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يومية سياسية مستقلة

كشــفت معالي شــما بنت ســهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون 
الشــباب نائــب رئيــس مركــز الشــباب العربــي، عــن موعــد النســخة 
الثانيــة مــن االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة؛ وذلــك تحــت رعاية 
ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس مركــز 
الشــباب العربــي، يــوم ١٢ فبرايــر ضمــن فعاليــات »القمــة العالميــة 

للحكومــات« بدبــي، والتــي تنعقــد مــن ١٢ إلــى ١5 فبرايــر ٢٠٢٣.
جــاء ذلــك خــال كلمــة معاليهــا فــي فعاليــات افتتــاح »ملتقــى 
شــباب المعرفــة« الــذي تنظمــه مؤسســة محمــد بن راشــد آل مكتوم 
للمعرفــة تحــت شــعار »مســتقبل واعــد«، بحضــور معالــي الدكتــور 
أشــرف صبحــي وزيــر الشــباب والرياضــة المصــري، رئيــس المكتــب 

التنفيــذي لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب.

ــات ســمو  ــة وتوجيه ــا: »برعاي ــت معاليه ــار قال ــي هــذا اإلط وف
الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد رئيــس مركــز الشــباب العربــي، 
ســنعمل مــع شــركائنا فــي المنطقــة العربيــة علــى تنظيــم النســخة 
الثانيــة مــن االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة لتركــز علــى تعزيــز 
ارتبــاط الشــباب بالهويــة واللغــة العربيــة، ودور مؤسســات تمكيــن 
الشــباب، حيــث ستشــكل مخرجــات وتوصيــات نقاشــات اللقــاءات 
التمهيديــة تصــورًا وفهمــًا أكبــر لصنــاع القــرار الذين ســيجتمعون في 
ــة واللغــة؛ وســنتوقف عندهــا  ــر حــول عاقــة الشــباب بالهوي فبراي
لنتعمــق فيهــا ونتفحــص أحداثها، لنتأمــل أثرها وحقيقتهــا،  والفرص 
الســانحة للعمــل ســويًا علــى إعــادة بنائهــا وتطويرهــا، وعــن عاقتهــا 

بهويتنــا وثقافتنــا ومعرفتنــا«. ص»٣«

احتضنــت العاصمــة أبوظبــي اإلطاق الرســمي لإلعــان العربي 
لمناهضــة جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والفتــاة بمشــاركة 

إماراتيــة وعربيــة ودولية واســعة.
تــرأس هــذه الفعاليــة رفيعة المســتوى التي عقــدت على مدى 
يوميــن تحــت عنــوان »اإلعــان العربــي لمناهضــة جميــع أشــكال 
العنــف ضــد المــرأة والفتــاة بيــن النــص وســبل التنفيــذ« معالــي 
حصــة بنــت عيســى بوحميــد وزيــرة تنميــة المجتمــع، وســعادة 

ــؤون  ــاعد للش ــام المس ــن الع ــة، األمي ــاء أبوغزال ــورة هيف الدكت
االجتماعيــة فــي جامعــة الــدول العربيــة.

كمــا حضــرت الفعاليــة ســعادة نورة الســويدي، األمينــة العامة 
لاتحــاد النســائي العام، وممثلــون عن االتحــاد األوروبي ومجلس 
ــع  ــى جمي ــة بالقضــاء عل ــة األمــم المتحــدة المعني ــا ولجن أوروب
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو« ومكتــب حقــوق اإلنســان 

فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. ص»٦«

تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. النسخة الثانية 
من االجتماع العربي للقيادات الشابة 12 فبراير المقبل

اإلمارات تحتضن اإلطالق الرسمي لإلعالن العربي 
لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة  

الصومال تشيد بدعم اإلمارات إلغاثة 
المتضررين من موجات الجفاف

أشــاد عبدالرحمــن عبدالشــكور المبعــوث 
الخــاص لرئيــس جـمـهـوريـــة الـصـومـــال 
الـفــدرالـيـــة للشــؤون اإلنســانية والجفــاف، 
بالدعــم الــذي تقدمــه دولــة اإلمــارات بقيادة  
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
ــة  ــة »حفظــه اهلل« إلغاث ــان رئيــس الدول نهي
المتضرريــن من موجــات الجفاف التي تجتاح 
الصومــال، موضحــًا أن اإلمــدادات اإلماراتيــة 
تدفقــت منــذ بدايــة األزمــة علــى المناطــق 
المنكوبــة فــي مختلــف الواليــات الصومالية، 
خصوصــًا المناطق األكثر تضــرراً من الجفاف.

ــة  ــح لوكال ــال عبدالشــكور، فــي تصري وق
أنبــاء اإلمــارات »وام« فــي القاهرة، : »كانت 
ــم الدعــم  ــارات ســباقة فــي تقدي ــة اإلم دول
الــازم للصومــال في هذه األزمة، وكانت أول 
دولة تســتجيب للنــداء الذي أطلقته الحكومة 
الصوماليــة لتقديــم إغاثــة عاجلــة للمتأثريــن 
مــن الجفــاف فــي الصومــال«، الفتــًا إلــى أنها 
أقامت جســراً جويًا لنقل اإلمــدادات، وقامت 
بإرســال باخــرة تحمل أكثر مــن ألف طن من 
المــواد الغذائيــة واإلغاثيــة المتنوعــة لتوفيــر 
االحتياجات لنحو ٢.5 مليون شــخص. ص»٤«

»التشّلون هم«

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفيًا تعزيز العالقات الثنائية 

بحــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، خــال اتصــال 

هاتفــي، مــع فخامــة فاديميــر بوتيــن رئيــس روســيا 
االتحاديــة الصديقة.. عاقــات الصداقة والتعاون بين 

البلديــن وســبل تعزيزها إضافة إلــى عدد من القضايا 
اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشــترك. ص»٢«

محمد بن راشد: رغم التوقعات بنمو التجارة العالمية 3.5% خالل العام.. اإلمارات شكلت استثناًء بـ19% في 9 أشهر
ص»٣«

سموه وفالديمير بوتين يستعرضان عددًا من القضايا 
اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك

محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان عالقات الصداقة 
والتعاون بين اإلمارات وروسيا الصديقة

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. منصور بن زايد يقلد 
ص»٥«حمدان بن محمد »وسام أم اإلمارات«  

افتتح ســمو الشيخ خالد بن محمد بن 
زايــد آل نهيان، عضــو المجلس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي 
التنفيــذي، مشــروع »تريــل إكــس« الذي 
ُيعــد أول مســار جبلي مــن نوعه لركوب 

الدراجــات الهوائية في إمــارة أبوظبي.
إكــس«،  »تريــل  مشــروع  ويأتــي 

الــذي يمتــد علــى مســار متصــل بطــول 
١5 كيلومتــرًا، اســتكمااًل للبنيــة التحتيــة 
الخاصة برياضة ركوب الدراجات الهوائية 
الحاليــة في جزيــرة الحديريــات، وُصمم 
وفــق أحــدث المعايير العالميــة بما يتيح 
االســتفادة مــن التــال والمنعطفــات 
التضاريــس  تحاكــي  التــي  المتنوعــة 

ــة  ــر مدين ــتمتاع بمناظ ــة واالس الطبيعي
ــزة. ــا المتمي ــي ومعالمه أبوظب

وُيمكــن اســتخدام هــذه المســارات 
أو  العاديــة  الهوائيــة  بالدراجــات 
الكهربائيــة، بمــا يتناســب مــع قــدرات 
ــة والمؤهــات  ــات العمري ــع الفئ جمي

الرياضيــة للدراجيــن. ص»٢«

خالد بن محمد بن زايد خالل افتتاحه المشروع

خالد بن محمد بن زايد يفتتح مشروع 
»تريل إكس« للدراجات الهوائية الجبلية

اإلمارات األولى عالميًا في 16 مؤشرًا مرتبطًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17

تصــدرت دولــة اإلمــارات دول العالــم في ١٦ مؤشــرًا 
فرعيًا مرتبطًا بتحقيق بأهداف التنمية المستدامة الـ١7.

ووفقــًا لتقريــر أرقــام اإلمــارات ٢٠٢٢ الصــادر مــن 
المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء فقــد تصــدرت 
الدولــة دول العالــم فــي نســبة الرضــا عــن النقــل العام 
بنســبة ٨٤% وذلــك ضمــن هــدف »مــدن ومجتمعــات 
ــز األول  ــي المرك ــاءت ف ــا ج ــتدامة«، كم ــة مس محلي
عالميــًا فــي ٣ مؤشــرات مرتبطــة بهــدف الصناعــة 

واالبتــكار والهيــاكل األساســية شــملت نســبة الســكان 
ــبة ١٠٠%،  ــة نس ــت محقق ــتخدمون اإلنترن ــن يس الذي
وعــدد اشــتراكات النطــاق العريض لألجهــزة المحمولة، 
ومؤشــر أداء الخدمات اللوجســتية جودة البنية التحتية 

المتعلقــة بالتجــارة والنقــل.
وفي الســياق ذاته تصــدرت اإلمارات دول العالم في 
مؤشــرين ضمــن هــدف »الســام والعدل والمؤسســات 
القوية«، حيث تصدرت بنســبة ١٠٠% في مؤشــر نســبة 

تســجيل المواليــد دون ســن الخامســة من قبل الســلطة 
المعنيــة فــي الدولــة، وبنســبة ٩٢% فــي نســبة الســكان 
الذيــن يشــعرون باألمــان فــي المشــي وحيــدًا ليــًا فــي 

المدينــة أو المنطقــة التــي يعيشــون فيها.
إضافــة إلــى ذلــك وضمــن هــدف »الصحــة الجيــدة 
والرفــاه« فقــد جــاءت اإلمارات في المركــز األول ضمن 
٣ مؤشــرات فرعيــة هــي قلــة وفيات األمهــات لكل ١٠٠ 

ألــف مولــود حي بـــ٣ وفيات فقــط. ص»١٩«

اإلمارات األولى في 3 مؤشرات مرتبطة بالصناعة واالبتكار الدولة تتصدر العالم في الرضا عن النقل العام بنسبة %84
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رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان 
هاتفيًا تعزيز العالقات الثنائية 

¢ سموه وفالديمير بوتين يستعرضان عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك
¢ محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان عالقات الصداقة والتعاون بين اإلمارات وروسيا الصديقة

بحــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
ــال  ــال اتص ــه اهلل«، خ ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي نهي

هاتفــي، مــع فخامــة فاديميــر بوتيــن رئيــس روســيا 
االتحاديــة الصديقــة.. عاقــات الصداقــة والتعاون بين 

البلديــن وســبل تعزيزهــا إضافــة إلى عدد مــن القضايا 
اإلقليميــة والدوليــة محــل االهتمــام المشــترك. وام

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد 
آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
التنفيذي،  أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي 
مشروع »تريل إكس« الذي ُيعد أول مسار 
جبلي من نوعه لركوب الدراجات الهوائية 

في إمارة أبوظبي.
ويأتي مشروع »تريل إكس«، الذي يمتد 
على مسار متصل بطول ١5 كيلومتراً، استكمااًل 
للبنية التحتية الخاصة برياضة ركوب الدراجات 
الهوائية الحالية في جزيرة الحديريات، والذي 
ُصمم وفق أحدث المعايير العالمية بما يتيح 
االستفادة من التال والمنعطفات المتنوعة 
التي تحاكي التضاريس الطبيعية واالستمتاع 
بمناظر مدينة أبوظبي ومعالمها المتميزة.

وُيمكن استخدام هذه المسارات بالدراجات 
الهوائية العادية أو الكهربائية، بما يتناسب 
مع قدرات جميع الفئات العمرية والمؤهات 

الرياضية للدراجين.
ورافق سموه خال هذه الزيارة كل من 
العام  األمين  غباش،  سعيد  سيف  سعادة 
للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسعادة 
مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة 
نادي أبوظبي للدراجات، والسيد بيل أوريجان، 

الرئيس التنفيذي لشركة ُمدن العقارية.
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لشركة 
ُمدن العقارية: »يجسد إطاق مسار “تريل 
إكس” رؤية حكومة أبوظبي في جعل اإلمارة 
مركزاً إقليمياً للرياضة عموماً وركوب الدراجات 

إضافة  المسار  التحديد..ويمّثل  على وجه 
مهمة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي في 
المحافل الدولية كونها حصلت مؤخراً على 
لقب “مدينة الدراجات الهوائية” لتكون المدينة 
الوحيدة في منطقة الشرق األوسط وآسيا 
التي تحظى بهذا اللقب من االتحاد الدولي 
للدراجات بسويسرا ..ويساهم المسار الجديد 
في االرتقاء بموقع اإلمارة وجهًة سياحية 
تجمع بين الرياضة والترفيه، كما يأتي تأكيدًا 
على مدى التزام أبوظبي بتطوير مجموعة 
الرياضية  والوجهات  المرافق  من  متنوعة 

بمستويات عالمية”.
وتدعم منصة »بايك أبوظبي«، التي أطلقها 
سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 
في نوفمبر ٢٠٢١، جهود اإلمارة ومساعيها 
فعاليات  احتضان  ريادتها في  تكريس  في 
عالمية في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، 
وتشجيع الجميع على ممارستها باعتبارها 
نشاطًا ترفيهيًا وصحيًا ووسيلة تنقل مستدامة 

ورياضًة تنافسيًة للهواة والمحترفين.
كما تشمل خطط مبادرة منصة »بايك 
أبوظبي« إطاق مشروع »أبوظبي لوب«، 
وهو عبارة عن مسار متصل بطول ١٠٩ كم 
يربط أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة، 
باإلضافة إلى إنشاء »فيلودروم الحديريات«، 
صالة لسباقات الدراجات الهوائية تتسع لقرابة 
٣.5٠٠ متفرج، لتعزيز المرافق الرياضية المتاحة 

في جزيرة الحديريات. وام

خالد بن محمد بن زايد يفتتح مشروع »تريل إكس« للدراجات الهوائية الجبلية

مشروع »تريل إكس« أول مسار جبلي من نوعه لركوب الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي
»تريل إكس« يمتد على مسار متصل بطول 1٥ كيلومتراً وُصمم وفق أحدث المعايير العالمية

خالد بن محمد بن زايد خالل افتتاحه مشروع »تريل إكس«
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حققت التجارة الخارجية غير النفطية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقمًا قياسيًا 
جديدًا خال األشهر التسعة األولى من عام 
٢٠٢٢ ببلوغها ما قيمته أكثر من ١.٦ تريليون 
درهم، محققة نموًا بنسبة ١٩%، مقارنة 
مع ذات الفترة من ٢٠٢١، وما نسبته %5٠ 
وما   ،٢٠٢٠ من  الفترة  ذات  مع  مقارنة 
نسبته ٢٩.٦% مقارنة مع ٢٠١٩ لذات الفترة.

الشيخ محمد بن  وقال صاحب السمو 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
اهلل«..  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
»رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن 
يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل 5.٣% 
هذا العام.. إال أن دولة اإلمارات شكلت 
أشهر  التسعة  في   %١٩ بلغ  بنمو  استثناًء 
األولى.. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم 

تجارتنا الخارجية ٢.٢ 
مع  درهم  تريليون 
مقارنة   ٢٠٢٢ نهاية 
مع ١.٩ تريليون العام 

السابق«.
وقال سموه: »دولة 
اإلمارات تشكل استثناًء 
في التجارة العالمية 
وتشكل  واالقتصاد.. 
استثناًء في الخدمات 
التحتية..  والبنية 
في  استثناًء  وتشكل 
الدولية  العاقات 
المتميزة والمستقرة.. 

متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى 
بإذن اهلل.. حفظ اهلل اإلمارات وشعبها«.

االقتصاد  وزارة  أصدرته  تقرير  وأظهر 
حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير 
النفطية للدولة عن األشهر التسعة األولى 
الوطنية  الصادرات  أن  الجاري،  العام  من 
الفترة  هذه  خال  حافظت  النفطية  غير 
على أدائها القوي، محققة ٢75 مليار درهم، 
وبنسبة نمو ٩% مقارنة مع ذات الفترة من 
٢٠٢١، وبنسبة نمو ٤٣%، %5٣، %7٣، ٩٩% 
مقارنة مع ذات الفترة من ٢٠٢٠ و٢٠١٩، 

٢٠١٨، ٢٠١7 على التوالي.
مواصلة  تعكس  النتائج  الزيودي:  ثاني 

بوتيرة  نموها  للدولة  الخارجية  التجارة 
متسارعة وتؤكد كفاءة السياسات التجارية 
من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن 
أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، 
أن المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها 
التجارة الخارجية غير النفطية لدولة اإلمارات 
بشكل متواصل، تؤكد نجاح وريادة السياسات 
والمبادرات التجارية واالقتصادية التي تبنتها 
الدولة في ضوء الرؤية االستشرافية للقيادة 
االنفتاح  تعزيز  على  والقائمة  الرشيدة، 
على العالم كأحد أهم مكونات العاقات 
االقتصادية الدولية، وهذا من شأنه ترسيخ 
مكانة اإلمارات كمركز تجاري رائد للتجارة 
واألعمال واالستثمار على المستويين اإلقليمي 

والعالمي.
تطورات  »أسهمت  معاليه:  وأضاف 
في  االقتصادية  البيئة 
إطار مشاريع الخمسين 
في تعزيز أداء التجارة 
من  للدولة  الخارجية 
وتيرة  تسريع  خال 
التجارية  االتفاقيات 
مع  الشراكات  وتنمية 
األسواق العالمية خال 
المرحلة الماضية، فضًا 
عن الموقع االستراتيجي 
للدولة كبوابة لوجستية 
نفاذ  تتيح  نشطة 
أسواق  إلى  المنتجات 
المنطقة وآسيا وإفريقيا، 
بأكثر من ٢5٠ مدينة حول  ترتبط  حيث 
العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 
٤٠٠ مدينة عبر خطوط ماحية، وامتاكها 
منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من 
ضمن األكثر كفاءة على المستوى العالمي«.

وقال: »نشهد اليوم إنجازًا جديدًا يضاف 
لقطاع التجارة الخارجية في دولة اإلمارات، 
على  المرموقة  وسمعتها  مكانتها  ويدعم 
خريطة التجارة العالمية، حيث حققنًا نموًا 
المبادالت  قياسية في  متواصًا ومعدالت 
التجارية والصادرات الوطنية غير النفطية 
منذ بداية العام الحالي، وذلك بفضل سياسات 
تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات 

تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكتنا 
مع األسواق العالمية«.

مؤشرات إعادة التصدير 
والواردات اإلماراتية

وأوضحت بيانات التجارة خال األشهر 
التسعة األولى من عام ٢٠٢٢، أن القيمة 
اإلجمالية إلعادة التصدير بلغت ما قيمته 
٤5٦ مليار درهم محققة نموًا بنسبة ١٩% 
مقارنة مع ذات الفترة ٢٠٢١، وبنسبة %5٤ 
بالمقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، 
في حين تجاوزت الواردات ٩٠٦ مليارات 
درهم محققة نموًا بنسبة ٢٢.٢% مقارنة 

مع ذات الفترة ٢٠٢١. 
وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير 
السلع ساهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت 
مكانة اإلمارات على خريطة التجارة العالمية، 
التجارية  المراكز  أقطاب  أهم  أحد  كونها 
الداعمة النسيابية السلع من وإلى األسواق 

العالمية.

األداء الشهري للتجارة  
اإلماراتية غير النفطية

ويشهد األداء الشهري للتجارة الخارجية 
غير النفطية نموًا قويًا خال هذا العام، حيث 
حققت الدولة خال شهر مارس الماضي 
ما قيمته ٢٠٢.٩ مليار درهم، وخال شهر 
سبتمبر الماضي ٢٠٤.٢ مليار درهم، ويعطي 
ذلك مؤشرًا أن التجارة اإلماراتية غير النفطية 
قد تصل إلى ٢.٢ تريليون درهم خال عامي 

٢٠٢٢ أو ٢٠٢٣ على أبعد تقدير.
األداء الربعي للتجارة غير  

النفطية لدولة اإلمارات
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية 
أكثر من 5٨٣ مليار درهم خال الربع الثالث 
 %١١ بنسبة  نموًا  محققة   ٢٠٢٢ عام  من 
العام،  هذا  من  الثاني  الربع  مع  مقارنة 
ونمو بنسبة ٢٣% مقارنة مع الربع الثالث 

من عام ٢٠٢١. 
وشهد الربع الثالث لعام ٢٠٢٢، مواصلة 
الصادرات اإلماراتية أداءها اإليجابي لتحقق 

ما يقرب من ١٠٠ مليار درهم وبنسبة نمو 
١١% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، 
ونموًا بنسبة ١٢% مقارنة مع الربع الثالث 
٢٠٢١، وبلغت عمليات إعادة تصدير في 
اإلمارات ١٦٠ مليار درهم بنسبة نمو ٦% 
مقارنة مع الربع الثاني ٢٠٢٢، وكذلك نموًا 
بنسبة ١7% مقارنة مع الربع الثالث ٢٠٢١. 
أما واردات اإلمارات فقد بلغت ٣٢٦ مليار 
درهم بنسبة نمو ١٣% مقارنة مع الربع الثاني 
٢٠٢٢، وكذلك نموًا بنسبة ٢٩% مقارنة مع 

الربع الثالث ٢٠٢١.

الشركاء التجاريون
وبالنسبة ألهم شركاء اإلمارات التجاريين، 
أوضح التقرير أن جمهورية الصين ما زالت 
على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، 
يليها في المركز الثاني الهند، والمركز الثالث 
المملكة العربية السعودية، والمركز الرابع 
الواليات المتحدة األمريكية، والمركز الرابع 

العراق، وفي المركز الخامس تركيا.
كما تأتي دول الهند والسعودية وسويسرا 
وتركيا وهونغ كونغ - الصين وُعمان ضمن 
أهم مستقبلي صادرات اإلمارات غير النفطية 
 .٢٠٢٢ من  األولى  التسعة  األشهر  خال 
وبالنسبة لواردات اإلمارات تأتي كل من 
الصين والهند والواليات المتحدة واليابان 
على  السعودية  العربية  والمملكة  وتركيا 

رأس هذه القائمة. 
االقتصادية  التكتات  مستوى  وعلى 
العالمية، أوضح التقرير أن الدول اآلسيوية 
غير العربية هي الشريك الرئيسي واألول في 
التجارة غير النفطية لدولة اإلمارات خال أول 
٩ شهور من عام ٢٠٢٢، والتي تستحوذ على 
٣٩% من التجارة غير النفطية للدولة و٣٨% 
من صادراتها و٢٩% من إعادة التصدير كما 
تستأثر بنسبة ٤٤.٤% من واردات اإلمارات 
غير النفطية. فيما جاءت الدول األوروبية في 
المركز الثاني، تليها دول المجلس التعاون 
الخليجي، ثم الدول اإلفريقية غير العربية، 
تليها الدول العربية األخرى، ومجموعة الدول 

األمريكية.

نتائج التبادل التجاري بين اإلمارات والهند في ضوء 
اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة المشتركة 

ومع دخول اتفاقية الشراكة االقتصادية 
التنفيذ  حيز  والهند  اإلمارات  دولة  بين 
منذ مايو حتى سبتمبر ٢٠٢٢، بلغ التبادل 
التجاري المشترك 7٩ مليار درهم محققًا 
نموًا بنسبة ٢٣% مقارنة مع نفس الفترة من 
عام ٢٠٢١، وبنسبة نمو ١٣٣% مقارنة مع 
٢٠٢٠، كما حققت الصادرات اإلماراتية غير 
النفطية إلى الهند قرابة ٢٠ مليار درهم، 
محققة نموًا بنسبة ١٢% مقارنة مع ذات 
من  أكثر  وكذلك   ،٢٠٢١ عام  من  الفترة 
١5٤% و١١٢% مقارنة مع ذات الفترة من 

عام ٢٠٢٠ و٢٠١٩ على التوالي. 
وزيادة إعادة التصدير باقترابها من ٢٠ 

بنسبة  درهم  مليار 
وبالنسبة   ،%١٦ نمو 
اإلماراتية  للواردات 
من الهند فقد بلغت 
٤٠ مليار درهم خال 
إلى  الفترة من مايو 
 ،٢٠٢٢ سبتمبر 
نموًا  حققت  حيث 
مقارنة   %٣٣ بنسبة 
من  الفترة  ذات  مع 
من  واقترابها   ٢٠٢١
مضاعفة قيمتها مقارنة 
من  وأقل   ٢٠٢٠ مع 
مستوياتها في ٢٠١٩ 

بنسبة ضئيلة.
كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير 
النفطية بين البلدين ١٤٣ مليار درهم خال 
التسعة األشهر األولى من عام ٢٠٢٢ محققة 
نموًا بنسبة ١٩% مقارنة بذات الفترة من 
عام ٢٠٢١، وكذلك ضعف التجارة المحققة 

خال ذات الفترة من ٢٠٢٠.

أبرز سلع صادرات اإلمارات غير النفطية
وأظهر التقرير أن السبائك الذهبية جاءت 
في المركز األول ضمن قائمة السلع اإلماراتية 
المصدرة خال األشهر التسعة األولى من 
عام ٢٠٢٢ بنسبة مساهمة ٣٢% من صادرات 

اإلمارات غير النفطية، يليها في المركز الثاني 
القيمة  في  نمواً  حقق  والذي  األلمنيوم، 
التصديرية بنسبة ٩%، وبوليمرات اإليثيلين 
في المركز الثالث بنسبة نمو ٢٣%، وأساك 
النحاس في المركز الرابع بنسبة نمو ١٠%، وفي 
المركز الخامس الحديد والصلب ومصنوعاته 
بنسبة نمو ٢٨%. كما استمر كل من الذهب 
وأجهزة الهاتف واأللماس والزيوت النفطية 
والسيارات وأجزائها والحلي والمجوهرات 
والكمبيوترات والبوليمرات واأللمنيوم على 
قائمة أهم سلع تجارة اإلمارات خال األشهر 

التسعة األولى من ٢٠٢٢.

توقعات منظمة التجارة    
العالمية للتجارة الدولية

منظمة  وتوقعت 
خال  العالمية  التجارة 
شهر أكتوبر الماضي، أن 
يفقد نمو التجارة زخمه 
في النصف الثاني من هذا 
العام، وحذرت من فرض 
قيود تجارية من شأنها أن 
تؤدي في النهاية إلى تباطؤ 
النمو وانخفاض مستويات 
المعيشة. حيث تشير تلك 
من  أنه  إلى  التقديرات 
المتوقع أن تنمو تجارة 
السلع العالمية بنسبة 5.٣% 
خال عام ٢٠٢٢ أو أفضل 
قليًا من نسبة ٣% المتوقعة في أبريل. ومع ذلك، 
سيتباطأ إلى ١ % خال عام ٢٠٢٣ بانخفاض حاد 
عن ٣.٤% المقدرة سابقاً. وقالت منظمة التجارة 
العالمية إن منطقة الشرق األوسط ستحقق أقوى 
نمواً للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى هذا 
العام، بنسبة ١٤.٦%، تليها أفريقيا وأمريكا الشمالية 
وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما سجلت 
المنطقة أسرع نمواً في حجم التجارة على صعيد 
الواردات بنسبة ١١.١%، ورغم التوقعات بأن 
تشهد منطقة الشرق األوسط وإفريقيا انخفاضًا 
طفيفاً في الصادرات في عام ٢٠٢٣ بحدود 5.١% 
في ٢٠٢٣ إال أن الواردات ستظل قوية وتحقق 

نمواً بنسبة 5.7%. وام

2.2 تريليون درهم إجمالي حجم التجارة المتوقع للدولة مع نهاية 2022
محمد بن راشد: اإلمارات تشكل استثناًء في التجارة العالمية 

واالقتصاد ومتفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى   
سموه: اإلمارات شكلت استثناًء بنمو 19% في الـ9 أشهر األولى رغم توقعات »التجارة العالمية« أن يصل نمو التجارة العالمي ٣.٥% هذا العام

شما المزروعي وأشرف 
صبحي يفتتحان 

اللقاءات التمهيدية 
في »ملتقى شباب 

المعرفة«

الصين والهند والمملكة 
العربية السعودية 

والواليات المتحدة والعراق 
وتركيا على رأس قائمة 
الشركاء التجاريين للدولة 

السبائك الذهبية تتصدر 
قائمة سلع صادرات اإلمارات 
غير النفطية بنسبة مساهمة 

32% يليها األلمنيوم 
وبوليمرات اإليثيلين

456 مليار درهم حجم إعادة التصدير خالل 9 شهور األولى 
من 2022 بنمو 19% مقارنة مع نفس الفترة من 2021

القيمة اإلجمالية لواردات الدولة بلغت 906 مليار درهم خالل الـ9 
أشهر األولى لـ2022 بنمو 22.2% مقارنة مع ذات الفترة من 2021 

نشاط إعادة التصدير أسهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت 
مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية

79 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين اإلمارات 
والهند مع بداية تنفيذ اتفاقية الشراكة االقتصادية 

الشاملة منذ مايو الماضي حتى سبتمبر 2022

نائب رئيس الدولة: 
اإلمارات تشكل استثناًء 

في الخدمات والبنية 
التحتية والعالقات الدولية 
المتميزة والمستقرة  

الصادرات الوطنية غير 
النفطية تحقق رقمًا 

قياسيًا جديدًا وتبلغ 275 
مليار درهم خالل الشهور 

التسعة األولى لـ2022

كشفت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة 
الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، 
عن موعد النسخة الثانية من االجتماع العربي للقيادات 
الشابة؛ وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، يوم ١٢ 
فبراير ضمن فعاليات »القمة العالمية للحكومات« بدبي، 

والتي تنعقد من ١٢ إلى ١5 فبراير ٢٠٢٣.
جاء ذلك خال كلمة معاليها في فعاليات افتتاح 
»ملتقى شباب المعرفة« الذي تنظمه مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت شعار »مستقبل 
الدكتور أشرف صبحي وزير  واعد«، بحضور معالي 
الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي 

لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وفي هذا اإلطار قالت معاليها: »برعاية وتوجيهات 
سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد رئيس مركز الشباب 
العربي، سنعمل مع شركائنا في المنطقة العربية على 
تنظيم النسخة الثانية من االجتماع العربي للقيادات 
الشابة لتركز على تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة 
العربية، ودور مؤسسات تمكين الشباب، حيث ستشكل 
مخرجات وتوصيات نقاشات اللقاءات التمهيدية تصورا 
وفهما أكبر لصناع القرار الذين سيجتمعون في فبراير 
حول عاقة الشباب بالهوية واللغة؛ وسنتوقف عندها 
لنتعمق فيها ونتفحص أحداثها، لنتأمل أثرها وحقيقتها،  
والفرص السانحة للعمل سوياً على إعادة بنائها وتطويرها، 

وعن عاقتها بهويتنا وثقافتنا ومعرفتنا«.
من  األولى  النسخة  »شكلت  معاليها:  وأضافت 
االجتماع الذي عقد مع اختتام معرض إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي في مارس الماضي منصة للبناء على مكتسبات 

مسيرة عمل المركز وبدعم من جامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتشكيل فريق 
عربي ينظر إلى االستثمار في طاقات الشباب كفرصة 
لتحقيق الريادة في كافة المجاالت، ونتطلع في هذه 
الدورة إلى مشاركة فاعلة لكافة وزراء الشباب العرب 
وقادة رؤساء مؤسسات العمل الشبابي ونخبة من القيادات 
الشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي واألكاديميين 
والباحثين، إلى جانب صناع القرار ومصممي السياسات 

المعنية بالشباب عربيًا وعالميًا«.
وشارك معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب 

المصري وبصفته رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الشباب 
والرياضة العرب في فعاليات ملتقى شباب المعرفة الذي 
ينظم بالتعاون مع »برنامج األمم المتحدة اإلنمائي«؛ 
حيث أعلن افتتاح حوارات اللقاءات التمهيدية لاجتماع 
العربي للقيادات الشابة من خال المساحة الفكرية 
الكريمة التي احتضنتها قمة المعرفة والتي سيلتقي 
من خالها الفريق البحثي التابع لمركز الشباب العربي 
بعدد من الشباب العرب، ويطرح عليهم بشكل تفاعلي 
مجموعة من التساؤالت المرتبطة بعاقتهم بالهوية 
واللغة، وستشكل إجاباتهم مصدر إلهام لكافة المعنين 

بمجال تمكين الشباب العربي للسنوات القادمة، ولتفتح 
الطريق إلى فهم أكبر لتصميم البرامج المعنية بالتمكين 

واإلشراك وبناء القدرات.
وأكد معاليه خال كلمته أن الشباب هو المستقبل، 
الذي يشكل نقطة االنطاق في تقدم المعرفة، خاصة 
بعد أن أصبح مفهوم التصميم المعرفي الحديث آلية 
عمل في الوطن العربي نحو ترسيخ هوية مبنية على 

تاريخ وحاضر ومستقبل.
وقال معاليه » التقدم المعرفي السريع جعل اهتمامات 
العالم مشتركة كما رأينا في جائحة كوفيد-١٩، وكما في 
مواجهة تغّير المناخ، حيث قامت جمهورية مصر العربية 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريس مواجهة 
التغير المناخي في قمة المناخ العالمية »كوب٢7« 
ومؤتمر الشباب العالمي »كوي١7« كأولوية مشتركة 
في الجهود العالمية باالستفادة من المعرفة والجهد 

المعرفي الشبابي ومشاركة الشباب«.

وأضاف معاليه في حوار مع مركز الشباب العربي 
بعنوان »من هو الشباب العربي« ضمن ملتقى شباب 
ومعالي  العربي  الشباب  مركز  »مبادرات  المعرفة: 
الوزيرة شما المزروعي، مثل مبادرة »االجتماع العربي 
للقيادات الشابة«.. تعكس اهتمامات قياداتنا العربية 
بقضايا الشباب وبناء شخصيته وترسيخ سمات هويته 
اإليجابية والبّناءة وهناك عصر نهضة عربي مختلف 
يبدأ اآلن من الشباب، حيث يتفاعل الشباب العربي مع 
األحداث العربية الكبرى، كما في صعود دولة اإلمارات 

إلى المريخ مع مشروع »مسبار األمل«.
وختم الدكتور صبحي بالقول: »الخوارزميات ونظريات 
الطب والكيمياء استندت للكثير من األبحاث التي انطلقت من 
هذه المنطقة. وعلى الشباب العربي اليوم أن ينقل المعرفة 
من كل مكان في العالم. ورسالتي للشباب أن يكون مبدعًا 
وينظر إلى الجانب اإليجابي، فيما نتعاون لتعزيز تنافسية 

الشباب العربي في المعرفة والعلم والمهارات”. وام

تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد وبالشراكة مع القمة العالمية للحكومات.. 
النسخة الثانية من االجتماع العربي للقيادات الشابة في 12 فبراير المقبل

 شما المزروعي وأشرف صبحي خالل إحدى فعاليات الملتقى
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ترأس ســمو الشــيخ منصــور بن زايد 
آل نهيــان، نائــب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر ديوان الرئاســة، اجتماع المجلس 
الــوزاري للتنميــة والذي ُعقــد في قصر 
الوطــن فــي العاصمــة أبوظبي، وجرت 
خالــه مناقشــة عــدد مــن التشــريعات 
الهادفــة  والمبــادرات  والسياســات 
إلــى دعــم منظومــة العمــل الحكومــي 
ــي  ــا يلب ــي تطويرهــا بم واالســتمرار ف

متطلبــات كافــة القطاعــات المعنيــة.
وتضمنــت أجنــدة االجتمــاع االطاع 
الخدمــات  مرصــد  مشــروع  علــى 
الحكوميــة المتمثلــة فــي منصــة رقميــة 
تفاعليــة تســتعرض نتائــج رضــا وتجربة 

المتعامليــن عــن الخدمــات الحكوميــة، 
ــات  ــتوى الخدم ــة مس ــة سياس ومناقش
الحكوميــة الرقميــة التــي تســتهدف 
توحيــد ورفع مســتوى توافــر الخدمات 

ــن. ــن والمتأثري ــة للمتعاملي الحكومي
ــدد  ــج ع ــس نتائ ــش المجل ــا ناق كم
من الدراســات المتعلقــة بدعم وتعزيز 
ــتثمارات  ــم االس ــي ودع ــج الوطن المنت
الوطنيــة فــي الخــارج، ومقتــرح نظــام 
العالــي  التعليــم  مؤسســات  تمويــل 
الحكوميــة االتحادية، ودليل اإلجراءات 
الماليــة الموحــد للتبرعــات والحــواالت 
الماليــة الموجهــة إلــى خــارج الدولــة.

واســتعرض المجلــس مقتــرح إعــداد 

اتحــادي فــي شــأن مزاولــة  قانــون 
مهنــة التمريــض والقبالــة، وعــدد مــن 
اللوائــح التنظيميــة المتعلقــة بتصاريــح 
األنشطة الفضائية واألنشطة ذات الصلة 
بالفضــاء، وضمان تعويــض الضرر الذي 
يلحــق بالغيــر خال ممارســة األنشــطة 
ــوارد  ــطة الم ــم أنش ــة، وتنظي الفضائي

الفضائيــة.
واطلع المجلس على مســتجدات سير 
العمــل فــي مجــاالت العمــل االقتصادي 
الخليجــي المشــترك، وتقريــر ديــوان 
المحاســبة فــي شــأن الحســاب الختامــي 
لشــركة االتحــاد للقطــارات عــن الســنة 

الماليــة المنتهيــة ٢٠٢١/١٢/٣١. وام

ــور  أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكت
عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
ــى  ــم الشــارقة، عل ــى حاك ــس األعل المجل
االهتمــام الكبير بطلبــة األكاديمية العربية 
للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحري خال 
ــم  ــرة تدريبه ــام، وفت دراســتهم بشــكل ع
العملــي فــي الســفن داخــل البحــر بشــكل 
خــاص، ممــا يعكــس رؤيــة ســموه فــي أن 
يكــون الخريجــون والخريجــات علــى أعلى 

المســتويات األكاديميــة والتطبيقيــة.
جاء ذلك في كلمة ســموه، صباح أمس، 
ــة  ــب البحــري لطلب خــال تدشــين التدري
األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
والنقــل البحــري، بالتعــاون مــع هيئــة 
ــارك والمناطــق  ــئ والجم الشــارقة للموان
الحــرة، وذلــك فــي مينــاء خالد بالشــارقة.

وأشــار ســموه خــال كلمته إلــى أهمية 
انطــاق مرحلــة التدريــب العملــي.. قائًا: 
»إن هذا اليوم مناسبٌة عظيمٌة كنا ننتظرها 
طيلــة هــذه الســنوات التــي مــرت، وهــي 
بدايــة دخولكــم البحــر الــذي شــاهدتموه 
علــى أجهــزة المحــاكاة في الكليــة، أو في 
ــر الدراســة، واآلن ســتتعاملون معــه  دفات

مباشرة«.
وأوصــى صاحب الســمو حاكم الشــارقة 
الطلبة بالجــد واالجتهاد وعدم التهاون في 
التعلــم، والتحلــي بالصبــر، وذلــك بســبب 
كثــرة كوارث البحر، مؤكدًا ســموه ضرورة 
اليقظــة في التعامل مــع التدريب البحري.

وأعــرب ســموه عــن أمنياتــه بــأن يكون 
طلبــة األكاديميــة علــى أعلــى المســتويات 
عبر االســتفادة من كافة الموارد التعليمية 
المتاحــة، مــن التدريــب والدراســة، ممــا 
ــزًا  ــوا رم ــزًا، ليكون ــًا متمي ــم تأهي يؤهله
ــل  ــل، ويجع ــم المث ــرب به ــن ُيض لآلخري
المؤسســات العاملــة فــي المجــال البحــري 
تعتمــد عليهــم ككــوادر مؤهلــة لوظائــف 
المهندسين والقادة والمرشدين البحريين.

وأشــار صاحــب الســمو حاكم الشــارقة، 
فــي ختام كلمته، إلى متابعة ســموه لســير 

التدريبــات لطلبــة األكاديميــة مــن خــال 
ــن  ــع المســؤولين ع ــر م التواصــل المباش
ــق  ــم التوفي ــموه له ــًا س ــب، متمني التدري

والنجــاح والتفــوق والعــودة بســام.
أســتهل  قــد  التدشــين  حفــل  وكان 
بالســام الوطني للدولة، بعدها أدى طلبة 
األكاديميــة عروضــًا اســتعراضية متنوعــة.

ســيبدأون  الذيــن  الطلبــة  وأمضــى 
تدريبهــم العملــي البحــري، مــدة ســنتين 
مــن الدراســة النظرية فــي الكليــة والتعلم 
خالهــا على أجهزة المحــاكاة والمختبرات 
وورش العمــل، حتــى الوصــول إلى مرحلة 
التدريــب العملــي البحري الذي ســيؤهلهم 
للعمــل علــى جميع أنواع الســفن التجارية 
كنقــل الــركاب وســفن الحاويــات وناقات 
النفــط والغــاز، إلــى جانــب التــدرب علــى 
التعامل مع التحديــات الماحية وتحديات 
الطقــس وتقلــب األحــوال الجويــة وغيرها 
مــن معطيــات الواقــع العملــي فــي عــرض 

لبحر. ا
الماحــة  تخصــص  طلبــة  وســيقضي 
ــب  ــي التدري ــهرًا ف ــدة ١٢ ش ــة م البحري
والعمــل علــى ظهــر الســفن المطابقــة 
للمواصفــات العالميــة، بينمــا يكمــل طلبة 
تخصــص تكنولوجيا الهندســة البحرية مدة 
٦ أشــهر في التدريب، وذلك تحت إشراف 
مدربيــن عالمييــن متخصصيــن ومؤهليــن، 
ليعــودوا بعدهــا إلى األكاديمية الســتكمال 
مــا تبقــى لهــم مــن مســاقات دراســية 

اســتعدادًا للتخــرج.
حضر حفل التدشــين إلى جانب صاحب 
الســمو حاكــم الشــارقة، كل مــن الشــيخ 
خالــد بــن عبــداهلل بــن ســلطان القاســمي 
رئيــس هيئــة الشــارقة للموانــئ والجمارك 
والمناطــق الحــرة، ومحمــد عبيــد الزعابي 
والضيافــة،  التشــريفات  دائــرة  رئيــس 
والدكتــور هاشــم عبــداهلل بــن ســرحان 
الزعابــي مديــر األكاديميــة العربيــة للعلوم 
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، وعدد من 
مديــري الدوائر والمســؤولين باألكاديمية. 

مــن جهــة أخــرى وجــه صاحب الســمو 
الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
ــارقة  ــم الش ــى حاك ــس األعل ــو المجل عض
بالبــدء فــي المرحلــة الثالثــة مــن منظومة 
ــة  ــي تشــمل إضاف ــي، والت ــن الصح التأمي
والــدي الموظــف المواطــن فــي حكومــة 
الشــارقة وشرطة الشــارقة، وشمول العاج 
المجاني بمستشفى الجامعة لكافة مواطني 

الشــارقة مــن عمــر 55 ســنة فمــا فــوق.
ــاح  ــاء ســموه صب ــك خــال لق جــاء ذل
أمــس بعدد من رؤســاء الدوائــر الحكومية 
وذلك في دارة الدكتور ســلطان القاســمي.

وسيبلغ عدد المســتفيدين من المرحلة 
ــر  ــن الصحــي أكث ــة التأمي ــة لمنظوم الثالث
مــن 5٠ ألــف مســتفيد من مواطنــي إمارة 
الشــارقة، وتأتي بعــد المرحلة األولى التي 
شــملت توفيــر التأميــن الصحــي لموظفــي 
حكومــة الشــارقة، والمرحلــة الثانيــة التي 
ــار  ــي لكب ــر العــاج المجان ــا توفي ــم فيه ت
الســن فــي مستشــفى الجامعة بالشــارقة.

وتناول االجتماع عددًا من الموضوعات 
الحكومية التي من شــأنها تطوير الخدمات 
وتوفيــر ســبل الحيــاة الكريمــة مــن خــال 
العديد من المبادرات والبرامج االجتماعية 

واالقتصادية والصحية.
كمــا تنــاول اللقــاء الحديــث حــول 
سياسات الموارد البشرية وتوفير الوظائف 
للمواطنين من أبناء وبنات إمارة الشارقة، 
مؤكدًا ســموه أولوية ملــف التوظيف لديه 
ومتابعتــه المباشــرة لتوفير فــرص وظيفية 
أكبــر وتعزيــز العيــش الكريم لدى األســرة 

في الشــارقة.
حضــر اللقــاء الشــيخ محمــد بــن حميــد 
القاســمي رئيــس دائــرة اإلحصــاء والتنمية 
المجتمعيــة، وعفاف ابراهيم المري رئيس 
ــور  ــة، والدكت ــات االجتماعي ــرة الخدم دائ
منصــور بــن نصــار رئيس الدائــرة القانونية 
ــل  ــن حريم ــر ب ــارقة، وعم ــة الش لحكوم
الشامســي رئيــس دائــرة المــوارد البشــرية 

وعــدد مــن المســؤولين. وام

برئاسة منصور بن زايد.. »الوزاري للتنمية« يستعرض 
عددًا من المبادرات والتشريعات الحكومية

وجه بالبدء بالمرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي  
حاكم الشارقة يدّشن مرحلة التدريب البحري لطلبة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  

منصور بن زايد خالل ترؤسه االجتماع بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس 

سلطان القاسمي خالل تدشينه التدريب البحري

أشاد عبدالرحمن عبدالشكور المبعوث الخاص لرئيس جـمـهـوريـة 
الـصـومـــال الـفـيـدرالـيـــة للشؤون اإلنسانية والجفاف، بالدعم الذي 
تقدمــه دولــة اإلمــارات بقيــادة  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل« إلغاثــة المتضرريــن مــن 
موجات الجفاف التي تجتاح الصومال، موضحًا أن اإلمدادات اإلماراتية 
تدفقــت منــذ بدايــة األزمــة علــى المناطــق المنكوبــة فــي مختلــف 
الواليــات الصوماليــة، خصوصــًا المناطــق األكثــر تضرراً مــن الجفاف.

