
إلكترونــي أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو شــبكة معلومــات أو 

وســيلة تقنيــة معلومــات.
وتكــون العقوبــة الســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تقــل عن 
5٠٠ ألــف درهــم وال تزيــد على ٣ ماليين درهــم،إذا كان اإلضرار 
ــة، أو  ــة أو علمي ــة أو صحي ــة أو إعالمي ــة مصرفي ــد لحــق بجه ق
إذا كان الغــرض مــن ذلــك تحقيــق أمــر غيــر مشــروع أو وقعــت 

الجريمــة نتيجــة لهجمــة إلكترونيــة.
ويأتــي نشــر هــذه المعلومــات فــي إطــار حملــة النيابــة العامة 
للدولــة المســتمرة لتعزيــز الثقافــة القانونيــة بين أفــراد المجتمع 

ونشــر جميــع التشــريعات المســتحدثة والمحدثــة بالدولــة، ورفع 
ــة  ــك بهــدف نشــر ثقاف ــون، وذل مســتوى وعــي الجمهــور بالقان

القانــون كأســلوب حيــاة. وام

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة اإلضرار بأنظمة المعلومات  
أّكد معالي زكي أنور نســيبة المستشــار 
الثقافــي لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة، 
الرئيــس األعلــى لجامعة اإلمــارات العربية 
المتحــدة أن التطــّوع أصبــح ثقافة راســخة 
وأســلوب حيــاة ُمنتظــم لــدى المواطنيــن 
والمقيميــن كافة على أرض إمارات الخير، 
الذيــن يبذلــون جهــودًا ُمكّثفــة فــي ســبيل 
تعزيــز ريــادة الدولــة علــى المســتوى 
العالمــي فــي جميــع المجــاالت اإلنســانية 
وبنــاء مســتقبل ُمشــرق لألجيــال القادمــة.

وقال معاليه - في تصريح بمناسبة يوم 
التطــوع العالمــي الــذي يصــادف الخامــس 
من ديســمبر - : »تسير حكومتنا الرشيدة 
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
ــة »حفظــه  ــان رئيــس الدول ــد آل نهي زاي
اهلل« علــى نهج وإرث مؤســس وباني دولة 
اإلمــارات المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان »رحمــه اهلل« الــذي 

أولــى العمــل التطوعــي والعطاء اإلنســاني 
ــح ســمة مــن  ــى أصب ــرًا، حت ــًا كبي اهتمام
ســمات أبنــاء اإلمــارات والمقيميــن علــى 
ــرة واحــدة  ــون كأســرة كبي ــا، يعمل أرضه

بمحبــة وتناغــم لمــا فيــه مصلحــة الوطــن 
والحــرص علــى أمنــه وأمانــه«.

 وأضــاف: »ُيعــّد يــوم التطــوع العالمي 
الــذي اعتمدته األمم المتحدة في الخامس 
مــن ديســمبر كل عــام، أحــد األيــام التــي 
يتــّم فيهــا االحتفــال بالتطــّوع فــي بلــدان 
العالــم كافــة مــن أجــل ُشــكر المتطوعيــن 
علــى جهودهــم الجبــارة وتكريــس وقتهم 
الثميــن من أجل خدمــة الغير. ومن خالل 
احتفالنــا هــذا نســعى إلــى تعزيــز فكــرة 
ــة منجــزات  ــن الشــباب لحماي التطــّوع بي
الوطــن والبنــاء عليها للوصــول إلى الريادة 
العالميــة بســواعد وطنيــة شــابة، تحــرص 
علــى وطنهــا وتحافــظ علــى مســيرته، 
ــز فــي نشــر ثقافــة  وُتســهم بإقــدام وتمّي
ــدى  ــّوع ل ــاني والتط ــل اإلنس ــب العم ح
األجيــال الناشــئة، وتحقيــق التالحــم بيــن 

أفــراد المجتمــع«. وام

زكي نسيبـة: التطـّوع ثقافـة راسخـة لدى كـل 
من يعيش على أرض إمارات الخير  



13العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م

ــة صاحــب الســمو الشــيخ  تحــت رعاي
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
ــحاق  ــة إس ــور فخام ــه اهلل« وبحض »حفظ
ــهد  ــرائيل، ش ــة إس ــس دول ــوغ رئي هرتس
ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان 
وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولي، وســمو 
الشــيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، 
عضــو المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي 
رئيــس مكتــب أبوظبي التنفيــذي، االفتتاح 
الرســمي ألعمال النســخة األولى من حوار 
أبوظبــي للفضــاء األول مــن نوعــه عالميــًا 
الــذي انطلقــت أعمالــه أمــس بتنظيــم من 
وكالــة اإلمــارات للفضاء وبمشــاركة وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.

ويســتمر حــوار أبوظبــي للفضــاء علــى 
مــدار يوميــن فــي مركــز أدنــوك لألعمــال 

بمشــاركة أكثر من ٣٠٠ صانع قرار وممثل 
الفضــاء ووزراء وشــركات  وكاالت  عــن 
متخصصــة عالميــة مــن أكثر مــن ٤7 دولة.

وحضر االفتتاح الرســمي نيابة عن دولة 
ــة  ــس وزراء جمهوري ــدرا مــودي رئي نارين
الهند الصديقة، معالي جيتندرا سينغ وزير 
الدولــة الهنــدي لشــؤون الفضــاء والعلــوم 
والتكنولوجيــا، ومعالــي ريم بنــت إبراهيم 
الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون التعــاون 
الدولــي، ومعالــي ســارة بنــت يوســف 
األميــري وزيــرة دولــة للتعليــم العــام 
والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة 
وكالــة اإلمــارات للفضــاء، ومعالــي الشــيخ 
شــخبوط بــن نهيــان آل نهيان وزيــر دولة، 
وســعادة الدكتــور عبداللطيــف بــن راشــد 
الزيانــي وزيــر خارجيــة مملكــة البحريــن، 

وعــدد من الوزراء والمســؤولين من داخل 
ــارج الدولة. وخ

وقــد حضــر ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن 
زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون 
الدولي الكلمة الرئيسية التي ألقاها فخامة 
إســحاق هرتســوغ رئيــس دولــة إســرائيل، 
وكذلــك كلمــة معالــي جيتندرا ســينغ وزير 
الدولــة الهنــدي لشــؤون الفضــاء والعلــوم 

والتكنولوجيا.
وبهــذه المناســبة، رحــب ســمو الشــيخ 
عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان بزيــارة فخامة 
إســحاق هرتســوغ رئيــس دولــة إســرائيل 
إلــى دولــة اإلمــارات ومشــاركته فــي حوار 
أبوظبــي للفضــاء، مؤكــدًا أن التعــاون بيــن 
ــارف  ــاء والمع ــاع الفض ــي قط ــن ف البلدي
والتقنيــات والتكنولوجيــات المرتبطــة بــه 

يشــهد نمــوًا وتطــورًا مســتمرًا.
وأكد سموه أن »حوار أبوظبي للفضاء« 
يشــكل منصــة عالميــة مهمــة الستشــراف 
ــز  ــوي وتعزي مســتقبل هــذا القطــاع الحي
إســهاماته في مســارات التنمية المستدامة 
ــو االقتصــادي  ــز النم ــات وتحفي بالمجتمع

العالمي.
وأشــار ســموه إلــى أن دولــة اإلمــارات 
فــي ظــل مــا حققتــه مــن إنجــازات عالمية 
رائــدة فــي قطــاع الفضــاء، حرصــت علــى 
تنظيم هذا الحدث العالمي من أجل وضع 
اســتراتيجيات عالميــة مبتكــرة فــي مجــال 
استكشــاف الفضــاء وبلــورة تعــاون دولــي 
مثمــر وبنــاء في هــذا القطاع الــذي يرتبط 
ــة والتطــور  ــز التنمي بشــكل مباشــر بتعزي

المســتدام فــي العديــد مــن القطاعات.

وأشــاد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد 
آل نهيــان بالمواضيع الرئيســية الثالثة التي 
يركز عليها حوار أبوظبي للفضاء والمتمثلة 
ــي اســتدامة الفضــاء وســهولة الوصــول  ف
إليــه وتعزيــز أمنــه، مشــيرًا إلــى أن هــذا 
الحــدث العالمــي يركــز أيضــا علــى محــور 
ــاص  ــاع الخ ــز دور القط ــو تعزي ــم وه مه
فــي مجــال استكشــاف الفضــاء وتطويــره.

ــع  ــه لجمي ــن تمنيات ــموه ع ــرب س وأع
المشــاركين فــي النســخة األولــى من حوار 
أبوظبي للفضاء، االستفادة من هذا الحدث 
العالمــي مــن أجــل بنــاء منظومــة تعــاون 
دولــي فاعلة فــي مجال استكشــاف الفضاء 
ــة  تتضمــن اســتراتيجيات مبتكــرة وعصري
ــا  ــوي بم ــز نمــو هــذا القطــاع الحي لتعزي

يعــود بالفائــدة علــى البشــرية جمعــاء.

وتتركــز محاور ونقاشــات حوار أبوظبي 
للفضــاء حــول ٣ مواضيــع رئيســية تتمثــل 
ــي اســتدامة الفضــاء وســهولة الوصــول  ف
ــن ٣5  ــر م ــر أكث ــه عب ــز أمن ــه وتعزي إلي
ــة  ــًا وورش ــوارًا وزاري ــية وح ــة نقاش جلس

عمــل وكلمــات رئيســية.
وتشــارك في الحوار مجموعة من كبرى 
وكاالت الفضــاء والشــركات والمؤسســات 
العالميــة ورجــال األعمــال وممثلي القطاع 
الخــاص فــي مجــال الفضــاء والطيــران 
ــا، والذيــن سيســعون لوضــع  والتكنولوجي
سياســات نموذجيــة علــى مســتوى الدول، 
بمــا يرســخ تعزيــز التعــاون فــي اســتخدام 
الفضــاء الخارجي، لما فيه صالح الشــعوب 
باإلضافــة إلى تطويــر البرامــج والمبادرات 

العامــة والخاصــة فــي هــذا اإلطــار. وام

 قالت معالي ســارة بنت يوســف 
األميــري، وزيرة دولة للتعليم العام 
رئيســة  المتقدمــة  والتكنولوجيــا 
اإلمــارات  وكالــة  إدارة  مجلــس 
للفضاء، رئيســة اللجنة العليا لحوار 
أبوظبــي للفضاء إن “حــوار أبوظبي 
للفضــاء” يمثــل فرصة مهمة لتطوير 
حلــول ألهم التحديــات التي تواجه 
ــاون  ــز التع ــاء، وتعزي ــاع الفض قط
الدولــي بما ينعكس بشــكل إيجابي 
ــع  ــي جمي ــة ف ــاة اليومي ــى الحي عل
أنحــاء العالم ومســتقبل اإلنســانية.

التعــاون  أن  معاليهــا  وأكــدت 
الدولــي أمــر حاســم مــن أجــل 
للفضــاء،  الســلمي  االستكشــاف 
إمكاناتــه  مــن  واالســتفادة 

لالمحــدودة. ا
ــا  ــة معاليه ــي كلم ــك ف ــاء ذل ج
خــالل افتتــاح أعمال حــوار أبوظبي 
للفضــاء الــذي يعد األول مــن نوعه 
عالميــًا، ويســتمر على مدى يومين، 
بمشــاركة واســعة من أكثر من ٣٠٠ 
ــن وكاالت  ــل ع ــرار وممث ــع ق صان
الفضاء ووزراء وشــركات متخصصة 

عالميــة مــن أكثــر مــن ٤7 دولــة.
أن  األميــري  معالــي  وأكــدت 
اإلدراك العالمــي للتأثيــر الجوهــري 
الذي يمثلــه التغير المناخي، يجعل 
توحيــد الجهــود أمــرًا ضروريــًا، عبر 
التعــاون المعرفــي والتكنولوجــي 
الــذي يلعــب دورًا حاســمًا في دعم 
الجهــود المســتقبلية لمواجهــة هذا 

التحــدي العالمــي.
وأشــارت معاليهــا إلــى التغيــرات 
الكبيرة التي شهدها العالم، ودخول 
العبيــن جــدد إلــى قطــاع الفضــاء، 
وقالــت : انتقلنــا مــن عالــم ثنائــي 
القطــب فــي فتــرة تاريخيــة ســابقة 
إلــى واقــع جديــد تمتلــك فيــه 7٠ 
دولة القدرة على استخدام الفضاء.

الــدور  إلــى  معاليهــا  ولفتــت 
المتنامــي والمهــم للقطــاع الخــاص 
ــر قطــاع الفضــاء، وفــي  فــي تطوي
مجاالت األمــن وتكنولوجيا الدفاع، 
مؤكــدة أنــه “ال عــذر ألحــد بالتأخر 
عن المشــاركة فــي التحديــات التي 

يمثلهــا عصــر الفضــاء الجديــد”.
التغيــرات  إن  وقالــت معاليهــا 
ــا،  ــية وضحاه ــن عش ــأت بي ــم ت ل
فــي  بطــيء  تحــول  نتيجــة  بــل 
الديناميكيات، وتغير في األولويات، 
ويعــود أهــم جــزء مــن تشــريعاتنا 
ــاء  ــدة الفض ــي معاه ــة، وه الدولي

ــام ١٩٦7. ــى ع ــي، إل الخارج
وأضافــت معاليها أن دور القطاع 
الخــاص بالــغ األهميــة، فــي تحقيق 

استدامة الفضاء، وأن حوار أبوظبي 
ينهــض بدور كبير في هذا الســياق، 
كمــا ونوهــت األميــري بــأن حــوار 
أبوظبــي للفضــاء، يعكــس الثقــة 
الكبيــرة بإمكانــات دولــة اإلمارات، 
التــي تعتبــر علــوم الفضــاء ركيــزة 
رئيســية لتحقيــق تنميــة مســتدامة 
وبنــاء مســتقبل أفضــل لألجيــال 

القادمــة.
حــوار  أن  معاليهــا  وأكــدت 
مهمــة  فرصــة  للفضــاء  أبوظبــي 
قطــاع  فــي  الشــراكات  لتطويــر 
الفضــاء، وتعزيــز التعــاون العالمــي 

فــي جميــع المجــاالت ذات الصلــة 
بالفضاء وتعزيــز التنمية االقتصادية 
تعكســه  مــا  وهــو  المســتدامة، 
األهــداف الرئيســية للحوار للخروج 
برؤيــة موحدة لدعم برامج الفضاء.

وترســخ استضافة اإلمارات لحوار 
ــرة  ــة الكبي ــاء، الثق ــي للفض أبوظب
ــدرات  ــي ق ــم ف ــا العال ــي يضعه الت
الكــوادر الوطنيــة، وتعكــس مــدى 
اإلسهامات التي تضيفها المشروعات 
الوطنيــة فــي قطــاع الفضــاء لخدمة 
البشــرية وإفــادة المجتمــع العلمــي 

العالمي.وام

أكــد وزراء خارجيــة وتعــاون دولــي 
وعلــوم خــالل جلســة رئيســية حملــت 
عنــوان “دور السياســة الخارجيــة فــي 
تمكين الدبلوماســية الفضائية والتعاون 
الدولي”، ضمن فعاليات “حوار أبوظبي 
للفضــاء” الــذي انطلــق اليــوم برعايــة 
صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظه اهلل”، 
أن هناك حاجة الستحداث رؤية دولية 
مشــتركة لتشــكيل بيئة آمنة ومستدامة 
تســهل عمليات االستكشــاف واألنشطة 
الفضائيــة العلميــة والتجارية بما يصب 

فــي خدمــة البشــرية جمعاء.
وشــهدت الجلســة التــي شــارك فيهــا 
ــم  ــت إبراهي ــم بن ــي ري ــن معال كل م
الهاشــمي وزيرة دولة لشــؤون التعاون 
الدولي، ومعالــي الدكتور عبد اللطيف 
بــن راشــد الزيانــي وزيــر خارجيــة 
مملكــة البحرين، وجيتندرا ســينغ وزير 
الدولــة للفضــاء والعلــوم والتكنولوجيــا 
فــي الهنــد، ومعالــي أوريــت فــركاش 
االبتــكار والعلــوم  هكوهــن وزيــرة 
والتكنولوجيــا في دولة إســرائيل والتي 
ألقــت كلمــة عــن بعــد، نقاشــًا موســعًا 
حــول الفــرص المتاحــة حاليــًا للتعــاون 
ــات التــي  فــي مجــال الفضــاء والتحدي

تجابــه هــذا التعــاون.
وأكــد المشــاركون في الجلســة التي 
أدارتهــا بيكي أندرســون مديــر التحرير 
ومذيعــة شــبكة CNN اإلخباريــة فــي 
أبوظبــي، أهمية تعزيز التعاون الدولي 
ــدًا عــن  ــة بعي ــاء الشــراكات الفعال وبن

لتنافس. ا
وقالــت معالــي ريــم بنــت إبراهيــم 
ــا أن  ــة: “علين ــالل الجلس ــمي خ الهاش
نفكر في شــراكات جديدة، ونركز على 
االكتشــافات في قطــاع الفضاء، وتعزيز 
التعاون التقني، وأن نعتمد على بعضنا 
البعــض فــي جمــع المعلومــات، وبنــاء 

األطــر للوصــول إلــى الفضاء”.
وأضافت معاليها: التقنيات الفضائية 
يجب أن تخفف المعاناة البشــرية وقد 
ــال  ــذا المج ــي ه ــارات ف نجحــت اإلم
وعلينــا أن نعتمــد علــى بعضنــا البعض، 

وأن نتعاون ســويًا.
ــور  ــي الدكت ــال معال ــه ق ــن جانب م
عبــد اللطيــف بــن راشــد الزيانــي : 
“للدبلوماســية الفضائيــة أهميــة كبيــرة 
للحد من التحديات المحتملة”، مشــيرًا 
ــة  ــم منافس ــي خض ــم ف ــى أن العال إل
حقيقيــة فــي هــذا الجانــب، مــا يجعله 
أمــام تحديــات حقيقيــة إذا لم نســتطع 

إدراك حجمهــا.
وتابــع معاليه “يجــب علينا أن ندعم 
التعــاون فيمــا بيننــا لجنــي الفوائــد من 
ــن  ــان األم ــة ولضم ــاريع الفضائي المش
أرضنــا ومجابهــة  واالســتدامة علــى 

األعمــال اإلرهابيــة”.
ــي أوريــت  ــا قالــت معال مــن جانبه
ــا  ــة القته ــي كلم ــن ف ــركاش هكوه ف
عــن ُبعــد: “ إن الوصــول إلــى التقنيات 
تعتبــر إحــدى األولويــات التــي تتبناهــا 
ــى أنهــا أقامــت  إســرائيل”، مشــيرة إل
الكثيــر مــن الحــوارات علــى المســتوى 
العالمــي واإلقليمــي وأن بالدها تمتلك 
التقنيــات التــي تجعــل إســرائيل آمنــة.

وأضافــت: “هنــاك تعــاون مــع دولة 
ــا  ــدة وفرنس ــة المتح ــارات العربي االم

ــال  ــي مج ــاث مشــتركة ف ــراء أبح إلج
الفضــاء”، مؤكــدة أن علــى الــدول أن 
ــر  ــة والتصح ــال البيئ ــي مج ــاون ف تتع
ــذكاء االصطناعــي وتثقيــف الجيــل  وال
القادم لجســر الهوة فــي مجال الفضاء.

ــدرا ســينغ :  ــال جيت ــه، ق ــن جانب م
“إن الهنــد تؤمــن بالتقنيــة الســلمية 
للفضــاء، وليــس أمــام العالم من ســبيل 
ســوى التعــاون فــي هــذا المجــال وأن 
الهنــد ماضيــة فــي هذا التعــاون، حيث 
ــلمي،  ــا س ــم أن برنامجه ــدت للعال أك
ــا الفضــاء فــي  وأنهــا تســخر تكنولوجي

الكثيــر مــن التجــارب الناجحــة”.
بيــن  تعــاون  “هنــاك  وأضــاف: 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال 
ــن ١٠٠  ــر م ــد أكث ــدى الهن الفضــاء ول
شــركة ناشــئة فــي هــذا المجــال”، 
معتبــرًا التعــاون مــع اإلمــارات نموذجًا 
للتعــاون الدولــي، منوهــًا بــأن مصيــر 
العالــم واحد وال يوجد أمامنا من خيار 
ســوى التعــاون مــن الســتحداث رؤيــة 
ــة  ــة آمن ــة مشــتركة لتشــكيل بيئ دولي
ومستدامة تســهل عمليات االستكشاف 

العلمــي والتجــاري”.وام

تحت رعاية رئيس الدولة وبحضور الرئيس اإلسرائيلي..
عبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يشهدان افتتاح »حوار أبوظبي للفضاء«  

 عبداهلل بن زايد:
الحوار منصة عالمية مهمة الستشراف 
مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزيز 

إسهاماته في مسارات التنمية المستدامة

 سموه: اإلمارات حرصت على تنظيم هذا 
الحدث العالمي من أجل وضع استراتيجيات 
عالمية مبتكرة في مجال استكشاف الفضاء

في كلمتها االفتتاحية خالل الحدث العالمي األول من نوعه عالميًا
سارة األميري: »حوار أبوظبي للفضاء« فرصة لتطوير حلول 

ألهم تحديات القطاع وتعزيز التعاون الدولي

خالل جلسة رئيسية ضمن حوار أبوظبي للفضاء
وزراء خارجية وتعاون دولي وعلوم يدعون الستحداث رؤية دولية مشتركة 

لتشكيل بيئة مستدامة تسهل عمليات استكشاف الفضاء علميًا وتجاريًا

ريم الهاشمي: علينا أن نفكر في شراكات جديدة 
تعزز التعاون التقني وتبني أطر الوصول إلى الفضاء 

 سارة األميري:
التعاون الدولي أمر حاسم من أجل االستكشاف السلمي 

للفضاء، واالستفادة من إمكاناته الالمحدودة 

عبد اللطيف الزياني: التعاون في مجال الفضاء يضمن 
أمن واستدامة األرض ومجابهة األعمال اإلرهابية

اإلدراك العالمـي للتأثير الجوهـري الذي يمثلـه التغير 
المناخي يجعل توحيد الجهود أمرًا ضروريًا عبر التعاون

أوريت هكوهن: على الدول أن تتعاون في مجال البيئة 
والتصحر والذكاء االصطناعي لجسر الهوة في الفضاء 

دور القطاع الخاص بالغ األهمية فـي تحقيق استدامــة 
الفضاء وحوار أبوظبي ينهض بدور كبير في هذا السياق

جيتندرا سينغ: تعاوننا مع اإلمارات نموذج للتعاون الدولي 
وال يوجد أمامنا سوى التعاون الستدامة الكوكب

إسحاق هرتسوغ وعبداهلل بن زايد وخالد بن محمد بن زايد خالل حضورهم افتتاح »حوار أبوظبي للفضاء«  



العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م 14

ــس  ــوغ رئي ــحاق هرتس ــة إس ــل فخام وص
ــالد أمــس للمشــاركة  ــى الب ــة إســرائيل إل دول
فــي النســخة األولــى من حوار أبوظبــي للفضاء 
الــذي انطلقــت أعمالــه برعايــة صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 

»حفظــه اهلل«.
وكان ســمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
وزيــر الخارجيــة والتعاون الدولي في اســتقبال 
فخامتــه لــدى وصولــه إلــى مطــار الرئاســة في 
أبوظبــي بحضــور ســعادة محمــد محمــود آل 
خاجة سفير دولة اإلمارات لدى دولة إسرائيل.

ويشــارك فخامــة رئيــس دولــة إســرائيل في 
أعمال النسخة األولى من حوار أبوظبي للفضاء 
ــد تحــت  ــذي يعق ــًا ال ــه عالمي ــن نوع األول م
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، ويســتمر 
علــى مــدار يومين بتنظيــم من وكالــة اإلمارات 
للفضــاء وبمشــاركة وزارة الخارجيــة والتعــاون 

الدولــي ووزارة الدفاع. وام

برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر ديوان الرئاســة رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة أبوظبي للزراعة والســالمة الغذائية، 
تنطلــق اليــوم فعاليــات معــرض أبوظبــي 
الدولــي لألغذيــة الــذي تنظمــه مجموعــة 
أدنيــك بالتعاون مــع هيئة أبوظبي للزراعة 
والســالمة الغذائيــة، وذلــك بالتزامــن مــع 
الــدورة الثامنــة لمعــرض أبوظبــي للتمــور 
بالشــراكة مع جائــزة خليفة الدولية لنخيل 
التمــر واالبتــكار الزراعي ويســتمران حتى 
8 ديســمبر المقبــل، فــي مركــز أبوظبــي 

ــي للمعارض. الوطن
ــى  ــدورة األول ــات ال ــتضيف فعالي وتس
لمعــرض أبوظبــي الدولــي لألغذيــة أكثــر 
مــن ٣٠ متحدثــًا عالميًا بــارزًا في مجموعة 
مــن الجلســات الحواريــة التــي تركــز علــى 
٣ محــاور رئيســية، وهــي األمــن الغذائــي 
واالســتثمارات واالبتكار فــي انتاج الغذاء، 
والصناعــة في مجال الغذاء والمشــروبات، 
ويتضمن فعاليات مصاحبة بما فيها برنامج 
المشــترين العالمييــن، ومعــرض الذواقــة 
العالمــي، وجوائــز االبتــكار، ومســابقة 
اإلمــارات الوطنية للقهوة، وبطولة الرســم 
علــى القهــوة العالمية التــي تقام ألول مرة 
في تاريخهــا خارج مدينة ميالنو اإليطالية. 
كمــا يســلط معــرض أبوظبــي الدولــي 
لألغذيــة الضــوء علــى النمــو الســريع الذي 
يشــهده قطــاع القهوة المتخصصــة بصفتها 
المشــروب األكثــر اســتهالكًا عالميــًا، حيث 
سيشــهد مســابقتين معتمدتيــن مــن قبــل 

فعاليــات القهــوة العالميــة ومرخصتين من 
قبل جمعية القهوة المتخصصة هما بطولة 
اإلمارات الوطنية للقهوة ومنافسات بطولة 
الذواقــة المؤهلــة لبطولة فعاليــات القهوة 

العالمية ٢٠٢٣.
ومن المنتظر أن يشهد المعرض اإلعالن 

عــن العديد من العقــود والصفقات وإبرام 
اتفاقيــات الشــراكة بيــن طيــف واســع مــن 
المؤسســات الحكومية ومؤسســات القطاع 
الخــاص، باإلضافة لسلســة من االجتماعات 
ــي  ــن ف ــترين والبائعي ــن المش ــة بي الثنائي

سالســل التوريد المختلفة. وام

تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة 
وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، إنطلقت 
أمس قافلة الدورة الـ ٢١ من حملة “اإلمارات 
نظيفة” لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة يوم 
5 ديسمبر تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع 
من شارع الشيخ عمار بن حميد في إمارة 
عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط 
بعجمان. حيث تستمر الحملة في رحلتها حتى 
١5 ديسمبر، لتجوب مختلف إمارات الدولة، 
حيث تنطلق يوم 7 ديسمبر الجاري في الفجيرة، 
وتنتقل يوم 8 الجاري إلى الشارقة، وتصل إلى 
دبي يوم ١٠ ديسمبر، فيما تحط رحالها في 
رأس الخيمة يوم ١٢ ديسمبر الجاري، ومنه إلى 
أم القيوين يوم ١٣ ديسمبر الجاري، وتختتم 
فعالياتها في أبوظبي يوم ١5 ديسمبر الجاري.

تمكن 8٠٤ مشارك من مؤسسات القطاع 
الخاص والمدارس وعدد من الفرق التطوعية 
من جمع ١.٣5٠ كجم من النفايات و تغطية 
مساحة ٣ كم مربع. تمكن فريق من المتطوعين 
أيضا من فصل النفايات القابلة إلعادة التدوير 

وإرسالها إلى المراكز المعنية إلعادة تدويرها 
في الدولة.

العضو  المرعشي  حبيبة  السيدة  وقالت 
كلمتها  في  المجموعة  ورئيسة  المؤسس 
االفتتاحية أن “ما بدأ كدعوة صغيرة للعمل 
المجتمعي قد ذاع صيته وتمكن من الوصول 
إلى المستوى الوطني. لقد اجتذبت وحظيت 
من جميع  االهتمام  من  كبير  بقدر  الحملة 
نمت  السنين،  مر  على  المجتمع.  قطاعات 
هذه الحملة لتصبح أكثر البرامج العملية ذات 
الشعبية الواسعة بين المتحمسين للمحافظة 
على البيئة في الدولة. يسعدني حًقا أن أشهد 
أن المشاركين الذين انضموا إلينا يشملون - 
أفراًدا وعائالت من خلفيات مختلفة باإلضافة 
إلى الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية و 
األوساط أكاديمية و أصحاب مصلحة آخرين “.

وأضافت قائلة: “تجمع برامج المجموعة 
مثل حملة اإلمارات نظيفة الناس من كافة 
الخلفيات لتنفيذ أهداف بيئية مستدامة داخل 
الدولة لتصبح مثاال يحتذى بها للعالم بكيفية 

تحقيق أي شيء إذا اتحدنا”.
وصرح الشيخ المهندس حميد المعال مدير 

ادارة البيئة وتنميتها من دائرة البلدية والتخطيط 
بعجمان، قائال: “من جهتها أوضحت دائرة 
البلدية والتخطيط بعجمان أن الحفاظ على 
البيئة وصيانة مواردها وضمان الغد األفضل 
لألجيال القادمة هو أحد أهم أهدافها، وعليه 
تسر بالمشاركة في كافة الحمالت النوعية التي 
ُتعنى بغرس الثقافة اإليجابية وتشجيع العمل 
كافة  مع  المتبادل  التعاون  ودعم  المشترك 
الجهات والمؤسسات واألفراد للحفاظ على 
الصورة المثالية لبالدنا التي تحتضن الجمال 

واألجواء النقية والمدن الخضراء”.
واختتمت السيدة المرعشي كلمتها االفتتاحية 
بتقديم الشكر لمساندي الحملة - دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان على دعمهم. كما أعربت 
عن امتنانها لشركة ماكدونالدز اإلمارات- الراعي 
المشارك للحدث، والرعاة الداعمين - دبي 
لالستثمار، يو بي إس، شركة كانباك وشركة 
مصانع   - اللوجستيون  الداعمون  فارنيك، 
المراعي،  العين،  مياه  للبالستيك،  الفجيرة 
ديل مونتي، تترا باك وأستر ودو، باإلضافة 
إلى الشركاء اإلعالميين – جلف نيوز  ووسائل 

اإلعالم اآلسيوية.

التابعة  أبوظبي  مدينة  بلدية  عقدت 
لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع شركائها 
االستراتيجيين “ملتقى المسؤولية المجتمعية” 
في مقرها الرئيسي في أبوظبي، وذلك في 
المشترك  التعاون  تعزيز  على  إطار حرصها 
مع القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات 
بجودة  االرتقاء  شأنها  من  التي  المجتمعية 

الحياة وإسعاد السكان.
ممثلي شركات  الملتقى عددا من  حضر 
القطاعين العام والخاص الداعمين للمبادرات 

والمشاريع المجتمعية.
وأعربت البلدية - في كلمتها االفتتاحية 
- عن عميق شكرها وتقديرها لجميع جهود 
شركات القطاعين العام و الخاص التي بادرت في 
تنفيذ عدد من المشاريع المجتمعية والمرافق 
تحسين جودة  في  منها  الترفيهية مساهمة 

الحياة وتنويع مصادر الترفيه والخدمات.

وأضافت أنها تنظر إلى القطاعين العام 
جزئين  كونهما  المجال  هذا  في  والخاص 
أساسيين في تجسيد رسالتها وأهدافها كشركاء 
حقيقيين ومؤثرين في عمل النظام البلدي، 
معًا إلحداث  والتكاتف  التعاون  من خالل 
الفارق اإليجابي في حياة السكان والمجتمع، 
وتحقيق أرقى قيم المسؤولية المجتمعية عبر 
دعم تفاصيل التنمية االقتصادية والمجتمعية، 
والمضي قدمًا لتوقيع المزيد من اتفاقيات 
والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة 
لتنفيذ المبادرات المميزة التي تحقق تطلعات 

إسعادهم. المجتمع، وتساهم في  أفراد 
وأكدت البلدية أنه بفضل التكامل والتنسيق 
الذي ينظم عالقتها التعاونية مع شركائها فقد 
تم تحقيق العديد من اإلنجازات، مشيرة إلى أن 
هذا العام يعد عامًا حافاًل بالمبادرات المجتمعية 

المميزة التي تقدم بها ونفذها الشركاء.

على الصعيد ذاته .. شهد ملتقى المسؤولية 
والمحاور  الفقرات  من  العديد  المجتمعية 
تمثلت في استعراض المبادرات المجتمعية 
المشتركة، والرؤية الخاصة بتطوير سبل الحياة 
واالرتقاء بجودتها، وبحث تعزيز عالقات التعاون 
والتكامل، والعمل معًا لتوفير المزيد من المرافق 

الخدمية والترفيهية المميزة .
كما تناول ممثلو القطاعين العام والخاص 
والمشاريع  المبادرات  أهم  مداخالتهم  في 
التي تم تنفيذها خالل الفترة الماضية، وكذلك 
المجتمعية  للمبادرات  خططهما  استعراض 

المتوقع تنفيذها مستقباًل.
المشاريع  أهم  الملتقى  واستعرض 
تنفيذها  تم  التي  المجتمعية  والمبادرات 
خالل العام الجاري ٢٠٢٢، وتصنيف الشركات 
ودور كل منها في دعم مبادرات المسؤولية 

المجتمعية.وام

بلدية أبوظبي تعقد ملتقى المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الشركاء

جانب من المشاركين في الملتقى

جانب من الفعالية

إسحاق هرتسوغ وعبداهلل بن زايد خالل االستقبال

برعاية منصور بن زايد.. معرضا »أبوظبي الدولي لألغذية« رئيس إسرائيل يصل اإلمارات للمشاركة في حوار أبوظبي للفضاء
و»أبوظبي للتمور« ينطلقان اليوم بمشاركة عالمية

تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة تبدأ رحلة »اإلمارات النظيفة« من عجمان

دبي - الوطن

بناًء على طلب مدعي / مؤسسة قرطبة لتجارة وتعهدات مواد البناء 
الجنسية

إلى  مدعى عليه / البراحة لمقاوالت البناء الجنسية
يرجى االحاطة بان المحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ أصدرت بحقك 

الحكم التالي:
حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 
سبعة  وثالثمائة  وثمانون  »اثنان  درهم  ألف   8٢٣٤7 وقدره 

وأربعون الف درهم« وألزمتها بالمصاريف.
حكمًا قاباًل لالستئناف خالل ثالثون يومًا إعتبارًا من اليوم التالي 
لإلعالن به، وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن على الحكم المشار 

اليه فإن المحكمة سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

اداري سعادة متعاملين

إعالن حكم بالنشر
رقم الدعوى: 2022/592 - تجاري جزئي

إلى المدعى عليه: محمد يوسف يوسف محمد ابراهيم يوسف - اإلمارات 
العربية المتحدة / الجنسية

أقام  قد   - اإلسالمي »ش.م.ع«  اإلمارات  المدعي مصرف  بأن  نعلمكم 
الدعوى المذكورة أعاله أمام محكمة الشارقة ٣   اإلتحادية االبتدائية.

وقد صدر الحكم اآلتي :
حكمت المحكمة بمثابة الحضوري / بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمصرف 
المدعي مبلغًا مقداره »٢٤٢١١٦٫٠١ درهم »مائتان وإثنان وأربعون ألفًا 
ومائة وستة عشر درهمًا وواحد فلس« وبإلزامه بفائدة قانونية بواقع %5 
المطالبة في ٢٠٢٢/١٢/٢٠ وحتى تمام السداد بشرط  سنويا من تاريخ 
أال تتجاوز أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصروفات والرسوم وبمبلغ 

خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكمًا قاباًل لالستثناف خالل المدة القانونية من اليوم التالي لإلعالن.

المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن مدعى عليه بالحكم بالنشر في الدعوى
 رقم SHCFICIPOR2021 /0010422  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: عمر الهادي حاج عمر سوداني/ الجنسية
نعلمكم بأن المدعية ايمان الرشيد عوض إبراهيم، سوداني/ الجنسية

 قد أقام الدعوى المذكورة أعالم للمطالبة اثبات طالق، لذا يجب 
عليكم الحضور أمام محكمة عجمان االتحادية، المحكمة االبتدائية 
الشرعية الموافق الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحًا لتقديم 
أو  حضوركم  عدم  حالة  وفي  ومستندات،  دفاع  من  لديكم  ما 
إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم، فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات 

القانونية في غيابكم.
المحكمة االبتدائية الشرعية

إعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى 
رقم AJCFISHPAF2022 /0000703  األحوال الشخصية

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

تعلن الخبرة الحسابية في الدعوى أعاله كال من المستشكل ضدها الثانية : 
الرابع: رضا احمد  المستشكل ضده  الفنادق، و  أربيان هوسبيتاليتي إلدارة 
محمد حسن ، وذلك لحضور اجتماع الخبرة الخبرة ))عن بعد(( عبر برنامج 
التقنية المرئية )zoom( وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠8 في تمام 

الساعة ٠٢:٠٠ )الثانية ظهرًا (عن الرابط التالي :
https://usO2web.zoom.us/j/7785033254?owd=Snd5SmZHTEtUM

mY1eDduTXhxY1VVdz09
لذا نرجو التكرم بالحضور في الموعد المحدد عبر برنامج )zoom( كما يرجي 
موافاتنا بجميع المستندات والمذكرات ودفاعكم بالدعوى وتزويدنا بصورة 
الهوية والوكالة لألشخاص المخولين بحضور اجتماع الخبرة قبل الموعد المحدد 
على البريد االلكتروني التالي : hussein@allied-auditing.com وذلك حتى 
نستطيع أداء المهمة الموكلة لنا وفقا للقواعد واألصول وفي الوقت المحدد.

لالستفسار يرجى االتصال علي رقم ٠5٦٦٩٩٢8١٣

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن حضور اجتماع الخبرة الخبرة الحسابية في الدعوى رقم 
2022/79 إشكال – 3444-2019 تنفيذ تجارى -أبوظبي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي المنتدب / عبدالحميد مصطفي أحمد مصطفي - قيد رقم 470

المعلن إليه:
المدعى عليه الثالث/ روهيت جويال ساتيا بال جوبال

)شركة  أجاروال  إنتشال  لمالكها/  م.م.ج  وردك  مؤسسة  الرابعة/  عليها  المدعى 
وردك ش.م.ح سابقا(

أنتمـا مـدعوان لحضـور اجتمـاع الخبـرة القضائية الفنيـة فـي الـدعوى رقـم 77٤٢ 
لسـنة ٢٠٢٢ تجـاري كـلـي الشـارقة، المقامـة مـن المـدعى/ بنـك ابـو ظبـي األول 
ش.م.ع )بنـك الخليج األول سـابقا( وذلـك أمـام خبيـر الـدائرة المصرفية الدكتور/ 
حسـين خليـل الشمسـي، يـوم االثنين الموافـق ٢٠٢٢/١٢/١٢ الساعة ٠١:٠٠ الواحـدة 
ظهـرا، ، وذلـك فـي مقـر مـكـتـب الخبيـر، وعنوانـه: إمـارة الشارقة – مدينـة 
الشارقة )هلتـون  فـنـدق كـورنيش  بـعـد  ـ  ـ كـورنيش بحيـرة خـالـد  الشـارقة 
سـابقا( - فرع بنك المشرق )سابقا( – برج سـعيد الغفلـي )B( المدخل الخلفي 

الطابق األول - مكتـب رقم )١٠٢( حسين الشمسي محاسبون قانونيون.
مـع تقــديم كافـة المستندات والمــذكرات الخاصـة بالـدعوى علـى البريد اإللكترونـي 
: hussain@mashoora.ae  او التواصل على هاتف ٠55١75٠٠٠5  - ٠٦558٢٩٩٩

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

دعوة لحضور اجتماع الخبرة في الدعوى رقم 
7742 لسنة 2022 تجاري كلي الشارقة

إجتماع خبرة

خبير الدائرة المصرفية الكلية الدكتور/ حسين خليل الشمسي

بناء على طلب : المدعي )ة( : محمد رحم علي محمد علي محمد
الى : المدعي عليه : شركة االسكندرية لمقاوالت البناء ذ م م

اقام الدعوى يطالب فيها : الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 8١٢.٢٣ 
درهم باالضافة الى الطلبات الثابتة في صحيفة دعواه.

بتاريخ  والمقرر   EM00050510 رقم المرئي  اإلجتماع  انت مكلف بحضور 
٢٠٢٢/١٢/١٤ ، الساعة ٠8:٣٠ والذي سيعقد في محكمة الشارقه اإلتحادية 
دائرة دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الرابعة عن بعد بواسطة االتصال 

المرئي عبر موقع وزارة العدل
 / https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search 

بوابة الجلسات/اإلجتماعات المرئية. شخصيا او بواسطة وكيل معتمد. او قم 
بمسح الرمز المبين أدناه بكاميرا الهاتف

بيانات اإلجتماع :
EM00050510 : رقم اإلجتماع

ويمكنكم تقديم المذكرة الجوابية على الدعوى وارفاق المستندات عبر النظام 
االلكتروني بعد تصريح المحكمة لكم بذلك.

مركز سعادة المتعاملين

إعالن حضور إجتماع باالتصال المرئي عن بعد
)SHCFICILABMIN2022/ 0008235( في القضية رقم

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / محمد مصطفى عمر فاروق - 
هندي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
»١٠٠« إلى السيدة / خديجه ارشيا عمرابا - هندية الجنسية 
في المؤسسة الفردية بوكيل خدمات المسماه »شمس النهدة 
لتنجيد األثاث« المرخصة برقم »7٩٦٣٣٣« والصادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بالشارقة.
عماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه 
بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال 

ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن بالنشر تنازل / بيع

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

الكاتب العدل

ابوال  ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / وحيدول اسالم بهيان سومون 
كامل  والتنازل عن  البيع  يرغب في  الجنسية  بنغالديشي   - بهيان  كالم 
حصته البالغة »١٠٠%« لكل من : السيد / محمد عمر شهزاد محمد اكبر 
- باكستاني الجنسية بنسبة »5٠%« وللسيد / محمد شاهين مياه محمد 
سيراج الحق - بنغالديشي الجنسية بنسبة »5٠%« في الرخصة المسماة 
»السيف لخدمات توصيل الطلبات« المرخصة برقم »8٠١775« والصادرة 

من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
تعديالت أخرى : تم تحويل الشكل القانوني من »وكيل خدمات« إلى 

»فرع لشركة محلية«
إلى  الطلبات«  توصيل  لخدمات  »السيف  من  التجاري  االسم  تغيير  تم 

»كومفرت زون لتوصيل الطلبات - فرع الشارقة - فرع ١«
عماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا 
اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن بالنشر تنازل / بيع

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

الكاتب العدل

عبداهلل بن زايد يعزي هاتفيًا وزير خارجية 
الكونغو الديمقراطية بضحايا الهجوم اإلرهابي

تقــدم ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايــد آل نهيان وزير الخارجيــة والتعاون 
ــتوف  ــي كريس ــى معال ــاة إل ــادق المواس ــازي وص ــص التع ــي بخال الدول
لوتونــدوال أبــاال نائــب رئيــس الــوزراء ووزير خارجيــة جمهوريــة الكونغو 
ــة  ــي قري ــع ف ــذي وق ــي ال ــوم اإلرهاب ــا الهج ــي ضحاي ــة ، ف الديمقراطي

كيشــيش شــرقي البــالد.
ــك خــالل  ــي وذل وأدان ســموه واســتنكر بشــدة هــذا الهجــوم اإلرهاب
اتصــال هاتفــي مــع معالــي كريســتوف لوتوندوال أبــاال ، متقدمــا بالتعازي 
إلــى حكومــة وشــعب جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية وعائــالت الضحايا.

وأكــد ســموه رفــض دولــة اإلمــارات الدائــم لكافــة أشــكال العنــف واإلرهــاب 
ــم  ــع القي ــى م ــدول وتتناف ــي ال ــتقرار ف ــن واالس ــة األم ــى زعزع ــدف إل ــي ته الت
والمبــادئ اإلنســانية، معربــا عــن تمنياته لجمهوريــة الكونغو الديمقراطية وشــعبها 

االســتقرار واالزدهــار.وام
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التقى ســمو الشــيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيــان، عضو المجلــس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي 
جيتنــدرا  الدكتــور  معالــي  التنفيــذي، 
ــؤون  ــدي لش ــة الهن ــر الدول ــينغ، وزي س
ــا، وعــددًا  ــوم والتكنولوجي الفضــاء والعل
مــن رؤســاء وكاالت الفضــاء الدوليــة 

وقيــادات القــوات الفضائيــة المشــاركين 
فــي “حــوار أبوظبــي للفضــاء” لمناقشــة 
ســبل التعــاون فــي مجــال االســتعماالت 

الســلمية للفضــاء الخارجــي.
وبرعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة “حفظه 
اهلل”، تستضيف النسخة األولى من “حوار 

أبوظبــي للفضــاء”، الــذي ُتنظمــه وكالــة 
اإلمــارات للفضــاء، بالتعــاون مــع وزارة 
ووزارة  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة 
الدفــاع، فــي مركــز أدنــوك لألعمــال 
لغاية ٦ ديســمبر الجاري، فخامة إســحاق 
هرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل، وممثلين 
عــن أبــرز وكاالت الفضاء الدوليــة لتبادل 

اآلراء واألفــكار حــول مقومــات التنميــة 
والتطــور التــي يوفرهــا الفضــاء الخارجي 
ومناقشــة أهميــة إصدار قوانيــن ومعايير 
دوليــة جديــدة تهــدف إلــى تعزيــز فرص 

االســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجي.
حضــر اللقاء كّل من معالي ســارة بنت 
ــة للتعليــم  ــرة دول يوســف األميــري وزي

ــة، رئيســة  ــا المتقدم ــام والتكنولوجي الع
ــاء  ــارات للفض ــة اإلم ــس إدارة وكال مجل
ــي  ــا لحــوار أبوظب ــة العلي ورئيســة اللجن
للفضــاء، وســعادة ســالم بطــي القبيســي، 
المديــر العــام لوكالــة اإلمــارات للفضــاء، 
وســعادة فيصــل البنــاي، رئيــس مجلــس 
إدارة مجموعــة إيــدج، أميــن عام مجلس 

أبحــاث التكنولوجيــا المتطــورة.
وتســتمر فعاليــات “حــوار أبوظبــي 
للفضــاء” علــى مــدار يوميــن، بمشــاركة 
واســعة مــن أكثــر مــن ٣٠٠ صانــع قــرار 
ووزراء  الفضــاء  وكاالت  عــن  وممثــل 
وشــركات متخصصــة عالميــة مــن ٤7 

ــة.وام دول

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رؤساء وكاالت الفضاء الدولية 
وقيادات القوات الفضائية المشاركين في حوار أبوظبي للفضاء

مناقشة سبل التعاون في مجال االستعماالت السلمية للفضاء الخارجي

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه رؤساء وكاالت الفضاء الدولية وقيادات القوات الفضائية المشاركين في حوار أبوظبي للفضاء

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه جيتندرا سينغ بحضور سارة األميري
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خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه جيتندرا سينغ بحضور سارة األميري

خالد بن محمد بن زايد خالل لقائه رؤساء وكاالت الفضاء الدولية وقيادات القوات الفضائية المشاركين في حوار أبوظبي للفضاء
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ــة  ــس دول ــوغ رئي ــحاق هرتس ــة إس ــد فخام أك
ــاح حــوار  إســرائيل خــالل كلمــة رئيســية فــي افتت
أبوظبــي للفضــاء الــذي انطلقــت فعاليــات نســخته 
األولــى اليــوم، تحــت رعايــة صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه 
اهلل” وبحضــور ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي، وســمو 
الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، عضو 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب 
أبوظبــي التنفيــذي، وعدد من معالي الــوزراء وكبار 
المســؤولين وصنــاع القــرار فــي قطــاع الفضــاء، أن 
حوار أبوظبي للفضاء، منصة عالمية مهمة وضخمة، 
تعمــل علــى تعزيــز التواصــل بيــن القــوى الفاعلــة 

والمؤثــرة فــي قطــاع الفضــاء حــول العالــم.
وقــال فخامــة الرئيــس اإلســرائيلي خــالل كلمتــه 
ــة : “  ــة العربي ــاء الســالم باللغ ــتهلها بإلق ــي اس الت
يأتــي هــذا التجمــع الضخــم لكبــار القــادة وصنــاع 
السياســات والقــرارات فــي هــذا القطــاع الحيــوي 
فــي وقتــه المناســب، حيــث يجتمعون تحــت رعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــه كل  ــُن ل ــذي ُأِك ــه اهلل”، ال ــة “حفظ ــس الدول رئي
التقديــر ألنــه قائــد صاحــب رؤيــة تنمويــة رائــدة”.

تقدم كبير
ــة إســحاق هرتســوغ عــن ســعادته  ــر فخام وعب
بحضــور هــذا الحــدث العالمــي الــذي ينطلــق مــن 
أرض اإلمــارات، مبديًا فخره بالتقدم الكبير والناجح 
لمشــروعات الفضاء اإلماراتية، وما توفره من خدمة 
للبشرية بفضل المعلومات العلمية التي نجحت هذه 
المشــروعات في رفد المجتمع العلمي العالمي بها، 
ومــن بينهــا مشــروع اإلمــارات الستكشــاف المريخ، 
ــاك شــراكة إماراتيــة إســرائيلية  مشــيرًا إلــى أن هن
فــي هــذا القطــاع وتعاونــًا مهمــًا بيــن وكالتــي فضاء 
البلديــن، آمــاًل أن يتطــور هــذا التعاون بشــكل أكبر 
ليصــل إلــى آفــاق أرحــب مــن التعــاون، وأن يكــون 

نموذجــًا ملهمــًا لكثيــر مــن الــدول األخرى.
وأشــار فخامة الرئيس اإلســرائيلي إلــى أن “حوار 
أبوظبــي للفضــاء” يعتبــر مســاهمة عالميــة تخطــط 
ــدًا  ــب األرض، بعي ــا وكوك لمســتقبل أفضــل لعالمن
عــن التنافــس والتســابق بيــن بعــض الــدول، مؤكــدًا 
أنــه بإمكاننــا اســتخدام قطــاع الفضاء لتعزيــز جودة 

حياتنــا علــى كوكبنــا، وأنــه باإلمــكان االســتفادة من 
ــة  االكتشــافات التــي توفرهــا المشــروعات الفضائي

لتعزيــز تطورنــا وإفــادة البشــرية.

فرصة استثنائية
وأفــاد فخامــة الرئيــس اإلســرائيلي بــأن الفــرص 
متاحــة بشــكل كبيــر لتعزيــز التعاون بيــن القطاعين 
الحكومي والخاص، حيث يمكن االستفادة من”حوار 
أبوظبــي للفضــاء” في هــذا الجانب، خاصــة أن ذلك 
يوفــر فرصــًا اســتثنائية الكتشــاف كل مــا يتعلق بهذا 

القطاع الواعد المســتقبلي.
وأكــد فخامتــه أن هنــاك حاجــة ماســة للتعــاون 
بشكل أوثق بين الجميع، ال سيما فيما يخص القضايا 
والتحديــات التــي تواجه كوكب األرض، وتؤثر ســلبًا 

علــى حياتنــا، مثل قضايــا التغير المناخــي وغيرها.