وقــال عبدالشــكور، فــي تصريــح لوكالــة أنبــاء اإلمــارات »وام« في 
القاهــرة، : »كانــت دولــة اإلمــارات ســباقة فــي تقديــم الدعــم الازم 
ــداء  ــة تســتجيب للن ــت أول دول ــة، وكان ــي هــذه األزم ــال ف للصوم
الــذي أطلقتــه الحكومــة الصوماليــة لتقديــم إغاثــة عاجلــة للمتأثريــن 
مــن الجفــاف فــي الصومــال«، الفتــًا إلــى أنهــا أقامــت جســرا جويــا 
ــر مــن ألــف  لنقــل اإلمــدادات، وقامــت بإرســال باخــرة تحمــل أكث
طــن مــن المــواد الغذائيــة واإلغاثيــة المتنوعــة لتوفيــر االحتياجــات 

لنحــو ٢.5 مليــون شــخص.
جــاء ذلــك علــى هامــش المؤتمــر الــذي عقــد فــي مقــر األمانــة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، وبرعاية مشــتركة من جامعــة الدول 
العربيــة واألمــم المتحــدة، وذلــك علــى مســتوى كبــار المســؤولين 
مــن ممثلــي المنظمــات اإلغاثيــة العربيــة ومنظمــات وهيئــات األمــم 
المتحــدة المعنيــة بالعمــل اإلغاثــي واإلنســاني لتنســيق خطــط عملها 

وتحركاتهــا لمعالجــة الوضــع الغذائــي المتفاقــم فــي الصومــال.
 بــدوره ثمــن ســعادة إليــاس شــيخ عمــر أبوبكــر ســفير جمهورية 
الصومــال الفيدراليــة لــدى جمهورية مصر العربيــة والمندوب الدائم 
لــدى جامعــة الــدول العربيــة، جهــود دولــة اإلمــارات التــي تبذلهــا 
إلغاثــة ودعــم المتضررين على مســتوى العالم، وال ســيما اإلمدادات 

التي ســارعت بتقديمها للصومال عبر مؤسســاتها اإلغاثية واالنسانية.
ــه   ــور ل ــاء المغف ــى أبن ــة عل ــا ليســت بغريب ــعادته أنه ــد س وأك
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه« الــذي امتدت 
أياديــه البيضــاء لجميــع أنحــاء العالــم، مشــيرا إلــى أن تقديــم يــد 
العــون للمتضرريــن، والحــرص علــى إرســال كل أشــكال اإلمــدادات 

الغذائيــة والدوائيــة مــن القيــم الراســخة للدولــة منــذ تأسيســها. 
  ووجــه شــكره إلــى دولــة اإلمــارات قيــادة وشــعبا علــى هــذه 
اإلمــدادات، داعيــًا اهلل أن يديــم علــى دولــة اإلمــارات نعمــة األمــن 

واألمــان والتقــدم واالزدهــار. وام

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنســان 
اجتماعها التاســع، برئاســة معالــي الدكتور 
المستشــار  قرقــاش  محمــد  بــن  أنــور 
الدبلوماســي لصاحب الســمو رئيس الدولة 
رئيــس اللجنــة، وبمشــاركة أعضــاء اللجنــة 
مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة، حيــث 
اســتعرض االجتماع مســتجدات سير إعداد 
التقرير الوطني الرابع لاســتعراض الدوري 

الشــامل لحقوق اإلنســان.
واطلــع معاليــه، خــال االجتمــاع الــذي 
عقــد فــي مقر ديــوان الرئاســة، على ســير 
عمــل فــرق العمــل التنفيذيــة المنبثقة عن 
اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة إعــداد التقريــر 
الوطنــي، كما اطلع معاليــه على مخرجات 
ورشــة العمل التي نظمتهــا اللجنة الوطنية 
بالتعــاون مــع فــرع االســتعراض الــدوري 

الشــامل والتــي تأتــي فــي إطــار التحضيــر 
للتقريــر الوطنــي الرابــع لحقوق اإلنســان.

وأكــد معاليــه فــي هــذا الســياق علــى 
أهمية تعزيز التعاون مع أمانة االستعراض 
الدوري الشــامل لحقوق اإلنســان، ال سيما 
ــي  فــي إطــار االســتفادة مــن الدعــم الفن
الــذي تقدمــه للــدول األعضــاء فــي األمــم 

وام المتحدة. 

اعتمــد مركــز محمــد بــن راشــد 
للفضــاء موعــدًا جديــدًا إلطــاق 
الستكشــاف  اإلمــارات  مشــروع 
القمــر حيــث مــن المقــرر إطــاق 
المستكشف راشد نحو سطح القمر 
يــوم األحــد الموافــق ١١ ديســمبر 
٢٠٢٢ في تمام الساعة ٢:٣٨ صباحًا 
بتوقيت شــرق الواليــات المتحدة.. 
الســاعة  ١١:٣٨ صباحــًا بتوقيــت 

دولــة اإلمــارات.
المحاولــة  تأجيــل  تــم  وقــد 
األولــى مســبقًا ممــا ســمح لشــركة 
ــض  ــراء بع ــن إج ــس م ــبيس إك س
الفحوصــات اإلضافيــة قبــل إطــاق 
المركبــة حيــث إنه بمجــرد إطاقها 
ستأخذ المركبة الفضائية الموجودة 
علــى متــن مركبــة الهبــوط طريًقــا 
منخفــض الطاقــة إلــى القمــر بــداًل 
من االقتراب المباشــر مما يعني أن 
الهبــوط سيســتغرق حوالي خمســة 
أشــهر بعــد اإلطــاق أي أنــه ســيتم 

فــي إبريــل ٢٠٢٣. وام

الصومال تشيد بدعم اإلمارات إلغاثة المتضررين من موجات الجفاف   

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تعقد اجتماعها التاسع لمتابعة 
التحضير للتقرير الوطني لالستعراض الدوري الشامل  

إطالق المستكشف راشد ضمن مشروع اإلمارات 
الستكشاف القمر 11 ديسمبر   

أنور قرقاش خالل ترؤسه االجتماع 

للبحــوث  ترينــدز  مركــز  اختتــم 
واالستشــارات مشــاركة ناجحــة ومتميــزة 
ــاب  ــي للكت ــي معــرض إســطنبول الدول ف
٢٠٢٢، الــذي أقيــم فــي الفتــرة بيــن ٣ و٦ 
ــطنبول  ــز إس ــي مرك ــاري ف ــمبر الج ديس
الدولــي للمعــارض. وقد اكتســت مشــاركة 
مركــز “ترينــدز” أهميــة خاصــة فــي هــذا 
المعرض، كونها المشــاركة األولى في هذا 
المعــرض الثقافــي التركــي المهــم والبارز.

وقد شارك مركز “تريندز” في المعرض 
بجنــاح خاص تميز بطابعــه العالمي، وضم 
مجموعــة مختــارة مــن إصــدارات المركــز 
البحثيــة تنوعــت مجاالتهــا بيــن السياســي 
واالقتصادي، واألمنــي، والتكنولوجي. كما 
تميز بحصرية عدة إصدارات حول اإلسام 
السياســي وكتــب مترجمــة، وخاصــة حول 
جماعــة اإلخــوان المســلمين التي كشــفت 
أفكارهــم وســلطت الضــوء عليهــا مما وفر 
ــدز” مــادة متخصصــة  ــاح “ترين ــزوار جن ل
ــة  ــق ومدعم ــى الحقائ ــة عل ــزة مبني متمي

بالوثائق.
وقــد شــهد جنــاح “تريندز”، علــى مدار 
ــزوار مــن باحثيــن،  ــام، توافــد ال ــة أي ثاث
وأكاديمييــن، وكتــاب، ومثقفيــن ثمنــوا 
عالًيــا جهــود المركــز البحثيــة، وأكــدوا أن 
الجنــاح وفــر حزمــة معرفيــة متميــزة تقرأ 
ــدم  الحاضــر وتستشــرف المســتقبل، وتق

محتــوى ثميًنــا ورصيًنــا.
ــن زوار المعــرض تواجــد “تريندز”  وثمَّ
فــي هــذه المعــارض الدوليــة. كمــا قــدروا 
ــة،  ــة والعملي ــا جهــود المركــز البحثي عالًي
ــة  ــات منص ــز ب ــى أن المرك ــوا عل وأجمع
علمية ومعرفية متميزة عالمًيا، بما يقدمه 
ــة  ــات معمق ــة ودراس ــوٍث رصين ــن بح م
ــددوا  ــة. وش ــة ومهم ــدارات محوري وإص
علــى أهميــة البحــث العلمــي فــي إيجــاد 

محتــوى علمــي موثــق.
كمــا شــكلت مشــاركة مركــز تريندز في 
المعــرض فرصــة للقــاء العديد مــن ممثلي 
دور النشــر ومراكز البحث العالمية، حيث 
تــم بحــث الشــراكة المعرفيــة المســتقبلية 

ومجاالتها. وآفاقها 
وعلــى هامــش مشــاركته فــي المعرض، 
قــام وفــد المركــز برئاســة األســتاذ عبد اهلل 
الحمــادي مدير إدارة المؤتمرات واالتصال 
االســتراتيجي بترينــدز، بزيــارة عــدد مــن 
ــا زار  ــر، كم ــي دور النش ــة وممثل األجنح
ــى  ــث التق ــابانجي، حي ــة س ــد جامع الوف
ــا زار  ــات، بينم ــداء الكلي ــن عم ــددًا م ع
الوفــد أيضــًا مركــز إســطنبول للسياســات، 
وتــم خــال هــذه الزيــارات بحــث أوجــه 
التعــاون المســتقبلي فــي مجــاالت البحث 
والتدريــب واألنشــطة التــي تخدم مســيرة 

البحــث العلمــي الهادفــة وتعزيزهــا.

وقــال الدكتــور محمــد عبــداهلل العلــي، 
ــاركة  ــز، إن مش ــذي للمرك ــس التنفي الرئي
“ترينــدز” فــي معــرض إســطنبول الدولــي 
للكتــاب للمــرة األولى فتحــت آفاًقا جديدة 
ومســاحة أوســع للحضــور النوعــي والفاعل 
لمركز تريندز في المحافل الثقافية العالمية. 
ــة  ــة ثقافي كمــا أنهــا شــكلت منصــة عالمي
كبــرى للتواصــل مــع اآلخريــن ومد جســور 
التعــاون، ونافــذة واســعة الطــاع الجمهور 
عبرهــا علــى نتاج “ترينــدز” المعرفي الذي 
يستشــرف المســتقبل ويشــارك في صنعه. 
وشــدد الدكتــور العلــي علــى أنه مــاض في 
مســيرته البحثية العالمية بكل عزم وإصرار 
وسيشهد العام ٢٠٢٣ مزيًدا من المشاركات 
الدوليــة المهمــة وفــي مناطــق جديــدة من 
العالــم لنشــر المعرفة القائمــة على البحث 
العلمــي بمــا يعزز قيــم التســامح والتعايش 

واإلخاء اإلنســاني.

أثرى المعرض بعدد من العناوين النوعية
»تريندز« يختتم مشاركة مميزة في »إسطنبول الدولي للكتاب«

أبوظبي - الوطن

عبدالرحمن عبدالشكور
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بنت  الشيخة فاطمة  تحت رعاية سمو 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة 
المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية »أم اإلمارات«، 
قلد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في 
قصر البحر في أبوظبي »وسام أم اإلمارات« 
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 
وذلك بمناسبة اختيار سموه عن فئة الشخصية 
الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية 
لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز 

والذكاء المجتمعي.
يأتي منح »وسام أم اإلمارات« إلى سمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
تقديراً لدوره وتكريماً لجهوده في مختلف 
المجاالت اإلنسانية والمجتمعية والثقافية في 
دولة اإلمارات  وخارجها، حيث استطاع سموه 
خال خمسة عشر عاماً من العطاء واإلنجازات 
رسم لوحة وطنية رائدة إقليمياً وعالمياً من 
خال اكتسابه العديد من التجارب الثرية منذ 
سنواته األولى وقربه الدائم من مركز صنع 
القرار، حتى أصبح ببصيرته الفذة ملهماً للشباب 
اإلماراتي والعربي، إضافة إلى أعماله الرائدة 
التي تعزز وتدعم االستقرار األسري والتاحم 

المجتمعي.
حضر حفل التكريم.. سمو الشيخ ذياب 
بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس اللجنة العليا 
لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز 
والذكاء المجتمعي وسمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران 
اإلمارات  لمجموعة طيران  األعلى  الرئيس 
وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل 
مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ومعالي 
الدكتور أحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفاسي 
وزير التربية والتعليم ومعالي جبر محمد غانم 
السويدي وزير دولة عضو اللجنة العليا للبرنامج 
ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس 
اللجنة  رئيس  نائب  المجتمع  تنمية  دائرة 
العليا للبرنامج ومعالي علي سالم الكعبي 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية األسرية 
وسعادة عبداللـه عبدالعالي الحميدان أمين 
عام مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، عضو 
اللجنة العليا للبرنامج، وعوشة سالم السويدي 

مديرة المشروع.
وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن 
زايد آل نهيان بتكريم سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم.. قائًا: »إن هذا 
التكريم المستحق لسموه جاء نتيجة العمل 

المجتمعي واإلنساني الدؤوب الذي يعكس 
الرؤية الثاقبة التي طالت العديد من المجاالت 

على المستويين المحلي والعالمي«.
وهنأ سموه الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم بمناسبه تقليده بـ«وسام أم 
اإلمارات«.. مشيداً بجهود سموه في مختلف 
المجاالت اإلنسانية والمجتمعية والثقافية داخل 

الدولة وخارجها.
كما هنأ الفائزين في الدورة السادسة لبرنامج 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء 
المجتمعي، على ما قدموه من مشروعاٍت 
التي  مجهوداتهم  مقدراً  ومبدعة،  متميزة 
أسهموا بها في دفع مسيرة التطور واالبتكار 
واإلبداع في المجاالت كافة سواء داخل اإلمارات 
وخارجها، وسيظل البرنامج داعماً ومتبنياً لكل 
العقول المبدعة والمبتكرة لترك بصمة إيجابية 
سيكون لها عظيم األثر في النهوض بأنفسهم 
ومجتمعاتهم.. متمنياً لهم مزيداً من التميز 

واإلبداع في مسيرتهم العلمية.
وأكد سموه على أن الدورة السادسة لبرنامج 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء 
المجتمعي، جاءت استكمااًل للدورات السابقة 
والتي حققت نجاحاً ملحوظاً كان محل إشادة 
على المستوى المحلي والعالمي، بفضل الرؤية 

الطموحة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم 
اإلمارات«، الرامية إلى النهوض بالمجتمعات 
من خال ابتكار الحلول المتكاملة ومتابعة 
األداء العام والخطط التطويرية لتحقيق أهداف 

برنامج سموها النبيلة.
وأشار سموه إلى أن برنامج سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي هو 
برنامج استثنائي يعكس حرص »أم اإلمارات« 
الدائم على تفعيل دور أفراد المجتمع ككل، 
وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة 
لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات، 
والتي تقوم على مبدأ الريادة واالبتكار والتاحم 
المجتمعي والمسؤولية، األمر الذي يساهم في 
صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي 
عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من األفراد 
والمؤسسات، واالعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم 
وتقديرهم ودعمهم لما فيه من رفعة وسعادة 
ووالئهم  انتمائهم  وتعزيز  أوطانهم  وتقدم 
لمجتمعاتهم، مؤكداً على دور البرنامج المهم 
في االبتكار االجتماعي باعتباره المستقبل في 
حل التحديات االجتماعية ذات األولية وفرصة 

لتطوير حلول تستشرف المستقبل.
وفاز في الدورة السادسة لبرنامج سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء 

المجتمعي، عدد من المبدعين والمتميزين 
ضمن مجاالت وفئات البرنامج المتعددة، التي 
سلطت الضوء على الذكاء المجتمعي والتفاعل 
مع قضايا المجتمع وتحدياته وتحويلها إلى فرص 
للتطّور والتغيير نحو مستقبل أفضل، واالستجابة 
لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية 
عبر االستثمار الخاق لجميع اإلمكانات المتاحة 
وابتكار عاجات وحلول مجتمعية فعالة تسهم 
في االرتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.

وفيما يخص الفائزين.. فقد شمل التكريم 
عدداً من المبدعين والمتميزين الذين فازوا في 
فئات الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي 
وهي، فئة التميز الثقافي والفني واإلعامي، 
وفئة  المستقبل،  وتكنولوجيا  العلوم  وفئة 
المسؤولية المجتمعية، وفئة الجد والجدة 
واألب واألم المتميزين، وفئة مجال الجهات 
المبادرة بدعم ورعاية القضايا المجتمعية، وفئة 
المشروع المبتكر في الثقافة والفنون، وفئة 
األسرة الممتدة، وفئة األسرة المتطوعة، وفئة 

األسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم.
وتفصيًا.. ضمن فئة التميز الثقافي والفني 
واإلعامي والمخصصة لتكريم األفراد المثقفين 
والمتميزين، فاز محمد عبداللـه علي الكعبي، 

وفاطمة إبراهيم العامري.
وفاز بفئة السند المخصصة لألشخاص الذين 
دعموا أفراد أسرتهم وساعدوهم ورعوهم 
وتابعوا نجاحاتهم وتحملوا مسؤولياتهم الكاملة 
تجاههم، نالت شادية خلفان خصيف المركز 
األول. وفي فئة بناة المجتمع فاز عمر محمد 

أحمد النقبي بالمركز األول.
وفيما يخص فئة العلوم وتكنولوجيا المستقبل 
المتخصصة لتكريم األفراد المتميزين في االبتكار 
في المجاالت العلمية واالجتماعية والثقافية 
وتطوير األعمال، نال المركز األول عبدالعزيز 

علي عبداللـه عبدالعزيز الزريهي.
وضمن فئة المسؤولية المجتمعية المخصصة 
لتكريم األفراد المتميزين في مجال المسؤولية 
المجتمعية، حل بالمركز األول منار سعيد عبد 

الغفار الدسوقي.
 وضمن فئة رواد األعمال التي تسعى إلى 
تحفيز األفراد من رواد األعمال المالكين لشركات 
صغيرة أو متوسطة فاز الدكتور أحمد آل علي 

بالمركز األول.

وفي فئة الجد والجدة واألب واألم المتميزين 
من اإلماراتيين، تقديراً لجهودهم وتفانيهم 
األسرة  تماسك  الحفاظ على  ودورهم في 
والمجتمع وغرس قيم األخاق الحميدة والهوية 
الوطنية لدى أفراد األسرة والمجتمع، نال جائزة 
الجد المتميز السودي سليمان مبارك الدرعي، 
والجدة المتميزة عائشة عبدالرحيم علي، واألب 
المتميز عبداللـه راشد العود الظنحاني، واألم 

المتميزة نوال آل ناصر.
وعلى صعيد فئات الجهات المبادرة بدعم 
ورعاية القضايا المجتمعية.. حلت بالمركز 
األول »ألف للتعليم«.  وعن فئة المشروع 
المبتكر في الثقافة والفنون فاز مشروع »عين 

على الموصل«.
وعلى صعيد فئة األسرة الممتدة فازت 
أسرة أحمد حسن الحفيتي. وعن فئة األسرة 
المتطوعة نالت الجائزة أسرة مريم مصلح 
العرياني. وعلى صعيد األسرة المتميزة في 
آمنة  أسرة  فازت   .. الهمم  رعاية أصحاب 

عبدالرزاق محمد. وام

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. منصور بن زايد يقلد حمدان بن محمد »وسام أم اإلمارات«  

برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي يختتم دورته السادسة بتكريم الفائزين
حمدان بن محمد ومنصور بن زايد في صورة تذكارية مع الفائزين بحضور ذياب بن محمد بن زايد ومنصور بن محمد 

منصور بن زايد خالل تكريمه الفائزين 

منصور بن زايد يقلد حمدان بن محمد »وسام أم اإلمارات«

منح »وسام أم اإلمارات« لحمدان بن محمد يأتي 
تقديرًا لدوره وتكريمًا لجهوده في مختلف المجاالت

البرنامج يعكس حرص »أم اإلمارات« الدائم على تفعيل دور 
أفراد المجتمع وإشراكهم في إيجاد حلول لمختلف التحديات

الدورة السادسة استكمال لنجاحات الدورات 
السابقة بفضل الرؤية الطموحة للشيخة فاطمة
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عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي 
بنت  عهود  معالي  برئاسة  األول  اجتماعها 
خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي 
والمستقبل  رئيسة اللجنة، وحضور  معالي 
عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل 

عن بعد، نائب رئيس اللجنة.
 واستعرضت اللجنة خال االجتماع، ١٠ 
مشاريع تحولية لتعزيز التكامل والجاهزية 
الحكومية،  الرقمية  والخدمات  والتنافسية 
وأفكاراً تطويرية للمنظومة الرقمية الحكومية، 
وسبل دعم الجيل الرقمي الجديد من الخدمات 
الحكومية الذكية، وناقشت أهمية تكامل األنظمة 
لتسهيل وتسريع التحول الرقمي، ودور التحول 
الرقمي في تعزيز إنتاجية الحكومة ورفع كفاءة 

الموارد البشرية، وتسريع اإلنجاز.
 شارك في االجتماع سعادة ماجد المسمار 
مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة 
الرقمية، وسعادة محمد الكويتي رئيس األمن 
السيبراني لحكومة دولة اإلمارات، وسعادة ليلى 
السويدي مدير عام الهيئة االتحادية للموارد 
البشرية الحكومية باإلنابة، وسعادة محمد 
بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة 
دولة اإلمارات، وسعادة مريم األميري وكيل 
الوزارة المساعد لشؤون اإلدارة المالية في 
وزارة المالية، وسعادة محمد الزرعوني نائب 
المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة 
تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية، وسعادة 
د. حميد راشد المحرزي مدير إدارة الشؤون 

القانونية في الهيئة أمين عام اللجنة.
 وأكدت عهود الرومي أن التكامل وتعزيز 
أسس  تمثل  الرقمية  والتنافسية  الجاهزية 
النموذج الجديد للتحول الرقمي في حكومة 
دولة اإلمارات، وأن التحول الرقمي والجاهزية 
الرقمية للحكومة يشكان محوراً لتوجهات 
القيادة ومبادرات الحكومة لترجمة المبادئ 
العشرة في الخمسين الجديدة، ومحاور رؤية 
»نحن اإلمارات ٢٠٣١« التي أطلقها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، خال االجتماعات السنوية لحكومة 
اإلمارات، والتي تسعى للوصول بالدولة إلى 
أفضل 5 دول عالميًا في مؤشري التنافسية 
الرقمية، والحكومة الذكية، وأفضل ٣ دول 
عالميًا في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية.

وقالت رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي 
الحكومي إن أعضاء اللجنة استعرضوا خال 
االجتماع، ١٠ مشاريع تحولية هادفة لتحقيق 
الريادة في الخدمات الرقمية لتسهيل حياة 
الناس، وتعزيز التكامل والتنافسية والجاهزية 
الرقمية للحكومة، وناقشوا أولويات التحول 

الرقمي الحكومي التي تشمل الكفاءة واالستثمار 
األمثل للموارد، ورقمنة األعمال الحكومية، 
الحكومية،  الرقمية  وتعزيز ترابط األنظمة 
وبناء القدرات الرقمية وتحديث المهارات 
المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل 
على تسريع التحول الرقمي، بما يسهم في 
رفع مستويات الكفاءة واإلنتاجية الحكومية.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة  صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول 
الرقمي الحكومي، برئاسة  معالي عهود بنت 
خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي 
والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء 
وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي 
وتطبيقات العمل عن بعد نائبًا لرئيس اللجنة، 
لتتولى مهام اإلشراف على حوكمة وتطوير 
المنظومة الرقمية للخدمات واألعمال والعمليات 
الحكومية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة 
والمواءمة الرقمية بين المشاريع واألنظمة 
الرقمية في الجهات االتحادية، ورفع كفاءة 
استخدامها للبنية التحتية واألصول الرقمية. وام

أكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
ــي  ــد دب ــي عه ــوم، ول ــن راشــد آل مكت ب
رئيــس المجلــس التنفيذي، أن دبي تواصل 
ترســيخ مكانتهــا كشــريك مؤثــر فــي قيادة 
التحــول الرقمي العالمي وكذلك في مجال 
االبتــكار والتطوير ضمن مختلف المجاالت 
ــك قطــاع التشــييد  ــي ذل ــة بمــا ف التنموي
والبنــاء والــذي يعــد مــن أهــم القطاعــات 
الحيويــة الداعمــة لبرامج وخطــط التنمية، 
ولدوره المحوري في إرســاء البنى التحتية 
التي تشــكل عماد المشاريع التنموية حول 
العالــم، وركيــزة أساســية مــن ركائــز تلبية 
متطلبــات التنمية االقتصادية المســتدامة. 
جــاء ذلــك خــال زيــارة ســموه  أمــس، 
 5 The Big ”ــار ــة الكب ــرض »الخمس لمع
الحــدث األكبــر في مجــال التشــييد والبناء 
في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي 
تختتم فعاليات دورته الـ٤٣ اليوم بمشاركة 
٢٠٠٠ شــركة مــن ٦٠ دولــة حــول العالــم 
مــع ٢٠ جناحــًا وطنيــًا، مســتقطبًا عشــرات 
اآلالف مــن الــزوار المتخصصين في مجال 

البناء والتشــييد.
ــذي  ــدث ال ــة الح ــموه بأهمي ــّوه س ون
يجمــع كبــرى الشــركات العالميــة العاملــة 
ــاء، فــي وقــت  فــي مجــال التشــييد والبن
يتوســع فيــه العالم فــي توظيــف التقنيات 
المتطورة في تشييد األبنية الذكية، واتباع 

معاييــر الحفــاظ على البيئة، مؤكدًا ســموه 
حــرص دبــي علــى أن يكــون لهــا إســهامها 
الواضــح فــي تطويــر هــذا القطــاع أســوة 
بريادتهــا فــي مختلــف المجــاالت التنموية 
وبمــا يرقــى إلــى تطلعاتهــا لتبــوء مكانــة 
ــة  ــر عالمي متقدمــة فــي اســتحداث معايي
ــع  ــاون م ــة بالتع ــم األبني ــدة لتصمي موح

الجهــات الدوليــة المتخصصــة.
وتفقــد ســمو ولــي عهــد دبــي، خــال 
جولــة رافقــه خالهــا ســعادة هال ســعيد 
المــري، رئيس ُســلطة مركز دبــي التجاري 
ــركات  ــة الش ــن أجنح ــددًا م ــي، ع العالم
العربيــة واإلقليميــة والعالميــة المشــاركة 
فــي المعــرض، حيــث اطلــع ســموه علــى 
أحــدث التقنيــات المســتخدمة فــي قطــاع 

ــركات  ــه الش ــا تقدم ــاء وم ــييد والبن التش
تقنيــة  حلــول  مــن  الكبــرى  العالميــة 
ــوي، بمــا  ــة فــي هــذا القطــاع الحي حديث
فيهــا تقنيــات التصميــم والبنــاء والمعمــار 
الذكي وصيانة المساحات الخضراء وحلول 
الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها 

مــن متطلبــات البنــاء الذكــي.
وفــي ختــام الزيــارة أثنــى ســمو ولــي 
عهــد دبــي علــى التطور المســتمر لمعرض 
الخمسة الكبار والذي تظهره أعداد ونوعية 
المشاركات العالمية، وتنامي دور المعرض 
عبــر دوراتــه المتعاقبــة كفرصــة نموذجية 
للمختصيــن بقطاع التشــييد والبناء وضمن 
ــى  ــوف عل ــاء والوق ــة للق ــه المختلف أفرع
مســتجدات هــذا المجــال وتبــادل األفــكار 
حول ســبل إنجاح مشاريعه خال المرحلة 

لمقبلة. ا
ويضــم الحدث ســتة معــارض متخصصة 
تغطــي منظومــة القطاع بالكامــل، وتجمع 
أبــرز المهندســين المعماريين والمصممين 
وواضعــي المواصفــات في منطقة الشــرق 
 5 The Big األوســط، كما يحتضن معرض
لعــام ٢٠٢٢ سلســلة من القمم والجلســات 
الحواريــة التخصصية والعــروض التقديمية 
حــول أبرز الموضوعــات المتعلقة بالقطاع 
والمحفــزة علــى اعتمــاد الحلــول التقنيــة 

وتعزيز االســتدامة. وام

اللجنة العليا للتحول الرقمـي الحكـومي تستعرض 10 مشاريع لتعزيز التكامل والجاهزية الرقمية   

خالل زيارته لمعرض الخمسة الكبار 2022 
حمدان بن محمد: دبي شريك مؤثر في قيادة التحول 
الرقمي العالمي واالبتكار بمختلف المجاالت التنموية

عهود الرومي خالل ترؤسها االجتماع بحضور عمر العلماء

حمدان بن محمد خالل زيارته المعرض

شاركت سعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة 
لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم 
لدى جامعة الدول العربية، في اجتماع كبار 
المسؤولين بالجامعة العربية لدعم الصومال في 
مواجهة أزمة الجفاف، الذي عقد بمقر األمانة 
العامة، وبرعاية مشتركة مع األمم المتحدة.

حضر االجتماع ممثلو المنظمات اإلغاثية 
العربية ومنظمات وهيئات األمم المتحدة 
المعنية بالعمل اإلغاثي واإلنساني لتنسيق 
خطط عملها وتحركاتها لمعالجة الوضع الغذائي 
المتفاقم في الصومال، ومعالي أحمد أبوالغيط 
األمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد عبد 
الرحمن عبدالشكور مبعوث رئيس جمهورية 
الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود للشؤون 
اإلنسانية والجفاف، والسيد آدم عبد المولى 
نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
للصومال - المنسق المقيم ومنسق الشؤون 

اإلنسانية للصومال.
وأكدت سعادة سفيرة اإلمارات في كلمة لها 
خال الجلسة االفتتاحية دعم دولة اإلمارات 
للصومال لتجاوز األزمة اإلنسانية التي يمر 

بها، حيث قامت الدولة وبالتعاون مع هيئة 
إدارة الكوارث الصومالية منذ سبتمبر الماضي 
بتوزيع اإلمدادات اإلغاثية على السكان في 
المناطق األكثر تضررا بالجفاف، للمساهمة 
في توفير االحتياجات الضرورية لحوالي 5.٢ 
مليون شخص تضرروا من الجفاف، مشيرة إلى 
أن دولة اإلمارات ومنذ عام ٢٠١7 قدمت ما 
يزيد عن ٦٢٩ مليون درهم لدعم الصومال، 
القرن األفريقي  والذي يعد من أكثر دول 

تأثرا بالجفاف.
من جانبه أكد معالي أبو الغيط أن دعوة 
جامعة الدول العربية الجتماع نابعة من قلق 
عميق يعتري الوطن العربي والمجتمع الدولي 
بمحنة الشعب الصومالي الشقيق في ظل 
التي تعد األسوأ من نوعها،  الجفاف  أزمة 
والناجمة عن عدم هطول األمطار لخمسة 
مواسم متتالية والتي أثرت على نحو ٨ مايين 
شخص أي ما يعادل نصف السكان، أغلبهم 
من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية 

الحاد وخطر الموت.
وقال » هؤالء في حاجة ماسة إلى مزيد 

التي  الجفاف،  حالة  لمواجهة  الدعم  من 
ُتنذر بوقوع مجاعة مأساوية غير مسبوقة، 
لن تكون تكراراً للمجاعة التي وقعت عام 
٢٠١١ فحسب، بل قد تكون أسوأ بكثير إن 

لم نتحرك بالشكل المطلوب”.
ولفت معاليه إلى أن اإلحصاءات تشير 
إلى أن عدد األشخاص الذين يعيشون في 
ظروف ما قبل المجاعة أو الشبيهة بالمجاعة 
في الصومال قد زاد بنسبة خمسة أضعاف 
منذ بداية العام، محذرا من خطورة عمليات 
المستمرة، والصراع على  الداخلي  النزوح 
الموارد الشحيحة مما يهدد السلم واألمن 
المجتمعي والسياسي في الصومال على نحو 

بالغ الخطورة.
ودعا عبدالشكور الدول العربية ومنظمات 
وهيئات األمم المتحدة المعنية بالعمل اإلغاثي 
واإلنساني لسرعة التحرك والتدخل العاجل 
إلغاثة الشعب الصومالي جراء الوضع الكارثي 
المتفاقم في الصومال نتيجة أزمتي الجفاف 
ونقص الغذاء وهو األمر الذي ينذر بكارثة 

إنسانية كبيرة. وام

أعلنت مجموعة “إي إس جي ستاليونز 
اإلمارات” المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق 
المالية – ADX:ESG” الشركة الرائدة في 
مجال االستثمار والهندسة والخدمات اإلنشائية، 
وإحدى شركات “الشركة العالمية القابضة” 
)IHC(، عن خطتها للنمو االستراتيجي في 
قطاع إسكان الموظفين والعمال، مستهدفًة 
القيام بعمليات استحواذ جديدة قبل نهاية 

العام الجاري.
ستاليونز  جي  إس  “إي  خطوة  وتأتي 
عدد  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  اإلمارات”في 

الموظفين والعمال الذين تم تعيينهم للعمل 
في أبوظبي بشكل كبير خال األشهر الستة 
الماضية،بالتزامن مع التخطيط للمزيد من مشاريع 

البناء والبنية التحتية الجديدة في العاصمة.
ستاليونز  جي  إس  “إي  شركة  وتتطلع 
اإلمارات”إلى زيادة كفاءتها في جميع قطاعات 
األعمال بعد األداء الملفت في الربع الثالث 
من هذا العام،ومع أرباح بلغت ١٠٣مليون 
لوحدات  القوي  األداء  ثمار  وجني  درهم، 

أعمالها وشركاتها.
علي  سهيل  مطر  قال  السياق،  هذا  في 
إس  “إي  إدارة  مجلس  رئيس  اليبهوني، 
جيستاليونز اإلمارات”من المتوقع أن يشهد قطاع 

إسكان الموظفين والعمال نمواً قوياً في العام 
المقبل، حيث تشهد العاصمة إنطاقة جديدة 
للعديد من المشاريع الضخمة. إن اإلستثمار 
في إسكان الموظفين والعمال هو أمر بالغ 
األهمية لخطتنا في النمو وللمساهمين أيضاً. 
لقد أوشك فريق”إي إس جي”على االنتهاء من 
تحديد عدٍد من فرص االستحواذ الممكنة والتي 
ُتقدر بمايين الدوالرات ضمن هذا القطاع، 
وسُنعلن عن مزيد من التفاصيل مع اقترابنا 

من موعد توقيع الصفقة”.
وتتطلع “إي إس جي ستاليونز اإلمارات”إلى 
تطوير محفظتها الحالية إلسكان الموظفين 

والعمال قبل نهاية عام ٢٠٢٣.

احتضنــت العاصمــة أبوظبــي اإلطــاق 
الرســمي لإلعــان العربــي لمناهضة جميع 
أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة 

إماراتيــة وعربية ودولية واســعة.
تــرأس هــذه الفعاليــة رفيعة المســتوى 
ــن تحــت  ــى مــدى يومي ــي عقــدت عل الت
عنــوان »اإلعــان العربــي لمناهضة جميع 
أشــكال العنــف ضــد المــرأة والفتــاة بيــن 
النــص وســبل التنفيــذ« معالــي حصــة بنت 
عيســى بوحميــد وزيــرة تنميــة المجتمــع، 
وســعادة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، األمين 
العــام المســاعد للشــؤون االجتماعيــة فــي 

جامعــة الــدول العربيــة.
ــورة  ــعادة ن ــة س ــا حضــرت الفعالي كم
الســويدي، األمينة العامة لاتحاد النســائي 
العــام، وممثلــون عــن االتحــاد األوروبــي 
ومجلــس أوروبــا ولجنــة األمــم المتحــدة 
المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــب  ــز ضــد المــرأة »ســيداو« ومكت التميي
حقوق اإلنســان في مجلــس التعاون لدول 

الخليــج العربيــة.
وتخلــل الفعاليــة افتتــاح معــرض صــور 
حــول مناهضــة العنف ضد المــرأة والفتاة 
وإضــاءة المبانــي باللــون البرتقالــي احتفاء 
ــف ضــد  ــًا لمناهضــة العن ــة ١٦ يوم بحمل

المرأة.
ــة  ــي كلم ــد، ف ــي بوحمي ــدت معال وأك
افتتحــت بهــا الفعاليــة، أن إطــاق اإلعان 
ــرأة  ــد الم ــف ض ــة العن ــي لمناهض العرب
والفتــاة مــن أبوظبــي يعكــس جهــود دولة 
ــرأة وتحســين  ــن الم ــي تمكي ــارات ف اإلم

مكانتهــا المجتمعيــة.
وأضافــت أن إطــاق هــذا اإلعان يمثل 
التزامًا مستدامًا على مستوى دولنا العربية 
لتبنــي اســتراتيجيات مــن شــأنها معالجــة 
مشــكلة العنف ضد المــرأة وتحقيق األمن 
واألمــان والرفاه والرخاء والتقدم والســام 

فــي مجتمعنا.
وقالــت معاليهــا إن القضــاء على العنف 
ضــد المــرأة والفتــاة هــو أحــد التحديــات 
ــا،  ــدي له ــب التص ــي يتوج ــة الت األخاقي
فحقوق المرأة من حقوق اإلنسان وحقوق 
اإلنســان هــي حقــوق المــرأة، والعنــف ال 
يدمــر حيــاة النســاء ويقســم المجتمعــات 
فحســب بــل يقــوض أيضــًا جهــود التنميــة 
وبنــاء مجتمعــات عادلــة وآمنة ومســالمة.

 من جهتها هّنأت سعادة أبوغزالة دولة 
اإلمــارات باحتفالهــا بعيــد االتحــاد الحادي 
والخمســين.. متمنية لها مزيدًا من التقدم 
واالزدهــار واالســتقرار فــي ظــل قيادتهــا 
ــة  ــى أن هــذه الفعالي ــة إل الحكيمــة، الفت
تنعقــد خــال االحتفــال بعيــد االتحــاد مــا 
يشــير إلــى الــدور الرائــد لدولــة اإلمــارات 

فــي تعزيــز حقــوق المرأة.
وقالــت إن انعقــاد هــذه الفعاليــة هــو 
ــد  ــي الموح ــف العرب ــى الموق ــد عل تأكي
بمشــاركة األطــراف المعنيــة مــن هيئــات 
حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان 
وهيئات وطنية للمرأة ومنظمات المجتمع 

المدني ذات الصلة ووســائل االعام إدراكًا 
ألهميــة اشــراك جميــع األطــراف المعنيــة 
ــاء  ــد النس ــف ض ــرة العن ــة ظاه لمواجه
والفتيــات، وإيمانــًا بضــرورة اعتماد آليات 
قانونيــة فعالــة للوقاية والتصــدي والقضاء 

علــى العنــف ضــد المــرأة والفتــاة.
وأضافــت: »نثمــن بشــكل خــاص الدور 
الداعم ل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
ــة  ــام رئيس ــائي الع ــاد النس ــة االتح رئيس
المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة 
ــرية  »أم  ــة األس ــى لمؤسســة التنمي األعل
اإلمــارات« لدعمها تطور المــرأة اإلماراتية 

علــى المســتويات كافة«.
مــن جانبهــا، أكــدت ســعادة نــورة 
الســويدي، أن دولــة اإلمــارات قدمــت 
جهــودًا حثيثــة لمنــع العنــف ضــد المــرأة 
مســتندة إلــى مجموعــة مــن التشــريعات 
ــه  ــا كفل ــا م ــن ضمنه ــة م ــة الهام الوطني
ــن  ــاواة بي ــن المس ــي م ــتور اإلمارات الدس
ــن  ــل قواني ــب تعدي ــى جان ــين، إل الجنس
األحــوال الشــخصية، وكذلك صــدور قانون 
اتحادي خاص بالحماية من العنف األسري 

ــرة. خــال الســنوات األخي
وأوضحــت أن دولــة اإلمــارات تحتضــن 
فعاليــات اإلعــان العربــي لمناهضة جميع 
أشــكال العنــف ضد المرأة والفتــاة انطاقًا 
مــن اإليمــان الراســخ بــأن للمــرأة حقوقــًا 
ــن  ــن المســاس، وهــي م ــانية ال يمك إنس
يعــول عليهــا دائمــًا فــي تشــكيل مســتقبل 

مســتدام لألجيــال المقبلــة.
ــوزة  ــورة م ــت الدكت ــا، قال ــن ناحيته م
الشــحي، مديــر مكتــب اتصال هيئــة األمم 
المتحــدة للمــرأة لــدول مجلــس التعــاون: 
»إّن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد 
المــرأة يأتــي هــذا العــام والتــزال المايين 
مــن النســاء حول العالــم تعاني من العنف 
بصَوره وأشكاله المتنوعة«، مشيرة إلى أّن 

»حوالي ٤5% من الســيدات، ضمن بيانات 
لهيئــة األمــم المتحدة للمــرأة، أبلغن أنهن 
أو سيدات أخريات يعرفنهن تعرضن لصور 
مختلفــة مــن العنــف، كمــا أعربــت ســبع 
مــن بيــن كل عشــر نســاء عــن اعتقادهــن 
أن التعنيــف اللفظــي أو الجســدي من قبل 
الــزوج أو الشــريك أصبــح أكثــر انتشــارًا، 
وهــو مــا يعنــي أننا ال نــزال بحاجــة لمزيد 
ــف  ــة لمناهضــة العن ــود الدولي ــن الجه م
ــا  ــي، وأنن ــوع االجتماع ــى الن ــي عل المبن
فــي حاجــة إلــى إعــادة تعريــف وتحديــد 
دقيــق للعنــف وأســبابه وممارســيه حتــى 
ــبة  ــوات المناس ــاذ الخط ــن اتخ ــن م نتمك
لمحاســبة مرتكبيــه وتجفيــف منابعه ومن 

ثــم القضــاء عليه«.
شــارك فــي الجلســة االفتتاحيــة كل من 
ــوض الســامي  ــة المف ــدى الناشــف، نائب ن
لحقــوق اإلنســان مفوضــة األمــم المتحــدة 
ــد  لحقــوق اإلنســان، وســعادة طــال خال
المطيــري، رئيــس اللجنــة العربيــة الدائمة 
لحقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية، 
ــة  ــة التنفيذي وســعادة روال دشــتي، األمين
ــي  ــة لغرب ــة واالجتماعي ــة االقتصادي للجن
ــو  ــا مات آســيا »اإلســكوا«، وســعادة إندري
ــدى  ــي ل ــاد األوروب ــفير االتح ــا، س فونتان
دولــة اإلمــارات، وســعادة آمنــة بوعيــاش، 
أميــن عــام التحالــف العالمي للمؤسســات 
الوطنية لحقوق اإلنســان، وســعادة سوزان 
ميخائيــل، المديــرة اإلقليميــة لهيئــة األمم 
المتحدة للمســاواة بين الجنســين وتمكين 
المرأة، وســعادة ريم السالم، مقررة األمم 
المتحــدة الخاصــة المعنية بمســألة العنف 
ضد النساء والفتيات، وسعادة نادية عيسى 
جفــون، نائب رئيــس لجنة الميثاق العربي 
لحقوق اإلنسان، وسعادة عبداهلل العجمي، 
مديــر مكتــب حقوق اإلنســان فــي مجلس 

التعــاون لــدول الخليــج العربية. وام

اإلمارات تشارك باجتماع الجامعة العربية لدعم الصومال 
في مواجهة أزمة الجفاف

استجابًة للنمو الحاصل في مختلف القطاعات 
»إي إس جي ستاليونز اإلمارات« توسع أعمالها في قطاع 

إسكان الموظفين والعمال من خالل استحواذ جديد

اإلمارات تحتضن اإلطالق الرسمي لإلعالن العربي 
لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة  

عهود الرومي: التكامل وتعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية 
أساس النموذج الجديد للتحول الرقمي في حكومة اإلمارات

المعرض األكبر في   
مجال التشييد والبناء 

بالمنطقة يستقطب 2000 
شركة من 60 دولة مع 

20 جناحًا وطنيًا

أبوظبي - الوطن

ــي خليفــة شــاهين المــرر،  ــرأس معال ت
ــة  ــد دول ــاء وف ــة، أمــس األربع ــر دول وزي
اإلمــارات إلى اجتماعــات المجلس الوزاري 
الـ١5٤ التحضيري الجتماع المجلس األعلى 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
فــي دورتــه الـــ٤٣، والــذي عقــد فــي مقــر 
ــة  ــي العاصم ــس ف ــة للمجل ــة العام األمان

الســعودية الريــاض.
وناقش المجلس الوزاري البنود المدرجة 
علــى جــدول األعمــال المتعلقــة بالــدورة 
٤٣ للمجلــس األعلى لمجلــس التعاون، في 
الشــؤون السياســية واالقتصادية والتنموية، 
ــة، والشــؤون العســكرية  واإلنســان والبيئ
واألمنية، والشــؤون التشــريعية والقانونية، 

ــة  ــات الازم ــرارات والتوصي ــذوا الق واتخ
بشــأنها التــي ســترفع إلى اجتمــاع أصحاب 

الجالــة والســمو قــادة الــدول األعضاء.
حضــر االجتمــاع وزراء خارجيــة دول 
مجلس التعاون، وبمشــاركة ســعادة الشيخ 
نهيان بن ســيف بن محمد آل نهيان، سفير 
الدولة لدى المملكة العربية السعودية.وام

انطالق أعمال االجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية في الرياض

نهيان بن سيف وخليفة المرر خالل االجتماع
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 أكــد معالي الدكتــور محمد مبارك جمعة 
ــن  ــة البحري ــم بمملك ــة والتعلي ــر التربي وزي
ــي  ــدان التعليم ــزاز المي ــى اعت ــقيقة عل الش
والتربــوي فــي المملكــة بالــدور الرائــد الذي 
تنهــض بــه جائــزة خليفــة التربويــة في نشــر 
ثقافــة التميــز محليــًا ودوليــًا، مشــيراً إلى أن 
التعليــم فــي مملكــة البحريــن يشــهد نهضــة 
مســتمرة فــي جميــع مجاالتــه بما يعــزز من 
ــى المســتوى  ــا عل ــة وريادته ــة المملك مكان