ثقة كبيرة
ويعــزز حــوار أبوظبــي للفضــاء، الحــدث األول 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــم، مكان ــي العال ــه ف ــن نوع م
ــاع الفضــاء،  ــي قط ــرًا ف ــي قطعــت شــوطًا كبي الت

ــي  ــي تبن ــة ف ــل دول المنطق ــن أوائ ــت م وأصبح
علومــه، حيــث تعمل على تعزيــز االقتصاد المتنوع 

القائــم علــى المعرفــة.
ويرســخ تنظيــم اإلمــارات لحــوار أبوظبــي 
ــم  ــا العال ــي يضعه ــرة الت ــة الكبي ــاء، الثق للفض
فــي قــدرات الكــوادر الوطنيــة، ويعكــس مــدى 
اإلســهامات التي تضيفها المشروعات الوطنية في 
قطــاع الفضــاء لخدمــة البشــرية وإفــادة المجتمع 

العلمــي العالمــي.
ويســعى “حــوار أبوظبــي للفضــاء” إلــى تعزيــز 

التواصــل بيــن القــوى الفاعلــة والمؤثــرة فــي قطــاع 
الفضــاء حــول العالــم، من خــالل توفير تجمــع لكبار 
ــاع السياســات والقــرارات فــي مجــال  القــادة وصن

الفضــاء علــى مســتوى العالــم.
واستشــرفت جلســات اليــوم األول والكلمــات 
الرئيســية مســتقبل الفضــاء، كمــا بحثــت التحديــات 
والفــرص المســتقبلية للقطاع، عبر حــوارات وزارية 
واجتماعــات رفيعــة المســتوى، بحثــت التعــاون 
والشــراكة لتعزيــز نمــو قطــاع الفضــاء وخدمــة 

البشــرية.وام

ــاع  ــي دور القط ــة “تنام ــت جلس ناقش
الخــاص فــي التطوير واالستكشــاف لمجال 
ــي للفضــاء  الفضــاء”، ضمــن حــوار أبوظب
الــذي انطلق اليــوم برعاية صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة “حفظــه اهلل”، دور القطــاع الخاص 
فــي استكشــاف الفضــاء، وبحثت الكشــف 
ــا  ــرص الخصخصــة، كم ــات وف ــن تحدي ع
ــى فهــم دور الحكومــات فــي  تطرقــت إل
ــف  ــاص وكي ــاع الخ ــراك القط ــز إش تعزي
ــة االبتــكار مــن خــالل  يمكنهــا دفــع عجل
ــا  ــي يواجهه ــر الت ــن المخاط ــف م التخفي

القطــاع الخــاص.
ــي  ــي الجلســة الت ــون ف ــد المتحدث وأك
شــارك فيهــا كل مــن: تومــاس ريتر منســق 
بين الوكاالت ومستشــار المدير العام لدى 
وكالــة الفضــاء األوروبية، وجان مارك نصر 
نائــب الرئيــس التنفيــذي ألنظمــة الفضــاء 
)إيرباص للدفاع والفضاء(، وجيفري مانبير 
ــة؛  ــة والفضائي ــات العالمي ــس المحط رئي
رئيــس مجلــس إدارة “فوياجــر ســبيس”، 
ــس  ــس مجل ــراج رئي ــنان دوري وراداكريش
)نيوســبيس  المنتــدب  والعضــو  اإلدارة 
ــس  ــري الرئي ــي دي ــد( وهيرف ــا ليميت إندي
والرئيــس التنفيــذي )تاليس إلينا ســبيس(، 
ــم  ــى دع ــاج إل ــي يحت ــاع الفضائ أن القط
القطــاع الخــاص ورســم آليــة مــن شــأنها 
تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن القطاعيــن 

الحكومــي والخــاص.
وأجــاب المشــاركون فــي الجلســة التي 
ــذي  ــس التنفي ــد الرئي ــك جول ــا ماي أداره
للتطويــر فــي “ريدوايــر ســبيس”، عــن 
ــن  ــتفادة م ــادة االس ــول زي ــاؤالت ح تس
ــي  ــرص الت ــة الف ــاص وماهي ــاع الخ القط
مــن الممكــن أن يقدمهــا فــي ظــل الثــورة 
ــتعراض  ــب اس ــة، بجان ــة الفضائي الصناعي
تجربــة القطاع الخــاص في أوروبا، ومرورًا 
بتجربة دولة الهند في المشــاريع الفضائية 
وتطويــر البرمجيات وبناء قواعد الصواريخ 

واألنظمــة ذات الصلــة.
وقال توماس ريتر منســق بين الوكاالت 
ومستشــار المدير العــام لدى وكالة الفضاء 
ــة  ــورة الصناعي ــن الث ــج ع ــة: “نت األوروبي
ــو  ــاع الفضــاء، وه ــي قط ــًا ف ــوًا تجاري نم
ــدول التعــاون ودعــم  ــى ال مــا يفــرض عل
ومســاندة القطــاع الخــاص للقيــام بهمامــه 

فــي المشــاريع الفضائيــة”.
ــغ  ــن المبال ــر م ــاك الكثي ــاف “هن وأض

الماليــة تنفــق بالفعــل علــى مشــاريع 
تخــص األقمــار الصناعيــة ومهــام فضائيــة 
متعــددة، وفي الوقت نفســه يفــرض علينا 
الواقــع وضــع آليــة عمــل لتعزيــز وجــذب 
االســتثمارات، وهــذا األمر يســتدعي وضع 

سياســات ومعاييــر صحيحــة”.
ــر  ــارك نص ــان م ــال ج ــه، ق ــن ناحيت م
نائــب الرئيــس التنفيــذي ألنظمــة الفضــاء 
فــي “إيربــاص للدفــاع والفضــاء”: “ بالنظر 
إلــى تجربــة القطــاع الخــاص فــي أوروبــا 
قبــل ١٠ ســنوات فقــد شــارك فــي تطويــر 
برمجيــات خاصة باألقمار الصناعية، إضافة 
إلى امتالك شــركات خاصــة ألقمار صناعية 
بغــرض االستكشــاف وهــي تتمتــع بجــودة 
عاليــة مــن حيــث دقــة الصــور والوضوح”.

ولفــت إلــى أن مســؤوليات القطــاع 
الخاص تتمثــل في تلبية احتياجات العلماء 
والمســتهلكين وليــس فقــط الشــراكة مــع 

الجهــات الحكوميــة.
وأضاف “ليس لدي شــك في أن القطاع 
الخــاص ســيكون أكثــر ازدهــارًا مســتقباًل، 
وســيمتلك محطــات فضائيــة دوليــة، إلــى 
جانــب األنشــطة والمشــاريع التي يســاهم 
فيهــا في الوقت الراهن، ومن أجل تحقيق 
هــذا الطمــوح يجــب العمــل يــدًا بيــد مــع 

الجهــات الحكومية والشــركات الناشــئة”.
مــن جانبــه أجاب جيفــري مانبير رئيس 
ــس  ــة؛ رئي ــة والفضائي ــات العالمي المحط
مجلس إدارة “فوياجر ســبيس” عن تساؤل 
حــول دور الحكومــات في دعم االســتثمار 

فــي الفضــاء وكيفيــة االســتفادة من محطة 
الفضــاء األمريكيــة )ناســا( وقــال: “منذ ١5 
عامــًا مضــت لــم نكــن نتوقع الوصــول إلى 
هــذه النتائــج المتعلقــة بمشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي هــذا االســتثمار وقــد التزمت 
الحكومة األمريكية بتشــجيع االســتثمارات 

الخاصــة وأيضــًا دعــم وكاالت الفضاء”.
مــن جهته قــال راداكريشــنان دوريراج: 
يتمثــل التحدي الذي يواجه القطاع الخاص 
فــي توفيــر التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة 
ــا  ــوادر البشــرية بأحــدث م ــب الك وتدري

توصــل إليــه العلــم الحديــث”.
وأضــاف “ال نســتطيع إنشــاء المركبــات 
الفضائيــة أو قواعد الصواريــخ بدون توافر 
المقومات إلنجاح هذا المشاريع المتقدمة، 
ولذلــك يجــب توافــر شــراكات بيــن جهات 
متعــددة وبغــرض بنــاء وتطويــر مشــروع 

ــي ما”. فضائ
ــذي  ــور ال ــى التط ــراج إل ــت دوري ولف
تحظــى به بالده في قطاع الفضاء، مشــيرًا 
ــة  ــا بصــدد إطــالق أقمــار صناعي ــى أنه إل
جديــدة خــالل العاميــن المقبليــن واطالق 
رحــالت استكشــافية، معتبــرًا تجربة بالده 
فــي القطاع الفضائي من التجارب الناجحة 

ــول العالم. ح
ــس  ــري الرئي ــي دي ــر هيرف ــدوره ذك ب
والرئيــس التنفيــذي فــي “تاليــس إلينــا 
ســبيس”، أن الشــراكة بيــن القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص تســتوجب آلية تهدف 
إلى توفير أنشــطة فضائية بتكلفة أقل.وام

ناقشت جلسة “ضمان أمن أصول قطاع 
الفضــاء الوطنــي”، ضمــن حــوار أبوظبــي 
للفضــاء الــذي انطلق اليــوم برعاية صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
رئيس الدولة “حفظه اهلل”، تقييم المشــهد 
المتغير لعمليات الفضاء الدولية، والحفاظ 

علــى عمليــات فضائية مســتدامة وآمنة.
وأكد المتحدثون في الجلسة التي شارك 
فيهــا كل مــن ســعادة الدكتــور محمد حمد 
الكويتي رئيس مجلس األمن السيبراني في 
حكومــة دولــة اإلمــارات، والدكتــور روبــن 
جيــس مديــر معهد األمــم المتحدة لبحوث 
نــزع الســالح، والعميــد تيــري بالنــك نائب 
قائــد قيــادة الفضــاء الفرنســية، وجون دي 
هيــل نائــب مســاعد وزيــر الدفاع لشــؤون 
الفضــاء والدفاع الصاروخي بــوزارة الدفاع 
األمريكيــة، والعقيــد كازوكــي تامــاي قائــد 
العمليــات الفضائيــة بقــوة الدفــاع الذاتــي 
الجويــة اليابانيــة، علــى ضــرورة وضــع 
سياســات دولية وتشريعات تضمن الحقوق 
ــراكات  ــور الش ــاء، وتط ــال الفض ــي مج ف
الدولية بهدف اســتدامة األنشطة الفضائية، 
داعيــن إلــى تقاســم الخبــرات مــع الــدول 
الناشــئة في القطــاع وإتاحــة الحصول على 
البيانــات بســهولة وفــي الوقــت المناســب 
ــوم  حتــى تتمكــن مــن االســتفادة مــن عل

ــا الفضاء. وتكنولوجي
وأجــاب المشــاركون فــي الجلســة التــي 
أدارهــا ويليــام ألبيركي مدير االســتراتيجية 
والتكنولوجيــا وبرنامــج الحــد مــن التســلح 
في المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 
ــر  ــن تســاؤالت حــول تأثي ــن، ع ــي برلي ف
التحديات السياسية على القيادات الفضائية، 
ومــا هــي الفــرص والتحديــات الناتجــة عن 

إنشــاء قــوات فضائية.
ــد  ــد حم ــور محم ــعادة الدكت ــال س وق
الكويتي : “تبوأت اإلمارات المركز الخامس 
عالميــًا في مجــال األمن الســيبراني، عالوة 
علــى تحقيق العديد من اإلنجازات العلمية 
ــخ،  ــى المري ــول إل ــا الوص ــة منه والصناعي
ــة  ــتراتيجيتها الرامي ــار اس ــي إط ــك ف وذل
إلــى المســاهمة فــي خدمــة اإلنســانية 

واســتدامة البيئــة”.
وأضــاف ســعادته: نحتــاج إلــى تضافــر 
الجهــود مــن أجــل إرســال بعثــات مهمــة 
وكبيــرة الستكشــاف الفضاء، كمــا أن هناك 
حاجــة ماســة للبــدء فــي وضــع سياســات 
دوليــة وتشــريعات مــن أجــل حكومــة 

الفضــاء، ومــن ثــم تأتــي مرحلــة بنــاء 
ــوادر البشــرية،  ــدرات والك ــات والق التقني
األمــر الــذي يرســخ بيئــة آمنــة ومســتدامة 
للجميع، باإلضافة إلى ضرورة التعاون بين 
الدول لتوقيع الشراكات االستراتيجية، سواء 
كانــت فــي الصناعــات المرتبطــة بالفضــاء 
أو أكاديميــًا، أو فــي القطــاع الخــاص الــذي 
يجــب أن يطــور نظامًا للحوكمــة والمراقبة 
بطريقــة فعالــة تــؤدي إلــى زيــادة حصتــه 

فــي هــذا القطــاع.
مــن جانبــه قــال العميــد تيــري بالنــك : 
“تتولى القوة الفضائية الفرنســية مسؤولية 
ــة  ــات لتلبي ــة والسياس ــات الفضائي العملي
االحتياجــات الوطنيــة، وبنــاء عالقــات مــع 
الدول للتدريب واكتساب المهارات، حيث 
نســعى إلى تطوير شراكاتنا بهدف استدامة 
األنشــطة الفضائيــة، لذلــك نعمــل برفقــة 
ــة  ــدرات المراقب ــر ق ــى تطوي ــركائنا عل ش
ومشــاركة البيانــات ونقلهــا، ونعمــل معهم 
ــر لســلوكيات  ــى تأســيس معايي ــك عل كذل
الفضــاء وتطويــر الثقة بين الدول الناشــطة 

فــي هــذا القطــاع”.
مــن جهتــه أكــد جــون دي هيل ، ســعي 
الواليــات المتحــدة إلى التنوع فــي المجال 
العسكري ومجال المعلومات، مشددًا على 
ــس  ــد التناف ــدة ال تري ــات المتح أن الوالي

والتنــازع حــول الفضــاء.
الحــروب  ننقــل  أال  علينــا  وتابــع: 
ــى الفضــاء،  ــي األرض إل ــي تحــدث ف الت
بــل علينــا االســتفادة منــه لصالــح األمــم 

جميعــًا، وهــذا يدفعنــا إلــى العمــل معــًا 
والتعــاون المشــترك الســتحداث أنظمــة 

ــودًا. ــة وصم ــر مرون ــدات أكث ومع
ولفت إلى أن الواليات المتحدة تســعى 
إلــى تحقيــق المزيد من االســتقرار، ووضع 
مبادئ استراتيجية خاصة متعلقة باالستقرار 
العسكري، مشيرًا إلى أن المرونة والصمود 
يعتبــران أحد األصول األساســية التي تدفع 

نحو نجــاح قطاع الفضاء.
مــن جهتــه، أكد العقيــد كازوكــي تاماي 
أن هنــاك تطــورًا كبيــرًا علــى مســتوى عاٍل 
فيمــا يتعلــق بعمليات النقــل الفضائي على 
مســتوى العالم، كمــا الحظنا أن هناك دواًل 
عــدة تضــخ اســتثمارات كبيــرة فــي إطــار 
السعي نحو كفاءات بشرية تستطيع العمل 
وقيــادة قطــاع الفضــاء، وبالطبع ستســاهم 
تلــك الجهــود في ضمــان اســتدامة الفضاء.

مــن جانبــه يــرى الدكتــور روبــن جيــس 
مديــر معهــد األمــم المتحــدة لبحــوث نزع 
ــات  ــاك عــددًا مــن التحدي الســالح، أن هن
التــي يواجهها العالم فــي مجال الفضاء من 
بينها االســتخدام السلمي للفضاء الخارجي، 
مؤكــدًا أن األمم المتحدة تلعب دورًا كبيرًا 
كونهــا مركــزًا يجمــع كافة الجهــات الفاعلة 
وأصحــاب المصلحــة للتفكير في وضع نهج 
ــن  ــاص م ــي والخ ــاع الحكوم ــن القط يمك
العمــل معــًا لتكريــس االســتخدام الســلمي 
للفضاء الخارجي، وأيضًا لالســتفادة وتبادل 
الخبــرات ولوضــع السياســات التــي تهــدف 

لمصلحــة الجميع.وام

خالل كلمة رئيسية في افتتاح حوار أبوظبي للفضاء..

الرئيس اإلسرائيلي: محمد بن زايد قائد صاحب رؤية تنموية رائدة
إسحاق هرتسوغ: حوار أبوظبي 
للفضاء يتيح فرصًا لتعزيز تعاون 

القطاعين الحكومي والخاص

حوار أبوظبي للفضاء مساهمة 
إماراتية عالمية تخطط لمستقبل 

أفضل لعالمنا وكوكب األرض

فخور بالتقدم الكبير لمشروعات 
الفضاء اإلماراتية وما توفره من 

معلومات تخدم البشرية 

نأمل تطور التعاون في قطاع الفضاء 
بين اإلمارات وإسرائيل ليكون 
نموذجًا ملهمًا لكثير من الدول

خالل جلسة رئيسية ضمن »حوار أبوظبي للفضاء«
قيادات ورؤساء شركـات فضـاء في القطاع الخاص: تعزيز 
الشراكات يدفع عجلة التطوير واالبتكار في قطاع الفضاء

خالل جلسة »ضمان أمن أصول قطاع الفضاء الوطني« ضمن حوار أبوظبي للفضاء

قيادات القوات الفضائية يدعون إلى سياسات دولية وتشريعات 
تضمن العدالة في استكشاف الفضاء

مستشار المدير العام في وكالة الفضاء األوروبية: يجب دعم 
القطاع الخاص للقيام بهمامه في المشاريع الفضائية

 رئيس مجلس األمن السيبراني لحكومة اإلمارات: نحتاج إلى 
سياسات دولية جديدة وتشريعات تساهم في حوكمة الفضاء

رئيس المحطات العالمية والفضائية: الحكومة األمريكية 
تشجع القطاع الخاص لالستثمار في الفضاء

نائب قائد قيادة الفضاء الفرنسية: تجاوز تحديات الفضاء يكمن 
في التعاون على أساس العدالة وبعيدًا عن أي حسابات أخرى

رئيس مجلس إدارة »نيوسبيس إنديا ليميتد«: يجب توافر 
شراكات بين جهات متعددة لبناء مشروعات الفضاء

قائد العمليات الفضائية في اليابان: هناك حاجة ماسة لتعزيز 
الوعي بأهمية قطاع الفضاء في تطوير جودة الحياة

رئيس »تاليس إلينا سبيس«: الشراكة بين القطاعين الحكومي 
تهدف إلى توفير أنشطة فضائية بتكلفة أقل

مدير معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح: أهمية توفير 
البيانات بتكلفة قليلة وفي الوقت المناسب ودون تمييز

نائب الرئيس التنفيذي في »إيرباص للدفاع والفضاء«: مسؤوليات 
القطاع الخاص هي تلبية احتياجات العلماء والمستهلكين

نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الفضاء والدفاع الصاروخي األمريكي: 
نحتاج الستحداث أنظمة أكثر مرونة وصمودًا
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ناقشــت جلســة “الجغرافيــا السياســية الجديــدة 
للفضــاء”، ضمن حوار أبوظبــي للفضاء الذي انطلق 
اليوم تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل”، عددا 
مــن المحــاور المهمــة وذات األولويــة فيمــا يتعلــق 
بمســتقبل هــذا القطــاع الواعــد، وطرحــت العديــد 
مــن األســئلة التــي ســعى المتحــاورون إلــى البحث 
عــن إجابــات عليهــا، ومنهــا: “كيــف يمكــن تعزيــز 
القانــون الدولــي لالســتفادة مــن قطــاع الفضــاء؟” 
ــرت عــودة الســباق نحــو الفضــاء ســلبًا  و”هــل أث
علــى عمــل مكتب األمــم المتحــدة لشــؤون الفضاء 
الخارجــي ولجنــة اســتخدام الفضــاء الخارجــي فــي 

األغراض الســلمية؟”.
وتطرقــت الجلســة إلــى “كيفيــة تحقيــق التوازن 
بيــن االســتخدام العــادل لألصــول الفضائيــة المهمة 
ــن  ــتراتيجية وتأمي ــة واالس ــة االقتصادي ــن الناحي م
الحمايــة الالزمــة لهــا، بالتزامن مع تحــول القدرات 

االســتراتيجية إلــى فــرص اقتصادية”.
وأكــد المتحدثــون فــي الجلســة التي شــارك فيها 
كل مــن جــورج فريدمــان المؤســس والرئيــس فــي 
)جيــو يوليتيــكال فيوتشــرز(، وبيتــر راونــد رئيــس 
الجمعيــة الملكية للطيران، وســعادة عمران شــرف 
مســاعد وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولي لشــؤون 
العلــوم والتكنولوجيــا المتقدمة، رئيــس لجنة األمم 
المتحــدة لالســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي 
“كوبــوس”، وويليــام ألبيركــي مديــر االســتراتيجية 
والتكنولوجيا وبرنامج الحد من التســلح في المعهد 
الدولــي للدراســات االســتراتيجية فــي برليــن، ونيل 
موريسيتي مساعد العميد لشؤون السياسات العامة 
في كلية العلوم الهندســية من كلية لندن الجامعية، 
والدكتــورة انيتــا ناندينــي مديــر دائــرة الفضــاء في 
ــه حــان  ــى أن ــة، عل ــة أبحــاث الفضــاء الهندي وكال
الوقــت للتعــاون بيــن الــدول التــي لديهــا برامــج 
فضائية وعددها قرابة 7٠ دولة واســتغالل القدرات 
الفضائيــة بالشــكل الصحيــح لصالــح كوكــب األرض، 
بجانــب تســخير الفضاء الذي يمكــن أن يقدم حلواًل 
ناجحــة لمشــاكل التغيــرات المناخيــة، وتعزيز دور 
التجــارة ورجــال األعمــال كشــركاء اســتراتيجيين، 
ــي  ــم العمــل الفضائ ــى صياغــة لتنظي والوصــول إل
بيــن الــدول التــي لديهــا برامــج مــن أجــل وقــف 
ســباق التســلح، ومواجهــة تحديات عديــدة، أبرزها 

ــام الفضائي. الحط
وأجــاب المشــاركون فــي الجلســة التــي أدارهــا 
ــار  ســتيفن ســاكور الصحفــي ومقــدم نشــرات أخب
فــي “بــي بــي ســي” كذلــك عــن تســاؤالت حــول 

تغيــر آليــة المنافســة الفضائيــة.
وقــال ســعادة عمــران شــرف إنــه مــع التطورات 
التقنيــة تتغيــر الخارطــة الجيوسياســية والصعوبــات 

والتحديات، فالفضاء جزء من العلوم والتكنولوجيا، 
وأفضــل طريقــة لتخطــي التحديــات الجيــو سياســية 

اعتمــاد مبدأ الشــفافية.
ــا  ــاء له ــا الفض ــعادته: إن تكنولوجي ــاف س وأض
ــة  ــداف التنمي ــذ أه ــريع تنفي ــي تس ــر ف دور كبي
فــي دولــة اإلمــارات، كمــا أن الدولــة تتبــع أقصــى 
معاييــر الشــفافية فــي برنامجها الفضائــي، وبيانات 
مســبار األمــل تتــم مشــاركتها علــى نطــاق واســع 
عالميــًا”، مؤكــدًا أن “اإلمــارات تعمــل علــى تطويــر 
العلــم واالقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة، وخلــق 
جيــل طمــوح فــي مجــال تقنيــات وقطــاع الفضــاء، 
وتحــرص علــى تعزيز وترســيخ الشــراكات والتعاون 

ــي  ــة ف ــة الفاعل ــة والعالمي ــتثمارات اإلقليمي واالس
صناعــة الفضــاء، مــن أجل تحقيــق النمو المســتدام 

وتحقيــق صالــح جميــع البشــر”.
وأكــد شــرف علــى أن هنــاك قضايا مهمــة تنتظر 
قطــاع الفضــاء وفــي مقدمتهــا التعامــل مــع البيئــة 
والمنــاخ وتطوير التقنيات كأداة لتحقيق المشــاريع 

التنموية.

سباق التسلح الفضائي 
ــال جــورج فريدمــان إن الصــراع العســكري  وق
الفضائــي قد تراجع بشــكل كبيــر، وانخفضت حدته 
لكنــه لــم يختــف من الوجــود بيــن الــدول الكبرى.

وأضاف “هناك مكاسب للبشرية ويمكن للجميع 
أن يتعــاون مــن أجلها وأبرزها تأكيــد أبحاث علمية 
ــود  ــر، ووج ــطح القم ــى س ــاه عل ــود مي ــى وج عل
كوكب مشــابه لألرض خارج المجموعة الشمسية”.

وتابــع “نحــاول أن نفعــل مــا فــي وســعنا لمنــع 
ســباق التســلح الفضائــي فــي العالــم، وخلــق تناغم 
ــدة  ــم الفائ ــاون وتعظي ــة التع ــي حــول أهمي عالم

العلميــة والتجاريــة لقطــاع الفضــاء”.
مــن جانبــه شــدد بيتــر راونــد رئيــس الجمعيــة 
الملكيــة للطيــران علــى أهميــة التعاون بيــن الدول 

ووقــف حــدة ســباق التســلح الفضائــي.
وقــال “ لــو نظرنــا إلــى رحــالت الفضــاء ســنجد 

أنها بدأت ألهداف عســكرية، ويجب أن نعترف ان 
الفضــاء للجميــع، وان هنــاك فرصًا لو تم اســتغاللها 

ســتعم حتمــًا بالنفع علــى الجميع “.
وأضاف “يجب اســتغالل العامل التجاري وتعزيز 
دور القطــاع الخــاص، مــع وجــود آلية وحــل لعالج 

التحــدي فيما يتعلق بالحطــام الفضائي”.
مــن جهتــه قــال ويليــام ألبيركــي: “نحتــاج إلــى 
وعــي بخصــوص الحطــام الفضائــي وتنظيــم العالقة 
بيــن الــدول األعضــاء على أن تتم في ســياق عالمي 

وليســت بشــكل فردي”.
ــى  ــل موريســيتي عل ــد ني ــي ذات الســياق أك ف
أهميــة تســخير الفضــاء فــي حــل مشــاكل التغيرات 
المناخيــة، وصياغــة تعــاون دولي فعــال يضمن حل 

هــذه المســألة التــي تــؤرق العالــم.
بدورهــا، دعــت انيتــا نانديني إلــى تنظيم العمل 
الفضائــي بيــن الــدول التــي لديهــا برامــج مــن اجل 
وقف ســباق التســلح، ومواجهة مشاكل عدة أبرزها 

الفضائي. الحطام 
ــدة  ــة جي ــاء منص ــي للفض ــوار أبوظب ــر ح ويوف
لمناقشــة كافــة التحديــات التــي تقــف أمــام هــذا 
القطــاع، حيــث مــن المتوقــع أن يشــهد عــددًا مــن 
المشــاريع والمبادرات واألفكار غيــر التقليدية التي 
ســتجعل من القطــاع صناعة جاذبة تعزز االســتثمار 

فيــه لخدمــة التنميــة المســتدامة الشــاملة.وام

 خالل جلسة »تأثير الفضاء على الوضع الجيوسياسي« ضمن حوار أبوظبي للفضاء
صناع قرار وسياسات في قطاع الفضاء: حان الوقت للتعاون 

بين الدول التي تملك برامج فضائية لصالح كوكب األرض

 أكد ســعادة فيصل البنــاي، األمين العام 
ــورة  ــا المتط ــاث التكنولوجي ــس أبح لمجل
ATRC فــي اإلمارات، أن القيادة الرشــيدة 
لدولــة اإلمــارات تتابــع عــن كثــب التطــور 
التكنولوجــي فــي كافــة القطاعــات وعلــى 
رأســها الفضاء وكذلك آخر المستجدات في 
كافــة المبــادرات والبرامــج الخاصة بالتطور 
التكنولوجــي والتقني، األمر الذي يعزز بناء 
القدرات والتسارع ويرسخ الشراكات الدولية 

لخدمــة المجتمعين المحلــي والعالمي.
وقال سعادته خالل مقابلة رئيسية ضمن 
فعاليــات اليــوم األول مــن حــوار أبوظبــي 
للفضــاء الذي انطلــق اليــوم برعاية صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” : “ إن دولــة 
اإلمــارات تعيــش حاليــًا عصــراً متقدمــًا في 
مجــال التكنولوجيــا المتطــورة بفضل البنية 
التحتية المتطورة واالهتمام الكبير باألبحاث 
والتطوير وعقد الشــراكات الدولية للوصول 
ــز التطــور  ــة لتعزي ــى األهــداف المطلوب إل
التكنولوجــي فــي كافــة المجــاالت وخاصــة 

القطــاع الفضائي”.
وأضــاف ســعادته خــالل المقابلــة التــي 
أدارتهــا الصحفيــة والمذيعة إيمــا برين، أن 
مجلس األبحاث يركز على استقطاب أفضل 
المواهب العالمية ودعم الكفاءات الوطنية 
اإلماراتيــة والتركيــز علــى حــل التحديــات 
التــي يمكــن أن يواجههــا األفــراد في مجال 
ــوم،  ــن الي ــدءاً م ــتقباًل ب ــا مس التكنولوجي
باإلضافــة إلــى تعزيــز اقتصــاد المعرفــة في 

دولــة اإلمــارات وتصديــره خــارج الدولــة.
وأكــد ســعادة فيصــل البنــاي أن إنشــاء 
المجلس جاء بهدف تدشــين بيئة اقتصادية 
مــن خــالل الشــراكات الدوليــة التي تســرع 
برامــج األعمــال، باإلضافة إلــى تطوير نظام 
بيئــة العمل المحلية لدعم وتطوير البحوث 
المختلفــة، مشــيراً إلــى أن هناك ٦ مجاالت 
بحث رئيسية بمجلس األبحاث منها الصحة 

والطعــام والنقل وقطــاع الفضاء.
وأضاف أن المجلس خالل عامين ونصف 
العام منذ تأسيســه أنشــأ مراكز أبحاث عدة 
تختــص بالطاقــة والتواصــل اآلمــن بجانــب 
ــًا  ــاك ١٤٠ باحث ــة األخــرى، وأن هن األنظم
وباحثــة من دولة اإلمارات تم اســتقطابهم، 
باإلضافة إلى االستفادة من خبراتهم السابقة 

في مجــال التكنولوجيا المتقدمة.
ــس أبحــاث  ــن العــام لمجل وأشــار األمي
التكنولوجيــا المتطورة إلى أن المجلس بدأ 
عند تأسيسه بمنح الترخيص لمنتجين، الفتًا 
إلــى أنــه خــالل العــام المقبــل ٢٠٢٣ ســيتم 
إطــالق ٤ منتجــات مــن العمــالت الرقميــة 
المتقدمــة وتقديــم حلول مبتكــرة للفضاء.

وأضاف ســعادة البنــاي: “ لدى المجلس 

شــراكات مــع أكثــر مــن ٣5 مركــزاً بحثيــًا 
حــول العالم لتمويل البرامج المختلفة التي 
تختــص باألنظمــة البيئيــة”، مشــيراً إلــى أن 
هنــاك أكثــر مــن ١٣5 بحثًا قدمهــا المجلس 

ترتكز علــى التكنولوجيــا الحديثة”.
وأكــد أن المجلــس يعــد واحــداً مــن ٣ 
مراكــز تــم تأسيســها بجانــب مركــز الطاقــة 
والتشفير لدعم وتنمية القدرات والمواهب 
ــاء  ــع وكاالت الفض ــاون م ــة بالتع الفضائي
والشــركاء االســتراتيجيين لتقديــم الحلــول 
التكنولوجيــة، الفتــًا إلــى أن التركيز الحالي 
ــى المالحــة  ــم عل ــن خــالل األبحــاث يت م
ــة  ــعار الفضائي ــة االستش ــة وأنظم الفضائي
وجميع التكنولوجيــات التي يحتاجها قطاع 
الفضاء في البعثات الفضائية المستقبلية.وام

أكد سعادة سليمان آل علي الرئيس التنفيذي 
للشؤون التجارية في شركة الياه سات لالتصاالت 
الفضائية “ياه سات” ان الشركة تقوم حاليًا 
ببناء أقمار صناعية جديدة، لكسب الخبرات 
الدولة،  الفضاء في  وتعزيز قطاع  الفريدة 
ثريا  مشروع  إطالق  سيتم  أنه  إلى  مشيراً 
٤ خالل األعوام المقبلة، عالوة على إطالق 
حقيبة منتجات تعتبر األكبر من نوعها في 
مجال التنقل الفضائي، ستتضمن الكثير من 

األفكار اإلبداعية.
جاء ذلك خالل مقابلة رئيسية عقدت ضمن 
أجندة أعمال اليوم األول من حوار أبوظبي 
للفضاء الذي انطلق اليوم برعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

“حفظه اهلل”.
وتطرق آل علي خالل الجلسة التي أدارتها 
اإلعالمية إيما برين، إلى جهود الشركة في 
بناء القدرات في هذا المجال الواعد، قائاًل: 
برؤية  الياه سات  بدأنا في عام ٢٠١7 في 
تركز على أن يكون لدينا نظام قمر صناعي 
متطور في دولة اإلمارات، ونجحنا بالفعل 
في ذلك داخل الدولة وخارجها، واليوم نقوم 
بتشغيل شرائح مختلفة داخل السوق، عالوة 
على قيادة خدمات “الساتاليت” بشكل عام 
في عدد كبير من الدول عالميًا، حيث أصبحنا 
من الدول الرائدة الخاصة بتوفير خدمات 

األقمار الصناعية.
وفيما يتعلق بالخبرات التي كونتها الياه 
كانت  أضاف:  عامًا،   ٢5 مدار  على  سات 
الخطوة األولى إطالق القمر الصناعي الثريا 
٣، ومن ثم قمنا بالعمل مع عدة جهات من 
بينها وكالة اإلمارات للفضاء، وجامعة خليفة 
للعلوم والتكنولوجيا التي دشنت مركز االبداع 
والتميز الفضائي في الجامعة، وأطلقت برنامج 
الماجستير الخاص بهندسة الفضاء، والذي يعد 
األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط، 
وأسفر عنه تخريج ٣٦ خريجًا حامين لدرجة 
البكالوريوس في هندسة الفضاء، منهم ٢٠ 
الماجستير لالطالع  استكملوا دراسة  طالبًا 

أكثر حول مجال الفضاء.

واستعرض آل علي إنجازات برنامج “النمو” 
الذي أجرته الياه سات حاليًا، بهدف تحديد 
اإلمكانيات القيادية داخل المؤسسة وبناء عليه 
االرتقاء بمعارفهم وإمكانياتهم، للتمكن من 
قيادة المشروعات في المستقبل، منوهًا إلى 
أن مواطني دولة اإلمارات يمثلون ٦٠% من 
المناصب القيادية داخل الياه سات، جميعهم 

حازوا البرنامج.
وضمن المشروعات الكبيرة التي تقوم بها 
المؤسسة أشار إلى أن “الياه سات” تقوم حاليًا 
ببناء أقمار صناعية جديدة، لكسب الخبرات 
الفريدة التي يجب أن يخوضها فريق العمل، 
مشيراً إلى أنه في عام ٢٠١8 تم إنشاء مكتب 
إدارة المشروعات، الذي يتم من خالله التواصل 
الجهات المصنعة، لكسب مزيد من الخبرات 

الفريدة من نوعها.
وأضاف: أنجزنا شراكة مع ١5٠ دولة على 
مستوى العالم، ولدينا مكتب في سنغافورة 
لتدعيم االقتراب من شركائنا، وللعمل على 
الفضاء،  بقطاع  الخاصة  االحتياجات  فهم 
كما أن جهودنا وخبراتنا على مدار السنوات 
والمشاريع الرقمية التي تقودها الياه سات منذ 
العام الماضي ساهمت في تعزيز الشراكات 
أكبر ١٠  من  نعتبر  الفرص، حيث  وتوفير 
شركات الموفرة لألقمار الصناعية على مستوى 
العالم، عالوة على قدرتنا في توريد األنشطة 

لشركات ودول أخرى.
وأشار آل علي إلى مشروع تجريه الياه 
سات خاص بالتحديات التي تواجه الصيادين 
والمتمثلة في التواصل مع أسرهم في حاالت 
السفر الي تستمر أشهر، والتواصل مع السلطات 
في الحاالت الطارئة، حيث تم تجهيز مشروع 

قادر على التعامل مع ٢٠ ألف مركب من 
مراكب الصيادين، والحفاظ على أمن الحياة 
البحرية عبر رصد نشاطات الصيد ألسباب أمنية، 
وللتأكد من أنهم يتبعون القواعد المعمول بها

وقال قمنا بإنشاء عدد من الشركات التي 
تقوم بتصنيع المعدات والمكونات الخاصة 
ولتعزيز  الصناعية،  األقمار  عبر  بالتواصل 
األنظمة صديقة البيئية، نريد أن يكون لدينا 
مركز أبحاث متطورة، يقوم بعقد الدورات 

وتحسينها باستمرار.
وتحدث الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 
في شركة الياه سات لالتصاالت الفضائية عن 
استراتيجية النمو داخل الياه سات، مشيراً إلى 
أنها لعبت دوراً رئيسيًا مهمًا في نمو قطاع 
تصنيع الفضاء داخل دولة اإلمارات، مؤكدًا 
االستمرارية في التصنيع وتعزيز المعرفة، 
مضيفًا: “نظراً لتغير ديناميكية السوق علينا 
التحرك بسرعة للتكيف مع التقنيات المتغيرة، 
في هذا  المتعددة  الشرائح  على  والتركيز 
المجال، بما في ذلك أنظمة الذكاء االصطناعي”.

وقال : استثمرنا في شركة تسمى أيسا بتكلفة 
منخفضة لتطبيقات الذكاء االصطناعي، والتي 
سيتم إطالقها في عام ٢٠٢٣، والسوق متلهفة 
بالفعل للحصول على منتجاتها، وهناك الكثير 
من االبحاث لالطالع على أحدث مستجدات 
االقمار الصناعية، ولدينا مشروع ثريا ٤ والذي 
سيتم إطالقه في األعوام المقبلة، حيث سيفتح 
مجااًل للعديد من الدول في قطاع الفضاء، 
وسيغطي الكثير من الدول األفريقية، كما 
األكبر  تعتبر  منتجات  إطالق حقيبة  سيتم 
من نوعها في مجال التنقل الفضائي، وستأتي 

بالكثير من األفكار اإلبداعي.وام

خالل مقابلة رئيسية ضمن فعاليات حوار أبوظبي للفضاء
فيصل البناي: إطالق 4 منتجات من العمالت الرقمية المتقدمة خالل 2023

أكد تصنيفها ضمن أكبر ١٠ شركات موفرة لألقمار الصناعية عالميًا
سليمان آل علي: »الياه سات« تبني أقمارًا اصطناعية جديدة لتعزيز قطاع الفضاء في اإلمارات

عمران شرف: التحديات الجيوسياسية تتغير مع 
التقنية والفضاء جزء من العلوم والتكنولوجيا

مساعد العميد لشؤون السياسات العامة في كلية لندن: 
الفضاء يقدم حلواًل ناجحة للتغيرات المناخية

اإلمارات من الدول الرائدة في توفير خدمات األقمار االصطناعية فيصل البناي: قيادة اإلمارات تتابع عن 
كثب التطور التكنولوجي بكافة المجاالت

المجلس جاء بهدف تدشين بيئة اقتصادية 
عبر شراكات دولية تسرع برامج األعمال

المؤسس والرئيس في»جيو يوليتيكال فيوتشرز«: 
نفعل ما في وسعنا لمنع سباق التسلح الفضائي 

مدير دائرة الفضاء في وكالة أبحاث الفضاء 
الهندية: ضرورة للتنسيق لمواجهة الحطام الفضائي

60 % من المناصب القيادية في »الياه سات« يشغلها إماراتيون
المجلس يسعى الستقطاب أفضل المواهب 

العالمية ودعم الكفاءات اإلماراتية

6 مجاالت بحث رئيسية بمجلس األبحاث منها 
الصحة والطعام والنقل وقطاع الفضاء
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أكد رؤساء وكاالت فضاء وقيادات عالمية 
في القطاع في جلسة »تحالفات استكشاف 
الفضــاء.. تطــور أم ثــورة؟«، ضمــن حــوار 
أبوظبــي للفضــاء الذي انطلق اليــوم برعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولة “حفظــه اهلل”، ضرورة 
االســتفادة التجارية من المحطات الفضائية 
الدوليــة ما يدعــم تطوير القطاع، ويضاعف 
فــرص االنتقال لمرحلة جديدة مع شــركات 
السياحة الفضائية لتصبح المحطات الفضائية 

بمثابة مستوطنات للبشر.
وناقــش المتحدثــون فــي الجلســة التــي 
شــارك فيها كل من : معالي الدكتور محمد 
بن ســعود التميمي محافظ هيئة االتصاالت 
والفضــاء والتقنية )CST( بالمملكة العربية 
ــاكاوا  ــور هيروشــي يام الســعودية، والدكت
رئيــس وكالــة استكشــاف الفضــاء اليابانيــة، 
والدكتــور ســانغ ريــول لــي رئيــس المعهــد 
الكــوري ألبحاث الفضاء )KARI(، وســردار 
حسين يلدريم، مدير وكالة الفضاء التركية، 
وليونيل سوشــيه الرئيس التنفيذي لشــؤون 
الفرنســي  الوطنــي  بالمركــز  العمليــات 
ــة )CNES( وكويتشــي  للدراســات الفضائي
واكاتا رائد فضاء الوكالة اليابانية الستكشاف 
الفضاء الجوي »جاكسا«، كيفية إدارة الدول 
الموقعــة لألنشــطة التجاريــة فــي القطــاع 
الخاص واستخدام الموارد الفضائية، وإرساء 
ــن أجــل  ــوى م ــة أق ــاون دولي ــات تع عالق
استكشــاف الفضــاء واســتخدامه لألغــراض 

المدنية.
وأجاب المشــاركون في الجلســة - التي 
أدارهــا دان مورفــي مذيع ومراســل ـ«ســي 
ان بــي ســي« - عــن تســاؤالت حــول مــدى 
تأثير مؤسســات االستكشــاف الفضائي على 
عمليات التطوير، وأحدث المســتجدات من 
الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــات أرتميــس 
حــول أبــرز اإلنجازات التــي تحققت ومدى 

التقــدم الــذي تــم إحرازه.
أكــد الدكتــور محمد بن ســعود التميمي 
محافــظ هيئــة االتصاالت والفضــاء والتقنية 
ــعودية أن  ــة الس ــة العربي )CST( بالمملك
ــزز  ــاء يع ــوار الفض ــي لح ــتضافة أبوظب اس
دور اإلمــارات وريادتهــا فــي مجــال القطاع 
ــي  ــاهمة ف ــى المس ــة إل ــي باإلضاف الفضائ
معالجــة كافــة التحديــات التــي تواجــه 

هــذا القطــاع.
مــن  كبيــرًا  تحــواًل  هنــاك  إن  وقــال 
القطاعات الحكومية إلى القطاعات الخاصة 
ــة  ــن رغب ــد م ــا يزي ــال الفضــاء م ــي مج ف
المســتثمرين االستثمار في القطاع الفضائي 
ويعــزز الشــراكة الحكوميــة والخاصــة فــي 

هــذا المجــال.
وكشــف أن المملكــة العربية الســعودية 
ســتعلن عــن اســتراتيجية فضائيــة ســعودية 
جديــدة في بداية العــام القادم ٢٠٢٣، الفتًا 
إلــى ســعي الســعودية إلــى بنــاء شــراكات 
ــة  ــف اتفاقي ــق تحال ــدول وف ــع ال ــر م أكب

»ارتميس«.
وأضــاف أن هنــاك العديــد مــن روار 
ــاء  ــيصعدون للفض ــعوديين س ــاء الس الفض
العــام المقبــل ٢٠٢٣ وســتكون هنــاك أول 
ــة تصعــد للفضــاء،  ــراة ســعودية وعربي إم
مشــيرا إلى أن هناك العديد من الشــراكات 
والتعــاون الدولــي باإلضافــة إلــى التعــاون 

مــع القطــاع الخــاص.
وأشــار إلــى أن جميع المؤشــرات تشــير 
إلــى أن هنــاك رغبــة كبيــرة مــن القطــاع 
الخــاص لالســتثمار فــي الصناعــة الفضائيــة، 
ويجــب أن نكون مســتعدين لالستكشــافات 
الجديــدة فيمــا بعــد القمــر، الفتــا إلــى أن 
هنــاك أنشــطة خاصــة بمالييــن الــدوالرات 

ــاع  ــي قط ــاري ف ــتثمار التج ــق باالس تتعل
الفضــاء.

من جانبه قال الدكتور هيروشي ياماكاوا 
رئيــس الوكالــة اليابانية الستكشــاف الفضاء 
الجــوي إن اليابــان لديهــا مشــاريع تعاونيــة 
مــع أكثــر من 7٠ دولــة حول العالــم مؤكدًا 
ــن  ــف بي ــاون والتحال ــز التع ضــرورة تعزي
الدول لمعالجة كافة التحديات الستشــراف 

مســتقبل القطاع الفضائي.
وأشــار إلــى أن حــوار أبوظبــي للفضــاء 
يهــدف إلــى تحقيــق فضــاء مســتدام وخلق 
بيئــة تعاونيــة مبنيــة علــى الخبــرة والثقــة 
ــن  ــًا: »نح ــدول، مضيف ــن ال ــاون بي والتع
بصــدد االســتفادة التجاريــة مــن المحطــات 

ــة  ــا للمرحل ــا ينقلن ــة مم ــة الدولي الفضائي
التاليــة والتعــاون مــع شــركات متعــدد عــن 
ــة وأن تكــون المحطــات  الســياحة الفضائي
الفضائيــة مســتطونات للبشــر هنــاك وهــذا 
هــو الوقــت المناســب فــي تاريــخ الفضــاء 
عندمــا نســتطيع االســتفادة التجاريــة مــن 
المحطــات الفضائيــة ونســعى للمزيــد مــن 

التعــاون لتحقيــق هــذا الهــدف«.
قــال الدكتــور ســانغ ريــول لــي رئيــس 
المعهد الكوري ألبحاث الفضاء )KARI( إن 
العــام الجاري ٢٠٢٢ شــهد تطــورات عديدة 
فــي القطاع الفضائي الكــوري منها اإلطالق 
الناجح نحو القمر وفي أغسطس تم إطالق 
مشروع استكشاف الفضاء األول للهبوط في 

المــدار القمــري لتعزيــز استكشــاف الفضاء 
في المســتقبل وإرســال البعثات الفضائية.

ــة  ــوام الخمســة المقبل وأضــاف أن األع
ستشــهد مضاعفــة إطــالق العديــد مــن 
المشــاريع الفضائيــة الجديــدة وتطويــر 
وصناعــة األنشــطة الفضائيــة وفقــًا لخارطة 
ــاون  ــزز التع ــك لتع ــة وذل ــق الكوري الطري

وبنــاء الشــراكة والتحالفــات الدوليــة.
ــف  ــز التحال ــرورة تعزي ــى ض ــد عل وأك
ــة فــي مجــال الفضــاء،  والشــراكات الدولي
مشــيرًا إلــى أن هنــاك عشــرات المليــارات 
مــن الــدوالرات أنفقــت في مجــال الفضاء، 
وحصــل الجميــع علــى العديــد مــن المنافع 
والعوائــد الفضائيــة والعلميــة، األمــر الــذي 

يدعــو إلى ضــرورة التضافر من أجل تطوير 
تقنيــات الفضــاء واســتحداث أســس متينــة 
وقويــة لــه، بمــا يعــود بالنفــع علــى العالــم 
ــي شــتى المجــاالت، ال ســيما وأن هــذا  ف
القطــاع يعتبــر أحــد القطاعــات المحفــزة 

للنمــو االقتصــادي للــدول.
وذكــر ســردار حســين يلدريــم أن تركيــا 
تعد دولة ناشــئة في مجال الفضاء وتســعى 
لمواكبة التطورات في هذا المجال، مشــيرا 
إلــى أن هنــاك خطــة فضائيــة كاملة تســعى 
تركيــا إلــى تحقيقها خالل الســنوات المقبل 
تشــمل إرســال بعثــة للقمــر خــالل العامين 
المقبليــن وتصنيــع روبــوت علمــي ووضعه 

فــي مــدار القمر.
وأضــاف أن وكالــة الفضاء التركية تهدف 
إلــى اختبار التكنولوجيا المســتقبلية لتجاوز 
استكشافات الفضائية للقمر والمريخ، مشيرا 
إلــى أنــه يجــب تعزيــز التعــاون والتحالــف 
بيــن الــدول للوصــول إلــى تلــك االهــداف 

التــي تفيــد العالم.
وأكــد ليونيــل سوشــيه أن فرنســا لديهــا 
ــز  ــة لتعزي ــات الدولي ــن التحالف ــد م العدي
وتطوير الكفاءات وإرســال البعثات الخاصة 
للفضــاء والهبوط علــى مدار القمر وتصميم 

الســفن الفضائية.
وأضاف أن فرنســا بصدد بناء ٣ شراكات 
جديــدة مع الواليــات المتحــددة األمريكية 
ــي  ــتثمار ف ــة واالس ــة وصناع ــز عملي لتعزي
ــى ضــرورة  ــدًا عل ــي، مؤك ــاع الفضائ القط
ــع الكتشــاف الفضــاء  ــن الجمي ــاون بي التع

فــي المســتقبل.
وأشــار إلــى أن هنــاك العديــد مــن 
ــئة  ــركات الناش ــة والش ــاريع الفضائي المش
التــي تعمــل علــى تطويــر األنظمــة وتقديم 
مقترحــات لعمل تجارب فوق ســطح القمر 
والتي تتطلب المزيد من التعاون والشراكة 

بيــن الــدول والقطــاع الخــاص.
واســتهل رائــد الفضــاء الياباني كويتشــي 
واكاتــا كلمتــه المســجلة من محطــة الفضاء 
الدوليــة، بالثنــاء على المكانــة التي وصلت 
إليهــا دولــة اإلمارات قائــاًل: » حققت دولة 
اإلمارات في 8 ســنوات إنجازات كبيرة في 
قطــاع الفضــاء بفضــل اســتراتيجيتها التــي 
تراعــي اســتدامة القطــاع وتعاونهــا المثمــر 
مــع مختلــف الــدول مــن دون النظــر الــى 

التكتــالت » .
وأكد واكاتا أن هناك حاجة ماســة إلبرام 
تعــاون بيــن الدول المختلفة بعد أن تعاظم 
دور تطبيقــات قطــاع الفضــاء، التــي باتــت 
تحمــل حلــواًل لكثيــر مــن التحديــات التــي 
تواجــه العالــم اليــوم والتــي تعتمــد علــى 
البنــى التحتيــة لألقمــار االصطناعيــة وعلــى 
التطبيقــات الفضائيــة؛ األمــر الــذي يجعــل 
مــن تعزيــز التعــاون الدولــي أمــرًا حتميــًا 
علــى كافــة الــدول أن تعمــل على ترســيخه 
مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية 

والتصــدي للتحديــات العالمية.وام

خالل جلسة »تحالفات استكشاف الفضاء« ضمن حوار أبوظبي للفضاء
رؤساء وكاالت فضاء عالمية يؤكدون ضرورة االستفادة 

التجارية من المحطات الفضائية الدولية

محافظ هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية في السعودية: »الحوار« يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع

الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية: نحتاج لمزيد من التعاون الحكومي

رئيس الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء: حوار أبوظبي للفضاء يسعى لتحقيق فضاء مستدام وتعاون على الخبرة والثقة

مدير وكالة الفضاء التركية: تركيا تهدف إلى اختبار التكنولوجيا المستقبلية لتجاوز االستكشافات الفضائية للقمر والمريخ

رائد فضاء الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء »جاكسا«: اإلمارات حققت في 8 سنوات إنجازات كبيرة في قطاع الفضاء

رئيس المعهد الكوري ألبحاث الفضاء: الفضاء قطاع محفزة للنمو االقتصادي للدول ونحتاج الستحداث أسس متينة وقوية

أكــد معالــي الدكتــور جيتنــدرا ســينغ، 
وزيــر الدولة للفضاء والعلوم والتكنولوجيا 
فــي الهند خــالل الجلســة االفتتاحية لحوار 
أبوظبــي للفضــاء الــذي انطلقــت فعاليــات 
نســخته األولى اليــوم، تحت رعاية صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان، 
ــة، »حفظــه اهلل«، وبحضــور  رئيــس الدول
ــة  ــس دول ــحاق هرتســوغ رئي ــة إس فخام
إســرائيل، وســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
وســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان، عضو المجلــس التنفيذي إلمارة 
أبوظبــي رئيــس مكتب أبوظبــي التنفيذي، 
أن حــوار أبوظبــي للفضــاء حــدث عالمــي 
ضخــم ومنصــة ســتقدم مخرجاتهــا للعالــم 
الكثيــر مــن الحلــول التــي ستســاهم فــي 
حــل الكثيــر مــن التحديــات التــي تواجــه 

ــاع الفضاء. قط
وأضــاف معاليــه قائــاًل: دولــة اإلمــارات 
ــي قطــاع الفضــاء  ــة ف ــدول المهم ــن ال م
ــات  ــرة والنجاح ــازات الكبي ــل اإلنج بفض
ــا  ــن بينه ــروعاتها، وم ــا مش ــي حققته الت
ــخ،  ــاف المري ــارات الستكش مشــروع اإلم
وبرنامــج اإلمــارات لــرواد الفضــاء، منوهــًا 
بــأن نجاحــات دولــة اإلمــارات تضعهــا في 
مكانــة متميــزة بيــن الالعبيــن الرئيســيين 

فــي هــذا القطــاع عالميــًا.
ــاء  ــة للفض ــر الدول ــي وزي ــد معال وأك
ــا فــي الهنــد، علــى  والعلــوم والتكنولوجي
الــدور المهم الذي يشــكله »حوار أبوظبي 
للفضــاء«، الفتــًا إلى أنــه يوفر منصــة ثرية 
إلجراء الحوارات بين العلماء والمتخصصين 
ــاك حــوار  والباحثيــن، آمــاًل أن يكــون هن
ــي  ــن الحكوم ــن القطاعي ــر بي ــري ومثم ث
والخــاص مــع العلمــاء الكتشــاف الفــرص 
الســانحة لخدمة البشــرية، واالستفادة من 

المخرجــات التــي ســتنتج عنــه.
ــن  ــر بي ــاون المثم ــه التع ــن معالي وثم
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد 
فــي قطــاع الفضــاء والــذي انطلــق في عام 
٢٠١7، عبــر عــدد مــن األنشــطة، باإلضافة 
إلى المشــاركة في جمع المعلومات، األمر 
الــذي يعــزز االســتخدام اآلمــن والســلمي 
لقطاع الفضاء، ويرســخ استدامة الصناعات 
ــاون  ــة التع ــى أهمي ــيرًا إل ــة، مش الفضائي
ــع  ــى دف ــاًل إل ــن، آم ــن الدولتي ــي بي الثنائ
ــًا  الشــراكات نحــو األمــام بمــا يعــود نفع

علــى البلديــن.