العالمي. 
وأشــاد معاليــه بالــدور الرائــد الــذي تقوم 
بــه جائــزة خليفــة التربويــة بدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة في دعم وتشــجيع اإلبداع 
ــوي فــي  ــكار والبحــث العلمــي والترب واالبت
ومســاهمتها  المختلفــة  التعليــم  مراحــل 
فــي اســتقطاب ونشــر الممارســات الدوليــة 
الناجحــة، مؤكــداً مســاندة مملكــة البحريــن 
لهــذه الجائــزة القيمــة، فــي إطــار التعــاون 

الوثيــق بيــن الدولتيــن الشــقيقتين.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال معاليــه أمــس 
وفــد األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة التربوية 
الــذي يــزور المملكــة حاليًا ويضــم الوفد كل 
مــن محمــد ســالم الظاهــري عضــو مجلــس 
األمنــاء، وأمل العفيفي األمين العام للجائزة، 
والدكتورة سعاد السويدي نائب األمين العام 
للجائــزة، والدكتور خالد العبــري، والدكتورة 
جميلة خانجي، وحميد إبراهيم أعضاء اللجنة 

التنفيذية للجائزة . 
وخــال اللقاء قــال محمد ســالم الظاهري 
: يســعدنا اليــوم كوفد األمانــة العامة لجائزة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول ــة التربوي خليف
المتحــدة أن نكــون فــي زيــارة عزيــزة علــى 
قلوبنــا لمملكــة البحريــن الشــقيقة التي ُنكن 
لهــا كل المحبة والتقديــر، ونتوجه إلى جالة 
ــك  ــة مل ــن عيســى آل خليف ــك حمــد ب المل
مملكة البحرين، معبرين عن اعتزازنا وفخرنا 
بالعاقات األخوية التي تربط جالته بصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل«، وهــي عاقات تضرب 
بجذورهــا العريقــة فــي عمــق التاريــخ بيــن 

قيادتي وشــعبي بلدينا الشــقيقين. 
ــزة  ــزاز الجائ ــى اعت ــري عل ــد الظاه وأك
بمشــاركة وإســهامات األشــقاء فــي مملكــة 
البحرين الشقيقة في مختلف دورات الجائزة. 
ومــن جانبهــا اشــارت أمــل العفيفي خال 
اللقــاء إلى أن جائزة خليفة التربوية ســجلت 
منجــزات رائــدة فــي نشــر ثقافــة التميــز في 
ــًا،  ــًا ودولي ــًا وعربي ــوي محلي ــدان الترب المي

واطلقــت الجائــزة دورتهــا السادســة عشــرة 
فــي ســبتمبر الماضــي، هــذه الــدورة التــي 
تواكــب انطاقة التميــز لمنظومة التعليم في 
دولــة اإلمارات العربية المتحــدة، ونموذجها 
ــة  ــخ الهوي ــذي يرس ــم ال ــي التعلي ــد ف الفري
الوطنيــة، ويفتــح آفاقــًا واســعة علــى التطور 
العلمي واستشــراف المســتقبل وذلك برعاية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، وأخيــه 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، وإخوانهما 
أصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء المجلــس 

األعلــى لاتحــاد حــكام اإلمــارات.  
وقالت العفيفي : إن جائزة خليفة التربوية 

وبمتابعــة وتوجيــه من ســمو الشــيخ منصور 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــان نائ ــد آل نهي ــن زاي ب
الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة رئيــس مجلس 
أمنــاء الجائزة تطــرح في هذه الــدورة مجااًل 
عن الشــخصية التربويــة االعتبارية التي ُتكرم 
تقديــراً لجهودهــا فــي دعــم مســيرة التعليم 
والنهــوض بــه، كمــا شــهدت الــدورة الحاليــة 
أيضــًا تطويــراً فيمــا يتعلــق بلجــان التنســيق 
والتحكيــم بمــا يعــزز مــن مســيرة الجائــزة 

ويوطــد عاقتهــا بالميــدان التربوي. 
فــي  الجائــزة طرحــت  أن  وأوضحــت 
هــذه الــدورة ١٠ مجــاالت متضمنــة ١7 فئــة 
تشمل: الشخصية التربوية االعتبارية، ومجال 
جائــزة خليفة العالمية للتعليــم المبكر ) فئة 
البحوث والدراســات، وفئة البرامج والمناهج 

والمنهجيــات وطــرق التدريــس(، ومجــال 
التعليــم العــام )فئــة المعلــم المبــدع، وفئــة 
األداء التعليمــي المؤسســي(، ومجال التعليم 
العالــي ) فئــة األســتاذ الجامعــي المتميــز(، 
ومجــال أصحــاب الهمــم ) فئة األفــراد، وفئة 
المؤسسات والمراكز(، ومجال التعليم وخدمة 
المجتمــع ) فئــة المؤسســات، وفئــة األســرة 
اإلماراتيــة المتميــزة(، ومجــال اإلبــداع فــي 
تدريس اللغة العربية ) فئة األســتاذ الجامعي 
المتميــز(، ومجــال البحــوث التربويــة ) فئــة 
البحــوث التربويــة ، وفئــة البحــوث الخاصــة 
ــف  ــال التألي ــل(، ومج ــات أدب الطف بدراس
التربــوي للطفــل ) فئــة اإلبداعــات التربويــة 
(، ومجــال المشــروعات والبرامــج التعليميــة 
المبتكــرة ) فئــة األفــراد، وفئــة المؤسســات، 

وفئــة الطــاب ( . 
وثمنــت العفيفي جهود الميدان التعليمي 
فــي مملكــة البحريــن الشــقيقة منــذ انطاق 
مســيرة الجائــزة فــي العــام ٢٠٠7 حيــث 
ــزة مشــاركة  ــف دورات الجائ شــهدت مختل
ثريــة من مختلــف عناصر الميدان في مملكة 
البحرين الشقيقة وتصدر عدد منهم لمنصات 
التتويــج مشــير إلــى أن الجائــزة كرمــت منذ 
ــة  ــدورة الماضي ــى ال انطــاق مســيرتها وحت
عــدد)٤٨٠( فائــزاً وفائــزة علــى المســتويين 

ــي والعربي .  المحل
وأوضحت الدكتورة سعاد السويدي خال 
اللقــاء أن الجائــزة طرحــت وألول مــرة علــى 
مســتوى العالم مجال جائــزة خليفة العالمية 
للتعليــم المبكــر، ويترجــم هــذا المجــال مــا 

توليــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة من 
اهتمام ورعاية للطفولة المبكرة، ويشمل هذا 
المجال فئتين هما فئة البحوث والدراســات، 
وفئــة البرامج والمناهــج والمنهجيات وطرق 

التدريس . 
ــدف  ــال يه ــذا المج ــى أن ه ــارت إل وأش
إلــى إثــراء ثقافــة التميــز واإلبداع، وتشــجيع 
األبحــاث والدراســات، واكتشــاف وتقديــر 
التدريــس  وطــرق  والمنهجيــات  البرامــج 
المتطــورة، وتشــجيع المعلميــن المتميزين، 
وتفعيل دور المراكز والمؤسسات والشركات 
التعليميــة المختصــة فــي الطفولــة المبكــرة، 
وتكريم أفضل التجارب الشخصية، واالهتمام 
بمجــال أصحــاب الهمــم فــي مجــال الطفولة 
ــات  ــر أفضــل الدراس ــز نش ــرة، وتعزي المبك
وأنجــح الممارســات والمنهجيــات فــي مجال 
التعليم المبكر، وتعزيز المجاالت االجتماعية 
ــة  ــة واإلبداعي ــة والفكري ــة والذهني والبدني
والنفســية والمعرفيــة والعاطفيــة المختلفــة 
في ســنوات التعليم المبكر والطفولة، وإثراء 
برامــج التعليــم المبتكرة المتميــزة باألبحاث 
والدراســات والبرامــج والمناهج والمنهجيات 
وطــرق التدريس المتطورة في مجال التعليم 
المبكــر، وتحفيــز المعلميــن مبدعــو التغييــر 
مــن خــال أفضــل الممارســات واالبتــكار في 
مجــال التعليــم المبكــر، وتفعيــل وتشــجيع 
دور المراكــز والمؤسســات وشــركات التعليم 

المختصــة فــي مجــال الطفولــة المبكــرة . 
وقــدم الدكتــور خالــد العبري خــال اللقاء 
نبــذة تعريفيــة حــول المجــاالت المطروحــة 
وآليــات الترشــح لــكل مجــال منهــا، وقدمت 
الدكتــورة جميلــة خانجــي شــرحًا حــول عدد 
من المجاالت ومنها مجاالت البحوث التربوية 
، والمشــاريع والبرامــج التعليميــة المبتكرة، 
والتأليــف التربــوي للطفــل، وتطــرق حميــد 
إبراهيــم إلى اهتمام الجائزة بتدشــين أحدث 
التطبيقــات الذكيــة، وتوظيــف التكنولوجيــا 
المتطــورة فــي مختلف مراحــل األداء، حيث 
طورت الجائزة خال الفترة الماضية منظومة 
متكاملــة مــن التطبيقــات اإللكترونيــة الذكية 
التــي تعــزز التفاعــل بيــن الجائــزة ومختلــف 
ــًا  ــًا وعربي ــي محلي ــدان التعليم ــر المي عناص

 . ودوليًا 
ومــن ناحية أخرى قام وفد الجائزة بزيارة 
مركــز دراســات وكان في اســتقبالهم الدكتور 
ــذي  ــر التنفي ــداهلل المدي ــم العب حمــد إبراهي
للمركــز وعــدد مــن المســؤولين، وتــم خال 
ــرات والتعريــف برســالة  ــادل الخب ــاء تب اللق
وأهــداف الجائزة والمجــاالت المطروحة بها 

وآليات الترشــح .

التقى وفد األمانة العامة خالل زيارته الرسمية للمنامة
وزير التربية والتعليم بالبحرين: نعتز بإسهامات جائزة خليفة التربوية

أبوظبي – الوطن:

محمد مبارك جمعة: التعليم في البحرين 
يشهد نهضة شاملة لمواكبة المستقبل

سعاد السويدي: مجال جائزة خليفة العالمية 
للتعليم المبكر يترجم اهتمام الدولة بالقطاع

محمد الظاهري: اعتزاز بمشاركات التربويين 
في البحرين وتصدرهم لمنصات التتويج

أمل العفيفي: الجائزة كرمت 480 فائزًا 
وفائزة محليًا وعربيًا منذ انطالق مسيرتها

جانب من اللقاء 



العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م 08

اقتصاد

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- آمنة أحمد عبدالكريم علي أحمد، فاطمة أحمد عبدالكريم علي أحمد، 

محمد أحمد عبدالكريم علي أحمد
إلى المحكوم عليه: آمنة أحمد عبدالكريم علي أحمد

فاطمة أحمد عبدالكريم علي أحمد
محمد أحمد عبدالكريم علي أحمد

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
العربية  اإلمارات  الجنسية  السويدي،  غانم  بو  خليفة  محمد  خليفة  المنفذ 

المتحدة - في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 

الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٣5٣5٠٨٩٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال 
»١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCICIVS2022 /0007838 - مدني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - 
عبدالكريم مطر عبدربه الداعور

إلى المحكوم عليه: عبدالكريم مطر عبدربه الداعور
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
ورثة فهمي محمد الجرجاوي وهم: »١« سميرة عبدالنبي الجرجاوي، »٢« محمد 
فهمي محمد الجرجاوي، »٣« فادي فهمي محمد الجرجاوي، »٤« رامي فهمي محمد 
الجرجاوي، »5« رائد فهمي محمد الجرجاوي، »٦« منى فهمي محمد الجرجاوي، 
»7« خيرية فهمي محمد الجرجاوي، »٨« نبيلة فهمي محمد الجرجاوي، »٩« وفاء 

فهمي محمد الجرجاوي، - في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ٤٩٨٣٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال »١5« 
يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.

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

إخطار دفع في القضية
 رقم SHCEXCICIVS2022 /0006978 - مدني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية - طريق 
المستقبل الستقدام االيدي العاملة ومن يمثلها قانونًا

إلى المحكوم عليه: طريق المستقبل الستقدام االيدي العاملة ومن يمثلها قانونا
العنوان: عجمان - مقابل سوق السمك »خلف نستو هايبر ماركت« تحت البناية 
سوبر ماركت المرح - رقم مكاني ٤٣7٦٤١٠٩٨٦ هاتف رقم: ٠5٤٢٢٢55٢٠ - 

٠5٠ - ٠٤٩٢١٠٤٤5٦٦٦٦7٤٣٤
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ 
عبدالرحمن زينل ميرزا المازمي، الجنسية اإلمارات العربية المتحدة - في القضية 

المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١7٨٤٠٫٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه خال »١5« 
يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار. وفي حال تخلفك »م« عن ذلك فإن 

المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCIREA2022 /0005095 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: الشركة العربية للزيوت ذ م م، 
موزاليدهاران ناير كريشنان كوتي

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة« - في القضية 

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٦7١٦٠٦٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم 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 /0004635 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: حمد عبيد حمد حميد الشامسي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ محمد جابر أحمد بن جبر الشامسي، الجنسية اإلمارات العربية 

المتحدة - في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، 
ودفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١5٠٠٨5٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 

خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات 

التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.
محكمة التنفيذ المدنية

إعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية رقم
 AJCEXCIBOUNCE2022 /0004641 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المحكوم عليه: محمد يحيى داريانورد
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك دبي اإلسامي »شركة مساهمة عامة« - في القضية 

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

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف: ١٨١٣5٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال »١5« يومًا من تاريخ إعانك/ إعانكم 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 /0004584 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: تيكاند اندستريال تريدنج م م ح
مجهول محل اإلقامة

 - جيريبوتوال  راو  ناجيسوارا  جيريبوتوال  كريشنا  المدعي  بأن  نعلمكم 
الجنسية : الهند في الدعوى رقم ٢٠٢٢/7٤٠٤ دائرة اليوم الواحد العمالية 

الدائرة الثالثة.
قد رفع الدعوى المذكورة اعاه يطالب فيها : الزام المدعى عليها بسداد 

مبلغ وقدره ٨٠٠٦٠ درهم باالضافة الى الرسوم والمصاريف.
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٢/١٢/٢١ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية - مكتب رقم »مكتب 
مدير الدعوى رقم ١5« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد 
على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها 

مكتب الخدمات القضائيةأعاه - بوصفك مدعى عليه.

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

الدعوى رقم SHCFICILABMIN2022 /0007404 - عمالي »جزئي«

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: كريمه العسري
مجهول محل اإلقامة 

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/١5 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
- مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى« شخصيًا أو بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها 
كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام 
رقمها  المذكور  الدعوى  في  للنظر  النشر وذلك  تاريخ  من 

مكتب الخدمات القضائيةأعاه - بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0007102 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى : شركة أم أس أر أر للخدمات الفنية مجهول محل اإلقامة : إمارة 
دبي منطقة بورسعيد شارع االتحاد بناية الخيمة هاتف ٠5٠٣557٣٣٢

نعلمكم بأن المدعي »ة« / نجم الحق جيل الحق العنوان / محل اإلقامة: 
عنوانه إمارة دبي الخليج التجاري شارع برج خليفة برايم تور شقة ٢٨٠٩ 
مكاني:   info@nmlawyers.ae إلكتروني:  بريد   ٠٤٨٣٢١٢٣٤  : هاتف 
٢5٨٣٦٨٦٨7٩ رقم الهاتف: ٩7١5٠٣٦٣٠٦٣5 قد أقام الدعوى المذكورة 
أعاه للمطالبة بـ  المطالبة بندب الطب الشرعي بالشارقة لتوقيع الفحص 

الطب الشرعي علي المدعي وإثبات الحالة.
لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة دائرة األمور المستعجلة األولى 
محكمة الشارقة اإلتحادية صباح يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١ الساعة 
٠٨:٣٠ لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات وفي حالة عدم حضوركم 
اإلجراءات  ستباشر  المحكمة  فإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  إرسال  أو 

مكتب الخدمات القضائيةالقانونية في غيابكم.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة اإلتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICIINJ2022 /0007354  - مستعجل

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى : روهيت جويال ساتيا بال جويال      مجهول محل اإلقامة : خارج الدولة
نعلمكم بأن متظلم / أس ار ريسورسيز ش.م.ح - شركة شروق الشمس للنفط سابقًا، العنوان / 
 01B.01A.HE داخلي، قطعة رقم ميناء  بالحمرية،  الحرة  المنطقة  الشارقة،  إمارة  اإلقامة:  محل 
فاكس   ، رقم ٠٦5٢٦٤٨7٠  الشارقة، هاتف  ، ص ب ٤٢5٤٣   04G 10 رقم التأجير  مكاتب  مبنى 
٠٦5٢٦٤٨7١، متظلم / فيفك جويل سات بال جويل، العنوان / محل اإلقامة: إمارة الشارقة، المنطقة 
الحرة بالحمرية، ميناء داخلي، قطعة رقم 01B.01A.HE مبنى مكاتب التأجير رقم 04G 10 ، ص 
ب ٤٢5٤٣ الشارقة، هاتف رقم ٠٦5٢٦٤٨7٠ ، فاكس ٠٦5٢٦٤٨7١، متظلم / مؤسسة وردوك م.م.ح 
المنطقة  الشارقة،  العنوان / محل اإلقامة: إمارة  انتشال أجاروال »سابقًا شركة وردوك«،  لمالكها 
الحرة بالحمرية، ميناء داخلي، قطعة رقم 01B.01A.HE مبنى مكاتب التأجير رقم 04G 10 ، ص 
ب ٤٢5٤٣ الشارقة، هاتف رقم ٠٦5٢٦٤٨7٠ ، فاكس ٠٦5٢٦٤٨7١ قد أقام الدعوى المذكورة أعاه 
للمطالبة بـ      يلتمس المتظلمين من عدالة المحكمة الموقرة: أواًل : في الشكل: قبول التظلم 
شكًا ثانيًا: في الموضوع: إلغاء القرار الصادر في األمر على عريضة رقم ٨٢٩5 لسنة ٢٠٢٢م عرائض 
مستعجل بتوقيع الحجز التحفظي على منقوالت وحسابات المتظلمين واعتباره كأن لم يكن.   ثالثًا: 
إلغاء القرار الصادر بمنع المتظلم الثاني من السفر.  رابعًا: إلزام المتظلم ضده بالرسوم والمصاريف 
وأتعاب المحاماة. لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة دائرة االمر على عرائض - الدائرة األولى 
محكمة الشارقة اإلتحادية صباح يوم الثاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ الساعة ٠٨:٣٠ لتقديم ما لديكم 
من دفاع ومستندات، وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة 

مكتب الخدمات القضائيةستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة اإلتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICIGRIPET2022 /0008616 - التظلم من أمر على عريضة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: مؤسسة النجوم للزجاج واأللمنيوم لمالكها / رامي ناصر المصري
مجهول محل اإلقامة 

نعلمكم أن المدعيان ورثة المتوفى/ محمد جمال محمد يمين - هندي الجنسية وهم 
١- محمد يمين ابن زهور حسن - هندي الجنسية »والد المتوفي«، ٢- شاهين بارفين 

خورشيدة خاتون - هندية الجنسية »والدة المتوفي« قد أقاما الدعوى المذكورة أعام
ويطالبان فيها باآلتي : أواًل: قيد الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها مع إعان المدعى 
عليها بائحة الدعوى والمرفقات وفقا لألصول. ثانيًا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم 
بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 5٠٠٫٠٠٠ درهم »خمسمائة ألف درهم«، وذلك جبرًا لهم عن 
كافة األضرار المادية واالدبية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم مع إلزامهم 

بفائدة تأخيرية بواقع ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
ثالثًا: إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

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

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0006616 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: عبداهلل أحمد دخيل المشاقبة
مجهول محل اإلقامة 

بناًء على طلب المدعي »ة« / عبد العزيز أحمد على الشرهان النعيمي
وعنوانه / إمارة أبوظبي هاتف رقم ٠5٠55٣٣٩٨7 رقم الهاتف: ٩7١5٠55٣٣٩٨7

الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٢/١٢/٢7 بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
رقم  مكتب   - المدنية  االبتدائية  المحكمة  االتحادية  الشارقة  محكمة 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٣« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خال مدة 
ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

مكتب الخدمات القضائيةرقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0003318 - مدني »جزئي«

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

بناء على طلب :: المدعي )ة( : سيراش احمد تهنيكارا تهينوتي
رمز التفويض : T6tzsb         وعنوانه / الشارقة ٠5٦5٦٩7٩٣7

F4BMMt : الى : المدعي عليه : منجره بورصه       رمز التفويض
وعنوانه / الشارقة الصناعية رقم ٣ شارع الخان شبرة رقم بي 7 ملك 

جمال احمد ٠5٠٨٠١٩٨٠ ٠55٨٢٢٠١٨١
 ،  ٢٠٢٢/١٢/١5 بتاريخ  والمقررة  المرئية  الجلسة  بحضور  مكلف  انت 
الساعة ١١:٠٠ والتي ستعقدها في محكمة الشارقه اإلتحادية دائرة دائرة 
اليوم الواحد العمالية الدائرة الرابعة عن بعد بواسطة االتصال المرئي 
https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/ عبر موقع وزارة العدل

eMeeting/search / بوابة الجلسات المرئية. شخصيا او بواسطة وكيل 
معتمد. او قم بمسح الرمز المبين ادناه بكاميرا الهاتف
EH00093823 : بيانات الجلسة :           رقم الجلسة

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

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن حضور جلسة باالتصال المرئي عن بعد
)SHCFICILABMIN2022/ 0006512( في القضية رقم

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليه: يوسف سالم عباس موسى
مجهول محل اإلقامة 

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٢٨ أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٨« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاه - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2022 /0003575  - تجاري »جزئي«

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

رحمن،  عبدول  موينكوتى  مارابويل  شمير  عليه:  المحكوم  إلى 
العنوان: ٩5٤٢٤٠٦

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١7 قد حكمت عليك هذه  بأنه  نحيطكم علمًا 
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاه لصالح محمد سليمان 
جابر بالتالي: بإلزام المعروض ضده بأن يؤدي للطالب مبلغ قدره 
أربعون ألف درهمًا فضًا عن الفائدة القانونية المستحقة بواقع 
5% سنويًا بدء من تاريخ إستحقاق كل شيك وحتى تمام الوفاء مع 

إلزام المعروض ضده بالرسوم والمصروفات.
حكمًا قابًا لاستئناف خال المدة القانونية ١5 يومًا اعتبارًا من 

اليوم التالي لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة عجمان 
االتحادية، المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم 

AJCFICICPL2022 /0002150 - أمر أداء

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المنفذ ضده / صقر محمد أحمد تشى الشحي
لصالح المنفذ له/ مصرف عجمان ش.م.ع

قررت المحكمة »دائرة التنفيذ« في القضية التنفيذية أعاه، إعامكم 
بأنه تم توقيع الحجز التنفيذي على العقار الموضح بياناته أدناه:

قطعة رقم »٠٢١٨« بمنطقة المويهات ٢ بإمارة عجمان. 
لذلك يتوجب عليكم مراجعة محكمة عجمان االبتدائية االتحادية 
قسم الحجوزات والبيوع خال سبعة أيام من تاريخ االعان في 

حال وجود أي إعتراض.
وفي حال تخلفكم عن الحضور في الميعاد والتاريخ المحدد فإن 

المحكمة ستباشر إجراءات البيع في غيابكم.
مدير الخدمات القضائية

اخطار بالحجز التنفيذي على العقار »نشرًا«
فى القضية التنفيذية رقم 839 لسنة 2021

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان اإلبتدائية االتحادية

إلى المدعى عليه: عبداهلل سالم جمعة ياقوت
باإلشارة إلى الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة دبي اإلبتدائية بتاريخ 
السيد/  المدعي  الدعوى أعاه، والمقامة من  ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ في 
غسان أسعد ناصر يوسف قزوح، ضد شخصكم في الدعوى المقامة.

بناءا عليه يدعوكم الخبير الحسابي المنتدب د/عبداهلل محمد العوضي 
المقرر إنعقادها يوم ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ عبر  الخبرة  لحضور جلسة 
اإلتصال المرئي عبر برنامج زووم. يمكنكم التواصل معنا من خال 

a.alawadhi@ufigures.ae :إرسال البريد اإللكتروني على

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 1862 لسنة 2022-16 تجاري جزئي – دبي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي المنتدب د/عبداهلل محمد العوضي

المـرفـوعة مـن : اإلمارات للزجاج ش.ذ.م.م
ضد : بي اس اي لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م

المدعى عليه : بي اس اي لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م )معلن بالنشر(
مدعوا لحضور إجتماع الخبرة الحسابية المقرر عقده الواحدة بعد الظهر

)٠١.٠٠( ظ - وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨ م وذلك عبر
برنامج ZOOM ) اجتماع عن بعد( ، كما يرجى إرسال كافة المستندات 

التي ترغبون في تقديمها للخبير.
salemoffice123@gmail.com : عبر اإليميل الرسمي للخبير

أو التواصل عبر التليفون : ٠5٨٩7٩٦٠٤٠
مرفق رابط اإلجتماع :
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76042129819?pwd=X5dAsi5vSGZ
v0zrNLHoFa6N6fzbeTH.1

Meeting ID: 760 4212 9819
Passcode: 8GuEGb

الخبير الحسابي والمصرفي / سالم محمد سالم بالعمى
رقم القيد: ١٤٤ - رقم الطرف اإللكتروني: ١55٨

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن بالنشر في القضية رقم )2078 /2022( تجاري 
جزئي – دبي لدى محكمة الشارقة اإلتحادية االبتدائية

إجتماع خبرة

بناًء على طلب مدعي / محمد عبدالرحيم كبير أحمد الجنسية / بنجاديش
إلى مدعى عليه / السندباد للمقاوالت الكهربائية والصحية الجنسية

مدعى عليه / اقبال حسين سوروف الدين الجنسية / بنجاديش
أو  اإلبتدائية شخصيًا  الخيمة  رأس  أمام محكمة  بالحضور  فأنت مكلف 
بواسطة وكيل معتمد عنك في الساعة ٠٩:٠٠ من يوم اإلثنين الموافق 
١٢-١٢-٢٠٢٢، لإلجابة على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع، 
وفي حالة تخلفك عن الحضور أو إرسال وكيل عنك في الوقت المحدد فإن 
المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا. تلتمس المدعيه من محكمتكم الموقرة : 
١- اصدار أمر باخراج المدعى »الشريك« من الرخصة »السندباد للمقاوالت 
الكهربائية والصحية« رقم الرخصة »١٣٤٠١«، ٢- تضمين المدعى عليهم 

الرسوم والمصاريف واألتعاب.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2022/164 - تجاري كلي

بناًء على طلب المحكوم له / راشد أحمد حافظ قارى محمد فريد 
الجنسية / باكستان

إلى المحكوم عليه / محمد ارسان اهلل دته الجنسية / باكستان
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ٠7-٠٨-٢٠٢٢ في القضية رقم ٢٠٢٢/١٤٣5٨ ، بإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره ١٤٩٤5٫٠٠ درهمًا شامًا الرسوم والمصاريف، 
وبما أن المحكوم له أعاه قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم 
المشار أعاه، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاه خال ١5 يوم التالي 
المحكمة ستتخذ بحقك  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2022/542 - التنفيذ المدني

بناًء على طلب المحكوم له / راشد أحمد حافظ قارى محمد فريد 
الجنسية / باكستان

إلى المحكوم عليه / عاء عبدالسميع عبدالعاطي بالي الجنسية / مصر
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ٢٠-١٠-٢٠٢٢ في القضية رقم ٢٠٢٢/١٩٣٦٠ ، بإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره ٣٦٢٩5٫٠٠ درهمًا شامًا الرسوم والمصاريف، 
وبما أن المحكوم له أعاه قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم 
المشار أعاه، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاه خال ١5 يوم التالي 
المحكمة ستتخذ بحقك  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2022/670 - التنفيذ المدني

بناًء على طلب مدعي / سعيده سلطان إبراهيم الجنسية / إثيوبيا
إلى مدعى عليه / عبدالرحمن عبدالهادي سراج الجنسية / إثيوبيا

فأنت مكلف بالحضور أمام محكمة رأس الخيمة اإلبتدائية 
 ٠٩:٠٠ الساعة  في  عنك  معتمد  وكيل  بواسطة  أو  شخصيًا 
لإلجابة   ،١-١٢-٢٠٢٢5 الموافق  الخميس  يوم  من  صباحًا 
على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع، وفي حالة 
تخلفك عن الحضور أو إرسال وكيل عنك في الوقت المحدد 

فإن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيًا. 

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

مدير دعوى

إعالن بموعد جلسة إدارة دعوى بالنشر رقم 
الدعوى: 2022/449 - أحوال شخصية

دائرة المحاكم - مكتب إدارة الخبراء
المدعي: السيد/ محمد نور الحق شفيق الرحمن
المدعى عليه االول : السيد/ لياقت صادق علي

المدعى عليه الثاني: السيد/ معاذ أبو حسين حسن محمد البلوشي
يتعين الحضور خال ساعات العمل الرسمية عبر نظام االتصال المرئي بدائرة 
محاكم رأس الخيمة - مكتب إدارة الخبراء رأس الخيمة لمقابلة الخبير 
المالي والمصرفي المذكور وإحضار كافة المستندات والوثائق التي تؤيد 
موقفكم في الدعوى رقم »١٣٨-٢٠٢٢« تجاري كلي وذلك يوم االربعاء 
الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا »١١:٠٠«، 
للحصول على رابط دخول الجلسة برجاء التواصل مع الخبير المنتدب 

hatem.e@courts.rak.ae :عبر الريد اإللكتروني المرفق

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الخبير المالي والمصرفي/ حاتم محمد االزغل

إعالن بالنشر للحضور أمام الخبير المالي والمصرفي دعوى 
رقم 2022/138 تجاري كلي محاكم رأس الخيمة

مكتب إدارة الخبراء

بناًء على طلب المحكوم له / راشد أحمد حافظ قارى محمد فريد 
الجنسية / باكستان

إلى المحكوم عليه / شاه نواز خان سمندر خان الجنسية / باكستان
ليكن معلومًا لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك 
حكمًا بتاريخ ٢5-٠7-٢٠٢٢ في القضية رقم ٢٠٢٢/١٣٤٩٠ ، بإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره ١٠٦75٫٠٠ درهمًا شامًا الرسوم والمصاريف، 
وبما أن المحكوم له أعاه قد تقدم لتنفيذ حكم وسجل بالرقم 
المشار أعاه، فأنت مكلف بتنفيذ ما جاء أعاه خال ١5 يوم التالي 
المحكمة ستتخذ بحقك  للتبليغ وفي حال تخلفك عن ذلك فإن 
اإلجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

قسم التنفيذ

 إخطار دفع بالنشر 
رقم الملف: 2022/544 - التنفيذ المدني



09العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد
العدد 3918 تاريخ 2022/12/08

إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-2705172 رقم

الضيافة،  لخدمات  النجوم  صياد  التجاري  باالسم 
كما  الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء 

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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
قادة المستقبل لالستشارات وتنمية الموارد البشرية ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1147645  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعادة سالم محمد حمد بالركاض العامرى 
تعديل النسبة / إضافة ريم سمير احمد العاني من شريك 49% الى مالك %100 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ قادة المستقبل لالستشارات وتنمية الموارد 

البشرية ذ.م.م
 FUTURE LEADERS FOR CONSULTANCY AND HUMAN

 RESOURCE DEVELOPMENT. L.L.C
- شركة  البشرية  الموارد  وتنمية  لالستشارات  المستقبل  قادة   / إلى 

الشخص الواحد ذ م م
 FUTURE LEADERS FOR CONSULTANCY AND HUMAN
RESOURCE DEVELOPMENT - 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الفا لألعمال الفنية

رخصة   رقم:  CN-4042591  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عبيد حميد مطر 

دليوى المنصورى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد سالم حسين 

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3918 تاريخ 2022/12/08
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 
 CN-4419521 رقم

باالسم التجاري ايه ام اي جيت لالعالن والدعاية - 
شركة الشخص الواحد ذ م م، بإلغاء طلب تعديل 

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

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

 PF2884- -نعلن نحن صيدلية فيتاكير –أبوظبي
بطلب إلغاء العمل في الضمان الصحي حيث أنه 
اليوجد لدينا اي اتفاق او تعامل او حساب او 
مستحقات مع اي من شركات التأمين الصحي. 
فعلى كل من له حق اإلعتراض على هذا اإلعالن 
البريد  مراجعة دائرة الصحة او مراسلتنا على 

Vita_care@yahoo.com اإللكتروني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن إللغاء العمل بالضمان الصحي

إعالن

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٣٠٦٠٦، المنذر: بنك دبي اإلسامي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
رقم  بوكالة  عبدالحميد  زكي  علي  زكي  ويمثله/   ٢٠١٨/١/٢٤٦٠77 رقم:  بتوثيق  القانونية 
MOJAU-2022- 0077304 العنوان: إمارة دبي - ديرة - شارع بورسعيد - بناية بنك دبي 
اإلسامي -  هاتف رقم ٠٤٢٠75٨٤٩ ورقم الفاكس: ٠٤/٢٩٤٨١٩٤ ص.ب: ١٠٨٠ دبي،  ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة - قصباء - شارع كورنيش 
الخان- بناية برج الهند - الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: 55٠5٦77/٠٦ - 

فاكس: ٠٦/7٨55٠57 متحرك: ٠5٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد اإللكتروني ... 
بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية

المنذر إليه: محمد نبيل محمد حسين لشكريه العنوان: اإلمارات - إمارة الشارقة - القاسمية 
- السبخة - بجوار نادي الشعب - فيا رقم ٠٦ هاتف: ٠5٢7٠٠٦575

حيث أنه بتاريخ ٢٠١7/٠7/٣١ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر إليه على عقد تمويل لصالح 
المنذر إليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ ٦٩5٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شامًا مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ١٢7٦ درهم شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًا - وذلك بإجمالي مبلغ »7٦5٤٢«

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٣٠٦٠٦«، حتى 
تاريخه - وذلك بخاف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فإن المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٣٠٦٠٦ درهم«، وذلك خال مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االعان واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه - وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ األخرى طبقًا لقانون المعامات المدنية والتجارية، 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى. علمًا بأن المنذر »بنك دبي اإلسامي« غير مسؤول عن 

المتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة أثناء تنفيذ اإلجراءات.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إخطار عدلي رقم 2022/21955

السيارة
فورد فوكس - أسود ٢٠١٦

 اللوحة 
٢ / 7٩575

اإلمارة 
الشارقة

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٣٦5٩٩، المنذر: بنك دبي اإلسامي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
رقم  بوكالة  عبدالحميد  زكي  علي  زكي  ويمثله/   ٢٠١٨/١/٢٤٦٠77 رقم:  بتوثيق  القانونية 
MOJAU-2022- 0077304 العنوان: إمارة دبي - ديرة - شارع بورسعيد - بناية بنك دبي 
اإلسامي -  هاتف رقم ٠٤٢٠75٨٤٩ ورقم الفاكس: ٠٤/٢٩٤٨١٩٤ ص.ب: ١٠٨٠ دبي،  ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة - قصباء - شارع كورنيش 
الخان- بناية برج الهند - الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: 55٠5٦77/٠٦ - 

فاكس: ٠٦/7٨55٠57 متحرك: ٠5٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد اإللكتروني ... 
بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية

المنذر إليه: عمر أحمد الرشيد الحراكي، العنوان: اإلمارات - إمارة الشارقة - الخان - شارع 
المجاز - مبنى مطعم المجلس - شقة رقم ٨٠٢ - هاتف: ٠555١7٢١7٢

حيث أنه بتاريخ ٢٠١7/٠٣/٣٠ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر إليه على عقد تمويل لصالح 
المنذر إليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ ٨5٠٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل شامًا مبلغ الفائدة المتفق عليها على 
أقساط بواقع مبلغ ١٣٦١ درهم شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًا - وذلك بإجمالي مبلغ »١٠٢٠٠٠«

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل- اال ان المنذر اليه 
لم يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٣٦5٩٩«، حتى 
تاريخه - وذلك بخاف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فإن المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٣٦5٩٩ درهم«، وذلك خال مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االعان واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه - وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ األخرى طبقًا لقانون المعامات المدنية والتجارية، 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى. علمًا بأن المنذر »بنك دبي اإلسامي« غير مسؤول عن 

المتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة أثناء تنفيذ اإلجراءات.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

 إخطار عدلي رقم 2022/21624 

السيارة
هايونداي سانتافي - أسود ٢٠١٤

 اللوحة 
٣ / 57٩٦٠

اإلمارة 
الشارقة

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٤٠٠7٤ درهم، المنذر: بنك دبي اإلسامي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
رقم  بوكالة  عبدالحميد  زكي  علي  زكي  ويمثله/   ٢٠١٨/١/٢٤٦٠77 رقم:  بتوثيق  القانونية 
MOJAU-2022- 0077304 العنوان: إمارة دبي - ديرة - شارع بورسعيد - بناية بنك دبي 
اإلسامي -  هاتف رقم ٠٤٢٠75٨٤٩ ورقم الفاكس: ٠٤/٢٩٤٨١٩٤ ص.ب: ١٠٨٠ دبي،  ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة - قصباء - شارع كورنيش 
الخان- بناية برج الهند - الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: 55٠5٦77/٠٦ - 

فاكس: ٠٦/7٨55٠57 متحرك: ٠5٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد اإللكتروني ... 
بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية

المنذر إليه: عبدالرحمن حامد المقداد، العنوان: اإلمارات - إمارة أبوظبي - منطقة الفاح - 
شارع الفاح الرئيسي - فيا حامد المقداد ١/١٢/٤١ -  هاتف: ٩7١5٠5٤٦٦٤١٤

حيث أنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢5 تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر إليه على عقد تمويل لصالح 
المنذر إليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ ٨٢٠٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل على أقساط بواقع مبلغ ١٢5٤ درهم 
شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًا - وذلك بإجمالي مبلغ »١٠٠٠٠٠ درهم«

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل - اال ان المنذر اليه لم 
يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٤٠٠7٤ درهم«، حتى 
تاريخه - وذلك بخاف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فإن المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٤٠٠7٤ درهم«، وذلك خال مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االعان واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه - وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ األخرى طبقًا لقانون المعامات المدنية والتجارية، 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى. علمًا بأن المنذر »بنك دبي اإلسامي« غير مسؤول عن 

المتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة أثناء تنفيذ اإلجراءات.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إخطار عدلي رقم 2022/21625

السيارة
هوندا سيفيك - ٢٠١5 - أبيض

 اللوحة 
٣٩٨ / ١٦5٣

اإلمارة 
أبوظبي

صنف اللوحة 
خصوصي

المخطر/ زكي علي زكي عبدالحميد

مطالبة بمبلغ ٣٠٤٨٠ درهم، المنذر: بنك دبي اإلسامي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات 
رقم  بوكالة  عبدالحميد  زكي  علي  زكي  ويمثله/   ٢٠١٨/١/٢٤٦٠77 رقم:  بتوثيق  القانونية 
MOJAU-2022- 0077304 العنوان: إمارة دبي - ديرة - شارع بورسعيد - بناية بنك دبي 
اإلسامي -  هاتف رقم ٠٤٢٠75٨٤٩ ورقم الفاكس: ٠٤/٢٩٤٨١٩٤ ص.ب: ١٠٨٠ دبي،  ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية الكائن بالشارقة - قصباء - شارع كورنيش 
الخان- بناية برج الهند - الطابق ١١ مكتب رقم ١١١٢ & ١١١٣- تليفون: 55٠5٦77/٠٦ - 

فاكس: ٠٦/7٨55٠57 متحرك: ٠5٠/٢٢٣١٢٢٤ البريد اإللكتروني ... 
بوكالة مكتب الثقة للمحاماة واالستشارات القانونية

المنذر إليه: حسن جمعه عبداهلل حسن آل علي، العنوان: اإلمارات - إمارة دبي - منطقة 
البرشاء - بناية شارقة شقة رقم ٤٠١،  هاتف: ٩7١5٠٦١٣٠٠٣١

حيث أنه بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٣٠ تم التوقيع فيما بين المنذر والمنذر إليه على عقد تمويل لصالح 
المنذر إليه قرض تمويل السيارة 

بمبلغ ١5٣٠٠٠ درهم على أن يتم سداد عقد التمويل على أقساط بواقع مبلغ ٣٠5٩ درهم 
شهريًا ولمدة ٦٠ شهرًا - وذلك بإجمالي مبلغ »١٨٣5٢٤ درهم«

وحيث قام المنذر بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية بموجب عقد التمويل - اال ان المنذر اليه لم 
يقم بسداد ما عليه من التزامات تعاقدية حتى ترصد بذمته مبلغ وقدره »٣٠٤٨٠ درهم«، حتى 
تاريخه - وذلك بخاف ما يستحق من فوائد وغرامات ومصاريف قانونية وتعاقدية تستحق 
بعد ذلك التاريخ. وعليه، فإن المنذر يخطر المنذر إليه بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته 
وقدره »٣٠٤٨٠ درهم«، وذلك خال مدة سبعة أيام من تاريخ هذا االعان واال سيضطر المنذر 
التخاذ كافة االجراءات القانونية ضد المنذر اليه - وذلك بما فيها اجراءات الحجز والبيع والتنفيذ 
العيني والجبري وكافة إجراءات التنفيذ األخرى طبقًا لقانون المعامات المدنية والتجارية، 
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى. علمًا بأن المنذر »بنك دبي اإلسامي« غير مسؤول عن 

المتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة أثناء تنفيذ اإلجراءات.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إخطار عدلي رقم 2022/21954

السيارة
تويوتا تندرا - ٢٠١٠ - أبيض

 اللوحة 
٦٤٢ / ١٠5٨

اإلمارة 
أبوظبي

صنف اللوحة 
خصوصي

المنذر : يوروفورج ميدل ايست لتجارة ش.ذ.م.م، رخصة تجارية رقم »٦٠١٤٨٤«، 
يمثلها المدير السيد / سبيل زينل جمال محمد زين العابدين، هندي الجنسية، يحمل 
جواز سفر رقم »Z5311705«، يمثله بالتوقيع السيد / سمير محمد علي مرشد، يمني 
الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم »٩-57٣٢٦٣١-١٩٨١-7٨٤«، بموجب توكيل عام 
بالقضايا صادر عن الكاتب العدل في محاكم دبي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢ تحت رقم محرر 
٢٠٢٢/١/٣5٩٩٦7، عنوانه: دبي - اإلمارات العربية المتحدة، هاتف رقم: ٠55٣٠٤٤77٨

المنذر إليه : كابستون سيراميكس م.م.ح، رخصة تجارية رقم »١١٣٨5« صادرة عن 
هيئة المنطقة الحرة بالحمرية يمثلها المالك والمدير /جوبى جورج، هندي الجنسية، 
عنوانه: الشارقة - المنطقة الحرة بالحمرية - مبنى مكاتب التأجير اي - مكتب رقم 

E2- 118F-55 ، هاتف رقم: ٠55٨٣١55٨٣
الموضوع : إنذار بسداد قيمة شيك مرتجع

١- بتاريخ سابق أعطى المنذر إليه بسوء نية لصالح المنذر الشيك رقم »٠٠٠5٣١« 
المسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة إجمالية قدرها »٦7٫٩٤٢« درهم 

فقط سبعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون درهم إماراتي.
٢- بتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ارتد بدون صرف بسبب أن الشيك بتاريخ 

متجاوز للفترة القانونية، أو بدون تاريخ.
الرغم من  الشيك، على  إليه ال يزال ممتنع عن سداد قيمة  المنذر  ٣- وحيث أن 

المطالبة المتكررة من قبل المنذر.
٤- ويما أن المنذر متضرر أشد الضرر من بقاء الحال كما هو عليه.

لذلك
١- ينذر المنذر/ المنذر إليه بأداء مبلغ وقدره »٦7٫٩٤٢« درهم فقط سبعة وستون 
ألف وتسعمائة واثنان وأربعون درهم إماراتي، خال مدة أقصاها خمسة أيام من 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  إلى  المنذر آسفًا  إال سيضطر  اإلنذار، و  استامه هذا  تاريخ 
األداء  أمر  واستصدار  القضائية  الدعاوي  إقامة  فيها  بما  بالمبلغ  للمطالبة  القانونية 
رسوم  بكافة  إليه  المنذر  تحميل  مع  والضرر  للعطل  الجابر  بالتعويض  والمطالبة 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي رقم المحرر 2022/1/380069
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

السيدة/ عاطفة  بالتوقيع  الجنسية، وتمثله  إيراني  السيد/ مهدي بيشكاهي،  المخطر: 
سعدان بيشكاهي، إيرانية الجنسية، وتحمل جواز سفر رقم V٤57٣٢٤٨٩   ،  بموجب 
وكالة قانونية مصدقة أصواًل لدى وزارة الخارجية اإلماراتية برقم التصديق ١5٣٩5٨٢5 

بتاريخ ٢٠٢٢، العنوان : دبي - إ.ع.م، هاتف رقم : ٠5٠7٢٩5٤٦١
المخطر إليهم: السيد/ راشد حمد علي حمد المنصوري - إماراتي الجنسية، ويحمل 
جواز سفر رقم 7٨٤١٩٨٣٦٣١٩7٩٠٠ العنوان : مكتب رقم ٢٠٠7، بناية بيزنس تاور، 
المقامة على قطعة األرض رقم ١٤٨ بمنطقة الخليج التجاري، بدبي - إ.ع.م رقم البلدية: 

55٢ - ٣٤٦ هاتف رقم: ٠55٩٨7٤٤٤٤
الموضوع: إخطار عدلي بالسداد واإلخاء

١- بتاريخ سابق استأجر المخطر إليه من المخطر مكتب رقم ٢٠٠7، بناية بيزنس تاور، 
المقامة على قطعة األرض رقم ١٤٨ بمنطقة الخليج التجاري، بدبي - إ.ع.م رقم البلدية: 

55٢ - ٣٤٦ بموجب عقد إيجار انتهى بالفعل بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١7.
٢- وحيث أن المخطر اليه أيضًا لم يقوم بتجديد عقد اإليجار وال يزال شاغرًا للعين 
المؤجرة رغم تنبهه لتجديد العقد ولم يقوم بسداد القيمة اإليجارية عن آخر 5 سنوات 

حتى تاريخه ولكن دون جدوى من المخطر إليه.
٣- وحيث أن المنذر قام بالتواصل مع المنذر إليه لتسليم العين المؤجرة والمفاتيح أو 

حتى السداد وتجديد عقد اإليجار ولكنه لم يتوصل إلى المنذر إليه.
٤- وحيث أن المخطر متضرر أشد الضرر من بقاء الحال كما هو عليه.