وقــال معاليــه: للهنــد تاريــخ طويــل في 
قطــاع الفضــاء بــدأ منــذ 7 عقــود، حتــى 
وصلــت لمرحلــة كبيــرة مــن التطــور الذي 
نــراه حاليًا وعلى كافة المســتويات البحثية 
ــات  ــال مهم ــا إرس ــن بينه ــة، م والتصنيعي
الكتشــاف الفضــاء الخارجــي، مثــل القمــر 

والمريخ.
ــاع  ــد لقط ــز الهن ــى أن تعزي ــت إل ولف
الصناعــات الفضائيــة، والدعــم الكبير الذي 
ــر  ــه، أســهم بشــكل كبي ــة ل ــره الدول توف
فــي دفــع االقتصــاد الهنــدي نحــو األمــام، 
ــار  ــات األقم ــد مئ ــدى الهن ــأن ل ــًا ب منوه
الصناعيــة فضــاًل عــن المركبــات الفضائية، 
مؤكــدًا أنهــم يعملــون بقــوة علــى تعزيــز 
دور المشــروعات الهندية الناشئة وتمكين 

كافــة أعمالهــم.
ــرة واحــدة،  ــم أس ــينغ العال ــر س واعتب
منوهــًا بأن هذا مبدأ لطالما اعتمدته الهند 
أساســًا لسياســتها فــي هــذا الشــأن، لذلــك 
تــرى أن علــى الجميــع التشــارك والتعــاون 
ــي  ــة الت ــرص الضخم ــن الف ــتفادة م واالس
يوفرهــا قطــاع الفضــاء، معتبــرًا الهنــد من 
ــدول المهمــة فــي قطــاع الفضــاء  ــن ال بي

عالميــًا، لذلــك فإنــه يتطلــع لالســتفادة من 
مخرجات »حــوار أبوظبي للفضاء« وصواًل 
ــن المشــاركين بمــا  ــز الشــراكات بي لتعزي

يعــود نفعــًا علــى الجميــع.
وتؤكــد اســتضافة دولــة اإلمــارات لهــذا 
الحــدث العالمي الكبيــر على الدور الفعال 
ــة فــي ســبيل تســليط  ــه الدول الــذي تلعب
الضوء ومناقشــة االحتياجــات العالمية من 
القــدرات االســتراتيجية والخدمــات والبنى 
ــية  ــوارد األساس ــن والم ــة والقواني التحتي
ــخ  ــا يرس ــبة، كم ــول المناس ــاد الحل وإيج
اســتضافة أبوظبــي للحــدث مــن اإلمــارات 
بيئــة خصبــة وجاذبــة للمســتثمرين ورواد 
ــزة  ــاء، ومحف ــاع الفض ــي قط ــال ف األعم
لالســتثمارات األجنبيــة الراغبــة في دخول 

صناعــة الفضــاء.
ــاء دورًا  ــي للفض ــوار أبوظب ــب ح ويلع
ــن  ــي م ــق دول ــة تواف ــي صياغ ــًا ف حيوي
شــأنه تســريع وتيرة التعاون بيــن مختلف 
األطــراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، 
الســيما فــي ظــل التحديــات والمتغيــرات 
ــة  ــي تشــهدها المرحل ــر المســبوقة الت غي

الحاليــة.وام

شــهد حوار أبوظبي للفضاء الذي انطلق 
برعايــة كريمــة من صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل« إطــالق »مرصــد الفضــاء 
مــن أجــل المنــاخ«، وهــو مبــادرة عالميــة 
تهدف إلــى جمع الكيانات العامة والخاصة 
المشــاركة في قطاع رصد األرض، لتنســيق 
ــز االســتخدام  ــى تعزي ــة إل ــود الهادف الجه
الســلمي لتكنولوجيــا الفضاء للتصدي لتغير 
المنــاخ، وزيــادة كفــاءة تطبيقاتها من أجل 
العمــل المناخــي المســتدام والناجــح علــى 

المســتويين المحلــي والعالمي.
وقــع ميثــاق “مرصــد الفضــاء مــن أجــل 
المنــاخ” ســعادة ابراهيــم القاســم، نائــب 
مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء، وســعادة 
ليونيــل سوشــيه الرئيــس التنفيذي لشــؤون 
العمليــات فــي المركــز الوطنــي الفرنســي 

.)CNES( للدراســات الفضائيــة
ويهدف »مرصد الفضاء من أجل المناخ« 
إلــى دعم العمل المناخي العالمي، وتطوير 
القدرات لدراســة آثار تغير المناخ ورصدها 
وتخفيفهــا والتكيف معها على المســتويات 

المحلية، والوطنية، واإلقليمية، والدولية.
كمــا يهــدف المرصــد إلــى اســتغالل 
اإلمكانــات الكاملــة لتكنولوجيــات الفضــاء 
لرصــد تغيــر المنــاخ والتخفيف مــن حدته 
والتكيف معــه لتحقيق األهداف المناخية، 

وزيــادة الوعــي بفوائدهــا.
وينظم »مرصد الفضاء من أجل المناخ« 
التبــادالت بشــأن اإلجــراءات المناخية التي 
وتبــادل  الفضائيــة  التطبيقــات  تدعمهــا 
الخبــرات ومجموعات األدوات واألســاليب 
بشــأن تطبيــق تكنولوجيــا الفضــاء للعمــل 
ــات  ــتخدام الممارس ــز اس ــي وتعزي المناخ
لتحقيــق  الفضــاء  لتكنولوجيــا  الجيــدة 

األهــداف المناخيــة.
كما ينظم الميثاق الوصول إلى مجموعة 
متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة فــي قطاعي 
الفضــاء وتغيــر المناخ لتعزيــز التعاون بين 
الــوكاالت الفضائيــة والــوكاالت الحكوميــة 
والمنظمات والمؤسسات والوكاالت العامة 
الوطنيــة واإلقليمية والدولية والمؤسســات 
األكاديمية والبحثية ومنظمات ومؤسســات 

القطــاع الخاص الوطنيــة والدولية.
وقــال ســعادة إبراهيــم القاســم: »يأتــي 
إطــالق مرصــد الفضــاء مــن أجــل المنــاخ 
ــة اإلمــارات إليجــاد  فــي إطــار ســعي دول
حلــول ناجعة وفعالة للتحديات المناخية«.

وأكــد ســعادته أن دولة اإلمــارات تدرك 
خطورة التحديات المناخية وتأثيرها السلبي 

على الحياة على األرض وهو ما دعاها إلى 
المشــاركة الفاعلــة في مختلــف المنظمات 
الدوليــة واالتفاقات التــي تبحث عن حلول 

فعالة وشــاملة لحل هذه المشــكلة.
وأشــار إلــى أن دولــة اإلمــارات حريصــة 
على توظيف كافة التكنولوجيات المتطورة 
المتاحــة وتعزيــز تعاونها الدولــي من أجل 
ــلبية  ــرات الس ــات التأثي ــن تداعي ــد م الح
الناتجــة عن التغير المناخي، معتبرًا إطالق 
مرصــد الفضاء من أجل المناخ خالل حدث 
كبيــر مثــل حــوار أبوظبــي للفضــاء خطــوة 
ــة  ــارات الرامي ــدة ضمــن مســاعي اإلم جي
إلــى ترســيخ اســتدامة المســتقبل وخدمــة 

البشــرية وتعزيــز رفاهيتها.
من جانيه، قال ســعادة ليونيل سوشــيه: 
»يعتبــر الفضــاء مكانــًا مناســبًا للمســاهمة 
فــي مواجهــة التحديــات المتعلقــة بالتغيــر 
المناخــي، الــذي يعــد عمليــة طويلــة األمد 
ومــن الجيد امتــالك مجموعة مــن البيانات 
عاليــة الدقــة على فترة طويلة تســاهم في 
رفــد المراكــز العلميــة بمعلومــات تعينهــم 
على مواجهة المشكالت الناتجة عن التغير 

المناخي«.
ولفــت إلى أن الهدف من مرصد الفضاء 
من أجل المناخ توظيف كل السبل المتاحة 
مــن أجــل اســتدامة البيئــة، فغالبيــة الدول 
اليــوم ال تتبادل بياناتهــا المناخية الملتقطة 
عبــر األقمــار االصطناعيــة وهــو مــا يضيــع 
على العالم فرصة مواجهة هذه المشــكلة، 

مشيرًا إلى أن التعاون بين الدول سيساهم 
فــي تعزيــز مســاهمة القطــاع الفضائي في 
مواجهــة التحديــات التــي تواجــه البشــرية 
علــى عــدد مــن األصعــدة خاصــة البيئيــة 

واالجتماعية. واالقتصادية 
يذكــر أن حــوار أبوظبــي للفضــاء يهدف 
إلــى تعزيــز التواصــل بيــن القــوى الفاعلــة 
والمؤثــرة فــي قطــاع الفضاء حــول العالم، 
مــن خالل توفير تجمع لكبار القادة وصناع 
السياســات والقــرارات فــي مجــال الفضــاء 
علــى مســتوى العالــم، حيــث يطــرح حوارًا 
ــة  ــرز االحتياجــات العالمي ــًا يحــدد أب دولي
الالزمــة لقطــاع الفضــاء والتــي تشــمل 
اإلمكانــات االســتراتيجية واألطــر القانونيــة 
ــة،  ــة المطلوب ــى التحتي والتشــريعية، والبن
لتطويــر هــذا القطــاع وتحقيق مســتهدفاته 
بمــا يخــدم اإلنســانية ويســاهم فــي تعزيــز 

جــودة الحيــاة علــى األرض.
وهنــاك ١٩ قمــرًا صناعيًا مداريًا مســجاًل 
لــدى دولة اإلمارات، وأكثر من ١٠ أجســام 
فضائيــة جديــدة قيــد التطويــر، وأكثــر مــن 
5٠ شــركة ومؤسســة ومنشــأة فضائيــة 
عالميــة وناشــئة فــي اإلمــارات، و5 مراكــز 
بحثيــة لعلــوم الفضــاء و٣ جامعــات لتأهيل 
الكــوادر الوطنيــة ويعمــل أكثــر مــن ٣٠٠٠ 
عامــل ومهنــدس وخبيــر فــي قطــاع الفضاء 
اإلماراتي. وأصبحت اإلمارات خامس دولة 
ــخ مــع دخــول »مســبار  ــى المري تصــل إل

األمــل« مــداره فــي فبرايــر ٢٠٢١.وام

خالل كلمة رئيسية ضمن الجلسة االفتتاحية لحوار أبوظبي للفضاء
وزير الدولة للفضاء والعلوم في الهند: نتطلع إلى 

االستفادة من مخرجات حوار أبوظبي للفضاء

بموجب ميثاق وقعته وكالة اإلمارات للفضاء والمركز الوطني 
الفرنسي للدراسات الفضائية.. إطالق مرصد الفضاء من أجل المناخ
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عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في 
المجلس الوطني االتحادي، أمس، في مقر 
األمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماعًا 
برئاسة سعادة ناعمة عبداهلل الشرهان النائب 
الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، ناقشت 
خالله مشروع قانون اتحادي في شأن »مزاولة 

بعض المهن الصحية”.
شارك في االجتماع سعادة كل من ناصر 
محمد اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء حسن 
بن ركاض، وسمية عبداهلل السويدي، ومحمد 
أحمد اليماحي، وخالد عمر الخرجي، وعائشة 

محمد المال.
   وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا إجرائيًا 
انتخبت خالله بالتزكية سعادة ناعمة عبداهلل 
الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسًة 
للجنة، وسعادة ناصر محمد اليماحي مقررًا 

للجنة.

على  االجتماع  خالل  اللجنة  واطلعت 
الدراسات واألوراق الفنية المتعلقة بمشروع 
ناقشت  كما  المقارن،  والجدول  القانون 
الذي  القانون  بنود  بعض  على  تعديالتها 

يتكون من ٢٣ مادة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن 
»مزاولة بعض المهن الصحية« بحسب المذكرة 
اإليضاحية إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية 
وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية 
لهذه المهنة، ووضع األسس والمعايير الالزمة 
لممارسة المهن الصحية بما يحقق أفضل 

الخدمات الصحية ألفراد المجتمع.
وتناولت مواد مشروع القانون األحكام 
المتعلقة بالتعاريف وأهداف القانون ونطاق 
سريانه، وعدم جواز مزاولة المهن الصحية 
بدون ترخيص من الجهة الصحية، واألحكام 
المتعلقة بالشروط الواجب توافرها للحصول 

على الترخيص، وآليات استالم طلبات الترخيص 
والبت فيها وآليات التظلم من القرارات الصادرة 
برفض الطلبات وأنواع التراخيص الصادرة، 
باإلضافة إلى بيان وكون الترخيص الصادر ال 
يعفي من الحصول على التراخيص األخرى 
التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.

كما تناولت األحكام المتعلقة بالتزامات 
وأخالقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة 
الصحية، والتزام الوزارة والجهات الصحية 
بإنشاء سجل مزاولي المهنة الصحية، وتنظيم 
اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان 
مزاول المهن الصحية للياقته الصحية وحاالت 
إلغاء الترخيص، واألحكام المتعلقة باألمور 
الصحية،  المهنة  مزاول  على  المحظورة 
والجزاءات التأديبية والتظلم منها، واألحكام 
المتعلقة بالعقوبات المقررة على مخالفي 

أحكام القانون. وام

اســتقبل فخامــة إلهــام علييــف رئيــس 
جمهوريــة أذربيجان، معالي محمد عبداهلل 
القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء، 
ضمــن زيــارة لوفــد حكومــي إماراتــي إلى 
العاصمــة باكــو، تــم خاللهــا توقيــع اتفاقية 
تعاون فــي مجال تبادل الخبرات والتطوير 
الحكومــي بيــن دولــة اإلمــارات وحكومــة 
جمهوريــة أذربيجــان، فــي إطــار برنامــج 

التبــادل المعرفــي الحكومي.
ــد  ــف بوف ــام عليي ــة إله ــب فخام ورح
دولة اإلمارات، وأشاد بالعالقات والشراكة 
ــي  ــة التطــور ف ــة دائم المثمــرة واإليجابي
مختلف المجاالت، مؤكدًا ســعي جمهورية 
أذربيجــان لتعزيــز شــراكتها مــع دولــة 
ــن  ــاون بي ــاق التع ــيع آف ــارات وتوس اإلم
ــس  ــا ويعك ــي تطلعاتهم ــا يلب ــن بم البلدي
توجهاتهمــا لتطويــر التعــاون الحكومي في 
مختلــف المجــاالت والقطاعــات الحيويــة 

ذات االهتمــام المشــترك.
وأكــد محمــد القرقــاوي خــالل اللقــاء، 
أن دولــة اإلمــارات بقيــادة صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل«، وتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
ــى  ــي »رعــاه اهلل«، حريصــة عل حاكــم دب
ــتراتيجية  ــراكات االس ــرة الش ــيع دائ توس
ــم  ــدول الصديقــة وحكومــات العال مــع ال
لالرتقــاء بعمــل الحكومــات وتعزيــز حيــاة 

المجتمعات.
وقــال إن توقيــع مذكــرة التعــاون فــي 
ــع  ــة م ــرات الحكومي ــادل الخب ــال تب مج
حكومة جمهوريــة أذربيجان، يمثل محطة 
جديــدة ومهمــة لبرنامج التبــادل المعرفي 
الحكومــي الــذي أطلقتــه دولــة اإلمــارات، 
ترجمــة لــرؤى قيادتهــا بأهميــة مشــاركة 
التجــارب وقصــص النجــاح ونمــاذج العمل 
ــف مجــاالت العمــل  ــي مختل المبتكــرة ف

الحكومــي.
ــي  ــي ف ــاون الثنائ ــة التع ــز اتفاقي وترك
مجــال تبــادل الخبــرات الحكوميــة، التــي 
وقعهــا معالــي محمــد عبــد اهلل القرقــاوي 
ــي  ــوزراء، ومعال ــس ال ــر شــؤون مجل وزي
أولفــي مهدييــف رئيس الوكالــة الحكومية 
للخدمة العامة واالبتكارات االجتماعية في 
جمهورية أذربيجان، على 8 محاور تشمل: 
التميــز الحكومــي، والخدمــات الحكوميــة، 
ــية  ــة، والتنافس ــدرات الحكومي ــاء الق وبن

واإلحصــاء، والسياســات واالســتراتيجيات، 
واألداء الحكومي، والمســرعات الحكومية.

حضــر توقيــع المذكــرة ســعادة عبد اهلل 
ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس 
الــوزراء في وزارة شــؤون مجلس الوزراء، 
وســعادة محمد مراد البلوشــي سفير دولة 
اإلمــارات لدى جمهوريــة أذربيجان، وعدد 

من المســؤولين فــي حكومة أذربيجان.
ويهــدف التعــاون الثنائــي إلى مشــاركة 
وتبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحــة 
لحكومتــي البلديــن فــي مجــاالت تطويــر 
العمــل الحكومي وتحديــث منهجياته، بما 
يســهم فــي تعزيــز كفــاءة منظومــة العمل 
الحكومــي، واالرتقاء بمســتويات الجاهزية 
للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.

وأكد محمد القرقاوي أن التعاون الثنائي 
بيــن حكومتي اإلمــارات وأذربيجان يترجم 
رؤى وتوجهات قيادة دولة اإلمارات لتبادل 
المعرفــة، ومشــاركة قصــة نجــاح حكومــة 
اإلمارات التي تمّكنت خالل خمســين عامًا 
مــن تطويــر نمــوذج عمــل مــرن وفعــال، 

انعكــس إيجابــا على حيــاة المجتمع.
امتــدادًا  تشــكل  الشــراكة  إن  وقــال 
للعالقــات الوثيقة بيــن البلدين الصديقين، 
وخطــوة هادفــة لتعزيــز نمــوذج التعــاون 
اإليجابــي فــي تحديــث العمــل الحكومــي، 
ــاركة  ــرات ومش ــارف والخب ــادل المع وتب
منهجيــات العمــل المرنة واالســتباقية التي 
طورتهــا حكومتــا البلديــن، ضمــن نمــوذج 
متكامــل للشــراكة الهادفــة لتحســين حيــاة 

المجتمــع.
مــن جهته، قال ســعادة أولفي مهدييف 
رئيــس الوكالــة الحكومية لشــؤون خدمات 
المواطنيــن واالبتــكار االجتماعــي التابعــة 

لرئيــس جمهوريــة أذربيجــان: »إّن اتفاقية 
التعــاون ســيكون لها دور فّعــال في تعزيز 
التعاون بين دولتينا ومؤسساتنا الحكومية، 
ــة بيــن  خاصــة فــي ظــل العالقــات المتين
البلدين، وسنقوم بمشاركة تجربة أذربيجان 
فــي مراكــز الخدمــة »أســان« مــع الجانب 
ــارات  ــة اإلم ــا ســتقوم دول ــي، كم اإلمارات
بمشــاركة خبراتها في برنامج »المسرعات 

الحكوميــة« معنا.
وأضــاف مهدييــف: »مــن خــالل هــذا 
ــث  ــاالت التحدي ــي مج ــاء ف ــاون البّن التع
والخدمــات الحكومية وتطبيــق االبتكارات 
االجتماعيــة فــي العمل الحكومي، ســنضع 
أسســا راســخة لتطورنا المشــترك ونجاحنا 

المستقبلي.”
ــة  ــان خــالل المرحل وســتعمل الحكومت
المقبلة على تشــكيل فرق عمل مشــتركة، 
بهدف تعزيز التكامل والتنسيق الحكومي. 
وتتمتــع دولة اإلمارات بعالقات متميزة 
مــع جمهوريــة أذربيجــان، فــي المجــاالت 
االقتصاديــة والتجاريــة، وفــي قطاعــات 
الطاقة واالستدامة وغيرها، وتعد اإلمارات 
الشــريك التجــاري الرئيســي ألذربيجان، إذ 
بلــغ حجــم التبــادل التجــاري غيــر النفطي 
بيــن البلديــن نحــو ٢.٤ مليــار درهــم فــي 
عــام ٢٠٢١، مقارنــة بنحو ١.8 مليار درهم 
فــي ٢٠٢٠، فيمــا يرتبــط البلــدان بعالقات 
نشــطة من خالل االستثمارات في مشاريع 

. مختلفة
بالذكــر، أن حكومــة دولــة  الجديــر 
ــتراتيجية  ــراكات اس ــت ش ــارات وقع اإلم
ومذكــرات تعاون في التحديــث الحكومي 
مــع عــدد من الــدول في مختلــف القارات 

حــول العالــم. وام

»صحية الوطني االتحادي« تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن »مزاولة بعض المهن الصحية«

خالل استقبال الرئيس األذري لوفد حكومي إماراتي
اإلمارات وأذربيجان توقعان اتفاقية تعاون تشمل 

8 قطاعات في مجاالت التطوير الحكومي

جانب من اجتماع اللجنة 

إلهام علييف خالل استقباله محمد القرقاوي

وقع  معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي 
وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا 
سفيرينكو النائب األول لرئيس الوزراء وزيرة 
االقتصاد في أوكرانيا، أمس بيانًا وزاريًا مشتركًا 
بشأن عزم الدولتين إطالق محادثات للتوصل 
إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما.

جرت مراسم التوقيع خالل زيارة وفد 
أوكراني رفيع المستوى إلى الدولة، وتؤكد 
تعزيز  على  البلدين  حرص  الخطوة  هذه 
العالقات االقتصادية الثنائية، وتعزيز التجارة، 
وتحسين الوصول إلى األسواق، وخلق فرص 

استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة.
وتعد اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة 
المقترحة عنصرًا رئيسيًا في خطط أوكرانيا 
إلعادة تنشيط اقتصادها الوطني فور انتهاء 
األزمة الراهنة، علمًا بأن أوكرانيا ُتعد أحد 
رة للحبوب، مثل الشعير  أهم الدول المصدِّ

والقمح، إلى دول الشرق األوسط.
وقت  في  المشترك  اإلعالن  هذا  يأتي 
تشهد فيه التدفقات التجارية واالستثمارية 
القوية بين اإلمارات وأوكرانيا نموًا متواصاًل، 
حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين 
الدولتين في عام ٢٠٢١ إلى ٩٠٤.٤ مليون 
دوالر، بزيادة قدرها ٢8.٤% عن الفترة نفسها 
عام  من   %١٢.٢ بـ  وأكثر   ٢٠٢٠ عام  من 
٢٠١٩، كما بلغت االستثمارات اإلماراتية في 
أوكرانيا ما يقرب من ٢٤٣.٣ مليون دوالر 
بنهاية عام ٢٠٢١، في حين وصل إجمالي 
االستثمارات األوكرانية في اإلمارات إلى 8٤ 

مليون دوالر بنهاية عام ٢٠٢٠.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا بعد تعهدات 
التجارة واالستثمار التي تم إعالنها بقيمة 
زيارة  خالل  دوالر  مليارات   ٣ على  تزيد 
الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي إلى 

اإلمارات في فبراير ٢٠٢١.
 وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن 
السعي ألول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة 
أوروبية يعكس  اإلمارات مع دولة  لدولة 
الخارجية  التجارة  ألجندة  الواسع  النطاق 
جسور  بناء  أن  مضيفًا  للدولة،  الجديدة 
عالميين  شركاء  مع  وأقوى  أعمق  تعاون 
في  رئيسيًا  مكونًا  يعد  استراتيجيًا  مهمين 
جهود مضاعفة حجم االقتصاد الوطني بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وأعرب في تصريح لوكالة أنباء اإلمارات 
على  أوكرانيا  بانفتاح  ترحيبه  عن  »وام« 
التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة 
في هذا الوقت بعد العمل عليها ما يقرب من 
عام، معتبرًا إياها بأنها فرصة مهمة مع التطلع 
إلى التوصل التفاقية مفيدة للطرفين تسرع 
تدفق البضائع، وتؤمن سالسل التوريد، وتخلق 
المجاالت  في  المشتركة  للمشاريع  منصة 

ذات االهتمام المشترك.
وأضاف معاليه، أن االتفاقية مع أوكرانيا، 
التي تمثل وجهة اقتصادية مهمة في أوروبا 
االستثمارية  الفرص  من  مجموعة  توفر   ،
الجديدة للمصدرين والمستثمرين والمصنعين 

في الدولة، كما تتيح إمكانية وصول اإلنتاج 
الزراعي والصناعي ألوكرانيا إلى أسواق جديدة 

في آسيا وأفريقيا والشرق األوسط.
من جانبها، قالت معالي يوليا سفيرينكو، 
شاملة  اقتصادية  شراكة  اتفاقية  إبرام  إن 
بين اإلمارات وأوكرانيا سيؤدي إلى إطالق 
اإلمكانات الكاملة لتعاون البلدين في التجارة 
واالستثمار، مما يساعد مجتمعي األعمال 
فيهما على النمو عبر االستفادة من الفرص 

الجديدة.
وأضافت معاليها: »اكتسبت دولة اإلمارات 
سمعة مستحقة كمركز تجاري ولوجستي دولي 
بارز، كما تشتهر أوكرانيا بدورها كضامن 
عالمي لألمن الغذائي وقوة متنامية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات، وهذا يجعل اقتصاد 
الدولتين متكاملين، ونتطلع إلى العمل معًا 
لتعزيز التجارة واالقتصاد الرقمي، باإلضافة إلى 
التعاون في تسهيل التدفقات االستثمارية«.

من جانبه أعرب معالي تاراس كاتشكا، 
نائب وزير االقتصاد األوكراني، في تصريح 
خاص لـ«وام«، عن ترحيبه بتسريع خطوات 

اإلعالن عن تدفق التجارة بين أوكرانيا ودولة 
التجارة  اإلمارات والذي يسهم في تعزيز 
وإعطاء دفعة للعالقات التجارية بين البلدين، 
مؤكدًا على وجود تاريخ قوي من العالقات 
أن  مؤكدًا  وأبوظبي،  كييف  بين  التجارية 
ستعزز  الشاملة  االقتصادية  الشراكة  هذه 
من فرص التعاون االقتصادي وفتح أسواق 

جديدة بالمنطقة.
إطالق  حول  المشترك  اإلعالن  ويأتي 
المحادثات مع أوكرانيا عقب إبرام اتفاقيات 
الهند  اقتصادية شاملة مع كل من  شراكة 
وإندونيسيا وإسرائيل، كما تجرى جوالت 
تركيا  من  كل  مع  حاليًا  المحادثات  من 
وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا، وذلك في 
إطار برنامج االتفاقيات االقتصادية العالمية 
الذي أطلقته حكومة دولة اإلمارات ضمن 
توسيع  خطة  وتعد  الخمسين.  مشاريع 
شبكة الشركاء التجاريين للدولة جزءًا من 
االستراتيجية الوطنية للمساهمة في مضاعفة 
االقتصاد الوطني من ١.٤ تريليون درهم إلى 
٣ تريليونات درهم بحلول عام ٢٠٣٠. وام

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من تأثير 
مواقع التواصل االجتماعي على األبناء وذلك 
خالل محاضرة توعوية بعنوان »مخاطر مواقع 
التواصل االجتماعي وآثارها على األبناء«، 
الرامية  إطار جهودها  الدائرة في  نظمتها 
أولياء أمور  الوعي لدى  إلى رفع مستوى 
طالب المدارس، حول الوسائل واألساليب 
الوقائية لحماية األبناء، بما يضمن تجنيبهم 
أية مخاطر قد تنجم عن االستخدام الخاطئ 
لشبكة اإلنترنت ووسائل التواصل المتعددة.

ويأتي تنظيم تلك المحاضرة التي استهدفت 
عددا من أولياء أمور طالب مدرسة أجيال 
الدولية بمنطقة الفالح في أبوظبي، ضمن 
المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز نشر 
الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، 
بن  منصور  الشيخ  لتوجيهات سمو  تنفيذا 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
الرئاسة، رئيس دائرة القضاء  وزير ديوان 
في أبوظبي، بالتركيز على الجانب التوعوي 
بما يسهم في الحفاظ على االستقرار واألمن 

المجتمعي.
وتناولت المحاضرة التوعوية التي قدمتها 
نيابة  البدواوي، أخصائية نفسية في  هند 

األسرة والطفل بأبوظبي، ضوابط وآليات 
االستخدام السليم لمواقع التواصل، مع بيان 
دور اآلباء في حماية أبنائهم من اآلثار السلبية 
المترتبة على التعامل غير اآلمن مع اإلنترنت، 
وضمان تصحيح أي ممارسة خاطئة واتخاذ 
العمرية  المرحلة  وفق  المناسب  اإلجراء 

للطفل، بما ال يؤثر على سلوكه أو شخصيته.
كما ركزت على ضرورة اكتشاف احتياجات 
األبناء من استخدام مواقع التواصل االجتماعي، 
وإشباعها بطرق بديلة والمسؤولية الملقاة 
وفق  األبناء  تربية  في  األسرة  عاتق  على 

األسس المتينة .وام

في بيان وزاري مشترك وقعه ثاني الزيودي مع النائب األول لرئيس الوزراء األوكراني
اإلمارات وأوكرانيا تعلنان عزمهما إطالق محادثات 

للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة  

 »قضاء أبوظبي« تحذر من تأثير مواقع التواصل االجتماعي على األبناء  

اختتمــت دائــرة تنميــة المجتمــع فــي 
ــة  ــرة الطاق ــع دائ ــاون م ــي، بالتع أبوظب
فــي أبوظبــي، »ومراكــز ترخيــص العمالــة 
المنزليــة« التابعة لوزارة الموارد البشــرية 
والتوطين، برنامجا تدريبيًا للعمالة المنزلية 
حــول طــرق الحفاظ علــى الميــاه والطاقة 
فــي المنــازل، وذلــك بهدف تعزيــز الوعي 
البيئي وتشجيع أساليب الحياة المستدامة، 
حيــث تــم تنفيــذ البرنامــج فــي ١٦ مركــزًا 
مــن مراكــز »ترخيــص العمالــة المنزليــة« 

ــي أبوظبي. ف
وشــهد البرنامــج التدريبــي حضــور أكثر 
ــا  ــي جلســات أداره ــاركًا ف ــن ٣٩٠ مش م
٣٢ مدربــًا مــن »مراكــز ترخيــص العمالــة 
المنزليــة« حيــث أعرب أكثــر من ٩5% من 
المشــاركين عــن رضاهــم عــن المعلومات 
ــي  ــز الوع ــي تعزي ــا ف ــة وأهميته المقدم
ــت  ــث أثبت ــتدامة حي ــات المس بالممارس
ــر تحســنًا بنســبة ٢٣ %  ــم األث ــج تقيي نتائ
ــم  ــة ووعيه ــة المنزلي ــة العمال ــي معرف ف
ــاه  ــى المي ــة للحفــاظ عل بالعــادات الرامي

والطاقــة.
وأكــد المهندس أحمد جمعة الفالســي، 
المديــر التنفيــذي باإلنابــة لقطــاع كفــاءة 
الطاقة، أن االســتدامة مســؤولية مجتمعية 
فــي المقــام األول، لــذا فــإن توعيــة أفــراد 
المجتمــع بضرورة ترشــيد اســتهالك المياه 
والطاقة أمر أساســي للحفاظ على الموارد 
لألجيــال  توافرهــا  وضمــان  الطبيعيــة، 

القادمة.

وقــال الفالســي إن ثقافــة الترشــيد أمــر 
ضــروري لرفــع درجــات الكفــاءة فــي 
ــز  ــي تعزي ــاه والطاقــة، وبالتال قطــاع المي
االســتهالك المســؤول، وهو ما نســعى إلى 
تحقيقــه مــن خــالل العديــد مــن البرامــج 
ــى تنفيذهــا  ــي نعمــل عل ــادرات الت والمب
استجابًة لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة 
إلــى تحقيــق االســتدامة فــي الدولــة علــى 

المــدى الطويــل.
ــاح  وأضــاف الفالســي: »ســعداء بالنج
الكبيــر الذي حققناه من خالل التعاون مع 
دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ووزارة 
ــز  ــن، و«مراك ــرية والتوطي ــوارد البش الم

ترخيــص العمالــة المنزلية«.
وتأتــي هــذه المبادرة تماشــيًا مع رؤية 
أبوظبــي ٢٠٣٠ من أجــل تحقيق بيئة أكثر 
اســتدامة، وتســتند إلى دراســة استقصائية 
ــام ٢٠٢١،  ــي ع ــة ف ــرة الطاق ــا دائ أجرته
والتــي أشــارت إلــى الــدور المهــم للعمالة 
المنزليــة فــي الحفاظ علــى الطاقة والمياه 

فــي المنزل.
شــيخة  المهندســة  ســعادة  وقالــت 
الحوســني، المديــر التنفيذي لقطاع الرصد 
واالبتــكار االجتماعــي باإلنابــة فــي دائــرة 
تنميــة المجتمــع: ســاهمت دائــرة تنميــة 
المجتمــع فــي تطويــر وتنظيــم البرنامــج 
التدريبــي للمســاعدين المنزلييــن فــي 
ــي  ــال ف ــن دور فع ــم م ــا له ــي لم أبوظب
التقليل منمتوســط اســتهالك األسرة للمياه 
والطاقة، وال شــك أنه يمكننا تحقيق نتائج 

ــم  ــم وإعداده ــن خــالل تمكينه ــة م مهم
عبــر تعزيــز وعيهــم البيئــي حيــث تســهم 
هــذه العادات فــي تعزيز اســتدامة الطاقة 

وتقليــل المصروفــات الشــهرية.
ــم البرنامــج  ــم تصمي ــه ت وأوضحــت أن
ــور الرصــد الســلوكي  ــى منظ باالعتمادعل
والــذي يعتمــد علــى احــداث تغييــر فــي 
األنماط الســلوكية بما يســاهم في تحقيق 
مخرجات بيئية واجتماعية، وجدير بالذكر 
أنــه هــذا البرنامــج سيســاهم فــي تغييــر 
األنماط السلوكية بهدف وفير في استهالك 
ــن  ــت، يمك ــرور الوق ــاه بم ــة والمي الطاق
خفض الطلب المنزلي على الطاقة بشــكل 
أكبــر مــن خــالل الممارســات المســتدامة، 
بمــا في ذلك اســتخدام أجهــزة أكثر كفاءة 
فــي اســتهالك الطاقــة وإجــراء تحديثــات 

للمعــدات المنزليــة الحالية.
ــرات  ــاه والتأثي ــدرة المي ــت إن ن وقال
البيئيــة الناجمــة عن اإلفراط في اســتهالك 
الطاقــة والميــاه تعــد حقيقــة واقعــة فــي 
جميــع دول المنطقــة، بمــا فــي ذلك دولة 
اإلمارات، وأكدت أن ارتفاع النمو السكاني 
الســريع،  الصناعــي  بالتطــور  المقتــرن 
يســتدعي أنماطــًا مســتدامة الســتهالك 
ــر  ــازل، وبالنظ ــي المن ــة ف ــاه والطاق المي
إلــى نجاح المبــادرة التي تدعــم التغيرات 
الســلوكية المســتدامة، نتطلع إلى توســيع 
نطــاق المشــروع ليشــمل تدريــب العمالة 
المنزليــة فــي جميــع أنحــاء اإلمــارة وذلك 
بالتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنية. وام

»تنمية المجتمع في أبوظبي« توعي العمالة المنزلية بأساليب الحياة المستدامة  

 8 قطاعات للتعاون الثنائي الحكومي تشمل:
- التميز والخدمات والمسرعات الحكومية.
- بناء القدرات الحكومية والتنافسية واإلحصاء.

- السياسات واالستراتيجيات.
- األداء الحكومي .

اإلعالن المشترك يأتي ضمن خطط الدولة لتوسيع 
شبكة شركائها التجاريين ببرنامج االتفاقيات 
االقتصادية العالمية في »مشاريع الخمسين«

 يوليا سفيرينكو: اإلمارات اكتسبت سمعة 
مستحقة كمركز تجاري ولوجستي دولي بارز

ثاني الزيودي: السعي ألول اتفاقية شراكة 
اقتصادية شاملة مع دولة أوروبية يعكس النطاق 

الواسع ألجندة التجارة الخارجية الجديدة للدولة
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اقتصاد

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- جبار نوفي الشويلي

إلى المحكوم عليه: جبار نوفي الشويلي العنوان: إمارة الشارقة، المجاز ٣ - شارع 
االنتفاضة - برج الدره - شقة 7٠٢ - رقم هاتف ٠5٤٤85555٦ - ٠5٤٤٣٤٦٣٣8

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ مدرسة المعرفة الدولية الخاصة - في القضية المشار إليها أعاله.

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٩85٤5٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

»المدة« ١5 يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« مكلف »ين« بحضور جلسة يوم 
- الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك »م« عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0005027 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - عاطف عبدالملك محمد مصطفى

إلى المحكوم عليه: عاطف عبدالملك محمد مصطفى
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 

المنفذ بنك دبي اإلسالمي - في القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤85١٠٫٠

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007909 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
إلى المحكوم عليه: سالم بن مرزوق مرزوق بن نصيب الجابري

العنوان: مجهول مكان اإلقامة
حيث إنه قد صدر حكم ضدك لصالح المنفذ بنك دبي اإلسالمي - في 

القضية المشار إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢778١٫٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 FUCEXCIBOUNCE2022 /0001469 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - ديفاناتان الكشمي ناراسيمهان

إلى المحكوم عليه: ديفاناتان الكشمي ناراسيمهان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك أبوظبي األول بنك الخليج األول سابقًا - في القضية المشار 

إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٢٢75٠٫٠

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

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022 /0007687 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  - محكمة  االتحادية  الشارقة  بالنشر محكمة  منفذ ضده  إعالن 
المدنية - صيدلية األمان شركة ذ م م

إلى المحكوم عليه: صيدلية األمان شركة ذ م م
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ مستودع الراحة لألدوية والمعدات الطبية - في القضية المشار 

إليها أعاله.
لتنفيذ الحكم المذكور،  وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: 5١٩٢٦٫٠ درهم

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

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCICPL2022 /0004725 - أمر أداء

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- محمد عبداهلل محمد عبداهلل اليماحي

إلى المحكوم عليه: محمد عبداهلل محمد عبداهلل اليماحي
العنوان: مجهول محل اإلقامة

ضدك  عنه  صورة  المرفق  الحكم  صدر  قد   ٢٠٢٢/١١/٢٩ بتاريخ  إنه  حيث 
لصالح المدعي المنفذ بنك دبي اإلسالمي - في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 
الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٠58٠٢٫٠ درهم

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

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

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 FUCEXCIBOUNCE2022 /0001682 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- رائد كبتين الحمود الشريدة

إلى المحكوم عليه: رائد كبتين الحمود الشريدة
العنوان: اإلماراهت إمارة عجمان، منطقة الراشدية مباني نادي عجمان الطابق 

األول شقة رقم ١٠٢، رقم مكاني ٤٤١8٠٠٩٤5٢
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ عبداهلل محمد حاج جنيد، الجنسية سوري - في القضية المشار إليها 
أعاله. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 

ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: 5٩٤٩١٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 
»١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك »م« 
عن ذلك فأنت »م« مكلف »ين« بحضور جلسة يوم - الموافق - الساعة - 
أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ 

بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCICPL2022 /0004658 - أمر أداء

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: هاردان ماالكار ناني جوبال ماالكار
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد يونس شوكت علي، الجنسية هندي - في القضية 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٢٦١٢٩٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0004451 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المدنية - زيد  التنفيذ  بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة  إعالن منفذ ضده 
للسفريات ش ذ م م سلمان والى والى محمد

إلى المحكوم عليه: زيد للسفريات ش ذ م م  العنوان: إمارة عجمان منطقة الجرف الصناعية 
١ شارع الشيخ عمار بن حميد محل رقم ٢5 الطابق األرضي رقم مكاني »5٢٣5١١٣7٠٩« 

info.zaidtravel@gmail.com هاتف رقم ٩7١5٠٤٦5٠٦٢٤ البريد اإللكتروني
سلمان والى والى محمد العنوان: إمارة عجمان منطقة الجرف الصناعية ١ شارع الشيخ 
عمار بن حميد محل رقم ٢5 الطابق األرضي رقم مكاني »5٢٣5١١٣7٠٩« هاتف رقم 

 Salmanwalli2003@gmail.com ٩7١5٠٤٦5٠٦٢٤ البريد اإللكتروني
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ بنك 

رأس الخيمة الوطني - في القضية المشار إليها أعاله.
الرسم  المذكور، ودفع  الحكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  المذكور  له  المحكوم  أن  وبما 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤7٤٤٦5٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »١5« يومًا 
من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« 
مكلف »ين« بحضور جلسة يوم - الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال 
تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0004812 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: محمد عظيم عبدالحفيظ
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ يونس شوكت علي، الجنسية هندي - في القضية المشار 

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

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٩٣٠٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاله خالل »١5« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0004434 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
أحمد حسن بوالدى

إلى المحكوم عليه: أحمد حسن بوالدى العنوان: عنوانه إمارة عجمان الروضه ٢ 
شارع الشيخ عمار بن حميد بناية رقم ٩ شقة رقم ١ خلف مسجد عثمان بن ابي 
العاص رقم مكاني »7٩٤٠٠٩5٠٦« هاتف رقم ٩7١5٠5٤55٩٩١ البريد اإللكتروني 

ahmedadpooladi@hotmail.com
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

بنك دبي اإلسالمي - في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ٤٣55٩٫٠

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

وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« مكلف »ين« بحضور جلسة يوم - 
الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حال تخلفك »م« عن ذلك فإن 

المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0004856 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
مؤسسة نور لتوريد األيدي العاملة

إلى المحكوم عليه: مؤسسة نور لتوريد األيدي العاملة 
العنوان: إمارة عجمان / ليوارا ١ / موناليزا / هاتف ٠5٠٢١٠٠١٢٣ / ٠5٢78٢٢٢٢5/ 
بريد إلكتروني golmar2008@yahoo.com بجوار مركز شرطة المدينة رقم مكاني 

٤٣٦7٤٣٦ ١١١١٢١7١١١١٢١
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 

رانيا منصور، الجنسية سويسري - في القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١77٢٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل »١5« 
يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار. وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك 
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 قانونًا.

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA022 /0004558  - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: ناظم علي محمد عارف
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/١٣ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  8« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0004169 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: محمد راشد أحمد الرحمن راشد
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/١٣ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٦« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0003795 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: شالك رام دانج دانج
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٠7 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٦« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0003894 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: عادل كلفام محمد كلفام
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٠7 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٦« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2022 /0004171 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: أحمد علي األحمد الرحال مجهول محل اإلقامة 
نعلمكم أن المدعي : صالح عبداللطيف الصلخدي قد أقام الدعوى المذكورة 
أعاله ويطالب فيها باآلتي : أواًل التصريح بقبول الدعوى وقيدها وإعالن 

المدعى عليه بصورة منها حسب األصول.
وقدره »٢٢٠٫٠٠٠«  مبلغ  للمدعي  يؤدي  بأن  عليه  المدعى  إلزام  ثانيًا: 
درهم مئتان وعشرون ألف درهم فقط ال غير باإلضافة للفائدة القانونية 

بواقع ٩% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام.
ثالثًا: إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

لذلك أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٠8 أمام مكتب إدارة الدعوى 
رقم  مكتب   - المدنية  االبتدائية  المحكمة  االتحادية  الشارقة  محكمة 
»مكتب مدير الدعوى« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

مكتب الخدمات القضائيةأعاله - بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0007947 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: محمد السعيد راغب إبراهيم السنهوري مجهول محل اإلقامة 
بناًء على طلب المدعية: شركة االتحاد لألجرة - ش.ذ.م.م 

قد أقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها :- ١- قبول تسجيل الدعوى وإعالن المدعى 
عليه بالئحتها

٢- إلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغًا وقدره »٩٩٫٢٦5 درهم »تسعة وتسعين ألفًا 
ومائتين وخمسة وستين درهمًا« يشمل مطالبتها بالتعويض عما فاتها من كسب ومالحقها 
من ضرر مادي بمبلغ قدره »7٠٫٩٦5« درهم والتعويض عما لحقها من ضرر ادبي بمبلغ 
وقدره »١5٫٠٠٠« درهم وقيمة المخالفات وبدل حجز السيارة بمبلغ وقدره »١٣٫٠٠٠« 
درهم، والفائدة القانونية بواقع »٩%« من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى تمام السداد.

٣- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٠٦ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة 
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - في تمام الساعة ٠8:٣٠ صباحًا - مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ١٠« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من 

تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0007385 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: حسن طارق طارق نويد نويد مجهول محل اإلقامة 
نعلمكم أن المدعية المدينة لألجرة »ذ.م.م« قد أقامت الدعوى المذكورة 

أعاله وتطالب فيها باآلتي :
تسجيل الدعوى وإعالن المدعى عليه بالئحتها.

إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره»١٠٩٦7٫٠٠ درهم« مع 
الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى السداد التام.
إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٢/١٢/٠7 بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
رقم  مكتب   - المدنية  االبتدائية  المحكمة  االتحادية  الشارقة  محكمة 
»مكتب مدير الدعوى« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

مكتب الخدمات القضائيةأعاله - بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0006841 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: طريق القاسمية للنقليات العامة
مجهول محل اإلقامة

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/١٤ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الذيد االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - 
مكتب رقم »الذيد مكتب مدير الدعوى« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام 
رقمها  المذكور  الدعوى  في  للنظر  النشر وذلك  تاريخ  من 

مكتب الخدمات القضائيةأعاله - بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الذيد االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم ADCFICIREA2022 /0000221 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الذيد االتحادية اإلبتدائية

المستأنف ضده : بنك دبي التجاري ش م ع عنوانه : دبي -ديره - شارع 
االتحاد - بجوار ديرة سيتي سنتر - بناية بنك دبي التجاري - الطابق 

الرابع هاتف ٠5٦٢8٠٤57٠ رقم المكاني ٣١7٩٠٩٤١٦٢
المستأنف ضده: مصطفى حسن توفيق عبدالنبي »مصري الجنسية«، 

المستأنف ضده : عوده يوسف عوده يوسف »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده: أسامه لطفي خليل الحوتري »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده : معتز محمد يوسف غباش »أردني الجنسية«، 

المستأنف ضده: أحمد عزة أحمد أبو شرشوح »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده : غسان محمد أحمد العمري »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده: احسان محمد يوسف الصالح »أردني الجنسية«، 

المستأنف ضده : ماجد مسلم سالم مسلم »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده : ماجد سلطان محمد عبداهلل »أردني الجنسية«، 

المستأنف ضده عاصم محمد عبدالعزيز درويش »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده: بركات طالب بركات محمد »أردني الجنسية«، 

المستأنف ضده: رائد جعفر رجب الذهبي »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده: زياد سالم حسين العساف »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده: نمر عبداهلل نمر المجالي »أردني الجنسية«، 

المستأنف ضده: سطام حاكم فاتح أبو جنيب »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده : قدر عبداهلل نمر المجالي »أردني الجنسية« 

المستأنف ضده: محمد عواد حاكم أبو جنيب »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده : بندر عواد حاكم أبو جنيب »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده: حاكم عواد حاكم أبو جنيب »أردني الجنسية«، 

المستأنف ضده : نبيل فيصل عبدالرحمن العساف »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده : شكري العليان »أردني الجنسية«، 

المستأنف ضده: األمين عبداهلل عبدالحميد أبو هزيم »أردني الجنسية«، 
المستأنف ضده : أماني محمد الجياوي »أردنية الجنسية« 

المستأنف ضده : محمد جعفر رجب الذهبي »أردني الجنسية«.
ليكن معلومًا لديك أن المستأنف : أمجد أحمد محمد مسعود المستأنف : محمد 
عبد الرحمن كامل العتر قد استأنف الحكم الصادر بتاريخ ...../...../....٢٠ 
فى الدعوى االبتدائية رقم AJCAPCICIV2021 /0000168 المحكمة 

اإلستئنافية المدنية - مدني »كلي«.
االتحادية  أمام محكمة عجمان  يمثلك  او حضور من  فيقتضي حضورك 
بدار القضاء .................. يوم  الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحًا وتقديم ما لديك من بينات وفي حالة عدم حضورك او حضور من 

يمثلك قانون فستنظر المحكمة الدعوى في غيبتك.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن بالنشر في الدعوى رقم االستئناف
 AJCAPCICIV2021 /0000168 مدني »كلي«

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المنظورة في الدائرة الكلية التجارية األولى رقم ٣١
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعى عليه األول بتقديم كشف تفصيلي 
مؤيد بالمستندات بكافة المصاريف والرسوم واألتعاب التي تكبدها جراء 
تعيين استشاريين خارجيين وموظفين جدد لتقييم سياسات البنك المدعى 
عليه األول والتحقيق فيها وإعادة رسمها وتنفيذها بما يتفق مع مستلزمات 
الحوكمة السليمة والقوانين واجبة التطبيق. وكذا أتعاب المحامين عن 
االستشارات القانونية وتمثيل البنك والدفاع عنه أمام السلطات المختصة 
أثناء التحقيق في المخالفات الموضحة في الدعوى، وأي استشاريين آخرين 
تم تعيينهم في هذا الصدد إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن 
يؤدوا للمدعية مبلغًا وقدره ٢.٤٦٢.٣7١.5٠ درهم على سبيل التعويض 
المبدئي عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبوه من أخطاء 
قانونية وإدارية جسيمة وأعمال غير مشروعة وغش جسيم  ومخالفات 
يؤدي  بأن  األول  عليه  المدعى  إلزام  للسلطة.  استعمال  وإساءة  وتواطؤ 
للمدعية مبلغًا وقدره ٤٢.٠٠٠ درهم مقابل أتعاب المحاماة الفعلية وفقًا 
لحكم المادة رقم ١٦٦.٢ من قانون الشركات التجارية.إلزام المدعى عليهم 

بالتضامن والتضامم بكافة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعي: شركة الماجد لالستثمارات )ذ.م.م(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-المركز التجاري األولى - فندق فيرمونت ? 
مدخل المكاتب الطابق رقم ٢١ مكتب رقم ٢١٠٢. رقم مكاني : ٢7١٩5٩١١٠5

وبصفته  بشخصه  ثاني  آل  سحيم  حمد  الشيخ   -١  : إعالنه  المطلوب 
عضو مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع سابقًا- الفترة من ٢٠٠5-٢٠٠٦ 

صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى 
المصاريف  بكافة  بالمستندات  مؤيد  تفصيلي  بتقديم كشف  األول  عليه 
والرسوم واألتعاب التي تكبدها جراء تعيين استشاريين خارجيين وموظفين 
وإعادة  فيها  والتحقيق  األول  عليه  المدعى  البنك  سياسات  لتقييم  جدد 
والقوانين  السليمة  الحوكمة  مستلزمات  مع  يتفق  بما  وتنفيذها  رسمها 
واجبة التطبيق. وكذا أتعاب المحامين عن االستشارات القانونية وتمثيل 
البنك والدفاع عنه أمام السلطات المختصة أثناء التحقيق في المخالفات 
الموضحة في الدعوى، وأي استشاريين آخرين تم تعيينهم في هذا الصدد 
إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغًا وقدره 
٢.٤٦٢.٣7١.5٠ درهم على سبيل التعويض المبدئي عما لحق بها من أضرار 
مادية وأدبية جراء ما ارتكبوه من أخطاء ومخالفات قانونية وإدارية جسيمة 
للسلطة.  استعمال  وإساءة  وتواطؤ  جسيم  وغش  مشروعة  غير  وأعمال 
إلزام المدعى عليه األول بأن يؤدي للمدعية مبلغًا وقدره ٤٢.٠٠٠ درهم 
مقابل أتعاب المحاماة الفعلية وفقًا لحكم المادة رقم ١٦٦.٢ من قانون 
الشركات التجارية.إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بكافة الرسوم 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا 
مكلف  فأنت  لذا   BUILDING_DESC& ُبعد التقاضي عن  قاعة  في 
بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 38 / 2022 / 856 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦



العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م 22

اقتصاد

المنذرة: فجر الضحى للخدمات الفنية والتنظيف
للمحاماة  البلوشي  محمد  »يونس  المحامي/  مكتب  المختار:  وموطنه 
واإلستشارات القانونية« - إمارة الشارقة - دوار البريد الكبير - شارع 
الزهراء - بناية داماس ٢٠٠٠ - الطابق الخامس - مكتب رقم 5٤٦ - هاتف 

٠٦5٢٣88٠٠ ويمثله المحامي /يونس محمد البلوشي
ضد  المنذر إليها : جراوند سيتي للخدمات الفنية والتنظيف ش.ذ.م.م

»مجهول العنوان«
تخظر المنذرة المنذر إليها بسداد المبلغ المترصد في ذمتها وقدره ٣7٢٦٢ 
درهم »سبعة وثالثون ألف ومائتان وإثنان وستون درهم« بحد أقصى 
خمسة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة عدم وفاء المنذر إليها 
بالمبلغ ستضطر المنذرة إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بتسجيل دعوى 
إليها  المنذر  إلزام  مع  المذكور  بالمبلغ  قضائي  حكم  إلستصدار  مدنية 

بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر »2022/151885«
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنذر: مختار أحمد وافتخار محمد لألعمال الفنية ذ.م.م
ويمثله: مختار أحمد محمد أمير  الجنسية باكستان

المنذر اليه : سامر محمد علي مطرجي
موضوع اإلنذار: إنذار عدلي  بسداد مبلغ وقدره »٤٣٩7٤« درهم

رقم  المدعية  لصالح  نية  بسوء  شيك  بتحرير  عليه  المدعى  قام  وأن  سبق  اإلنذار:  حيثيات 
الشيك ٠٠٠٠٣7، تاريخ االستحقاق ٢٠٢١/١١/٣٠، المبلغ ٤٣٩7٤، اسم البنك المسحوب عليه 

بنك اإلمارات دبي الوطني.
- ارتد الشيك سالف الذكر المسحوب من بنك اإلمارات دبي الوطني بسبب أن الحساب مغلق.

- وحيث أن المنذر اليه قد ترصد في ذمته مبلغ وقدره »٤٣٩7٤« درهم لم يقم بسداد.
- وحيث ان المنذر ظل يطالب المنذر اليه مرارًا وتكرارا لحثه على سداد ما ترصد بذمته 

من مبالغ اال انه لم يحرك ساكنًا.
- حيث أنه وحفاظًا على التعامل الودي بين المنذر والمنذر اليه دون االضطرار الى اللجوء 

إلى اإلجراءات القانونية.
المطالبة : ينذر المنذر المنذر إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره »٤٣٩7٤« درهم قيمه الشيك 
المرتد والمستحق الدفع خالل مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ استالمه هذا اإلنذار و إال 
األداء  امر  له حقه واستصدار  التي تحفظ  القانونية  اإلجراءات  كافة  المنذر التخاذ  سيضطر 
والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليه 
كافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. عنوان التبليغ : العنوان : اإلمارات، إمارة 
دبي، ديرة، المرر، نخيل: المدينة العالمية: دبي IC1-SPA-S10-S09 بناية عوشة لوتاه رقم 

fstar4093@gmail.com :الهاتف: ٠55٢٦٢٩٤٣٢/ ٠٤٣٩7٩5٣٣ البريد اإللكتروني
الكاتب العدليتعهد المنذر بإخطار المنذر إليه.

إنذار عدلي رقم المحرر: 2022/1/374367
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنذر: محمد علي محمد الحسين، إماراتي الجنسية
توتوبولى رامان جوبي، هندي الجنسية

المنذر اليه: سوريندران سيلبان ، هندي الجنسية
الموضوع

المسألة  الصادقة واالكيدة في حل  إليكم رغبتنا  ننقل  أننا 
معكم وديًا وذلك بإنهاء الشراكة بيننا وبينكم وفقًا لإلجراءات 
التي يمليها القانون وذلك خالل »خمسة« أيام من استالمكم 
لهذا االنذار، وفي حالة عدم استجابتكم فإننا سنشرع فورًا في 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي تكفل لنا اقتضاء ذلك، إلى 
جانب تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف واألتعاب القانونية.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151956«
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

طالب اإلنذار : محمد رفيع محمد سعيد ش ذ م م
العنوان: : إمارة دبي - بر دبي - شارع الشيخ زايد برج السالم - الطابق 
»١١« -  مكتب رقم »١١٠٦«،  هاتف : ٠٤/٣٣٣88١5  فاكس : ٣٣٣88١٦
المنذر إليه: ١- محي الدين بيرولي كونمي محي الدين - الجنسية : الهند

لذلك
فإن طالب اإلنذار ينبه على المنذر إليهما بالوفاء بالمبلغ المستحق 
بذمتها مبلغ وقدره ٣٣٠٠٠ »ثالثة وثالثون ألف درهم«، وذلك حتى 
تاريخ ٢٠٢٢/8/١٤  في خالل »١٠« أيام من تاريخ استالمها هذا اإلنذار 
مع اعتبار ذلك تكليفًا بالوفاء وفي حالة تخلفها عن السداد سيقوم 
المنذر  تجاه  القانونية  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  اإلنذار  طالب  البنك 
القانونية مع تحميلهم  الفائدة  إليها بالمبلغ المشار إليه مضافًا إليه 

الكاتب العدلبالرسوم والمصروفات.

إعالن بالنشر 2022/151923
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

اسم الشركة: كريم اوف رايس لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م
دبي  مؤسسة  ملك   7 رقم  مستودع  العنوان:   ١٠١٤١٦٠ الرخصة:  رقم 

العقارية - راس الخور الصناعية ٢ - بر دبي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦5١٣55
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد  

الهاتف: ٩7١٤٢٩7٣٠٦٠ الفاكس: ٩7١٤٢٩7٣٠7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

اسم الشركة: كريم اوف رايس لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م
دبي  مؤسسة  ملك   7 رقم  مستودع  العنوان:   ١٠١٤١٦٠ الرخصة:  رقم 

العقارية - راس الخور الصناعية ٢ - بر دبي
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد »ذ.م.م«

رقم القيد بالسجل التجاري: ١٦5١٣55
اسم المصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات

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

المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/١٠ تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/١٠

وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في 
الثبوتية وذلك  المستندات واالوراق  كافة  التالي مصطحبا معه  العنوان 
في خالل ٤5 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. العنوان: مكتب رقم ٩١٤ 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد  

الهاتف: ٩7١٤٢٩7٣٠٦٠ الفاكس: ٩7١٤٢٩7٣٠7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنذر: جولدن دينس للتجارة العامة »ش.ذ.م.م«
المنذر إليه: مطعم بيج بوكس فود كوربوريشن ش.ذ.م.م

الموضوع
يكلف المنذر المنذر إليهم بسداد مبلغ وقدره »٢١١٫٩٢٤٫8٤« 
درهم »مائتان وإحدى عشر ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون 
درهمًا وأربعة وثمانون فلسًا«، خالل مدة أقصاها خمسة ايام 
من تاريخ استالمهم/نشر هذا اإلنذار و إال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه واستصدار 
أو  أي عطل  المناسب عن  بالتعويض  والمطالبة  األداء  امر 
ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليهم بكافة رسوم 

ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151957«
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنذر : المصرف العربي لإلستثمار والتجارة الخارجية
بوكالة المحامي/ ناصر حمد الشامسي

ضد / المنذر إليها: سيتي ستار لخدمات التوظيف »مؤسسة فردية« المستأجرة
الموضوع / مطالبة بإخالء المستأجر للعين المأجورة ، وسداد القيمة االيجارية

فان المنذر ينذركم بإخالء العقار وباإلضافة إلى سداد القيمة االيجارية من تاريخ 
٢٠٢٢/5/٢٣ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢ مبلغ وقدره ٢58٣٠ درهم باالضافه 
إلى مايستجد من قيمة إيجارية من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٣ حتى اإلخالء الفعلي 
للعين المؤجرة بواقع اجرة سنوية كما هو متفق عليه في عقد اإليجار 5١٦٦٠ 
درهم باالضافة إلى الزامكم بمبلغ ٢58٣ درهم ضريبة القيمة المضافة كما هو 
متفق عليه بشروط عقد اإليجار، باالضافة إلى إلزامكم بتقديم برائتي الذمة 
عن الماء والكهرباء إمتثااًل لقانون االيجارات بإمارة دبي مع الزامكم بالرسوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة وذلك خالل مدة »٣٠« ثالثين يومًا، من تاريخ 
اعالنكم بهذا االنذار تحت طائلة اخالء العين المؤجرة إستنادا للمادة »٢5/أ« 
من القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠8 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة 
٢٠٠7 بشأن تنظيم العالقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151948«
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنذر: شركة البحري والمزروعي لألنظمة الفنية ش.ذ.م.م
المنذر إليها : أمنيات بروبرتيزسكس ليمتد

الموضوع
تنبه وتكلف المنذر المنذر إليها بسرعة أداء وسداد مبلغ ٣٠٤٫٠٩5٫77 
درهم قيمة األعمال والبضاعة المبينة، خالل مدة أقصاها خمسة 
إلى  المنذرة  إالستضطر  و  اإلنذار،  إستالمها هذا  تاريخ  من  أيام 
إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها بما فيها إقامة 
الدعوى القضائية وإستصدار أمر األداء بموجب الفواتير من تاريخ 
استحقاقها، مع إلزام المنذر إليها بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب 

المحاماة، مع حفظ كافة حقوق المنذرة القانونية.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151954«
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنذر : المصرف العربي لإلستثمار والتجارة الخارجية
بوكالة المحامب/ ناصر حمد الشامسي

ضد المنذر إليها: ميالن جولد للتجارة العامة ش ذ م م المستأجرة
المنذر إليه : سلطان محمد حسين نقي علي محرر الشيكات

الموضوع / مطالبة بإخالء المستأجر للعين المأجورة ، وسداد القيمة االيجارية
تاريخ  وحتى   ٢٠٢١/٦/١ تاريخ  من  االيجارية  القيمة  بسداد  ينذركم  المنذر  فان 
٢٠٢١/١١/٣٠ مبلغ وقدره ٢5٠٠٠ درهم وكذلك يطالب المنذر المنذر اليهم بسداد 
غرامة ارتجاع الشيكين والبالغه ٢١٠٠ درهم وباالضافه لذلك يطالب بالزام المنذر 
اليها بسداد ما يستجد من بدالت ايجارية من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١ وحتى تاريخ االخالء 
الفعلي بواقع اجرة سنوية مبلغ وقدره 5٠٫٠٠٠ درهم باالضافة إلى الزامهم بسداد 
ضريبة القيمة المضافة عن الوحدة التجارية المؤجرة وتكون 5% من قيمة االيجار 
ليترصد بذمتهم مبلغ وقدره 5٫٠٠٠ درهم من تاريخ بداية العقد في ٢٠٢٠/١٢/١ 
وحتى تاريخ اإلخالء الفعلي، باالضافة إلى إلزامكم بتقديم برائتي الذمة عن الماء 
والكهرباء إمتثااًل لقانون االيجارات بإمارة دبي مع الزامكم بالرسوم والمصاريف 
واتعاب المحاماة وذلك خالل مدة »٣٠« ثالثين يومًا، من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار 
تحت طائلة اخالء العين المؤجرة إستنادا للمادة »٢5/أ« من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠٠8 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠7 بشأن تنظيم العالقة بين 

الكاتب العدلمؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151946«
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / محمد حبيب اسماعيل محمد 
البيع والتنازل عن كامل  الجنسية يرغب في  المال - إماراتي 
حصته البالغة »١٠٠%« في الرخصة »جبال حضرموت لتجارة 
العسل واألعشاب« رخصة رقم »78١٤٩7« وذلك الى السادة 

/ أطلس للعسل ذ م م
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم 
»٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا 
المشار  اإلجراء  على  التصديق  يتم  وأنه سوف  للعلم  اإلعالن 
إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض 
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع 

اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104687 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأنني انا السيد / شاشى كانت مالراج مالراج 
- هندي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
»١٠٠%« إلى السيد / علي زيب اورينج زيب - هندي الجنسية 
بإمارة  والتي تأسست  البهارات«  التجارية »مطعم فن  بالرخصة 

الشارقة بموجب الرخصة رقم : »75٦5١٣«.
 تعديالت أخرى:   ال يوجد 

القانون االتحادي رقم  المادة »١٤« فقرة »5« من  وعماًل بنص 
اقتضى نشر هذا  العدل فقد  الكاتب  »٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن 
اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه 
مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

 MOJAU-2022- 0104620 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة / تسلينه حمزه موزيكال تاالييل 
- هندية الجنسية ترغب في البيع والتنازل عن كامل حصتها البالغة 
»١٠٠%« وذلك للسيدة / شبنه شاتام بارامبيل - هندية الجنسية 
في الرخصة »الوسائل لطباعة وتصوير المستندات« المرخصة برقم 
»78٢8٦٩« الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة.

القانون االتحادي رقم  المادة »١٤« فقرة »5« من  وعماًل بنص 
اقتضى نشر هذا  العدل فقد  الكاتب  »٤« لسنة ٢٠١٣ في شأن 
اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد 
أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه 
مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104061 إعالن بالنشر تنازل/ بيع رقم

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأنني انا السيد / شاكر حسين نظر حسين وكيل 
عن السيد / سلطان محمد علي الجويعد آل علي - إماراتي الجنسية 
التنازل عن  أرغب في   MOJAU00747995 - وكالة رقم بموجب 
غابش  جميع  صالح  مغدى   / السيدة  إلى   »%١٠٠« البالغة  حصتي 
الحسني، إماراتي الجنسية لتصبح نسبته »١٠٠%« في الرخصة بإسم 
بموجب  الشارقة  بإمارة  تأسست  والتي  للسياحة«  السبعة  »الجبال 

الرخصة رقم : »77٢٢٤٤«.
- تنازل صاحب الرخصة آلخر 

وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« 
لسنة ٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم 
وأنه سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من 
اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  لديه أي  تاريخ هذا اإلعالن فمن 

مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

 MOJAU-2022- 0104542 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ رينوكا جاسويندر سينغ - هندية الجنسية 
ترغب في البيع والتنازل عن جزء 5٠% من كامل حصتها البالغة »٩٠%« 
إلى السيدة/ اسمه كوثر محمد جمال الدين - هندية الجنسية وجزء ٤٠% 
بنغالي  عالم  نورو  / معروف  السيد  إلى  البالغة ٩٠%  كامل حصتها  من 
الجنسية، والسيد/ هارون الرشيد شمس الحق - بنغالي الجنسية يرغب 
في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة »١٠%« إلى السيد / معروف 
للسيدات«  ريدان  »صالون  الرخصة  في  الجنسية  بنغالي   - عالم  نورو 

رخصة رقم »٦٢5٣٣٦«.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  أي  لديه  اإلعالن فمن 

إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

 MOJAU-2022- 0104403 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

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

من السيد/ عبدالرحمن سعيد غالم حسين قاسم الجنسية: اإلمارات
إلى السيد/ راشد سيف إبراهيم سيف النعيمي الجنسية: اإلمارات

حيث أن الطرف األول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
رخصة  عيسى«  التجاري »مصبغة  باالسم  الفردية  المؤسسة  عن   %١٠٠
والمسجلة  رقم ١٠٢٠١٢  بعجمان  االقتصادية  التنمية  دائرة  صادرة من 

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

وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104718 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

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

السيد/ يسلم عوض راشد محمد المهري الجنسية - اإلمارات بكامل حصصه 
١٠٠%، المتنازل له /عامر عبد اهلل عامر عبد اهلل الجنسية - اإلمارات باالسم 
التجاري »انيجما انترنت كافيه« رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجمان رقم »7٢8٣٦« والمسجلة بغرفة تجارة و صناعة عجمان.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا 
الكاتب  اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104895 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

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

من السيد / وليد شيبان محمد الدبدوب الحبسي الجنسية: اإلمارات
إلى السيد/ حبيب الرحمن بوتيياكات ناتيياتال الجنسية: الهند

حيث أن الطرف األول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
١٠٠% عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري »سوبر ماركت الدبدوب« 
رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم ٦٦7٠٤ والمسجلة 

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

وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104799 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

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

من السيدة / هدى سعيد سليمان سيف الكعبي الجنسية: اإلمارات
إلى السيد/ مايكل بيرن اجليسيا كالينغاسان الجنسية: الفلبين

حيث أن الطرف األول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
١٠٠% عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري »الماسية لغسيل السيارات 
- مؤسسة فردية« رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان 

١٠٢5٠٢ والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى الطرف الثاني.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  أي  لديه  اإلعالن فمن 

وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104767 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

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

من السيد / سالم عبيد جمعه فيروز السوم الجنسية: اإلمارات
إلى السيد/ شبيب كيزاكي فاالبيل اموتي الجنسية: الهند

حيث أن الطرف األول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠% 
عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري »سبايكي للحالقة« رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم ١٠٢5٢٦ والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجمان إلى الطرف الثاني.
الى صالون  للحالقة  التجاري من سبايكي  االسم  تغيير  تم  أخرى:  تعديالت 

بصمه للحالقة
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ 
في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم 
التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه 
أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب العدل وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104521 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

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

من السيدة / سميره غالم نظر الجنسية: اإلمارات
إلى السيد/ محمد حسن عبداهلل جان الجنسية: باكستان

حيث أن الطرف األول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠% 
عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري »غشوة البدر لتجارة األقمشة« رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان ٦٦7٠٦ والمسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجمان إلى الطرف الثاني.
تعديالت أخرى : تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى »شركة 

الشخص الواحد »ذ.م.م«
تم تغيير االسم التجاري من »غشوة البدر لتجارة األقمشة« إلى »غشوة البدر 

لتجارة األقمشة ذ.م.م شركة الشخص الواحد«
وعماًل بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ 
في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم 
التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه 
أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب العدل وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104850 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

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

من : الطرف األول/ أحمد راشد حميد راشد النعيمي الجنسية 
: اإلمارات حيث يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته 
البالغة ١٠٠%، إلى الطرف الثاني/ اصف علي محمد اكرم 
الجنسية : باكستان، باالسم التجاري »الجوهرة الزرقاء للخياطة 
والتطريز« رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان 

رقم »٣٣٦٩٩« والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
بعد  التنازل  على  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0104519 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

تقدم السيد / »جويل مارليكس مونتيرو«، هندي الجنسية 
إلى محكمة األحوال الشخصية بطلب تغيير اسمه من 
جويل اندرو مونتيرو الى جويل مارليكس مونتيرو، وعلى 
من لديه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة المذكورة 

خالل شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
قسم خدمات األحوال الشخصية

إعالن بالنشر
إمارة دبي - دائرة محاكم دبي

محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إلى المستأنف ضده ١- وسيم اكرم كاسيليبى محمد يوسف 
كاسيليبى محمد يوسف

مجهول محل اإلقامة
بما أن المستأنف أحمد فضل اهلل عسقالني خطيب فضل اهلل
قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٢/١٩٤ تجاري كلي

وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠7-١٢-٢٠٢٢ 
الساعة ١٠:٠٠ صباحًا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى 
حضوركم أو من يمثلكم قانونيًا وفي حالة تخلفكم ستجرى 

محاكمتكم غيابيًا.

 مذكرة إعالن بالنشر »إستئناف«
2321/2022/305 استئناف تجاري

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦



23العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٢٤٠( والصادر 

عن بنك رأس الخيمة بقيمة )٦٢٩5٩.٦8(. 
المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٢٣٢( والصادر عن بنك رأس 

الخيمة بقيمة )٣١٤7٩.٦٠(.
طالب التنفيذ: إليت فاليو آديد دستربيوشن ش م ح

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ند حصة - دبي- المقر الرئيسي واحة دبي 
للسيلكون - بلوك بي - مكتب رقم 5٠7/5٠8

المطلوب إعالنهما : ١- بوران مال كاهار صفته: منفذ ضده 
٢- ريفرشينغ للخدمات الفنية والتنظيف ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٩٦.8٤٣.٢8 درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10214 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في النزاع المدني رقم ٣٢٠ لسنة 
شاماًل   ، درهم    7.٤٦٩.٩5 وقدره   به  المنفذ  المبلغ  بسداد   ،  ٢٠٢٢

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: مدهش لتأجير السيارات ش ذ م م.

عنوانه : اإلمارات - إمارة دبي - منطقة الخليج التجاري - دبي - شارع 
االصايل - الباي سكوير - مبنى ٠٦ - مكتب ٢٠١ - رقم مكاني )٢٦٦758٦٦٠7(

ويمثله عبدالعزيز محمد عبدالغني علي الخميري آل علي
المطلوب إعالنه : ١- خليفة محمد عبداهلل حسين الحصاي صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )7٤٦٩.٩5( درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 1167 - تنفيذ مدني

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى : المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٢٩٦١٢ 
درهم الفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام بواقع ١٢% 

لطالبة األمر. والرسوم والمصاريف
المدعي: ماستر كي لتأجير السيارات ش.ذ.م.م عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-

رقة البطين - ديره - دبي-شارع بني ياس-مبنى البرج األخضر-شقة ١٢٠٣ 
ويمثله مي عبدالرحمن نصيب عبدالرحمن بن نصيب الفالسي

المطلوب إعالنه : ١- اليكساندرينا ايميليفا نايدينوفا صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية 
للمدعية مبلغ وقدرة  بأن يؤدي  المدعي عليه  بإلزام  بتاريخ ٠7-٠7-٢٠٢٢ 
٢٩.٦١٢درهمَا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد 
التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماه .

ولكم الحق في التظلم االمر او استئنافة بحسب األحوال وفق األحكام الواردة 
في المادة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات المدنية.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
 رقم 60 / 2022 / 1499 - امر أداء

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة إدارة الطعون األولى رقم ٢٣٢
موضوع الطعن : قبول النقض شكال و موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه 
أحالته الى محكمة االستئناف إلصدار حكمها على ضوء ما تقرره محكمة 

النقض والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واألتعاب
الطاعن: دي دبليو أي إنترناشيونال ش.م.ح

E1 -4122F عنوانه : اإلمارات-إمارة عجمان-منطقة عجمان الحرة مكتب رقم
ويمثله حمد علي عبداهلل الدباني النعيمي

المطلوب إعالنهما : ١- مؤسسة جزيرة اإلمتياز لإلطارات صفته: مطعون 
ضده ٢- مؤسسة اإلطار الُ مميز لإلطارات صفته: مطعون ضده

موضوع اإلعالن : نبلغكم بنسخة من صحيفة الطعن المقدمة من الطاعن 
ولكم الحق في تقديم مذكرة بالدفاع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

تبليغكم لالعالن.

اعالن صحيفة طعن بالنشر في الطعن
 رقم 445 / 2022 / 1469 - طعن تجاري

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة الخبرة التجارية الجزئية رقم ٢٦٢
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعى عليهما على سبيل التضامن والتضامم 
بسداد مبلغ بسداد مبلغ ٤77٦٢٠٠ درهم مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ 
اإلستحقاق وحتى السداد التام مع إلزامهما بإعادة شيكات الضمان ارقام )٣٠ ، ٣١ 

، ٣7 ، ٢٩ ، 58( المسلمة من المدعيان للمدعى عليه االول
المدعي: سيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز وآخرون

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع المرقيات -مبنى القرن الواحد 
والعشرون-شقة الطابق الرابع ٤٠٣-مقابل مركز القبائل للتخفيضات

المطلوب إعالنهما : ١- جون جوزيف ميجر صفته: مدعى عليه
٢- رياض سليمان جرادة صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢7-١٠-
٢٠٢٢ بالزام المدعى عليه األول بأن يؤدي للمدعي األول مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دوالر 
امريكي » مليون دوالر امريكي « او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية 
بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والزامه برد شيك 
الضمان رقم ٠٠٠٠٣١ والزمته المصاريف والف درهم مقابل اتعاب 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 وتلي علنا.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 810 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة الخبرة التجارية الجزئية رقم ٢٦٢
موضوع الدعوى : المطالبة بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا بالتضامن والتضامم والتكافل 
فيما بينهما للمدعى مبلغ وقدره 8٠٤7٢8.7٩ درهم مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% 
من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد .و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة

المدعي: ابتاون لتأجير السيارات ش.ذ.م.م عنوانه : االمارات امارة دبي بر دبي - 
الخليج التجارى االول - بناية امبار هايتس - محل رقم ١٠ بملك غزوان سعيد اسعد

المطلوب إعالنهما : ١- عبدالرحمن بن اسامه بن حسين السيد صفته: مدعى عليه 
٢- زياد بن طارق بن محمد متولي صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢7-١٠-
٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ ابتاون لتأجير السيارات ش.ذ.م.م بالزام 
المدعى عليه األول بأن يؤدي للمدعية مبلغ ١٢٣٤7.٤٢ درهم » اثني عشر الف 
وثالثمائة سبعة واربعون درهم واثنين واربعون فلس » والزام المدعى عليهما 
الف  واثنين  ثالثمائة   « درهم   ٣٠٢٣5٤.٤٢ مبلغ  للمدعية  يؤديا  بأن  بالتضامن 
وثالثمائة أربعة وخمسون درهم واثنين واربعون فلس « والفائدة القانونية بواقع 
5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والزمتهما المصاريف 
والف درهم مقابل اتعاب 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 وتلي علنا.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 881 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )٩٠٦ المرتجع رقم )٦١٠ &  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 

والصادر عن ابو ظبي التجاري بقيمة )٢٩5٣٣.٠٢ درهم(.
طالب التنفيذ: شركة ليمنار للتكييف )ذ. م. م.(

الشيخ زايد-مبنى  : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع  عنوانه 
برج السالم-شقة ١١٠5

المطلوب إعالنه : ١- جولدن اوياسيس العمال تركيب الكهروميكانيكية 
ش.ذ.م.م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره٣٠٤١٤.٠٢ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 16932 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٦١٠( والبالغ 
المرتد  التجارى  أبوظبى  بنك  على  والمسحوب  درهم   )٢١.٣٢٣( قدره 
لعدم وجود رصيد كافي والفائدة القانونية بواقع ١٢% مع إلزامه بسداد 

الرسوم وأتعاب المحاماه .
طالب التنفيذ: مؤسسة التمام الفنية التجارية

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة-المجاز - ١الشارقة-شارع كورنيش البحيرة
المطلوب إعالنه : ١- راشد الزعابي لتجارة المواد الغذائيه )ش.ذ.م.م( 

صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٢٢٢٤٦( درهم الى طالب التنفيذ او في 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15580 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعه رقم )٠٠١٠٣٢ 
و٠٠١٠٢٩ و ٠٠١٢٠8 و ٠٠١٢٠٩( والصادرين عن بنك االمارات دبي 
الوطنى بقيمة اجماليه )8٣8٣٤ درهم( شامال للرسوم و المصاريف .

طالب التنفيذ: عادل اعجاز احمد اعجاز احمد رحيم بخش
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - دبي-شارع االصايل
المطلوب إعالنه : ١- ايزلي وورث إلداره الفنادق ذ م م صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاله  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعالن : قد 
طالب  الى  درهم   8٦٢٩٦ وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكـ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 1741 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٩٢8٠8٦( والصادر 
ليكون إجمالي مبلغ   . بقيمة )٤5٠٠٠( درهم  الخليج االول(  عن )بنك 
المطالبة شاملة الرسوم و المصاريف )٤٦٤١5( درهم إماراتي فقط الغير

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 ٠٦55٠5٦77 فاكس ٠٦55٠5778 

- هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- اشوين نافين لوبو نافين لوبو صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : بتاريخ ١٤-١١-٢٠٢٢ قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية 
الى   )٤٦٤١5( 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 ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12851 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )١٢778٤٣٤( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
والصادر عن بنك دبي االسالمي بقيمة )١٦٩8٦( درهم )ستة عشر الف 
وتسعمائة وستة وثمانون درهم( ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شامال الرسوم 
الف وثمانمائة  بقيمة )١78٤١( درهم. )سبعه عشر  والمصاريف مبلغ 

وواحد واربعون درهم إماراتي فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك دبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? 
الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦77 فاكس 

٠٦55٠5778 - هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- ايدير يسينغج دون تشافين ويماالراتن صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٦٩8٦ 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 ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15211 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٤5٢٠٩٤( والصادر 
ليكون إجمالي مبلغ   . بقيمة )٤٠٠٠٠( درهم  الخليج االول(  عن )بنك 
المطالبة شاملة الرسوم و المصاريف )٤١٣١5( درهم إماراتي فقط الغير

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 ٠٦55٠5٦77 فاكس ٠٦55٠5778 

- هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعالنه : ١- جيهاس تيكايل فيكاتايل صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهمًا   )٤١٣١5( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12191 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) 7٣858١ ( والصادر 

عن بنك ابوظبي االول بقيمة ) ١٠٠٠٠٠ (.درهم
طالب التنفيذ محمد الصابر خلف اهلل احمد

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-العوير - ديره - دبي- شارع شارع الدفاع 
-مبنى معسكر العوير

المطلوب إعالنهما ١- يهاب الدين الفاضل ابراهيم عبدالرحمن 
صفته: منفذ ضده

٢- ايهاب الدين الفاضل ابراهيم عبدالرحمن صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠5٠7٠الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 748 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره )٩7١١8 سبعة 
وتسعون الف ومائة وثمانية عشر درهم ( و الرسوم و المصاريف و أتعاب 
التام وشمول  السداد  تاريخ االستحقاق وحتى  الفائدة ١٢% من  المحاماة و 

الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع اكسفورد لتأجير السيارات ذ.م.م عنوانه االمارات العربية المتحدة ? 
امارة دبي ? منطقة الخليج التجاري - بناية تماني ارتس - مكتب رقم 5٣٤ 

بملك على محمد خليفة المزروعي
المطلوب إعالنه ١- بهوبيندر سينغ صفته: متنازع ضده

المدعي  بإلزام  المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن قد 
عليه بمبلغ وقدره )٩7١١8 سبعة وتسعون الف ومائة وثمانية عشر درهم ( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ١٢% من تاريخ االستحقاق 
وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة. وحددت لها جلسة 
يوم الخميس الموافق ١5-١٢-٢٠٢٢ 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 / 5585 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٤٩٢٤8٢ ( والصادر 

عن )بنك الخليج االول( بقيمة )٩٠5٠٠٠( درهم . ليكون إجمالي
مبلغ المطالبة شاملة الرسوم و المصاريف )٩١٠5١5( درهم إماراتي فقط الغير

الثقة  مكتب  المختار  ومحله  عنوانه  االول  ابوظبي  بنك  التنفيذ  طالب 
للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? الخان- القصباء- برج 
الهند ? مكتب١١١٠ تلیفون رقم ٠٦55٠5٦77 فاكس ٠٦55٠5778 - 

هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠
المطلوب إعالنهما ١- محمد خالد محمد ألب تكين اربيللي صفته: منفذ ضده

٢- فري فالي للتجارة العامة ش ذ م م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٩٠5٠٠٠ الى طالب التنفيذأو خزينة المحكمة.

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 253 / 2022 / 12185 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة األحوال الشخصية األولى - استئناف رقم 88
موضوع االستئناف استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٢ 

أحوال نفس مسلمین و الرسوم و المصاريف واألتعاب
المستأنف هناء محمود محمد حسن

عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-مبنى بناية الخالفي 
- شقة الدور االول ? ١٠٢

المطلوب إعالنه ١- سيد حسن محمد حسن مرسي صفته: مستأنف ضده
 ٢٠٢٢  /  ٦١ رقم  بالدعوى  الصادر  الحكم  أستأنف  قد  اإلعالن  موضوع 

أحوال نفس مسلمين
 ١٠:٠٠ الساعة   ١٢-١٢-٢٠٢٢ الموافق  االثنين  يوم  جلسة  لها  وحددت 
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 / 1558 - استئناف احوال شخصية ومواريث

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٠٦٠٣8 (والصادر 
وثالثة  )ستمائة  درهم  بقيمة)٦١٣8٠٠(  الوطني  الخيمة  رأس  بنك  عن 
عشر الف وثمانمائة درهم ( ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شامال الرسوم 
والمصاريف مبلغ )٦١٩٣١5( درهم. )ستمائة وتسعة عشر الف وثالثمائة 

وخمسة عشر درهم (.
طالب التنفيذ بنك أبوظبي األول ش.م.ع

عنوانه ومحله المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن 
بالشارقة ? الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦77 
فاكس ٠٦55٠5778 - هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠

المطلوب إعالنه ١- اشوين سينغ صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٦١٣8٠٠ 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 ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 15720 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس السادسة رقم ٦٩
موضوع الدعوى دعوي تفريق وفسخ عقد الزواج للضرر والهجر.

المدعى مارسيلينو جي ار راميلو ميندوزا
عنوانه االمارات - إمارة دبي ? ديرة ? شارع االتحاد ? بناية الرستماني ? 
الطابق الخامس ? مكتب 5٠٢ ص.ب ١٣٩١7 ? ? رقم مكاني ٣٢١5٠٩٤5٦7 

- هاتف ٠٤٢٩٤٩٠٠٣ ? فاكس ٠٤٢٩٤٩٠٠٤
المطلوب إعالنه ١- آرلين كيتو ديو صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوي تفريق وفسخ 
عقد الزواج للضرر والهجر.

وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٢-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٣٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة 
القرهود &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك 
قانونيا و عليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بثالثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى رقم
 105 / 2022 / 235 - احوال نفس غير مسلمين

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إلى المنفذ ضده ١_ تي اتش او اي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ منال بنت عبد الحسين بن جل محمد
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٤8٦٦١١.٦٦ الى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء 
بالنشر 211 / 2022 / 1012 تنفيذ عقاري

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 75٣
موضوع المنازعة الموضوع : دعوى مطالبه بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ درهم 
القانونيه بواقع 5%من تاريخ االستحقاق وحتى  )عشرة آالف( والفائده 

السداد التام والرسوم و المصاريف.
المتنازع شيواني جيرا دينيش جيرا

عنوانه عنوانها : االمارات ، امارة الشارقة ، منطقة القاسمية ، شارع االستقالل 
، بناية بركة الحال ، الطابق الثامن ، شقه رقم 8٠٣. رقم مكاني : اليوجد

المطلوب إعالنه ١- رويال جراند لخدمات اصدار بطاقات الوالء صفته: 
متنازع ضده

دعوى   : الموضوع  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
القانونيه  والفائده  ) عشرة آالف(  بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ درهم  مطالبه 
بواقع 5%من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف.

وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٩-١٢-٢٠٢٢ 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 / 2570 - نزاع مح محدد القيمة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية عشر رقم 7٦١
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره )٩7٠٣ درهم تسعه 
آالف وسبعمائة وثالثة دراهم درهم( و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة 
و الفائدة ١٢% من وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

المتنازع اكسفورد لتأجير السيارات ذ.م.م عنوانه االمارات العربية المتحدة 
بناية ثماني ارتس - مكتب رقم  التجاري -  الخليج  امارة دبي ? منطقة   ?

5٣٤بملك على محمد خليفة المزروعي
المطلوب إعالنه ١- ميان محمد طيب ميان محمد اصف صفته: متنازع ضده

المدعي  بإلزام  المطالبة  الدعوى وموضوعها  أقام عليك  موضوع اإلعالن قد 
عليه بمبلغ وقدره )٩7٠٣ درهم تسعه آالف وسبعمائة وثالثة دراهم درهم( 
و الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة و الفائدة ١٢% من ........ وحتى 

السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٠7-١٢-٢٠٢٢ 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 / 5587 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الرابعة رقم ٢٦
درهم(   ٩٦8١8( وقدرها  عماليه  بمستحقات  المطالبة  الدعوى  موضوع 
وتذكرة عوده بمبلغ ) ٢٠٠٠ درهم( و الرسوم و المصاريف رقم الشكوى 

.)MB991191105AE(
المدعى عبد العزيز محمد حسين عنوانه اإلمارات ، امارة ابوظبي ، منطقة 

الرحبة ، شارع ٣٣ ، فيال M 39، بجانب مركز شرطة الرحبة
المطلوب إعالنه ١- شركة كومودور للمقاوالت )ذ.م.م( - فرع دبي صفته: 

مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٦-

حسين  محمد  العزيز  عبد  لصالح/  أعاله  المذكورة  الدعوى  في   ٢٠١8-٠١
بحكمت المحكمة بمثابة الحضوري : بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي 
مبلغ )٩٦8١٠( درهم. وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما لم يلتحق بخدمة 
صاحب عمل آخر عند تنفيذ هذا الحكم . وبالمناسب من الرسوم والمصروفات .

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

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى 
رقم 13 / 2017 / 13300 - عمالي جزئي

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إلى محكوم عليه: ١- كينجس الند للوساطة العقارية ش.ذ.م.م صفته: 
مدعى عليه مجهولي محل اإلقامة

بما أن محكوم له الرا قصير ويمثله عبداهلل محمد إبراهيم هدوف الحمادي
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣١-١٠-٢٠٢٢ 

في الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ الرا قصير
بفسخ العقد بين المدعيين والمدعى عليهما لبيع قطعة األرض الكائنة 
 DAبغرب داونز فارم، جريت ستريت جريت رود دارتفورد، رقم ٢٠
موضوع العقد وبالزام المدعى عليهما برد مبلغ مقداره »١٩٠٠٠٠ درهم« 
مائة وتسعون ألف درهم للمدعيين والفائدة على هذا المبلغ بواقع %5 
من تاريخ اقامة الدعوى الحاصل في ٢٠٢٢/8/١8 وحتى تمام السداد كما 
ألزمتهما بأن يؤديا للمدعيين مبلغ »٢٠٫٠٠٠ درهم« عشرون الف درهم 
تعويض وبالزامهما بالرسوم والمصاريف والف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

حكمًا بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناف خالل ثالثين يومًا اعتبارًا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنًا.

إعالن حكم بالنشر
618/2022/18 عقاري جزئي

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدره ) ٦٣8٢5 درهم( 

و الرسوم و المصاريف والفائدة القانونية ٩% من تاريخ استئجار
المركبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.

المتنازع سوبيرير لتأجير السيارات ش.ذ.م.م عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-القوز 
الصناعية الثالثة - دبي- شارع الخيل األول - شارع 17A-مبنى مستودع 8٩

المطلوب إعالنه ١- كريستوفر سانشيس صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع ضده 
بمبلغ وقدره ) ٦٣8٢5 درهم( والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية ٩% 
من تاريخ استئجار المركبة وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 
الساعة  الموافق ١5-١٢-٢٠٢٢  لها جلسة يوم الخميس  بال كفالة. وحددت 
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 / 5609 – نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
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اقتصاد
العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

برنابيو للرياضة

رخصة رقم: CN-4268300 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

الفارس لتنظيم المناسبات والضيافة

رخصة رقم: CN-3910989 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بيت الريحان لالكسسوارات

رخصة رقم: CN-2150747 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بيرفكت باك للتجهيزات الطبية - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1196081  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة ابوبكر شمس الدين كوراسيفيدو

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة بن ذيبان للتجارة الدولية 
شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م

 BIN THEEBAN INTERNATIONAL TRADING
ONE PERSON COMPANY L.L.C

حميد  حمد  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
ذيبان المنصورى 

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 50000
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل ثالثون يومًا من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو 
دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

المطلوبة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

360 لخدمات التصوير الفوتوغرافي

رخصة رقم: CN-4437091 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

السريس هاوس ديكور للصيانة المباني العامة

رخصة رقم: CN-4226584 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الرغد الماسي للمعدات الفنية والصناعية - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1434703  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
- شركة  القابضة  امبريال  إضافة   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

الشخص الواحد ذ م م
IMPERIAL HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

كامل مرسى  احمد عبده  / حذف  وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 
احمد العامرى 

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 1000
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل ثالثون يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
االنظمة للتجهيزات

رخصة   رقم:  CN-1030006  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة راشد عبداهلل راشد 

سعيد الظاهرى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف راشد عبداهلل راشد 

عبيد الشامسى
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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بيلد تو اند للصيانة والمقاوالت العامة - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-2951956  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة احمد جمال عبدالجليل المرسى سيد احمد الخولى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة احمد جمال عبدالجليل المرسى سيد 

احمد الخولى %49 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / طارق سالم خميس سالم الفزارى من مالك 

إلى شريك 
تعديل نسب الشركاء / طارق سالم خميس سالم الفزارى من 100% إلى %51 

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 500000 
تعديل شكل قانوني / من شركة الشخص الواحد ذ م م إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ بيلد تو اند للصيانة والمقاوالت العامة - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
 BUILD TO END MAINTENANCE GENERAL CONTRACTING

 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / بيلد تو اند للصيانة والمقاوالت العامة ذ.م.م

 BUILD TO END MAINTENANCE & GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تى وى دى ايم خدمات توصيل

رخصة   رقم:  CN-4347007  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ تى وى دى ايم خدمات توصيل

  TVDM DELIVERY SERVICES
إلى / تى وي دى ايم خدمات إدارة المشاريع

 T V D M PROJECT MANAGEMENT SERVICES
تعديل نشاط / إضافة خدمات إدارة المشاريع )8211015(
تعديل نشاط / حذف خدمات توصيل الطلبات )8299010(

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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

جرين استريت كافتيريا

رخصة رقم: CN-4273813 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رويال جولد النجري للمالبس النسائية

رخصة   رقم:  CN-1006924  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة نوشين محمد منشا 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة نوشين محمد منشا %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد جمعه حسن محمد البلوشى 

تعديل رأس المال / من null إلى 50000 
تعديل نوع الرخصة / من حرفية إلى تجارية 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ رويال جولد النجري للمالبس النسائية

 ROYAL GOLD LINGERIE LADIES READY MADE
الشخص  شركة   - النسائية  للمالبس  النجري  جولد  رويال   / إلى 

الواحد ذ م م
 ROYAL GOLD LINGERIE LADIES READY MADE

- 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة الزعيم للخدمات العامة

رخصة رقم: CN-1002247 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رويال ديلز إنترناشيونال لإلستثمارات ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4629868  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديـل نسـب الشركاء / الزارو انجيل كابريرا بونت 

من 50% إلى %99 
تعديل نسب الشركاء / الشيخ محمد بن سلطان بن 

حمدان ال نهيان من 50% إلى %1 
تعديل رأس المال / من 367302000 إلى 18000000

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل سفين كلر لألصباغ

رخصة   رقم:  CN-3745475  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تنازل وبيع / عمر حسن عمر صالح  الشركاء  تعديل 

البريكى من وكيل خدمات إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / عمر حسن عمر صالح البريكى 

من 0% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سيد راشد العلم 

بن سيد صغير احمد
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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
صالون ميستريس لتجميل السيدات

رخصة   رقم:  CN-4220909  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة ايزا ماسوليت مونديجار 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ايزا ماسوليت مونديجار %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مجاهد اهلل لعل محمد 

تعديل وكيل خدمات / حذف فهد محمد حسن احمد المرزوقى 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

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

تعديل إسم تجاري من/ صالون ميستريس لتجميل السيدات
 MISTRESS LADIES BEAUTY SALOON

إلى / مركز نارس لتجميل السيدات - شركة الشخص الواحد ذ م م
 NARS LADIES BEAUTY CENTE
- 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ايليجانس لالستشارات الهندسية ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3669784  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديــل الشـركاء تنازل وبيع / ضياء محمد بهاء الدين عبدالحميد السيد 

من شريك إلى مدير 
تعديل نسـب الشـركاء / ضيــاء محمد بهــاء الديــن عبدالحميـد السيـد 

من 49% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / ضياء محمد بهـاء الديـن عبـدالحميـد السيد 

من شريك إلى مالك 
تعديل نسـب الشـركاء / ضيـاء محمـد بـهـاء الديـن عبـدالحميـد السيـد 

من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف جديد سعيد حمد سعيد الهاملى 

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

تعديل إسم تجاري من/ ايليجانس لالستشارات الهندسية ذ.م.م
ELEGANCE ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

إلى / ايليجانس لالستشارات الهندسية - شركة الشخص الواحد ذ م م
 ELEGANCE ENGINEERING CONSULTANTS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بروسفاست للتجارة العامة

رخصة   رقم:  CN-3925746  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سالم حمد مبخوت 

العضيلى العامرى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سهيل سالم حمد 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
 - العامة  والصيانة  للتنظيف  كير  التجاري: مستر  اإلسم 

شركة الشخص الواحد ذ م م 
 ,~ :  0  ,1 الريم شمس  الريم,  الشركة: جزيرة  عنوان 

مبنى, شركة داماك للعقارات الفخمة - ذ م م
CN-3861225 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

٢- تعيين الساده / ميرال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
االدارية ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 11/07/2022

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205046001

 تاريخ التعديل 05/12/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ون فاشن للتجارة

رخصة   رقم:  CN-4254135  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ ون فاشن للتجارة

  ONE FASHION TRADING
إلى / عين المها للتجارة

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

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.



25العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد
العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
بيست بلس لتصليح السيارات

رخصة   رقم:  CN-3665626  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جميله احمد محمد 

الرميثى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك احمد 

عبداهلل المزروعى
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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

تورتينا للحلويات

رخصة رقم: CN-2905342 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-1032217 رقم

باالسم التجاري مؤسسة بن فالح للنقليات العامة، 
بالغاء طلب الغاء الرخصة وإعادة الوضع كما كان 

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

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الفداء لألدوية البيطرية - شركة الشخص الواحد ذ م م - فرع

رخصة   رقم:  CN-1114542  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد جميل سعيد البظ 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمد جميل سعيد البظ من مالك إلى شريك 
تعديل نسب الشركاء / محمد جميل سعيد البظ من 100% إلى %49 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سيف مبارك حجى صخير القبيسى %51 

تعديل شكل قانوني / من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
الشخص  شركة   - البيطرية  لألدوية  الفداء  من/  تجاري  إسم  تعديل 

الواحد ذ م م - فرع
 AL FEDAA VETERINARY MEDICINES

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH
إلى / الفداء بلس لألدوية البيطرية ذ.م.م

AL FEDAA PLUS VETERINARY MEDICINES 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ج د ون ديفررنت لخدمات التصميم

رخصة رقم: CN-3851690 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

طاولة فاطمة عبيد لبيع الخضروات

رخصة رقم: CN-1145379 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا لولو سيلفر

رخصة   رقم:  CN-3706191  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة مزنه مبارك بخيت 

سعيد الراشدى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مبارك بخيت سعيد 

سهيل الراشدى
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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مختبر االبتسامة الجميلة لالسنان - ذ م م

رخصة   رقم:  CN-1185335  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عماد الدين عثمان قونيه لى من شريك 

إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / عماد الدين عثمان قونيه لى من 49% إلى %100 

تعديل مدير / إضافة عماد الدين عثمان قونيه لى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد ذياب سيف عامر المقبالى 

 1x1 75 إلىx15 تعديل لوحه اإلعالن / إجمالي من مساحة
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مختبر االبتسامة الجميلة لالسنان - ذ م م

BEAUTY SMILE DENTAL LABORATORY - L L C
إلى / مختبر االبتسامة الجميلة لالسنان - شركة الشخص الواحد ذ م م

 BEAUTY SMILE DENTAL LABORATORY
- 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 3916 تاريخ 2022/12/06
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( العين )

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بخصوص الرخصة 
 CN-1177422 -1 رقم

البدنية،  للياقة  هاورس  فيت  التجاري  باالسم 
بإلغاء طلب الغاء الرخصة وإعادة الوضع كما 

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
المحترم للنقليات العامة

رخصة   رقم:  CN-2722902  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة راشد على راشد 

الصيبى الشحى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف يوسف جابر محمد الحمادى

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 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة عبداهلل محمد البلوشي للحداده والنجاره المسلحه

رخصة   رقم:  CN-1132063  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة هدى عبداهلل سلطان 

سيف الكعبى %100 
مراد  محمد  عبداهلل  / حذف  وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

عبداهلل البلوشى
البلوشي  محمد  عبداهلل  مؤسسة  من/  تجاري  إسم  تعديل 

للحداده والنجاره المسلحه
 ABDULLA MOHAMMED ALBLOOSHI

  CARPENTRY AND IRONSMITH
إلى / النيرو للحداده والنجاره المسلحه

 AL NIRO CARPENTRY AND IRONSMITH
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ 
أي  عن  مسؤولة  غير  الدائرة  فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نشر 
ستستكمل  حيث  المدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق 

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3916 تاريخ 2022/12/06
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فاملي سوبرماركت ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-2400587  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / بشير بولونثوتى محمد بولونثوتى عبداهلل 

محمد من شريك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / بشير بولونثوتى محمد بولونثوتى عبداهلل محمد 

من 49% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / بشير بولونثوتى محمد بولونثوتى عبداهلل 

محمد من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / بشير بولونثوتى محمد بولونثوتى عبداهلل محمد 

من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد ابراهيم عبداهلل احمد الجسمى 

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

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ فاملي سوبرماركت ذ.م.م

 FAMILY SUPER MARKET L.L.C
إلى / فاملي سوبر ماركت - شركة الشخص الواحد ذ م م

FAMILY SUPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات المطلوبة.