لذلك يخطر المخطر / المخطر إليه بسداد القيمة االيجارية عن آخر 5 سنوات بقيمة 5٣٫٠٠٠ 
درهم عن كل سنة وحتى تاريخ اإلخاء على أساس تناسبي من القيمة اإليجارية السنوية 
باإلضافة إلى الغرامة المستحقة السداد عليه بموجب القانون وتجديد عقد اإليجار و إخاء 
العين المؤجرة وتسليمها للمخطر خالية من الشواغل بالحالة التي تسلمها عليها، وتسليم 
المفاتيح وبطاقات الدخول وسداد المستحقات االيجارية المترصدة بذمته مع إصاح ما قد 
يكون لحق بالعين من تلف وتسوية حساب الماء والكهرباء وغيرها عن مدة شغلة للعين 
حتى تاريخ اإلخاء التام وذلك في خال مدة أقصاها »٣٠« يومًا من تاريخ استامه هذا 
اإلخطار، و إال سيضطر المخطر آسفًا إلى اتخاذ اإلجراءات القضائية الازمة للمطالبة بما 
ذكر وما يستجد من قيمة إيجارية والتعويض الجابر للعطل والضرر، مع تحميل المخطر 

الكاتب العدلإليه بكافة رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إخطار عدلي رقم المحرر 2022/1/309127
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثالثة رقم 7٣
موضوع الدعوى : المطالبة بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر وإلزام المدعى عليه 
بتوفير مسكن حضانة مستقل »عينًا« بإمارة دبي أو قيمة أجرة المسكن وتأثيثه وسداد 
قيمة مصروفات الماء والكهرباء واإلنترنت الخاص بمسكن الحضانة وإثبات حضانة األبناء 
للمدعية والمطالبة بإلزام المدعى عليه بنفقة زوجية سابقة ونفقة بنوة سابقة ونفقة 
المأكل والمشرب والملبس والتطبيب وإلزامه بكسوة  بنوة شاملة  عدة ومتعة ونفقة 
العيدين واداء أجرة حضانة للمدعية وإلزامه برد المصاغ والحلي الذهبية العائدة للمدعية 
والمنقوالت والمابس والمتعلقات الشخصية الخاصة بها وإلزامه بعمل إقامة للمدعية 

والمحضون وإلزامه بالرسوم والمصاريف واألتعاب
المدعي: سوده قمرى

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع الشيخ زايد -مبنى برج سعيد٢-شقة ٩٠5
ويمثله : سميرة إسماعيل محمد أحمد الزرعوني

المطلوب إعانه : ١- محمد معاذ شابندري صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بتطليق المدعية من المدعى 
عليه للضرر وإلزام المدعى عليه بتوفير مسكن حضانة مستقل »عينًا« بإمارة دبي أو 
قيمة أجرة المسكن وتأثيثه وسداد قيمة مصروفات الماء والكهرباء واإلنترنت الخاص 
بمسكن الحضانة وإثبات حضانة األبناء للمدعية والمطالبة بإلزام المدعى عليه بنفقة 
زوجية سابقة ونفقة بنوة سابقة ونفقة عدة ومتعة ونفقة بنوة شاملة المأكل والمشرب 
والملبس والتطبيب وإلزامه بكسوة العيدين واداء أجرة حضانة للمدعية وإلزامه برد 
المصاغ والحلي الذهبية العائدة للمدعية والمنقوالت والمابس والمتعلقات الشخصية 
الخاصة بها وإلزامه بعمل إقامة للمدعية والمحضون وإلزامه بالرسوم والمصاريف واألتعاب

وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق ٠٨-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٣٠ صباحا في قاعة 
القرهود لذا فأنت مكلف  ُبعد في مبنى األحوال الشخصية في منطقة  التقاضي عن 
مستندات  أو  مذكرات  من  لديكـ  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا  يمثلك  من  أو  بالحضور 

للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى رقم
 100 / 2022 / 2388 - احوال نفس مسلمين

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

فقد جواز سفر باسم: محمد محسن محمد 
عارف، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
0110762AS، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد شريف محمد 
اشرف، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
5123331JQ، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: مختار سينغ جاجتار 
الجواز:  ورقم  الهند،  جنسيته:  سينغ، 
يجده  من  على  فالرجاء   ،9027183U

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد ارفان اهلل 
واسايا، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
CU1982683، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: محمد زيشان شير 
ورقم  باكستان،  جنسيته:  شير،  محمد 
الجواز: 5123391LQ، فالرجاء على من 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
فقدان جواز سفر

ستين،  روان  باسم:  سفر  جواز  فقد 
جنسيته: جنوب إفريقيا، ورقم الجواز: 
09197609A، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
فقدان جواز سفر

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
موضوع الدعوى : المطالبه بإلزام المدعى عليهم، بالتكافل والتضامن فيما 
بينهم بأن يؤدوا )للبنك المدعي( مبلغ اجمالي وقدره )١٠٦.٠5٣.٩٢٢.٣٣( 
درهم إماراتي )مائة وستة مليون و ثاثة و خمسون ألفًا و تسعمائة اثنان و 
عشرون درهمًا و ثاثة و ثاثون فلسًا( مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من 
تاريخ االستحقاق، وحتى تمام السداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، 

طليقًا من قيد الكفالة. 
٢ ثانيا: إحالة الطلب إلى قاضي أمر األداء بموجب الفقرة ٨ من المادة 
١7 من الائحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية الصادر بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 57 لسنة ٢٠١٨، وذلك حال توافر شروط أمر األداء 

في المطالبة موضوع الدعوى.
٣ ثالثًا: إلزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

اإلمارات-إمارة   : عنوانه  الوطني ش.م.ع  دبي  اإلمارات  بنك  المدعي: 
دبي-ديرة - دبي-شارع بني ياس-مبنى بنك اإلمارات-بجوار غرفة دبي

المطلوب إعانهم : ١- تايم بريدج ش م ح صفته: مدعى عليه 
٢- مشاريع الفهيم لإلعان والتسويق ذ م م صفته: مدعى عليه 

٣- كاريزما كوزماتيك )ش .ذ.م.م( صفته: مدعى عليه 
٤- الفهيم لاستثمارات ذ م م صفته: مدعى عليه 

5- جلف بيوتي انترناشيونال ذ م صفته: مدعى عليه
٦- مشاريع الفهيم ذ م م صفته: مدعى عليه 

7- الفهيم القابضة ش.ذ م م صفته: مدعى عليه 
٨- تزويد للتجارة ش.ذ م م صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبه بإلزام المدعى 
عليهم، بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا )للبنك المدعي( مبلغ 
اجمالي وقدره )١٠٦.٠5٣.٩٢٢.٣٣( درهم إماراتي )مائة وستة مليون و 
ثاثة و خمسون ألفًا و تسعمائة اثنان و عشرون درهمًا و ثاثة و ثاثون 
وحتى  االستحقاق،  تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية  الفائدة  مع  فلسًا( 
تمام السداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، طليقًا من قيد الكفالة. 
٢ ثانيا: إحالة الطلب إلى قاضي أمر األداء بموجب الفقرة ٨ من المادة 
١7 من الائحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية الصادر بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 57 لسنة ٢٠١٨، وذلك حال توافر شروط أمر األداء 

في المطالبة موضوع الدعوى.
٣ ثالثًا: إلزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ 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 بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 20 / 2022 / 394 - تجاري كلي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨ ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عبدالمتين غوث علي بنجاديشي 
الجنسية، يرغب في التنازل عن كامل نصيبه به في الرخصة 
التجارية »األمانة الجديدة لخياطة العبايات والشيل« الصادرة 
من دائرة التنمية االقتصادية رقم »5٦7١٨٤« لصالح السيد 
/ زكريه اسام نزرول مصطفي مياه، بنجاديشي الجنسية.

فقد اقتضى نشر هذا االعان للعلم وانه سوف يتم المصادقة 
على االجراء المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعان 
فمن لدية اي اعتراض على ذلك عليه مراجعة مكتب كاتب 

العدل المذكور باالعان التباع االجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

MOJAU-2022- 0105434 إعالن بالنشر تنازل/ بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات 

الكاتب العدل

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة 5٦٠١٠
االسم التجاري: ايفرست العالمية إلستشارات الموارد البشرية ذ.م.م

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاه هي: ايفرست العالمية 
مسؤولية  ذات  شركة   - ذ.م.م  البشرية  الموارد  إلستشارات 
محدودة تأسست في إمارة عجمان بموجب قانون الشركات 
االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعدياته مرخصة في دائرة التنمية 
االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم 5٦٠١٠ وقرر 

الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد:
مؤسسة النداء لتدقيق الحسابات

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

من تاريخ نشر اإلعان وعلى العنوان التالي:
إمارة: الشارقة  هاتف: ٠٦7٤7٠٩٨٠ ص.ب: 5٦٢٨

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
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اقتصاد
العدد 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

جيوورلد للعقارات

رخصة رقم: CN-4220962 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ريفز الدارة العقارات

رخصة رقم: CN-1084235 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سكور كونستركت للمقاوالت والصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-3740631  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة ايهاب عبدالمنعم محمود عبداهلل 

تعديل رأس المال / من null إلى 1000000 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سكور كونستركت للمقاوالت والصيانة العامة

 SCORE CONSTRUCT FOR
  CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

شركة   - العامة  والصيانة  للمقاوالت  كونستركت  سكور   / إلى 
الشخص الواحد ذ م م

 SCORE CONSTRUCT FOR CONTRACTING GENERAL
MAINTENANCE- 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كراج السهارا

رخصة   رقم:  CN-4270864  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد تيمور ممتاز خان 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد تيمور ممتاز خان %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف وليد عبداهلل جبران خالد الشكيلى 

تعديل رأس المال / من null إلى 1000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ كراج السهارا
  AL SAHARAA GARAGE

إلى / كراج السهارا - شركة الشخص الواحد ذ م م
AL SAHARAA GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

باترن للتصميم الداخلي

رخصة رقم: CN-4262184 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بريميوم كت العمال النجارة

رخصة رقم: CN-2936666 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تاب توب لتصليح السيارات

رخصة   رقم:  CN-2567057  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خالد محمد جالل جميل مصطفى %100 

تعديل مدير / إضافة خالد محمد جالل جميل مصطفى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد خالد صالح بن حمودش الحضرمى 

تعديل رأس المال / من 100000 إلى 10000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ تاب توب لتصليح السيارات
  TAP TOP AUTO REPAIRS

إلى / توب ترنس فكس للجير االتوماتيك - شركة الشخص الواحد ذ م م
 TOP TRANS FIX AUTOMATIC TRANSMISSION

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط / إضافة تركيب واصالح صندوق التروس )الجير( )4520015(

تعديل نشاط / حذف إصالح كهرباء السيارات )4520005( 
تعديل نشاط / حذف اصالح مكيفات هواء السيارات )4520021(

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
الخبير لالستشارات الهندسية

رخصة   رقم:  CN-1098939  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد صالح سالم 

بن كليب البريكى %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف صالح سالم سعيد 

بن كليب البريكى
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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مؤسسة امانة الوقن العمال السيراميك واالصباغ

رخصة   رقم:  CN-1998579  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عوض محمد حمادى 

مراش العفارى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد محمد حمادى 

مراش العفارى
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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز حمام أميرة الذوق للتجميل

رخصة   رقم:  CN-4296928  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة ماريا نصر اهلل 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ماريا نصر اهلل %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ميثا سالم بخيت شميل الراشدى 

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

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مركز حمام أميرة الذوق للتجميل

  HAMAM AMIRAT AL THOQ BEAUTY CENTRE
إلى / مركز حمام أميرة الذوق للتجميل - شركة الشخص الواحد ذ م م
 HAMAM AMIRAT AL THOQ BEAUTY CENTRE

- 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مصبغه مكوجي

رخصة   رقم:  CN-2665613  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد ايوب عبدالرشيد %100 

تعديل مدير / إضافة محمد ايوب عبدالرشيد 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف محمد مبارك مبخوت مسلم الراشدى 

تعديل رأس المال / من null إلى 10000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ مصبغه مكوجي
  MAKWAJI LAUNDRY

إلى / مصبغه مكوجي - شركة الشخص الواحد ذ م م
MAKWAJI LAUNDRY - 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

محل وليد علي لتصليح عوادم السيارات

رخصة رقم: CN-1123769 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطحنة سوفت فود

رخصة   رقم:  CN-1083214  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة اليكوتى نادوكاندى مويدو 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة اليكوتى نادوكاندى مويدو %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف مسلم رامس بخيت مسلم المهرى 

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

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مطحنة سوفت فود

  SOFT FOOD FLOUR MILL
إلى / مطحنة سوفت فود - شركة الشخص الواحد ذ م م

SOFT FOOD FLOUR MILL - 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مغسلة كالسيك بوينت

رخصة   رقم:  CN-4473496  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة خورشيد علم ابو الهاسيم 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خورشيد علم ابو الهاسيم %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف حمد بن محمد بن حميد الصوافى 

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

تعديل إسم تجاري من/ مغسلة كالسيك بوينت
  CLASSIC POINT LAUNDRY

إلى / مغسلة كالسيك بوينت - شركة الشخص الواحد ذ م م
CLASSIC POINT LAUNDRY - 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مطعم عشارج

رخصة   رقم:  CN-1111149  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة تاز االسالم نور االسالم %10 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة جهير الحق عبدالجليل %10 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / عتيق الرحمن نور االسالم من مالك إلى شريك 
تعديل نسب الشركاء / عتيق الرحمن نور االسالم من 100% إلى %70 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عتيق الرحمن نور االسالم من مالك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / عتيق الرحمن نور االسالم من 100% إلى %0 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة راتان مياه عبدالقدوس %10 
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد جمعه عاطن سعيد الكتبى 

تعديل رأس المال / من 20000 إلى 100000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ مطعم عشارج
  ASHAREJ RESTAURANT

إلى / مطعم عشارج ذ.م.م
ASHAREJ RESTAURANT L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: ملتى تيك الصيانة العامة والمقاوالت ذ.م.م 
عنوان الشركة: جزيرة ابوظبي, شرق 15, 0 : ~, مبنى, 

احمد غانم مزروع
CN-3809458 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة

الحسابات  لتدقيق  عبدالحبيب  ميرال   / الساده  تعيين   -٢
واالستشارات االدارية ، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 12/11/2022

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية، 
الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205048974

 تاريخ التعديل 06/12/2022
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.

العدد 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
وحيد خالد للصيانة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-4221720  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمدوحيد خالد منير احمد من شريك إلى مالك 
تعديل نسب الشركاء / محمدوحيد خالد منير احمد من 49% إلى %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / محمدوحيد خالد منير احمد من شريك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / محمدوحيد خالد منير احمد من 49% إلى %0 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز محمد حسين احمد المرزوقى 
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ وحيد خالد للصيانة العامة ذ.م.م

WAHEED KHALID GENERAL MAINTENANCE L.L.C
إلى / وحيد خالد للصيانة العامة- شركة الشخص الواحد ذ م م

 WAHEED KHALID GENERAL MAINTENANCE
- 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ورشة سكاي ستيل للحداده

رخصة   رقم:  CN-1116849  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة محمد جوالم مصطفى عبدالمطلب شيستيا 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة محمد جوالم مصطفى عبدالمطلب 
شيستيا %100 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف سعيد نابت معيوف سالم الكتبى 
تعديل رأس المال / من 0 إلى 10000 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ ورشة سكاي ستيل للحداده

 SKY STEEL SMITHERY WORKSHOP
إلى / ورشة سكاي ستيل للحداده ورشة حدادة ولحام - شركة الشخص 

الواحد ذ م م
 SKY STEEL SMITHERY WORKSHOP SMITHERY AND
WELDING WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

المبتكر للطباعة والتصوير

رخصة رقم: CN-4278647 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 3918 تاريخ 2022/12/08
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
دوالر لقطع غيار السيارات الجديده

رخصة   رقم:  CN-1660960  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / سركيس اكوب هاكوبيان من مالك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / سركيس اكوب هاكوبيان من 100% إلى %0 

تعديل وكيل خدمات / حذف محمد ابوبكر عبداهلل حسين 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ دوالر لقطع غيار السيارات الجديده

 DOLLAR NEW AUTOMOTIVE PARTS
إلى / دوالر لقطع غيار السيارات الجديدة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 DOLLAR NEW AUTOMOTIVE PARTS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.



11العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى : إلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم، بأن يؤدوا للمصرف المدعى 
مبلغا وقدره ٢.77٤.٣١٦.٠5 درهم )مليونان وسبعمائة وأربعة وسبعون الفا وثاثمائة 
وستة عشر درهما وخمسة فلس(، مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق، 

وحتى السداد التام.
المدعي: مصــــرف اإلمارات اإلسامي شركة مساهمة عامة عنوانه : االمارات ، امارة 
دبي ، ، منطقة ام الهرير الثانية ، بناية ملك وصل للعقارات،شارع أم هرير ، مكتب 

)G01- 101-201-301-901( بالقرب من نادى النصر
المطلوب إعانهم : ١- الطائر الصدفي لألعمال الكهروميكانيكية ش ذ.م.م صفته: مدعى عليه 

٢- سيد عادل عباس سيد قاضي حسين صفته: مدعى عليه 
٣- شيل بيرد للمقاوالت ذ.م.م صفته: مدعى عليه

بالتضامن  عليهم  المدعى  إلزام  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
فيما بينهم، بأن يؤدوا للمصرف المدعى مبلغا وقدره ٢.77٤.٣١٦.٠5 درهم )مليونان 
وسبعمائة وأربعة وسبعون الفا وثاثمائة وستة عشر درهما وخمسة فلس(، مع الفائدة 

القانونية بواقع ١٢% من تاريخ االستحقاق، وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ١٣-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في قاعة 
يمثلك  أو من  بالحضور  فأنت مكلف  لذا   BUILDING_DESC& ُبعد التقاضي عن 
الجلسة  قبل  للمحكمة  مستندات  أو  مذكرات  من  لديكـ  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا 

بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 38 / 2022 / 1032 - تجاري مصارف جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائـرة األحوال الشخصية الثانيـة استئناف رقم ١٠٠
موضوع االستئناف : ))استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٢١٤٩ 

احوال نفس مسلمين والرسوم والمصاريف واالتعاب((
المستأنف: ايمان عبد عباس غانم عنوانه : عنوانها المختار:-مكتب )خولة 
سعيد لمحاماة واالستشارات القانونية( دبي/ الخليج التجاري- شارع مراسي 

درايف ? برج سلفر ? الطابق ٢٢ ? شقة رقم ٢٢١٠ 
ويمثله : خولة سعيد محمد سالم

المطلوب إعانه : ١- رامي محمد أحمد غانم صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعان : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم: ٢١٤٩ /٢٠٢٢ 

احوال نفس مسلمين
 ١٠:٠٠ الساعة   ٠٣-٠١-٢٠٢٣ الموافق  الثاثاء  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 تخلفكـم 

ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف  رقم
 320 / 2022 / 1664 - استئناف احوال شخصية ومواريث

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
موضوع االستئناف : إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٦٨٤ 

نزاع تجاري والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: محمد اكابان

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-أم سقيم الثالثة - دبي-شارع جميرا-
مبنى ملك مبارك عبد اللة دلموك بن عم-شقة فيا رقم ٨٤٨

المطلوب إعانه : ١- مطعم سلطان بابا اسكندر صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعان : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٢/٦٨٤ 

نزاع تجاري 
الساعة   ١٩-١٢-٢٠٢٢ الموافق  االثنين  يوم  جلسة  لها  وحددت 
١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم أو 
من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 305 / 2022 / 2513 - استئناف تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 75٢
عليه  المدعي  إلزام  مع  متخصص  خبير  بندب  المطالبة   : المنازعة  موضوع 
بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل با كفالة.

المتنازع : سعيد محمد أمين فلكناز عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي 
- دبي- عود ميثاء ? شارع أم هرير _ مقابل نادي النصر ? مركز الموسى 
لألعمال ? الدور الثاني ? مكتب ٢١٤ ? ص ب ١٢٠٦٦٠ ? هاتف ٠٤٣٣555٣٩ 

? رقم مكاني ٢٩٨٩5٩٣٠١5 ويمثله هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي
المطلوب إعانهما : ١- الفاسي للتطوير العقاري صفته: متنازع ضده 

٢- جمعة محمد عبيد محمد اصبيح الفاسي بصفته مالك المؤسسة الفردية 
المدعى عليها األولى صفته: متنازع ضده

خبير  بندب  المطالبة  الدعوى وموضوعها  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
متخصص مع إلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول 
الموافق  بالنفاذ المعجل با كفالة. وحددت لها جلسة يوم االربعاء  الحكم 
التقاضي عن ُبعد لذا فأنت  ١٤-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات 

أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 486 / 2022 / 755 - تعيين خبرة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الخامسة رقم ٢٦5
موضوع االستئناف : إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٢/٣5٤ 

تجاري مصارف جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب.
المستأنف: ناصر عبداهلل احمد الغرير

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-شارع القرهود-مبنى 
ليبرتي-شقة الطابق ٣ مكتب ٣٠5-بجوار بنك الشارقة

ويمثله : عبدالهادي جاسم محمد عبداهلل الحمادي
المطلوب إعانهم : ١- الرحماني لتجارة مواد البناء -فرع صفته: مستأنف ضده 
٢- شركة الرحماني لتجارة مواد البناء ش ذ.م.م صفته: مستأنف ضده 

٣- حميد سيد صاح الدين صفته: مستأنف ضده
موضوع اإلعان : قد أستأنف الحكم الصادر بالدعوى رقم  ٢٠٢٢/٣5٤ 
تجاري مصارف جزئي. وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٩-١٢-

٢٠٢٢ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن ُبعد وعليه يقتضى حضوركم 
أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكـم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

مذكرة إعالن بالنشر )إستئناف( في االستئناف
 رقم 305 / 2022 / 2369 - استئناف تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٩7٤٩5١( والصادر 
عن ادفيت بمبهاني بصفته ضامن لشركة اليف الين امبانس سيرفيسز 

م د م س بقيمة ) ٩٣.٤7١.٠٤(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعانهما : ١- ادفيت بمبهاني صفته: منفذ ضده

٢- اليف الين امبانس سيرفيسز م د م س صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك 
التنفيذ أو خزينة  بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٩٣٤7١.٠٤ الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 12331 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
 ٢٠٢٢/١٤٠٨ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ٢5.٨7٨.٢5درهم  ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-شارع شارع ٣٠ أ 
-مبنى بناية ابوهيل ريزيدنس-شقة محل رقم١

المطلوب إعانه : ١- عبداهلل سالم خلفان مبارك الكتبي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكم 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ٢5٨7٨.٢5 درهم  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 6990 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
 ٢٠٢٢/١٦١٢ رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
امر اداء ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١١.١١5.75درهم  ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: ار بي ام لتأجير السيارات ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-أبوهيل - ديره - دبي-شارع شارع ٣٠ أ 
-مبنى بناية ابوهيل ريزيدنس-شقة محل رقم١

المطلوب إعانه : ١- خليفه هال محمد ال سند الدوسرى صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكم 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ١١١١5.75 درهم  المبلغ  بدفع 

خرينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 7298 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢
مبلغ و قدره )٢٣5٦5٠( درهم  الموضوع:مطالبة بسداد   : الدعوى  موضوع 
والفائدة القانونية بقيمة ١٢% من تاريخ االستحقاق و حتى السداد التام مع 

الزامهم بكافة الرسوم و المصاريف.
المدعي: جولدن جومان لنقل الركاب بالحافات المؤجرة ش.ذ.م.م

عنوانه : العنوان : االمارات ، امارة ، جزيرة ، شارع دمشق ،بناية الزرعوني 
، مكتب رقم ٩٠٤ بالقرب من مسجد االمام باقر ، مكاني : ٣7٢٩٦٩٦٢٠٨

المطلوب إعانهما : ١- رامين لنقل الركاب بالحافات المؤجرة )ش.ذ.م.م( صفته: 
مدعى عليه ٢- مالك موازان مصطفى مالك غام مصطفى صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها الموضوع:مطالبة بسداد 
مبلغ و قدره (٢٣5٦5٠)درهم والفائدة القانونية بقيمة ١٢% من تاريخ االستحقاق 

و حتى السداد التام مع الزامهم بكافة الرسوم و المصاريف.
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ١٣-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو 
من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2312 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثامنة رقم ٤١٠
موضوع الدعوى : مطالبة مالية بسداد مبلغ )7٤7.٠5٤.٠١( درهم سبعمائة وسبعة 
واربعون ألف وأربعة وخمسون درهم وواحد فلس والفائده القانونية ١٢% تاريخ 
االستحقاق وحتى السداد التام والزاع المدعي عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المدعي: شركة البحري والمزروعي التجارية ش.ذ.م.م
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-ديرة - دبي-شارع االخبيصي-مبنى البحيري-شقة 

الميزانين-بالقرب من جمعة الماجد للسيارات )هيونداي(
المطلوب إعانهما : ١- النقيب لألعمال الكهربائية والميكانيكية )ش.ذ.م.م( صفته: 

مدعى عليه ٢- النقيب لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م صفته: مدعى عليه
مبلغ  مالية بسداد  الدعوى وموضوعها مطالبة  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
درهم  وخمسون  وأربعة  ألف  واربعون  وسبعة  سبعمائة  درهم   )7٤7.٠5٤.٠١(
وواحد فلس والفائده القانونية ١٢% تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام والزاع 

المدعي عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
وحددت لها جلسة يوم الثاثاء الموافق ١٣-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا في 
قاعة التقاضي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فأنت مكلف بالحضور أو من 
يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2340 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم ٨5٩
موضوع الدعوى : المطالبة بالزام المدعى عليه/ محمد سليم طالب _ لبناني الجنسية 
بنقل ملكية الرخصة المهنية رقم ٨٣٦٠٢١ باالسم التجاري »هيثلي تيدي لتوصيل الطلبات 
مؤسسة فردية« السمه ومخاطبة دائرة التنمية االقتصادية بذلك مع الزام المدعى عليه 

بالرسوم والمصاريف واألتعاب
المدعي: نسرين جيلبر سعاده عنوانه : امارة دبي - ديرة ? شارع المراقبات ? مبنى 
القبائل للتخفيضات  الرابع ? شقة ٤٠٣ ? امام مركز  القرن الواحد والعشرون الطابق 

مكاني / ٣١٨٢٦٩5٣٩5 ويمثله : شيخة أحمد عبداهلل سلطان
المطلوب إعانه : ١- محمد سليم طالب صفته: مدعى عليه

عليه/  المدعى  بالزام  المطالبة  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
محمد سليم طالب _ لبناني الجنسية بنقل ملكية الرخصة المهنية رقم ٨٣٦٠٢١ باالسم 
التجاري »هيثلي تيدي لتوصيل الطلبات مؤسسة فردية » السمه ومخاطبة دائرة التنمية 

االقتصادية بذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واألتعاب
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ويقتضي 
التي  ُبعد  عن  التقاضي  بقاعة  عشر(  )الثانية  االبتدائية  الدعوى  إدارة  أمام  حضوركم 
االلكترونية  خدماتنا   - االلكتروني  دبي  محاكم  موقع  خال  من  إليها  الوصول  يمكن 
العامة - جداول جلسات القضايا لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك 
بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2365 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الحادية عشر رقم 7٦٠
موضوع المنازعة : دعوى استرداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ درهم باالضافة الى 

5% فوائد قانونية و الزام المتنازع ضده بالرسوم و المصاريف.
المتنازع : موهيت كومار راجيندر براشاد

المدينة   ، دبي  مدينة  وسط  منطقة   ، دبي  امارة   ، االمارات   : عنوانه 
العالمية، بناية CBD- 9 ، الطابق الثاني شقة رقم ٢٠٢

المطلوب إعانه : ١- ساميك جودار صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها دعوى استرداد مبلغ 
المتنازع  الزام  و  قانونية  فوائد  الى %5  باالضافة  وقدره ١٠٠٠٠ درهم 

ضده بالرسوم و المصاريف.
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 لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل 

الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 3662 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠٦١7٤٨ ( 

والصادر عن جون رويا فرنسيس بقيمة )١.٢٠٠.٠٠٠.٠٠(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعانه : ١- جون رويا فرنسيس صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٠55٣5 الى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 13513 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٠١١77٢( والصادر 
عن سانجاي جاجامير بصفته ضامن لشركة عبيدالشامسي لصناعات االلومنيوم 

والزجاج ش ذ م م بقيمة ) 5٠٢.٦٦٨.٩٢(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعانهما : ١- سانجاي جاجامير صفته: منفذ ضده

٢- عبيدالشامسي لصناعات االلومنيوم والزجاج ش ذ م م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 5٠٨٢٠٣.٩٢ 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 خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 13670 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٩٩٠٨١٦ (

والصادر عن تاراشاند ديفاناني راميش ديفاناني بقيمة ) ٠٠.5١5.١5٣( 
شامل رسم التنفيذ .

طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي

المطلوب إعانه : ١- تاراشاند ديفاناني راميش ديفاناني صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : بتاريخ ٢٨-١١-٢٠٢٢ قد أقام عليك الدعوى التنفيذية 
المذكورة اعاه والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ) ٠٠.5١5.١5٣ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11686 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم ) ٩57٤٨٩( والصادر 
عن سومانجا ديلشان بيتومي ابوهامياجي بصفته ضامن لشركة رويال 
كراون لخدمات تنظيف المباني ش ذ م م بقيمة )١٤٨.٦7٢.٠٠(.المتبقي

طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي

المطلوب إعانهما : ١- رويال كراون لخدمات تنظيف المباني ش ذ م م 
صفته: منفذ ضده

٢- سومانجا ديلشان بيتومي ابوهامياجي صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١5٢١٨١ 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 خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 9382 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٠٢١٤5٤( 
ساي  لشركة  ضامن  بصفته  رام  جوفيند  كومار  مانوج  عن  والصادر 

فيريتي فاشن ذ م م بقيمة )٣٣١.٤٠٦.٦٦(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعانهما : ١- ساي فيريتي فاشن ذ م م صفته: منفذ ضده

٢- مانوج كومار جوفيند رام صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٣٦٩٤١.٦٦ درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14702 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )٠٠٩٩٤١( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 

والصادر عن سانديش هيجدي كولناد بقيمة )٤٢٢.٦٦٦.٦7(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعانه : ١- سانديش هيجدي كولناد صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعان 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٤٢٢٦٦٦.٦7( درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14051 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٦١٢٦٠( والصادر 

عن راس الخيمة الوطني بقيمة )١.٢١٢.٨٤٠.٠٠(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.ذ.م.ع(

عنوانه : امارة دبي ? ديره ? منطقة القصيص األولى ? شارع دمشق ? 
شارع فرعي 5 ? بناية نهال الدور األرضي . رقم مكاني ٩5٨٠٢٣7٠٠٠ -
المطلوب إعانهما : ١- ايوب عبدالملك مصطفي علي اهلي صفته: منفذ ضده

٢- ايه بي دي لاعمال الخشبيه صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
التنفيذ  بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٨٢٣٣55.٦٦( درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11347 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠١٣٤( والصادر 

عن بنك راس الخيمة الوطني بقيمة )٢١٤5١٢.٠٠(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.ذ.م.ع(

عنوانه : امارة دبي ? ديره ? منطقة القصيص األولى ? شارع دمشق ? 
شارع فرعي 5 ? بناية نهال الدور األرضي . رقم مكاني ٩5٨٠٢٣7٠٠٠ -

المطلوب إعانهما : ١- كريشنان كوتييريكاران صفته: منفذ ضده
٢- السله لتركيب الزجاج واشغال االلمنيوم وصيانتها ذ م م صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٦٩٠١٨.١7( درهم الى طالب التنفيذ او 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 10537 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في النزاع رقم 5٠٢ لسنة ٢٠٢٢ 
نزاع محدد القيمة ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٤٢٦٩.٦٦ درهم( ، 

شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: مدهش لتأجير السيارات )ش.ذ.م.م( عنوانه : اإلمارات 
- إمارة دبي -- منطقة الخليج التجاري - دبي - شارع األصايل - البي 

سكوير - بناية رقم ٠٦ - مكتب ٢٠١ - رقم مكاني )٢٦٦75٨٦٦٠7(
ويمثله : عبدالعزيز محمد عبدالغني علي الخميري آل علي

المطلوب إعانه : محمود محمد قاسم ردايده صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٢٦٩.٦٦ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة..

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2363 - تنفيذ مدني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٠٦( والصادر 

عن بنك المشرق بقيمة )١٢١٣٠ درهم(.
طالب التنفيذ: ايهاب فتحي ابو زيد احمد

عنوانه : اماره دبي ? بر دبي ? بجوار محطه برجمان مخرج رقم ١- بنايه 
الصفا ? نفس بنايه بوليود ? مكتب رقم ١٠5- رقم مكاني ٢٩٣٢٩٩٤٢١٠

المطلوب إعانه : ١- ايل فيداد دوران صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
التنفيذ أو  الى طالب  المنفذ به وقدره ١٢١٣٠.٠٠ درهم  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11203 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٢7( والصادر 

عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة )٣٠٠٠ درهم(.
طالب التنفيذ: ايهاب فتحي ابو زيد احمد

عنوانه : اماره دبي ? بر دبي ? بجوار محطه برجمان مخرج رقم ١- بنايه 
الصفا ? نفس بنايه بوليود ? مكتب رقم ١٠5- رقم مكاني ٢٩٣٢٩٩٤٢١٠

المطلوب إعانه : ١- ماروين بوريجا باليرو صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهمًا   )٤٤٣٠( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 3302 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم ٨5٩
موضوع الدعوى : فسخ إتفاقية البيع والشراء ورد مبلغ وقدره )٤٣٨.٠٠٠ 

درهم( أربعمائة وثمانية وثاثون الف درهم.
المدعي: نور النساء محمد آزاد وآخرون

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-محيصنة الرابعة - دبي-مبنى بناية اس بي كي
المطلوب إعانه : ١- محمود علي صحر اكرد صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى وموضوعها فسخ إتفاقية البيع 
والشراء ورد مبلغ وقدره )٤٣٨.٠٠٠ درهم( أربعمائة وثمانية وثاثون 

الف درهم.
 ٠٩:٠٠ الساعة   ١٢-١٢-٢٠٢٢ الموافق  االثنين  يوم  جلسة  لها  وحددت 
صباحا ويقتضي حضوركم أمام إدارة الدعوى االبتدائية )الثانية عشر ( 
بقاعة التقاضي عن بعد التي يمكن الوصول إليها من خال موقع محاكم 
دبي االلكتروني - خدماتنا االلكترونية العامة - جداول جلسات القضايا 
لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديك 

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

اعالن بالنشر في الدعوى
 رقم 16 / 2022 / 2185 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨



العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م 12

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
 ٢٠٢١/٤5 رقم  الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
تجاري مصارف جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ١٦.١١٠٠٣5 

درهم  ، شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: بنك االمارات دبي الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : امارة دبي - شارع الشيخ زايد-برج لطيفة ? الطابق )٣٨( 
? مكتب رقم )٣٨٠١(

المطلوب إعانه : ١- سهيل يعقوب عباد علي صاح صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه 
الى  درهم   )١١٠٠٣5.١٦( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع  والزامكم 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 5930 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٢/١٠٩٢٠ 
، بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها )٣٤.١٦٣ درهم( لصالح العامل، ومبلغ 

)7٠٤درهم( رسوم لصالح المحكمة
طالب التنفيذ: حنان عبدالحميد محمد ابوحسين

عنوانه : االمارات: امارة ابوظبي ، المنطقة بني ياس ، شارع المفرق ، 
بناية ، فيا ٨، بالقرب من مركز ماي هلث الطبي

المطلوب إعانه : ١- الفرصه لخدمات متابعة المعامات صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   )٣٤١٦٣( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 6793 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨5
الدعوى رقم »7٠٠١/٢٠٢١  الصادر في  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
امر اداء« ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٠٢٠٠5٦٣ درهم  ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )فرع دبي(

الشيخ زايد-مبنى  : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - دبي-شارع  عنوانه 
لطيفه تاور-شقة االرضي

المطلوب إعانه : ١- شركة بيفر جلف للمقاوالت ذ.م.م. صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة 
الوحدة  رقم   -٠5٩٩  -٢٠٦٤( األرض  رقم  المنفعة(  )حق  عقارات  عن 
L8487( و )رقم األرض )٠5٦7- ٠5٩٩- رقم الوحدة L7423( رقم األرض 
٠٤٩٦- ٠5٩٩ رقم الوحدة L7037( و رقم األرض ٠5٨٩ - ٠5٩٩ رقم 
الوحدة L8621( رقم األرض ٢٠٨٦- ٠5٩٩( والعائد للمنفذ ضده المذكور 

أعاه وذلك في حدود المبلغ المنفذ به وقدره )١٠٢٠٠5٦٣( درهم .

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 466 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 75٦
للمتنازع مبلغ  بان يؤدى  المتنازع ضده  بالزام  المطالبة   : المنازعة  موضوع 
وقدره ١٠١٠٠ )عشرة االف ومائة درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% من 

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

عنوانه : االمارات العربية المتحدة ? امارة دبي ? ديرة ? هور العنز ? ابوهيل 
محل رقم ٤٨ بملك الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم- بجوار رويال للبلياردو

المطلوب إعانه : ١- محمد جمعه سعيد الوشاحي صفته: متنازع ضده
لنص  وفقًا  للخصومة  منهي  قرار  اصدار  المحكمة  قررت   : اإلعان  موضوع 
المادة 5٤ من الائحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة 
الحضوري بإلزام المتنازع ضده مبلغ ١٠١٠٠ درهم والفائدة 5% من تاريخ 

المطالبة وحتى السداد التام، وألزمته الرسوم والمصاريف.
قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا لنص المادة 5٤ من الائحة 
التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري بإلزام المتنازع 
ضده مبلغ ١٠١٠٠ درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، 

وألزمته الرسوم والمصاريف.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 4896 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 75٦
موضوع المنازعة : تلتمس المدعية من عدالة لجنتكم الموقرة : 

١- تحديد اقرب جلسة واعان المدعى عليها بها. 
٢- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١٠٩5٠ درهم والفوائد القانونيه بواقع ٩% 

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

عنوانه : إمارة دبي، ديرة، منطقة الممزر، مكتب رقم ٣٠٩ ،بناية ملك قاسم 
سلطان عبدالرحمن البنا، قريب من مركز تسهيل، الطابق الثالث

المطلوب إعانه : ١- نجود جادين فضل السيد اسماعيل صفته: متنازع ضده
من  المدعية  تلتمس  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
عدالة لجنتكم الموقرة : ١- تحديد اقرب جلسة واعان المدعى عليها بها. 

٢- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١٠٩5٠ درهم والفوائد القانونيه بواقع 
٩% من تاريخ المطالبه القضائيه والرسوم والمصاريف .

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 لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 5360 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الثانية رقم 75١
موضوع المنازعة : تلتمس المدعية من عدالة لجنتكم الموقرة : 

١- تحديد اقرب جلسة واعان المدعى عليها بها.
٢- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٩٩5٠ درهم والفوائد القانونيه بواقع ٩% 

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

عنوانه : إمارة دبي، ديرة، منطقة الممزر، ابراج الممزر، مكتب رقم ٣٠٩ ،بناية 
ملك قاسم سلطان عبدالرحمن البنا، قريب من مركز تسهيل، الطابق الثالث

المطلوب إعانه : ١- خنساء محمد حسين عبد اهلل صفته: متنازع ضده
من  المدعية  تلتمس  وموضوعها  الدعوى  عليكـ  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
عدالة لجنتكم الموقرة : ١- تحديد اقرب جلسة واعان المدعى عليها بها. 

٢- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٩٩5٠ درهم والفوائد القانونيه بواقع ٩% 
من تاريخ المطالبه القضائيه والرسوم والمصاريف .

وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ١٤-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا 
ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا 
و عليك بتقديم ما لديكـ من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة 

بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 5510 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بمبلغ )5٠.٠٠٠( درهم قيمة الشيك المرتجع 

رقم )٨٤٨٦٢١( والصادر عن )في يو(
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمة الوطني »ش.م.ع« عنوانه : إمارة دبي 
ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف 
 info@arnhadvocates.com بريد:   ٠٤٢5٢5٢7٣ فاكس   ٠٤٢5٢5٢7٠:

رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعانه : ١- في يو صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 5٣.٠7٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 13892 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١55٨7٦٤( 
االول لصالح سعيد بن محمد بن مبارك  ابوظبي  بنك  والصادر عن 

المدرع بقيمة )٢5٠٠٠٠( درهم اماراتي .
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االول ش.م.ع فرع دبي

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

المطلوب إعانه : ١- سعيد بن محمد بن مبارك المدرع صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعان : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٢555١5( درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 5620 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )٠5٨55٨( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
والصادر عن امنة حاجي محمد احمد الظنحاني بقيمة )١٠٤.٣7٤.٠١(.

طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي

المطلوب إعانه : ١- امنة حاجي محمد احمد الظنحاني صفته: منفذ ضده
المذكورة اعاه  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعان : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٠٦٦77.٠١ الى طالب التنفيذ 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14564 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٤٢( درهم 

والصادر عن بنك المشرق بقيمة )١٠٩٠5 درهم(.
طالب التنفيذ: عائشة أحمد بال غانم الشامسي

عنوانه : اإلمارات-إمارة الشارقة - منطقة جراين - شارع 5٤ - فيا ١٦
ذ.م.م  العطات  بيوت  لتأجير  اليت  ذي   -١  : إعانه  المطلوب 

صفته: منفذ ضده
الدعوى  عليكـ  أقام  قد   ٢٣-١١-٢٠٢٢ بتاريخ   : اإلعان  موضوع 
التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 

)١١٣١٠( الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14347 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٦١٢ تجاري 
المنفذ به وقدره ٤٣5١٨٦.٤٣ درهم ،  المبلغ  مصرفي جزئي ، بسداد 

شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: بنك االمارات دبي الوطني )ش.م.ع(

الطابق )٣٨( ?  عنوانه : امارة دبي - شارع الشيخ زايد-برج لطيفة ? 
مكتب رقم )٣٨٠١(

المطلوب إعانهما : ١- اشرت فاطمة رياض حيدر صفته: منفذ ضده
٢- رياض حيدر ساجد حسين صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٣5١٨٦.٤٣ درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 4457 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )٩٣7٤55( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
والصادر عن بنك ستاندرد تشارترد بقيمة )٣٦5٠٠٠( درهم ، فقط 

)ثاثمائة و خمسة و ستون ألف درهم( .
طالب التنفيذ: ممتاز حسين منظور حسين

M01 عنوانه : االمارات ، امارة عجمان ، الجرف ، بناية رقم ٦ ، شقة رقم
المطلوب إعانه : ١- محمد بجودو االبى صفته: منفذ ضده

المذكورة اعاه  التنفيذية  أقام عليكـ الدعوى  موضوع اإلعان : قد 
والزامكـ بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٣7٠5٣5( درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 7221 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات التاسعة رقم 75٨
موضوع المنازعة : مطالبة بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ /١١٨.٠٠٠/ درهم 
)مائة وثمانية عشر ألف درهم اماراتي( مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من 

تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المتنازع : زهير بن حسين بن علي آل حمود

عنوانه : خارج الدولة ويتخذ عنوانه المختار في االمارات العربية المتحدة 
? دبي ? شارع الشيخ زايد ? بالقرب من محطة مترو المركز المالي ? بناية 

الحواي ? الطابق الثالث ? مكتب رقم ٣٠٣-٣٠٤
ويمثله : الحجية سالم سعيد النوبي

المطلوب إعانه : ١- محمد طاهر عيسى البناوى صفته: متنازع ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها مطالبة بالزام المدعى عليه 
بسداد مبلغ /١١٨.٠٠٠/ درهم )مائة وثمانية عشر ألف درهم اماراتي( مع 
الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة. وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٢-

١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة التقاضي عن ُبعد لذا فأنت مكلف 
أو  مذكرات  من  لديكـ  ما  بتقديم  عليك  و  قانونيا  يمثلك  من  أو  بالحضور 

مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 5698 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات السابعة رقم 75٦
موضوع المنازعة : مطابة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٤٢.٠٠٠ 
درهم )اثنان وأربعون ألف درهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة 

وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
المتنازع : فندق الجميرا بيتش )فرع من منتجع جميرا بيتش ش.ذ.م.م(

عنوانه : عنوانها المختار لضرورات هذه الدعوى: مكتب مأمون الخولي للمحاماة 
واالستشارات القانونية، والكائن في : إمارة دبي، بر دبي، عود ميثاء، أمام نادي 

النصر الرياضي، بناية بيراميد سنتر، الطابق األول، مكتب )١١٠(،
المطلوب إعانه : ١- بروديجي جلوبال نتورك ذ.م.م صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعان : قررت المحكمة اصدار قرار منهي للخصومة وفقًا لنص المادة 5٤ 
من الائحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري بإلزام 
المتنازع ضدها بأن تؤدي مبلغ ٤٢.٠٠٠ درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة 
وحتى السداد التام، وألزمتها الرسوم والمصاريف ومبلغ 5٠٠ درهم أتعاب المحاماة.