تعلن بلدية دبـا الفجيرة بأن الساده: ١- سودار سانان دهارما راجان / الهند
٢- حسن سعيد محمد الصغيري / االمارات

أصحاب الرخصة التجارية ) بقالة الملكة(، يرغبان بتغير الوكيل الخدمات 
من السيد / حسن سعيد محمد الصغيري / االمارات إلى السيد / محمد على 
محمد الخديم الظنحاني / االمارات بنفس االسم التجاري والموقع والنشاط .

فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء 

المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلديـة دبـا الفجيرة بـأن السيد : فيصل محمد سليمان 
المـوح الظنحاني / اإلمـارات، صاحبة الرخصة التجارية » مطعم 
روزه « يرغب بالتنازل للسيد: عارف علي ياسر أبو سر الظهوري 

/ اإلمارات ، بنفس اإلسم التجاري والنشاط والموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق 

أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبـا الفجيرة بأن الساده:
١- علي سعيد محمد حمدان الحمودي / االمارات
٢- سالم حمدان إبراهيم خصيف الحمودي / الهند

أصحاب الرخصة التجارية )الزعيم للتوصيل ذ م م(، يرغبان بإلغاء الرخصة 
المذكورة ،الواقعة في منطقة دبا. فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة 
البلدية خالل خمسة عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة 

عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبـا الفجيرة بأن السادة :
١- عبداهلل حسن عبداهلل الظهوري/ اإلمارات،

٢- سعيد بن عبداهلل بن محمد الظهوري/ عمان ،
يرغبون   ،  » للغطس  نبتون  مركز   « التجارية  الرخصة  أصحاب 
بتغيير الموقع. فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة 

عن حقوق أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبـا الفجيرة بأن السيده : عائشة محمد سعيد الظنحاني 
/ اإلمارات، صاحبة الرخصة التجارية » بن اعلي للعقارات «

يرغب بتغيير الموقع.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق 

أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلديـة دبـا الفجيرة بأن السيد : عادل عبداهلل محمـد الحـتـي الظنحاني/ 
اإلمارات،صاحب الرخصة التجارية » البانوش لألصباغ والديكور « يرغب بالتنازل 
للسادة : ١- محمد عالم كير مياه إبراهيم مياه/ بنغالديش ،٢- شاهين مياه 
شارو مياه/ بنغالديش، ووكيل خدماتهم السيد : عادل عبداهلل محمد الحتي 
التجاري والنشاط والموقع تغيير الشكل  الظنحاني/ اإلمارات، بنفس اإلسم 
القانوني إلى)شركة أعمال(. فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق 

أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

تعلن بلدية دبـا الفجيرة بأن السادة:
١- ايوب علي بشير خان / الهند،

٢- ووكيل خدماته السيد: عبداهلل سعيد مطر العبدولي / اإلمارات،
أصحاب الرخصة التجارية » الكوس للديكور « ، يرغبون بتغيير الموقع.

فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق أو دعوى 

بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

تعلـن بلديـة دبـا الفجيرة بـأن السيد : خميس راشـد خميس 
الخـديم / االمـارات ، صاحب الرخصة التجارية ) محطـة الوفاء 
لغسيل وتشحيم السيارات ( ، يرغب بإلغاء الرخصة المذكورة 

، الواقعة في منطقة دبا.
فعلى من له اعتراض على ذلك مراجعة البلدية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخه وإال فإن البلدية غير مسئولة عن حقوق 

أو دعوى بعد انتهاء المدة المذكورة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

مدير البلدية

مصري   - عيسى  محمد  شبيب  ميسر  عليه:  المدعى  إلى 
الجنسية - مجهول محل اإلقامة خارج الدولة

بما أن المدعية: مي حسن محمد أحمد
أعاله  بالرقم  المذكورة  الشرعية  الدعوى  عليك  أقامت  قد 

أمام هذه المحكمة، للمطالبة بـ/ طالق للضرر
وقد حددت المحكمة جلسة : الثالثاء ٢٠٢٢/١٢/٢7م للنظر 
في الدعوى، فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك 
رسميًا أمام هذه المحكمة في الموعد المذكور للرد على 
الدعوى، وفي حالة تخلفك عن الحضور في الموعد المحدد، 

فإن المحكمة ستنظر في الدعوى وتصدر حكمها غيابيًا.
القاضي

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 2022/755 أحوال
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

المقدم من/ مزمل ارا سالم علي عبدالرحمن الشامسي
تعلن محكمة عجمان الشرعية تقدمت إلينا / مزمل ارا سالم 
علي عبدالرحمن الشامسي، باكستانية الجنسية تحمل بطاقة 
هوية رقم 78٤١٩7٠١٦858٣7١ الصادرة من اإلمارات للهوية 
بطلب تطابق اسمها في بطاقة هويتها واسمها في جواز سفرها 
القديم باسم/ مزمل ارا منير أحمد بالرقم AH1997271 الصادر 

من باكستان وأن اإلسمان لشخص واحد.
 فمن لديه أي اعتراض على هذا الطلب الحضور إلى رئيس 
قلم األحوال الشخصية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن إلبداء أسباب اعتراضه.
القاضي

T21041507271022 إعالن تطابق اسم
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

إخطار عدلي للوفاء بمبلغ ٩١٣8 درهم
المخطر: شاكر ثروت شاكر محمد شندى، مصري الجنسية، ويحمل هوية رقم 
78٤١٩٩٣8٢57٢578 بصفته وكيل عن شركة طريق الحياة لتجارة مواد البناء ذ 
م م. العنوان : الشارقة - منطقة الصجعة الصناعية - هاتف رقم ٠5٤٤8٦٣٤٠7
المخطر إليه : شركة فلك اإلبداع للخدمات الفنية ذ م م ومن يمثلها قانونًا

العنوان : عجمان - النعيمية - بناية المايا كافية رقم مكاني ٤٤٠٢7٠8778، 
شقة رقم ٣٠٢، هاتف رقم : ٠588١٠٣٢55 - ٠5٢١٩٠87١5 - ٠5٤٤8٦٣٤٠7

الشرح
المخطر إليه حرر فواتير للمخطر بمبلغ ٩١٣8 درهم نظير تعامل تجاري بين 
المخطر والمخطر اليه، إال أن المخطر اليه لم يفى بالسداد فى التاريخ المتفق 
تاريخ  مضي  رغم  بالمبلغ  بالوفاء  تقدم  قد  عليه  المدعى  أن  وحيث  عليه. 

استحقاقه والمطالبة الودية مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى.
لذلك

فإننا نخطركم بضرورة سداد مبلغ المديوينة المذكور خالل خمسة أيام من 
تاريخ اخطاركم و إال سنضطر التخاذ اإلجراءات القانونية، واطلب من السيد 
الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم بما جاء به وهذا اخطار منا بذلك.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU-2022- 0102846 إخطار عدلي بالوفاء رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة بكامل 
حصصها ١٠٠% بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه :من : السيد/ يوسف محمد 

حسن قطيش الجنسية : االردن
الى : السيد / سيزار طانيوس روكز الجنسية : لبنان

باالسم التجاري ) الخطوط الصالح التمديدات الكهربائية و الصحية( رخصة صادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم )٦٢٩5٢( والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجمان ،،
تم تغير الشكل القانوني من مؤسسه فرديه الى شركه ذات مسؤوليه محدوده 

شركة الشخص الواحد.
تم تغير االسم التجاري من ) الخطوط الصالح التمديدات الكهربائية و الصحية( الى 
)غرين الين بلس للخدمات الفنية ذ م م ) شركة الشخص الواحد(( تعديل النشاط من 
) إصالح وصيانة التمديدات والتركيبات الصحية، إصالح وصيانة التمديدات والتركيبات 
الكهربائية( إلى ) إصالح وصيانة التمديدات والتركيبات الصحية، إصالح وصيانة 
التمديدات والتركيبات الكهربائية، أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها(.

وعمال بنص المادة )١٤ )فقره 5 من القـانـون االتحادي رقم )٤ )لسنة ٢٠١٣ في 
شأن الكاتب العدل فقد ى نشر هذا اإلعالن للعلم و انـه سـوف يتم التصديق على 
اإلجراء المشـار إليـه بعـد  أسبوعين مـن تـاريـخ هذا اإلعالن فمـن لديـه أي اعتراض 
حيال ذلك عليه مراجعـة مكتـب الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية .

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

MOJAU_2022_0104898  إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل



العدد )٣٩١٦( الثالثاء ١٢ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م 26

اقتصاد

ذات  حرة  منطقة  شركة  ليمتد  كونسالتانسي  انجنيرينغ  الوعد 
مسؤولية محدودة تأسـسـت وفقًا لقانون تسجيل الشركات في 
رخصة:  رقم   280 التسجيل  رقم   2011 الحرة  أبوظبي  منطقة 

ADFZ- 10211 والكائنـة بــ مكتب رقم :
3D.11A.6A.5A الطويلة ابو ظبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ترغب هذه الشركة المذكورة في إعالن قرارها والذي تم اتخاذه 
بواسطة مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2022/11/23 

بشأن إغالق وحل شركة الوعد انجنيرينغ كونسالتانسي ليمتد 
وفقا لذلك ، يجب على أي طرف معني لديه دعوى ضد الشركة 
أو لديه اعتراض على الحل تقديم هذا االعتراض كتابة ، ال يزيد 
عن أربعة عشر )14( يوما من تاريخ نشر هذا اإلشعار إلى ما يلي:

لعناية سلطة المنطقة الحرة
منطقة ابوظبي الحرة

ص.ب: 54477
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

ADFZ@adpc.ae :ايميل

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إشعار تصفية الوعد انجنيرينغ كونسالتانسي ليمتد 
شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة

إشعار تصفية

ُفقدت شهادة أسهم صادرة من الشركة العالمية القابضة 
 )ASMAK( )لزراعة األسماك )أسماك

باسم: احمد حسن حمدان الكعبي 
- شهادة رقم ASMAK1713669 عدد األسهم 1200 سهم

  الرجاء ممن يجدهم تسليمها للشركة المذكورة اعاله 
أو االتصال على موبايل رقم 0502001012 مشكورا.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان شهادة أسهم

المنذر: محمد صبحي محمد عيد قنديل الجنسية مصر   لوكيل )جهة تصديق الوكالة خارجي 
رقم الوكالة وكالة خاصة في القضايا اسم الموكل جميل محمد حلوم(

المنذر اليه : عبدالحميد هاشم احمد ابراهيم الجنسية مصر
موضوع اإلنذار : إنذار قانونــــي وتكليف بالوفاء

حيثيات اإلنذار : المنذر / جميل محمد حلوم ) الجنسية - لبنات (
عنوانه:- إمارة الشارقة - منطقة الصجعة الصناعية - ورشة جسر النهر لتصليح السيارات - 
هاتف رقم ٠5٠٣٠٤٠5٠8- ويمثله في التوقيع على هذا األنذار / محمد صبحي محمد عبد 
قنديل بموجب الوكالة الخاصة في القضايا المحررة امام كاتب العدل وتحمل الرقم 0091625 
MOJAU_2022 بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢8 بتاريخ سابق قام المنذر اليه بالتوقيع للمنذر على سند 
مديونية ) إيصال أمانة( بمبلغ ٢5٠٠٠ درهم إماراتي )فقط خمسة وعشرون ألف درهم ( 
،وذلك نظير مديونية ترصدت في ذمته لصالح المدعي . ورغم مطالبة المنذر، للمنذر إليه 
بسند  المحرر  المبلغ  قيمة  رقص سداد  إنه  إال  وتكرارا  مرارًا  بدمنه  المترصد  المبلغ  سداد 
المديونية والمدون به المبلغ سـند المطالبة وذلك دون مبرر أو عذر قانوني ولم يستجيب 
الى مطالبات المنذر المتتالية ولم يعير أي انتباه أو اهتمام يسداد المبلغ المترصد في ذمته 
وحيث أن الهدف من توجيه هذا اإلنذار والتكليف بالوفاء هو التنبيه على المنذر إليه بسرعة 
سداد مبلغ وقدره )٢5٠٠٠ درهم( فقط )خمسة وعشرون ألف درهم إماراتي( إلى المنذر 

في خالل خمسة أيام من تاريخ استالمه أو تبليغه هذا اإلنذار .
)) بناء عليه ((

يتوجه وكيل المنذر إلى المنذر إليه بهذا اإلنذار والتكليف بالوفاء، للعلم بما تضمنه وما أشتمل 
عليه ونفاذ مفعوله قانونا في مواجهته مع التنبيه عليه بضرورة سداد مبلغ )٢5٠٠٠ درهم( 
فقط )خمسة وعشرون ألف درهم إماراتي( وذلك خالل خمسة أيام من تاريخ علمه أو تبليغه 
بفحوى ومضمون هذا اإلنذار. وفي حالة عدم استجابة المنذر إليه وتنفيذ الطلبات الواردة بهذا 
اإلنذار فسوف يقوم المنذر باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الكفيلة بحفظ سائر حقوقه تجاه 
المنذر إليه من استحقاق المنذر في المطالبة بالمبلغ المترصد في ذمة المنذر إليه موضوع 
اإلخطار فضال عما يراه مناسبا من تعويضات، مع إلزام المنذر إليه بكافة الرسوم والمصاريف 

ومقابل أتعاب المحاماة مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من فيد الكفالة.
المطالبة : ٢5٠٠٠ درهم إماراتي ) فقط خمسة وعشرون الف درهم إماراتي (

عنوان التبليغ : إمارة عجمان - منطقة النعيمية - أبراج النعيمية هاتف رقم ٠5٠7٩5٠5٩١ 
Aboeskandarelmasry18@gmail.com : الكاتب العدل- بريد الكتروني

انذار عدلي رقم المحرر 2022/1/325606
العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى العاشرة رقم ٤١٣
موضوع الدعوى المطالبة بفسخ إتفاقية البيع والشراء المؤرخة ٢٠٢١/٦/7 والخاصة بالوحدة 
الخليج  منطقة   )  SLS Dubai( مبنى  مشروع  ١7١ ضمن  رقم  األرض  قطعة   )١٦١٤( رقم 
وذلك إلخالل  عليه  والمدعى  المدعية  بين  والمبرمة   )٦-٣٦٤85( رقم  دبي  بلدية  التجاري 
المدعي عليه بسداد األقساط مع أحقية المدعية بخصم ٤٠% من قيمة الوحدة وهو ما يعادل 
مبلغ - ١.٢١٩.758 درهم ) مليون ومائتان وتسعة عشر الف وسبعمائة وثمانية وخمسون 
درهم( مع الزام المدعي عليه بسداد فرق نسبة ٤٠ % التي لم تسدد من قبل المدعي عليه 
مبلغ ١٢7.٠5٩ درهم والذي يعد ملكًا خالص للمدعية بموجب نص المادة رقم ١ من القانون 
رقم ١٩ لسنة ٢٠١7 بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠8 بشأن تنظيم التسجيل 
العقاري المبدئي في إمارة دبي مع إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5٠٠.٠٠٠ 
درهم )خمسمائة الف درهم( كتعويض مادي ومعنوي عن االخالل مع إلزام المدعي عليه 

بتسليم الوحدة رقم )١٦١٤( للمدعية خالية من الشواغل .
المدعي دبليو أو دبليو للتطوير العقاري عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-منطقة الخليج التجاري - 

دبي-مبنى بوابة الخليج F9 - 01    ويمثله محمد سيف عبيد علي الحفيتي
المطلوب إعالنه ١- سيف زمان تشودهاري صفته: مدعى عليه

والشراء  البيع  إتفاقية  بفسخ  المطالبة  وموضوعها  الدعوى  عليك  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
المؤرخة ٢٠٢١/٦/7 والخاصة بالوحدة رقم )١٦١٤( قطعة األرض رقم ١7١ ضمن مشروع مبنى 
)SLS Dubai ( منطقة الخليج التجاري بلدية دبي رقم )٦85-٣٦٤( والمبرمة بين المدعية 
والمدعى عليه وذلك إلخالل المدعي عليه بسداد األقساط مع أحقية المدعية بخصم ٤٠% 
من قيمة الوحدة وهو ما يعادل مبلغ ١.٢١٩.758 درهم ) مليون ومائتان وتسعة عشر الف 
وسبعمائة وثمانية وخمسون درهم( مع الزام المدعي عليه بسداد فرق نسبة ٤٠ % التي لم 
تسدد من قبل المدعي عليه مبلغ ١٢7.٠5٩ درهم والذي يعد ملكًا خالص للمدعية بموجب 
نص المادة رقم ١ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١7 بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٣ لسنة 
٢٠٠8 بشأن تنظيم التسجيل العقاري المبدئي في إمارة دبي مع إلزام المدعي عليه بأن يؤدي 
للمدعية مبلغ 5٠٠.٠٠٠ درهم )خمسمائة الف درهم( كتعويض مادي ومعنوي عن االخالل 
مع إلزام المدعي عليه بتسليم الوحدة رقم )١٦١٤( للمدعية خالية من الشواغل . وحددت 
لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠8-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن 
بعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك تقديم ما 

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

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 18 / 2022 / 893 - عقاري جزئي

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن عبد اهلل و ناصر الخثالن )ش.م.ح( شركة منطقة حرة

الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة 
إلى ديامو جولري )ش م ح( شركة منطقة حرة وعليه يمكن 
للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية / بحماية 

مصالحهم خالل ١5 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن خيبر انترناشونال )ش م ح( شركة منطقة حرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة إلى 
خيبر انترناشونال )م م ح( شركة منطقة حرة وعليه يمكن 
للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية / بحماية 

مصالحهم خالل ١5 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن استراتيجيك تريدنج )م م ح( مؤسسـة منطقـة حـــرة

الكائنة بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب تغيير اسم الشركة 
إلى استراتيجيك تريدنج )ش م ح( مؤسسـة منطقـة حرة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتسوية 
/ بحماية مصالحهم خالل ١5 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

إعالن

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن نيو سيجمينت ش.م.ح- 
ذ.م.م، )رقم السجل التجاري 0000004028764(. ترغب بتغيير االسم 
المسجل للشركة من نيو سيجمينت ش.م.ح- ذ.م.م،  الى ايستيل 

تكنولوجيز ش.م.ح-ذ.م.م  
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
خالل ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي: هاتف 

رقم ٩7١7٢٠٤١١١١+ 
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: 807757

فقد جواز سفر باسم: صاره خليل محمد 
صبحه، جنسيته: األردن، ورقم الجواز: 
014707Q، فالرجاء على من يجده تسليمه 

ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: عمار عمر مايز 
السيد حامد، جنسيته: مصر، ورقم الجواز: 
20622925A، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد زهيب صالح 
الدين، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
5195581KZ، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: عبدالرحمن عمر 
مايز السيد حامد، جنسيته: مصر، ورقم 
الجواز: 20563016A، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: أحمد عمر مايز 
السيد حامد، جنسيته: مصر، ورقم الجواز: 
27605640A، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

المغيره  عثمان  باسم:  فقد جواز سفر 
بابكر سليمان، جنسيته: السودان، ورقم 
الجواز: P05992876، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

أسعد  منال  باسم:  سفر  جــواز  فقد 
الجواز:  بيطار، جنسيته: سوريا، ورقم 
N014218515، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

المغيره  محمد  باسم:  سفر  جواز  فقد 
بابكر سليمان، جنسيته: السودان، ورقم 
الجواز: P08310609، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

اهلل محمد  باسم: خير  فقد جواز سفر 
طلب خير اهلل، جنسيته: السودان، ورقم 
الجواز: P06113100، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
فقدان جواز سفر

يفهم من مقدم الطلب بتقديم خطاب يدوي 

للتأشير  وذلك  المحكمة  رئيس  إلى  موجه 

عليه بالموافقة باإلعالن نشرًا، ويكون متضمنًا 

اإلخطار العدلي األصلي مع حافظة المستندات 

الخاصة باإلنذار.
المحكمة االبتدائية المدنية

إعالن بطلب مقدم في القضية 
رقم AJCFICICPL2022 /0004720 - أمر أداء

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع الدعوى طلب الحجز و بيع عقار مرهون عبارة عن شقة في امارة دبي ? منطقة 
الخليج التجاري ? رقم األرض ٣٣ - اسم المبني ابراج تشرشل ٢ سكني ? رقم المبني 
٢ ? رقم العقار ٤٢٠٦ رقم مكاني ٢٤٩٩58٦١١٢ والتصريح بإستالم مبلغ  ٩١٤٢7٠.٠8 

درهم من ثمن البيع بالمزاد
طالب التنفيذ بنك راس الخيمة الوطني ) ش.م.ع (

عنوانه إمارة دبي ? شارع )5( متفرع من شارع دمشق ? بناية نهال ? القصيص ٢
المطلوب إعالنه تهمورس سليمان ولى زاده عنوانه: امارة دبي ? منطقة الخليج التجاري ? 
رقم األرض ٣٣ - اسم المبني ابراج تشرشل ٢ سكني ? رقم المبني ٢ الطابق ٤٢ ? رقم العقار 
SILVEROASIS@GMAIL.COM - ٠5٠٤5٣5٢8٢٤٩٩ - ٣58٤٢٠٦ رقم مكاني ٦١١٢

موضوع اإلعالن : أنه في يوم االثنين الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠5:٠٠:٠٠ م وفي 
األيام الثالث التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه أدناه لدى الجهة 

التي أنيط بها البيع ) شركة اإلمارات للمزادات وعلى موقعها اإللكتروني
عن  اليقل  تأمين  إيداع  الشراء  راغبي  وعلى   )  http://www.emiratesauction.ae  
٢٠% من الثمن األساسي قبل دخول المزايدة ولكل من لديه اعتراض على البيع التقدم 
المواعيد  للبيع وفي  المحددة  الجلسة  قبل  يبرره من مستندات  بما  بإعتراضه معززًا 
المبينة بالمادة ٣٠١ من قانون اإلجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه ايداع كامل 
الثمن والمصاريف خالل عشرة أيام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع من 
المزايدة أن يزيد على الثمن خالل األيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط أن ال تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن على أن يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات 

خزينةالمحكمة . وفيما يلي بيان أوصاف الممتلكات : 
وحدة عقارية - المنطقة :الخليج التجاري - رقم االرض : ٣٣ - رقم المبنى : ٢ - اسم 
المبنى : ابراج تشرشل ٢ سكني - رقم العقار : ٤٢٠٦ - رقم الطابق : ٤٢ - المساحة 

: ١٣٦.75 متر مربع - التقييم: ١٣5٤٩٦٤.٣٢ درهم
مالحظات : ١- يدفع المبلغ فورا

إعالن بيع عقار بالنشر في الدعوى 
رقم 250 / 2022 / 45 - بيع عقار مرهون

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الخامسة رقم ٤٠٤
موضوع الدعوى : ١- قبول القضية و تسجليها ضد المدعى عليها لخرق عقد المقاولة من الباطن 

٢- الزام المدعى عليها بدقع قيمة العقد المتبقي مبلغا قدره : ٢57.8٩١.٦٤ درهم 
٣- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ درهم كتعويض عن األضرار المادية والمعنوي 

٤- الزام المدعى عليها باعادة قيمة شيك الضمان المقدم الغير مؤرخ برقم ٠٠٠587 المسحوب عليه 
لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي )دبي( بقيمة مبلغ ١١7.5٢٣.5٦ درهم تم صرف الشيك المذكور من 

قبلها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦ 
5- منح قرار على منع صرف شيك ضمان حسن األداء غير المؤرخ ، برقم ٠٠٠٦٠8 من المسحوب 
و  المدعية  قبل  من  الصادر  درهم   55.٩٦٣.٦٠ بمبلغ  )دبي(  اإلسالمي  اإلمارات  لدى مصرف  عليه 
المحجوز لدى المدعى عليها كما يتم حجز صرفها من البنك المسحوب عليه و الزام المدعى عليها 

باعادة صرف شيك ضمان األداء هذا. 
٦- الزام المدعى عليها بدفع رسوم القضية و اتعاب المحاماة

المدعي: اكاوستك لتركيب المواد العازلة في األبنية والمنشات المدنية ش.ذ.م.م عنوانه : اإلمارات-
إمارة دبي-القصيص الصناعية الثالثة - دبي- ملك احمد سلمان عبدالرحمن - مكتب رقم ١٠٦

المطلوب إعالنه : ١- شركة الفارعة للمقاوالت العامة ـ ذ م م ـ فرع ابوظبى صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها ١- قبول القضية و تسجليها ضد المدعى عليها 

لخرق عقد المقاولة من الباطن 
٢- الزام المدعى عليها بدقع قيمة العقد المتبقي مبلغا قدره : ٢57.8٩١.٦٤ درهم 

٣- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ درهم كتعويض عن األضرار المادية والمعنوي 
٤- الزام المدعى عليها باعادة قيمة شيك الضمان المقدم الغير مؤرخ برقم ٠٠٠587 المسحوب عليه 
لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي )دبي( بقيمة مبلغ ١١7.5٢٣.5٦ درهم تم صرف الشيك المذكور من 

قبلها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٦ 
5- منح قرار على منع صرف شيك ضمان حسن األداء غير المؤرخ ، برقم ٠٠٠٦٠8 من المسحوب 
و  المدعية  قبل  من  الصادر  درهم   55.٩٦٣.٦٠ بمبلغ  )دبي(  اإلسالمي  اإلمارات  لدى مصرف  عليه 
المحجوز لدى المدعى عليها كما يتم حجز صرفها من البنك المسحوب عليه و الزام المدعى عليها 

باعادة صرف شيك ضمان األداء هذا. 
٦- الزام المدعى عليها بدفع رسوم القضية و اتعاب المحاماة 

وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة التقاضي عن 
ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ 

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

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2349 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

فقدت شهادات اسهم صادرة عن )العين األهلية للتأمين( 
باالسماء التالية:

1 - أحمد راشد محمد النعيمي 
رقم الشهادة 0050  بعدد 4900 سهم.

2 - شيخة راشد محمد النعيمي 
رقم الشهادة 0051  بعدد 2450 سهم.

الرجاء ممن يجدهم تسليمهم للشركة المذكورة. او االتصال 
على تليفون رقم 0526266111 مشكورا

العدد ٣٩١٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

فقدان شهادات أسهم
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اقتصاد

قــرر قادة دول غــرب افريقيا أمس 
فــي أبوجا إنشــاء قــوة إقليمية هدفها 
التدخــل ليــس فقــط ضــد اإلرهابييــن 
وإنمــا أيضــا في حــال وقــوع انقالبات 
ــي  ــة ف ــهدتها المنطق ــي ش ــك الت كتل
العاميــن األخيريــن كما أعلن مســؤول 

. كبير
وأمهــل قــادة الــدول االعضــاء فــي 
الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب 
إفريقيــا )ايكــواس( أو ممثلوهم، أيضا 
المجلــس العســكري الحاكــم في مالي 
حتــى األول مــن ينايــر لإلفــراج عــن 
٤٦ جنديــا مــن ســاحل العاج أســرهم 
ــة التعــرض  ــو، تحــت طائل ــذ يولي من
لعقوبــات كما قال عمر تــوراي رئيس 

مفوضيــة إيكــواس.
وقــد عقد القادة قمة أدرجت على 
جــدول أعمالهــا مصيــر هــؤالء الجنود 
الــذي أثــار أزمــة خطــرة بيــن مالــي 
وســاحل العــاج، البلــدان العضوان في 
الجماعــة، وكذلك تداعيات االنقالبات 
التــي شــهدتها المنطقــة فــي الســنتين 
األخيرتيــن فــي مالــي وبوركينا فاســو 

وغينيا.
»نطالــب  تــوراي  عمــر  وقــال 
الســلطات الماليــة اإلفــراج عــن جنود 
ســاحل العــاج في موعد أقصــاه األول 

ــر ٢٠٢٣«. منيناي
وقال دبلوماســي مــن غرب إفريقيا 
ــدم  ــا ع ــة طالب ــاء عالمي ــوكاالت أنب ل
الكشــف عــن اســمه، إن إيكــواس 
ســتفرض عقوبــات إن لــم يتحقــق 
ذلك. وأضاف توراي أيضا أن الجماعة 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ 
بحــق التحرك في حال لم يتم االفراج 

عــن الجنــود قبــل األول مــن ينايــر.
ــرب  ــن غ وأضــاف الدبلوماســي م
فــور  توغــو  رئيــس  أن  إفريقيــا 
غناســينغبي الــذي يقــوم بمســاعي 
ــاج  ــاحل الع ــي وس ــن مال ــدة بي حمي
فــي هــذه األزمة، ســيتوجه إلــى مالي 
ــود. ــن الجن ــراج ع ــة« باإلف »للمطالب

تخوض مالي صراع قوة مع ســاحل 
العاج وإيكواس منذ اعتقلت ٤٩ جنديا 

مــن ســاحل العــاج فــي ١٠ يوليــو عند 
وصولهــم الى باماكــو. تم إطالق ثالثة 

منهم منــذ ذلك الحين.
تؤكد ساحل العاج واألمم المتحدة 
أن هــؤالء الجنــود كان يفتــرض أن 
ــة  ــن الكتيب ــان أم ــي ضم ــاركوا ف يش
األلمانيــة العاملــة ضمــن قــوة حفــظ 
الســالم الدولية في مالي، لكن باماكو 
قالت إنهــا تعتبرهم »مرتزقة« جاؤوا 

للمســاس بأمــن الدولة.
وكانــت إيكواس قــررت خالل قمة 
اســتثنائية فــي ســبتمبر أن ترســل الى 
مالــي وفــدا رفيــع المســتوى لمحاولة 
نــزع فتيــل األزمة. لكن لــم يتم إحراز 
ــي  ــة الت ــذه المهم ــد ه ــدم بع أي تق

جــرت فــي نهايــة ســبتمبر.

وأضــاف تــوراي أن قــادة ايكــواس 
»قــرروا إعــادة ضبــط بنيتنــا األمنية« 
موضحــا أن االمــر يتعلق بتولي »أمننا 
االســتعانة  فقــط  وليــس  الخــاص« 

بأطــراف خارجيــة.
وقــال »هــم مصممون على إنشــاء 
قــوة إقليميــة تتدخــل عنــد الضــرورة 
ســواء كانت مســألة أمن أو إرهاب أو 
إعــادة النظــام الدســتوري فــي الــدول 

األعضاء«.
ــة  ــي المنطق ــدة دول ف ــهد ع تش
انتشــارا لإلرهابيين انطلقوا من شمال 
مالــي ووصلــوا الى وســط هــذا البلد، 
ــر  ــو والنيج ــا فاس ــا بوركين ــن أيض لك
ويتوســع وجودهــم نحــو الجنــوب 
وخليج غينيا. الجيوش الوطنية عاجزة 

الــى حــد كبيــر وتتعــاون مــع أطــراف 
خارجيــة، االمــم المتحــدة وفرنســا او 

حتــى روســيا.
يعــد انعــدام األمــن عامــال أساســيا 
فــي االنقالبات العســكرية التي هزت 
المنطقــة منــذ عــام ٢٠٢٠ ، فــي مالي 
وبوركينــا وألســباب أخــرى فــي غينيا.

وقال توراي إن مسؤولين عسكريين 
مــن المنطقة ســيجتمعون في النصف 
ــات  ــة آلي ــر لمناقش ــن يناي ــي م الثان

تشــكيل القــوة اإلقليمية.
وأضاف أن قادة دول غرب افريقيا 
قررت من أجل التمويل عدم االعتماد 
فقط على المســاهمات الطوعية التي 
ــاء  ــدون اعط ــا ب ــرت محدوديته أظه

المزيد مــن التفاصيل.وكاالت

لقــي ثالثة أشــخاص على األقــّل مصرعهم فيما 
حوصــر نحــو ٢٠ آخريــن فــي انــزالق للتربــة فــي 
شــمال غــرب كولومبيــا أمــس، وفــق مــا أعلنــت 
ــاذ  ــر اإلنق ــاول عناص ــٍت ُيح ــي وق ــلطات، ف الس

انتشــال ناجيــن.
وكتــب الرئيــس غوســتافو بيتــرو علــى تويتــر 
»أنِقــذ تســعة أشــخاص، ولقــي ثالثــة مصرعهــم، 
ونعتقــد أّن أكثــر مــن ٢٠ شــخًصا مــا زالــوا فــي 

عــداد المفقوديــن. إّنهــا مأســاة«.
ــة  ــة جبلّي ــي منطق ــة ف ــزالق الترب ــل ان حص
معزولــة تابعــة لبلدّية بويبلو ريكــو، وفًقا للدفاع 

المدنــي. ويبحــث عشــرات العناصــر عــن رّكاب 
ــروا  ــة حوِص ــة عاّم ــة خدم ــة وحافل دّراجــة نارّي

جــّراء انــزالق التربــة.
وانتشل عّمال اإلنقاذ فتاة توّفيت قبل وصولها 
إلى المستشــفى، كانت تبلغ من العمر 7 ســنوات 

حسب السلطات.
ــة  ــالد حال ــة أغســطس ، تعيــش الب ــذ بداي من
ــار  ــم أمط ــوأ موس ــبب أس ــة« بس ــة وطنّي »كارث

ــة. ــا، حســب الحكوم ــذ ٤٠ عاًم من
وأودت األمطــار بحياة ٢7١ شــخًصا وأّدت إلى 

تضــّرر 7٠٠ ألــف آخرين العــام الماضي.وكاالت

اعتبــر الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
التســّلح بالعلــم والمعرفــة بمثابــة »حائط صد« 
لمواجهــة التحديات التي تشــهدها بالده، موصيًا 
الطــالب المتقّدميــن لاللتحــاق بكليــة الشــرطة 

بــأن يكونــوا »قــدوة« ألبنــاء مصر.
ــة الشــرطة،  ــس المصــري أكاديمي وزار الرئي
وحضــر اختبــارات كشــف الهيئــة )المقابلــة 
الشــخصية( للطلبة والطالبــات الجدد المتقدمين 
ــادة رســمية  ــة، حســب إف لاللتحــاق باألكاديمي
مــن الســفير بســام راضــي، المتحــدث الرســمي 

باســم الرئاســة المصريــة.
وقــال المتحــدث الرســمي إّن السيســي أوصى 
الطلبة المتقّدمين الختبارات أكاديمية الشــرطة، 
ــة  ــة ومواصل ــم والمعرف بضــرورة التســّلح بالعل
االطــالع بانتظام، حتى ُيشــّكلوا حائط صّد منيع، 
بجانب زمالئهم في الكليات والمعاهد العسكرية، 

والجامعــات والمعاهــد المدنيــة األخــرى، ضــد 
»كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية«.

وأّكــد السيســي، خــالل حضــوره االختبــارات، 
ــة  ــر الموضوعي ــق المعايي ــة تطبي ــى »أهمي عل
المجــردة، والحياديــة التامــة النتقــاء أفضــل 
العناصــر، وإعــداد جيــل قــادر على حمل رســالة 
ــم«،  ــاة عليه ــات الملق ــاء بالتطلع ــن، والوف األم
ــالق  ــي االنط ــهم ف ــك »يس ــى أّن ذل ــيرًا إل مش
ــّدم،  ــن االســتقرار والتق ــد م ــق مزي نحــو تحقي
آخــذًا فــي االعتبار مســؤولية وزارة الداخلية في 
الســهر علــى حمايــة أمــن المواطنيــن«، حســب 

المتحــدث الرســمي.
ــنوات  ــوال الس ــس المصــري ط ــاد الرئي واعت
الماضيــة على حضور اختبارات »كشــف الهيئة« 
للطلبــة المتقدميــن لاللتحاق بأكاديمية الشــرطة 

أو الكليــات والمعاهد العســكرية.وكاالت

انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني 
ــه  ــذي ُتجــرى فعاليات ــوب ٢« ال ــارس الجن »ح
علــى مــدار عــدة أيــام بمصــر، بمجمــع ميادين 
تدريــب قوات حرس الحدود، بمشــاركة عناصر 
مــن قــوات حــرس الحــدود المصريــة، وعناصــر 
المشــاة الســودانية المدربــة علــى مهــام تأميــن 
الحــدود. ووفــق إفــادة للمتحــدث العســكري 
ــب  ــإن التدري ــري، ف ــلحة المص ــوات المس للق
ــة  ــار خط ــي إط ــي ف ــوب ٢( يأت ــارس الجن )ح
ــات المشــتركة للقــوات المســلحة مــع  التدريب
الــدول الشــقيقة والصديقــة لنقــل وتبــادل 
الخبــرات وتعزيــز أوجــه التعــاون العســكري، 
وتطوير العمل المشــترك بين القوات المســلحة 

المصريــة والســودانية.
وكان فــي اســتقبال الجانب الســوداني اللواء 
عمــاد عبــد القــادر يمانــي، قائــد قــوات حــرس 
الحــدود المصــري الذي ألقى كلمــة نقل خاللها 
تحيــات الفريــق أول محمــد زكــي القائــد العام 
للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع واإلنتاج 

الحربــي، والفريــق أســامة عســكر رئيــس أركان 
حــرب القوات المســلحة للقوات المشــاركة.

وذكر المتحدث العســكري للقوات المسلحة 
المصرية، أن قائد قوات حرس الحدود المصري 
أعــرب عــن ترحيبــه بالجانــب الســوداني فــي 
بلدهــم الثانــي مصــر، متمنيــًا »تحقيــق أقصــى 
استفادة ممكنة مـن التدريب الذي يمثل إضافة 
لقــوات حــرس الحــدود المصريــة والســودانية 
بمــا تمتلكــه العناصــر المشــاركة للجانبيــن مــن 

خبــرات متطــورة في مجــال تأميــن الحدود«.
وذكر المتحدث العســكري للقوات المسلحة 
المصرية أن »المرحلة األولى للتدريب تضمنت 
إقامــة معــرض لألســلحة واألجهــزة والمعــدات 
التــي تســتخدم حديثًا في مجــال تأمين الحدود 
ومكافحــة عمليات التهريب والتســلل، وتحقيق 
الدمــج بيــن القــوات والتدريــب من خــالل عقد 
مجموعــة من المحاضــرات النظرية والتدريبات 
العمليــة للتعــرف علــى الخبــرات القتاليــة 

للجانبين«.وكاالت

ــر  ــي فيضــان مفاجــئ لنه قضــى ١٤ شــخصًا ف
صغيــر فــي جوهانســبورغ بعــد عاصفــة مطريــة 
عنيفــة أمــس فيمــا تتواصــل أعمــال اإلغاثــة بحثــا 
عــن عدة مفقوديــن على ما أفــادت أجهزة االنقاذ 

مســاء أمــس.
وارتفعــت الحصيلــة مــن تســعة إلــى  ١٤ قتيــاًل 
بعــد العثــور علــى خمــس جثــث إضافيــة، علــى 
مــا ذكــر روبيــر مولــودزي الناطــق باســم أجهــزة 
الطــوارئ لوكاالت أنباء عالمية، من دون الكشــف 

عــن عــدد المفقوديــن.
وقــال الناطــق فــي وقــت ســابق »مســاء أمــس 
كانــت مجموعــة فــي النهــر عندما بــدأت العاصفة 
المطريــة« موضحا أن ٣٣ شــخصا كانــوا موجودين 
علــى ضفــة نهــر جوســكي عنــد حصــول الفيضــان 

المباغت.
وأوضــح الناطــق »عندمــا هبــت العاصفــة، كان 
كثيــرون يقفون داخل النهر خال احتفاالت« مضيفًا 
»أن شــدة التيــار جرفتهــم« فيما »نجــا الذي نظم 

االحتفاالت«. هذه 
وأضاف الناطق »جرفت المياه شــخصين وتأكد 
مقتلهمــا فــي المــكان« فيمــا واصلت فــرق اإلغاثة 

عمليات البحث حتى المســاء«.
واســتأنف المســعفون بدعــم مــن فــرق اإلغاثة 
جهودهــم مــا ســمح بالعثــور علــى ١٢ جثــة، على 

مــا أكــد الناطق.
ومســاء، قــال المتحــدث إن »األمل فــي العثور 

علــى مفقودين أحيــاء يتضاءل«.
وفيضانــات النهــر المباغتة هــذه غالبا ما تحدث 
فــي هــذا الحــي فــي جوهانســبورغ حيث تســجل 
أمطــار وعواصــف رعديــة كل مســاء تقريبــا خــالل 
الصيــف فــي النصــف الكــرة الجنوبــي وغالبــا مــا 

تكــون مفاجئــة وعنيفة.
وأشــار مولــودزي إلــى أن »الجميــع بإمكانهــم 
أن يقصــدوا األنهــار فــي هــذا البلــد« مؤكــدا علــى 
ضــرورة »تكثيــف حمالتنــا التوعويــة« لمنع تكرار 

ــذه.وكاالت مآس كه

ــش  ــة تفتي ــة أمــس حمل ــة الصيادل ــدأت نقاب ب
واســعة للتأكــد مــن التــزام الصيدليــات ببيــع 
األدويــة المســجلة فــي ظــل انتشــار ظاهــرة بيــع 
األدويــة المهربــة التــي تــؤدي فــي أحيــان كثيــرة 
ــن. ــى صحــة اللبنانيي ــى انعكاســات ســلبية عل إل

ــة  ــدء األزمــة المالي ــذ ب ــون من ــي اللبناني ويعان
مــن مشــكلة عــدم توافــر األدويــة فــي األســواق 
والصيدليــات ألســباب عــدة منهــا ارتفاع أســعارها 
بســب ارتفاع ســعر صــرف الدوالر، ومنهــا احتكار 
المســتوردين لهــا، ال ســيما المدعــوم منهــا لبيعهــا 
ــي الســوق  ــدوالر ف ــًا وفــق ســعر صــرف ال الحق
الســوداء لجنــي أربــاح طائلــة. وهــذا األمــر جعــل 
ــكان  ــي أي م ــة ف ــون عــن األدوي ــن يبحث اللبنانيي
وبــأي وســيلة مــا أدى إلى انتشــار ظاهــرة األدوية 
المهربــة التــي تنقــل خلســة وبطريقة غير شــرعية 
إلــى لبنــان، حتى إنه أنشــئ لهذه الغايــة صفحات 

علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
وأعلنت نقابة الصيادلة أمس »أن جهاز التفتيش 
التابــع لنقابــة الصيادلــة يقــوم ابتــداًء مــن اليــوم 
االثنيــن، بحملــة واســعة لتأكيــد التــزام الصيدليات 
بصــرف فقط الدواء الجيد والمســجل في الوزارة، 
وبالســعر الرســمي، علــى أن تترافــق مــع حملــة 
مشابهة على المستوصفات والمؤسسات الصيدالنية 

واألماكــن التــي يتواجــد فيهــا دواء بطريقــة غيــر 
شرعية، لضبط كل المخالفات ومنع الدواء المهرب 

والمــزور الــذي يؤثــر على صحــة المواطن«.
ويــوم أمــس، زار نقيــب صيادلــة لبنــان الدكتور 
جــو ســلوم البطريــرك المارونــي الكاردينــال مــار 
بشــارة بطــرس الراعــي، وأطلعــه علــى خطــورة 
الــدواء المهرب في بعض المســتوصفات والســوق 
ــي  ــة الت ــى صحــة المواطــن، والحمل الســوداء عل

ســتقوم بهــا النقابــة للتأكــد مــن ســالمة الــدواء.
ــا  ــه، عم ــان ل ــي بي ــذر ف ــد ح ــلوم ق وكان س
وصفــه بـ»االجتيــاح الكبيــر لألدويــة المهربــة فــي 
األســواق اللبنانيــة والتــي تدخــل إلــى لبنــان مــن 
دون حســيب أو رقيــب، وأصبحــت تبــاع بشــكل 

ــن«. ــي الدكاكي ــي ف علن
ولفــت إلــى أن القســم األكبر من هــذه األدوية 
مــزور، والقســم اآلخــر أضحــى ســمًا قاتاًل بســبب 
عدم حفظه بالطــرق الصحيحة والمعايير الصحية، 
داعيــًا »المعنييــن كافــة ال ســيما األجهــزة األمنيــة 
والقضائيــة، إلــى إيقــاف هــذه المهزلــة واعتمــاد 
استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى«، 
كمــا طالــب بـ»توفيــر كل الدعــم المــادي لــوزارة 
الصحــة بهــدف تأميــن األدويــة خصوصــًا األدويــة 

الســرطانية التــي ال تحتمل تأجيــاًل«.وكاالت

ثــار بــركان جبــل ســيميرو في إندونيســيا نافثا ســحبا 
مــن الرمــاد الســاخن نحــو الســماء وقاذفــا ســيوال مــن 
الحمم البركانية أســفله، ما دفع ســكان البلدات الواقعة 
علــى ســفحه إلــى الهــروب بعــد عــام يومــا بيــوم علــى 

ثــوران كبيــر أســفر عــن مقتل العشــرات.
وفــر أبنــاء البلدات الواقعة على ســفح جبل ســيميرو 
علــى بعــد حوالــى 8٠٠ كيلومتــر جنوب شــرق العاصمة 
جاكرتــا، بالعشــرات مــع اقتــراب ســحابة الرمــاد البالــغ 
ارتفاعهــا ١.5 كيلومتــر حاملين ما تيســر مــن مقتنياهم. 

وأشــارت فــرق االنقــاذ إلــى إجــالء نحو ألفيــن منهم.
ويبلــغ ارتفــاع البــركان ٣٦7٦ متــرا وهــو أعلــى قمة 

فــي جزيرة جــاوا.
وانتقــل البعــض علــى درجــات ناريــة فيمــا أطلقــت 
الســلطات المحلية االنذار مســتخدمة الطبول المصنوعة 
ــل  ــو أن اللي ــزران. واكفهــرت الســماء كمــا ل مــن الخي
قــد حــل فيمــا اختلطــت األمطــار الموســمية بالرمــاد 
المتناثــر علــى مــا أفــاد صحافيــو وكاالت انبــاء عالميــة 

فــي المــكان.

وتحدثــت أجهــزة االغاثــة عــن »ســيول حارقــة« مع 
انفصــال كتــل مــن الحمــم عــن فوهــة البــركان خــالل 

الثــوران وانحدارهــا  إلــى أســفله .
ولــم يبلــغ عــن وقــوع وفيــات أو إصابــات حتى اآلن 
إال أن الســلطات طلبــت مــن الســكان البقــاء بعيديــن 
ثمانيــة كيلومتــرات علــى األقــل مــن الفوهــة بعــد رفــع 
مســتوى التأهــب مــن ثالثــة إلــى أربعــة وهــو األعلــى.

وطلبــت كذلــك مــن الســكان تجنــب منطقــة طولهــا 
ــرق  ــوب ش ــع جن ــر يق ــداد نه ــى امت ــرا عل ١٣ كيلومت
جبــل ســيميرو تتجــه نحــوه ســحب الرمــاد البركانــي.

وقــال الناطــق باســم مركــز البراكيــن والتخفيــف من 
ــاة  ــاوان لقن ــدرا غون ــة هن ــوارث الجيولوجي ــّدة الك ح
ــتوى  ــع مس ــة إن رف ــي« التلفزيوني ــي ف ــاس ت »كومب
ــة  التأهــب »يعنــي أن الخطــر يهــدد األماكــن المأهول

ــركان تصاعــد«. ونشــاط الب
ومساء حذر المركز من أن »ثوران البركان يتواصل« 
رغــم التراجــع فــي ســماكة ســحابة الرمــاد مشــددا على 
أن »مستوى النشاط يبقى مرتفعا جدا عموما« وكاالت

دانت الطبقة السياســية األميركية بشــدة دعوة وجهها 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامب لالســتغناء عن الدســتور 
إلعــادة النظــر فــي نتيجــة االنتخابات الرئاســية فــي العام 

٢٠٢٠ التــي فــاز بها جــو بايدن.
وجــدد ترامــب مزاعمــه التي ال أســاس لها عــن تزوير 
مكثــف شــاب االقتــراع، وقــال علــى شــبكته االجتماعيــة 
ــال والخــداع مــن  ــروث سوشــال« أمــس إن »االحتي »ت
هــذا النــوع علــى نطــاق واســع يمّكــن مــن إلغــاء جميــع 
القواعــد واللوائــح والمــواد، بمــا فــي ذلــك تلــك الــواردة 

ــتور«. في الدس
وسارع البيت األبيض باستنكار هذا التصريح.

وقــال المتحدث باســم الرئاســة أندرو بيتــس في بيان 

إن »دســتور الواليات المتحدة وثيقة مقدســة تكفل منذ 
٢٠٠ عــام الحرية وســيادة القانون فــي بلدنا الجميل«.

وأضــاف أن »مهاجمــة الدســتور وكل ما يمثله مناقض 
ــك أن  ــع »ال يمكن ــا«، وتاب ــا ويجــب إدانته ــروح بالدن ل

تحــب أميــركا فقــط عندمــا تفــوز«.
ــن األحــد  ــن الحزبي ــرس م ــي الكونغ ودان أعضــاء ف
ــه  ــًرا عزم ــن مؤخ ــذي أعل ــابق ال ــس الس ــح الرئي تصري

ــام ٢٠٢٤. ــية لع ــات الرئاس ــح لالنتخاب الترش
وأضاف شومر أن دونالد ترامب »خارج عن السيطرة 
ويشــكل خطــرا علــى ديموقراطيتنــا. يجب علــى الجميع 

إدانــة هذا الهجوم علــى ديموقراطيتنا«.
عنــد ســؤاله عــن تصريحــات ترامب على قنــاة فوكس 

نيــوز، امتنــع نائــب الرئيــس الســابق مايــك بنــس عــن 
ــر  ــأى بنفســه عــن الملياردي إدانتهــا، مــع أنــه ســبق ون
ــي ٦  ــول ف ــى الكابيت ــى مبن ــذ الهجــوم عل ــي من األميرك

ينايــر ٢٠٢١.
وقــال إن »المرشــحين الذيــن يركزون علــى الماضي، 
ال ســيما الذيــن يركــزون علــى التشــكيك فــي االنتخابــات 
األخيــرة، لم يحالفهــم األداء الجيد في انتخابات منتصف 

الوالية الشــهر الماضي«.
فــي غضــون ذلــك، صــدرت إدانــة عــن جــون بولتــون 
ــال فــي  مستشــار األمــن القومــي الســابق لترامــب، وق
ــن  ــن الحقيقيي ــع المحافظي ــى جمي ــدة »يجــب عل تغري

ــات ٢٠٢٤ الرئاســية«.وكاالت ــه النتخاب معارضــة حملت

تخفــف القيود المفروضة لمكافحــة كوفيد-١٩ في 
عــدد متزايــد مــن المــدن الصينيــة مــن بينهــا بكيــن 
وشــنغهاي مــع إعــادة فتــح متاجــر ورفع شــرط إجراء 

فحــص التشــخيص فــي أماكــن عدة.
في العاصمة البالغ عدد ســكانها ٢٢ مليون نســمة، 
أعــادت الكثيــر من المتاجر فتح أبوابهــا خالل اليومين 
ــات بإمــكان الســكان اســتخدام وســائل  األخيريــن وب
النقــل المشــترك مجــددا االثنين مــن دون أن يضطروا 
إلــى إبــراز نتيجــة فحــص »بي ســي آر« ســلبية أجري 

فــي غضــون أقــل من ٤8 ســاعة.
واعتمــد التدبيــر نفســه فــي شــنغهاي حيــث رفــع 
ــن  ــض األماك ــى بع ــول إل ــص للدخ ــراء فح ــزوم إج ل

ــع الســياحية. ــق والمواق ــل الحدائ العامــة مث

ــرض إغــالق صــارم فــي شــنغهاي المركــز  وكان ُف
المالــي الكبيــر البالــغ عدد ســكانها ٢5  مليون نســمة، 
ــد تســجيل  ــع عن ــي الربي ــن شــهرين ف ــر م ــدة أكث م

بــؤرة إصابــات بكوفيــد.
وتعتمــد هــذه السياســة منــذ ثــالث ســنوات تقريبا 
ــع  ــن بشــكل جــذري م ــاة المواطني ــرت حي ــد غي وق
قــرارات إغــالق متكــررة وفحوصــات »بــي ســي آر« 
علــى نطــاق واســع بشــكل شــبه يومــي خــالل ٢٠٢٢.