الائحة  من   5٤ المادة  لنص  وفقًا  للخصومة  منهي  قرار  اصدار  المحكمة  قررت 
التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، وقررت بمثابة الحضوري بإلزام المتنازع ضدها 
بأن تؤدي مبلغ ٤٢.٠٠٠ درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، 

وألزمتها الرسوم والمصاريف ومبلغ 5٠٠ درهم أتعاب المحاماة.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 4156 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠٣٠( والصادر 
عن بنك المشرق بقيمة )٢٠٠٠٠(. والمبلغ االجمالي بالرسوم )٢٠٩١5( 

لصالح طالب التنفيذ
طالب التنفيذ: سامى باسم عبدالوهاب الخطيب

عنوانه : العنوان: االمارات ، امارة دبي ، بر دبي ، البرشاء االولى ، بناية 
هادي بدري ، ملك محمد محمد الطابق ٨ ، شقة رقم ٩

المطلوب إعانه : ١- شهزاد حميد خان ترين عبدالحميد صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٠٩١5 الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 13224 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٤١٣٠ 
/ ٢٠٢٠ عمالي جزئي ، بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها  ٢٣٩٣٣٣ 

درهم  ، شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: صغير احمد فاروق فاروق احمد خان

عنوانه : امارة دبي ، منطقة المدينة العالمية ، الحي المغربي، بناء 
جي ٠٦، الطابق ١، شقة ١٣، رقم مكاني ٤٠١5٠٨٤٤٢٢

المطلوب إعانه : ١- مكة للسياحة )ذ.م.م( صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٢٤٤١٤٠.٠٠ درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 5091 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٨٦١٤ / ٢٠٢٢ 
عمالي جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٩٦٩٠درهم( لصالح العامل، 
باالضافه إلى مبلغ وقدره )٢١٤درهم( رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ )٤٨٩.٦ 

درهم( رسوم الدعوى االبتدائية لصالح المحكمة
طالب التنفيذ: قطب الدين اجمير وال عباس علي اجمير وال

عنوانه : االمارات . اماره دبي . ديره نايف . بنايه اوزي مبارك . الدور 
الرابع غرفه ٨ . بجوار المدينه سوبر ماركت

المطلوب إعانه : ١- سلفر اميج لتجارة عدد وادوات البناء ش.ذ.م.م 
صفته: منفذ ضده

اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
والزامكـم بدفعالمبلغ المنفذ به وقدره ٩٦٩٠.٠٠ الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 6763 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
 )١٢5٠٠٦٩٢( رقم  المرتجع  الشيك  بقيمة  المطالبة   : التنفيذ  موضوع 
والصادر عن بنك دبي االسامي بقيمة )١7١7٢( درهم )سبعة عشر الف 
ومائة واثنين وسبعون درهم( ليكون اجمالي مبلغ المطالبه شاما الرسوم 
والمصاريف مبلغ )١٨٠5١( درهم. )ثمانية عشر الف وواحد وخمسون 

درهم إماراتي فقط الغير( .
طالب التنفيذ: بنك دبي االسامي )شركة مساهمة عامة( عنوانه : ومحله 
المختار مكتب الثقة للمحاماة واإلستشارات القانونية الكائن بالشارقة ? 
الخان- القصباء- برج الهند ? مكتب١١١٠ تليفون رقم ٠٦55٠5٦77 فاكس 
٩7١٦55٠577٨ - هاتف متحرك: ٠5٤٩٩٤٦٦٣5?صندوق البريد -٢٩٢١٠-

المطلوب إعانه : ١- خالد عبداهلل علي المجيني صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٨٠5١ 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 خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 14392 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم ٢٠٢٢/٤٠١٠ 
عمالي جزئي والمستأنف برقم ٢٠٢٢/١١٨٠ استئناف عمالي ، بسداد المبالغ 

المنفذ بها وقدرها  ١٢٤١٣.5 درهم  شاما الرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: مجدي محمد كمال الدين امام محمود

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي- شارع الشيخ زايد -زعبيل األولى - برج الصقر 
لاعمال - الدور الثامن - بجوار محطة مترو ابراج االمارات - هاتف متحرك 
٠5٠٤٠٩٦٠٢٨ -البريد اإللكتروني: court@almahy.ae - مكاني : ٢٦5٢٠٨٩75٤   

ويمثله إسماعيل حسن إبراهيم الصفار
ايجل  من  )فرع  البناء  لمقاوالت  ايجل  اي سي سي   -١  : إعانه  المطلوب 
اإلمارات لمقاوالت  البناء( )ذ م م( )فرع دبي( -)حاليا( -طيف  لمقاوالت 

البناء ش ذ م م -فرع دبي )سابقا( صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـم 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٤١٣.5٠ درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة 

المحكمة =.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـم في حالة عدم االلتزام 

بالقرار المذكور خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 209 / 2022 / 6173 - تنفيذ عمالي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٠٠١١( والصادر 
عن : منذر اسماعيل ابراهيم دحان - بصفته ضامن لشركة سياج الحدود 

لصناعه االساك ش ذ م م بقيمة )5٤١.٨5.5٠(.
طالب التنفيذ: بنك رأس الخيمه الوطني )ش.م.ع(

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القصيص الثانية - دبي
المطلوب إعانهما : 

١- سياج الحدود لصناعه االساك ش ذ م م صفته: منفذ ضده 
٢- منذر اسماعيل ابراهيم دحان صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 5٢٠٦7.٨5 الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 8798 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
 ٢٠١٩/٤٠7 رقم   الدعوى  في  الصادر  الحكم  تنفيذ   : التنفيذ  موضوع 
مدني كلي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )١.٢٦7.٢٠٣درهم( ، شامًا 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: محمد حسين رضا جودكي

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-مبنى فروندوز-شقة 
ميزانين ? مكتب M4 -هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات القانونية

ويمثله : هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي
المطلوب إعانه : ١- احمد ناصر قلي جنتي صفته: منفذ ضده

اعاه  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكـم  أقام  قد   : اإلعان  موضوع 
والزامكـم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٦7٢٠٣.٠٠ درهم الى طالب 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 208 / 2022 / 2163 - تنفيذ مدني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣٩٠ لسنه ٢٠١٩ 
تجاري جزئي ، والمعدل باالستئناف رقم ٢٢٣٣ لسنه ٢٠١٩ استئناف تجاري  
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره )٢٣٩٢5١ درهم(، شامًا للرسوم والمصاريف

طالب التنفيذ: ١- مصرف اإلمارات اإلسامي ش.م.ع
عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي ? بر دبي ? مدينة دبي الطبية ? مبنى رقم ١٦ 
? الطابق الثالث، هاتف رقم: ٣٨٣٢٢٩٠-٠٤ ? مكاني رقم ٣١٤٦٦٩١٦٦٨ 
المطلوب إعانه : ١- آمنة حسن إبراهيم علي البلوشي صفته: منفذ ضده

 ١٦-٩-٢٠٢٢ بتاريخ  االبتدائية  دبي  محكمة  قررت   : اإلعان  موضوع 
اخطاركم بسداد المبلغ المنفذ به و قدره )١7٨٤٦١٣.٨٠( درهم خال 
١5 يوم من تاريخ التبليغ و اال بيع العقار رقم )٦٤٤/٠ منطقة الورقاء ٣( 
و )رقم األرض ١٤5٤/٠ منطقة هور العنز( و العائدة لكم بطريق المزايدة 

وفقا لمقتضيات نص المادة ١5٢ من قانون االجراءات المدنية.
بناءا على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ١٦-٩-٢٠٢٢

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2020 / 2902 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢١٣٨ / ٢٠٢١ 
تجاري جزئي ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره  ١٤5٩٠٨٩.7 درهم  ، 

شامًا للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: بدجت لتأجير السيارات ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-مبنى بناية فروندز-
شقة ميزانين ? مكتب M4 -هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات القانونية

المطلوب إعانه : ١- شركة هايدروتيرف ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٤5٩٠٨٩.7 درهم الى طالب التنفيذ أو 

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

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 8151 - تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )٠٠٣5٢5( والصادر 

عن المنفذ ضده من بنك الفجيرة الوطني بقيمة )١5٢.٩٦٨.٢٨درهم(.
طالب التنفيذ: أبكس تكنولوجي ش م ح

الطابق  دبي-شارع   - ديره   - دبي-القرهود  اإلمارات-إمارة   : عنوانه 
ميزانين M4 -مبنى ليبرتي-هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات القانونية

المطلوب إعانهما : ١-سيد فسيح الدين سيد رضي الدين  علي اكبر 
صفته: منفذ ضده 

٢- شركة بترولوب للزيوت والشحوم}ذ.م.م{ صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره١5٦٤٣٨.٢٨ 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 خال ١5 يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 9115 - تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨



13العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

اسم الشركة: كيوتاتش لتجارة االلكترونيات ش.ذ.م.م 
ملك   .١.٢.٣.٤.5 رقم  مكتب  مكتب  العنوان:  الرخصة: ٩١7٦٢٨   رقم 

 Bكمران عبدالغني راديواال - الخليج التجاري استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٢5٤٩7 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦ 

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

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩7٢١-٤-٩7١ الفاكس: ٢٣٨٩7٢٢-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: فاطمة اخيلجوفا لازياء ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨٦١١٤١  

 Bالعنوان: مكتب رقم ٢٩٠١ ملك برايم ٢٨ ليميتد - الخليج التجاري -استدامه
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٦٢٩5٤ 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦ 

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

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩7٢١-٤-٩7١ الفاكس: ٢٣٨٩7٢٢-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: ارشد نظام للمواد البناء ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٣٢٠٩١  

العنوان: مكتب رقم ٤٣ -٤٤ ملك بلدية دبي – بردبي - الفهيدي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٤٠٩55 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ 

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

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩7٢١-٤-٩7١ الفاكس: ٢٣٨٩7٢٢-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: كيوتاتش لتجارة االلكترونيات ش.ذ.م.م 
ملك   .١.٢.٣.٤.5 رقم  مكتب  مكتب  العنوان:  الرخصة: ٩١7٦٢٨   رقم 

 Bكمران عبدالغني راديواال - الخليج التجاري استدامة
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٢5٤٩7 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦ 

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

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩7٢١-٤-٩7١ الفاكس: ٢٣٨٩7٢٢-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: فاطمة اخيلجوفا لازياء ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٨٦١١٤١  

 Bالعنوان: مكتب رقم ٢٩٠١ ملك برايم ٢٨ ليميتد - الخليج التجاري -استدامه
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٤٦٢٩5٤ 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١٢/٠٦ 

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

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩7٢١-٤-٩7١ الفاكس: ٢٣٨٩7٢٢-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: ارشد نظام للمواد البناء ذ.م.م
رقم الرخصة: ٩٣٢٠٩١  

العنوان: مكتب رقم ٤٣ -٤٤ ملك بلدية دبي – بردبي - الفهيدي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١5٤٠٩55 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ 

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

خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ - ملك عبداهلل الشعالي - ديرة - هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩7٢١-٤-٩7١ الفاكس: ٢٣٨٩7٢٢-٤-٩7١
دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- دينار لمقاوالت االصباغ والديكور ذ م م سابو جوهن كوروتو جوهن  

إلى: المحكوم عليه: دينار لمقاوالت االصباغ والديكور ذ م م
سابو جوهن كوروتو جوهن

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك رأس الخيمه الوطنى - في القضية المشار إليها أعاه. وبما أن 
المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف : ٠.١٩5٠٠5

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال ]١5[ يومًا من تاريخ إعانك / إعانكم بهذا اإلخطار. 

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

إخطار دفع في القضية رقم 
SHCEXCIBOUNCE2022/ 0007590 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعان 
المدنية - سن تك )ش . م . ح( راجو كوتى تونديل  

إلى: المحكوم عليه: سن تك )ش . م . ح(
راجو كوتى تونديل

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ بنك رأس الخيمه الوطنى - في القضية المشار إليها أعاه. وبما أن 
المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و دفع الرسم 

المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف : 5٨٩٨٦٩.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال ]١5[ يومًا من تاريخ إعانك / إعانكم بهذا اإلخطار. 

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

إخطار دفع في القضية رقم
 SHCEXCIBOUNCE2022/ 0007939 - الشيكات المرتجعة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

التنفيذ  محكمة   - اإلتحادية  الشارقه  محكمة  بالنشر  منفذ ضده  اعان 
المدنية - يوسف على محمد حسن على  

المحكوم عليه: يوسف على محمد حسن على
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ عائشة عبد اهلل محمد الخضير. الجنسية سعودي. - في القضية 
المشار إليها أعاه. وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 
الحكم المذكور، و دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب 

تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف : ١٩٢5١٤.٠

لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه 
خال ]١5[ يومًا من تاريخ إعانك / إعانكم بهذا اإلخطار. 

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

إخطار دفع في القضية 
رقم SHCEXCIREA2022/ 0001966 - مدني )جزئي(

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى:المحكوم عليه طالب حسين واجد علي . العنوان: ٩5٢75٤٩ 
نحيطكم علما بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ قد حكمت عليك هذه المحكمة 
علي  صالح  ابراهيم  لصالح  أعاه  بالرقم  المذكورة  الدعوى  في 

سمبيج ال علي
بالتالي: بالزام المعروض ضده بان يؤدي للطالب مبلغا قدره خمسة 
وسبعون الف درهما فضا عن الفائدة القانونية بواقع ٦ %سنويا 
علي المبلغ اوارد بكل شيك بدء من تاريخ استحقاق هذا الشيك 

وحتي تمام الوفاء مع الزامه بالرسون والمصروفات
حكمًا قابًا لاستئناف خال المدة القانونية ---١5------ يومًا 

اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
المحكمة االبتدائية المدنية

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة عجمان 
االتحادية ، المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى رقم 

AJCFICICPL2022/ 0002093 ، أمر أداء

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلــــــــــى المدعي عليه: سلطان بشير خميس مبارك مجهول محل اإلقامة :
المدعي  اعان  لنظرها مع  اقرب جلسة  الدعوى وتحديد  أواًل: تسجيل 

عليه بصورة منها .
ثانيًا: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ١٨٩.٣٠.٤7 
التسهيل سند الدعوى الذي تحصل عليه والرسوم اإلدارية  درهم قيمة 
والفوائد المترتبة والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة 
المطالبة  تاريخ  من  الشخصي  القرض  على  سنويا   %٢٠ بواقع  االتفاقية 

القضائية وحتى السداد التام وحتى السداد التام .
الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   ٢٠٢٢/١٢/٢٠ بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 
رقم  مكتب   - المدنيه  االبتدائية  المحكمة  اإلتحادية  الشارقه  محكمة 
)مكتب مدير الدعوى رقم ٩( شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات وذلك خال مدة 
ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

مكتب الخدمات القضائيةرقمها أعاه – بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقه اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIPOR2022/ 0008712 / تجاري )جزئي(

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

إلى:المحكوم عليه: جيانغسو جينغتيان لمقاوالت البناء ذ.م.م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ ورشة بن صقر لالمنيوم والزجاح لالمنيوم والزجاج. الجنسية 
االمارات العربية المتحدة. - في القضية المشار إليها أعاه. وبما 
أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، و 
دفع الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شامًا الرسوم والمصاريف : ٠.٢5٢٨٣7
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه 
أعاه خال ]١5[ يوما من تاريخ إعانك / إعانكم بهذا اإلخطار.

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

اعالن في القضية التنفيذية بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCIPOR2022/ 0004546 - تجاري )جزئي(

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

اسم الشركة: طارق رضا للتجارة العامة ذ.م.م 
رقم الرخصة: 5٩٦٠٦٠  العنوان: مكتب رقم ٤٦-٢٠١ - ملك اذا غاليريا 

انفيستمنتس ش.ذ.م.م-المركز التجاري االول 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠١٠٨٦١ 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩ 

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

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: البراري لنقل الركاب بالحافات المؤجرة )ش.ذ.م.م( 
رقم الرخصة: ٦٢٢٣٨٤ 

العنوان: مكتب رقم ٢٠٢ ملك صندوق دبي للدعم المالي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٤١٤٠5 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم 7٠٤ - ملك 

محمد سعيد خلف الغيث - بورسعيد - ديرة 
الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٤-٩7١ الفاكس :  

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: طارق رضا للتجارة العامة ذ.م.م 
رقم الرخصة: 5٩٦٠٦٠  العنوان: مكتب رقم ٤٦-٢٠١ - ملك اذا غاليريا 

انفيستمنتس ش.ذ.م.م-المركز التجاري االول 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠١٠٨٦١ 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩ 

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

ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ـ ديرةـ بورسعيد 
الهاتف: ٢٩7٣٠٦٠-٤-٩7١ الفاكس : ٢٩7٣٠7١-٤-٩7١ 

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

اسم الشركة: البراري لنقل الركاب بالحافات المؤجرة )ش.ذ.م.م( 
رقم الرخصة: ٦٢٢٣٨٤ 

العنوان: مكتب رقم ٢٠٢ ملك صندوق دبي للدعم المالي 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٤١٤٠5 

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

المذكور اعاه للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٢/١١/٢٩ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 
خال ٤5 يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان  العنوان: مكتب رقم 7٠٤ - ملك 

محمد سعيد خلف الغيث - بورسعيد - ديرة 
الهاتف: ٢٢٨٨٩٨٢-٤-٩7١ الفاكس :  

دائرة االقتصاد والسياحة

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

ليكن معلوما للجميع بأن السيده : مريم خليل ابراهيم العبيدلي 
كامل  عن  والتنازل  البيع  في  ترغب  حيث  االمارات   – الجنسية 

حصت البالغ ١٠٠% 
الى السيد : عادل جافيد طارق محمود الجنسية – باكستان 

بالرخصة التجارية )سيهوم للتجارة العامة( رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجمان رقم )٦٦7٨٩( و المسجلة بغرفة تجارة 

و صناعة عجمان، 
تعديات أخرى : تم تغير الشكل القانوني من )مؤسسة فردية( 

الي )ذ م م شركة الشخص الواحد( 
وتم تعديل االسم التجاري ليصبح من )سيستر هوم للتجارة العامة( 
الي )سيستر هوم للتجارة العامة / ذ م م شركة الشخص الواحد(، 
وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء 

١٤ يوماً  من تاريخ نشر هذا االعان،

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

 MOJAU_2022_0105561 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع بأن السيد / عادل عبيد محمد اسماعيل البلوشي 
– اماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
)١٠٠%( وذلك للسيدة / جويبريا اروكياداس اروكياداس –هندية الجنسية 
في الرخصة )بدر مويلح للطباعة وتصوير المستندات( المرخصه برقم 

)7٨٢٢57( الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة
التعديات االخرى : تم تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية الى 

مؤسسة فردية بوكيل خدمات
وعما بنص المادة )١٤( فقره 5 من القانون االتحادي رقم )٤( لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعان للعلم و انه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ 
هذا اإلعان فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

 MOJAU_2022_0105235 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

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

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

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

البلوشى  عبدالكريم  محمد  عبيد  األول/  الطرف   : من 
الجنسية : االمارات 

الى : الطرف الثاني/ محمد رشيد عالم محمد غام شريف 
الجنسية : بنغاديش

باالسم التجاري )كراج فرحان( رخصة صادرة من دائرة 
المسجلة  و   )٤5٤٦٩( رقم  بعجمان  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء ١٤يومًا من تاريخ نشر هذا االعان ،،

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

 MOJAU_2022_0105381 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / عمار أحمد رجب - سوري 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 
»5٠%« إلى السيد / عبداهلل محمد زكريا حمامي - سوري 
الجنسية في الرخصة المسماه »عبداهلل حمامى لصيانة الشاحنات 
واآلليات الثقيلة« المرخصة برقم »7٩٨٤١٢« والصادرة من 

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

أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن بالنشر تنازل / بيع

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

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / حسن محمد حسن علي األميري - إماراتي 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة »١٠٠%« إلى 
السيد / عمر رافد خنجر بازول - أمريكي الجنسية في المؤسسة الفردية 
المسماه »الوجدان لتأجير السيارات« المرخصة برقم »5٢٨٢75« والصادرة 

من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
تعديات أخرى : تم تحويل الشكل القانوني من »فردية« إلى »شركة 

الشخص الواحد ذ م م«
تم تغيير االسم التجاري من »الوجدان لتأجير السيارات« إلى »الوجدان 

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

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن بالنشر تنازل / بيع

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

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / زكريا كوتايل محمد حاجى كوتايل - هندي 
الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة »١٠٠%« إلى السيدة 
/ ريسسنا بوزاكارا ابو - هندية الجنسية في المؤسسة الفردية بوكيل خدمات 
المسماه »الخط الناعم للنسخ والقرطاسية« المرخصة برقم »77٤5٣٣« والصادرة 

من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
تعديات أخرى: تم تغيير االسم التجاري من »الخط الناعم للنسخ و القرطاسية« 

إلى »ركن الرسالة لطباعة وتصوير المستندات«
الكتابة والرسم -  المكتبية وأدوات  النشاط من »تجارة األدوات  تم تغيير 
بالجملة، تجارة الوسائل والنماذج التعليمية - بالجملة، تجارة الهدايا - بالجملة، 
خدمات الطباعة وتصوير المستندات، خدمات نسخ الوثائق والمستندات« إلى 
»خدمات الطباعة وتصوير المستندات، خدمات نسخ الوثائق والمستندات«.

عمًا بنص المادة »١٤« فقرة »5« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ 
في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعان للعلم وأنه سوف يتم 
التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعان فمن 

لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن بالنشر تنازل / بيع

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

الكاتب العدل

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

من السيد/ مونتوس شيل نابيل شندرا شيل الجنسية: بنغاديش
إلى السيد/ بابلو باول نيتاى باول الجنسية: بنغاديش

كامل حصته  عن  والتنازل  البيع  فى  يرغب  االول  الطرف  ان  حيث 
البالغة ١٠٠% عن المؤسسة الفردية باالسم التجاري »صالون الرابح 
التنمية االقنصادية بعجمان رقم  للحاقة« رخصة صادرة من دائرة 
٤٦٠٤5 والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان الى الطرف الثاني.

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

الكاتب العدل المذكور وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

MOJAU-2022- 0105371 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 :

الكمالي  عبدالرحمن  شافعي  إسحاق  األول/  الطرف  من 
الجنسية : اإلمارات

إلى الطرف الثاني / محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم آل كايد 
الجنسية : اإلمارات

باالسم التجاري »زمزم لتجارة الهواتف المتحركة« رخصة 
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »٩٨٩7٢« 

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

انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

MOJAU-2022- 0105339 إعالن تنازل عن رخصة رقم

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

الكاتب العدل



العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م 14

اقتصاد

المنذر: بنك أبوظبي التجاري
المنذر إليه: الجبل األخضر لتجارة المخلفات المعدنية والباستيكية

»مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

المركبة  مبلغ  األخير  تمويل  المنذر بقصد  اليه مع  المنذر  تعاقد  حيث 
التالي بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن 
سداد أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »١١٣٢7٨« 
درهم، وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة 
سداد المبلغ المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان 
للمنذر الحق في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 
على المركبة اآلتي بياناتها : جيب رانجلر - أبيض اللون - صالون - موديل 
٢٠١٤ - رقم ٢٦٨٨١ - خصوصي - B - عجمان، لذلك يخطركم المنذر 
بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تسليمكم 
القانونية  االجراءات  استكمال  إلى  آسفين  إال سنضطر  و  االخطار،  هذا 
تجاهكم لتحصيل حقوقنا وفقًا لصحيح القانون مع تحميلكم المصروفات 

ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22099
المنذر: بنك أبوظبي التجاري

المنذر إليه: سمول عبداهلل       »مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

المركبة  مبلغ  األخير  تمويل  المنذر بقصد  اليه مع  المنذر  تعاقد  حيث 
التالي بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن 
سداد أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »٤٩٣٩٣« 
درهم، وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة 
سداد المبلغ المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان 
للمنذر الحق في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 
على المركبة اآلتي بياناتها : مازدا سي اكس ٩ - أبيض اللون - صالون - 
موديل ٢٠١٦ - رقم ٢٣١7٠ - خصوصي - C - الفجيرة، لذلك يخطركم 
المنذر بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ 
إلى استكمال االجراءات  تسليمكم هذا االخطار، و إال سنضطر آسفين 
تحميلكم  مع  القانون  لصحيح  وفقًا  لتحصيل حقوقنا  تجاهكم  القانونية 

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22096

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

المنذر إليه : حسن الحبشي طه محمود - الجنسية مصر
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصيًا بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤٨7١٠ درهم 
»ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة عشرة درهم« - بخصوص مركبة 
كيا كارنز - موديل ٢٠١٤ - فضي اللون - رقم اللوحة »٢5٨٣٣« - 
جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة ١٣ ، وذلك خال 
سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية 
مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة 
مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء 

ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/21848«

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

المنذر إليه : فيضان رحمن حبيب الرحمن - الجنسية باكستان
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصيًا بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤١٠٣٨ درهم 
مركبة  بخصوص   - درهم«  وثاثون  وثمانية  ألف  وأربعون  »واحد 
هوندا سيفيك - موديل ٢٠١٩ - أسود اللون - رقم اللوحة »٨5٩٩٤« 
- جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة ١٠ ، وذلك خال 
سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية 
مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة 
مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء 

ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/21847«

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

المنذر إليه : محمد زهير علي اعيده - الجنسية األردن
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصيًا بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 5٨٦١٩ درهم 
»ثمانية وخمسون ألف وستمائة وتسعة عشر دهم« - بخصوص مركبة 
اللوحة »٣١77٢«  كيا كادنزا - موديل ٢٠١7 - أسود اللون - رقم 
- جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة ٨ ، وذلك خال 
سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية 
مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة 
مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء 

ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/21846«

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

المنذر إليه : حمزه سامي نعيم زغلول - الجنسية األردن
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصيًا بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٤٨٣٦5 درهم 
»ثمانية وأربعون ألف وثاثمائة خمسة وستون درهم« - بخصوص 
مركبة فورد ايدج - موديل ٢٠١٣ - أبيض اللون - رقم اللوحة »٤٠7٨٣« 
- جهة ترخيص أبوظبي - خصوصي - رمز اللوحة ١٠ ، وذلك خال 
سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية 
مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة 
مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء 

ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/21851«

المنذر: بنك أبوظبي التجاري
المنذر إليه: إسام أحمد  »مجهول محل االقامة«

صيغة اإلعان بالنشر
المركبة  مبلغ  األخير  تمويل  المنذر بقصد  اليه مع  المنذر  تعاقد  حيث 
التالي بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن 
سداد أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »٦5٠٠٤« 
درهم، وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة 
سداد المبلغ المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان 
للمنذر الحق في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 
على المركبة اآلتي بياناتها : بيجو ٢٠٠٨ - أبيض اللون - صالون - موديل 
٢٠١٨ - رقم 5٣٢٤١ - خصوصي - ١5 - أبوظبي، لذلك يخطركم المنذر 
بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تسليمكم 
القانونية  االجراءات  استكمال  إلى  آسفين  إال سنضطر  و  االخطار،  هذا 
تجاهكم لتحصيل حقوقنا وفقًا لصحيح القانون مع تحميلكم المصروفات 

ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22088

المنذر: بنك أبوظبي التجاري
المنذر إليه: معن حسين عقيل   »مجهول محل االقامة«

صيغة اإلعان بالنشر
المركبة  مبلغ  األخير  تمويل  المنذر بقصد  اليه مع  المنذر  تعاقد  حيث 
التالي بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن 
سداد أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »٣١7٤٣٫٤5« 
درهم، وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة 
سداد المبلغ المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان 
للمنذر الحق في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 
على المركبة اآلتي بياناتها : اوتاند - فضي اللون - صالون - موديل 
٢٠١7 - رقم ٤٣١٩7 - خصوصي - ١٤ - أبوظبي، لذلك يخطركم المنذر 
بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تسليمكم 
القانونية  االجراءات  استكمال  إلى  آسفين  إال سنضطر  و  االخطار،  هذا 
تجاهكم لتحصيل حقوقنا وفقًا لصحيح القانون مع تحميلكم المصروفات 

ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22090

المنذر: بنك أبوظبي التجاري
المنذر إليه: يوسف غام  »مجهول محل االقامة«

صيغة اإلعان بالنشر
المركبة  مبلغ  األخير  تمويل  المنذر بقصد  اليه مع  المنذر  تعاقد  حيث 
التالي بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن 
سداد أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »٦٨٨٨٢« 
درهم، وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة 
سداد المبلغ المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان 
للمنذر الحق في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 
على المركبة اآلتي بياناتها : نيسان باترول - أبيض اللون - صالون - موديل 
٢٠١٤ - رقم ٦٨5٤٣ - خصوصي - ١٨ - أبوظبي، لذلك يخطركم المنذر 
بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تسليمكم 
القانونية  االجراءات  استكمال  إلى  آسفين  إال سنضطر  و  االخطار،  هذا 
تجاهكم لتحصيل حقوقنا وفقًا لصحيح القانون مع تحميلكم المصروفات 

ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22097

المنذر: بنك أبوظبي التجاري
المنذر إليه: فيش ديك بدورة      »مجهول محل االقامة«

صيغة اإلعان بالنشر
المركبة  مبلغ  األخير  تمويل  المنذر بقصد  اليه مع  المنذر  تعاقد  حيث 
التالي بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن 
سداد أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »٤5٠٣٢« 
درهم، وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة 
سداد المبلغ المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان 
للمنذر الحق في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية 
على المركبة اآلتي بياناتها : فورد موستينج - رمادي اللون - صالون - 
موديل ٢٠١5 - رقم ٤٨٠٩5 - خصوصي - 5 - أبوظبي، لذلك يخطركم 
المنذر بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ 
إلى استكمال االجراءات  تسليمكم هذا االخطار، و إال سنضطر آسفين 
تحميلكم  مع  القانون  لصحيح  وفقًا  لتحصيل حقوقنا  تجاهكم  القانونية 

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22087

المنذر: بنك أبوظبي التجاري
المنذر إليه: النجاح لتركيب أنظمة األمن والسامة »مجهول محل االقامة«

صيغة اإلعان بالنشر
المركبة  مبلغ  األخير  تمويل  المنذر بقصد  اليه مع  المنذر  تعاقد  حيث 
التالي بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن 
سداد أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »٦77٣٠« 
درهم، وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة 
سداد المبلغ المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان 
للمنذر الحق في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على 
المركبة اآلتي بياناتها : دودج تشارجر - فضي اللون - صالون - موديل 
٢٠١5 - رقم ٨5٣٩٩ - خصوصي - ٣ - الشارقة، لذلك يخطركم المنذر 
بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تسليمكم 
القانونية  االجراءات  استكمال  إلى  آسفين  إال سنضطر  و  االخطار،  هذا 
تجاهكم لتحصيل حقوقنا وفقًا لصحيح القانون مع تحميلكم المصروفات 

ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22089
المنذر: بنك أبوظبي التجاري

المنذر إليه: اليماحي لمقاوالت البناء ذ م م     »مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

حيث تعاقد المنذر اليه مع المنذر بقصد تمويل األخير مبلغ المركبة التالي 
بياناتها ادناه لصالح المنذر اليه، وحيث أن المنذر اليه تخلف عن سداد 
أقساط المركبة لصالح المنذر حتى ترصد بذمته مبلغ »٢٠٣٠٢« درهم، 
وحيث أن المنذر قد طالب المنذر اليه مرارًا و تكرارًا بسرعة سداد المبلغ 
المترصد بذمته اال ان المنذر اليه لم يحرك ساكنًا، وحيث ان للمنذر الحق 
في بيع المركبة المرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على المركبة 
اآلتي بياناتها : متسوبيشي كانتر - أبيض اللون - صالون - موديل ٢٠١5 
المنذر  - رقم ٨٦٩٠٩ - خصوصي - أبيض - الشارقة، لذلك يخطركم 
بسداد المبلغ المبين اعاه خال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تسليمكم 
القانونية  االجراءات  استكمال  إلى  آسفين  إال سنضطر  و  االخطار،  هذا 
تجاهكم لتحصيل حقوقنا وفقًا لصحيح القانون مع تحميلكم المصروفات 

ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المنذر األخرى.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2022/22097

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

إليه : مايانك تشاتورفيدي سورش كياش ناث تشاتورفيدي  المنذر 
- الجنسية الهند

ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصيًا بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ١٨٩٦٩ درهم 
»ثمانية عشر ألف وتسعمائة تسعة وستون درهم« - بخصوص مركبة 
تويوتا كوروال - موديل ٢٠١٢ - أبيض اللون - رقم اللوحة »7١٨5٠« 
- جهة ترخيص الشارقة - خصوصي - رمز اللوحة ١ ، وذلك خال 
سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية 
مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة 
مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء 

ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/21845«

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

المنذر إليه : باب الصفا لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصيًا بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره 55٣٨٤ درهم 
»خمسة وخمسون ألف وثاثمائة أربعة وثمانون درهم« - بخصوص 
مركبة نيسان اورفان - موديل ٢٠١٣ - أبيض اللون - رقم اللوحة 
اللوحة ٢ ،  الشارقة - خصوصي - رمز  »١٩٤٨5« - جهة ترخيص 
وذلك خال سبعة أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض 
المبلغ  هذا  برد  بإلزامكم  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  السداد 
والفائدة القانونية مع تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما 
تخلي المنذرة مسئوليتها عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة 

بالمركبة أثناء ضبطها من الجهات المختصة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/21849«

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

المنذر إليه : عادل رضوان حسن محمد عبداهلل مباشر - الجنسية مصر
ينبه المنذر على المنذر إليه بسرعة سداد المبالغ المستحقة الموضحة 
جملة وتفصيًا بصدر هذا اإلنذار بإجمالي مبلغ وقدره ٣٤٠5٤ درهم 
»أربعة وثاثون ألف وأربعة وخمسون درهم« - بخصوص مركبة كيا 
ريو - موديل ٢٠١٦ - أحمر اللون - رقم اللوحة »٤757٦« - جهة 
ترخيص الشارقة - خصوصي - رمز اللوحة ٣ ، وذلك خال سبعة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وفي حالة رفض السداد سيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بإلزامكم برد هذا المبلغ والفائدة القانونية مع 
تحملكم كافة الرسوم والمصاريف المقررة، كما تخلي المنذرة مسئوليتها 
عن أي متعلقات شخصية قد تكون متواجدة بالمركبة أثناء ضبطها 

من الجهات المختصة.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/1/21850«

المنذر : بنك دبي اإلسامي ش.م.ع
المنذر إليه : اناند موهان موهان

»مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

ينذر المنذر المنذر إليه باآلتي : أواًل - سداد مبلغ المديونية والبالغ قيمته 
٣5٦٦١٫٤7 درهم في خال المواعيد القانونية، ثانيًا - إذا لم تقم المنذر 
المختصة  المحكمة  الى  باللجوء  المنذر  يقوم  المبلغ سوف  بسداد  اليه 
بنك دبي اإلسامي »رقم ٣٢١١٨  المرهونة لصالح  السيارة  ببيع  لاذن 
خصوصي X دبي ماركة نيسان سنترا - صالون - موديل ٢٠١٨ رمادي« 
له وفاءًا للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته ٣5٦٦١٫٤7 درهم 
وعليه فإن البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة 
بالسيارة التي تم الحجز عليها لصالح البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه 
عن فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه 
من تاريخ استام السيارة وحتى تاريخ تسليمها إلى اإلمارات للمزادات 

وانتهاء كافة إجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 2022/421722
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذر : بنك دبي اإلسامي ش.م.ع
المنذر إليه : الخط األزرق لمقاوالت البناء ش ذ م م

»مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

ينذر المنذر المنذر إليه باآلتي : أواًل - سداد مبلغ المديونية والبالغ قيمته 
٣٠٦5٤ درهم في خال المواعيد القانونية، ثانيًا - إذا لم تقم المنذر اليه 
بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى المحكمة المختصة لاذن 
ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي اإلسامي »رقم ١٤٢٣٢ خصوصي 
H دبي ماركة ميتسوبيشي كانتر - صالون - موديل ٢٠١٣ أسود« له وفاءًا 
للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته ٣٠٦5٤ درهم وعليه فإن 
البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة 
البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن  الحجز عليها لصالح  التي تم 
فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه 
من تاريخ استام السيارة وحتى تاريخ تسليمها إلى اإلمارات للمزادات 

وانتهاء كافة إجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 2022/421664
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذر : بنك دبي اإلسامي ش.م.ع
المنذر إليه : حوي  مالورسا

»مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

ينذر المنذر المنذر إليه باآلتي : أواًل - سداد مبلغ المديونية والبالغ قيمته 
٣٩٨75 درهم في خال المواعيد القانونية، ثانيًا - إذا لم تقم المنذر اليه 
بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى المحكمة المختصة لاذن 
ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي اإلسامي »رقم 7٦٢٨٨ خصوصي 
N دبي ماركة ميتسوبيشي اتراج - صالون - موديل ٢٠٢٠ فضي« له وفاءًا 
للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته ٣٩٨75 درهم وعليه فإن 
البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة 
البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن  الحجز عليها لصالح  التي تم 
فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه 
من تاريخ استام السيارة وحتى تاريخ تسليمها إلى اإلمارات للمزادات 

وانتهاء كافة إجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 2022/421654
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذر : بنك دبي اإلسامي ش.م.ع
المنذر إليه : ديني بيتر
»مجهول محل االقامة«

صيغة اإلعان بالنشر
ينذر المنذر المنذر إليه باآلتي : أواًل - سداد مبلغ المديونية والبالغ قيمته 
5٠75٠ درهم في خال المواعيد القانونية، ثانيًا - إذا لم تقم المنذر اليه 
بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى المحكمة المختصة لاذن 
ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي اإلسامي »رقم ١٠٣7٢ خصوصي 
R دبي ماركة ميتسوبيشي باجيرو - صالون - موديل ٢٠١5 أسود« له وفاءًا 
للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته 5٠75٠ درهم وعليه فإن 
البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة 
البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن  الحجز عليها لصالح  التي تم 
فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه 
من تاريخ استام السيارة وحتى تاريخ تسليمها إلى اإلمارات للمزادات 

وانتهاء كافة إجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 2022/421689
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذر : بنك دبي اإلسامي ش.م.ع
المنذر إليه : سوديش بابورامات

»مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

ينذر المنذر المنذر إليه باآلتي : أواًل - سداد مبلغ المديونية والبالغ قيمته 
٦٩٣٤٨ درهم في خال المواعيد القانونية، ثانيًا - إذا لم تقم المنذر اليه 
بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى المحكمة المختصة لاذن 
ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي اإلسامي »رقم ١١٩٣٢ خصوصي 
B دبي ماركة فورد اسكيب - صالون - موديل ٢٠١5 أزرق« له وفاءًا 
للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته ٦٩٣٤٨ درهم وعليه فإن 
البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة 
البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن  الحجز عليها لصالح  التي تم 
فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه 
من تاريخ استام السيارة وحتى تاريخ تسليمها إلى اإلمارات للمزادات 

وانتهاء كافة إجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 2022/421697
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذرة : زمري علي أحمد زاده للتجارة العامة »ش.ذ.م.م«
ضد المنذر إليها : سوبريم فوود سيرفيس »م.م.ح«

١- لما كان ذلك وكان العقد المبرم فيما بين المنذرة والمنذر اليها بتاريخ 
٢٠١٤/١٢/٣١ يعتبر اتفاق أريد به إحداث أثر قانوني والتزام متبادل فيما 
بين الطرفين وقد اوفت المنذرة بالتزامها من خال دفع المبلغ المتفق 
عليه اال ان المنذر اليها اخلت بالتزاماتها االمر الذي حدا بالمنذرة لرفع 

دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها المذيلة بها.
 لذلك

 ننذركم بضرورة تنفيذ التزام المنذر اليها التزاماتها التعاقدية بدفع مبلغ 
٢٫5٨٩٫٩٦١ درهم »مليونين وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة 
وواحد وستون درهم« للمنذرة، او حل النزاع وديًا وفقًا للبند رقم 7/٢ 
من العقد المبرم والتفاوض وديًا قبل اللجوء للتحكيم وفقًا للبنود أرقام 

7/ ٢، ٣ ، ٤ من العقد المبرم بين الطرفين.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151978«
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذر : بنك دبي اإلسامي ش.م.ع
المنذر إليه : دينيشكومار جايانتيا

»مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

ينذر المنذر المنذر إليه باآلتي : أواًل - سداد مبلغ المديونية والبالغ قيمته 
١٣١٨٩٩ درهم في خال المواعيد القانونية، ثانيًا - إذا لم تقم المنذر اليه 
بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى المحكمة المختصة لاذن 
ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي اإلسامي »رقم ٢٠٦٩٨ خصوصي 
M دبي ماركة شيفروليه تاهو - صالون - موديل ٢٠١5 بني« له وفاءًا 
للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته ١٣١٨٩٩ درهم وعليه فإن 
البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة 
البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن  الحجز عليها لصالح  التي تم 
فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه 
من تاريخ استام السيارة وحتى تاريخ تسليمها إلى اإلمارات للمزادات 

وانتهاء كافة إجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 2022/421705
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذر : بنك دبي اإلسامي ش.م.ع
المنذر إليه : عبداهلل جمال سامة

»مجهول محل االقامة«
صيغة اإلعان بالنشر

ينذر المنذر المنذر إليه باآلتي : أواًل - سداد مبلغ المديونية والبالغ قيمته 
5٣١5٨ درهم في خال المواعيد القانونية، ثانيًا - إذا لم تقم المنذر اليه 
بسداد المبلغ سوف يقوم المنذر باللجوء الى المحكمة المختصة لاذن 
ببيع السيارة المرهونة لصالح بنك دبي اإلسامي »رقم ١5٨5٢ خصوصي 
G دبي ماركة شيري تيجو - صالون - موديل ٢٠١٩ برتقالي« له وفاءًا 
للدين المستحق على المنذر اليه والبالغ قيمته 5٣١5٨ درهم وعليه فإن 
البنك غير مسئول عن اي متعلقات شخصية قد تكون موجودة بالسيارة 
البنك وانه غير مسئول ويخلي طرفه عن  الحجز عليها لصالح  التي تم 
فقدان او تلف تلك المتعلقات الشخصية الراجع ملكيتها للمحجوز عليه 
من تاريخ استام السيارة وحتى تاريخ تسليمها إلى اإلمارات للمزادات 

وانتهاء كافة إجراءات البيع.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر 2022/421711
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذرة : فاطمة سعيد راشد لخريباني النعيمي، إماراتية الجنسية
ضد المنذر إليهما: ١-  شركة الخط األمامي إلدارة اإلستثمار ذ م م

٢-  داماك هومز ش ذ م م
مبلغ وقدره »5٠٠٫٠٠٠٫٠٠  قامت بسداد  لها وان  المنذرة سبق  ان  وحيث 
درهم« فقط خمسمائة ألف درهم من إجمالي المبلغ المستحق للشراء وذلك 
نظير حجز الوحدة السكنية سالفة الذكر، والثابتة بموجب التحويات البنكية 

المرسلة إلى المنذر إليهما.
إال أن المنذرة كانت قد فوجئت بوصول إخطارين من دائرة األراضي واألماك 
بإمارة دبي بناء على طلب المنذر إليها األولى، والمؤرخين على التوالي في 
٢٠٢١/٠٣/٢٩ و ٢٠٢١/٠7/٠١م بالتخلف عن سداد الدفعات المالية للوحدة المبينة 
بعاليه، و انه وبالفعل تم إلغاء التعاقد المذكور بين المنذرة والمنذر إليهما.

لذلك
فإننا وبصفتنا وكاء عن المنذرة ننذركم بضرورة فسخ العقد معكم ونكلفكم 
إال  و  درهم  ألف  خمسمائة  فقط  درهم«   5٠٠٫٠٠٠٫٠٠« وقدره  مبلغ  برد 
سنضطر آسفين إلى اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضدكم لحفظ حقوق موكلتنا 
»المنذرة« المترصدة لديكم مع ترتيب هذا اإلنذار لكافة آثاره ومفاعيله قانونًا.
الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم »2022/151979«
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨



15العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
بالمنطقة  الكائنة  حـــرة  منطقـة  إيفوج مؤسسـة  أن 
الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة وعليه 
الكفيلة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  للدائنين  يمكن 
بتسوية / بحماية مصالحهم خال ١5 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن
الدولي  الشارقة  لمطار  الحرة  المنطقة  هيئة  تعلن 
بموجبه أن امواج جروب مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
بتسوية / بحماية مصالحهم خال ١5 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن
الدولي  الشارقة  لمطار  الحرة  المنطقة  هيئة  تعلن 
بموجبه أن توربو موتورز مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
بتسوية / بحماية مصالحهم خال ١5 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن
تعلن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بموجبه 
أن دي بي اي انوفيشنز مؤسسـة منطقـة حـــرة الكائنة 
بالمنطقة الحرة قد تقدمت بطلب حل وتصفية الشركة 
وعليه يمكن للدائنين اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة 
تاريخ  يوم من  بحماية مصالحهم خال ١5   / بتسوية 

نشر هذا اإلعان.

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية بأن الشركة اوتو بس ليسـر ش.ذ.م.م 
رقم السجل التجاري )24000003( ، ترغب بتحويل الحصص كالتالي:

فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية 
خال ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان على العنوان التالي: 

publication@rakez.com :هاتف رقم : ٩7١7٢٠٤١١١١+ البريد اإللكتروني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم: 810839

اسم المتنازل
سويدان سعيد جمعه النابوده السويدي

رامان ماكر

عدد الحصص
٢.٤٤٨

١٠٠

اسم المتنازل له
ريليشمن ليمتد
ريليشمن ليمتد

المياه  لحفريات  هيوا  بأن  االقتصادية  الخيمة  رأس  مناطق  هيئة  تعلن 
ترغب   .) التجاري 0000004029847  السجل  )رقم  ذ.م.م،  ش.م.ح- 
بتغيير االسم المسجل للشركة من هيوا لحفريات المياه ش.م.ح- ذ.م.م 

إلى ابيكس انترغريتد سولوشن ش.م.ح-ذ.م.م  
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
التالي: هاتف  العنوان  خال ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان على 

رقم ٩7١7٢٠٤١١١١+ 
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: 808343
تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن تاسيتي كونسولتانسي 
ترغب  التجاري 0000004025014(.  السجل  )رقم   ، سيرفيسز م.م.ح 
بتغيير االسم المسجل للشركة من تاسيتي كونسولتانسي سيرفيسز م.م.ح 

إلى افيد تكنولوجيز م.م.ح  
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
التالي: هاتف  العنوان  خال ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان على 

رقم ٩7١7٢٠٤١١١١+ 
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: 808047
تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية بأن سيكس سكوير ش.م.ح- 
ذ.م.م، )رقم السجل التجاري 0000004017790 (. ترغب بتغيير االسم 
المسجل للشركة من سيكس سكوير ش.م.ح- ذ.م.م إلى سيفن ستار 

ش.م.ح-ذ.م.م  
فمن لديه أي اعتراض يجب ان يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية 
التالي: هاتف  العنوان  خال ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان على 

رقم ٩7١7٢٠٤١١١١+ 
publication@rakez.com :بريد الكتروني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

تغيير اسم الشركة تحت إشعار رقم: 778928

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨ العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨ العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذرة / بانكا مونتي دى باشى سبينا اس بى ايه
ويمثلها المحامي/ أحمد صالح المدني

المنذر إليها / سكاي جيت لتأجير معدات التشييد والبناء ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

تنذر المنذرة المنذر اليها بسداد المبلغ المترصد لديها والبالغ 
اإلماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  أو  يورو    »٣٣٠٫٢٨٠٫١٠« قدره 
»١٫٢٩٩٫٦5٢« درهم مليون ومائتين وتسعة وتسعين ألف وستمائة 
واثنين وخمسين درهم مستحقة عن سند ألمر، وذلك في مدة 
أقصاها خمسة أيام من تاريخ نشر االنذار واال ستضطر المنذرة 
إلتخاذ االجراءات القانونية والقضائية أمام محاكم دبي وتحملكم 
التعويض الجابر للعطل و الضرر والفوائد القانونية وكافة الرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151975«
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنذرة: ياسمين غاب
بوكالة المحامي عبد العزيز الزعابي

ضد المنذر إليه: - ايساك كيتاكا
بموجب تعامات تجارية بين المنذر والمنذر إليهما االولى والثاني ترصد 
للمنذر بذمة المنذر إليهما مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ درهم »عشرون ألف درهم«، 
و»٠٠٠٠55«   »٠٠٠٠5٢« أرقام  بنكية  شيكات  بموجب  أصواًل  والثابت 

و»٠٠٠٠5٦« و»٠٠٠٠57« المسحوبة على بنك رأس الخيمة الوطني.
لذلك، جئنا بكتابنا هذا ننذرك للمرة األخيرة ونكلفك بالوفاء للمنذرة 
بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ درهم »عشرون ألف درهم« المترصد في ذمتكم 
وذلك في غضون خمسة أيام تلي تاريخ تبلغكم هذا اإلنذار واال سنضطر 
آسفين إلتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة أمام المراجع القضائية المختصة 
لحماية حقوق المنذرة ولتحصيل المبلغ المذكور وسيتم تكبيدكم كافة 

الرسوم والمصاريف والنفقات القانونية والتعويضات وأتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/151856«
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

مقدم من المنذر : اون تايم شيبنج سيرفيسز ش ذ م م
ضد المنذر إليه : راكيش كومار بهاج سينغ بيشت

المنذر إليه : أي اس اس اتش ار ايه لتجارة األزياء ش ذ م م
الموضوع : طلب إنذار بالنشر

قيمة  مبلغ وقدره »٢٠٤75 درهم« وذلك  بسداد  ننذركم 
االعمال التي قامت المنذرة بتنفيذها وتم االستام من قبلكم 
بما يفيد ذلك وفق الشيكات الصادرة من قبلكم والمرتجعة 
مطالبتكم  من  بالرغم  قيمتها  سداد  دون  وذلك  البنك  من 
الودية عدة مرات على أن يكون ذلك خال خمسة أيام من 
تاريخ نشر االنذار وإال ستضطر المنذرة إلتخاذ كافة االجراءات 
القانونية للحفاظ على حقوق موكلها تحملكم كل التبعات 

الكاتب العدلالقانونية حيال ذلك.

إنذار عدلي بالنشر »2022/151958«
العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات التاسعة رقم 75٨
موضوع المنازعة المطالبة بإلزام المتنازع ضده بمبلغ وقدرة )١١٣5٢.٩5( درهم 
فقط ) أحد عشر ألفًا وثاثمائة واثنان وخمسون درهم اماراتي و خمسة وتسعون 
فلسأ( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوي 

وحتى السداد التام.
المتنازع شركة االمارات لاتصاالت المتكاملة ) ش.م.ع( عنوانه اإلمارات - إمارة 
دبي - دبي - بر دبي - شارع الميديا سيتى - المبنى المقابل لمحطة الـ بي بي سي 

ويمثله وجدان عبداهلل محمد أبوشهاب السويدي
المطلوب إعانه ١- محمد ارشد جمعه خان صفته: متنازع ضده

موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المتنازع ضده 
بمبلغ وقدرة )١١٣5٢.٩5( درهم فقط ) أحد عشر ألفًا  وثاثمائة واثنان وخمسون 
درهم اماراتي و خمسة وتسعون فلسًا( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 

والفائدة ١٢% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص بقاعة 
التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف  بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم 

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

اعالن بالنشر في المنازعة 
رقم 461 / 2022 / 5778 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في الدائرة الجزئية المدنية الثامنة رقم ٢٠
يؤدوا  بأن  بينهم  فيما  والتكافل  بالتضامن  عليهم  المدعى  بإلزام  المطالبة  الدعوى  موضوع 
للمدعيين مبلغ وقدره )5.٠٠٠.٠٠٠( خمسة مايين درهم إماراتي عن االضرار المادية واألدبية 
التي أصابتهم والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، 

مع إلزامهم بكافة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعى جاى ليو من ورثة المتوفى هونجكسى لو وآخرون عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-بر 

دبي - دبي-شارع الشيخ زايد-مبنى فندق ذا اتش مدخل المكاتب -شقة ٢٩ 
ويمثله عواطف محمد شوقي

المطلوب إعانهم ١- هونجلو كوى صفته: مدعى عليه      ٢- يو وانج صفته: مدعى عليه      
٣- يانان زهانج صفته: مدعى عليه          ٤- قينغجوان اكسو صفته: مدعى عليه

موضوع اإلعان نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠-٠5-٢٠٢٢ في 
الدعوى المذكورة أعاه لصالح المدعيين/ يانج كاو من ورثة المنوفي هونجكسى لو و جای 

ليو من ورثة المتوفى هونجكسى لو ب حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام
المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ مليون درهم تعويض عن االضرار المادية 
واألدبية يقسم بينهما بالسوية، على ان يخصم منه مبلغ التعويض المؤقت المقضي به بالحكم 
الجزائي وبأن يؤدوا للمدعيين مبلغ ومقداره مائتي ألف درهم تعويض موروث يقسم بينهما 
نهائيا  الحكم  صيرورة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  الشرعي  نصيبه  حسب  كل 
والزمتهم المصاريف وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما بمثابة الحضوري قابا لاستئناف خال ثاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعان.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
 رقم 11 / 2022 / 635 - مدني جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى الرابعة رقم ٤٠٣
موضوع الدعوى إلزام المدعي عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره ١.٩٤٨.٦٦٨.٩٨ درهم فقط مليون وتسعمائة وثمانية واربعون الفا وستمائة 
وثمانية وستون درهما وثمانية وتسعون فلسا إضافة إلى الفائدة القانونية التأخيرية 

بواقع ٩% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد .
وإلزام المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

المدعى مصرف الهال ش.م.ع  عنوانه إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك 
في الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢5٢5٢7٠ فاكس ٠٤٢5٢5٢7٣ 

بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني : ٣١٤٣١٩٤٩٨١
المطلوب إعانهما ١- شيام سوبرامنيان ايبيوني صفته: مدعى عليه

٢- سيف ناصر للتجارة العامة ش ذ م م صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى وموضوعها إلزام المدعي عليهما بالتكافل والتضامن 
فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره ١.٩٤٨.٦٦٨.٩٨ درهم فقط مليون وتسعمائة 
الفا وستمائة وثمانية وستون درهما وثمانية وتسعون فلسا إضافة  وثمانية واربعون 
إلى الفائدة القانونية التأخيرية بواقع ٩% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد 
لها  وحددت  المحاماة.  أتعاب  ومقابل  والمصاريف  بالرسوم  عليهم  المدعي  وإلزام   .
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 لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثاثة أيام على االقل.

اعالن بالنشر في الدعوى 
رقم 16 / 2021 / 1238 - تجاري جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إلى المنفذ ضده ١- سبيكون »ش.ذ.م.م« 
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ اكسبيرتيك ذ.م.م
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٣٨٠٤٨5 إلى طالب التنفيذ 

أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم 
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا 

من تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
7808/2022/207 تنفيذ تجاري

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إلى المنفذ ضده ١- المحرزي لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ حمدان عتيق عبيد راشد الكعبي
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره »7٠5٢٠5« درهم إلى طالب 

التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك 
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال ١5 يومًا من 

تاريخ نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
17387/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إلى المنفذ ضدهما ١- شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت »ذ.م.م«،
٢- داني حنا زهره

مجهولي محل اإلقامة
التنفيذ الحجر الطبيعي للتجارة »شركة ذات  بما أن الطالب 

مسؤولية محدودة«
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره  5٦٨٨٠5٫٦٦ درهم إلى طالب التنفيذ 
أو خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ الرسوم لخزينة المحكمة.

في  بحقك  التنفيذية  اإلجراءات  المحكمة ستباشر  فإن  وعليه 
تاريخ  يومًا من  المذكور خال ١5  بالقرار  االلتزام  حالة عدم 

نشر هذا اإلعان.

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر 
8327/2022/253 تنفيذ شيكات

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إلى المدعى عليه ١- الصحراء الشمالية للمقاوالت ش.ذم.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعى آفاق لتجارة الديزل ذ م م
ويمثله علي صالح عبدالرسول الشواب

طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢٢/١٠/١7 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
»١٣٨٫٨٦٢٫٠٠ درهم« »فقط مائة ثمانية وثاثون ألف وثمانمائة 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم«  وستون  وإثنين 
المطالبه وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة 

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

إعالن أمر أداء بالنشر 
2225/2022/60 أمر أداء

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إلى المدعى عليه ١- مقهى قصبة الوداية المغربي ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة

بما أن المدعي ناديه بوكوفه
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها يطلب المدعي من عدالة المحكمة 
والحكم  الئحتها  بصورة من  عليها  المدعى  وإعان  الدعوى  تسجيل 
باالضافه  درهم   ١5٦7١ إجمالي  مبلغ  للمدعي  تؤدي  بأن  بإلزامها 
»MB229863090AE« الى ٢٠٠٠ درهم تذكرة عودة، رقم الشكوى

وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق ١٩-١٢-٢٠٢٢ الساعة ١١:٠٠ 
صباحًا في قاعة التقاضي عن ُبعد  & BUILDING-DESC لذا فأنت 
لديك من  ما  بتقديم  قانونيًا وعليك  يمثلك  أو من  بالحضور  مكلف 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثاثة أيام على األقل. 

إعالن بالنشر
2022/13/ 8181 عمالي جزئي

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٢ ، بسداد 
المبلغ المنفذ به وقدره )٨77٩٩.٢5 درهم ( ، شامًا للرسوم والمصاريف.

طالب التنفيذ مليحه اقبال محمد قياس الدين
عنوانه اإلمارات-إمارة دبي-البرشاء االولى - بر دبي - دبي

المطلوب إعانهم ١- ايساك انيه صفته: منفذ ضده
٢- كوين راشيل انسا صفته: منفذ ضده

٣- نابوليون ندى ندوه صفته: منفذ ضده
٤- سوبين كبير كبير صفته: منفذ ضده

5- سوهج مياه روح االمين صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعان قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك بدفع 
المبلغ المنفذ به وقدره )٨77٩٩.٢5 درهم ( ، شامًا للرسوم والمصاريف.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خال ١5يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ 
رقم 208 / 2022 / 1627 - تنفيذ مدني

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

المقامة من / شركة الفنون المرئية للدعاية واالعان شركة شخص واحد
ضد ميديا بلندس ميدل إيست منطقة حرة - )ذ.م.م(

نعلن نحن الخبير الحسابي /أحمد عبيد سيف الطاير ، أنه تم تعيننا من محكمة 
دبي االبتدائية الموقرة لتنفيذ مهمة الخبرة الحسابية الواردة بحكم المحكمة 
الصادر بجلسة ٢٢-١١-٢٠٢٢ في الدعوى المذكورة أعاهـ  كما نعلن المدعى 
عليها ) ميديا بلندس ميدل إيست منطقة حرة - )ذ.م.م( لحضور إجتماع 
الخبرة المقررله جلسة يوم الخميس الموافق ١5-١٢-٢٠٢٢ في تمام الساعة 
١:٣٠ مساء وذلك من خال االتصال المرئي بجميع أطراف النزاع عبر تطبيق 
زووم ) ZOOM ( بالدخول علي الرابط ادناه ، وفي حال أي استفسارات 

يرجي االتصال على رقم ٣٤١٣٦٣٢ ٠٤
Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/85869552121?pwd=ek5ia2dkMnl5OX
pFWilOdm9HMk5udz09

Meeting ID: 858 6955 2121
Passcode: 870962

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن إجتماع الخبرة الدعوي 
رقم 2169 لسنة 2022 تجاري جزئي – دبي

إجتماع خبرة

خبير حسابي / أحمد عبيد الطاير - قيد محاكم دبي رقم )163(

المعلن إليه : المدعى عليه الثالث بالتقابل/ نعمان محمود المحايد
بناء على قرار محكمة دبي االبتدائية الموقرة وتكليفنا ألعمال الخبرة الحسابية 
في الدعوى رقم ١٤٦5-٢٠٢٢ مدني جزئي المقامة من نوربنت عبداهلل بن 
سعود العرفج، فقد حددنا يوم االثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢ في تمام الساعة 
الثالثة والنصـف عـصـرًا لعقد اجتماع الخبرة الحسابية الثاني »عن بعد« عبر 

تطبيق ZOOM المرئي والمسموع من خال الرابط التالي :
Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/81963497531?pwd=WEdTZzMzanID
NVBHcFp4ZFFzbDhMUT09

Meeting ID: 819 6349 7531
Passcode: xV5qJc

المذكور  االجتماع  لحضور  قانونًا  يمثلكم  من  أو  حضوركم  يتطلب  وعليه 
وتقديم كافة المستندات المتعلقة بالدعوى ومراجعة الخبير أوال بأول بشأن 
أية استفسارات وحال وجود أي معوقات تقنية تحول دون حضور االجتماع 

يرجى التواصل على االرقام التالية ت : ٠٤٣5٢٤٠٣٠ – ٠5٢٣٠٣٠٨٢٠

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة الحسابية الثاني »عن بعد« في 

الدعوى رقم : 1465-2022 مدني جزئي – محاكم دبي االبتدائية

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / عبداهلل علي سيف علي القايدي

المطلوب إعانهم:  المدعى عليه األول: كسب إلدارة العقارات
المدعى عليه الثاني: محمد سعيد محمد العقيلي

المدعى عليه الثالث: محمد صالح أحمد محمد العقيلي
وعنوانهم: عجمان – الراشدية ٣ – هاتف رقم: ٠٢٦7777٠5

باإلشارة الي الدعوي المذكورة عاليه )والمرفوعة من / حاضر خلف محمد المهيري( 
ضدكم بطلب الزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المحكوم به في الدعوى 
رقم ١١٣٠/ ٢٠١١ مدني كلي عجمان والتنفيذ رقم ١٠٦٠/ ٢٠١٢ تنفيذ مدني وقدره 
 . والمصاريف  التام  السداد  وحتي   ٢٠١١/٨/٤ تاريخ  من   %5 والفائدة  درهم  مليوني 
وحيث صدر حكم مقام محكمة عجمان االتحادية االبتدائية بجلسة ٢٠٢٢/١١/٢١ بندب 
خبرة حسابية. فقد تقرر مخاطبتكم لحضور اجتماع الخبرة باالتصال المرئي عبر برنامج 

)zoom(:  تاريخ االجتماع : الخميس الموافق ١5/ ١٢/ ٢٠٢٢
وقت االجتماع : ٠٤:٣٠ عصرًا )الرابعة والنصف عصر عبر الرابط التالي :

https://us05web.zoom.us/j/84321503605?pwd=eSt1dnBvb2NhNGpKY1N
WROhPWTFwdz09

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

أعمالها وفقًا للصاحيات المخولة لها.
الخبير الحسابي / عادل عبد الجبار آل على )قيد: 577(
للتواصل : ٠٤5٩١٦٦٦٤
Hazem.aaudit.ae@gmail.com

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إعالن بالنشر لحضور اجتماع الخبرة الحسابية في الدعوى 
رقم : 2974 لسنة 2022 – تجاري جزئي عجمان

إجتماع خبرة

ميكروسلت مانجمينت كونسلتانسي ليمتد شركة منطقة حرة ذات مسؤولية 
محدودة تأسست وفقًا لقانون تسجيل الشركات في منطقة أبوظبي الحرة 
٢٠١١  رقم التسجيل ٢٨٠   رقم رخصة: ADFZ-10103 والكائنة بـمكتب 
رقم 240B   234B . مبنى رقم ٢٨٠ الطويلة ابو ظبي ، دولة اإلمارات 
العربية المتحدة  ترغب هذه الشركة المذكورة في إعان قرارها والذي 
تم إتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٦ ديسمبر 
٢٠٢٢  بشأن إغاق وحل الشركة ميكروسلت مانجمينت كونسلتانسي ليمتد 

وفًقا لذلك ، يجب على أي طرف معني لديه دعوى ضد الشركة أو لديه 
اعتراض على الحل تقديم هذا االعتراض كتابًة ، ال يزيد عن أربعة عشر 

)١٤( يوًما من تاريخ نشر هذا اإلشعار إلى ما يلي:
لعناية سلطة المنطقة الحرة

منطقة ابوظبي الحرة
ص.ب: 5٤٤77 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

ADFZ@adpc.ae   :ايميل

العدد ٣٩١٨ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨

إشعار تصفية ميكروسلت مانجمينت كونسلتانسي 
ليمتد شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة

إشعار تصفية



العدد )٣٩١٨( الخميس ١٤ جمادى األول ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م 16

اقتصاد

تستعد لجان »الحوار الوطني« بمصر 
لبدء المناقشات الفعلية، وذلك بعد ما 
استغرقت أشهرًا من اإلعداد والجلسات 
اإلجرائية، وفي الوقت الذي أكد عضو 
بمجلس أمناء »الحوار الوطني« دعوة 
جميع أطياف المجتمع المصري للمشاركة 

في جلساته.
الفتاح  المصري عبد  الرئيس  ودعا 
السيسي، في ٢٦ أبريل الماضي، إلى 
مختلف  بشأن  وطني«  »حوار  إجراء 
القضايا، في إطار جهود إرساء قواعد 
»الجمهورية الجديدة«، وطوال األشهر 
الماضية تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، 
جلسات  وعقد  عام،  منسق  وتعيين 
الرئيسية  الحوار  لاتفاق على محاور 
والفرعية، حيث اتفق على ٣ محاور 
رئيسية )سياسي واقتصادي ومجتمعي(.

وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس 
تصريحات  في  الوطني،  الحوار  أمناء 
تلفزيونية، أمس، إنه »ال يوجد إقصاء 
ألحد من المشاركة في الحوار الوطني«، 
مؤكدًا »دعوة جميع أطياف المجتمع 
المصري وفق ضوابط محددة«، مشيرًا 
إلى أنه »ال يمكن، بطبيعة الحال، أن 
وعددهم  جميعًا  المصريون  يشارك 
يتجاوز ١٠٤ مايين نسمة في الحوار«.

وأضاف عبد القوي أن »مجلس األمناء 
يعمل بشكل مؤسسي، 
وفتح الباب أمام جميع 
القوة لتقديم مقترحاته 
بشأن الحوار«، مشيرًا 
إلى أن »كل من قدم 
مقترحًا سواء مشروع 
قانون أو مقترحًا برؤية 
معينة سيحضر لعرض 
جانب  إلى  مقترحه، 
من  ممثلين  حضور 
المؤسسات المختلفة 

واألحزاب السياسية والحركة المدنية 
والنقابات والجمعيات األهلية، وعدد 

من عناصر الخبرة«.
الوطني«،  لـ»الحوار  الدعوة  وعند 
أكد الرئيس المصري أن »ضم جميع 

الفصائل السياسية باستثناء واحد«.
وعلى صعيد مواٍز للجلسات الرسمية 

لمجلس أمناء »الحوار الوطني« تعقد 
المصرية  السياسية  والقوى  األحزاب 
اجتماعات تهدف إلى »تحديد رؤيتها 
المختلفة«.  السياسية  القضايا  بشأن 
»حزب  عقد  حيث 
الجمهوري«  الشعب 
اجتماعًا للجنة الفرعية 
للحوار  الموازية 
الوطني، كما التقى وفد 
شباب  »تنسيقية  من 
قيادات  األحزاب« 
التجمع«  »حزب 
لمناقشة ملف »الحوار 

الوطني«.
السياق  هذا  وفي 
مت »الحركة المدنية« مؤتمرًا في  نظَّ
مقر »حزب المحافظين« المصري، قالت 
إنه »يهدف لتحديد مشروعها اإلصاحي 
وموقفها من الحوار الوطني«، حسبما 

نقلت وسائل إعام محلية.
المرشح  صباحي،  حمدين  ورأى 
»حزب  ومؤسس  األسبق  الرئاسي 

الكرامة« و»التيار الشعبي«، في كلمته 
خال المؤتمر، أن »مشاركة المعارضة 
إلى جانب الحكومة في )الحوار الوطني(، 

إنجاز في حد ذاته«.
الرئيس  وأعاد 
المصري تفعيل لجنة 
الرئاسي«  »العفو 
إطاق  مع  بالتزامن 
»الحوار  دعوة 
وطوال  الوطني«، 
تم  الماضية  األشهر 
اإلفراج عن »أكثر من 
ألف سجين«، بموجب 
قرارات »عفو رئاسي« 
التصريحات  حسب 

الرسمية من اللجنة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء 
»الحوار الوطني« خال األيام المقبلة 
اجتماعًا إجرائيًا لتحديد أسماء المشاركين 
والمتحدثين وتواريخ بدء المناقشات 

الفعلية.
ويستهدف »الحوار الوطني« استعادة 

»ُلحمة ٣٠ يونيو« وهو تحالف من قوى 
ل عام ٢٠١٣  سياسية َتشكَّ

مصر  أكدت  منفصل،  سياٍق  في 
السوق  احتياجات  لتوفير  سعيها 
األوروبية من »الوقود 
وليد  وقال  األخضر«. 
رئيس  الدين،  جمال 
االقتصادية  المنطقة 
لقناة السويس، خال 
من  وفدًا  استقباله 
االقتصاد  مستشاري 
دول  في  والتجارة 
األوروبي  االتحاد 
لدى  المعَتَمدين 
»المنطقة  إّن  مصر، 
االقتصادية لقناة السويس تسعى للمضي 
قدمًا في تسريع وتيرة عمليات إنتاج 
الوقود األخضر لتلبية احتياجات األسواق 
األوروبية، وفقًا للجدول الزمني المحدد 
لبدء اإلنتاج على أن تبدأ عمليات تموين 
عام  بحلول  األخضر  بالوقود  السفن 

٢٠٢٦«.وكاالت

أعلنت الشــرطة االندونيســية أن ثاثة من 
عناصرهــا أصيبوا بجروح في هجوم انتحاري 
إرهابــي اســتهدف أمــس أحــد مراكزهــا فــي 

مدينــة باندونــغ بإقليم جاوا اإلندونيســي.
ولــم تذكــر ســلطات األرخبيــل، أي مؤشــر 

حــول دوافــع هــذا الهجــوم.
ــاعة ٠٨.٢٠  ــى الس ــار حوال ــع االنفج ووق
)٠١.٢٠ ت غ( فــى مقــر مركز شــرطة أســتانا 
أنيــار فــى باندونــغ عاصمــة المقاطعــة التــي 
تضــم أكبــر عدد من الســكان في إندونيســيا.

وقــال أســوين ســيبايونغ قائــد شــرطة 
باندونــغ لقنــاة كومبــاس التلفزيونيــة »جــاء 

رجــل يلوح بســاح حــاد وكان يحــاول إصابة 
رجــال الشــرطة«.

ــل،  ــه وقت ــر نفس ــل فج وأضــاف أن الرج
موضحــا أن ثاثــة شــرطيين جرحــوا فــي 

االنفجــار.
وتابــع أســوين »أصيــب ثاثــة مــن رجالنــا 
ونقلوا إلى المستشــفى، وقمنا بتأمين المبنى 

وطوقنــا جميع مداخله«.
وقال المتحدث باســم شرطة جاوا الغربية 
إبراهيــم تومبــو لقنــاة متــرو إن قائد شــرطة 
باندونــغ وصــل إلــى مــكان الحــادث وفرقــة 

متفجــرات في طريقهــا إليه.وكاالت

بــدأ الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ أمــس 
ــة الســعودية  ــى المملكــة العربي ــة إل ــارة دول زي
ــم هــي  ــاث قم ــام لحضــور ث ــة أي تســتمر أربع
“الســعودية - الصينية”، و«الخليجية - الصينية«، 

و«العربيــة – الصينيــة«.

وأعلنــت هوا تشــونينغ المتحدثة باســم وزارة 
الخارجيــة الصينيــة أمــس، أن زيــارة الرئيــس 
الصينــي إلــى المملكــة تأتــي تلبيــة لدعــوة مــن 
ــن  ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل خــادم الحرمي

عبــد العزيــز .وام

فــاز حــزب الرئيــس األميركــي جــو بايــدن 
بمقعــد إضافــي فــي مجلــس الشــيوخ بعدمــا 
تمّكن السناتور الديموقراطي رافائيل وارنوك 
مــن االحتفــاظ بمقعــده عــن واليــة جورجيا، 

وفقــًا لتقديــرات شــبكات تلفــزة أميركية.
ــى  ــه عل ــة واليت وانتصــر الســناتور المنتهي
المرّشــح الجمهــوري هيرشــل ووكــر المدعوم 

مــن الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب.
ــحان تواجهــا فــي انتخابــات  وكان المرّش
منتصــف الواليــة التي جــرت فينوفمبــر، لكّن 
ــم يتمكــن مــن حســم النتيجــة  ــًا منهمــا ل أّي
ــدورة  ــت هــذه ال ــى فكان ــدورة األول ــن ال م

الثانيــة بينهمــا.
ــى  ــات الســتارة عل وتســدل هــذه االنتخاب

ــة الرئاســية. ــات منتصــف الوالي انتخاب
ويعــّزز هــذا الفــوز األغلبية الضئيلــة للغاية 
التــي يتمّتــع بهــا الديموقراطيــون فــي مجلس 
الشــيوخ، مّمــا سيســمح للرئيــس بقــدر أكبــر 

مــن التأثيــر فــي اللجــان البرلمانية األساســية.
كذلــك فــإّن هــذا الفوز ســيحّد بشــكل كبير 
مــن تأثيــر ســناتور ديموقراطــي معتــدل عمل 
علــى إحبــاط العديــد مــن المشــاريع الكبــرى 

بايدن. إلدارة 
لكــّن هــذا الفــوز ال يغّير ميــزان القوى في 
الكونغــرس حيــث تمّكــن الديموقراطيون من 
الحفــاظ علــى أغلبيتهــم فــي مجلس الشــيوخ 
والتــي خســروها في مجلس النــواب لمصلحة 
الجمهورييــن الذيــن كانــوا مــع ذلــك يأملــون 
بتحقيــق فــوز أكبــر بكثيــر مــن ذلــك الــذي 

حققــوه فــي النهاية.
تاريخيــًا  المحســوبة  جورجيــا  وواليــة 
للجمهورييــن، فاجــأت أميــركا بتفضيلهــا جــو 
بايــدن علــى دونالــد ترامــب فــي االنتخابــات 
تنتخــب  أن  قبــل   ٢٠٢٠ فــي  الرئاســية 
ديموقراطيَّيــن عضويــن فــي مجلــس الشــيوخ 

بعــد ذلــك بشــهرين.وكاالت

ــدة  ــة الحدي ــي محافظ ــكان ف ــش الس يعي
اليمنيــة علــى ســاحل البحــر األحمــر تحــت 
وطــأة سلســلة طويلة من االنتهــاكات الحوثية 
اإلرهابيــة ، بــدءا مــن أعمــال القتــل ونهــب 
األراضــي وصــوال إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي 
تعرفة اســتهاك الكهربــاء، بالتزامن مع تردي 

األوضــاع المعيشــية واتســاع رقعــة الفقــر.
أحمــد وهــو مــن ســكان المدينــة اكتفــى 
ــام، لخــص  ــر اســمه األول خشــية االنتق بذك
لوسائل إعام عربية بعض سلوك الميليشيات 
الحوثيــة اإلرهابيــة فــي المدينــة التــي يوجــد 
بهــا ثانــي أكبر موانئ الباد، وقــال إن عناصر 
ــم  ــى نهبه ــة »يغطــون عل الجماعــة اإلرهابي
للمــال العــام بإجــراءات عقابية بحق الســكان 
الذين يتأخرون أو ال يســتطيعون دفع فواتير 

ــتهاك الكهرباء«. اس
ويشــاطره القــول فــي ذلــك الشــاب مــازن 
الــذي يؤكــد أن ممارســات مؤسســة كهربــاء 
ــث  ــول حي ــر معق ــدة بلغــت حــدا غي الحدي
تشــترط علــى المســتهلكين تســديد الفاتــورة 
خــال يــوم واحــد فقــط وإال فســيتم فصــل 

الخدمــة ومصــادرة عــداد االســتهاك.
ويضيــف »ال يكتفــي عناصــر الميليشــيات 
بذلــك بــل يقومــون بقطــع الخدمــة عــن 
المســتهلك إذا قــام بالحصــول عليهــا مــن 

مولــدات القطــاع الخاص، ويصــادرون األلواح 
الشمسية والبطاريات إذا كان لدى المستهلك 

منظومــة طاقــة شمســية خاصــة«.
ووفــق مــا ذكره ســكان وعاملون في قطاع 
الكهربــاء لوســائل إعام عربية فــإن الحوثيين 
اإلرهابييــن أرســلوا مــن صنعــاء فريقــا يضــم 
ــاح  ــه إص ــن مهمت ــن الموظفي ــرات م العش
تحصيــل فواتيــر الكهرباء فــي الحديدة ورصد 
لهــؤالء تكاليــف ماليــة يوميــة كبيــرة جــدا، 
وأفــادوا بــأن الفريق كشــف عن وجــود فاقد 
ــال  ــارات ري ــادل ٣ ملي ــا يع ــد بم ــي التولي ف
)الدوالر حوالي 5٦٠ رياال(، ولكن الميليشيات 
اإلرهابيــة تســعى لتعويــض هــذا المبلــغ مــن 
صغــار المســتهلكين مــن خــال رفــع تعرفــة 
االســتهاك وإرغامهــم على التســديد الفوري.

وتؤكــد المصــادر أن الفاقد الحقيقي ســببه 
عــدم دفع فواتير اســتهاك بيــوت ومنتجعات 
المشــرفين الحوثييــن اإلرهابييــن والعامليــن 
ــب  ــى جان ــن إل ــد المقاتلي ــان حش ــي لج ف
المرافــق الحكومية والفنادق والمستشــفيات 
الخاصــة، وســرقة مالكــي المولــدات للطاقــة 
مــن خطــوط مؤسســة الكهربــاء، فــي حيــن 
لــو تمــت الســيطرة علــى منابع الفســاد هذه 
ــن  ــة م ــي المائ ــبة ٩٠ ف ــتغطي نس ــا س فإنه

المبالــغ المفقــودة.وكاالت

أعلنــت وارســو قبولهــا العــرض الــذي طرحته 
برليــن قبــل أســبوعين بنصــب بطاريــات صواريخ 
باتريوت في بولندا، وذلك بعد أن كانت الحكومة 
البولنديــة قــد رفضــت هــذا العــرض واقترحــت 
علــى نظيرتهــا األلمانيــة إرســال هــذه المنظومــة 

الدفاعيــة إلــى أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش باشتشاك 
فــي تغريــدة على تويتــر إّنه تحادث مــع نظيرته 
األلمانيةكريســتين المبرخت و«قبلُت بخيبة أمل 

قرارهــا رفض دعم أوكرانيا«.
وأضاف »كان من شأن نصب صواريخ باتريوت 
فــي غــرب أوكرانيــا أن يعــّزز أمــن البولندييــن 
واألوكرانييــن فــي آن معــًا. مــن هنا، فإّننــا نّتخذ 
قــرارات عمليــة بشــأن مــكان نصــب البطاريــات 

فــي بولنــدا وربطهــا بمنظومــة القيــادة لدينا«.
وكانــت ألمانيــا عرضــت فــي ٢١ نوفمبــر على 
بولنــدا تزويدهــا صواريــخ باتريــوت لنصب هذه 
البطاريات األميركية الصنع في مناطقها الشــرقية 

الحدودية مــع أوكرانيا.
وأتــى العــرض األلمانــي بعــد مقتــل شــخصين 
فــي قريــة بولندية بالقرب من الحدود األوكرانية 

مــن جراء صــاروخ .
وفــي بادئ األمــر تلّقى وزير الدفــاع البولندي 
العــرض األلمانــي بإيجــاب قبــل أن يبــّدل رأيــه 
ــذه  ــا به ــد أوكراني ــن تزوي ــى برلي ــرح عل ويقت

المنظومــة الدفاعيــة.
ورّدت ألمانيــا علــى مقتــرح الوزيــر البولنــدي 
بالقــول إّن هــذه المســألة يجــب أن تبحــث فــي 
إطــار حلف شــمال األطلســي، لكّن األميــن العام 
للحلــف ينــس ســتولتنبرغ قــال إّن القــرار يعــود 

إلــى برليــن.
وأرســلت دول الحلــف حتــى اآلن أســلحة 
بمليــارات الــدوالرات إلــى أوكرانيــا لمســاعدتها 
ومــن بيــن هــذه األســلحة منظومات دفــاع جّوي 

حديثــة.
وتجّنبــت الواليــات المّتحــدة ودول أخرى في 
ــات  ــا بطاري ــد أوكراني ــى اآلن تزوي ــف حت الحل
»باتريــوت« التــي تعتبــر أداة أساســية للدفاعات 

الجويــة للحلــف فــي جناحــه الشــرقي.
وسيق لواشنطن أن نشرت صواريخ »باتريوت« 
فــي بولنــدا، بينمــا نشــرتها برلين في ســلوفاكيا.

وكاالت

دعــت الواليــات المتحــدة وأســتراليا أمــس الجيش 
ــي  ــاوب ف ــار تن ــي إط ــوات ف ــر ق ــى نش ــي إل اليابان

أســتراليا وتعهدتــا بتشــكيل جبهــة موحــدة.
وقــال وزيــر الدفــاع األســترالي ريتشــارد مارلــس 
لصحافييــن أن »المهــم فعــا هــو أننــا نقــوم بذلــك 
ــرى  ــراك دول أخ ــا وإش ــي منطقتن ــوازن ف ــق ت لخل
ــن  ــدا م ــر مزي ــارغ الصب ــر بف ــة، وننتظ ــي المنطق ف

ــان”. ــع الياب ــادالت م المب
ــور  ــي بحض ــر صحاف ــي مؤتم ــس ف ــاف مارل وأض
نظيــره األميركــي لويــد أوســتن »نحــن ذاهبــون إلــى 
ــى  ــان إل ــة األســبوع وســندعو الياب ــي نهاي ــان ف الياب
المشــاركة فــي مزيــد مــن التدريبــات مــع أســتراليا 

ــات المتحــدة”. والوالي
وحضــر المؤتمــر الصحافــي وزيــرة الخارجيــة 
االســترالية بينــي وونــغ ونظيرهــا األميركــي أنتونــي 

ــا. ــن أيض بلينك
ــون  ــاء يرغب ــتن إن الحلف ــال أوس ــه، ق ــن جهت م

فــي أن تشــارك اليابــان فــي عمليــات مشــتركة فــي 
أســتراليا حيــث تنشــر الواليــات المتحــدة نحــو ألفــي 
جنــدي مــن مشــاة البحريــة )المارينــز( فــي دارويــن 

)شــمال( منــذ ٢٠١٢ مــداورة لســتة أشــهر.
االســتراليان  والخارجيــة  الدفــاع  وزيــرا  وأكــد 
للصحافييــن أنهمــا اتفقــا فــي واشــنطن علــى تعزيــز 

ــنطن. ــع واش ــكرية م ــادالت العس المب
وأوضــح أوســتن إن الواليــات المتحــدة واســتراليا 
اتفقتــا على زيــادة تناوب الطائرات القاذفة والمقاتلة 
ــال  ــة. وق ــود الجيــش األميركــي ومشــاة البحري وجن
ــوة  ــي ودع ــي الثاث ــاون الدفاع ــز التع ــا تعزي »قررن
ــي  ــا للوضــع الدفاع ــى مبادراتن ــام إل ــان لانضم الياب

فــي أســتراليا”.
وســعت اليابــان فــي الســنوات األخيرة إلــى تعزيز 
التعــاون مــع أســتراليا لكــن العاقــات الدفاعيــة أكثــر 
حساســية بســبب المبادئ الســلمية الرســمية لطوكيو 

منــذ الحــرب العالميــة الثانية.وكاالت

مسّلحين  برصاص  شرطيين  وأربعة  مدنيان  ُقتل 
هاجموا دورية للشرطة قرب سوق تجاري في شمال 
غرب نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب 

ما أعلنت السلطات امس.
ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشّنها 
جماعات إجرامية يطلق السّكان على أفرادها اسم »قطاع 
الطرق«. ويشّن هؤالء المسّلحون هجماتهم، أحيانًا ضمن 
سّكانها  ينهبون  قرى  على  األفراد،  مئات  من  مجموعة 
ويقتلون بعضهم ويخطفون البعض اآلخر إلطاقهم الحقًا 

مقابل فدية مالية.
واإلثنين وصل مسّلحون على متن دّراجات نارية إلى 
تخوم السوق التجاري في قرية يار بولوتو بمنطقة سابون 
بيرني بوالية سوكوتو وأطلقوا النار على سيارة شرطة 

كانت متوقفة في المكان.
وقال السنوسي أبو بكر المتحدث باسم شرطة والية 

أربعة من  عالمية »لقد خسرنا  انباء  لوكاالت  سوكوتو 
رجال الشرطة في هجوم لقطاع الطرق الذين قتلوا أيضًا 

مدنيين اثنين«.
وأضاف »لقد بدأنا عملية مطاردة للعثور على المهاجمين، 

ونحن على يقين من أّنه سيتّم القبض عليهم«.
ورّجح أبو بكر أن يكون هذا الهجوم انتقامًا للخسائر 
التي تكّبدها »قطاع الطرق« األسبوع الماضي حين قتلت 
الشرطة عدداً من المسّلحين لدى محاولتهم شّن هجوم 

على قرية في مقاطعة سيلمان القريبة.
ويتعّرض الرئيس محمد بخاري الذي توّلى السلطة في 
٢٠١5 وأعيد انتخابه في ٢٠١٩ النتقادات شديدة بسبب 
عدم نجاحه في الحّد من المشاكل األمنية التي تتخّبط 
فيها الباد. وسيترك بخاري منصبه بعد االنتخابات الرئاسية 
المقّررة في فبراير المقبل كون الدستور يمنعه من الترّشح 

لوالية ثالثة.وكاالت

عثــرت فــرق اإلنقــاذ اإليطاليــة أمــس علــى جثــة 
ــار  ــي االنهي ــودًا ف ــزال مفق ــخص كان ال ي ــر ش آخ
األرضــي الــذي شــهدته قبل حوالى أســبوعين جزيرة 
إيســكيا الواقعــة فــي خليــج نابولــي، لتبلــغ بذلــك 

الحصيلــة النهائيــة للكارثــة ١٢ قتيــًا.
وفــي ٢٦ نوفمبــر أّدى هطــول أمطــار غزيــرة إلى 
انهيــار أرضــي فــي »كازاميشــيوال تيرمــي«، البلــدة 
ــن  ــيل ضخــم م ــا س ــا يومه ــي اجتاحه ــرة الت الصغي
ــازل  ــر من ــن تدمي ــفر ع ــا أس ــركام مّم ــول وال الوح

وجــرف ســيارات، بعضهــا وصــواًل حتــى البحــر.
ــي  ــي ف ــي اإليطال ــاع المدن ــن الدف ــاء أعل والثاث
تغريــدة علــى تويتــر أّنهــم عثــروا علــى جثــة آخــر 
ــي  ــن ف ــداد المفقودي ــي ع ــزال ف ــخص كان ال ي ش

ــة. الكارث
وأرفــق الدفاع المدنــي التغريدة بصورة لعناصره 
وهــم يعملــون فــي منطقــة ال تــزال مغطــاة بالطيــن 
والــركام وبمقتنيات شــخصية جرفها الســيل المدّمر.