ــورة  ــأن المتح ــخصيا ب ــي ش ــس الصين ــر الرئي وأق
ــة  ــام ليون ــاب أم ــح الب ــكا »تفت ــل فت ــرون األق أوميك
ــات  ــي تصريح ــاء ف ــا ج ــى م ــود« عل ــي القي ــر ف أكب
لرئيــس مجلــس أوروبا شــارل ميشــال الــذي زار بكين 
األســبوع الماضــي، نقلهــا مســؤول أوروبــي. وكاالت

3 قتلى جراء انزالق للتربة في كولومبيا

السيسي: التسّلح بالعلم والمعرفة حائط صّد لمواجهة التحديات

مصر والسودان يطلقان تدريب »حارس الجنوب 2«

14 قتياًل جراء فيضان نهر في جوهانسبورغ

نقابة الصيادلة في لبنان تكافح األدوية المهربة

إجالء ألفّي أندونيسّي جراء ثوران بركان سيميرو

انتقادات لترامب جراء دعوته لالستغناء عن الدستور األمريكي

الصين تخفف قيود مكافحة »كوفيد19«

طالبت مالي باطالق ٤6 جندياً لساحل العاج
قمة غرب إفريقيا تنشئ قوة إقليمية لمكافحة اإلرهاب واالنقالبات

وكاالت جانب من عمليات اإلنقاذ 

وكاالت آثار الكارثة 

زلزال بقوة 5.5 درجات 
يضرب الغابون 

ــة المســح الجيولوجــي  ــدت هيئ أك
األميركيــة إن زلــزاال قوتــه 5.5 درجات 
ضــرب غــرب الغابــون، دون أن يســفر 
عــن وقــوع إصابات لكنه ألحــق أضرارًا 

طفيفــة، وفقــا للحكومة.
ــاح وكان  ــي الصب ــزال ف ــع الزل ووق
مركــزه بالقرب من بحيرة ايغانزا، على 
مســافة حوالــي ٢٠٠ كيلومتــر جنــوب 
شــرق العاصمــة ليبرفيــل، وعلــى عمق 
٣.٦ كيلومتــرات، وفق ما ذكرت الهيئة 

علــى موقعهــا اإللكتروني.
ــع  ــه 5.5 درجــات، ووق بلغــت قوت
الزلزال في وسط الغابة االستوائية غير 
المأهولة، ويقع في هذه المنطقة عدد 

قليــل من القرى الصغيــرة المتناثرة.
وأوضــح مكتب االعالم في الحكومة 
لــوكاالت أنبــاء عالميــة أنــه »وفقــا 
للتقاريــر األوليــة، ال يوجــد ضحايــا 
واألضــرار طفيفــة، لكــن الســلطات 
االقليميــة تواصــل تحقيقاتهــا للتوصــل 
إلــى تقييــم نهائــي لألضــرار والعواقــب 
الحقيقيــة المترتبــة عن هــذا الزلزال«.

المباريــن البالغ عدد ســكانها حوالي 
ــة  ــرب مدين ــف نســمة، هــي أق ٣٠ أل
للزلــزال وتقــع علــى بعــد ٣7 كيلومترا 
شــمال مركــزه. وأكد ثالثة من الســكان 
الذين اتصلت بهم وكاالت أنباء عالمية 
عــدم ســقوط ضحايــا فــي المدينــة وأن 

األضــرار طفيفة.
المســح  هيئــة  موقــع  واشــار 
الجيولوجــي األميركيــة إلــى أن الزلزال 
قــد أثــر علــى »منطقــة محــدودة« مع 
»شــعور عــدد قليــل من الســكان به أو 

ــه«.وكاالت ــعورهم ب ــدم ش ع

تونس تنقذ 22 مهاجرًا في 
البحر المتوسط

أعلنت الســلطات التونســية، إحباط 
ــر  ــر الشــرعية عب ــة للهجــرة غي محاول
الحــدود البحريــة، وإنقــاذ ٢٢ مهاجــرا 

مــن الغــرق .
وذكر المتحدث باسم اإلدارة العامة 
للحــرس الوطنــى - فــي بيــان لــه - أن 
ــة  ــة للمنطق ــة التابع ــدات العائم الوح
البحريــة للحــرس بالمنســتير، تمكنــت 
مــن إحباط محاولة هجرة غير شــرعية 
فــي اتجــاه إيطاليا، وأنقذت ٢٢ شــخصا 

مــن الغــرق .
ــن  وأضــاف المتحــدث أن المهاجري
ــاوز  ــال ال تتج ــم ٣ أطف ــن بينه كان م
ــى أن  ــيرا إل ــا، مش ــم ١٦ عام أعماره
الوحــدات العائمة تمكنت من إنقاذهم 
وإدخالهــم إلــى مينــاء الصيــد البحــري 

بصيــادة بواليــة المنســتير .وكاالت

وكاالت رؤساء نيجيريا وسيراليون وغينيا خالل القمة 

»إيكواس« تطالب مالي 
بالتهدئة والعودة للحوار

ضرورة توحيد الجهود لدحر 
اإلرهاب في أفريقيا
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لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١2١٧٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٠2-٤٤86٠٠٠ هـاتـــف: 
٠2-٤٤8٥٤٠٠ فاكــس: 

٠٣ -٧8٤٩6١6 فاكس:    ٠٣ -٧6٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠2 -٤٤8٥٤٥٠ ٠2  فاكس:   -٤٤8٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠2 -٤٤82٤86 فاكس:    ٠2 -٤٤86٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

تشــكل زيــارة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولــة »حفظه اهلل ورعاه«، الرســمية، إلى قطر الشــقيقة 
تلبيــة لدعــوة أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل 
ثانــي أميــر دولــة قطــر، محطــة تاريخيــة تجســد حــرص دولــة 
اإلمــارات علــى أفضــل العالقــات مــع أشــقائها ضمــن المحيــط 
ــر  ــل ومؤث ــل أخــوي فاع ــن خــالل تكام ــي وم الخليجــي والعرب
يضــع مصلحــة الشــعوب فــي طليعــة األولويــات، وتؤكــد أن كل 
نجــاح وإنجــاز ألي منهــا ســيكون مدعــاة فخــر واعتــزاز لجميــع 
الــدول لمــا يعكســه ذلــك من تميــز يبين  قــدرات وكفــاءة أبنائها 
ــارك فيهــا نجــاح قطــر  ــارة التــي ب كمــا أكــد ســموه خــالل الزي
فــي تنظيــم  بطولــة »كأس العالــم لكــرة القــدم ٢٠٢٢« بالقــول: 
»وصلــت إلــى الدوحة التي تســتضيف بنجاح بطولــة كأس العالم 
لكــرة القــدم.. نبــارك ألخــي تميــم بــن حمــد والشــعب القطــري 
الشــقيق هــذا التميــز، وتمنياتــي لهــم دوام التوفيــق والنجــاح.. 
وســعدت ببحــث العالقــات األخويــة وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا 

بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة«.
زيــارة صاحــب الســمو رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، 
ــن  ــن البلدي ــة بي ــة والمتين ــط التاريخي ــد الرواب ــر، تؤك ــى قط إل
ــًا ممــا يجمعهمــا مــن إرث  الشــقيقين وضــرورة العمــل انطالق
ثقافــي واجتماعــي ووشــائج القربــى والمحبــة، وتعكــس الحــرص 
المتبــادل علــى تنمية التعاون الثنائي بناء علــى العالقات األخوية 
المتجــذرة والفاعلــة ضمــن منظومــة العمــل الخليجــي المشــترك 
ــا  ــي تعمــل عليه ــات االســتراتيجية الت ــر مــن األولوي ــذي يعتب ال
ــل وسياســتها  ــة قيادتهــا الرشــيدة ونهجهــا األصي اإلمــارات برؤي
الحكيمــة وعزيمتهــا علــى تعزيــز التعــاون لتحقيــق الطموحــات 
المشــتركة نحــو مراحــل أرحــب مــن التقــدم واالزدهــار لصالــح 
الجميــع، كمــا أن مباحثــات قمة الدوحة التي شــهدت اســتعراض 
القضايــا والملفــات اإلقليمية والدولية تبيــن أهمية تبادل وجهات 
النظــر والتنســيق المشــترك علــى مختلــف الصعــد وفــق روحيــة 
العمــل الخليجــي والعربــي والمســاعي الهادفة إلــى تحقيق نتائج 
تعــود بالخيــر علــى الجميــع انطالقــًا مــن العالقــات التاريخية وما 
تقــوم عليــه مــن أســس قويــة تضمــن تحقيــق المســتهدفات فــي 
ــي تواكــب تطلعــات  ــة الت ــة واالزدهــار والتقــدم والتنمي الحداث

الشــعوب بالمزيــد مــن الســعادة والرفاهيــة.
األصــداء الواســعة التــي واكبــت زيــارة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل ورعــاه«، 
إلــى قطــر، أكــدت الثقــة التامــة بنهــج دولــة اإلمــارات وجهودها 
المباركــة لتعزيــز العالقــات األخويــة ومــا تعمــل عليــه في ســبيل 
ــًا  ــد دائم ــا تؤك ــة أنه ــعوبها خاص ــة وش ــل للمنطق ــاز األفض إنج
ــة المتجــذرة فــي عالقاتهــا مــع جميــع  ــة الروابــط األخوي أهمي
األشــقاء وتعمــل مــن خاللها علــى مواصلة البناء وتعزيــز التكاتف 
والتكامــل والعمــل المشــترك الــذي يعــود بالنفــع والخيــر علــى 

جميــع الــدول.

على الرغم من التعافي االقتصادي لبعض 
البلدان من جائحة كورونا، إال أنه مازالت 
المخاوف منتشرة بشأن ما سببته الجائحة 
اقتصاديًا على الصعيدين المحلي والدولي 
- وخصوصًا لما سببته الجائحة في سوق 
العمل بشكل خاص - في مختلف القطاعات 
االقتصادية. وحين كنت أقرأ اإلحصائيات عن 
معدالت البطالة على مستوى دول العالم، 
نظرت إلى بعض األخبار األخرى التي تؤكد أن 
هناك نقصًا في العمالة في بعض القطاعات 
والتي ارتفع فيها هذا النقص بشكل كبير ما 
بعد الجائحة. كما يستنتج البعض أن هناك 
تناقضًا بين ارتفاع نسبة البطالة في دولة ما، 
ووجود طلب كبير على العمالة في الوقت 
نفسه لبعض القطاعات االقتصادية. فكيف 
يمكن فهم الفرق وكيف حصل هذا الفارق؟

كما يعلم الكثيرون، فإن جائحة كورونا 
كانت غير مسبوقة في تأثيرها على اقتصاد 
العالم. تأثرت العديد من قطاعات االقتصادية 
والفنادق  والمطاعم  التجزئة  سوق  مثل 
والسياحة والنقل، كما حصل انخفاض شديد 
في االستثمارات ونمو المشروعات الخاصة. 
فتسببت الجائحة في ارتفاع معدل البطالة 
بسبب اإلغالق الشامل لقطاعات االقتصاد. 
ولكن ما حدث في مرحلة التعافي االقتصادي 
كان غير مسبوق. فقد ارتفع الطلب على 
العمالة في العديد من القطاعات االقتصادية 
كالطبية، وسلسلة التوريد، والمطاعم والفنادق 
ونظم المعلومات والتكنولوجيا وغيرها من 
المجاالت األخرى. وفي الوقت نفسه، يواجه 
العديد من الخريجين سوق عمل صعبًا خالل 
السنوات المقبلة، وخصوصًا في حال وجود 
وباء أو كساد اقتصادي قد يضعهم في خطر 
عدم الحصول على وظائف مناسبة. ومن 
المؤكد أن المنافسة على الوظائف والتدريب 
ستكون شرسة بين الخريجين وأن البحث 
عن وظيفة لن تكون مهمة سهلة مستقباًل. 
ويكمن السؤال هنا، كيف يمكن التقليل من 

حدة هذه المخاطر؟
تعتبر الجامعات أحد المكونات األساسية 
لالقتصاد المحلي لما يعزز بدوره العمالة 
الماهرة التي يمكن أن تدفع بعجلة االقتصاد 
المحلي ونموه، ومن أحد أهدافها هو تهيئة 
خريجيها لسوق العمل. ولذلك يأتي على عاتق 
الجامعات توفير تخصصات مطلوبة بشكل كبير 
في سوق العمل ورفع مستوى جودة وفعالية 
التدريس بما يحتاجه السوق ومتطلباته، 
وخصوصًا في اقتصادات ما بعد الكورونا. 
ولعل من أهم الواجبات ومن أهم التخصصات 
المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل اليوم 
أنواعها،  بجميع  الهندسة  تخصصات  هي 
علم الحوسبة والذكاء االصطناعي واألمن 
السيبراني ونظم المعلومات والتكنولوجيا، 
والعلوم االجتماعية كاالقتصاد، وتخصصات 

الضيافة والفندقة، وسلسلة التوريد، والزراعة، 
والتخصصات الطبية، والتخصصات المالية. 
ففتح أبواب هذه التخصصات سوف يفتح 
آفاقًا أكبر ليس فقط لطلبة الجامعات، بل 
حتى في مجال ريادة األعمال واستقطاب 
االستثمارات الخارجية المباشرة التي تركز 
على العمالة الماهرة المتخصصة في شتى 
المجاالت. ففي بعض الدول، نظراً لتقدم 
جودة التعليم والتدريب ووجود تخصصات 
جامعية مختلفة، تم تعزيز آفاق ريادة األعمال 
ورفع مستوى فتح الشركات بشكل كبير 
واستقطاب العديد من االستثمارات الخارجية 
المباشرة مثل دولة سنغافورة، التي يشتهر 
فيها  والمهارة، وتقل  بالكفاءة  خريجوها 
نسبة البطالة، وترتفع فيها نسبة االستثمارات 
الخارجية وفتح الشركات بسبب كفاءة التعليم 

الخاص لديها. 
ولتحليل واقع األمر، يقوم بعض الطالب 
بالدخول الى التخصصات التي يقل الطلب 
عليها في سوق العمل مثل إدارة األعمال 
والتسويق وبعض التخصصات األخرى والتي 
ينتظر خريجوها وقتًا طوياًل للحصول على 
فرص العمل. لذلك، فإن من واجب المدارس 
والجامعات والعائالت والطلبة أنفسهم تشجيع 
الطلبة على اختيار التخصصات التي يرتفع 
الطلب عليها في سوق العمل، والعكف على 
اختيار التخصصات التي قد تكون مخاطرة 
بسبب عدم وجود طلب عليها في سوق 
العمل. كما أن هناك العديد من المواقع 
اإللكترونية والكتب المجانية التي يمكن أن 
تثقف األشخاص بشأن التخصصات التي ال 
يحتاجها السوق بشكل كبير كإدارة األعمال. 
فهناك العديد من الدورات التدريبية التي 
يمكن أن تزود أي شخص بأساسيات إدارة 
األعمال خالل فترة ٣ أشهر دون التفرغ لها 

لفترة ٣ إلى ٤ سنوات.
الخريجون هم رواد أعمال المستقبل 
ويمكنهم تعلم الكثير من تجربة هذه الجائحة 
ومن أخطار تقلبات السوق، وينبغي على 
الجميع االستعداد القتصاد المستقبل الذي 
كجائحة  اقتصادية  أحداث  تحمل  يمكنه 
مواكبة  خالل  من  أفضل  بشكل  كورونا 
واالقتصاد  العمل  اتجاهات سوق  أحدث 
المحلي، فيمكن للخريجين أن يكونوا في 
طليعة هذا التغيير. ويمكن لهذا التغيير أن 
يحصل من خالل مواصلة تحسين جودة 
التعليم من جهة، وإرشاد الطلبة لتخصصات 
مطلوبة في المستقبل من جهة أخرى.عن 

»البالد البحرينية«

دائمًا ما يتناول الخطاب الفكري العام مفهوم 
الموضوعات  التغيير االجتماعي بوصفه من 
السوسيولوجية الكبرى واختصاصًا بذاته يهتم 
الخاصة به والفاعلين في عملية  بالمفاهيم 
التغيير االجتماعي وسيرورة التغيير االجتماعي 
وخصائصه، بل إّن تفسير االنتقال من مجتمعات 
ما قبل الحداثة إلى الحداثة تعرض باألساس إلى 
أثر الثورتين الصناعية والفرنسية في إحداث تغيير 
اجتماعي أدى بدوره إلى مجموعة من التغييرات 

التي شملت حقول الفعل االجتماعي كافة.
اليوم إلى أي مدى نحن قادرون على فهم 
التغييرات االجتماعية من دون أن نضعها أكثر 
من أي وقت مضى في ارتباط وثيق بالتغييرات 
االقتصادية. ويمكن الذهاب إلى ما هو أبعد 
من ذلك، ونقول إن التغييرات االقتصادية هي 
المنتجة في العصر الحالي للتغييرات األخرى.

العالم اليوم في قلب التغييرات االقتصادية. 
غفلة  في  العالم  يهز  اقتصادي  زلزال  هناك 
الكبار في  الفاعلين  باستثناء  العالم  عن كل 
هذا الزلزال الذين يدركون جيداً ما يفعلون.

قد يرى الكثيرون في هذا التدقيق بداهة، 
ولكننا نعتقد العكس تمامًا: من المهم جداً أن 
نضع هذا المعطى الكبير جداً نصب أعيننا، وأن 
نفهم ما يجري ومسار عملية التغيير الحاصلة 
اليوم في كل شيء في هذا المضمار. ومن 

دون هذا التدقيق، فإن عملية الفهم ستظل 
مشّوشة، واألخطر هو أن هذا الغموض وّلد 
انعكاسات سلبية جدًا على كيفية التعامل مع 
التغييرات االقتصادية التي ال ينفع معها الرفض 
بقدر ما ينفع معها التفاوض الفاهم والمسؤول.

الخطر اليوم يمس لقمة عيش مليارات من 
الّناس على كوكب األرض. ال أحد من كثير من 
هذه المليارات يستطيع الصمود الكامل أمام 
التغييرات االقتصادية الحاصلة. والذكاء يفترض 
تعزيز الصمود لمواجهة هذه التغييرات وإعادة 
تدويرها وفق طبيعة أي اقتصاد وما يمتلكه 

من موارد بشرية وطبيعية.
وال نبالغ إذا ما قلنا إن الجزء الوافر اليوم من 
السلم االجتماعي أصبح رهين فهم التغييرات 
االقتصادية الحاصلة في العالم؛ لذلك فإن الفهم 
حلقة أساسية في عالمنا اليوم أمام سرعة وتيرة 
التغيير، وموضوعات التغيير التي تمس الحق 
في الحياة وتوفير األساسيات المادية للعيش. 
وهنا نلحظ أن التغييرات االقتصادية العالمية 
قد انتقلت بنا من أنموذج خلق الثروة لتحقيق 

األحالم التنموية إلى خلق الثروة للعيش.
طبعًا هناك من يرى أنه من الخطأ التعاطي 
مع التصور االقتصادي الراهن كأمر واقع، وأنه 
يمكن إحداث قطيعة معه، والتفكير اقتصاديًا 
بأسلوب مختلف. وهو في الحقيقة نظرياً موقف 
يحمل وجاهة، ويرتكز على إخفاقات الفكر 
االقتصادي للقرنين التاسع عشر والعشرين، 
القطيعة - وأي  ولكن كما نعلم فإنه حتى 
نوع من القطيعة - ال تكون بين ليلة وضحاها، 

بل شيئًا فشيئًا؛ أي تدريجيًا، خاصة أن المعنّي 
بهذه القطيعة ليس فردًا، بل مجتمع كامل.

التغييرات  مع  التعامل  من  مفر  ال  إذن، 
ستشمل  أّنها  باعتبار  وبسرعة  االقتصادية 
االجتماعّي بشكل عام. وأول خطوة في الفهم 
هو الحديث عما يجري في العالم اقتصاديًا 

بشكل عقالني وعلمي ودقيق.
إّن نقل الخبر االقتصادي من دون اإلجابة 
عن سؤالي: لماذا وكيف، يظل نقاًل منقوصًا.

ألن  الفهم؛  أهمية  من  نقلص  أال  يجب 
التغييرات االقتصادية تمس الحياة اليومية للناس، 
وتمس جيبهم وتمس وضعيتهم االقتصادية 

واالجتماعية.
نعتقد أنه من المهم أن نبذل مجهوداً كبيرًا 
في فهم التغييرات االقتصادية؛ وذلك لسببين: 
حتى يكون التعامل معها عقالنيًا من األطراف 
كافة، وأيضًا حتى نضع االستراتيجية الالزمة 

للمواجهة وتعزيز الصمود.
ال شك في أن التغييرات االقتصادية الحاصلة 
اليوم هي نتاج صراعات دولية أملت تحوالت 
قسرية وفجائية، ولكّنها أيضًا بقدر ما تحتم 
هذه التغييرات االنصياع لها، خاصة عندما تمس 
القوت والخبز، فإنها تظهر أن عبقرية شعوب 
العالم تدفع الشعوب العبقرية إلى التفكير في 

سبل تحقيق مناعة ضدها.
شيء ما يدعونا للعودة لالستثمار في خيرات 
األرض في بلداننا والبلدان السائرة في طريق 
عن  جداً  بعيدة  تزال  ال  التي  وحتى  النمو، 
الركب. كي نسلم من تداعيات صراعات العالم، 

أو كي تكون تداعيات صراعات القوى الكبرى 
وحساباتهم أخف وطأة على اقتصاداتنا وعلى 
مجتمعاتنا؛ ال مفر من التعويل على الذات، وجعل 
العيش في ارتباط باإلنتاج الوطني الداخلي. 
بمعنى آخر، فإن خطر التغييرات االقتصادية 
كانت  كلما  قائمًا ومتواصاًل ومتوقعًا  سيظل 
الواردات تتضمن األمن الغذائي الذي يرتبط 

به الحياة والموت.
المطلوب ليس هينًا: التفاعل العقالني وفهم 
التغييرات االقتصادية والتعاطي معها عقالنيًا. 
ولهذا تكلفة وشروط، أهمها التقشف وبناء 
سلوك استهالكي جديد، وأيضًا في نفس الوقت 
وضع منهج اقتصادي أقل تبعية وأكثر اعتمادًا 

على موارد البالد وخيرات األرض.
صحيح أن العالم أصبح قرية صغيرة بحكم 
االتصال  وتكنولوجيا  النقل  وسائل  تطور 
الحديثة، ولكن أيضًا الصراعات حولت العالم 
اقتصاد صغير، بخالف ما يعنيه معنى  إلى 
القرية الصغيرة. هناك الصغر بمعنى تضييق 

الخناق!.عن »الشرق األوسط«

في وقت سابق من هذا العام، وبينما كانت 
عدسات المرصد األوروبي الجنوبي الواقع بدولة 
شيلي تجوب السماء الصافية لجمع البيانات 
كالمعتاد، رصد التلسكوب مصدًرا غير معتاد 
للضوء المرئي؛ إذ أصدرت أجهزة الكمبيوتر 
أزيًزا عالًيا، وقتها ُهرع العلماء وأمروا التلسكوب 
العظيم VLT -الذي يتكون من ٤ أجزاء كل 
واحد منها يعمل بمرآة باتساع 8 أمتار و٤ 
تلسكوبات مساعدة- بتتبُّع مصدر ذلك الضوء.

تلسكوب  آخرون  علماء  حرك  وبسرعة، 
المرصد  المدمج في مبنى  الجديدة  التقنية 
نفسه لمساعدة التلسكوب العظيم على أداء 
مهمته، كان الضوء يتجه بسرعة نحو كوكب 
األرض، حللت أجهزة الكمبيوتر ذلك الضوء، 
وقارنته بمئات من األحداث - وربما بآالف 
منها- ُرصدت في الماضي، لكن األمر كان مختلًفا 
في تلك المرة؛ فالضوء يأتي من أعماق الكون 
السحيقة الموِغلة في القدم، ويبدو أنه ناجٌم 
عن تمزيق نجم أكله ثقب أسود على حين غرة.

»نيتشر  دورية  نشرتها  دراسة  ووفق 
أسترونومي« )Nature Astronomy( »األربعاء«، 
٣٠ نوفمبر، كان مصدَر الضوء »ثقٌب أسود في 
مجرة بعيدة التهمت ذلك النجم سيئ الحظ، 
وطردت بقاياه في صورة موجات هائلة وصل 
ضوؤها أخيًرا إلى كوكبنا األزرق بعد أن قطع 
مسافة ُتقدر بنحو 8.5 مليارات سنة ضوئية كاملة«.

اكتشاف أحداث نادرة
الفلك  عاِلم  أندريوني«،  »إيجور  يقول 
بجامعة ماريالند األمريكية ومركز جودارد 
لرحالت الفضاء-ناسا، والمؤلف المشارك في 
الدراسة: تلك هي المرة األولى التي ُيعلن 
فيها حدث مثل التهام ثقب أسود لنجم عن 
وجوده بالضوء المرئي، وهو أمٌر يوفر طريقًة 
جديدًة الكتشاف هذه األحداث النادرة للغاية.

يضيف »أندريوني« في تصريحات لـ«للعلم«: 
تكشف نتائج الدراسة مصدًرا مشرًقا جديًدا 
للضوء في السماء، وتخبرنا بقصة ثقب أسود 
هائل أكل نجًما، ربما كان يشبه شمسنا، منذ 
مليارات السنين، لكن ال داعي للقلق؛ فهذا 

لن يحدث للشمس!

قوى هائلة
في عام ١٩7١، قدم العالم الُمتخصص في 
دراسة الثقوب السوداء »جون ويلر« مفهوًما 

جديًدا ُكليًّا، قال »ويلر« إنه »حين يقترب 
نجٌم بدرجة كافية من ثقب أسود فائق الكتلة، 
يتمدد النجم قبل أن يبتلعه الثقب األسود، 
ويشبه ذلك األمر أنبوًبا من أنابيب معجون 
األسنان يلتصق في المنتصف ويتعرض لضغوط 
كبيرة ُتجبره في نهاية المطاف على االنفجار 

من طرفيه«.
ينجم عن تلك العملية -التي ُيطلق عليها 
 -)TDEs( »اسم »أحداث االضطراب المدي
إطالق دفقات شديدة السطوع من المواد بعد 
أن ُيمزق الثقب األسود النجم الذي يقترب 

-مجرد اقتراب- منه.
فالنجوم التي تتجول بالقرب من الثقب 
األسود تمزقها تلك القوى الهائلة للثقب األسود، 
والناجمة عن الجاذبية المهولة التي تتمتع بها 
تلك الثقوب، ويتكسر النجم في الغالف الجوي 
للثقل األسود الدوار، وتنطلق منه انبعاثاٌت 
نفاثة من البالزما واإلشعاع تستطيع الهرب 
من قوى الجذب العمالقة للثقب، في حين 
يسقط النجم المنكوب داخل الثقب األسود 
الذي يأكل بقاياه فيتالشى في جوفه، تارًكا 
وراءه موجات من أشعة »جاما« تسافر في 

الفضاء بسرعة الضوء.

اضطرابات نادرة
يقول »أندريوني«: ُتعد أحداث االضطراب 
ا، لقد اكتشف الفريق البحثي  المدي نادرًة جدًّ
ا من تلك االضطرابات نادرة بأكثر  نوًعا خاصًّ
من ١٠٠ مرة من االضطراب المدية العادية.

المكتشف  االضطراب  ُيطلق  ويضيف: 

»نفاثات« مضيئة من المواد في اتجاهين 
متعاكسين بسرعة الضوء تقريًبا، وال يزال 
لغًزا  القليلة  الحاالت  سبب حدوث هذه 

حتى اآلن.
ويمكن أن يوفر رصد هذه االضطرابات 
الثقوب  نمو  كيفية  لدراسة  فرصًة  المّدية 
السوداء فائقة الكتلة من خالل تراُكم المادة؛ 
فعندما ُيسحب نجم سريع نحو ثقب أسود، 
يمكن أن يتمزق ويمكن أن تسقط مادته 
على قرص تراكم الثقب األسود، وفي بعض 
الحاالت، تولد المواد المتراكمة نفاثاٍت قويًة 
ا يمكن أن  من المادة، وفي حاالت نادرة جدًّ
تؤدي إلى إنتاج سطوع تسافر بسرعة قريبة 
من سرعة الضوء، لكن هذه األحداث نادرة 

وغير مفهومة جيًدا.
الضوء  من  متنوعة  مجموعة  جمع  تم 
أشعة جاما  الظاهرة، من  تلك  الناجم عن 
عالية الطاقة إلى موجات الراديو، بواسطة 
٢١ تلسكوًبا حول العالم، ثم قارن الفريق 
هذه البيانات بأنواع مختلفة من األحداث 
المعروفة، من النجوم المنهارة إلى الكيلونوفا، 
وهي أحداث فلكية الندماج نجمي نيوترون 
أو نجم نيوتروني وثقب أسود في نظام ثنائي، 
لكن السيناريو الوحيد الذي يطابق البيانات 
كان يشير فقط إلى حدوث اضطراب القوى 

المدية من نوع خاص.
نادرة  و«الكيلونوفا« هي ظاهرة كونية 
نسبيًّا، ُيقدر حدوثها بمرة واحدة فحسب 
كل ١٠ آالف سنة في مجرة مثل مجرة درب 
التبانة؛ ذلك ألن النجوم النيوترونية، التي تنتج 

عن انفجارات السوبرنوفا، نادًرا ما تتكون 
في ثنائيات.

التهام النجم المسكين
من جهته يقول »ألكسندر تشيكوفسكوي«، 
أستاذ الفيزياء المساعد وعلم الفلك في جامعة 
نورث ويسترن، وغير المشارك في الدراسة: 
»إن هذا االكتشاف يمنحنا الفرصة لدراسة 
ثقب أسود نائم في الكون البعيد؛ فالضوء 
المنبعث من هذا الحدث قد سافر لنحو 8.5 
مليارات سنة، مما يعني أنه حدث عندما 
كان الكون في نصف عمره الحالي تقريًبا«.

ذلك  يحمل  »تشيكوفسكوي«:  يضيف 
الضوء الموغل في القدم بيانات من شأنها 
أن تكشف لنا العديد من المعلومات عن تلك 
الظاهرة المّدية النادرة، ال ُيمكن للمرء أن 
ُيشاهد ظاهرًة مثل تلك إال مرًة واحدًة في 
العمر، واألمر األكثر إثارًة للدهشة أن هذه 
الظاهرة نجم عنها رصد لضوء في جميع 
الحمراء  النطاقات بدايًة من األشعة تحت 
وحتى الطيف الكهرومغناطيسي إلى الضوء 
المرئي مروًرا باألشعة السينية واألشعة فوق 
البنفسجية، وهذا يعني أن عملية التهام ذلك 
النجم المسكين أسفرت عن انبعاث كمٍّ ضخم 

ومهول من الضوء.
في حين يقول »أندريوني«: إن ملحوظات 
المتابعة أكدت أن المصدر -الذي أطلق 
الباحثون اسم AT2022cmc- هو  عليه 
من أكثر المصادر العابرة ندرًة وأكثرها 
سطوًعا على اإلطالق، وإن اكتشافه »سُيسهم 
في فهم أفضل للفيزياء المتطرفة للثقوب 

السوداء«.
ويضيف: تجد الطبيعة دائًما طرًقا جديدة 
لمفاجأتنا، إن األجسام التي تبدو هادئًة في 
كثير من األحيان مثل الثقوب السوداء ُيمكن 
أن تتسبب في بعض األحداث المفاجئة األكثر 
لنا فرصًة فريدًة لمعرفة  يوفر  نشاًطا مما 
المزيد عن كيفية عمل الكون في الظروف 

القاسية.عن »ساينتافيك أميريكان«

من القرية الصغيرة إلى االقتصاد الصغير

ماذا حدث قبل 8 مليارات سنة حين ابتلع ُثقٌب أسود نجمًا سيئ الحظ؟

كيف تغير سوق العمل في اقتصاد ما بعد الجائحة

اإلمـارات وقطـر.. روابط متجذرة 

يومية سياسية مستقلة

فالنجوم التي تتجول بالقرب 
من الثقب األسود تمزقها تلك 
القوى الهائلة للثقب األسود 
والناجمة عن الجاذبية المهولة

ال نبالغ إذا ما قلنا إن الجزء 
الوافر اليوم من السلم االجتماعي 
أصبح رهين فهم التغييرات 
االقتصادية الحاصلة في العالم

الخريجون هم رواد أعمال 
المستقبل ويمكنهم تعلم الكثير 
من تجربة هذه الجائحة ومن 
أخطار تقلبات السوق

آمال موسى

محمد منصور

أستاذة علم االجتماع في 
الجامعة التونسية

صحفي علمي

علي فقيه
كاتب عربي

فــي خطــوة تعكــس حجــم الخالفــات 
الجيواســتراتيجية بين أكبر قوتين نووتين 
فــي العالــم، روســيا والواليــات المتحدة، 
جــاء تأجيــل المحادثــات بينهمــا، والتــي 
كان مزمًعــا عقُدهــا فــي القاهــرة خــالل 
الفتــرة مــن ٢٩ نوفميــر إلــى ٦ ديســمبر، 
حــول مناقشــة ســبل اســتئناف عمليــات 
تفتيش الحد من انتشار األسلحة النووية، 
بموجــب معاهــدة »نيــو ســتارت«، التــي 
ُعقــدت بيــن الجانبيــن فــي عــام ٢٠١٠، 
ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام ٢٠١١، وكان 
ــدة 5  ــام ٢٠٢١، لم ــا ع ــد له ــر تمدي آخ

سنوات.
بموجب هذه االتفاقية ُتجري واشنطن 
وموســكو عمليــات تفتيــش متبادلــة على 
ــع  ــا البعــض، وم ــع أســلحة بعضهم مواق
ــش  ــات التفتي ــك، فقــد توقفــت عملي ذل
منذ عام ٢٠٢٠ بســبب جائحة كوفيد ١٩، 
واندالع الحرب الروسية األوكرانية، وقيام 
روســيا، فــي أغســطس الماضــي، بتعليــق 
ــة المخطــط  ــش األمريكي ــات التفتي عملي
لهــا فــي مواقعهــا العســكرية؛ رًدا علــى 
العقوبات األمريكية أمام عمليات التفتيش 

الروســية المماثلة.
ــتئناف  ــة، واس ــة االتفاقي ــرز أهمي وتب
ــي  ــن، ف ــن الجانبي ــش بي ــات التفتي عملي
عدة جوانــب؛ أواًل،إنها االتفاقية الوحيدة 

المتبقيــة لمراقبــة األســلحة النوويــة بيــن 
البلديــن، بعد انســحابهما عــام ٢٠١٩ من 
معاهدة األسلحة النووية متوسطة المدى 
الموّقعة بينهما عام ١٩87. ثانًيا، بموجب 
االتفاقيــة تــم تخفيــض الحــدود القصــوى 
للرؤوس الحربية الهجومية االستراتيجية، 
العابــرة للقــارات، لكليهما، حيث حددت 
المعاهــدة ترســانة الدولتيــن النووية من 
ــد  ــرة القــارات بمــا ال يزي الصواريــخ عاب
علــى 7٠٠ رأس نووي فــي قواعد أرضية، 
ــي الغواصــات  ــا ف ــا نووًي و١55٠ صاروًخ
ــع  ــتراتيجية، م ــة االس ــات الجوي والقاذف
ــة  ــر ثابت ــة وغي ــة ثابت ــالك 8٠٠ منص امت

إلطــالق صواريــخ نووية.
ــاب  ــح الب ــد تفت ــة ق ــا، إن االتفاقي ثالًث
علــى مصراعيــه أمــام المطالبــة بضــرورة 
ــا  ــة أخــرى إليه ــوى نووي ضــم دول أو ق
ــت  ــا طالب ــي المســتقبل، خاصــة بعدم ف
ــن  إدارة ترامــب بضــرورة انضمــام الصي
لمثــل هــذه المعاهــدات؛ األمــر الذي قد 

يتجــدد، بعدمــا كشــف البنتاجــون مؤخًرا 
النقاب عن توقعاته بشــأن حجم الترسانة 
ــا، والتــي  النوويــة الصينيــة بعــد ١٣ عاًم
ســتبلغ ١5٠٠ رأس نــووي بحلــول ٢٠٣5. 
وفــي الوقــت الــذي تعتبــر فيــه واشــنطن 
أن بكيــن تمثــل أكبــر تحــٍد عســكري لها، 
فــإن هــذا المخــزون الصينــي يبقــى أدنى 
ــكا  ــيا وأمري ــن روس ــه كل م ــا تمتلك مم
مــن الــرؤوس النوويــة. ورابًعــا، يعكــس 
التوصــل إلــى اســتنئاف عمليــات التفتيش 
بيــن الجانبيــن بادرة ُحســن نية وبناء ثقة 
بينهمــا، األمــر الــذي يمهــد الطريــق أمام 
إعــادة النظــر مــرة أخــرى فــي الوصــول 
إلــى تفاهمات حول ضرورة وقف ســباق 

التســلح الفضائــي أيًضــا.
وفــي الواقع، هناك عدة عقبات تواجه 
عملية استنئاف المفاوضات بين الجانبين؛ 
منهــا الشــروط الروســية التــي تؤكــد على 
ضــرورة انطــالق المحادثــات مــن مبــدأ 
المســاواة، واالحتــرام للمصالــح الروســية 
وعــدم تجــاوز الخطــوط الُحمــر لروســيا 
فــي مجــال أمنهــا القومــي. وهنــاك أيًضــا 
العقوبــات األمريكية األوروبية المفروضة 
علــى موســكو، حيث إن روســيا تعتبر أن 
اســتئناف عمليات التفتيــش إحدى أوراق 
المســاومة التي يمكن من خاللها الضغط 
على الواليات المتحدة لتخفيف العقوبات 
المفروضــة عليهــا.  ومــن هــذه العقبــات 
أيًضــا الترتيبات األمنيــة الجديدة التي قد 

تفرضهــا نتائــج ما بعــد  الحرب الروســية 
األوكرانيــة، والضمانات الالزمة لألمن في 
القارة األوروبية، حيث تتضمن المعاهدة 
شــرًطا موحًدا لالنســحاب منها ينص على 
أن لــكل طــرف الحــق فــي االنســحاب إذا 
قرر أن االلتزامات المنبثقة عن المعاهدة 

تعــرِّض مصالحه العليــا للخطر.
ــا القــول إن المجتمــع  ــًرا، يمكنن وأخي
الدولــي مطالــب اآلن بضــرورة اتخــاذ 
تدابيــر جــادة وملزمة لوضــع حد لفوضى 
انتشــار التســلح النووي، وعدم امتالك أي 
دولــة جديــدة ألي أســلحة نووية، ووقف 
االزدواجيــة الغربيــة فــي المعاييــر، ففــي 
الوقت الذي تصر فيه القوى النووية على 
المــد الالنهائــي لمعاهــدة منــع االنتشــار 
النــووي، يأتــي ســعيها المســتمر لتطويــر 

وتحديــث ترســاناتها النووية.

مفاوضات نيو ستارت وضرورة الحد من األسلحة النووية
تبرز أهمية االتفاقية، واستئناف 
عمليات التفتيش بين الجانبين، 
في عدة جوانب؛ أولها إنها 
االتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة 
األسلحة النووية بين البلدين

مركز تريندز للبحوث واالستشارات

اتجاهات مستقبلية
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اقتصاد

أضافت أســواق األسهم المحلية ما يناهز 
١.٢ تريليون درهم إلى رأســمالها الســوقي 
خــالل ١١ شــهرًا األولــى من العــام الجاري، 
مدعومة بمكاســب قوية لألســهم الُمدرجة، 
وزيــادة الطلــب مــن جانــب المســتثمرين 
الدولييــن، إضافة إلــى اإلدراجات الجديدة.

وارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم من 
ــام  ــة الع ــي نهاي ــون درهــم ف ٢.٠٣8 تريلي
الماضــي وصوال إلــى ٣.٢٤7 تريليون درهم 
فــي نهايــة تعامالت شــهر نوفمبــر الماضي، 
موزعة بواقع ٢.٦٦5 تريليون درهم لســوق 
أبوظبي لألوراق المالية 58٢.٤ مليار درهم 

لســوق دبــي المالي.
وتعــززت القيمــة الســوقية لألســواق 
المحليــة بفضــل مكاســب األســهم القيادية، 
إضافة إلى اإلدراجات الجديدة التي شملت 
»موانــئ أبوظبــي« و«ديــوا« و«بــروج« 
و«جــي إف إتش« و«إنفيكتوس لالســتثمار« 
و«تيكــوم« و«تعاونيــة االتحــاد« و«ســالك« 
و«برجيل« و«بيانات« و«إمباور« و«تعليم« 
وأسهمت جميعها في زيادة عمق األسواق، 
وتعزيــز جاذبيتــه االســتثمارية، إلــى جانب 
استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

ــام  ــي الع ــوق أبوظب ــر س ــد مؤش وصع

ــن  ــي م ــهرًا األول ــالل ١١ ش ــي« خ »فادج
العــام الجــاري بنســبة ٢٤.٣% أو مــا يعــادل 
٢٠٦٤ نقطة ليغلق عند ١٠55٢.٣7 نقطة في 
نهايــة شــهر نوفمبر مقارنة بنحــو ٣٦.8٤88 
ــا  ــام الماضــي، بينم ــة الع ــي نهاي ــة ف نقط
ــي بنســبة  ــي المال صعــد مؤشــر ســوق دب
ناهــزت ٤.٠١% أو مــا يــوازي ١٢8.١ نقطــة 
ــة  ــي نهاي ــة ف ــد ٣٢٣٢.٩٦ نقط ــل عن ليقف
ــه  ــة بإغالق ــر الماضــي، مقارن ــهر نوفمب ش
ــة  ــد ٣١٩5.٩١ نقطــة فــي نهاي الســابق عن
ــا بشــكل رئيســي  ــام الماضــي، مدعوم الع
بمكاســب أسهم العقار بنسبة ١٤.٣٤%..وام

أعلنت شركة مبادلة لالستثمار »مبادلة«، 
ــي،  ــي أبوظب ــيادي ف ــتثمار الس ــركة االس ش
أمــس  عن انتقــال مصبح الكعبي من منصبه 
الحالــي فــي مبادلــة كرئيــس تنفيــذي لقطاع 
ــى منصــب  ــارات، ليتول ــي اإلم االســتثمار ف
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع الحلــول منخفضة 
الكربــون والنمــو الدولــي الجديد في شــركة 
بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( اعتبــارًا 

مــن االثنيــن ١٦ ينايــر ٢٠٢٣.
يأتــي تعييــن مصبــح الكعبــي فــي أعقاب 
ــادرة  ــم مب ــوك لدع ــتراتيجية أدن ــالن اس إع
اإلمارات االستراتيجية للحياد المناخي ٢٠5٠. 
حيث يركز قطــاع الحلول منخفضة الكربون 
ــتثمار  ــى االس ــد عل ــي الجدي ــو الدول والنم
فــي الطاقــات الجديــدة والحلــول منخفضــة 
الكربــون، باإلضافــة إلــى النمــو الدولــي في 
مجاالت تشمل الغاز والغاز الطبيعي المسال 

والمــواد الكيماوية.
وقــال معالــي خلــدون خليفــة المبــارك، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة 
مبادلة: يمثل الدور القيادي الذي لعبه مصبح 
الكعبــي في قطاع الطاقة في اإلمارات وعلى 
ــه  ــى قيادت المســتوى العالمــي، باإلضافــة إل
ــتثمارات  ــف االس ــود لمختل ــدى عق ــى م عل
ــي  ــاهمت ف ــي س ــة الت ــراكات العالمي والش
ــدًا  ــة، راف ــات الوطني ــدم األولوي ــز وتق تعزي
فريــدًا يؤهلــه لقيــادة هــذا القطــاع الحيــوي 
الجديــد في شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية.

ــة أن  ــي مبادل ــود ف ــه : ن وأضــاف معالي
نتوجــه بالشــكر لمصبــح الكعبي علــى عمله 
وإنجازاته على مدار العقد الماضي، ونتمنى 

لــه التوفيق خــالل انضمامه لعدد من زمالئه 
المتميزين من خريجي مبادلة، لخدمة دولة 
اإلمــارات في مهــام وطنية جديــدة ومهمة.

وقدمــت مبادلــة، منذ العــام ٢٠٠٢، جياًل 
مــن القــادة شــغلوا العديــد مــن المناصــب 
القيادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ــس  ــي المجل ــوزراء ف ــن ال تضمــن بعضــًا م
الــوزاري لدولة اإلمارات، ورؤســاء تنفيذيين 
للمؤسســات اإلماراتية الكبرى، وقادة أعمال 
ــي  ــس الوطن ــي المجل ــن، وأعضــاء ف عالميي

االتحادي.
وقــد شــغل مصبــح الكعبي خالل ســنوات 
عملــه فــي مبادلــة، عضويــة لجنة االســتثمار 
فــي الشــركة؛ حيــث لعــب دورًا اســتراتيجيًا 
في تقديم المشــورة بشــأن جميــع القرارات 
االســتثمارية الرئيســية المتعلقــة بقطاعــات 

الشــركة وأعمالهــا المتنوعة.

وشــغل مصبــح الكعبــي منــذ عــام ٢٠٢١، 
منصــب الرئيــس التنفيذي لقطاع االســتثمار 
ــل هــذا  ــة، ويعم ــي مبادل ــارات ف ــي اإلم ف
القطــاع علــى دعــم وتســريع جهــود التحّول 
االقتصادي لدولة اإلمارات من خالل تأسيس 
شــركات وطنيــة رائــدة، ومجمعــات صناعية 
وتجارية، وتشمل محفظة أعمال هذا القطاع 
شراكات عالمية، وأصول وطنية في قطاعات 
ــران  ــة والمعــادن وصناعــة الطي ــل الطاق مث
والتكنولوجيــا والرعايــة الصحيــة والعقارات 

ــة التحتية. والبني
وقبــل توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي 
لقطاع االســتثمار في اإلمارات، شــغل مصبح 
الكعبــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع 
البتــرول والبتروكيماويــات فــي مبادلة خالل 
الفتــرة مــن ٢٠١7 إلــى ٢٠٢٠، حيــث تولــى 
اإلشــراف علــى محفظة عالميــة متكاملة في 
قطاع الطاقة باســتثمارات تتجاوز قيمتها ٤٠ 
مليــار دوالر، وتضــم أكثــر مــن ١٠ شــركات 

عالميــة علــى امتــداد سلســلة القيمة.
وكان مصبــح الكعبــي قــد بــدأ مســيرته 
المهنيــة في شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية 
)أدنــوك(، حيــث أمضى ١٦ عامًا تقلد خاللها 
مجموعــة مــن المناصــب الفنيــة واإلداريــة، 
حتــى تولــى قيــادة قســم االستكشــاف فــي 

أدنوك.
ومــع تعييــن الكعبــي في منصبــه الجديد 
فــي أدنــوك، أكدت مبادلــة أن وليد المقرب 
المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
ســيتولى مهــام الرئيــس التنفيــذي المؤقــت 

لقطاع االســتثمار فــي اإلمارات.وام

قــال معالــي عبــداهلل بن طــوق المري 
وزيــر االقتصاد إن قطــاع التعاونيات في 
الدولــة علــى أعتــاب مرحلــة جديدة من 
النمــو واالزدهــار بعــد صــدور المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم ٦ لســنة ٢٠٢٢ 
بشــأن التعاونيــات، ومــن المرتقــب أن 
ــالت  ــوي نق ــاع الحي ــذا القط ــق ه يحق
نوعيــة تدعــم النمــو المســتدام لالقتصاد 
الوطنــي، والمســاهمة في تســريع وتيرة 
تحول الدولة للنموذج االقتصادي الجديد 
القائــم علــى المرونــة واالســتدامة، فــي 
للقيــادة  االستشــرافية  الرؤيــة  ضــوء 
الرشــيدة، وبمــا يتوافــق مع مســتهدفات 

ومشــاريع الخمســين عامــًا المقبلــة.
ــإدراج  ــون ب وأضــاف أن ســماح القان
وتــداول أســهم التعاونيــات فــي أســواق 
ــة  ــوة هام ــل خط ــة، يمث ــال بالدول الم
تســهم فــي خلق نمــوذج تعاونــي مبتكر 
ــدرة  ــتدامة والق ــة واالس ــز بالمرون يتمي
علــى مواكبــة االتجاهــات االقتصاديــة 
الجديــدة، وذلــك مــن خــالل تعظيــم 
اســتفادة التعاونيــات مــن المميــزات 
المبتكــرة  والخدمــات  والمقومــات 
التــي تقدمهــا األســواق الماليــة، بمــا 
العائــد االقتصــادي علــى  يعــزز مــن 
التعاونيــات، ويحقــق فوائــد  أنشــطة 
واســعة للمســاهمين مــن حيــث حفــظ 
الحقــوق وتمكيــن الممارســات الســليمة 
فــي عمليــات التــداول وضمــان ســهولتها 
وموثوقيتهــا، وبمــا يدعم مســيرة تطوير 
القطاع التعاوني وفق أفضل الممارسات 
العالميــة، وتحفيز نموه وتنويع أنشــطته 

االقتصاديــة  القطاعــات  فــي مختلــف 
ــد. ــاد الجدي ــيما االقتص ــة ال س والتجاري

ــى  ــارات هــي األول ــة اإلم وتعــد دول
التــي تتخــذ هــذه الخطــوة على مســتوى 
المنطقــة، حيــث مــن شــأنها تعزيــز ثقــة 
المســاهمين وتطويــر العمليــة التنظيمية 
والرقابيــة لتداول األســهم، وتخلق فرصًا 
جديــدة للتحســين والتطويــر القائم فيما 
يخــص التــداول باألســهم التعاونيــة فــي 
ــح  ــة وبمــا يحقــق مصال األســواق المالي
التعاونيات والمساهمين على حد سواء.