ــذه  ــة ه ــن هوي ــي ع ــاع المدن ــن الدف ــم يعل ول
الضحيــة األخيــرة لكــّن وســائل إعــام إيطاليــة قالت 

إّنهــا امــرأة تبلــغ مــن العمــر ٣١ عامــًا.
وكانــت الحكومــة اإليطالية أعلنــت حال الطوارئ 

في إيســكيا فــي اعقاب االنهيــار األرضي.
ونتجــت الكارثة عــن مجموعة عوامل هي هطول 
أمطــار غزيرة والتربة غير المســتقرة وقطع الغابات 
والتوّســع العمرانــي المفــرط، باإلضافــة إلــى غيــاب 

الصيانة والوقاية.وكاالت

جرح 3 شرطيين بهجوم إرهابي في اندونيسيا

الـرئيس الصــيـني يبـدأ زيـارة للسعــوديـة

أمريكا: الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ

الحوثيون يضاعفون انتهاكاتهم ضد اليمنيين في الحديدة

بولندا تنشر بطاريات باتريوت على أراضيها

واشنطن وكانبيرا تطالبان اليابان بنشر قوات في أستراليا

6 قتلـى بهجــوم مسـّلـح شمــالي نيجـيريـا

ارتفاع ضحايا االنهيار األرضي في إيسكيا اإليطالية لـ 12

بعد أشهر من اإلعداد والجلسات اإلجرائية

بدء »الحوار الوطني« في مصر بمشاركة جميع األطياف السياسية

إرساء قواعد 
الجمهورية الجديدة 
والحوار بمختلف 

القضايا

فتح الباب أمام 
األحزاب السياسية 
لمناقشة كافة 

المقترحات

الشرطة في موقع الحادث               وكاالت

جانب من الجيش الياباني               وكاالت

أعلنت الواليات المّتحدة أمس أّنها وافقت 
على بيع كوريا الجنوبية ١٨ طائرة مروحية 
نقل من طراز شينوك7٤-إف وأعتدة عسكرية 
أخرى في صفقة تبلغ قيمتها اإلجمالية 

١.5 مليار دوالر.
الدفاع  لوزارة  تابعة  وكالة  وقالت 
األميركية في بيان إّن »الصفقة المقترحة 
ستحّسن قدرة جمهورية كوريا على مواجهة 
التهديدات الحالية والمستقبلية من خال 

تعزيز قدرات النقل الثقيل لجيشها«.
وأضافت أّن هذه المروحيات ستستخدم 
بشكل خاص في مهام »اإلجاء الطّبي واإلنقاذ 
والهبوط بالمظات واإلغاثة من الكوارث 

الطبيعية«.
وحصلت هذه الصفقة على الضوء األخضر 
من وزارة الخارجية األميركية وقد أبلغ 

البنتاغون الكونغرس بشأنها الثاثاء.
في السياق، أعلنت الواليات المّتحدة أّنها 
وافقت على بيع بولندا ١١٦ دبابة إضافية 
من طراز أبرامز وأسلحة ثقيلة أخرى، في 
صفقة تبلغ قيمتها اإلجمالية ٣.75 مليار 
دوالر وتأتي بعد أن اشترت وارسو ٢5٠ 

دبابة من هذا الطراز في أبريل.
وقالت وزارة الخارجية األميركية في 
بيان إّن بولندا تريد شراء ١١٦ دبابة أبرامز 
في نسختها المحّدثة )إم١إيه١(، و١٢ مركبة 
إنقاذ )هيركوليس إم٨٨إيه٢( وثمانية جسور 
محمولة للعمليات الهجومية من طراز إم 
١١١٠ قادرة على تمكين الدبابات من عبور 
األنهار، وحوالي 5٠ مركبة خفيفة وأسلحة 

خفيفة وذخائرها.
وأضافت أّن هذه الصفقة البالغة قيمتها 
اإلجمالية ٣.75 مليار دوالر وافقت عليها 
الحكومة األميركية وأحيط الكونغرس علمًا 
بها. وبحسب البيان فإّن »هذه الصفقة 
المقترحة ستعزز قدرة بولندا على مواجهة 
التهديدات الحالية والمستقبلية من خال 
تزويدها بقوة ذات مصداقية قادرة على 
ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف 

شمال األطلسي«.وكاالت

قانون  الليبي  النواب  مجلس  أقّر 
باإلجماع،  العليا  الدستورية  المحكمة 
بينما لّوحت حكومة »الوحدة« منتهية 
الصاحية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
ودعت  النفط«،  بـ»ورقة  مجددًا 
عملها  الستئناف  العالمية  الشركات 

في الباد.
وأعلن عقيلة صالح، رئيس المجلس، 
إقرار قانون المحكمة الدستورية العليا، 
على  الطعن  يجوز  ال  بموجبه  والذي 
دستورية أي قانون بالمحكمة الدستورية، 
رئيس  أو  نواب،   ١٠ موافقة  بعد  إاّل 
مجلس النواب. لكّن صالح رفض حضور 
الثاني،  نائبه  انتخاب  على  التصويت 
بسبب عدم تشكيل مجلس النواب لجنة 
للتحقيق في اتهام أحد المرشحين له 
بالتزوير، وقال: »لو نجح هذا الشخص، 

لن أستطيع منحه الثقة«.
من جهة ثانية، أعلنت حكومة الدبيبة 
»القوة  حالة  رفع  الصاحية  منتهية 
القاهرة« عن عمليات االستكشاف إلنتاج 
النفط والغاز، ودعت في بيان لها مساء 
أول من أمس الشركات النفطية العالمية، 
التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية 
للنفط، إلى استئناف عملها في ليبيا، 
مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الازم 
لها وتوفير بيئة عمل آمن لها.وكاالت

واشنطن تبيع سيؤل 18 
مروحية بـ 1.5 مليار دوالر 

»النواب الليبي« يقر قانون 
المحكمة الدستورية العليا

خالل الجلسة                                                وكاالت
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤9121٧9/ 0٥0

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤0٤0 ص.ب:  أبوظبــي 
02-٤٤٨6000 هـاتـــف: 
02-٤٤٨٥٤00 فاكــس: 

0٣ -٧٨٤9616 فاكس:    0٣ -٧6٥٥000 هاتف:   لعين:  ا مكتب 
0٤ -٣9٥٧1 1 1 فاكس:     0٤ -٣9٥٧000 هـاتف:   دبي:  مكتب 
02 -٤٤٨٥٤٥0 02  فاكس:   -٤٤٨٥000 تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
02 -٤٤٨2٤٨6 فاكس:    02 -٤٤٨6000 تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

الريــادة المســتدامة تقــوم علــى عزيمــة ال تليــن وطموحات 
اســتثنائية وإنجــازات بالمثــل، فالنهضــة والتقــدم أهــداف 
مشــروعة لجميــع األمــم، كمــا أن القــوة الحقيقيــة ألي مســار 
ــرى  ــة الكب ــروف العالمي ــال الظ ــر خ ــه تظه ــوي وفاعليت تنم
والصعبــة والتــي يعكــس القطــاع االقتصادي مــدى قدرتها على 
التعامــل مــع التحديــات ومواصلــة مســاره التصاعــدي، وهو ما 
نجحــت فيــه دولة اإلمارات بــكل جدارة واســتحقاق وأصبحت 
النمــوذج العالمــي األكثــر نجاحــًا بفضــل رؤيــة صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل 
ورعــاه«، إذ أن زخــم اقتصادهــا المتســارع يبيــن قــوة الخطط 
ــة التــي يقــوم عليهــا، واإلمــارات مــن خــال  واألســس المتين
العمــل علــى بنــاء اقتصــاد المعرفــة وتشــجيع االبتــكار وتنويــع 
المــوارد والتركيــز علــى قطاعــات اقتصــاد المســتقبل واعتمــاد 
اســتراتيجيات تشــكل خارطــة طريق نحو المســتهدفات ترســخ 

مكانــة اقتصادهــا ضمــن األفضــل عالميــًا واألكثــر تنافســية.
فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه العالــم مــن هــزات متعــددة 
وأزمــات تتجــاوز بتداعياتها نطاقها الجغرافي.. تثبتت اإلمارات 
قوة اقتصادها كاســتثناء حقيقي في تعزيز النجاحات ومضاعفة 
المكتســبات بعيــدًا عــن التوقعــات الخاصــة بالســاحة الدوليــة 
ــر  ــي تعتب ــام الت ــة األرق ــال لغ ــن خ ــك م ــى ذل ــتدل عل ويس
ــمو  ــب الس ــن صاح ــا بي ــو كم ــتوى النم ــًا لمس ــًا دقيق مقياس
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب الشــيخ محم
رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم دبي »رعــاه اهلل« بالقول: »رغم 
ــارة  ــو التج ــد نم ــة أن يفق ــارة العالمي ــة التج ــات منظم توقع
العالمــي زخمــه ليبلــغ ٣.5% هــذا العام، إال أن دولــة اإلمارات 
شــكلت اســتثناًء بنمــو بلــغ ١٩% فــي األشــهر التســعة األولــى. 
وتوقعاتنــا بــأن يصــل إجمالــي حجــم تجارتنــا الخارجيــة إلــى 
٢.٢ تريليــون درهــم مــع نهايــة ٢٠٢٢ مقارنــة بـــ ١.٩ تريليون 
ــي  ــج الوطن ــز النه ــت تمي ــام الماضــي«.. وهــو إنجــاز يثب الع
وتفــرده بفضــل مــا تنعــم بــه اإلمــارات مــن مقومــات وخطــط 
ــام  ــة، إذ أن األرق ــار التنمي ــرعة قط ــف س ــريعات تضاع وتش
ــم  ــادة حج ــي وزي ــج المحل ــز النات ــة وتعزي ــية المحقق القياس
التجــارة غيــر النفطيــة واإلقبال الــذي يثبت أن الدولــة الوجهة 
ــة  ــة االقتصادي ــة الرؤي ــد فاعلي ــة لاســتثمار يؤك ــر جاذبي األكث
وقدرتهــا علــى تحويــل التحديــات إلــى فــرص وأن القــادم أكثر 
روعــة وازدهــارًا كمــا بيــن ســموه بالقــول: »دولــة اإلمــارات 
ــة واالقتصــاد.. وتشــكل  تشــكل اســتثناًء فــي التجــارة العالمي
اســتثناًء فــي الخدمــات والبنــى التحتيــة.. وتشــكل اســتثناًء في 

العاقــات الدوليــة المتميــزة والمســتقرة.
ــدة تحقــق  ــة الرائ ــا الوطني ــارات مــن خــال طموحاته اإلم
نتائــج مشــرفة علــى الصعــد كافــة.. تمــد اليــد للتعــاون وتقدم 
ــاح  ــزز االنفت ــاملة.. تع ــة الش ــا الوطني ــر تنميته ــتثناء عب االس
ــال  ــن خ ــر م ــعوب وتبه ــع الش ــح جمي ــر وصال ــادف لخي اله
مســيرتها الحضاريــة.. تحــذر مــن التحديــات وتجمــع الصــف 
العالمــي لمواجهتهــا وتقــدم النمــوذج األمثــل علــى الحــد مــن 
ــًا وازدهــارًا  ــر تقدم ــا ضمــن األكث ــا، وتواصــل ريادته تأثيراته

وثقــة بالمســتقبل.

تــدرك الســلطات الوطنيــة إمكانــات 
العمات المســتقرة وتعمــل حاليا على 
ــا  ــم إصداره ــات لتنظي ــداد مقترح إع
وتداولهــا. وظــل التركيــز منصبــا علــى 
إدارة األصــول االحتياطيــة التــي تدعــم 
عملــة الربــط ـ أي مخاطــر الســيولة 
واالئتمــان والمخاطر الســوقية لألصول، 
وقابليــة تدقيــق حســابات االحتياطيات 
المحتفــظ بهــا، والقــدرة على اســترداد 
العمــات المســتقرة بالقيمــة االســمية.

لكن العمات المســتقرة ال تخلو من 
مخاطر محتملة. فكونها مضمونة بأصول 
ماليــة يعنــي أنها أكثر تداخا مع النظام 
المالي األوســع نطاقــا مقارنة بالعمات 
المشــفرة غير المدعومة. فإذا تعرضت 
العملة المســتقرة لضغوط الســيولة قد 
تضطــر جهــة إصدارها الحائــزة األصول 
الماليــة فــي االحتياطــي، أن تبيــع تلــك 
األصــول بيعــا بخســا، مــا قــد تترتــب 

عليــه تداعيــات على النظــام المالي.
ورغــم أن مخاطــر انتقــال مثــل تلــك 
العــدوى إلــى النظــام المالــي محــدودة 
فــي الوقــت الراهــن، ينظــر حاليــا فــي 
االســتعانة بــأدوات تنظيمية مائمة في 
حالــة ازديــاد تلــك المخاطــر. ويواصــل 
مجلــس االســتقرار المالــي وغيــره مــن 
ــذل الجهــود  ــر ب جهــات وضــع المعايي
الراميــة إلى تحديث توجيهاتها في هذا 
الخصــوص. وســتقوم الســلطة النقديــة 
في ســنغافورة قريبا بإصــدار مقترحات 
لتنظيــم التعامــل بالعمــات المســتقرة 

ــنغافورة. في س
عملــة البنــك المركــزي الرقميــة هي 
ــك  ــع مــن البن ــزام مباشــر وأداة دف الت
المركــزي. وعمــات البنــوك المركزيــة 
الرقميــة لمدفوعــات الجملــة مقصــورة 
علــى اســتخدامات جهــات الوســاطة 
الماليــة وهــي مشــابهة لألرصــدة التــي 
تودعهــا البنوك التجارية حاليا في البنك 
المركــزي. وتــرى الســلطة النقديــة في 
سنغافورة أن هناك مبررات قوية تدعو 
إلى اســتخدام عمات البنــوك المركزية 
المدفوعــات  فــي  خاصــة  الرقميــة، 

والتســويات عبــر الحــدود.
فالمدفوعــات عبر الحــدود في وقتنا 
الحالــي بطيئــة ومكلفــة وغيــر واضحــة 
المعالــم، وهي بحاجــة إلى المرور عبر 

بنوك متعددة قبل الوصول إلى وجهتها 
النهائيــة. ومــن شــأن ربــط نظــم الدفع 
الفوريــة مباشــرة عبــر الــدول المختلفة 
 PayNow ـ كمــا هــو الحــال بين نظــام
في ســنغافورة ونظام PromptPay في 
تايانــد ـ يحقــق أداء المدفوعــات فــي 
الوقــت الحقيقــي بتكلفــة منخفضة إلى 
حد كبير. لكن التســويات ليست فورية 
حتــى اآلن. ويتمثــل الهــدف فــي إجراء 
المدفوعــات عبــر الحــدود بتكلفــة أقل 
وفوريــا، بحيــث تتــم التســويات علــى 

مدار الســاعة فــي الوقــت الحقيقي.
وعمــات البنــوك المركزيــة الرقمية 
لمدفوعــات الجملــة المقيــدة فــي دفتر 
ــادرة  ــة ق ــة الموزع ــابات الرقمي الحس
علــى تحقيــق التســوية الذريــة، أي 
ــن فــي الوقــت  ــن مرتبطي ــادل أصلي تب
الحقيقــي. وشــرع مجمــع االبتــكار فــي 
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــويات الدولي ــك التس بن
 Project Dunbar »مشــروع دنبــار«
ــتركة  ــة مش ــاء منص ــي إنش ــث ف للبح
مــن عمــات البنــوك المركزيــة الرقمية 
المتعــددة للســماح بتحقيــق التســوية 
ــذ  ــم تنفي ــر عــدة دول. ويت ــة عب الذري
هــذا المشــروع مــن خــال شــراكة بين 
الســلطة النقديــة في ســنغافورة، وبنك 
االحتياطــي في أســتراليا، وبنــك ماليزيا 
المركــزي، وبنــك االحتياطي في جنوب 

إفريقيــا.
ــى  ــررات أقــل قــوة بالنســبة إل المب
عمــات البنــوك المركزيــة الرقميــة 
لمدفوعــات التجزئــة ـ خاصــة النقديــة 
الرقميــة التــي يصدرها البنــك المركزي 
للجمهور العام، والصفة المميزة لعملة 
ــة لمدفوعــات  ــزي الرقمي ــك المرك البن
ــة  ــات الرقمي ــة بالعم ــة مقارن التجزئ
األخــرى الخاضعــة للتنظيــم، »مثــل 
العمات المســتقرة والودائع المصرفية 
المرمــزة«، هــي أنهــا ســتكون بمنزلــة 
التــزام علــى البنــك المركــزي... يتبــع.

ــن »االقتصادية« ع

إن أغلب األنشــطة التي نمارسها في 
ــا تحتــاج إلــى ممارســة التفكيــر  حياتن
الدماغيــة، وهــذا  وتنشــيط الخايــا 
أمــر طبيعــي الرتبــاط التفكيــر الســليم 
وأنشــطة الدماغ باإلنسان السوي، لكن 
قــد يأخــذ التفكيــر اتجاهــا مختلفــا غير 
ســوي ويكون منطلقــا لتكريس الجانب 
المرضــي فــي الشــخصية إذا مــا أصبــح 
تفكيــرا زائــدا عــن الحــد ومبالغــا فيــه 
ليتضمــن التفكيــر فــي الواقــع بصــورة 
عميقة مع كثرة التحليات والتفسيرات 
ووضــع التصــورات ومراجعــة الماضــي 

والتركيز على المشاعر المهلكة كتأنيب 
الضميــر وظهور مشــاعر الخوف وكثرة 
النــدم وغيرهــا من األفــكار التي تورث 
التعــب لألشــخاص وتســاهم فــي ظهور 

أمراض نفســية وجســدية.
ــد أحــد أعــراض  ــر الزائ يعــد التفكي
االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب 
ويضاعــف خطــر اإلصابــة باالضطرابات 
العقليــة، كلمــا زاد التفكيــر كلمــا كان 
هنــاك تأثيــر ســلبي علــى وظائــف 
ــى تشــكل  ــث يســاعد عل ــاغ، حي الدم
مجموعــة مــن المظاهــر منهــا صعوبــة 
تنظيــم النــوم وكثــرة الســهر لســاعات 
ــة فــي  ــى صعوب ــؤدي إل ــة، مــا ي طويل
التركيز وضعف الدافعية تجاه األنشطة 

الحياتية المختلفة وغالبا ما ترافق هذه 
األعــراض حالــة مــن التوتــر والعصبيــة 
المســتمرة للشــخص الــذي يعانــي مــن 
التفكير المفرط، وهذا با شك ينعكس 
على مظاهر الصحة العامة، فقد يعاني 
الفــرد مــن نقــص فــي الــوزن وتدهــور 

تدريجــي للصحــة النفســية.
إدمان التفكير الزائد خطر قد يواجه 
األفراد الذين ال يحســنون تفريغ العقل 
من كثرة التفكير، وال يجيدون ممارسة 
تكنيكيات االســترخاء التي تســاعد على 
التخفيــف من حــدة األفكار الزائدة من 
خــال نبــذ األفــكار الســلبية والتركيــز 
علــى األفــكار اإليجابيــة، ويعــد إدراك 
الفــرد لنفســه ومعاناتــه مــن التفكيــر 

المفــرط أول محطات طلب المســاعدة 
والتشــافي من التفكيــر المفرط.

النفــس “ســيغموند  عالــم  يقــول 
فرويــد” التفكير الزائد في بعض األمور 
التافهــة يجعــل منهــا مهمــة، بينمــا ال 
ــريعة.عن  ــرة س ــر إال نظ ــب األم يتطل

ــة« ــاد البحريني »الب

مع قدوم موســم اإلنفلونزا ومحاوالت 
الخبراء تحديد ما إذا كان العالم سيشــهد 
ــة  ــًدا فــي معــدالت اإلصاب ــًدا جدي تصاع
بفيــروس »كوفيــد«، تكتــظ مستشــفيات 
ــد  ــن تهدي ــون م ــى يعان ــال بمرض األطف
فيروســي آخــر، وهو الفيــروس المخلوي 
 respiratory syncytial virus التنفســي
RSV((، يقــول أنتونــي فلوريــس، رئيس 
ــي  ــة ف ــال الُمعدي ــراض األطف ــم أم قس
»مركز العلوم الصحية« بمدينة هيوستن، 
األمريكيــة،  تكســاس  لجامعــة  التابــع 
والطبيــب فــي مستشــفى »ميموريــال 
هيرمــان« لألطفــال: إن كثيــًرا مــن الناس 
لم يسمعوا بالفيروس المخلوي التنفسي، 
رغــم أننا جميًعا نــكاد نكون قد ُأصبنا به 
مــن قبــل، بــل ربمــا أصابنــا عــدة مرات، 
ُيَعّد الفيروس المخلوي التنفســي الســبب 
ع،  الرئيســي اللتهــاب القصيبات بين الرُّضَّ
وهــو االلتهــاب الــذي يصيــب المجــاري 
التنفســية الصغيــرة فــي الرئــة، كمــا أن 
ــة  ــة، لدرج ــائٌع للغاي ــروس ش ــذا الفي ه
أنــه يــكاد يصيــب األطفــال كافــة، قبــل 

بلوغهــم الثانيــة مــن العمــر.
يقــول فلوريس: »إن الفيروس موجود 
ــل  ــا: »ب ــا«، مضيًف ــكان حولن ــي كل م ف
يتعــرض له الكبار مراًرا طوال الوقت، ما 
ُيكســبنا قــدًرا مــن المناعة ضــده«، ولكن 
ــوي التنفســي  ــروس المخل ــة بالفي اإلصاب
تظهــر فــي صــورة نزلــة بــرد عاديــة عند 
األصحاء من البالغين واألطفال، وتتشــابه 
أعراضهــا مــع أعراض اإلصابة بفيروســات 
»نــزالت البــرد العاديــة« األخــرى مثــل 
فيــروس األنف والفيــروس الُغّدي وبعض 
فيروسات كورونا الشائعة، بيد أن ذلك ال 
يعني أن الفيروس المخلوي التنفسي غير 
ضــار، إذ إنــه ُيكبِّــد الواليــات المتحدة ما 
يربــو على مليــار دوالر ســنويًّا في صورة 
ــي  ــد ف ــة والفاق ــة الصحي ــات الرعاي نفق
اإلنتاجيــة، كمــا يمكــن أن يمّثل الفيروس 
خطــورًة كبيــرة، ال ســيما علــى األطفــال 
حديثــي الــوالدة وعلــى َمــن تتخطــى 

أعمارهــم ٦5 عاًما.
ــب  ــتاذ الط ــافنر، أس ــام ش ــول ويلي يق
بالمركــز الطبــي التابع لجامعــة فاندربيلت 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، والمديــر 
ــة  ــة األمريكي الطبــي لـ»المؤسســة القومي
 National Foundation»لألمراض المعدية
ــرور  ــع م of Infectious Diseases : »م
ــوام  ــدار األع ــى م ــيما عل ــت، وال س الوق
الخمســة عشــر الماضية، اكتشــفنا تدريجيًّا 
أن هذا الفيروس يصيب البالغين بمعدالت 
تقترب من معدالت إصابتهم باإلنفلونزا«، 
يعــود ذلــك إلــى أن جهــاز المناعــة لدينــا 
يشــيخ مــع تقدمنــا فــي الســن، وهــو مــا 
يؤكــده فلوريــس قائــًا: »كلمــا تقــدم بنــا 
العمر، انخفضــت كفاءة جهازنا المناعي”.

لكــن هنــاك أنبــاء ســارة تفيــد بقــرب 
ظهــور اللقاحــات المضــادة للفيــروس 
أعلنــت  فقــد  التنفســي؛  المخلــوي 
ــبوع  ــذا األس ــزر« Pfizer ه ــركة »فاي ش
ــوي  ــروس المخل ــاح الفي ــاح لق ــن نج ع
التنفســي المخصــص للحوامــل -الــذي 
ــى إنتاجــه- بنســبة  تعكــف الشــركة عل
٨٢% فــي الوقايــة مــن عــدوى الفيــروس 
المخلــوي التنفســي الحــادة التــي تصيــب 
األطفــال تحــت ســن ثاثــة أشــهر، جديــر 
بالذكــر أن هــذا اللقــاح ُيعطــى لــألم فــي 
أثنــاء فترة الحمل بحيث تنتقل األجســام 
ــن،  ــى الجني ــر المشــيمة إل المضــادة عب
رغــم ذلــك، ســيظل الفيــروس المخلــوي 
التنفســي ضمن الفيروسات التي ال يمكن 
تجنُّــب انتشــارها إلــى أن يحصــل اللقــاح 
المضــاد لــه علــى موافقــة »إدارة الغــذاء 
 U.S. Food and Drug»والدواء األمريكية

. Administration

ما هو الفيروس المخلوي 
التنفسي؟ وما أعراض اإلصابة به؟

ــد  ــي أح ــوي التنفس ــروس المخل الفي
الريبــي  النــووي  الحمــض  فيروســات 
بروتيًنــا،   ١١ مــن  ويتألــف   ،)RNA(
ــزا  مــا يجعلــه مشــابًها لفيــروس األنفلون
مــن النــوع »أ«، الــذي هــو بــدوره أحــد 
فيروسات الحمض النووي الريبي، وُترمِّز 
ــه العــدد نفســه مــن البروتينــات،  جينات
وتفيد المعلومات الواردة من »المؤسسة 
القوميــة األمريكيــة لألمــراض المعديــة« 
أن هــذا الفيــروس يصيب األنــف والحلق 
والرئتيــن والمجاري التنفســية الموجودة 
فــي الجهــاز التنفســي العلوي والســفلي، 
وعندمــا يصــاب اإلنســان بهــذا الفيروس، 
يرسل الجسم خاياه المناعية إلى الخايا 

ــرض،  ــارب الم ــروس لتح ــة بالفي المصاب
ــاري  ــي المج ــاب ف ــدث االلته ــا يح وهن

التنفســية.
ــروس  ــة بالفي ــراض اإلصاب ــمل أع تش
سيان األنف، وفقدان الشهية، والسعال، 
والعطــس، وصفير الصدر، كما قد يصاب 
ــد أن هــذا  ــة، بي ــض بحمــى خفيف المري
ع  العــرض األخيــر أكثــر شــيوًعا بيــن الرُّضَّ
وكبار الســن، تظهــر األعراض بعد حوالي 
أربعة أيام إلى ســتة من حدوث اإلصابة، 
وتحتــاج إلــى فتــرة تتــراوح بيــن أســبوع 

وأســبوعين حتى تنحســر.

كيف ينتقل الفيروس المخلوي التنفسي؟
أساًســا، ينتشــر الفيــروس المخلــوي 
التنفســي مــن خــال الــرذاذ الصــادر 
عــن الجهــاز التنفســي فــي أثنــاء الســعال 
والعطــس )لــم يثُبت بعُد انتقــال العدوى 
عــن طريــق الرذاذ المحمول في الهواء أو 
الهبــاء الجوي(، بيد أن الفيروس قد يبقى 
كالطاوالت وعوارض َأِسرَّة األطفال، تؤدي حيًّــا عدة ســاعات فــوق األســطح الصلبة، 
ــي نقــل  ــك دوًرا ف »أدوات العــدوى« تل
الفيــروس المخلــوي التنفســي أكبــر مــن 
دورهــا في نقل فيروس »كوفيد«، وعادًة 
مــا يظــل األشــخاص المصابــون بالفيروس 
المخلــوي التنفســي ناقليــن للعــدوى مدًة 
تتــراوح مــن ثاثــة أيام إلــى ثمانية، حتى 

وإن لــم تظهــر عليهــم أعــراض عديدة.
 )Rــي )٠ ــر األساس ــدد التكاث ر ع ــدَّ ُيق
للفيــروس المخلــوي التنفســي بحوالي ٣، 
مــا يعنــي أن إصابــًة واحــدًة بالفيــروس 
تــؤدي إلى حــدوث ثاث إصابــات أخرى 

فــي المتوســط.

ما هي أخطار اإلصابة بالفيروس 
المخلوي التنفسي؟

يقــول فلوريــس إن الفيــروس المخلوي 
التنفســي ال يتســبب إال في بعض اإلزعاج 
للشخص العادي، مؤكًدا: »ال يتعدى األمر 
مــا يشــبه نزلــة البــرد العادية عنــد معظم 
النــاس، أي األطفــال فــوق عمــر العاميــن 
والبالغيــن األصحــاء«، ويضيــف فلوريــس 
قائــًا: »قــد يتســبب الفيــروس فــي بعض 
الســعال وســيان األنــف، وربمــا تتطــور 
األعراض إلى اإلصابة بحمى خفيفة، لكننا 

عــادًة مــا نتعافــى منــه بســرعة كبيرة”.
بيــد أن األطفــال الذين تقــل أعمارهم 
عــن ســتة أشــهر -ال ســيما أولئــك األقــل 
مــن شــهرين- هــم الفئــة العمريــة األكثر 
تضرًرا، يقول فلوريس: »هذه الفئة ]من 
األطفال[ هي األعلى في معدالت دخول 
المستشــفيات، إذ تصــل هــذه المعدالت 
إلــى ثاثــة أو أربعــة أضعــاف غيرهــا من 
الفئــات العمرية األخرى«، يعود الســبب 
فــي ذلــك أساًســا إلــى البنية التشــريحية، 
وهــو مــا يؤكــده فلوريــس بقولــه: »إن 
األمــر يرجــع كليــًة إلــى حجــم المجــاري 
التنفســية عنــد هــؤالء األطفــال«، التــي 
ال تكــون قــد وصلــت بعــُد إلــى االتســاع 
ــواء وســط  ــق اله ــي للســماح بتدف الكاف
ذلــك الكــم مــن االلتهابــات الناجمــة عــن 

اســتجابة الجهــاز المناعــي للفيروس.
وحتــى فــي هــذه الحــاالت، ال يحتــاج 
ــبة  ــوى نس ــفى س ــول المستش ــى دخ إل
تتــراوح بيــن ١ و٢% فقــط مــن األطفــال 
المصابيــن بالفيــروس المخلوي التنفســي 
دون ســن الســتة أشــهر )عادًة ما يمكثون 
هنــاك مــدًة ال تزيــد عن يوميــن(، ونادًرا 
مــا تحــدث وفيــات، وتشــير التقديــرات 
إلــى أن عدد األطفــال األمريكييــن الذين 
ُيودعــون المستشــفيات ســنويًّا نتيجــة 
إصابتهــم بالفيــروس المخلــوي التنفســي 

يبلــغ 5٨ ألــف طفــل، وأن الفيــروس 
يتســبب ســنويًّا فــي وفــاة مــا بيــن مئــة 
ــي تحــت ســن  ــل أمريك وخمســمئة طف
الخامســة، )جديــر بالذكــر أن جائحــة 
»كوفيــد« تســببت منــذ بدايتهــا فــي 
ــن  ــًا دون س ــن 5٦٠ طف ــر م ــاة أكث وف
ــز  ــت »المراك ــا أعلن ــق م ــة، وف الخامس
األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة 
 U.S. Centers for Disease منهــا« 
وتصــل   ،)Control and Prevention
احتماليــة اإلصابــة بالمضاعفــات واإليداع 
في المستشفيات إلى أعلى معدالتها بين 
األطفال المبتسرين والمصابين بمشكات 
فــي القلــب والرئــة، فعــادًة تكــون رئــة 
األطفــال المبتســرين غير مكتملــة النمو، 
مــا ُيضعــف قدرتهــا علــى التعامــل مــع 
االلتهــاب الــذي يســببه الفيــروس، وفــي 
الواقــع، ينصــح المتخصصــون بإعطــاء 
األطفــال -ممــن ُيصنَّفــون وفــق معاييــر 
صارمة ضمن الفئة األكثر تعرًضا لمخاطر 
»باليفيزومــاب«  عقــار  المضاعفــات- 
palivizumabالوقائــي الذي يحتوي على 
األجســام المضــادة، عــن طريــق الَحقــن 
فــي عضلــة الفخــذ بواقــع مــرة واحــدة 
شــهريًّا وقــت انتشــار الفيــروس المخلوي 

التنفســي؛ لتجنُّــب اإلصابــة بــه.
عــاوًة علــى ذلــك، يتعــرض البالغــون 
عاًمــا   ٦5 أعمارهــم  تتخطــى  الذيــن 
اء اإلصابــة  للمضاعفــات الحــادة مــن جــرَّ
بالفيــروس المخلــوي التنفســي، إال أن 
ــم يكتشــفوا  مســؤولي الصحــة العامــة ل
هــذه المخاطــر التــي تواجــه كبــار الســن 
إال في العقد الماضي، وتشــير التقديرات 
إلــى أن نحــو ١77 ألًفــا مــن كبــار الســن 
ــى المستشــفيات ســنويًّا مــن  ــون إل ُينقل
المخلــوي  بالفيــروس  اء إصابتهــم  ــا جــرَّ التنفســي، كمــا يتوفــى حوالــي ١٤ ألًف
منهــم نتيجــة اإلصابــة بالفيــروس، وعلــى 
سبيل المقارنة، نجد أن فيروس اإلنفلونزا 
يتســبب ســنويًّا فــي وفــاة ما يتــراوح بين 
٢١ ألًفــا و٤٤ ألــف شــخص ويزيــد ممــن 

تتخطــى أعمارهــم ٦5 عاًمــا.
هنــاك فئــة أخــرى مــن الســكان ُيعــّد 
ًضا لمضاعفات الفيروس  أفرادها أكثــر تعرُّ
األشــخاص  التنفســي، وهــم  المخلــوي 
المصابــون باختال المناعة، ســواء بســبب 
معاناتهــم من مشــكات ُتضعــف جهازهم 
المناعي، أو ألنهم يتناولون عاجات ُمثبِّطة 
للمناعة، كما أن األشخاص الذين يخضعون 
لعمليــات زرع األعضــاء يتلقــون عاجــات 
تعمــل علــى تثبيــط اســتجابة الجســم 
ــب رفــض الجســم  المناعيــة، بهــدف تجنُّ
للعضــو الجديــد، كذلــك فــإن عــدًدا مــن 
العقاقيــر المســتخدمة فــي عــاج أمــراض 
المناعــة الذاتيــة ُتضعــف جهــاز المناعــة.

ما السر وراء التصاعد الحالي في 
معدالت اإلصابة؟

فــي الماضــي، كان موســم اإلصابــة 
ــدًدا  ــي مح ــوي التنفس ــروس المخل بالفي
فــي توقيتاتــه بدرجــة تتيــح الفرصة أمام 
مستشفيات األطفال لتوفير احتياجاتها من 
الطواقــم الطبيــة فــي الوقــت المناســب، 
وعــادًة مــا كان موســم انتشــار الفيــروس 
ــل، إذ  ــر وأبري ــد بيــن شــهَري نوفمب يمت
كان يصــل إلــى ذروته خال شــهَري يناير 
وفبرايــر، وفًقــا لظــروف كل منطقة، بيد 
أن الجائحــة أســفرت عــن تغيُّــر الوضــع 
تماًمــا، فمــع مازمــة كثيٍر من األشــخاص 
لمنازلهــم، وفــي ظــل التباُعــد االجتماعي 
والمواظبــة علــى غســل اليديــن وارتــداء 
الكمامــات علــى مــدار الجــزء األكبــر من 
عــام ٢٠٢٠، ومــع اســتمرار هــذا الوضــع 

فــي بداية عــام ٢٠٢١، لم يظهر الفيروس 
المخلوي التنفسي، وال فيروس اإلنفلونزا 
فــي الموســم المعتــاد لهمــا، منــذ ذلــك 
الحيــن، خــرج موســم اإلصابــة بالفيروس 
عن الســيطرة وأصبح توقيته غير متوقع.

يقــول فلوريــس: »بوغتنا خــال الصيف 
ــل فــي معــدالت  الماضــي بالتصاعــد الهائ
اإلصابــة بالفيــروس المخلــوي التنفســي«، 
ــا  ــا جميًع ــة، أصابتن ــي البداي ــا: »ف مضيًف
ــا  ــت لن ــا اتضح ــرعان م ــن س ــرة، لك الحي
الناحيــة  الظاهــرة مــن  منطقيــة هــذه 
ــادة، ُيصــاب معظــم  ــي الع ــة«؛ فف الوبائي
األطفــال بالفيروس المخلوي التنفســي في 
ــن  ــف م ــام ونص ــال أول ع ــا خ ــٍت م وق
حياتهــم، ما يخلــق لديهم قدًرا من المناعة 
مــع تعافيهــم مــن المــرض، وفــي حيــن ال 
تــدوم هــذه المناعــة مــدًة طويلــة، يبقــى 
منهــا القــدر الكافي للحيلولــة دون حدوث 
ــة،  ــات الاحق ــد اإلصاب ــادة عن ــراض ح أع
لكــن بفضــل التباعــد االجتماعــي وارتــداء 
ــن  ــة م ــريحة كامل ــت ش ــات، تجنب الكمام
المواليد اإلصابة بعدوى الفيروس المخلوي 
التنفســي خال عــام ٢٠٢٠، وهكذا، عندما 
ــد  ــن جدي ــاح م ــي االنفت ــع ف ــدأ المجتم ب
فــي صيــف ٢٠٢١، تعــرض هــؤالء األطفال 
جملًة واحدًة وفي الوقت نفســه للفيروس 
المخلــوي التنفســي، مــا نتــج عنــه اســتعار 
انتشــار الفيــروس مجــدًدا، إذ أصبح الوضع 

مثــل احتفــال أتــى قبــل أوانــه.
األعــراض  »كانــت  فلوريــس:  يقــول 
التــي رأيناهــا خــال عــام ٢٠٢١ أكثــر حدة، 
لذلــك شــهدنا المزيــد مــن حــاالت دخــول 
المستشــفيات، وأعتقد أن الســبب في ذلك 
كان وجود مجموعة أكبر من األطفال الذين 
لــم يتعرضــوا لإلصابــة بالفيــروس المخلــوي 
التنفســي مــن قبــل«، ومــع الوقــت هــدأت 
حــدة هــذا التصاعــد الصيفــي، ولكــن هاهو 
عــام ٢٠٢٢ يشــهد ظاهــرًة مشــابهة، رغــم 
أننــا تجاوزنــا فصــل الصيــف بعــدة أشــهر.

علــى الجانــب اآلخر، لم ترتفع معدالت 
إيــداع األطفــال المستشــفيات فــي الفتــرة 
الراهنــة عــن المعــدالت المعتــاد تســجيلها 
في أثناء فترات انتشــار الفيروس المخلوي 
ــي  ــواء ف ــتاء، س ــي ذروة الش ــي ف التنفس
المستشــفى التــي يعمــل فيــه فلوريــس أو 
فــي عدد من المستشــفيات األخرى، ولكن 
ــا لــم نصــل بعــُد إلــى ذروة  المشــكلة أنن
الشــتاء لهــذا العــام، ومــع ارتفــاع أعــداد 
حــاالت اإلنفلونزا، يقول فلوريس إن أطباء 
األطفــال وخبــراء الصحــة العامــة يســألون 
ــهد  ــل ستش ــه: »ه ــؤال ذات ــهم الس أنفس
أواخــر هــذا العــام تصاعــًدا فــي معــدالت 
اإلصابــات بالتزاُمــن مــع تصاعــد معــدالت 
»كوفيــد«، ومــن ثم نشــهد ’جائحــة ثاثية 
األطــراف‘؟«، مضيًفــا: »نحــن قلقــون إزاء 
ــه، ال  ــت ذات ــي الوق ــال«، ف ــذا االحتم ه
يعتقــد فلوريــس أن حــدوث تصاعــد ثاثي 
األطراف ســيؤدي بالضــرورة إلى مزيد من 
الوفيــات، بيــد أنــه ســيضع عبًئا كبيــًرا على 
منظومــة الرعايــة الصحيــة ليــس بمقــدور 
جميــع المناطــق التكيُّــف معــه ..يتبع.عــن 

ــيانتافيك أميريكان” “س

التفكير الزائد

تصاُعد معدالت اإلصابة بالفيروس المخلوي التنفسي: ماذا نعرف عن هذا الفيروس الشائع الذي فاجأ العالم بخطورته؟

حقيقة العملة المشفرة 

وطـن االســتثناء والتمـيـز 

يومية سياسية مستقلة

لن يؤدي حدوث تصاعد 
ثالثي األطراف بالضرورة لمزيد 
من الوفيات بيد أنه سيضع 
عبئاً كبيراً على منظومة 
الرعاية الصحية

إدمان التفكير الزائد خطر قد 
يواجه األفراد الذين ال يحسنون 
تفريغ العقل من كثرة التفكير، وال 
يجيدون ممارسة تكنيكيات االسترخاء

الصفة المميزة لعملة البنك 
المركزي الرقمية لمدفوعات 
التجزئة مقارنة بالعمالت الرقمية 
األخرى هي أنها بمنزلة التزام عليه 

ندى نسيم

تارا هالي

كاتبة عربية

صحفية علمية

رافي مينون
خبير اقتصادي
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اقتصاد

يعقــد اليــوم الخميــس بدبــي المنتــدى 
الدولــي حــول »مســتقبل االســتثمار فــي 
الرياضة« – بالتزامن مع كأس العالم ٢٠٢٢، 
بتنظيــم مــن منصــة إنفســتوبيا العالميــة 

لاســتثمار، والقمــة العالمية للشــركات.
ويقــام علــى هامــش المنتــدى مؤتمــر 
صحفــي بحضــور كل مــن معالــي عبد اهلل 
بــن طــوق المري وزيــر االقتصــاد ورئيس 
إنفســتوبيا، وبرنــارد كيازو، رئيــس القمة 

العالمية للشــركات.
ويتضمــن برنامــج هذه الفعاليــة إقامة 
عدد من الجلسات الخاصة لمناقشة ملف 
االســتثمار فــي مجــال الرياضــة، بحضــور 

ــة  ــخصيات العالمي ــرز الش ــن أب ــة م نخب
ــس  ــاس رئي ــر تيب ــم خافيي ــة، منه الكروي
رابطــة كــرة القــدم فــي إســبانيا “الليجا”، 
وباولــو ســكاروني رئيــس نــادي إيــه ســي 

ميــان اإليطالــي.
ويســلط المنتدى الضــوء على حوارات 
قادة األعمال وصناع القرار حول مستقبل 
االســتثمار في قطاع الرياضة، وخاصة في 
كــرة القــدم، فــي ضــوء الفــرص الكبيــرة 

الحالية. المتاحة 
وتتضمن المناقشــات إقامة ١٠ جلسات 
حوارية على مدار اليوم حول موضوعات، 
مثــل تســخير القــوة اإلعاميــة لمصلحــة 

كــرة القــدم، والتعــارض بيــن التكنولوجيا 
والصحــة في كــرة القدم، وهل كرة القدم 
االحترافية مخصصة ألصحاب المليارات؟؟، 
وتكنولوجيــا اســتثمار الماعــب الصغيرة، 
ــرى،  ــة الكب ومســتقبل البطــوالت الكروي

بمــا فيهــا كأس العالم.
كانــت  الفاعليــة  هــذه  أن  يذكــر 
ــر  ــي أكتوب ــا ف ــت عنه »إنفســتوبيا« أعلن
الماضــي، على هامش حفل توقيع مذكرة 
تفاهم بين »إنفستوبيا«، والقمة العالمية 
للشــركات بحضــور معالــي عبــد اهلل بــن 
طــوق المــري وزيــر االقتصــاد رئيــس 

ــتوبيا.وام إنفس

 Construction 5 Big ــة أعلنــت فعالي
Impact Awards ٢٠٢٢ عن أسماء الفائزين 
خــال حفــل توزيــع جوائــز يحتفــي بأهــم 
اإلنجازات في مجاالت التنمية المســتدامة 
والتكنولوجيــا والتحــول الرقمــي في قطاع 
البناء، وذلك على هامش معرض »الخمسة 
الكبــار« The Big 5 الممتــد ألربعــة أيــام، 
وتســتمر فعاليــات دورتــه الـــ٤٣ حتى يوم  
اليــوم  فــي مركز دبــي التجــاري العالمي.

شــهدت الفعالية المنعقــدة للعام الثاني 
على التوالي مشاركة ١١7 شركة ومؤسسة 
مــن ٢٠ دولــة، حيــث قامت لجنــة تحكيم 
ــن  ــزًا م ــار ١7 فائ ــة ومســتقلة باختي دولي
بينهــم، وحــازت شــركة إس أو إم متعــددة 
الجنســيات للتصميم المعماري على جائزة 
الشمول والتنوع، بينما فازت شركة دوبود 
التــي تتخــذ مــن دبــي مقــرًا لهــا بجائــزة 
أفضــل اســتخدام للتكنولوجيــا لهــذا العــام 
البتــكار كبســوالٍت ذكيــة ومســبقة الصنــع 
وفــق مفهــوم باج آند باي الذي يتماشــى 

مــع متطلبات الثــورة الصناعيــة الرابعة.
مــن  ميلينيــوم  مجموعــة  وحصلــت 
الكاميــرون علــى جائزتيــن، األولــى جائزة 
ــذا  ــة له ــات كربوني ــر انبعاث ــادرة صف »مب
العــام« عــن مشــروع مينــدكا للمنــازل 
الخضــراء وميســورة التكلفــة، أّمــا المديرة 
تيســا  جيســلين  للمجموعــة  التنفيذيــة 

كيتشــا التــي أسســت مجموعــة وومــن إن 
كونستراكشــن أفريــكا فقــد فــازت بلقــب 
رائــدة االســتدامة، وكانــت جائــزة مجتمع 
المســتقبل مــن نصيــب مشــروع ســنترال 
بــارك فــي مدينــة مصــدر والتابــع لشــركة 
كيو إنترناشيونال، في حين حصدت شركة 
الــدار العقارية في أبوظبــي جائزة التحول 

الرقمــي لهــذا العــام.
الصينيــة  البنــاء  فــازت شــركة  كمــا 
ــا  ــز، بم ــن الجوائ ــد م ــدودة بالعدي المح
فيهــا جائــزة مشــروع التــوأم الرقمــي لهذا 
ــو ٢  ــاون في ــروع دوان ت ــن مش ــام ع الع
وجائزة شــركة البناء المبتكــرة لهذا العام، 
بينمــا حصــل منصــور فريد، رئيس شــؤون 
التكنولوجيــا لدى الشــركة علــى لقب رائد 

التكنولوجيــا لهــذا العــام.
وجــاءت جائــزة أفضــل مشــروع خــارج 
الموقــع لهــذا العــام مــن نصيــب مجموعة 
التميمــي فــي المملكــة العربية الســعودية 
عــن مشــروع توســعة مجتمع نيــوم ٢، في 
حيــن تــم تكريــم مركــز التميــز فــي البنــاء 
الذكي التابع لجامعة هيريوت وات بجائزة 
ــة  ــاط األكاديمي ــي األوس ــام ف ــراكة الع ش

لتطويــر النمــوذج الحلزونــي الثاثي.
ونــال المهنــدس المعمــاري الهنــدي 
ــد  ــام آن ــركة جوت ــن ش ــام م ــور جوت أنك
جوتــام أسوســيتس فــي دلهــي لقــب بطــل 

االســتدامة لهــذا العــام، بينمــا تــّم اختيــار 
مؤسســة بن دســمال للمقــاوالت في دولة 
اإلمــارات للفــوز بجائــزة شــركة البنــاء 

المســتدام لهــذا العــام.
وتــّم اختيــار مشــروع مســار متــرو دبي 
٢٠٢٠ من تطوير شركة أكسيونا وجولرماك 
للفــوز بجائــزة مشــروع البنــاء المســتدام 
ــزة أفضــل  لهــذا العــام، بينمــا كانــت جائ
مبــادرة مســتدامة للعــام لصالــح مشــروع 
بانســيالبيت ســتيبويل لجمع مياه األمطار 
فــي الهنــد المشــترك بيــن شــركة كشــيترا 
لاستشارات ومشروع رين ووتر، وحصلت 
ــة  ــي كونســالتنج األمريكي ــش ك شــركة إت
علــى جائــزة القــوى العاملــة مــن مبــادرة 
المستقبل إلدراج نمذجة معلومات المباني 

فــي المناهــج األكاديميــة الوطنية.
 The Big وشهد اليوم الثاني من معرض
 FutureTech Construction 5 افتتاح قمة
Summit التي ناقشــت التعــاون والتنافس 
بيــن الشــركات الناشــئة فــي مجــال البنــاء، 
ويستقطب المعرض أكثر من ٢٠٠٠ مشارك 
مــن ٦٠ دولــة مــع ٢٠ جناحــًا وطنيــًا، بمــا 
فيهــا إيطاليــا والســعودية وتركيــا واليونان 
ــع أهــم  ــا، ليجم ــد غيره ــا والعدي وألماني
الجهــات المعنيــة مــن جميــع مفاصــل 
القطــاع للتواصــل واكتســاب المعــارف 

والقيــام بأعمــال تجارية.وام

ــن  ــس ع ــة أم ــة أغذي ــت مجموع أعلن
توقيــع مذكــرة تفاهم مــع مجموعة موانئ 
أبوظبــي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة 

والخدمــات اللوجســتية فــي المنطقة.
وبموجــب مذكــرة التفاهــم، ســتتعاون 
مجموعــة أغذية ومجموعة موانئ أبوظبي 
في استغال الفرص المتاحة لتعزيز ترابط 
ساســل التوريــد، وتحســين الخدمــات 
اللوجستية والكفاءات التشغيلية، باإلضافة 

إلــى تســريع تنفيــذ المبــادرات الرقمية.
وتحديــدًا، ســيعمل الجانبــان فــي إطــار 
الشــراكة علــى االرتقاء بمســتوى الخدمات 
ــر  ــة عب ــة أغذي ــي مجموع ــتية ف اللوجس
ــي  ــرة الت ــرات الكبي ــن الخب ــتفادة م االس
تتمتــع بهــا مجموعــة موانــئ أبوظبــي فــي 
مجــال تقديــم حلــول لوجســتية متكاملــة 
ومخصصــة لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن، 
وتوظيــف قــدرات تحليــل بيانــات سلســلة 

التوريــد التــي تتمتــع بهــا المجموعــة، 
ــي  ــدرات المؤسســتين ف ــى ق ــة إل باإلضاف

مجــال خدمــة القطــاع الغذائــي.
وقــال آالن ســميث، الرئيــس التنفيــذي 
لمجموعــة أغذيــة: »إن االســتثمار فــي 
كفــاءات سلســلة التوريــد والمبــادرات 
ــة يعــد المحــور األساســي  ــة األولي الرقمي
لخلــق قيمــة مضافــة طويلــة المــدى عبــر 
مجموعتنــا ..وإن أهــداف هــذه المبــادرة 
المهمــة تتجلــى في رغبــة كا الطرفين في 
تبــادل الخبرات والمعرفة لتحســين تجربة 
المســتهلكين والمساهمة في تحقيق النمو 

المســتقبلي«.
وقــال الكابتن محمد جمعة الشامســي، 
التنفيــذي  والرئيــس  المنتــدب  العضــو 
أبوظبــي: »تحــرص  لمجموعــة موانــئ 
مجموعــة موانــئ أبوظبــي دائمــًا علــى 
إعطــاء األولويــة لجهــود تطويــر التقنيــات 

لوجســتية  خدمــات  وتوفيــر  المبتكــرة 
متقدمــة لدعــم قطــاع األغذيــة وذلــك في 
إطــار التزامنــا الراســخ بدعم االســتراتيجية 
الوطنيــة لألمن الغذائي في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة ..ويســرنا أن نعمــل مع 
مجموعــة أغذيــة لضمــان ســامة سلســلة 
التوريــد الغذائية ورفــع درجة كفاءتها عبر 
االســتفادة مــن البنــى التحتيــة اللوجســتية 
والقــدرات والخبــرات عالمية المســتوى«.