إجــراءات قيــد التعاونية في األســواق 
الماليــة بالدولة

وفــي هــذا الســياق، أوضحــت وزارة 
ــة  ــى التعاوني ــن عل ــه يتعي ــاد أن االقتص
الراغبــة في قيد وتداول أســهمها، تقديم 
طلبــًا إلــى الســوق المالي المعنــي مرفقًا 
بــه نســخة مــن قــرار الجمعيــة العمومية 
العادية وأية مســتندات ُيحددها الســوق 
ــب  ــن الطل ــخ م ــال نس ــي، وإرس المعن
والقرار إلى وزارة االقتصاد وهيئة األوراق 
الماليــة والســلع، ويتولى الســوق المالي 
النظــر بالطلــب وفــق الضوابــط المتبعــة 
ومــن ثم إخطــار التعاونية بقــراره خالل 
٣٠ يومــًا مــن تاريــخ اســتيفاء متطلبــات 
التقديــم، وذلــك وفقــًا لألحــكام الــواردة 
بالمرســوم بقانــون رقــم ٦ لســنة ٢٠٢٢ 
بشــأن التعاونيــات، وكذلــك األحــكام 
الــواردة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢ 

لســنة ٢٠٢٢.
وأشــارت الوزارة إلــى أن التعاونية ال 
تحتــاج لتعديــل نظامهــا األساســي فيمــا 

ــى  ــداول حت ــد والت ــة القي ــص عملي يخ
ولــو نــص النظــام علــى ذلــك، أمــا فيمــا 
يتعلق بتعديل أي اشــتراطات أخرى غير 
ــازل األعضــاء  ــل تن ــداول، مث ــد والت القي
ــب  ــك يتطل ــن، فذل ــهم آلخري ــن األس ع
المواءمــة مع النظام األساســي والتعديل 

علــى حســب اإلجــراءات المتبعــة.
التواصــل  علــى  الــوزارة  وتحــرص 
ــى رأســهم  ــع شــركائها وعل المســتمر م
هيئة األوراق المالية والســلع واألســواق 
أداء  لتعزيــز  الدولــة،  فــي  الماليــة 
التعاونيــات وتوفيــر الحمايــة الكاملــة 
لحقــوق المســاهمين وضمــان أفضــل 
الممارســات التجاريــة لها، والحفاظ على 
مفهــوم العمــل التعاونــي كنمــوذج مواز 
ــة  ــة التقليدي ــطة التجاري ــوم األنش لمفه
وفــي الوقــت نفســه رافــد حيــوي لنمــو 

ــع. ــار المجتم ــاد وازده االقتص
يذكــر أن الــوزارة عملت علــى تطوير 
قانــون التعاونيــات الجديــد بالتعاون مع 
شــركائها من الجهات والهيئات الحكومية 
االتحاديــة والمحليــة خــالل المرحلــة 
الماضيــة، حيث تم تطويــر مواد القانون 
بنهج اســتباقي ومرن يستشرف اتجاهات 
المســتقبل، وتــم االســتناد إلى دراســات 
ــب  ــدول ذات المرات ــملت ال ــة ش مقارن
المتقدمــة فــي قطــاع التعاونيــات، كمــا 
تمــت مناقشــته فــي المجلــس الوطنــي 
االتحادي لضمان الخروج بتشريع محدث 
الممارســات،  أفضــل  يتبــع  ومتكامــل 
ويتناســب مــع متطلبــات بيئــة األعمــال 
فــي الدولــة خــالل المرحلــة المقبلة.وام

أطلقــت الهيئــة االتحاديــة للضرائب 
أمــس منصتهــا الجديــدة الُمتكاملــة 
ــة  ــات الضريبي ــًا للخدم ــوَّرة كلي الُمَط
الرقميــة »إمــارات تاكــس«، التــي تــم 
تفعيلهــا بنجــاح، وأصبحــت خدماتهــا 
متاحــة للخاضعيــن للضريبــة بأحــدث 
التقنيــات المســتخدمة عالميــًا فــي 

ــي. المجــال الضريب
وأكــدت الهيئة في بيــان صحفي أن 
عمليــة االنتقال مــن النظام اإللكتروني 
الضريبــي الــذي كان ُمســتخدمًا ســابقًا 
إلــى المنصــة الجديــدة تمــت بسالســة 
تامــة، حيث تــم ترحيل بيانــات جميع 
المســتخدمين الحالييــن بنجاح لضمان 
أن يكون كل ُمســتخدم للنظام الجديد 
قــادًرا على اســتخدام المنصــة الرقمية 
الجديــدة »إمــارات تاكــس« بســهولة 
تامــة، بمــا ال يؤثــر علــى المعامــالت 
التــي يقــوم بهــا عمــالء الهيئــة، حيــث 
تم اســتكمال جميع إجــراءات االنتقال 

خــالل فتــرة عطلــة العيــد الوطني.
ــالق  ــيتم إط ــه س ــى أن ــارت إل وأش
الذكــي  تاكــس«  »إمــارات  تطبيــق 
للخدمــات الضريبيــة قريبــًا لتوفيــر 
مزيــد مــن التســهيالت لعمــالء الهيئة.

وقــال ســعادة خالــد علي البســتاني 
مدير عــام الهيئة االتحاديــة للضرائب: 
تأتــي هــذه الخطــوة الهامــة فــي إطار 
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
ــس  ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ب
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل« لالســتفادة مــن 
التقنيات الحديثة وتأســيس بنية تحتية 
رقميــة متكاملــة تخــدم جميــع فئــات 
ــن، وُيشــكِّل إطــالق منصــة  المتعاملي
»إمــارات تاكــس« عالمــة فارقة ضمن 
الخطــط الطموحــة للهيئــة الهادفة ألن 
تصبــح هيئــة رقمية رائدة فــي القطاع 
ــدة  ــة الجدي ــر المنص ــي، فتوف الضريب
نقلــة نوعية لالرتقاء بالنظام الضريبي.

وأضاف البســتاني: قام فريق العمل 
المكلــف بتنفيــذ المشــروع على مدى 
ــود  ــل والجه ــن العم ــة م ــرة طويل فت
المتواصلة ببناء منصة ضريبية متكاملة 
اعتمادًا على أحدث التقنيات والبرامج 
الذكيــة المســتخدمة في هــذا المجال، 
لتحســين تجــارب عمــالء الهيئــة خالل 

إدارة عملياتهــم الضريبيــة بأســاليب 
تتميــز بأعلــى مســتويات الكفــاءة، 

والســرعة، والسالســة، والشفافية.
وأكــد أن منصــة »إمــارات تاكــس« 
ــق  ــوم، وتطبي ــا الي ــم إطالقه ــي ت الت
الــذي  الذكــي  تاكــس«  »إمــارات 
ــواًل  ــران حل ــًا يوف ــه قريب ســيتم إطالق
ــارب  ــتدام لتج ــين الُمس ــة للتحس ذكي
ــن للوصــول الســلس - مــن  المتعاملي
أي مــكان وعلــى مــدار اليــوم - إلــى 
جميــع خدمــات الهيئة ســواء المتعلقة 
ــرارات، أو  ــم اإلق بالتســجيل، أو تقدي
ســداد المســتحقات الضريبيــة مــن 
ــي،  ــام الضريب ــجلين بالنظ ــل المس قب
أو اســترداد المبالــغ الضريبيــة للفئات 
المؤهلــة قانونــًا لالســترداد، أو تقديم 
طلبــات إعــادة النظــر، أو غيرهــا مــن 

ــة. إجــراءات ضريبي
وأوضحت الهيئة أن دافعي الضرائب 
والــوكالء الضريبييــن وجميــع الفئــات 
المعنية بالنظام الضريبي سيســتفيدون 
ــي  ــرت ف ــي تواف ــن التحســينات الت م

المنصــة الجديدة.
وأضافــت أنه فــي إطار التزام الهيئة 
االتحاديــة للضرائــب بتعزيــز التواصــل 
مــع دافعــي الضرائــب وجميــع فئــات 
المتعامليــن، ولمعرفــة المزيــد حــول 
الميــزات الرئيســية لمنصــة »إمــارات 
تاكــس«، تواصــل الهيئــة عقــد سلســلة 
ــة  ــة االفتراضي ــدوات التعريفي ــن الن م
ــي  ــهر ديســمبر الحال ــًا خــالل ش يومي

التــي يمكــن لعمــالء الهيئــة المشــاركة 
فيهــا، للتعــرف علــى كيفيــة التعامــل 
مــن خالل المنصة الجديدة، والحصول 
على إجابات ألية استفسارات، ومعرفة 
كيفيــة التغلــب علــى أيــة صعوبات قد 
تواجههــم، حيــث يتــم عقــد فئتين من 
النــدوات التعريفيــة االفتراضيــة؛ الفئة 
األولــى يتــم من خاللها شــرح وتوضيح 
خطــوات إعــادة تعييــن كلمــة المــرور 
ل لــدى الهيئــة، فيمــا يتــم  لــكل ُمســجَّ
مــن خالل الفئة الثانية شــرح وتوضيح 
ــة  ــرارات الضريبي ــم اإلق ــة تقدي كيفي
وســداد الُمســتحقات الضريبيــة للهيئــة 
ــة  ــة الُمضاف ــة القيم ــة بضريب المتعلق
والضريبة االنتقائية، واســترداد المبالغ 
الضريبيــة القابلــة لالســترداد من خالل 

منصــة »إمــارات تاكس«.
وأشــارت إلى أنه تــم إطالق صفحة 
صــة لمنصة »إمارات تاكس« عبر  ُمخصَّ
الموقــع اإللكترونــي للهيئــة االتحاديــة 
للضرائــب للتعريــف بالمنصــة يتضمــن 
معلومات تفصيلية حول آلية استخدام 
المنصــة الجديــدة ومقاطــع فيديــو 
ــائعة  ــئلة الش ــة األس ــة، وكاف توضيحي
حــول المنصة مــع إجاباتهــا، والجدول 
الزمنــي الُمتعلــق بالمنصــة، كمــا تقوم 
ــتجدات  ــع الُمس ــال جمي ــة بإرس الهيئ
ــى  ــرة إل ــة مباش ــات المهم والمعلوم
دافعــي الضرائب المســجلين من خالل 
ــي الخاصــة  ــد اإللكترون ــن البري عناوي

ل لــدى الهيئــة.وام بــكل ُمســجَّ

األسهم المحلية تضيف 1.2 تريليون درهم لرأسمالها 
السوقي خالل 11 شهرًا

»مبادلة« تعلن عن تغييرات في القيادة العليا لقطاع االستثمار في اإلمارات

»أراضي دبي« تحصل على »تصنيف ويل للصحة والسالمة« للعام الثاني

وزير االقتصاد: إدراج وتداول أسهم التعاونيات في 
أسواق المال بالدولة خطوة هامة في خلق نموذج مبتكر

»االتحادية للضرائب« تطلق منصة »إمارات تاكس« 
للخدمات الضريبية الرقمية

حصــل مبنــى دائــرة األراضــي واألمــالك 
فــي دبــي للعــام الثانــي علــى التوالــي على 
شــهادة »تصنيــف ويــل للصحة والســالمة« 
الصــادرة عــن معهد »ويــل« الدولي لألبنية 
مــا يؤكد نجاح الدائرة في تحقيق الســمات 
الرئيســية لنظــام التصنيــف مثــل إجــراءات 
النظافة والتعقيم وبرامج االستعداد للطوارئ 
ومعاييــر االبتــكار وغيرهــا ويرســخ نهجهــا 
الريــادي علــى مســتوى النهــوض بأهــداف 
الصحــة واالســتدامة وتحقيق أعلى المعايير 

الدوليــة المتعلقــة بالمبانــي وجودتها
وتعــّد »أراضي دبي« أول جهة حكومية 
فــي اإلمــارة تحصــل علــى هــذا التصنيــف 

لتؤكــد بذلــك رؤيتهــا الراميــة إلــى تعزيــز 
مكانــة دبــي كوجهــة عقاريــة عالميــة أولى 
ــق  ــكار والثقــة والســعادة وتحقي فــي االبت
نهــج القيــادة الــذي يهتــم بصحــة اإلنســان 
والمــكان وبالتالــي المضــي قدمــًا نحو خلق 
بيئــة عقاريــة جذابــة تتمّتــع بأعلــى معايير 
الصحة والســالمة واالستدامة بما يسهم في 
تعزيــز ثقــة المســتثمرين بالبيئــة العقاريــة 
الداخليــة ودعــم أنظمــة الصحــة والســالمة 

فــي المناطق المشــتركة.
ويتزامن حصول دائرة األراضي واألمالك 
ــة  ــل للصح ــف وي ــى »تصني ــي عل ــي دب ف
والســالمة« مــع منتــدى »الصحة والســالمة 

واالبتــكار في المبانــي والمجتمعات« الذي 
تنظمه الدائرة بالشراكة مع شركة »ديلوس« 
يــوم االثنيــن القــادم بهــدف تســليط الضوء 
ــات  ــي والمجتمع ــوة المبان ــز ق ــى تعزي عل
الســكنية وجعلهــا أكثــر صحــة وســالمة 
وذكاء عبــر تبنــي أفضــل المعاييــر العالميــة 

والسياســات والتكنولوجيــا ذات الصلــة.
ــة  ــل للصح ــهادة »وي ــى أن ش ــار إل يش
والســالمة« تســتند إلــى مجموعــة مــن 
ــة  ــدرس العالق ــي ت ــة الت ــاث العلمي األبح
المترابطــة بيــن المبانــي التــي يقضــي فيــه 
ــى  ــا عل ــه وتأثيراته ــن وقت االنســان ٩٠% م

ــه.وام ــودة حيات ــه وج صحت

ابن طوق: قطاع التعاونيات في الدولة على 
أعتاب مرحلة جديدة من النمو واالزدهار

تعظيم استفادة التعاونيات من المميزات 
والمقومات والخدمات المبتكرة باألسواق المالية

تسريع وتيرة تحول الدولة للنموذج االقتصادي 
الجديد القائم على المرونة واالستدامة

الخطوة الهامة لالستفادة من التقنيات 
الحديثة وتأسيس بنية تحتية رقمية 
متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين

»إمارات تاكس« عالمة فارقة ضمن الخطط 
الطموحة للهيئة الهادفة ألن تصبح هيئة 

رقمية رائدة في القطاع
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اقتصاد
أعلنــت ســفارة دولــة ليتوانيــا لــدي 
االمــارات مشــاركتها فــي معــرض أبوظبــي 
الدولــي لألغذيــة ٢٠٢٢ الــذي ســيقام فــي 
ــاري  ــمبر الج ــن ٦ و8 ديس ــا بي ــرة م الفت
ــي للمعــارض. ــي الدول فــي مركــز أبوظب

وتتيح هذه الفعالية المميزة للمواطنين 
والمقيميــن االســتمتاع بطيــف واســع مــن 
ــة مــن مختلــف أنحــاء  المنتجــات الغذائي
ــا  ــة ليتواني ــم. وستســتعرض جمهوري العال
العضويــة  الغذائيــة  منتجاتهــا  بدورهــا 
المبتكرة ذات الجودة العالية عبر ١٤ شركة 
ليتوانيــة مختّصــة فــي صناعــة المأكــوالت 
والمشــروبات المتميــزة وذلــك فــي القاعة 

.C٢5 رقــم 7 الجنــاح
قال سعادة راموناس دافيدونيس، سفير 
جمهوريــة ليتوانيــا لــدى دولــة اإلمــارات، 
معلًقــا بهــذا الصــدد: »بالتزامــن مع حلول 
الذكرى الثالثين لعالقات الصداقة والتعاون 
ــا واإلمــارات  التــي تربــط مــا بيــن ليتواني
العربيــة المتحــدة فــي الســادس عشــر من 
أكتوبــر الماضــي، ســيبلغ التعــاون التجاري 
ــاًل، ال ســيما فــي  ــن نمــوا هائ ــن البلدي بي
قطاعــي الزراعة واالبتكار. ففضاًل عن كون 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مركــًزا 
معروًفــا عالمًيــا للتجــارة واالبتــكار، فإنهــا 
ــة الســلع االســتهالكية  ــا صناع ــم أيًض تدع

ــريعة التداول«. س
وخــالل مشــاركتها فــي معــرض أبوظبي 
الدولي لألغذية ٢٠٢٢، ستستعرض ليتوانيا 
المنتجــات الغذائيــة لـــ ١٤ شــركة ليتوانية 
منتجــة للمــواد الغذائيــة ومنهــا مجموعــة 
AUGA التــي تعــد أضخــم شــركة منتجــة 
ــدم  ــا وتق ــي أوروب ــة ف ــة العضوي لألغذي
منتجاتهــا مباشــرة مــن الحقــول إلى أرفف 
المحالت، وشــركة ســيريرا فودز المعروفة 
منــذ ٢7 عاًمــا بإنتــاج أفضــل أنــواع حبوب 
اإلفطار، وشركة تشاز وهي أول شركة في 
العالــم تعمــل علــى إنتــاج رقائــق البطاطــا 

المخصصــة للبالغيــن، وشــركة إيكــو التــي 
تعــد أضخم منِتــج لزيت الكانــوال العضوي 
المعصــور على البــارد وكعك اللفت، وهي 
ــة. وشــركة  تعمــل بطريقــة صديقــة للبيئ
غرين مور التي تعد إحدى أكبر الشــركات 
المنتجــة للشــوفان والغرانــوال فــي أوروبــا 
الشــرقية، وشــركة تايتــاو المختصــة بإنتاج 
الشــكوالتة الطبيعيــة عاليــة الجــودة مــع 
لمســة ليتوانيــة تقليديــة مميــزة، باإلضافة 
إلــى شــركة أو ام جي ببل تــي التي تختص 
في انتاج المأكوالت والمشروبات الليتوانية 
األصيلــة الجاهــزة والفريــدة إلــى جانــب 
شــاي الفقاعات المميز، وشــركة أوريفيغو 

التــي تقدم منتجات طبيعيــة مغذية قائمة 
علــى النباتــات وتوجه منتجاتها لألشــخاص 
الذيــن يتبعون نمط حياة نشــيط، وشــركة 
ســتارت أبيــرز ســموذيز التــي تعمــل علــى 
إنتــاج مشــروبات الســموذي المصنعــة من 
ــركة  ــا ليتوانيا،وش ــة ومقره ــواد عضوي م
ســتاريكاس التــي تعــد أكبــر منتــج لنســغ 
ــل  ــا، وتحم ــي أوروب ــي ف ــوال الطبيع البت
ــة  ــا عالمــة ســيب ســايب التجاري منتجاته
التــي يتــم توزيعهــا فــي أكثر مــن ٢٠ دولة 
حــول العالم، وشــركة ســوبر جــاردن التي 
تقدم المنتجات الغذائية المتميزة المجففة 
بالتجميد؛ وشــركة فيرنوس بينيليز ســريعة 
النمــو التــي تقــدم منتجــات األلبــان التــي 
تجمــع مــا بيــن النكهــة الشــهية والعناصــر 
الصحية؛ ومشــروع ويــزوب الحديث الذي 
ــة  ــة مقاوم ــة صحي ــر أغذي ــص بتطوي يخت
للشــيخوخة ويهــدف إلــى إنتــاج منتجــات 
يمكــن تناولهــا علــى شــكل جرعــات يومية 
بديلة عن الفيتامينات والمكمالت المختلفة 
؛ وشــركة إن-7 ليفــوز 7نامــاي التــي تعــد 
ــات  ــاًل لشــاي األعشــاب والمربي منتًجاأصي
واألطعمــة القابلــة للدهــن والعســل الخام 

ــل الفريدة. والتواب
واختتم ســعادة الســفير حديثه بالقول: 
»فــي جعبــة ليتوانيا الكثيــر لتقدمه. حيث 
تمتاز المنتجات الغذائية الليتوانية بجودتها 
المثالية التي تســاهم في تعزيز االســتقرار 

الغذائي للبالد ولشركائها الدبلوماسيين«
يذكــر أنَّ ليتوانيــا تقــع فــي أوروبــا 
الشــمالية وتمتــاز بمناخهــا المعتــدل الذي 
يعــد مثالًيا إلنتــاج أفضل أنــواع المحاصيل 
الزراعية، وتمتاز بكثرة غاباتها التي تغطي 
أكثــر مــن ثلــث مســاحة أراضيهــا، فضــاًل 
عــن هوائها النقي ومصــادر المياه الجوفية 
الطبيعيــة الموجــودة فيهــا بكثــرة. بعبــارة 
ــة  ــا المــوارد الطبيعي أخــرى، تجتمــع فيه
والتقــدم التكنولوجــي الــذي يجعلها قادرة 
علــى تحقيــق أفضــل النتائــج فــي مجــال 

الزراعــة وصناعــة المنتجــات الغذائيــة. 

عــزز ســوق دبــي المالــي مكاســبه فــي 
ــح رأســماله  ــوم، ورب ــداوالت الي ــام ت خت
الســوقي مــا يربــو علــى ٢.٦ مليــار درهم 
بدعــم رئيســي مــن مكاســب األســهم 
القياديــة فــي قطاعــات العقــار والماليــة.

لألســهم  الســوقي  المــال  رأس  وزاد 
ــي مــن  ــي المال المدرجــة فــي ســوق دب
58٢.٤ مليــار درهــم بنهايــة األســبوع 
الماضــي، وصــواًل إلــى أكثــر مــن 585 
ــوم،  ــام جلســة الي ــار درهــم فــي خت ملي
ــة الســوقية لســوق  ــت القيم ــا وصل بينم
ــو ٢.٦5٢  ــة لنح ــألوراق المالي ــي ل أبوظب

ــم. ــون دره تريلي
ــة ســيولة  واســتقطبت األســهم المحلي
بأكثر من ٢.٣٩ مليار درهم موزعة بواقع 
ــي  ــار درهــم فــي ســوق أبوظب ١.7٦ ملي
و٦٢8.8 مليــون درهــم فــي ســوق دبــي، 
وجــرى التــداول علــى ٦٤٠ مليــون ســهم 
عبــر تنفيذ مــا يربو علــى ٣٠ ألف صفقة.

وتعــزز أداء ســوق دبــي بارتفاع ســهم 
»إعمــار العقاريــة« بنحــو ١.8% إلى ٦.١٩ 
درهــم مــع تصــدره قائمــة النشــاط بعــد 
ــون  ــو ١٦٩.٣ ملي ــيولة بنح ــتقطابه س اس
درهــم، كمــا زاد »دبــي اإلســالمي« بنحو 

١.٩٣% و«ســوق دبــي المالــي« ٣.٦8% 
و«ديــوا« 85.٠%.

ــهم  ــع س ــي، ارتف ــوق أبوظب ــي س وف
قائمــة  متصــدرًا   %٢.٢٦ »ملتيبــالي« 
النشــاط بعد اجتذابه ســيولة بنحو 8.٣١٣ 
مليــون درهــم، كمــا صعــد »الياه ســات« 
١.٩٢% و«غــذاء القابضــة« ٠.٩٣% و«دانــة 
غــاز« ٠.٦٦% و«موانــئ أبوظبــي« 5٢.٠% 
و«بــروج« ٠.٣7% و«طاقــة« ٠.٢٩%، كمــا 
صعــد »العالميــة القابضة« بنســبة ٠.٠٢% 
وتصــدر المرتبة الثانية في قائمة األنشــط 

بســيولة ٢١٣.7 مليــون درهــم.وام

أعلــن مركــز دبــي لإلحصــاء فــي دبــي 
القــوى  إطــالق »مســح  الرقميــة عــن 
ــذي  ــام ٢٠٢٢« وال ــي لع ــي دب ــة ف العامل
ــة عــن  ــات مفصل ــر بيان ــى توفي يهــدف إل
الخصائــص المختلفــة للســكان والقــوى 
البشــرية بصــورة عامــة وقــوة العمــل مــن 
عامليــن ومتعطليــن والخصائــص المتعلقــة 

ــم بصــورة خاصــة. به
ــح  ــالل المس ــن خ ــز م ــعى المرك ويس
ــة  ــه الخامس ــنويًا بدورت ــذه س ــذي ُينف ال
ــن  ــرار م ــن متخــذي الق ــى تمكي عشــر إل
وضــع اســتراتيجيات فاعلــه مــن خالل فهم 
االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية الفعلية 
لســوق العمل وتكاملها مع االســتراتيجيات 
الداعمة للكوادر الوطنية اإلماراتية وتمكينها 
فــي المجــاالت كافــة إلى جانــب التخطيط 
لتطوير الموارد البشرية اإلماراتية، وإيجاد 

فــرص العمــل المناســبة لهــا.
وقــال ســعادة طــارق الجناحــي نائــب 
المديــر التنفيــذي لمركز دبــي لإلحصاء إن 
مســح القــوى العاملــة إلمــارة دبــي يأتــي 
ضمن مشروع وطني متكامل على مستوى 
الدولــة يتــم تنفيــذه بالشــراكة مــع المركز 
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء والمراكــز 
اإلحصائيــة المحليــة وُيمثل مصدر أساســي 
إلحصــاءات العمــل المتوافقة مــع المعايير 
والمفاهيم الدولية لمنظمة العمل الدولية.

ــم  ــد أه ــد أح ــح ُيع ــاف أن المس وأض
ــا  ــم تنفيذه ــي يت ــرية الت ــوح األس المسـ
ســنويًا ضمن الخطــة االســتراتيجية للمركز 
والتــي تتيــح التعرف بدقة على مســتويات 
ومؤشــرات وخصائــص القوى العاملة خالل 
ــا  ــدى مالءمته ــددة وم ــة مح ــرة زمني فت

لمتطلبــات واحتياجــات ســوق العمل. مما 
يدعــم عمليــات التخطيــط وصناعــة القرار 
مــن خــالل تقديــم صــورة واضحــة حــول 

قطــاع القــوى العاملــة.
وأوضــح الجناحــي أن المســح ُيقــدم 
مؤشــرات المشــتغلين والمتعطلين حسب 
تخصصاتهم ومؤهالتهم العلمية كما يقيس 
معدالت البطالة حسب الخصائص المختلفة 

ومعــدالت المشــاركة فــي ســوق العمــل 
باإلمــارة. كذلــك يمّكــن مــن التعــرف على 
ــرات  ــى المؤش ــرأ عل ــي تط ــرات الت التغي
والخصائص الرئيســية خالل مرور السنوات 
إضافة إلى بيانات تفصيلية حول الخصائص 
ــة  ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي الديموغرافي
المختلفــة للســكان والقــوى البشــرية كمــا 
يســمح بالتعــرف علــى التركيــب المهنــي 
والنشــاط االقتصــادي لألفــراد المشــتغلين 

كذلــك الحالــة العمليــة لهــم.
وُيغطــي المســح شــريحة واســعة مــن 
األســر المعيشــية كعينــة إحصائيــة ممثلــة 
للمجتمــع والجنســيات والفئــات العمريــة 
والخصائص الرئيســية األخرى حيث ســيتم 
تنفيــذ المســح علــى عينة من ٣٠٠٠ أســرة 
منهــا ١5٠٠ أســرة إماراتيــة و١5٠٠ أســرة 

غيــر إماراتيــة.
ــق  ــز المســح عــن طري وســينفذ المرك
االتصــال الهاتفي الذي ســيتم خــالل الفترة 
المسائية من الساعة ١٦:٣٠ وحتى الساعة 
٢٠:٣٠ أيــام األحد إلــى الخميس. إذ بدأت 
أعمــال جمــع البيانــات بتاريــخ ٢7 نوفمبــر 
الجــاري وتســتمر حتى األســبوع األول من 

شــهر يناير ٢٠٢٣.
ودعــا مركــز دبي لإلحصاء جميع األســر 
اإلماراتيــة وغيــر اإلماراتيــة المقيمــة فــي 
إمــارة دبــي بضــرورة التعــاون التــام مــع 
باحثــي مركــز االتصــال والتجــاوب معهــم 
للحصــول علــى أدق البيانــات بمــا يخــدم 
ــدًا  ــي.. مؤك ــارة دب ــاملة إلم ــة الش التنمي
أن جميــع البيانــات ســتحاط بســرية تامــة 
وســيقتصر اســتخدامها ألغــراض العمــل 

اإلحصائــي.وام

انطلقــت أمــس  بمركــز دبــي التجــاري 
العالمي فعاليات الدورة الـ ٤٣ من معرض 
The Big 5 الفعالية المتخصصة في قطاع 
ــمبر  ــى 8 ديس ــتمر حت ــذي يس ــاء وال البن
الجاري بهدف استكشاف استعدادات قطاع 
البنــاء للتعامــل مع التطورات المســتقبلية.

وتضــم الفعاليــة الســنوية ســتة معارض 
متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، 
 Middleو  ،Heavy  5  The Big وهــي 
East Concrete، وHVAC R Expo، و

 Urban Design &و ،Middle East Stone
Landscape Expo، وFM Expo المتخصص 

ــإدارة المرافق. ب
انطــالق  المعــرض  يشــهد  كمــا 

 Eveything النســخة األولــى مــن فعاليــة
ــي  ــا ف ــن نوعه ــى م Architecture، األول
الشرق األوســط والتي تجمع أبرز الجهات 
الفاعلــة فــي مجتمــع العمــارة والتصميــم.

ويســتقطب المعــرض أكثــر مــن ٢٠٠٠ 
مشارك من ٦٠ دولة مع ٢٠ جناحًا وطنيًا، 
برعايــة من وزارة الطاقــة والبنية التحتية، 
وبلديــة دبــي، واإلدارة العامــة للدفــاع 
ــاركة  ــن مش ــي، ويتضم ــي دب ــي ف المدن
ُعمان وباكستان وسنغافورة للمرة األولى، 
ليجمــع أبــرز الجهــات الفاعلة علــى امتداد 
سلســلة القيمــة فــي قطــاع البنــاء لتعزيــز 
ــن  ــارف بي ــادل المع ــل وتب ــاق التواص آف

جميــع المعنييــن.

كما يحتضن معرض The Big 5 سلسلة 
مــن الجلســات الحواريــة التخصصيــة، إلى 
جانــب العديــد مــن العــروض التقديميــة 
حــول أبــرز التحديــات الــي تواجــه القطاع 
وتحفز على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز 

االستدامة.
وقــال بن جرينيش، نائب الرئيس األول 
لشــؤون البنــاء لــدى دي إم جــي إيفنتــس، 
أن المعــرض يســلط الضــوء علــى جميــع 
جوانــب قطاع البنــاء، الذي يســعى لريادة 
جهود االســتدامة لمواجهة التغير المناخي 
وتفعيــل التعــاون بيــن القطاعــات وتلبيــة 
التوقعــات المجتمعيــة المتناميــة وتعزيــز 

التنــوع واعتمــاد الحلــول التقنية.وام

ليتوانيا تعلن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي لألغذية 2022

سوق دبي المالي يربح 2.6 مليار درهم في مستهل األسبوع

»اإلمارات دبي الوطني« يتعاون مع منصة »ُبنى« 
لتسهيل إتمام المدفوعات عبر الحدود

»دبي لإلحصاء« يطلق »مسح القوى العاملة في اإلمارة لعام 2022«

انطالق فعاليات معرض The Big 5 في دبي بمشاركة 
2000 مشارك من 60 دولة

1.4 مـليـار درهـم تصـرفـات العـقـارات في دبــي

أعلــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي، 
عــن إبرامــه اتفاقيــة شــراكة مــع منصــة 
ــة  ــة، التابع ــات العربي ــى« للمدفوع »ُبن
للمؤسســة اإلقليميــة لمقاصــة وتســوية 
المدفوعــات العربيــة المملوكــة من قبل 

»صنــدوق النقــد العربــي«.
ــة  ُن هــذه الشــراكة التاريخي وســتمكِّ
مــع منصــة »ُبنى« عمــالَء بنــك اإلمارات 
دبــي الوطنــي مــن إجــراء المدفوعــات 
والتحويــالت المالية في المنطقة بصورة 
أســرع وأكثــر كفــاءة وأمانــًا، ممــا يعــزز 
مكانة بنك اإلمارات دبي الوطني كواحد 
مــن أكثــر البنــوك ابتــكارًا فــي المنطقة.

ــر  ــع عب ــى« للدف ــة »ُبن ــر منص وتوف
وتســوية  مقاصــة  خدمــات  الحــدود 
ــع  ــي جمي ــددة ف ــالت متع ــة بعم سلس
ــى  ــة وتهــدف إل أنحــاء المنطقــة العربي
تشــجيع المزيد مــن التكامــل االقتصادي 
ــن دول المنطقــة ممــا يحفــز حركــة  بي
التجــارة بينهــا ويولــد فرصــًا اســتثمارية 

ــر. أكث
وقــال أحمــد القاســم، نائــب رئيــس 
تنفيــذي أول، رئيــس األعمــال المصرفية 

للشــركات والمؤسســات فــي مجموعــة 
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي: »تشــّكل 
شــراكة بنــك اإلمــارات دبــي الوطني مع 
منصــة ’ُبنى‘ دلياًل ملموســًا علــى التزامنا 
ــات  ــات والخدم ــل المنتج ــم أفض بتقدي
لدعــم عمالئنا ومســاعدتهم على تحقيق 
أهدافهم بســرعة وكفــاءة عالية لمواكبة 
البيئــة الرقميــة ســريعة التغّيــر والتطّور.

وُيعــد التحالــف مــع نظــام الدفــع 
’ُبنى‘ خطوة مهمة ســتعزز اســتراتيجيتنا 
للمدفوعات ليحظى عمالؤنا بتجربة دفع 
رقميــة فوريــة سلســة وآمنــة ومعقولــة 

التكلفــة. وفــي المســتقبل، نتطلــع إلــى 
تحقيق كامل االســتفادة من قدرات هذا 
النظــام واغتنام الفرص التي ســتثمر عنها 
الشــراكة بيــن ’ُبنــى‘ ومصــرف اإلمــارات 
العربية المتحدة المركزي وبنك اإلمارات 
دبــي الوطنــي فــي ضــوء التحــّول الــذي 

سيشــهده نظــام الدفــع فــي المنطقة«.
مــن جانبه، قال مهــدي مانع، الرئيس 
التنفيــذي للمؤسســة اإلقليميــة لمقاصــة 
وتســوية المدفوعات العربية )منصة بنى 
للمدفوعــات العربيــة(: »يســرنا انضمام 
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي إلى شــبكة 
ــوك المشــاركة فــي المنصــة، فهــذا  البن
التعــاون ســيعزز التزامنــا لتطويــر قطــاع 
المدفوعــات عبــر الحــدود ويوفــر فرصــًا 
ــة  ــادات العربي ــن االقتص ــدة لتمكي جدي
وتقويــة الروابــط التجاريــة التــي تمثــل 
محــور تركيزنــا الرئيســي. ونتطلــع قدمًا 
إلــى التعــاون مــع بنــك اإلمــارات دبــي 
الوطنــي لتقديــم حلــول مدفوعات فعالة 
اســتخدام  لتســهيل  وآمنــة وموثوقــة 
العمالت المتعددة في مجال المدفوعات 

فــي المنطقــة العربيــة والعالــم«.وام

بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة 
األراضــي واألمــالك بدبــي اليــوم أكثــر مــن 
١.٤ مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة 
تســجيل ٤٢٩ مبايعــة بقيمــة ١.١٤ مليــار 
درهــم منهــا 8٤ مبايعــة لألراضــي بقيمــة 
٤٣٣.٢٤ مليون درهم و٣٤5 مبايعة للشقق 

والفلــل بقيمــة 7٠8.٤5 مليــون درهــم.
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة 
٣8 مليــون درهــم فــي منطقة نخلــة ديرة 
تلتهــا مبايعــة بقيمــة ٢5 مليــون درهم في 
ــة ٢5  ــة بقيم ــم مبايع ــة ث ــة الرفاع منطق

مليــون درهــم فــي منطقــة نخلــة ديــرة.
وتصــدرت منطقــة الحبيــة الخامســة 
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ 
ــون  ــة ١٣5 ملي ــة بقيم ــجلت ٤5 مبايع س

درهــم وتلتهــا منطقــة جبــل علــي األولــى 
ــون  ــة ٦٩ ملي ــة بقيم بتســجيلها ٢٣ مبايع
درهــم وثالثــة فــي نخلــة ديــرة بتســجيلها 

ــون درهــم. 7 مبايعــة بقيمــة ١٦٤ ملي
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة ٣7 مليــون 
درهــم بمنطقــة جميــرا الثانيــة كأهــم 
المبايعــات تلتهــا مبايعة بقيمــة ٢٦ مليون 
درهــم فــي منطقــة مرســى دبــي وأخيــرا 
مبايعة بقيمة ٢٢ مليون درهم في منطقة 

نخلــة جميــرا.
وتصــدرت منطقــة المــركاض المناطــق 
مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق والفلل 
إذ ســجلت 5٩ مبايعــة بقيمــة ١٠7 ماليين 
درهــم وتلتهــا منطقــة جبــل علــي األولــى 

ــون  ــة ١٣ ملي ــة بقيم بتســجيلها ٣٦ مبايع
درهــم وثالثــة فــي مرســى دبي بتســجيلها 

٣٦ مبايعــة بقيمــة ١٣٢ مليــون درهــم.
وســجلت الرهون قيمــة قدرها ٢7٠.٢5 
مليــون درهــم منها ١٦ رهــن أراض بقيمة 
ــل  ــن فل ــم و٦5 ره ــون دره ١٢5.7٩ ملي
وشــقق بقيمة ١٤٤.٤5 مليون درهم وكان 
أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة ٦١ مليون 
درهــم وأخــرى فــي منطقــة نخلــة جميــرا 

بقيمــة 5٢ مليــون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل ٦ هبات 
بقيمــة ٤٤.8٤ مليــون درهــم كان أهمهــا 
ــة  ــة بقيم ــوب الثالث ــاء جن ــة البرش بمنطق
ــة  ــي منطق ــري ف ــم وأخ ــون دره ٣٣ ملي
جميــرا األولــى بقيمة ٤ مالييــن درهم.وام

راموناس دافيدونيس: 
المنتجات الغذائية 

الليتوانية تمتاز بجودتها 
المثالية وتسهم في 

تعزيز االستقرار الغذائي 
للبالد ولشركائها

أحمد القاسم: نتطلع 
إلى تحقيق االستفادة 
من قدرات النظام 

واغتنام الفرص التي 
ستثمر عنها الشراكة

طارق الجناحي:المسح 
ُيعد أحد أهم المسـوح 

األسرية التي يتم تنفيذها 
سنويًا ضمن الخطة 
االستراتيجية للمركز

أبوظبي - الوطن
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يســتعرض وفــد مــن جائــزة خليفــة التربويــة خــالل زيارتــه 
للبحريــن رســالة الجائــزة وأهدافهــا والمجــاالت المطروحــة بهــا 
ــًا  ــًا ودولي ــًا وعربي ــز محلي ــزة فــي نشــر ثقافــة التمي ودور الجائ
وتســليط الضــوء علــى مجــال جائــزة خليفــة العالميــة للتعليــم 
المبكــر والــذي تطرحــه الجائــزة ألول مــرة علــى مســتوى العالم 
ويضم فئتي البحوث والدراسات والبرامج والمناهج والمنهجيات.

ويســعى الوفــد الــذى بــدأ زيــارة للمملكــة إلــى تعزيــز أواصر 
ــة  التعــاون التعليمــي واألكاديمــي مــع المؤسســات ذات العالق
فــي المملكــة والتعريــف برســالة وأهــداف جائــزة خليفــة 
التربويــة والمجــاالت المطروحــة فــي دورتهــا السادســة عشــرة 
والتــي تتضمــن عشــرة مجــاالت موزعــة علــى ســبعة عشــر فئــة 
ــة بشــقيها الجامعــي  ــة التعليمي تغطــي مختلــف نواحــي العملي

ومــا قبــل الجامعــي.
ويتكــون الوفــد مــن محمــد ســالم الظاهــري عضــو مجلــس 
األمنــاء وأمــل العفيفــي األميــن العــام للجائــزة والدكتورة ســعاد 
الســويدي نائــب األميــن العــام للجائــزة والدكتــور خالــد العبــري 
ــة  ــاء اللجن ــم أعض ــد إبراهي ــي وحمي ــة خانج ــورة جميل والدكت

التنفيذيــة للجائــزة.

وأكــدت أمــل العفيفــي أن الزيــارة تهــدف إلــى توســيع قاعدة 
التوعيــة برســالة وأهــداف جائــزة خليفــة التربوية لــدى الميدان 
التربــوي واألكاديمــي فــي المملكــة الشــقيقة مــن خــالل لقــاءات 
ــن  ــة ع ــة تعريفي ــد ورش ــة وعق ــات المعني ــؤولين والجه بالمس

الجائــزة بجامعــة البحريــن.

أعلن المعهد الفرنسي في أبوظبي أن موعد انطالق مهرجان 
»هيا أيتها السينما الفرنسية« بدورته األولى سيكون الساعة الثامنة 
مساًء يوم ٩ ديسمبر الجاري في صاالت عرض سينما »فوكس« - 
غاليريا مول بجزيرة المارية، ضمن جدول يتمحور حول الموسيقى 

ويتضّمن فقرة مقابالت احترافية.
وتعليقًا على هذا المهرجان قال هوغو هنري – سيالن ، الملحق 
الثقافي في السفارة الفرنسية ومدير المعهد الفرنسي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة : »إننا فخورون بإطالق هذا المهرجان 
الجديد ببرنامج رائع يتوّجه إلى كافة شرائح الجمهور. وكلنا ثقة 
بأن هذه الدورة األولى من المهرجان سُتسهم في فتح الباب لفرص 
جديدة أمام الممثلين والمخرجين المحترفين من الساحة اإلماراتية 
واإلقليمية الذين سيحصلون على فرصة ثمينة للتعّرف وإغناء الخيال 
بالمشاريع مع أكبر المهرجانات والمؤسسات السينمائية الفرنسية”.

ديسمبر،   ١١ يوم  حتى  سيستمر  الذي  المهرجان  هذا  يهدف 
إلى تكريم السينما واللغة الفرنسية واإلبداع. وسيكون الموضوع 
الرئيسي لهذه السنة هو الموسيقى، التي تدعم االحتفال بالتنّوع 
وإبرازه. فالموسيقى، برمزيتها وقدرتها على إيقاظ المشاعر، هي 
لغة كونية وجسر بين الثقافات وبين األجيال.  ومن ناحية أخرى، 
ُتعّد الموسيقى إحدى ركائز التعاون الثقافي بين فرنسا واإلمارات 
العربية المتحدة . وتمثل صدى السياسات العامة الوطنية الطموحة، 
التي ُترجمت مؤخرًا بمنح أبوظبي العالمة المسجلة من اليونسكو 

على أنها »مدينة إبداع الموسيقى”.
وسيقدم المهرجان الُنُخب األولى على المستوى اإلقليمي من 
المجتمع، حيث  السينمائية ولجميع شرائح  العروض  أنواع  كافة 
وفيلم  وثائقية  أفالم  كوميدي،  وآخر  درامي  فيلم  سيكون هناك 

رسوم متحركة. 
سيتّم افتتاح المهرجان بفيلم »ديفيرتيمنتو« للمخرجة ماري كاستيل 
منصيون – شعار ، كما سيتضمن برنامج المهرجان مجموعة من 
األفالم الرائعة مثل »تينور« لكلود زيدي، و »إرنست وسلستين في 
الشتاء« لجوليان شينغ وجان كريستوف روجيه، و«ليه زآند غاالنت« 

)جزر الهند الشجاعة( لفيليب بيزيات، و»سالم« لهدى بنيامينا.

وستسبق هذا المهرجان ، اعتبارًا من 7 ديسمبر، مقابالت ولقاءات 
مهنية احترافية السابق لها في »بارك حياة أبو ظبي«، حيث يهدف 
المشاريع بين  التواصل وتشجيع  أيضًا إلى تعزيز  المهرجان  هذا 
المحترفين الفرنسيين واإلماراتيين في قطاع السينما، وإلى مساندة 
المواهب الشابة المحلية. حيث سيشارك ممثلون فرنسيون كبار 
ومهرجانات فرنسية مرموقة من قطاع السينما في هذه اللقاءات، 
 )CNC(وبالتحديد، »المركز الوطني الفرنسي للسينما والتصوير

و«سيريمانيا« و»مهرجان األفالم القصيرة في كليرمون فيران”.

عقــدت منظمــة بينــج شــي الحفــل 
الختامي المنتظر بينج شي يونيفرس ٢٠٢٢ 
وذلــك فــي ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ فــي –أورانج 
شــاميليون - نخلــة الجميــرا. نجــح الحدث 
ــة  فــي اســتقطاب وســائل اإلعــالم المحلي
والدوليــة وكذلــك المشــاهير، ومصممــي 
األزيــاء، والمؤثريــن )انفلونســرز(، وكبــار 

األســماء فــي صناعــة األزيــاء.
وقــد ذكــرت آبارنــا باجبــاي، مؤسســة 
منظمة بينج شــي، أن هذا اإلصدار برعاية 
مــاي دبــي تحــت شــعار »التــوازن المثالي 

بيــن الجمــال واللياقة«.
وقــد حصــل الحــدث على دعــم من بي 
فــور يــو تي فــي، جلــف بزنــس، راديو ٤، 
تشــانل ٤، قمــرة فوتوجرافــي، فيرنــز إن 
بيتالــز، هانتر فودز، وشــوكوالتة كريتشــنز 

وعالمــات تجاريــة أخرى.
وصّرحــت أبارنــا قائلة: »قمنــا بالتركيز 
هــذا الموســم علــى اللياقــة البدنية بشــكل 
أساســي، حيــث تمــت دعــوة المشــاركين 

إلــى معســكر تدريبــي لمــدة أربعــة أيــام 
والــذي كان بمثابة مســابقة أوليــة لتحديد 

الفائزيــن باللقــب الثاني«
وقــد حصــل المشــاركين علــى تدريــب 
على وضعية الجســم، والتنمية الشــخصية، 
والتواصــل، والتحــدث أمــام الجمهــور فــي 

ســياق االســتعداد للحفــل الختامي.
تــم تمثيــل أكثــر مــن اثنــي عشــر دولــة 
هــذا الموســم - مــن الفلبيــن والبرتغــال 
ــا  ــس وغان ــى تون ــا وحت ــيا ونيجيري وروس
ــا  ــر وأوكراني ــا والجزائ ــن وكيني واألرجنتي
وإيران ولبنان. استضاف العرض اإلعالمي/ 

وســيم منديــل.
فاز خمســة متســابقين باأللقــاب الثانية 
حســب أدائهــم خــالل الــدورات التدريبية. 
كما فازت آنا باريســوفا من روســيا بجائزة 
»المــرأة المؤثــرة »، بينمــا فــازت دافيــن 
ــزة »الشــخصية  ــدا بجائ ــا مــن أوغن نجوم
األكثــر لياقــة«، وحصلــت تيما شــعبان من 
لبنــان علــى لقــب »المــرأة المتمكنــة »، 
بينمــا فــازت ناجح ثيــدر بأفضل جائزة عن 
وسائل التواصل االجتماعي. والحًقا، فازت 

عازفــة البيانــو والمغنية فيوليتــا ديكارييفا 
ــن /  ــن األرجنتي ــز م ــى جوائ ــزة عل الحائ

أوكرانيــا بلقــب أجمــل مغنية.
ــاركون  ــس المش ــل، تناف ــالل الحف وخ
فــي ثــالث فئــات تضمنــت أزيــاء الزفــاف 
ومالبس الســهرة حيث عرضــوا تصميمات 
مــن مصمــم األزيــاء العالمي وليــد عطا اهلل 
وإيفيــن بينمــا كانــوا يرتــدون مجوهــرات 
رائعــة مــن مجوهــرات مظفريــان. أما عن 
الجولة النهائية، فقد شارك العشرة األوائل 
مــن المتســابقين فــي ندوة أســئلة وأجوبة 

مســتفيضة عقدتهــا لجنــة التحكيم.
كمــا حصلت شــانياروزاريو من البرتغال 
على لقب بينج شــي يونيفرس لعام ٢٠٢٢، 
بينمــا توجــت اللبنانيــة تيما شــعبان بلقب 
سفيرة بينج شي يونيفرس  ٢٠٢٢. وقامت 
ــا  ــا كاتوري ــب بوج ــابقة باللق ــزة الس الفائ

بتتويــج خليفتها خــالل الحفل.
حصلــت حبيبة عبــد الرحمــن المولودة 
فــي كينيــا بالمركــز األول، وفــازت نوتيــال 
مــن تونس بالمركــز الثاني، وفازت بالنيت 
أنيانــو التي تمثل نيجيريــا بالمركز الثالث.

 شــهد معالــي الشــيخ الدكتور ســعيد 
ــذي  ــل ال ــان الحف ــون آل نهي ــن طحن ب
أقامتــه “جمعيــة اإلمــارات لرعايــة وبــر 
الوالديــن “ بمناســبة عيــد االتحــاد الــــ 

ــة. 5١ للدول
حضــر الحفــل الــذي أقيــم فــي فنــدق 
ســيتي ســيزنز فــي مدينة العين، ســعادة 
المستشــار أحمــد ســالم ســودين رئيــس 
مجلــس إدارة الجمعيــة وخميــس ســعيد 
حمد الســاعدي معرف قبيلة بني ساعدة 
ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات 
المجتمعيــة ووجهــاء وأعيــان القبائــل 

وجمــع مــن أبنــاء الوطــن والمقيمين.
ورفــع معالــي الشــيخ الدكتور ســعيد 
بــن طحنــون آل نهيــان وجميــع الحضور 
أصــدق التهاني وأخلص الــوالء والتقدير 
لمقــام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” 

و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي “رعــاه اهلل” 
وإلى إخوانهما أصحاب الســمو الشــيوخ 
أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حكام 

اإلمارات.
وأضــاف معاليه في هــذا اليوم الخالد 
في الذاكرة والذي ســجله تاريخ البشرية 
لميــالد دولتنــا دولة التســامح والتعايش 
والمحبــة علــى يــد المغفــور لــه الشــيخ 
ــب  ــان، “طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي
ــذا  ــم ه ــى دعائ ــذي أرس ــراه”، ال اهلل ث
الوطن ورسخ ثوابت قوية لنهضة شاملة 
التعــرف المســتحيل وســار علــى خطاه، 
المغفــور لــه الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان “رحمــه اهلل”، نحتفــل بالمنجزات 
والمكتســبات العظيمة ومســيرة العطاء 
مــن  امتــدت ألكثــر  التــي  المباركــة 

ــوة  ــزم وق ــن بع ــود، ماضي ــة عق خمس
ــر إشــراقًا وازدهــارًا  نحــو مســتقبل أكث
تحــت قيــادة حكيمــة ورشــيدة لنعتلــي 
المراتــب األولــى فــي جميــع المجاالت.

ــال ســعادة المستشــار  ــه ق مــن جهت
ــس  ــس مجل ــودين رئي ــالم س ــد س أحم
إدارة الجمعيــة فــي هــذا اليــوم، نؤكــد 
على مســؤوليتنا الوطنية واإلنســانية في 
المســاهمة باالرتقــاء بدولتنــا وشــعبها، 
وذلــك بالســير علــى طريــق المغفــور له 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
ــا  ــك مــن خــالل مبادراتن ــراه، وذل اهلل ث
ــركائنا  ــع ش ــا م ــي نطلقه ــا الت وفعالياتن
فــي حمل رســالة الوعــي في اإلمــارات.

ــي  ــعر ف ــرات ش ــل فق ــن الحف تضم
حــب الوطــن، وعروضــًا مميــزة للفنــون 
ــات اإلنســانية  ــم الجه الشــعبية، وتكري
والرعاة والداعمين وكبار المواطنين.وام

احتفــل المركــز اإلســالمي الهنــدي فــي 
أبوظبي باليوم الوطني الواحد والخمســين 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بحماس 
كبير ومشاركة جموع أبناء الجالية الهندية 

فــي أبوظبي.
وافتتــح الفعاليــة ســعادة محمــد مطــر 
ــة للشــؤون  ــة العام ــس الهيئ ــي رئي الكعب
اإلسالمية واألوقاف بحضور سماحة الشيخ 
علي الهاشــمي، المستشــار الدينــي بوزارة 

شــؤون الرئاســة ويوســف علــي موســليام، 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة اللولــو 

العالميــة.
وأكــد المتحدثــون خالل الحفل أن دولة 
ــادة  ــا بقي ــارات تواصــل المضــي قدم اإلم
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل”، لدفع 
عجلــة التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي 
ــوا عــن امتنانهــم  المجــاالت كافــة، وأعرب
للحــكام لجعل اإلمــارات واحدة من أفضل 
دول العيــش وترســيخ مكانتهــا في مقدمة 

دول العالــم فــي شــتى المجاالت.
كمــا تضمــن الحفل العديد مــن البرامج  
الثقافيــة التي شــملت الرقصــات التقليدية 

وأشــكال الفنون األخرى.
كمــا حضــر الحفــل الســيد بافــا حاجــي، 
رئيس المركز اإلسالمي، بالجي راماسوامي، 
مستشــار الســفارة الهندية، ورجل األعمال 
شــمس الديــن بــن محــي الديــن، عبــد اهلل 
فاروقي، رئيس مركز كيراال اإلســالمي، تي 
كيــه عبد الســالم، أميــن المركز اإلســالمي 

أخرى. وشخصيات 

حصد ١٠ طالب من الدولة على المراكز 
العامة  الثانوية  شهادة  في  عالميا  األولى 
أكثر من مليوني  البريطانية متفوقين على 
طالب وطالبه على مستوى العالم في هذا 

الشهادة العالمية المتميزة.
وأهدى  الدكتور أمين النظامي المدير العام 
لمدرسة فيكتوريا االنجليزية بالشارقة هذا 
اإلنجاز العلمي العالمي إلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل  نهيان رئيس الدولة 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي .وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 

األعلى حاكم إمارة الشارقة .
لتوزيع  كبيرا  حفال  المدرسة  وأقامت 
الشهادات على الطالب والطالبات الفائزين 
بهذا المركز العلمي العالمي وحضره عدد كبير 
من أولياء أمور الطالب والطالبات بالمدرسة.

وقال النظامي  إن توجيهات صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة كانت هي االساس 
الذي استندت عليها مدرسة فيكتوريا بالشارقة 
في سعيها إلى التقدم المستمر والدائم حيث 
انها ليست المرة األولى التي يفوز فيها طالب 
وطالبات المدرسة بالمراكز األولى عالميا في 
شهادة الثانوية العامة البريطانية وتفوقهم على 

الماليين من اقرانهم حول العالم.
الطالب  أسماء  النظامي  أمين  وأعلن 
المتميزين والذين حققوا مراكز أولى عالميًا  
وهم مريم احمد محمد وسيد محمد موسى 
حسن وعلي خالد اسماعيل يوسف وفؤاد خالد 
فؤاد ومحمد احمد محمد حمادة وقويس عصام 
شلش وروان حسام الدين محمد وكميثت 
وتاريا سمير  واريثشا سوهيل  بريرا  لندوال 
سعد وتسليمهم الميداليات والشهادات بحضور 
ممثلين من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأعضاء 

الهيئتين االدارية والتدريسية في المدرسة.
كما هنأ أمين النظامي الطالب على أدائهم 
بيرسون  مؤسسة  اكدته  والذي  االستثنائي 
حقيقًيا  دولًيا  معياًرا  تمثل  التي  إديكسل 
المدرسة على  للجودة، مؤكدا على حرص 
تقديم تعليم نوعي يرقى لمستوى الطموح 
الطلبة  أن  مبينا  بالطلبة،  المتعلق  الوطني 
الذين تصدروا المراكز العالمية هم نموذج 
من الطلبة من أبناء الشارقة الذين توفرت 
لهم الرعاية والدعم والتوجيه، مما مكنهم 

من تحقيق هذا النجاح
وأشاد أمين النظامي بجهود هيئة الشارقة 
للتعليم الخاص لالرتقاء بالمنظومة التربوية، 
مشيرا الى المنهجية التي تتعامل بها الهيئة 

مع مجمل القضايا التربوية والتعليمية، مثمنا 
حضورهم لتحفيز الطلبة المتميزين ، مؤكدا 
على أن النتائج العالمية تعكس جودة التعليم 
داخل المدرسة وجودة مدخالت التعليم التي 
تعتمد على طرق تدريس حديثة تتيح للطالب 
البحث والتقصي بعيدا عن الحفظ والتلقين 
،مشيرا الى مساعيهم الجادة وسعيهم للحفاظ 
على المكانة التي حققتها المدرسة وما أحرزته 
من انجازات على النطاق المحلي والعالمي.

وأوضح أن اختيار المواد يكون من قبل 
الطالب سنويًا، ويتم تطبيق نظامي بيرسون / 
اديكسل في المدرسة، مشيرا الى أن طلبتهم 
رفعوا اسم االمارات في المحافل الدولية عاليًا 
، حيث كانت العناوين العريضة لتصدرهم 
المركز االول ” أبناء الشارقة ” يحتلون المركز 
االول عالميا ، الفتا الى ان ذلك أثلج صدورهم 
وقال:” طلبة االمارات المتفوقين ليسوا متفوقين 
على مستوى المحلي أو اإلقليمي فحسب وإنما 
تفوقهم وتميزهم بات عالميًا ، فأينما تسير 
تجد ان لديك طاقات واعدة وإمكانيات كبيرة

وقامت السيده عارفه الفالحي عضو مجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة راس الخيمة والتي 
كانت ضيفة شرف في الحفله عن سعادتها 
الشديدة للمراكز األولى التي حققها طالب 
مدرسة فيكتوريا اإلنجليزيه وقالت  “أن االنجاز 
االكاديمي الذي حققه طلبة المرحلة الثانوية 
في امتحانات الشهادة الدولية العامة للتعليم 
الثانوي يؤكد أن امارة الشارقة في مركز ريادي 
فيما يتعلق بجودة التعليم، مشيراة الى ان 
ذلك ما كان له أن يأتي لوال الدعم الكبير الذي 
يحظى به حقل التعليم من قبل صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس االعلى لالتحاد حاكم الشارقة 
الشارقة  واعتبرت تصدر طلبة  اهلل،  حفظه 
المراكز االولى على مستوى العالم والشرق 

االوسط والدولة ، مكافاة لما بذلوه من عمل 
شاق خالل رحلتهم التعليمية

ومن جانبها قالت سرين المصري رئيس 
مجلس اآلباء في المدرسة أن اإلنجار األكاديمي 
الذي حققه طلبة المرحلة الثانوية يؤكد أن 
إمارة الشارقة في مركز ريادي في ما يتعلق 
بجودة التعليم وأن ذلك ما كان له أن يأتي 
لوال الدعم الكبير الذي يحظى به حقل التعليم 
من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
األعلى  المجلس  القاسمي عضو  بن محمد 

لالتحاد حاكم الشارقة.
وأولياء  المكرمون  الطلبة  عبر  بدورهم 
امورهم عن سعادتهم بما حققوه ، مؤكدين 
ان رفع اسم االمارات في المحافل العالمية 
يشكل هاجسا لديهم ، مثمنين للمدرسة دورها 
في تأهيلهم علميا وتزويدهم بالمهارات الالزمة 
التي وضعتهم في موقع المنافسة مع اقرانهم 

من شتى أنحاء العالم.
وقالت الطالبة روان حسام الدين محمد 
باالصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي وزميالتي 
نوجه الشكر كل الشكر إلى صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
على الدعم الدائم والمتواصل لمسيرة التعليم 
في إمارة الشارقة والمتابعة الحثيثة والدقيقة 
إلدارة المدرسة برئاسة مستر أمين النظام والتي 
كان لها كل الفضل في تقدمنا وحصولنا على 
المراكز االولى عالميا في شهادة يتهافت عليها 
كافة الطالب من جميع انحاء العالم لقيمتها 
العلمية وكذلك لقدرتها على تاهيل الحاصل 
عليها إلى الدخول ألية كلية في العام النها 
شهادة تفوق ليس لها مثيل في العالم أصال.

وأعربت روان عن رغبتها في الدخول إلى 
كلية الطب لكي تساهم في مسيرة الرعاية 
والعالج لكافة المحتاجين على مستوى العالم 

أيضا.

متفوقين على ماليين الطالب والطالبات 
10 طلبة في الشارقة يحصلون على المراكز األولى عالميًا في الثانوية العامة

المركز اإلسالمي الهندي يحتفل باليوم الوطني اإلماراتي 

أبوظبي - الوطن

الشارقة – إبراهيم الدسوقي 

الحفل الختامي لـ»بينج شي يونيفرس 2022« في دبي

سعيد بن طحنون يشهد احتفال جمعية اإلمارات لرعاية 
وبر الوالدين بعيد االتحاد الـ51

وفـد مـن »خليفـة التربوية« يسلط الضوء في البحرين 
على مجال الجائزة للتعليم المبكر

انطالق مهرجان »السينما الفرنسية« في أبوظبي 9 ديسمبر

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

دبي - الوطن
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تشكل الدورة الثالثة لحملة “أجمل شتاء في العالم”، 
التي أطلقها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، محطة جديدة في 
ترسيخ مكانة اإلمارات الرائدة عالميًا باعتبارها وجهة 
مفضلة للسياح من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

ونجحت حملة “أجمل شتاء في العالم” في الدورتين 
السابقتين في تحقيق العديد من النجاحات واإلنجازات، 
بعد أن سلطت الضوء على أجمل المعالم السياحية 
والترفيهية والثقافية في إمارات الدولة السبع، وأبرزت 
الهوية السياحية الموحدة للدولة، لتسهم في دفع القطاع 
السياحي اإلماراتي نحو مزيد من النمو واالنتعاش، 
وتعزيز موقعه ضمن األكثر مرونة عالميًا واألسرع 

تعافيًا واألقل تأثرًا من تداعيات الجائحة.
ووفق رصد وكالة أنباء اإلمارات “وام”، استقطبت 
مليون   ٢.٢5 نحو  السابقتين  الدورتين  في  الحملة 
سائح داخلي موزعة بواقع ١.٣ مليون في دورة عام 
٢٠٢١ ونحو ٩5٠ ألف سائح في دورة عام ٢٠٢٠، 
بعوائد للدورتين بلغت قيمتها نحو ٢.5 مليار درهم.

وجذبت الحملة في دورتها األولى ٢٠٢٠ نحو ٩5٠ 
ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم خالل شهر 
واحد، باإلضافة إلى ٢٠٠٠ تغطية إعالمية و٢١5 مليون 
مشاهدة لفيديوهات تصور اإلمارات بطريقة جديدة 
ومختلفة، فيما حققت في دورتها الثانية العام الماضي 
وارتفع  واحد،  شهر  عوائد خالل  درهم  مليار   ١.5
عدد السواح المحليين ألكثر من ١.٣ مليون سائح، 
بينما نما عدد نزالء المنشآت الفندقية بنسبة %5٠.

السابقتين  الدورتين  الضوء في  الحملة  وسلطت 
على سجل اإلمارات الحافل باإلنجازات والمبادرات 
السياحة  خريطة  على  مكانتها  تعزز  التي  المبتكرة 
إقليميًا وعالميًا وذلك بفضل دعم وتوجيهات القيادة 
الرشيدة ورؤيتها االستشرافية للمستقبل، حيث تمتلك 
مقدمتها  في  يأتي  متنوعة  جذب  مقومات  الدولة 
البنية التحتية الرائدة والمنشآت الفندقية والسياحية 
المتطورة، والوجهات والمقاصد السياحية المتنوعة 
والتراث الغني والمتفرد، والمناخ اآلمن والمستقر، 
لمختلف  والحاضن  والمتسامح  المنفتح  والمجتمع 
الثقافات على نحو فريد، فيما تستهدف في دورتها 
األحدث تعزيز تنويع االقتصاد الوطني ودعم المنظومة 
مبنية على  للزوار  السياحية، وتوفير تجربة مميزة 

التنوع السياحي.
الثالثة تنشيط  الحملة في دورتها  كما تستهدف 
ودعم السياحة داخل دولة اإلمارات واستقطاب السواح 
حول العالم، لالستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع 
الوطنية السياحية في إمارات الدولة لتكون أكبر حملة 
من نوعها تستهدف تنشيط السياحة الداخلية واجتذاب 
بشتاء  لالستمتاع  العالم  أنحاء  مختلف  من  السياح 
اإلمارات، وكل مقّومات الجذب التي توفرها الدولة 
لزوارها لقضاء أوقات مميزة، تجمع بين االستمتاع 
بالمناخ المميز في الدولة، وزيارة أهم معالم اإلمارات 
الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة العديد من 

األنشطة، وصناعة أجمل الذكريات.
وتحمل حملة أجمل شتاء في دورتها الثالثة شعار 
“موروثنا” لتبرز، مقومات الموروث والهوية الوطنية، 
ومنظومة القيم اإلماراتية األصيلة المتوارثة، والضاربة 
بجذورها في تكوين المجتمع المحلي، والتي حملها 
اآلباء عن األجداد، ويتوارثها األبناء واألجيال الالحقة، 
في نسق تلقائي يتسم باالستدامة، ودعم كامل من 

مختلف مؤسسات الدولة.
وستبرز حملة “أجمل شتاء في العالم” أهم الوجهات 
السياحية والترفيهية في الدولة مع تعريف الجمهور 
المحلي والعالمي بطبيعتها وثقافتها وتراثها وتاريخها 
وعمرانها ومعالمها وخصوصًا في فصل الشتاء الذي 
الضوء  ألقاء  جانب  إلى  اإلمارات،  دولة  به  تتميز 
إمارات  من  إمارة  كل  في  السياحية  التجارب  على 
الدولة السبع، وهو يسهم في تعزيز الزخم والنشاط 
السياحي ويؤدي إلى رفع معدالت اإلشغاالت الفندقية 

لمستويات كبيرة.
وتعد دولة اإلمارات من الدول األوائل في المنطقة 
التي بادرت لتطوير القطاع السياحي وأولته اهتمامًا 
كبيرًا، مع تطوير وجهات سياحية مميزة والترويج 
الدولية بشكل مستمر  والمعارض  المحافل  لها في 
إلى  الدوليين  الزوار  ارتفاع عدد  إلى  وهو ما أدى 
الوجهات  على خريطة  بمكانتها  واالرتقاء  اإلمارات 

السياحية األكثر تميزًا.
وتواصل الدولة جهودها في دعم القطاع السياحي 
وفق استراتيجية واضحة وخطط استشرافية مبتكرة 
تضمن استدامة القطاع السياحي، وتوفير مناخ جاذب 
وداعم للمشروعات السياحية المبتكرة، كما حرصت 
بالشكل  السياحية  لمقاصدها  الترويج  على  الدولة 
الذي يلبي طموحاتها االقتصادية من خالل مبادرة 
السياحية الموحدة لدولة اإلمارات” والتي  “الهوية 
تأتي امتدادًا للهوية اإلعالمية المرئية للدولة، لترسيخ 
صورة اإلمارات كمركز جذب سياحي، إقليميًا ودوليًا.

وبالتوازي مع تلك الجهود أولت الدولة ملف السياحة 
الداخلية أهمية بالغة إيمانًا منها بدوره المحوري في 
ذلك  وانعكس  اإلماراتي،  السياحة  قطاع  نمو  دعم 
االهتمام من خالل استراتيجية السياحة الداخلية التي 
تستهدف خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى 
الدولة لتنظيم السياحة اإلماراتية المحلية، بالتنسيق 

مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية واالتحادية 
المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه 
المجتمعي، من أجل مضاعفة حجم اإلنفاق السياحي 
الداخلي، وخلق الفرص أمام قطاع األعمال في مناطق 

الدولة كافة.وام

2.٥ مليار درهم عوائد الحملة في الدورتين السابقتين 

»أجمل شتاء في العالم« تعزز مكانة اإلمارات وجهة سياحية عالمية

الدورة الثالثة للحملة 
محطة جديدة في 

ترسيخ مكانة اإلمارات 
الرائدة عالميًا في 

القطاع
تسليط الضوء على 

 أجمل المعالم
السياحية والترفيهية 
والثقافية في إمارات 

الدولة السبع
دفع القطاع السياحي 

 اإلماراتي لمزيد
 من النمو وتعزيز

موقعه ضمن األكثر 
مرونة عالميًا
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احتفالية  البحرية  للرياضات  أبوظبي  نادي  نظم 
مميزة بمناسبة عيد اإلتحاد في ختام الجولة الرابعة 
من بطولة اإلمارات للدراجات المائية، والتي أسدل 
الستار عليها مساء أمس على كاسر األمواج في العاصمة 
أبوظبي. حيث شهدت الجولة تتويج وتكريم الفائزين 
في ١١ فئة، وحظيت المسابقة بمشاركة واسعة وصلت 
إلى اكثر من ٦٠ دراجة في فئات البطولة المختلفة.

أقيمت المنافسات على مرحلتين، وفاز بالمركز 
األول في فئة جالس محترفين )أقوى فئات البطولة( 
الكويتي يوسف عبد الرزاق، في حين حل ثانيا راشد 
الطاير من  أيضا، وثالثا راشد  الكويت  الدواس من 

اإلمارات.
وفي فئة واقف محترفين حلق بالمركز األول مورين 
رافاييل من فرنسا، وحل ثانيا الصاعد اإلماراتي سلمان 
العوضي، وثالثا سلطان الحمادي من اإلمارات أيضا. 
وفي فئة جالس جي بي ٢ ، نجح سلمان العوضي 
في تحقيق المركز األول ليصعد إلى منصة التتويج 
الثاني عامر حوير  المركز  الثانية، وحل في  للمرة 

من اإلمارات، وثالثا يوسف الجرسي من الكويت.
وفي فئة الناشئين والتي انقسمت ل ٣ منافسات 
كان اإلقبال كبيرا من األجيال الناشئة للمشاركة حيث 
من  طاهر  حمد   ٣.١ لفئة  األول  المركز  في  حل 
الكويت،  ثانيا يوسف رمضان من  اإلمارات، وجاء 

وثالثا كير إيفانوف.
وفي فئة ٣.٢ حقق المركز األول علي عيسى آل 
علي، وجاء في المركز الثاني عمر الحمادي، وثالثا 
سيف راشد عيد وجميعهم من اإلمارات. وفي فئة 
٣.٣ أحرز المركز األول راشد سالط طاهر، وثانيا جاء 
سعود محمد العوضي وكالهما من اإلمارات، فيما 

جاء ثالثا فارس رمضان من الكويت.
وفي فئة المخضرمين حلق بالمركز األول محمد 
ميزر المري، وجاء في المركز الثاني سعود النعيمي، 
وثالثا توماس بيتر من بريطانيا. وفي فئة جي بي ٤ 

سبارك حقق المركز األول أحمد الطاير من اإلمارات. 
من  الحرمي  حمد  أحمد  الثاني  المركز  في  وجاء 

البحرين، وحل ثالثا أحمد الخضري من الكويت.
وفي فئة جالس جي بي ٣ تمكن من إحراز المركز 
األول خليفة ابراهيم المرزوقي، وجاء في المركز 
الثاني جمال الجناحي، وثالثا عبد اهلل عبد الرحمن 
الحمادي لتكون تلك المنصة إماراتية خالصة في هذه 

الفئة. وفي فئة سكاي جي بي ٢ حل في المركز األول 
سعيد العوضي، وثانيا حمد عيسى الحمادي كالهما 
من اإلمارات، وحققت المركز الثالث ريفر كلوي لي 
من الواليات المتحدة األمريكية. واختتمت المنافسات 
مع فئة الحركات اإلستعراضية والتي حقق من خاللها 
اإلماراتي راشد المال لقب اإلستعراض األفضل في 
حين حل في المركز الثاني ياسين فضلي من المغرب.

نادي  عام  الرميثي مدير  ناحيته وجه سالم  من 
أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد 
بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة 
األولى.  بالمراكز  الفائزين  الرميثي  وهنأ  النادي، 
الفئات  وقال: » شهدنا مشاركة قوية في مختلف 
ضمن احتفاالت الدولة بعيد اإلتحاد، وكان الجميع 
متشوقا لتقديم أفضل ما لديه للوصول للمراكز األولى 

واالستمرار في حصد النقاط”.
للكادر  المميز  التنظيمي  بالدور  الرميثي  وأشاد 
الذي أشرف على إدارة السباق من قسم السباقات 
الحديثة في النادي، كما وجه الشكر لكل الجهات 
التي شاركت في تنظيم الحدث وتواجدت مع النادي 
النجاح  صياغة  في  متكاملة  لوحة  لتقديم  البحري 

التنظيمي الكبير الذي شهد به الجميع.وام

توج “ شمردل” لمالكه سلطان سعيد محمد 
للبوانيش  االتحاد”  “عيد  لسباق  بطاًل  حارب 
الشراعية الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات 
البحرية، على كورنيش العاصمة أمس “األحد” في 
إطار مشاركته في احتفاالت “عيد االتحاد الـ 5١”.

وحصل البطل على ٣٠ ألف درهم جائزة 
المركز األول، فيما نال “التبر” لمحمد سهيل 
خلفان المهيري ٢٩ ألف درهم جائزة المركز 
الثاني، في حين حل ثالثًا “عاصفة الحزم” لعبد 
اهلل مروان عبد اهلل المرزوقي وحصل على ٢7 

ألف درهم.
أما المركز الرابع فكان من نصيب “طوفان” 

لحمد راشد محمد راشد الرميثي وحصل على 
٢٦ ألف درهم، فيما حل خامسًا “الرقم ١ “ 
إلدارة أمن المواصالت في دبي وحصل على 

٢٤ ألف درهم.
وحل في المركز السادس “فالح” لعبد العزيز 
محمد عبد العزيز الحمادي وحصل على ٢٢ 
ألف درهم، فيما كان المركز السابع من نصيب 
“الهادي” لعبد اهلل صباح الرميثي وحصل على 

٢٠ ألف درهم.
أحمد  محمد  لجاسم  “الفهد”  ثامنًا  وجاء 
معيوف وحصل على ١8 ألف درهم وتاسعًا 
“الرائد” لمكتوم عتيق المهيري وحصل على 

١٦ ألف درهم، أما المركز العاشر فقد حققه 
“ زالل” لصالح محمد أحمد الحمادي وحصل 

على ١٤ ألف درهم.
إدارة  مدير  المهيري  عتيق  ماجد  ووجه 
للرياضات  أبوظبي  بنادي  البحرية  الرياضات 
البحرية الشكر للمشاركين في السباق، مؤكدًا 
أن الجميع خرجوا فائزين من المشاركة في 

هذا المحفل الرياضي الوطني.
وحماسية  رائعة  كانت  “األجواء  وقال: 
من البحارة السيما في ظل رغبة الجميع في 
المشاركة بفرحة الوطن بعيد االتحاد الحادي 

والخمسين”.وام

الدرعي  ثعلوب  بن  قال سعادة محمد 
رئيس اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو إن 
المنتخب األول للجودو سيبدأ اليوم الثالثاء 
معسكره الخارجي في جورجيا، استعدادا 
للمشاركة في بطولة األساتذة » ماسترز« 
بمدينة القدس خالل الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ 
ديسمبر الحالي، التي ستشهد مشاركة أبرز 
الالعبين المصنفين في العالم من ٤7 دولة 
سجلت حتى اآلن، مشيرا إلى أن منتخب 
االمارات يضم ٣ العبين حسب تصنيفهم، 
في منافسات أوزان تحت 8١ كجم، وتحت 

٩٠ كجم، وتحت ١٠٠ كجم.

االتحاد  وأعضاء  رئيس  الدرعي  وهنأ 
المنتخب  فوز  بمناسبة  للجودو  الياباني 
التي  بلقب بطولة طوكيو ٢٠٢٢،  الياباني 
اختتمت أمس، وذلك عبر رسالة نصية نقلها 
أمين  لالتحاد  العام  األمين  التميمي  ناصر 
صندوق االتحاد الدولي للجودو رئيس بعثة 
منتخبنا في البطولة، وال سيما بعد النتائج 
المبهرة التي حققتها اليابان والرصيد الوافر 
من الميداليات الذي بلغ ٢٩ ميدالية ملونة، 
منها ١٢ ذهبية من أصل ١٤ ميدالية، بجانب 

١٢ فضية، و١5 برونزية.
وثمن رئيس االتحاد المشاركة اإليجابية 

لمنتخبنا الوطني في بطولة طوكيو للجودو، 
والنقاط التي حصدها الالعبون في مشوار 

اإلعداد ألولمبياد باريس ٢٠٢٤.
واستفادت اليابان من الئحة االتحاد الدولي 
للجودو التي سمحت للدولة المضيفة بمشاركة 
٤ العبين في كل وزن، بينما تشارك الدول 
األخرى بالعبين اثنين فقط، ما عدا بطولة 
العالم للجودو التي حددت الئحتها قاعدة 
الجائزة  بطوالت  في  يشارك  فيما   ،٢+7
في  المصنفين  أبرز  من  العبا   ٣٢ الكبرى 
ترتيب االتحاد الدولي للجودو، بغض النظر 

لعدد الالعبين من كل دولة مشاركة.وام

حقق مهرجان االتحاد لالستعراض الحر 
بالسيارات واالستعراض الرملي الذي نظمه 
الرياضي في منطقة تل مرعب  ليوا  نادي 
بالظفرة نجاحا كبيرا وسط مشاركة واسعة 
من مختلف الجنسيات، ضمن االحتفاالت 

الخاصة بعيد االتحاد الـ5١.
وبلغ عدد السيارات المشاركة في الفعاليات 
أكثر من ١٠٠ سيارة لجميع الفئات المشاركة، 
االستعراضات  كافة  المشاركون  نفذ  حيث 

المطلوبة بمهارة واتقان.
لقب  الشامسي  اهلل  عبد  سعيد  وأحرز 
االستعراض األجمل لفة N وذلك من ناحية 
الحركات المتقنة عبر السيارة على حلبة تل 
الهاملي،  مروان سيف  ثانيا  وجاء  مرعب، 

وثالثا فارس محمد الدرمكي.
وفي فئة “ s “ أحرز المركز األول أحمد 

الكلباني، وحل ثانيا محمد جمعة الذيب، 
وثالثا محمد الدهماني.

وفي فئة “T” أحرز محمد أحمد العوضي 
المركز األول وحل ثانيا محمد الذيب، وثالثا 

أحمد ناصر الحوسني.
وضمن االستعراض الرملي على “تل مرعب” 
حقق محمد الشامسي االستعراض األفضل 
لفئة 8 سلندر، وحل ثانيا بطي الكتبي وثالثا 

أحمد سليمان.
وفي فئة ٦ سلندر حل بالمركز األول حمد بن 
موسى، وجاء ثانيا فهد إبراهيم من السعودية 

وثالثا حسين الشغب من السعودية أيضا.
وفي فئة الهايلوكس سيطر سائقو السعودية 
على المنافسة حيث حل بالمركز األول معاذ 
النفيسة، وجاء ثانيا أحمد السنيدي، وثالثا 

خليف عبد الرحمن.

ويعد المهرجان بروفة وتقديما للحدث 
األكبر “مهرجان ليوا الدولي” والذي ينطلق 
يوم ٢٦ ديسمبر الجاري، وتستمر حتى ٣١ 

من الشهر نفسه.
و ثمن عبد اهلل بن بطي القبيسي رئيس 
مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي النجاح الكبير 
للمهرجان والذي شهد مشاركة واسعة من 
إيجابية  أجواء  وسط  الجنسيات،  مختلف 

واحتفالية بعيد االتحاد الـ5١.
وأكد أن النادي سيواصل دوره في إقامة 
مثل هذه الفعاليات اإليجابية التي تسهم في 
تنوع أنشطة وبرامج النادي وتجذب محبي 

رياضة السيارات.
الداعمة  كافة  للجهات  الشكر  ووجه 
للمهرجان، مؤكدا أنهم شركاء النجاح دائما 
لما يقدمونه من دعم متواصل لألحداث.وام

 أكد السباق التمهيدي الثاني “المفحام الثاني” 
لماراثون الهجن الذي ينظمه مركز حمدان 
بن محمد إلحياء التراث في دورة المرموم 
المشاركين  للهجن جاهزية  دبي  نادي  في 
لخوض السباق الرئيسي يوم ٦ يناير المقبل.

ونجح “ المفحام الثاني “ - الذي أقيم 
خالل نهاية عطلة األسبوع - في ترسيخ مكانته 
باعتباره ملتقى بارزا من نوعه يجمع بين الرياضة 
والتراث بالتزامن مع احتفاالت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بـ “ عيد االتحاد الـ 5١ ” .

ويساهم الماراثون في إبراز هذه الرياضة 
التراثية المتجذرة منذ القدم في المجتمع وهو 
ما انعكس على السباق التمهيدي الثاني الذي 
أقيم لثالث فئات عمرية مختلفة مع تواصل 

المشاركة النسوية أيضًا.
وامتدت مسافة السباق التمهيدي الثاني “ 
المفحام الثاني “ ٦ كلم بعدما أقيم لمسافة 

٤ كلم في السباق التمهيدي األول في دورة 
الدستور في نادي دبي لسباقات الهجن.

وفي الفئة العمرية ١٦ إلى ١٩ عامًا حقق 
عيسى ناصر الغفلي المركز األول بزمن وقدره 
١٠.5٤.٠١ دقيقة يليه ثانياً سعيد راشد الخاطري 
بزمن وقدره ١١.١٠.٠8 دقيقة وبالمركز الثالث 
عبد اهلل سيف الكتبي بزمن وقدره ١١.٢٦.٠٤ 

دقيقة.
وفي الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٢٩ عامًا 
حقق سهيل محمد الحميري المركز األول 
ثانيًا  وجاء  دقيقة   ١١.٠8.٠٢ وقدره  بزمن 

خليفة سعد القمزي.
أما في الفئة العمرية من ٣٠ سنة فما فوق 
فجاء بالمركز األول خالد علي النعيمي بزمن 
وقدره ١١.٢١.٠٤ دقيقة، وبالمركز الثاني يحيى 
علي الملعاي بزمن وقدره ١١.٤٣.٠8 دقيقة 
وبالمركز الثالث خميس علي الملعاي بزمن 

وقدره ١١.٤٦.٠١ دقيقة.
وقال سعادة عبد اهلل حمدان بن دلموك 
الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد 
إلحياء التراث : “ نترقب بعد هذين السباقين 
التمهيديين إقامة السباق الرئيسي يوم ٦ 
يناير والذي سيكون مفتوحًا للمشاركين 
من كافة الفئات العمرية في سباق واحد 
النسخ  غرار  على  وذلك  الجميع  يشمل 
الماضية وبالمجمل فإن حجم المشاركة 
والمستويات التي نتابعها في الماراثون، 
تبشر بالحفاظ وإحياء هذا النوع من التراث 

بين األجيال المتعاقبة”.
وعبر الحاصلون على المراكز األولى عن 
تطلعهم وجاهزيتهم للتحدي الكبير في السباق 
الرئيسي وذلك بعد المستويات القوية التي 
قدموها في السباقين التمهيديين خصوصًا في 

السباق الثاني.وام

منتخبنا للجودو يبدأ معسكر إعداده في جورجيا والدرعي يهنئ االتحاد الياباني»شمردل« يحلق بلقب سباق »عيد االتحاد« للبوانيش الشراعية

»المفحام الثاني« لماراثون الهجن يؤكد جاهزية المشاركين للسباق الرئيسي 6 ينايرنجاح »مهرجان االتحاد« لالستعراض وسباقات السيارات في نادي ليوا الرياضي

نتائج مميزة ألبطال اإلمارات في الجولة الـ 4 من بطولة الدراجات المائية
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أقمار زحل برمال مشحونة كهربائيا  أكبر  يتميز 
وبحيرات ممتلئة بالميثان وغالف جوي ضبابي، لكن 
تلسكوب جيمس ويب الفضائي )JWST(، اكتشف 

أن تيتان له أيضا أنماط طقس موسمية.
ويذكرنا تيتان باألرض بسبب تدرجات اللون األزرق 
التي تغلفه، وهي المكان اآلخر الوحيد في الجزء 
الخاص بنا من الكون، الذي نعرف أن به بحارا عاصفة 
وغيوما رائعة. لكن تيتان غريب نوعا ما، حيث أن 
غيومه وبحاره وأنهاره وبحيراته ال تتكون من الماء، 

إنها مصنوعة من الميثان واإليثان.
وفي 5 نوفمبر، تلقى العلماء بعض الصور األولى 
 )JWST( لتيتان، التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي

الثوري الجديد، التابع لوكالة ناسا.
وبفضل Webb‘s NIRCam، جهاز التصوير األساسي 
الخاص بجيمس ويب، والذي يكتشف ضوء األشعة 
تحت الحمراء، رصد التلسكوب غيمتين في نصف 

الكرة الشمالي لتيتان.
وأعلن علماء الفلك، الخميس الماضي ، أن التلسكوب 
رصد بقعا ساطعة في نصف الكرة الشمالي لتيتان، 
وهي عبارة عن غيوم كبيرة، ما يؤكد تنبؤات نموذج 

الكمبيوتر بأن الغيوم تظهر في أواخر الصيف عندما 
ترتفع درجة حرارة السطح بفعل الشمس.وتقع إحدى 
بالقرب من  الشمالية  القطبية  المنطقة  الغيوم في 
Kraken Mare، وهي أكبر كتلة سائلة معروفة على 

سطح تيتان.
ولم ُتشاهد الغيوم من قبل بسبب الضباب الكثيف 
في الغالف الجوي، الذي يحجب الضوء المرئي المنعكس 
عن السطح، لكن جيمس ويب يتميز بضوء األشعة تحت 
الحمراء القادر على اختراق الضباب الدخاني المحيط.

وهذا االكتشاف يعني أن تيتان هو القمر الوحيد 
في النظام الشمسي ذي األنماط المناخية الموسمية، 
وهو أمر ممكن ألنه يحتوي على الغالف الجوي الالزم 
لحدوث ذلك. ووجدت األبحاث السابقة التي تمت 
مشاركتها في أبريل الماضي، أن تيتان يشبه األرض بشكل 
مدهش في ما يتعلق بتكوينات المناظر الطبيعية، مع 

أرضها وكثبانها الرملية ذات األلوان الداكنة.
ويتميز القمر أيضا باألنهار والبحيرات والبحار المليئة 
باألمطار المتساقطة، على الرغم من أن المطر عبارة 
رياح  خالل  من  يتساقط  السائل،  الميثان  غاز  عن 

النيتروجين.وكاالت

شهد مقر الجلسات الحوارية »سينما فوكس« في 
رد سي مول، حضور حشد غفير من محبي الممثل 
الهندي أكشاي كومار، لم يتمكن الكثير منهم من 
مشاهدة حواره رغم حصولهم على التذاكر، بسبب 
االزدحام غير المتوقع، وإغالق أبواب القاعة المخصصة 

إلجراء الحوار الكتمال العدد.
واستقبلت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة »مهرجان 
البحر األحمر السينمائي« الرئيسة التنفيذية لـ»المجموعة 
السعودية لألبحاث واإلعالم« جمانا الراشد، والرئيس 
التنفيذي للمهرجان محمد التركي، الفنان البوليوودي 
أكشاي كومار، الذي تحدث في جلسته الحوارية التي 
استمرت على مدار ساعة كاملة عن قصته المليئة 
بالتقّلبات، ورحلته في الدخول إلى بوليوود، ومسيرته 
وكل ما عصف بها لكي يكون ممثاًل في بوليوود، إلى 

جانب كواليس صناعة السينما وأسرارها.
أكشاي كومار، ممثل ومنتج ومؤّدي مشاهد خطرة، 
قدم أكثر من مائة فيلم وأصبح واحداً من أكبر النجوم 
في السينما العالمية، وُيتِقن التمثيل بإبهار في جميع 
فئات القصص واألفالم؛ سواء كانت أفالم حركة أم 

أفالمًا رومانسّية.
مع »خيالدي«  عام ١٩٩٢  في  انطالقته  جاءت 
وهو فيلم تشويق وإثارة. ومنذ ذلك الحين، تفّرع 
ليصبح ممثاًل رومانسيًا وكوميديًا شهيراً وممثاًل دراميًا 
يحظى بإعجاب النقاد. فاز بجائزة أفضل ممثل في 
عام ٢٠١٦ في حفل جوائز األفالم الوطنية.ومن الفنان 
البوليوودي إلى المخرجة اللبنانية نادين لبكي التي 
بدأت بإخراج اإلعالنات والكليبات ثم اتجهت إلى 
حصل  التي  السينمائية،  األفالم  وإخراج  التمثيل 
بعض منها على جوائز عالمية وترشح اآلخر لجائزة 
األوسكار. وعن هذه المراحل في مسيرتها الفنية 
المرأة، تحدثت  النجاح واهتمامها بقضايا  وأسرار 
الممثلة والمخرجة نادين لبكي لستيفن جيتس بكل 
شفافية في جلستها الحوارية المقامة ضمن فعاليات 

مهرجان البحر األحمر السينمائي.
اشتهرت لبكي بتسليط الضوء على مختلف نواحي 
الحياة في لبنان في أفالمها، وأكدت خالل حوارها 
أنها بدأت مسيرة حياتها العملية دون مساعدة ودعم 
وأنها تعلمت الكثير لتصل إلى ما وصلت إليه.وكاالت

يمكن لروبوت المحادثة )تشات بوت( الرد على 
الجدل  الالفتة أعادت  أسئلة متنوعة، لكن قدراته 
بشأن األخطار المتصلة بتقنيات الذكاء االصطناعي. 
وقد تبين األحاديث مع الروبوت »تشات جي بي 
تي«، والتي ينشر مقتطفات لها عبر تويتر مستخدمون 
مندهشون، ما يشبه رجاًل آليًا ذا قدرات متعددة 
يمكنه شرح مفاهيم علمية أو كتابة مشهد مسرحي 
أو فرض جامعي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وروى كلود دو لوبي، مدير شركة »سيالبز« الفرنسية 
المتخصصة في الكتابة اآللية للنصوص، أن »رده على 
سؤال ماذا علينا أن نفعل عندما نرى شخصًا يتعرض 
لنوبة قلبية كان مذهال بوضوحه ودقته«. وأضاف 
»عندما نبدأ طرح أسئلة محددة جدًا، قد يخطئ 
تشات )جي بي تي( في الجواب«، لكن أداءه يبقى 
عمومًا »الفتًا حقًا«، مع »مستوى لغوي عال إجمااًل«.

وحصلت شركة »أوبن إيه آي« الناشئة التي شارك 

في تأسيسها إيلون ماسك في سان فرانسيسكو سنة 
٢٠١5 قبل أن يغادرها سنة ٢٠١8، على مليار دوالر 
من مايكروسوفت عام ٢٠١٩. وهي معروفة خصوصًا 
بفضل برمجيتي التصميم اآللي، »جي بي تي ٣« 
للكتابة اآللية للنصوص، و»دالل - إي« لتوليد الصور.

وباستطاعة الروبوت »تشات جي بي تي« طلب 
إيضاحات من محدثه، كما أن لديه »درجة أقل من 
الهلوسة« مقارنة ببرمجية »جي بي تي ٣« التي تولد 
أحيانًا نتائج بعيدة عن المنطق رغم قدراتها الكبيرة، 

وفق كلود دو لوبي.
- مهارات تفاوضية - ويشير الباحث شون مكغريغور 
الذي يدير قاعدة بيانات عن الحوادث المرتبطة بالذكاء 
االصطناعي، إلى أن »روبوتات المحادثة كانت لها 
قبل سنوات مفردات معجم وذاكرة سمكة. لكنها 
باتت أفضل في التفاعل بصورة متناسبة بحسب سجل 

الطلبات واإلجابات«.وكاالت

ــن أســلوب  ــوت م ــواع العنكب تطــّور بعــض أن
ــة،  ــر اجتماعي ــى أســلوب أكث ــاة المنعــزل إل الحي
ــواع أخــرى للعناكــب أيضــا فــي  ــد تتطــور أن وق
هــذا االتجــاه. جــاء ذلــك فــي بيــان صحفــي صدر 

عــن الجامعــة األســترالية القوميــة.
ــة  ــد أن غالبي ــي: »ُيعتق ــان الصحف ــال البي وق
العناكب تعيش حياة منعزلة، لكن دراســة أجرتها 
الجامعة األسترالية توصلت إلى استنتاج مفاده أن 
بعــض األنــواع منها صارت تتميــز باجتماعية أكثر.

وحســب ألكســندر ميخيف، األســتاذ الروسي 
ــإن بعــض  ــة األســترالية، ف ــي الجامع األصــل ف
أنــواع العناكــب تتطور بشــكل مســتقل بطريقة 
مشــابهة جــدا نحو نمط حيــاة اجتماعي، ويطال 
ــب  ــه الخصــوص، العناك ــى وج ــر عل ــذا األم ه

ــترالية الصيادة. األس
وأوضــح ميخييــف: “يتمثل ســلوكها االجتماعي 

في أنها تجتمع، وتأكل في مكان واحد، وتشــارك 
الطعــام. ولديهــا أيضــا درجــة معينــة مــن القرابة، 
األمــر الــذي يشــبه كيفيــة تواصــل النــاس بشــكل 
وثيــق مــع أفــراد األســرة أكثــر مــن التواصــل مــع 
الغرباء”.وقال: “يتطلب السلوك االجتماعي حجما 
ــر مــن األدمغــة، والحــظ العلمــاء أن أنواعــا  أكب
ــوت  ــاد األســترالي والعنكب ــوت الصي ــل العنكب مث
االجتماعــي األفريقــي لديهــا أدمغــة بحجــم أكبر.

وفــي الوقــت نفســه، يؤكــد العالم الروســي أن 
التغيــرات الوراثيــة التــي أدت إلــى زيــادة عــدد 
الخاليــا العصبيــة لــدى نوعــي العناكــب متشــابهة 
جــدا وترتبــط بتغيرات فــي الجينات التــي تتحكم 
في الســلوك، وتكويــن الخاليا العصبيــة، والتمثيل 
الغذائي.واستطرد ميخييف قائال: »بينما ال يمكننا 
التنبؤ بالمستقبل بالطبع ، لكن لن أتفاجأ إذا اتبع 
المزيــد من أنــواع العناكب هذا المســار«.وكاالت

أكبر أقمار زحل يكشف عن أنماط طقس موسمية »أكشاي كومار« ونادين لبكي في حوارات مشوقة على هامش مهرجان »البحر األحمر السينمائي«

روبوتات المحـادثة تثير اإلعجـاب والخـوف العناكب تتطـور نحـو نمط حـياة اجتمـاعي

من المفهوم جيدا أن أعراض السرطان تختلف 
باختالف موقع الورم ومكان انتشاره. وتم التركيز 
بشكل أقل على ما إذا كان انتشار أعراض السرطان 

المختلفة قد تغير بمرور الوقت.
وقد سعت دراسة دامت ١7 عاما، ُنشرت في 
المجلة البريطانية للممارسة العامة، إلى سد هذه 

الفجوة المعرفية.
أعراض تم  أول  الباحثون في تحديد  وشرع 
اإلبالغ عنها لسرطان الرئة المحتمل، واختبار ما 
إذا كانت النسب المئوية للمرضى الذين يعانون 
من كل عرض من األعراض الحالية قد تغيرت 

خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠١7.
وقاموا باستخراج البيانات من Datalink ألبحاث 
الممارسة السريرية )CPRD( مع بيانات مرتبطة من 
.)NCRAS( خدمة تسجيل وتحليل السرطان الوطنية

وتعرف CPRD بأنها قاعدة بيانات كبيرة من 
السجالت الطبية اإللكترونية المشفرة والمجهولة 
االستشارات  أثناء  إنشاؤها  تم  التي  المصدر 
اليومية من أكثر من ٦٠٠ ممارسة عامة في 

المملكة المتحدة.
وتم تحديد أعراض المرضى الذين يعانون من 
تشخيص سرطان الرئة في مجموعات سنوية بين 

١ يناير ٢٠٠٠ و٣١ ديسمبر ٢٠١7.
فكتب الباحثون أن النسبة المئوية للمرضى 
الذين تظهر عليهم أعراض ضيق التنفس، والمعروفة 
أيضا بصعوبة التنفس، »زادت« بمرور الوقت.

ولوحظ مثل هذا االتجاه الصعودي أيضا للسعال. 
تمارين »سريعة« يمكنك القيام بها على مكتبك 

لمنع جلطات الدم!
وانخفضت النسب المئوية للمرضى الذين يعانون 
من أعراض أخرى، ال سيما نفث الدم، المعروف 

أيضا باسم سعال الدم وفقدان الشهية.وكاالت

ــى  ــى أســاس مبن ــون عل ــار الصيني ــاء اآلث ــر علم عث
ضخــم قديــم شــيد قبــل أكثــر مــن خمســة آالف عــام 

فــي محافظــة خنــان الواقعــة وســط الصيــن.
ــى أن  ــاء، إل ــة لألنب ــينخوا الصيني ــة ش ــير وكال وتش
هــذا المبنــى شــيد فــي فتــرة حضــارة يانغشــاو فــي 
شــرق آســيا، التــي كانــت قائمــة علــى ضفــاف الجــزء 
األوســط للنهــر األصفــر قبــل 5-7 آالف عــام. ووفقــا 
ــن  ــر م ــى أكث ــغ مســاحة المبن ــاء تبل لحســابات العلم

ــرا مربعــا. ١٣٠ مت
ــان  ــد خن ــي معه ــث ف ــيوي، الباح ــي ش ــول ل ويق
ــر  ــرة نعث ــار: »ألول م ــم اآلث ــاري وعل ــراث الحض للت
علــى أنقــاض مبنــى كبيــر منــذ بدايــة عمليــات الحفــر 

ــاو”. ــة يانغش ــي قري ــام ٢٠٢١ ف ــب ع والتنقي
ــف، بفضــل هــذا االكتشــاف، ســوف يجــري  ويضي
ــكال  ــواع وأش ــة »ألن ــاملة ومفصل ــة ش ــاء دراس العلم

ــرة«. ــك الفت ــي تل ــاء المســتخدمة ف ــات البن وتقني
وعثــر علمــاء اآلثــار علــى مقربــة مــن هــذا المبنى، 
ــأس  ــا ف ــا فيه ــة بم ــدة وأشــياء قديم ــر عدي ــى حف عل
توماهــوك مصنــوع مــن الكهرمــان الــذي يعتبــر رمــزا 

للقــوة العســكرية.
ووفقــا للباحــث شــيوي، تشــير القطــع األثريــة التي 
عثرنــا عليهــا، إلــى أن المســتوطنة التــي كانــت قائمــة 
فــي منطقــة الحفريــات كانــت كبيــرة جــدا. كمــا كانت 
لهــا تحصينــات جيــدة. ويتوقــع العلمــاء العثــور خــالل 
عمليــات الحفــر علــى قطــع أثريــة قيمــة تعــود لتلــك 

الفترة.وكاالت

إذا صممتم التقنية مع أخذ ذوي االحتياجات الخاصة 
للجميع.  فإنكم تصممونها بصورة أفضل  االعتبار،  في 
تلك كانت مشاعر شركة »غوغل« مع افتتاح أول مركز 
لألبحاث والتطوير في المملكة المتحدة مكرس لصناعة 
حسب  اإلعاقة،  أصحاب  األشخاص  لمساعدة  التقنية 

»بي بي سي«.
الملكي  الوطني  »المعهد  بين  شراكة  تأسست 
للمكفوفين«، و»المعهد الوطني الملكي للصم«، وجمعية 
»كلنا نستطيع« الخيرية مع شركة »غوغل« على تطوير 
المركز المذكور في لندن. وهو أول موقع للشركة تركز 
أعماله على معاونة أصحاب اإلعاقة خارج الواليات المتحدة.

وقال بول كارتر، مراسل »بي بي سي« للشؤون التقنية، 
إن التقنية التي تباشر »غوغل« تطويرها، تملك »إمكانات 

بالغة األهمية« بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأضاف أن التقنية تمس اآلن جوانب كثيرة من الحياة 
اليومية للجميع، لكن بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة فإنها 
يمكن أن تغير حياتهم بصورة حرفية، »هناك قول مأثور 
في مجتمعهم - ›ال شيء بخصوصنا يجري من دوننا‹ 
- ومن الرائع أن ترى إحدى الجهات التقنية الرئيسية 
الكبرى تعتنق مثل هذه الروح، وتخلق مساحة لتصميم 
المنتجات والخدمات بطريقة يمكنهم بها العمل مع ذوي 

اإلعاقة، وليس فقط من أجلهم«.
وتملك »غوغل« الكثير من الفرق البحثية التي تعمل 
على أمور مثل الذكاء الصناعي، وعددا من المهندسين 
المكلفين بالنظر في »الشحن الفائق« للتقنية سهلة المنال، 

ما يجعلها أكثر شيوعًا وانتشارًا.وكاالت

يظهر تحليل حديث للبيانات المأخوذة من 
تلسكوب »سبيتزر« الفضائي المتقاعد، التابع 
لوكالة الفضاء األميركية »ناسا«، أن النجوم حديثة 
الوالدة تتألق في رشقات نارية المعة، يمكن 
تشبيهها بـ»التجشؤ« ألنها تستهلك بنهم المواد 

من األقراص المحيطة.
ووجد التحليل أن االنفجارات من األطفال 
النجميين في المرحلة األولى من التطور، عندما 
يعادل  ما  أو  عام،  ألف   ١٠٠ حوالي  يبلغون 
رضيعا يبلغ من العمر 7 ساعات، تحدث كل 
٤٠٠ عام تقريبا، وهذه االنفجارات من اللمعان 
هي عالمات على تغذية الشراهة، حيث تلتهم 
النجوم الشابة المتنامية المواد من أقراص الغاز 

والغبار التي تحيط بها.
وخالل الدراسة المنشورة في العدد األخير 
من دورية »استروفيزيكال جورنال ليترز«، والتي 
ترأسه وفاء زكري،  أعدها فريق بحثي دولي 
العربية  المملكة  في  جازان  بجامعة  األستاذة 
السعودية، قال الباحثون إن نتائج تحليالتهم، 
تمثل خطوة كبيرة إلى األمام في فهم سنوات 

تكوين النجوم.
وحتى اآلن، كان تكوين النجوم األصغر سنا 
نظرًا  للدراسة،  تحديا  يمثل  المبكر  وتطورها 
ألنها غالبا ما تكون مخفية عن األنظار داخل 

السحب التي تشكلت منها.
وهذه النجوم الفتية، التي يبلغ عمرها أقل 
من ١٠٠ ألف عام، والمعروفة باسم »النجوم 
األولية من الفئة ٠«، والمغطاة بأغلفة سميكة 
من الغازات، يصعب بشكل خاص مالحظة فوراتها 
النارية الالمعة باستخدام التلسكوبات األرضية، 
وتم اكتشاف أول فورة من هذا القبيل منذ ما 
يقرب من قرن من الزمان، ونادرًا ما شوهدت 

منذ ذلك الحين.وكاالت

دراسة استمرت 17 عامًا تكشف 
تغّير أعراض السرطان

الصين..اكتشاف أساس مبنى ضخم 
عمره 5 آالف عام

في »غوغل«... أول مركز بريطاني 
لصناعة التقنية لذوي الهمم

دلـيل جــديد علـى شـراهـة 
»النجوم الصغيرة«

أشارت مجلة »هايلبراكسيس” األلمانية إلى دراسة 
أجراها فريق بحثي بجامعة جنوب استراليا أثبتت وجود 
عالقة بين اضطرابات النوم وزيادة عوامل الخطورة لإلصابة 
بمرض السكري من النوع ٢. وأظهر تحليل البيانات للدراسة 
التي تم إجراؤها على أكثر من ١٠٠٠ شخص أن هناك 
ارتباطًا وثيقًا بين اضطرابات النوم ومرض السكري، فضاًل 

عن العالقة ما بين جودة النوم وصحة القلب واألوعية 
الدموية. والحظ الباحثون أن اضطرابات النوم يصاحبها 
مشاكل في عملية التمثيل الغذائي وارتفاع مؤشر كتلة 
الجسم والسمنة، وارتفاع مستويات الكوليسترول في 
الدم وااللتهابات في الدم، ويتم تحديد جودة النوم بعدد 

الساعات الكافية وعمق النوم أيضًا.وكاالت

مشـــاكــــل الـنـوم تـزيـد خطـــــر اإلصــــابــة بالســكـــري

أثبتت تجارب مشتركة بين جامعتي برمنغهام البريطانية وبكين الصينية 
أن العالج بالليزر فّعال في تحسين الذاكرة قصيرة المدى.

وُنشرت النتائج في مجلة »ساينس أدفانسس”، وأظهرت أن العالج غير 
الجراحي لضعف الذاكرة قصيرة المدى يحّسن األداء بنسبة تصل إلى ٢5%.

وأجريت تجارب العالج الذي ُيسّمى »التعديل الضوئي عبر الجمجمة« 
tPBM على منطقة في الدماغ اسمها قشرة الفص الجبهي األيمن، وأتى 

بنتائج فّعالة بعد عدة دقائق.
وقال الدكتور دونغيو لي، األستاذ الزائر في جامعة برمنغهام وأحد 
الباحثين المشاركين في التجربة: »يمكن للذين يعانون من حاالت مثل 
اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، أو غيرها من الحاالت المرتبطة 
باالنتباه، أن يستفيدوا من هذا النوع من العالج، وهو آمن وبسيط وغير 

جراحي، دون أي آثار جانبية«.
وأجرى الباحثون في جامعة بكين للمعلمين تجارب على ٩٠ مشاركًا 
من الجنسين تتراوح أعمارهم بين ١8 و٢5 عامًا. وتمكن الباحثون من 
تتبع نشاط الدماغ باستخدام مخطط كهربي أثناء العالج واالختبار.وكاالت

عالج ضعف الذاكـرة القصـيرة ممكـن بالليزر
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