التفاهــم مــن  وتــم توقيــع مذكــرة 
قبــل كل مــن مبــارك المنصــوري، الرئيــس 
التنفيذي للشؤون المؤسسية لدى مجموعة 
أغذيــة، وقصــي كنكزار، الرئيــس التنفيذي 
للعمليــات، القطــاع اللوجســتي بمجموعة 
ــات  ــك خــال فعالي ــي، وذل ــئ أبوظب موان
معرض أبوظبي الدولي لألغذية في نسخته 
األولى والذي ُيقام حاليًا وتســتمر فعالياته 

لغايــة الثامــن من ديســمبر الجــاري.وام

نظمــت ســلطة مدينــة دبــي الماحيــة، 
بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة 
الحــرة، ورشــة عمــل بالتعــاون مــع أعضاء 
جمعيــة الترفيــه البحــري لمناقشــة ســبل 
دعم مشــغلي وممثلــي األندية والمراســي 
ووكاء شــركات الخدمات البحرية، وبحث 
تعزيــز التعــاون مــع الــوكاء البحرييــن بما 
يهدف إلى دعم الصناعة البحرية الترفيهية 

فــي إمــارة دبي.
وأوضــح عــادل كلنتــر، مديــر إدارة 
تطويــر األعمــال البحريــة بســلطة مدينــة 
دبــي الماحيــة، الذي حضر الورشــة ممثًا 
عــن الســلطة، أن الورشــة عقــدت تنفيــذًا 
لتوجيهــات الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن 
خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة 
مدينــة دبــي الماحيــة الراميــة إلــى دعــم 

وتطويــر القطــاع البحــري الترفيهــي بإمارة 
دبــي بالتعاون مع الشــركاء االســتراتجيين.

وأشــار إلــى أن الورشــة اســتعرضت 
حزمــة مــن المبــادرات التــي أطلقتهــا 
الســلطة لدعــم هــذا القطــاع، حيــث تــم 
ــم  خــال الورشــة مناقشــة مشــروع تنظي
عمــل األنديــة والمراســي الذي تــم تطبيق 
ــر ٢٠٢٢  ــه فــي فبراي ــى من ــة األول المرحل
واســتعراض التحديــات التي رافقت تطبيق 
ــه ســيتم  ــد بأن هــذا المشــروع مــع التأكي
اإلعــان عــن تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن 

المشــروع قريبــًا.
ولفــت كلنتر إلى أن الســلطة تعمل في 
الوقــت الحالــي بوضــع أطر لتنظيم نشــاط 
تأجيــر اليخــوت األجنبية الزائــرة والقادمة 
لإلمــارة بالتعــاون مــع الــوكاء الماحيين، 

منوهــًا بــأن الســلطة تقــوم كذلك بدراســة 
توفيــر نظــام عقــود إيجار لألرصفة مشــابه 
ــك بالتعــاون مــع  لنظــام »إيجــاري«، وذل
وكالــة دبــي للتنظيم العقــاري »ريرا«، بما 
يســهم فــي تنظيــم وحوكمة آليــة عمليات 

اســتئجار األرصفــة فــي إمــارة دبي.
وأّكد حرص سلطة مدينة دبي الماحية 
المتنامــي للتعــرف علــى جميــع التحديات 
التــي تواجــه الــوكاء فــي القطــاع البحري 
الترفيهي، ومناقشــة ســبل تذليلها بالتعاون 
مع الســلطات والجهــات الحكومية المعنية 
بمــا يســهم فــي وضــع واســتحداث آليــة 
ومنظومــة عمــل واضحة تعمل على تطوير 
هــذا القطــاع فــي إمــارة دبي، وتعــزز في 
الوقــت نفســه عاقــات الشــراكة والتعاون 

معهم.وام

»إنفستوبيا« والقمة العالمية للشركات ينظمان اليوم 
منتدى »مستقبل االستثمار في الرياضة«

117 جهة من 20 دولة تتنافس في مجاالت االستدامة 
والتكنولوجيا خالل توزيع جوائز »الخمسة الكبار« بدبي

»إياتا« يتوقع عودة شركات الطيران العالمية لتحقيق أرباح في 2023

تفاهم بين »أغذية« و»موانئ أبوظبي« لعقد شراكة استراتيجية

»دبي المالحية« تعقد ورشة عمل مع »جمعية الترفيه 
البحري« لبحث تعزيز التعاون

في إطار منظومة خدماته المتكاملة 
مجمع الصناعات الوطنية يعزز مستويات الطلب في 

قطاع اإلنشاءات بالدولة

كشــف االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي 
»إياتــا« عــن توقعاتــه بعــودة شــركات 
ــاح  ــق األرب ــى تحقي ــة إل ــران العالمي الطي
خــال عــام ٢٠٢٣ بعــد التراجــع المســتمر 
فــي الخســائر التي تكبدتها جــراء تداعيات 
جائحــة كوفيــد-١٩ خــال العــام الجــاري.

وتوقعــت »إياتــا« تحقيــق شــركات 
ــار  ــد ٤.7 ملي ــة عن ــران أرباحــا صافي الطي
دوالر خــال عــام ٢٠٢٣ بهامش ربح صاف 
بواقع ٠.٦%، وهي أول األرباح التي تسجلها 
الشــركات منــذ عــام ٢٠١٩، والتــي بلغــت 
فيــه األربــاح الصافيــة للقطــاع ٢٦.٤ مليــار 

دوالر بهامــش ربــح صافــي عنــد ٣.١%.
ووفــق إياتــا، مــن المتوقــع أن يتراجــع 
صافــي خســائر شــركات الطيــران إلــى ٦.٩ 
ــكل  ــا يش ــام ٢٠٢٢ م ــي ع ــار دوالر ف ملي
تحســنًا عــن خســائر ٩.7 مليــار دوالر التي 
قدرتهــا توقعــات إياتا لشــهر يونيــو ٢٠٢٢.

ــال  ــائر المســجلة خ ــت الخس وتراجع
العــام الجــاري بشــكل ملحــوظ عــن تلــك 
التــي تكبدهــا القطــاع بقيمــة ٤٢ و١٣7.7 
مليــار دوالر أمريكــي خــال عامــي ٢٠٢١ 

و٢٠٢٠، علــى الترتيــب.
وقــال ويلي والش، المدير العام لاتحاد 
الدولــي للنقــل الجــوي: »كانــت المرونــة 
الســمة األبرز لشــركات الطيــران بالمجمل 
خــال جائحــة كوفيــد-١٩ ..وبينمــا نتطلع 

لبدء العام المقبل، نتوقع أن يعود القطاع 
للتعافــي مــن خــال تســجيل أول أرباحــه 
علــى اإلطاق منــذ عــام ٢٠١٩ ..ونرى في 
هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا، ال ســيما بالنظر 
إلــى جســامة الضــرر المالــي واالقتصــادي 
الــذي تســببت بــه القيــود المفروضة جراء 
الجائحة الصحية ..ومع ذلك، فإن تســجيل 
ــي  ــار دوالر أمريك ــة ٤.7 ملي ــاح بقيم أرب
فــي قطــاع تصــل إيراداتــه إلــى 77٩ مليــار 
دوالر يوضــح مــدى العمــل الــذي ينتظرنــا 
لنســتطيع اســتئناف أنشــطة القطــاع علــى 

أســاس مالــي متين«.

وأضــاف والــش: »تحقــق العديــد مــن 
شــركات الطيــران مــا يكفــي مــن األربــاح 
الســتقطاب رأس المــال الضــروري للمضي 
ــًا بينمــا يســعى للحــد مــن  بالقطــاع قدم
بصمتــه الكربونيــة ..بينمــا تعانــي الكثيــر 
مــن الشــركات األخــرى جــراء العديــد من 
األســباب المختلفــة، والتي تشــمل اللوائح 
التنظيمية المتشــددة والتكاليف المرتفعة 
والسياسات الحكومية غير المتسقة والبنى 
التحتية غير الكافية وسلسلة القيمة التي ال 
تتيــح فرص التوزيــع العادل لمزايا خدمات 

الترابــط العالمي«.وام

برزت أهمية قطاع اإلنشاءات ومساهمته 
فــي اقتصــاد دولــة اإلمــارات بعــد تشــكيل 
المشــهد العمراني لدبي بمبانيها الشــاهقة 
وصروحها المعمارية الحديثة، الذي ســاهم 
بمــا يزيــد علــى ٣١٤ مليــار درهــم إماراتي 
فــي االقتصــاد الوطنــي خــال عــام ٢٠٢١، 
بنمــو ١٣% مــن إجمالــي إيــرادات الدولــة 
نتيجة الســتقطاب المزيد من المســتثمرين 
األجانب،ووضــع السياســات االقتصاديــة 
والصناعيــة التــي حــررت القطــاع بالكامــل 

وأدخلــت المنافســة عليه.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع اإلنشاءات 
مزيــًدا مــن االنتعــاش الســيما مــع إطــاق 
عجلــة المشــاريع قيــد التنفيــذ التــي تقــّدر 
ــا  ــي، وفًق ــم إمارات ــار دره ــو5٤٠ ملي بنح
ألحدث تقديرات شركة »كامكو إنفست«.

ويقوم مجمع الصناعات الوطنية التابع لـ 
»دي بــي ورلــد« بدور جوهــري في تعزيز 
نمــو قطــاع اإلنشــاءات مــن خــال مرافقــه 
المتميزة والمصّممة لدعم شــركات تصنيع 
مــواد البنــاء، وبنيتــه التحتيــة المتطــورة، 
إضافــة إلــى تأميــن الوصــول إلــى الشــبكة 
التوريــد  لساســل  المترابطــة  العالميــة 
التــي توفرهــا«دي بــي ورلــد«، مــا جعلــه 
ــدة  ــا للشــركات الرائ ــا مثالًي ــًزا إقليمًي مرك
فيهــذا المجــال، مثــل شــركة »دانــوب 
لتجــارة مــواد البناء«،و«شــابروس لتجــارة 
االخشاب«،و«البداد«، و«دوكون للصناعة«، 
و«ديــإس إســللحديد«، و«كي دبليو آي كي 
ستيل ستركتشــرز«، وغيرها من الشركات.

تمتد المســاحة المخصصــة لتجارة مواد 
البنــاء واإلنشــاءات فــي مجمــع الصناعــات 
الوطنيــة لــــ ١.5٨ مليون متــر مربع،ويضم 

حوالــي ١٠7 شــركات مــن 7 بلــدان حيــث 
يعتبــر مركًزا صناعًيا رائــًدا يقدم لمتعامليه 
حلواًل مبتكرة وخدمات تجارية ولوجســتية 
متكاملــة. ويوفر المجمــع أيًضا بيئة مائمة 
لشــركات اإلنشاءات، تشــمل مرافق شاملة 
مثــل األراضــي المجهــزة بالكامل لألنشــطة 
ــاء  ــم لبن ــة التصمي ــول مرن ــة وحل الصناعي
الصناعيــة حســب متطلبــات  المنشــآت 

المتعاملين. 
وتدعم المرافق التابعة لمجمع الصناعات 
الوطنيــة مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة 
المتعلقــة بقطــاع اإلنشــاءات، مــن صناعــة 
قضبــان الحديــد والمــواد المضــادة للتــآكل 
ومــواد العــزل، إلــى مرافــق صهــر المعادن 
وقطــع الصلــب وتقوية الصلــب من قضبان 
الحديد.كمــا يتيــح أيًضــا للشــركات العاملة 
في المجمع الحصول على الرخص التجارية 
في دبي، ما يسّهل القيام بأعمالها التجارية 
بمــا يتوافق مع االمتثــال للقوانين المحلية.

يوفــر مجمــع الصناعات الوطنيــة بفضل 
موقعه االستراتيجي بالقرب من ميناء جبل 
علــي لمتعامليــه إمكانية الوصــول إلى 5.٣ 
مليــار مســتهلك فــي األســواق العالمية من 
خــال منظومة متكاملة عالمية المســتوى، 
بحــي ثتمّكــن الممرات والجســور التجارية 
مــع األســواق الرئيســة فــي الهنــد والصيــن 
وأفريقيــا الشــركاتمن ممارســة أعمالهــا 
بســهولة، ما يؤدي إلى رفع كفاءة اســتيراد 
مــواد البنــاء الخام من جميــع أنحاء العالم. 
كمــا يؤمــن المجمــع ربًطــا تجاريــًا متعــدد 
الوســائط عبــر شــبكة الطرق الســريعة بين 
المدن الرئيســة،وخطوط السكك الحديدية 

التــي يتــم تطويرها.
ــات  ــع الصناع وتســتطيع شــركات مجم
الوطنيــة اســتخدام أبــرز الحلــول التجاريــة 

الذكيــة مــن »دي بــي ورلــد«، لتعزيــز 
ســهولة واســتدامة الخدمــات اللوجســتية.

حيث يمكن من خال منصة »دي بي ورلد 
كارجوز«الحصــول على الحلول اللوجســتية 
للطرف الرابع مثل تكنولوجيا تتبع البضائع، 
والتمويــل التجاري،والخدمــات اللوجســتية 
العكســية للبضائع المرتجعة،وخدمات نقل 

البضائــع عبــر موانئ وســيطة. 
ــي  ــن لمتعامل ــك، يمك ــى ذل ــاوة عل ع
المجمع االستفادة من اإلمكانات المتقدمة 
لـ«دبي التجارية« باعتبارها النافذة الموحدة 
للتجــارة عبــر الحدود،التــي تســاعدهم في 
تبســيط ســير أعمالهــم مــن خــال انجــاز 
ــم  ــة بتقدي ــة المتعلق ــراءات الحكومي اإلج
والتصاريــح،  العمــل  تأشــيرات  طلبــات 
وإتمام المعامات التجارية بسهولة. وتوفر 
خدمة«طلــب التســليم اإللكتروني«ضمــان 
اســتمرار أعمال الشــركات من خال توحيد 

عمليــة تســليم الطلبــات لــوكاء الشــحن.
ــة  ــات الوطني ــع الصناع ــد كان مجم لق
منــذ تأسيســه فــي طليعة الجهــات الداعمة 
للمبــادرات االقتصادية الوطنية وطموحات 
دولــة اإلمــارات فــي تنويــع مواردها،حيث 
والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزارة  أطلقــت 
المتقدمــة حملــة »اصنع فــي اإلمارات«في 
ــة كمركــز  عــام ٢٠٢١لتعزيــز مكانــة الدول
إقليمــي للصناعــة، وتشــجيع الشــركات 

العالميــة علــى تصنيــع منتجاتهــا محلًيــا.
ــه  ــال بنيت ــن خ ــع م ــاهم المجم ويس
التحتية المتطورة في تعزيز منتجات حملة 
ــاد  ــادة االعتم ــي اإلمارات«،وزي ــع ف »اصن
علــى المــوارد الوطنيــة عبــر دعــم النشــاط 
الصناعــي ودفــع عجلــة االبتــكار لتحقيــق 
ــارات  ــة اإلم ــة لدول ــتراتيجية الصناعي االس

»مشــروع ٣٠٠ مليــار«.

دبي - الوطن
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اقتصاد

تصــدرت دولــة اإلمــارات دول العالــم فــي 
١٦ مؤشــراً فرعيــًا مرتبطــًا بتحقيــق بأهــداف 

التنمية المســتدامة الـ١7.
ووفقًا لتقرير أرقام اإلمارات ٢٠٢٢ الصادر 
من المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء فقد 
تصــدرت الدولــة دول العالم في نســبة الرضا 
عــن النقــل العــام بنســبة ٨٤% وذلــك ضمــن 
هدف »مدن ومجتمعات محلية مســتدامة«، 
كمــا جــاءت فــي المركــز األول عالميــًا فــي ٣ 
مؤشــرات مرتبطــة بهــدف الصناعــة واالبتكار 
ــاكل األساســية شــملت نســبة الســكان  والهي
الذيــن يســتخدمون االنترنــت محققــة نســبة 
ــض  ــاق العري ــتراكات النط ــدد اش ١٠٠%، وع
لألجهــزة المحمولــة، ومؤشــر أداء الخدمــات 
اللوجســتية جــودة البنيــة التحتيــة المتعلقــة 

ــارة والنقل. بالتج
وفي الســياق ذاته تصــدرت اإلمارات دول 
العالــم فــي مؤشــرين ضمــن هــدف »الســام 
والعدل والمؤسســات القوية«، حيث تصدرت 
بنسبة ١٠٠% في مؤشر نسبة تسجيل المواليد 
دون ســن الخامســة من قبل الســلطة المعنية 

فــي الدولة، وبنســبة ٩٢% في نســبة الســكان 
الذين يشعرون باألمان في المشي وحيداً ليًا 
فــي المدينة أو المنطقة التي يعيشــون فيها.

إضافــة إلــى ذلــك وضمــن هــدف »الصحة 
الجيــدة والرفــاه« فقــد جــاءت اإلمــارات فــي 
المركــز األول ضمــن ٣ مؤشــرات فرعيــة هي 
قلــة وفيــات األمهــات لــكل ١٠٠ ألــف مولــود 
حــي بـــ ٣ وفيات فقــط، وقلة معــدل اإلصابة 
بالســل بنســبة ٠.7٩ لــكل ١٠٠ ألــف، ونســبة 
حــاالت الــوالدة التــي تــم اإلشــراف عليها من 
قبــل كادر صحــي متخصص بنســبة ٩٩.٩٠ من 
الــوالدات مــع ماحظــة أنهــا تصــدرت هــذا 

المؤشــر ضمن مجموعــة دول.
وفــي هــدف المســاواة بين الجنســين فقد 
تصــدرت اإلمارات مؤشــر نســبة المقاعد التي 
تشــغلها النســاء في البرلمانات الوطنية بنسبة 
5٠%.. كما جاءت في المركز األول في مؤشــر 
ارتفــاع كمية محصول الحبوب مســجلة زيادة 
بـ ٢7.5 ضمن هدف القضاء التام على الجوع.

ــة نظيفــة بأســعار  ــا فــي هــدف »طاق أم
معقولة« فقد تصدرت اإلمارات مؤشري نسبة 

الوصــول إلــى الوقــود النظيــف والتكنولوجيــا 
ألغراض الطهي، ونســبة الوصول إلى الكهرباء 

بتحقيق نســبة ١٠٠% للمؤشرين.
ــدم  ــه ع ــن أوج ــد م ــدف الح ــن ه وضم
المســاواة فقد تصدرت اإلمــارات دول العالم 
ضمــن مؤشــر معامــل جينــي المعدل حســب 

الدخــل األعلــى.
أمــا فــي هــدف الحيــاة تحــت المــاء فقــد 
تصــدرت اإلمارات دول العالم في مؤشــر قلة 
عدد األسماك التي يتم صيدها بشباك الجر ..

كما تصدرت دول العالم في نسبة السكان 
الذيــن يســتخدمون علــى األقل خدمــات مياه 
شــرب أساسية وقد تصدرت ضمن عدة دول.

وتعــرف أهــداف التنمية المســتدامة الـ١7 
بأنهــا مجموعــة مــن األهــداف التــي وضعتهــا 
ــي تعــرف أيضــًا باســم  األمــم المتحــدة والت
األجنــدة العالميــة ٢٠٣٠، وهي رؤيــة ودعوة 
عالميــة للعمــل مــن أجــل القضاء علــى الفقر 
وحمايــة كوكــب األرض وضمــان تمتــع جميع 
ــام  ــول ع ــار بحل الشــعوب بالســام واالزده

٢٠٣٠.وام

أعلــن مركــز دبــي التجــاري العالمــي أن 
معــرض »جيتكــس جلوبــال ٢٠٢٢«، الــذي 
نظمــه المركــز فــي أكتوبــر الماضــي، حقق 
إجمالــي ناتــج اقتصــادي قياســي بلــغ ٢.٦ 
مليــار درهم )٦٩٨ مليون دوالر(، وشــّكلت 
القيمــة االقتصاديــة المحتجــزة فــي اقتصاد 
دبــي 57%، ١.٤ مليــار درهــم إماراتي )٤٣7 
مليون دوالر( من إجمالي الناتج االقتصادي، 

وفقــًا لتقريــر تقييــم األثــر االقتصادي.
واستقطب »جيتكس جلوبال ٢٠٢٢« أكثر 
مــن ١7٠ ألــف مشــارك، ٤٠% منهم توافدوا 
إلــى المعــرض من خــارج الدولة، وأشــارت 
التوقعــات إلى أن الــدورة الثانية واألربعين 
ألكبــر معــرض للتقنيــة فــي العالــم، التــي 
أقيمــت فــي الفترة مــن ١٠ إلــى ١٤ أكتوبر 
٢٠٢٢ فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي، 
وفــرت فرصــًا وظيفيــة بلغ عددهــا ٩٬٦٠٠ 
وظيفــة نتــج عنها دخــل ُأســري بقيمة ٤٦٣ 
مليــون درهــم إماراتــي )١٢٦ مليــون دوالر 
أمريكي(، بزيادة قدرها 55% عن عام ٢٠١٩.

وقــال معالــي عمر ســلطان العلمــاء وزير 
دولــة للذكاء االصطناعــي واالقتصاد الرقمي 
وتطبيقــات العمــل عن بعــد، رئيس مجلس 
إدارة غرفــة دبــي لاقتصاد الرقمي إن دولة 
اإلمارات تسير وفق رؤية وتوجيهات القيادة 
نحــو بنــاء نمــوذج اقتصادي مســتقبلي أكثر 
مرونة واستدامة، يقوم على تمكين مختلف 
القطاعــات الحيوية واالنتقــال بها نحو آفاق 

ــة  ــا الحديث ــف التكنولوجي ــدة، وتوظي جدي
لتطويــر فــرص جديــدة تســهم فــي تحقيــق 

الريــادة للدولة وتعزيز تنافســيتها عالميًا.
وأضــاف معاليه، أن النجــاح الكبير الذي 
حققه »جيتكس« يســهم في تعزيز اقتصاد 
ــة  ــا وجه ــا ومكانته ــيخ ريادته ــي وترس دب
ــال  ــي األعم ــتثمار ف ــة لاس ــة مفضل عالمي
والتكنولوجيا، وتحقيق الريادة في قطاعات 
حيويــة، بمــا فــي ذلــك الــذكاء االصطناعــي 
والتحّول الرقمي، واقتصاد المعرفة والثورة 

الصناعيــة الرابعة.
مــن جهتــه، قــال ســعادة هــال ســعيد 
المــري المديــر العــام لدائــرة االقتصــاد 
والســياحة بدبــي، المدير العــام لمركز دبي 
التجاري العالمــي، أن جيتكس جلوبال يعد 
مساهمًا رئيسيًا في النمو االقتصادي إلمارة 
ــه  ــي دورت ــد حقــق المعــرض ف ــي، وق دب
الـــ ٤٢ نجاحــًا غيــر مســبوق علــى جميــع 
المســتويات ليواصــل بذلــك تعزيــز مكانــة 
إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
فــي طليعة رواد تقنيات المســتقبل، مؤكدًا 
أنــه لطالما كان مركز دبي التجاري العالمي 
محركًا رئيسيًا لقطاع االجتماعات والحوافز 
والمؤتمرات والمعــارض العالمي، والتأكيد 
علــى الحاجــة المتزايــدة لتنظيــم الفّعاليات 
لدعــم االقتصــاد العالمــي فــي مرحلــة مــا 
بعــد الجائحة، وجاء جيتكس جلوبال ٢٠٢٢ 
ليؤكــد ذلــك بكل وضــوح، عاكســًا ثقة ١7٦ 

دولــة فــي دبــي كوجهــة مركزيــة عالميــة 
لألعمال والســياحة.

فــي  الدوليــون  المشــاركون  وشــّكل 
جيتكــس جلوبــال ٢٠٢٢ ما نســبته ٤٠% من 
الحضــور، مــا يعــد قفــزة كبيــرة تجــاوزت 
ــس  ــا يعك ــابقة، مم ــرض الس دورات المع
المكانــة العالمية الراســخة للمعــرض، وفقًا 
لتقريــر تقييــم األثــر االقتصــادي الصادر عن 
مركــز دبي التجــاري العالمي، ســافر نصف 
المشــاركون الدوليــون هــذا العــام إلى دبي 
برفقــة شــخص آخــر، مــع متوســط فتــرة 
إقامــة يبلــغ ٦.٤ يــوم، فيمــا بلــغ متوســط 
اإلنفــاق لــكل مشــارك دولــي علــى الســلع 
والخدمــات خــال فترة المعــرض ١٣٬٠٠٠ 
درهــم، بمــا فــي ذلــك الرحــات الجويــة 
والفنادق والترفيه والتســّوق، وهو خمســة 
أضعــاف مــا ينفقــه المشــاركون المقيمــون 

فــي اإلمــارات.
وحقــق جيتكــس جلوبــال، نمــواً ضخمــًا 
وتوسعًا غير مسبوق هذا العام بما يتماشى 
مــع مكانتــه كمنصة وصــل رئيســية لجميع 
األطراف المعنية بالعمل على تسريع وتيرة 
االقتصــاد الرقمــي فــي العالــم، حيــث تــم 
تصنيــف جيتكــس جلوبــال ٢٠٢٢ علــى أنــه 
أفضــل معــرض ضخــم فــي العالــم، وفقــًا 
آر إس«، وهــي شــركة  لشــركة »جــي 
استشــارات مســتقلة مختصــة فــي األبحاث 

المتعّلقــة بقطاع الفّعاليــات. وام

ــد لوجســتكس«  ــي ورل دشــنت »دي ب
التابعــة لمجموعــة »دي بي ورلــد« مرفًقا 
جديًدا بتقنيات متطورة يمتد على مساحة 
٦.٠٠٠ متــر مربــع فــي محطــة الحاويــات 
٢، بهــدف توفيــر حلول التخزين المناســبة 
ــل  ــة الحــرة لجب ــي المنطق ــن ف للمتعاملي

ــي )جافزا(. عل
ويتضمــن المرفــق الجديــد منصــات 
تحميــل البضائــع فــي المســتودعات بنظام 
ــعة  ــة بس ــرات الضيق ــف ذات المم األرف
ــاحة  ــة ومس ــغ ١٢.5٠٠ منص ــة تبل إجمالي
تخزيــن عمودية بارتفاع ١٨ متًرا ..ويمكن 
لمحطة الحاويات ٢ التي تمتد على مساحة 
إجماليــة تبلــغ ٦٠.٠٠٠ متــر مربــع، مناولة 
نحــو ٦.٠٠٠ حاويــة نمطية قيــاس ٢٠ قدًما 
شــهرًيا، ممــا يرّســخ التــزام »دي بــي ورلد 
لوجســتكس« بتمكين تدفق حركة التجارة 
وجعلهــا أكثر ساســة حول العالم، وضمان 
جودة العمليات في مناولة ونقل شــحنات 
الواردات والصادرات بشــكل سريع وفّعال 

في جميع أنحاء الشرق األوسط والمنطقة 
ــل  ــًا لساس ــزّوًدا متكام ــا م ككل، بصفته
التوريــد والخدمات اللوجســتية للشــركات 

العاملــة فــي دولة اإلمــارات.
وتديــر الشــركة حالًيا عملياتها في ســتة 
مرافــق تابعــة لهــا فــي جبــل علــي، وتقوم 
بمناولة نحو ٣٠٠.٠٠٠ حاوية نمطية قياس 
ــا  ــدات أعماله ــر وح ــنوًيا عب ــا س ٢٠ قدًم
التــي تشــمل عمليــات محطــة الحاويــات، 
ــل  ــول ساس ــن وحل ــتودعات التخزي ومس

التوريــد، وعمليــات شــحن البضائــع.
ورلــد  بــي  »دي  أصــول  وتشــمل 
ــات  لوجســتكس« ســاحة مخصصــة لعملي
تخزيــن البضائــع بمســاحة ٢٠٠.٠٠٠ متــر 
ــع المرتبطــة  ــع، ومســتودعات البضائ مرب
بمراكــز التوزيــع مباشــرة التــي ال يحتــاج 
تخزينهــا لفتــرات طويلة بمســاحة ٠٠٠.٣5 
متــر مربــع، إضافــة إلــى مرافــق التخزيــن 
ــع،  ــر مرب ــاحة ١٠.٠٠٠ مت ــّردة بمس المب
ــرارة  ــات ح ــي درج ــن ف ــق التخزي ومراف

ــع. ــر مرب ــاحة ٦.٠٠٠ مت ــة بمس منخفض
وتساهم هذه الخدمات في توفير قيمة 
حقيقيــة للمتعامليــن التــي تلبــي متطلبات 
أعمالهم اللوجستية بكفاءة عالية واستخدام 

مواردهم اإلنتاجية بفاعلية أكبر.
وأكــد عبــداهلل بــن دميثــان، المديــر 
التنفيــذي والمديــر العام لـــ »دي بي ورلد 
ــزام بتحســين  ــزا، االلت ــارات« وجاف – اإلم
أداء العمليــات اللوجســتية المتكاملة لنقل 
البضائــع حول العالم عبر تســخير التقنيات 
لتطوير الحلول المبتكرة وتوفير المزيد من 
الفــرص للمتعاملين في الســنوات القادمة، 
مشــيرًا إلى أن تدشــين المرفق الجديد في 
»محطــة الحاويات ٢« يمثــل خطوة كبيرة 
نحــو ترســيخ جهودنا في دعــم المتعاملين 
بشكل أفضل ومســاعدتهم على استكشاف 
فــرص األعمــال المتنوعــة والواعــدة، فضًا 
عــن تمكيــن تدفــق حركــة التجــارة عبــر 
تعزيــز تكامــل الخدمــات اللوجســتية فــي 

األســواق ســريعة النمو.وام

ــة ســوق ســبائك الذهــب  ــت لجن أعلن
اإلماراتية التي تشرف على تنظيم وتطوير 
سياسة الذهب الوطنية بالدولة وتستهدف 
رفــع كفاءة الصــادرات اإلماراتية من هذه 
الســلعة االســتراتيجية.. عــن تصديــر أول 
شــحنة مــن صــادرات الذهــب الُمطابقــة 
لمعيــار اإلمــارات للتســليم الجيــد للذهب 
 ،)IIBX( إلى بورصة الهند الدولية للسبائك
حيــث يعــد المعيــار بمثابة شــهادة ضامنة 
للجــودة والمواصفــات الفنيــة ذات الثقــة 
لتكريــر وإنتــاج الذهب، األمــر الذي يعزز 
ثقة األسواق العالمية في الذهب الُمصدر 
ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــة اإلم مــن دول
كونهــا مــن الــدول الرئيســية فــي العالــم 

فــي تصديــر الذهب.
وقــال معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمد 
الزيــودي، وزير دولــة للتجــارة الخارجية، 
ورئيس لجنة سوق السبائك اإلماراتية.. » 
تعــد الصفقــة خطوة مهمــة وقيمة مضافة 
لمعيــار اإلمــارات للتســليم الجيــد للذهب 
ستســاعد فــي تعزيز مكانــة الدولة كمركز 
ــل إحــدى  ــي للذهــب، وتمث تجــاري دول
ثمــار الشــراكة االقتصاديــة الشــاملة بيــن 
دولــة اإلمــارات والهنــد؛ كمــا أن مشــاركة 
اإلمــارات في التــداوالت العالمية للذهب 
ســتمكن المصافــي اإلماراتيــة وغيرهــا من 
الشــركات الوطنيــة مــن الوصــول بجــدارة 
ــة، مــع  ــى األســواق العالمي ــة إل وموثوقي
االســتمرار في االلتزام بأفضل الممارســات 

ــر الدولية«. والمعايي
ــر نحــو ١٠٠  ــة بتصدي ــت الصفق وتمثل
مــن مصفــاة  الذهــب  مــن  كيلوغــرام 
ــد  ــة الهن ــى بورص ــب إل ــارات للذه اإلم
الدوليــة للســبائك، وفقــًا لمعيــار اإلمارات 
للتســليم الجيــد للذهــب، وذلــك بعــد أن 
تــم إدراج عقد تصدير الشــحنة في ســوق 
االســتثمار الدولــي، حيث يعــد أول إدراج 

لعقد تصديري في بورصة دولية يســتوفي 
اشــتراطات معيار اإلمارات للتســليم الجيد 
للذهــب، األمــر الــذي يســاهم فــي تعزيز 
ــة فــي صــادرات  ثقــة البورصــات العالمي

الدولــة مــن الذهــب.
وبلغــت قيمة الصفقــة التي تم إدراجها 
فــي بورصــة الهنــد الدولية نحــو ٤ مايين 
دوالر، ومن المقرر أن تســهم الصفقة في 
ــع  ــال شــركات الذهــب ومصان ــادة إقب زي
المجوهــرات الهنديــة على الذهب الصادر 
مــن الدولــة ، نتيجة لثقتهم العالية بكفاءة 
معيــار اإلمــارات للتســليم الجيــد للذهب، 
إلــى جانــب اتفاقية الشــراكة الشــاملة بين 
اإلمــارات والهنــد التــي تــم توقيعهــا فــي 
النصــف األول مــن العــام الجــاري، وتوفــر 
مجموعــة مــن التســهيات والحوافــز التي 
مــن شــأنها زيــادة حركــة التبــادل التجاري 

ــن البلدين. بي
مــن جانبه، قال أنطو جوزيف، الرئيس 
ــارات للذهــب »  ــاة اإلم ــذي لمصف التنفي
نشــعر بالفخــر إلتمــام تلــك الصفقــة، 
والتــي تعــزز الثقــة الدوليــة في صــادرات 
اإلمــارات الوطنيــة مــن الذهــب، وتبعــث 
ــك  ــة للمســتثمرين فــي ذل رســائل تفاؤلي
ــد،  ــوي فــي اإلمــارات والهن القطــاع الحي
ــد  ــع بورصــة الهن ــاون م والشــراكة والتع
الدوليــة تعمــق قنــوات التعــاون وتشــجع 
علــى إبرام المزيد من الصفقات وســتعمل 
علــى زيــادة الصــادرات اإلماراتيــة خــال 

المرحلــة المقبلــة«.
وأضاف أن اتفاقية الشــراكة االقتصادية 
الشــاملة بيــن اإلمــارات والهنــد تعــزز من 
مسارات النمو وترتقي بالمبادالت التجارية 
والصــادرات القطاعيــة بيــن البلديــن، كما 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــة حكوم ســتعمل رؤي
وسياســتها الحكيمــة بشــأن تطويــر قطــاع 
الذهــب وفقــًا لمعيــار اإلمــارات للتســليم 

الجيــد للذهــب، علــى تحقيــق نجاحــات 
عالميــة لصادراتهــا مــن هــذه الســلعة 

االســتراتيجية.
وقــال أشــوك غوتــام، العضــو المنتــدب 
والرئيــس التنفيذي لبورصــة الهند الدولية 
»IIBX«.. إن اتفاقية الشــراكة االقتصادية 
الشــاملة التــي وقعتهــا حكومتــا اإلمــارات 
والهند، بات لها ووفقًا للعديد من الدالئل 
ــى  ــل عل ــر بالفع ــر كبي ــرات، تأثي والمؤش
التجــارة الثنائية لتســهيل اســتيراد ســبائك 
الذهــب اإلماراتيــة وفقــًا لمعيــار التســليم 
الجيــد للذهــب مــن دولــة اإلمــارات إلــى 
الهند، وســيبرز دور بورصــة الهند الدولية 
خــال المرحلــة المقبلــة كوجهــة وبوابــة 
مفّضلــة لتجــارة واســتيراد ســبائك الذهب 
ــرًا  ــة فــي الهنــد والمنطقــة، معب اإلماراتي
ــة  ــم مجموع ــزام البورصــة بتقدي ــن الت ع
ــز تجــارة  مــن العقــود والمنتجــات لتعزي

وبيئــة تــداول الســبائك الذهبيــة«.
يذكــر أن دولــة اإلمارات كانــت أعلنت 
ــب،  ــاع الذه ــة لقط ــة اتحادي ــن سياس ع
تســتهدف تطوير وحوكمة تجــارة وتداول 
الذهــب بالدولة لتكون متوافقة مع أفضل 
المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد، 
ــة اإلمــارات كمركــز عالمــي  وتعــزز مكان
لتجــارة الذهــب، تتضمــن ٤ مبــادرات 
فــي مقدمتهــا إنشــاء معيــار اإلمــارات 
للتســليم الجيــد للذهــب، وهــو مجموعــة 
مــن القواعد التي تبّيــن الخصائص المادية 
للذهــب واألمور الفنيــة المتعلقة بها، بما 
فيهــا اعتمــاد مرافــق تنقيــة الذهــب بنــاًء 
علــى مصــادر التوريــد المســؤولة وعمليــة 
التوريــد المســؤول للذهــب. كذلك تطوير 
منصــة اتحاديــة لتداول الذهب، وتأســيس 
لجنــة خاصــة بســوق الســبائك اإلماراتيــة، 
وبنــاء قاعــدة بيانــات للشــركات واألفــراد 

ــن للذهب.وام المتداولي

أطلقت غرف دبي مبادرة جديدة لدعم 
توســع أعضائها نحو أسواق عالمية محددة 
واعــدة ومجزيــة، بهــدف تعزيــز اهتمــام 
أعضــاء الغــرف بهــذه المناطــق واألســواق 
كوجهــات محتملة لتوســيع نطــاق أعمالهم 

الدولية.
وقــال حســن الهاشــمي، نائــب رئيــس 
العاقــات الدوليــة في غرف دبي: »تمتلك 
غــرف دبي ســجًا حافًا في ربــط أعضائها 
بفــرص نمــو األعمــال فــي األســواق األبــرز 
حــول العالــم ..وتتماشــى مبــادرة »فــرص 
ــع  ــدة م ــر« الجدي ــت المجه ــال تح األعم
أولويتنــا االســتراتيجية فــي تحفيز التوســع 
الدولــي ألعضاء الغــرف، ودعم جهود دبي 
ــة إلــى ٢  ــادة حجــم تجارتهــا الخارجي لزي
تريليــون درهــم بحلــول عــام ٢٠٢٦. ومــن 
األهــداف الرئيســية التي نســعى لتحقيقها 
فــي إطــار هــذه الرؤيــة هو مســاعدة ١٠٠ 
شــركة علــى توســيع نشــاطها عالميــًا خال 

ــن القادمين«. العامي
وتوفــر مبــادرة »فــرص األعمــال تحــت 
المجهــر« لشــركات اإلمــارة وأعضــاء غرف 
ــادة  ــع ق ــة للتواصــل م ــي منصــة مهم دب
ــن العــام والخــاص فــي األســواق  القطاعي
المختارة، وذلك لتعزيز الشــراكات الدولية 
وتحفيز نمو األعمال المشتركة ..وسيتمكن 
المشــاركون في المبــادرة من الوصول إلى 
معلومــات وافيــة حــول الــدول والمناطــق 
التــي يرغبــون باالســتثمار فيهــا، مــع تلّقي 
التوصيــات المناســبة عبــر جميــع مراحــل 
توســعهم الخارجــي، بــدءًا مــن توفيــر 
معلومــات الســوق واألعمــال إلــى تأســيس 

الشــركات ونســج الشــراكات االقتصاديــة.
وأضاف الهاشمي: »نواصل دعم أعضائنا 
ــرؤى الســوق االســتراتيجية  وتزويدهــم ب
والمعلومات ذات الصلة حول التشــريعات 
والسياســات الخاصــة بكل دولة فيما يخص 
متطلبــات إنشــاء الفــروع واالمتيــازات 

والشــراكات؛  واالســتثمارات  التجاريــة 
باإلضافــة إلــى جوانــب التعهيــد الخارجــي 
وتنويع الشركاء التجاريين لضمان استعداد 
هذه الشركات للوصول إلى أسواق جديدة 

وزيــادة فــرص نجاحها«.
وتســتهدف المبادرة الشــركات األعضاء 
فــي غــرف دبــي بمــا فــي ذلــك الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة والشــركات العائلية 
ــك  ــيات؛ وذل ــددة الجنس ــركات متع والش
لتســهيل تواصلهــم مــع األطــراف المعنيــة 

الخارجيــة التــي تمّثــل قطاعــات االقتصــاد 
واألعمــال والتجــارة واالســتثمار في الدول 
أو المناطــق التي ينشــدون االســتثمار فيها 
..ويتــم تشــجيع الشــركات المهتمــة الحقًا 
علــى االنضمــام إلى البعثــة التجارية التالية 

إلــى البلــد المعني.
مــن الجديــر بالذكــر أن أولــى فعاليــات 
مبــادرة »فــرص األعمــال تحــت المجهــر« 
ســتنعقد هذا األسبوع لتسليط الضوء على 

األســواق األبــرز في آســيا الوســطى.وام

اإلمارات األولى عالميًا في 16 مؤشرًا مرتبطًا بتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة الـ 17

»دبي التجاري العالمي«: جيتكس جلوبال 2022 يحقق 
ناتجًا اقتصاديًا قياسيًا بلغ 2.6 مليار درهم

»دي بي ورلد لوجستكس« تدّشن مرفقًا جديدًا في محطة الحاويات بجبل علي

تصدير أول شحنة من الذهب اإلماراتي الُمطابق لـ»معيار 
اإلمارات التسليم الجيد للذهب« إلى بورصة الهند الدولية

»غرف دبي« تطلق مبادرة جديدة لدعم توسع أعضائها في األسواق العالمية

العمليات المصرفية الدولية في أبوظبي األول يعلن 
شراكة مع كومغو السويسرية للتكنولوجيا المالية

أصبــح بنــك أبوظبــي األول، 
ــة اإلمــارات  ــر بنــك فــي دول أكب
ــر  ــد أكب ــدة وأح ــة المتح العربي
وأأمــن المؤسســات الماليــة فــي 
ــة  ــي منطق ــك ف ــم، أول بن العال
الشــرق األوسط ينضم إلى شركة 
كومغــو للتكنولوجيا المالية، التي 
تقــدم حلــول الشــبكات الرقميــة 
وتدفقــات  التجــاري  والتبــادل 
رأس المــال العامــل للشــركات 

ــة. ــات المالي والمؤسس
ــو،  ــبكة كومغ ــن خــال ش وم

يمكــن لعمــاء بنــك أبوظبــي األول الرئيســيين فــي قطــاع الســلع 
بــدء معامــات التمويــل التجــاري عبــر مواقــع دوليــة مختلفــة، 

مســتفيدين مــن أســعار تنافســية.
كمــا يعــد البنــك مــن بيــن المشــاركين الرئيســيين فــي تطويــر 
حلــول ســوق كومغــو )Komgo‘s Market( للمؤسســات الماليــة، 
ــر  ــع المخاط ــى توزي ــي األول عل ــك أبوظب ــدرة بن ــزز ق ــا يع مم

التجاريــة الثانويــة.
وقــال أنيرودهــا بانســي، المديــر اإلداري ورئيــس إدارة ابتــكار 
منتجــات التمويــل التجاري في قســم العمليــات المصرفية الدولية 
فــي بنك أبوظبــي األول: »نحرص على توظيــف التقنيات الرقمية 

ــن  بأســلوب يضمــن التنســيق بي
مجموعــة متنوعــة مــن الحلــول، 
واعتمــاد نمــاذج أعمــال جديدة، 
ومواصلــة التركيــز علــى االبتــكار 
فــي كافــة األنشــطة التــي نزاولها 
..وســيبدأ عماؤنا باالستفادة من 
مزايــا شــراكتنا مع كومغو بشــكل 
فــوري، وهــي الشــراكة التي نثق 
بأنهــا ســتعزز مجموعــة الحلــول 
التــي نقدمهــا لعمــاء الخدمــات 
المصرفية لاستثمار والشركات«.

ومــن جانبهــا، قالــت ســليمى 
بــادي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة كومغــو: »يســرنا التعــاون مــع 
ــة  ــرز المؤسســات المالي ــذي يعــّد مــن أب ــي األول ال ــك أبوظب بن
الرائــدة علــى صعيــد تبنــي وتطبيــق أحــدث الحلــول واالبتكارات 
التقنيــة. وســنعمل مــن خــال هــذا التعــاون علــى بنــاء منظومــة 
رقميــة مشــتركة لعمليــات التمويــل التجاري، تســاهم في إحداث 
ــر المســتمر للســيولة،  ــي القطــاع وضمــان التوف ــة ف ــة نوعي نقل

بأســلوب يدعــم األنشــطة التجاريــة حــول العالــم«.
وتؤكــد هــذه الشــراكة مــدى التــزام بنــك أبوظبــي األول بعقــد 
الشــراكات البّناءة في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار جهوده 

المتواصلــة والهادفــة إلى تقديم أفضل الخدمــات للعماء.وام

ثاني الزيودي: قيمة مضافة لمعيار اإلمارات للتسليم الجيد 
للذهب تعزز مكانة الدولة مركز تجاري دولي للذهب

تصدير أول شحنة من صادرات الذهب الُمطابقة لمعيار 
اإلمارات للتسليم الجيد إلى بورصة الهند الدولية للسبائك

تنظيم وتطوير سياسة الذهب الوطنية بالدولة وتستهدف 
رفع كفاءة الصادرات اإلماراتية من السلعة االستراتيجية

الدولة تتصدر العالم في 
الرضا عن النقل العام 

بنسبة %84

الدولة األولى بعدد 
السكان مستخدمي 
االنترنت بنسبة %100

اإلمارات األولى في 
3 مؤشرات مرتبطة 
بالصناعة واالبتكار

اإلمارات تتصدر العالم 
في »السالم والعدل 
والمؤسسات القوية«
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اقتصاد

فرض مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركــزي عقوبــة مالية على شــركة صرافة 
عاملــة فــي الدولــة، وفقــًا ألحــكام المــادة 
ــم  ــون اتحــادي رق ــن المرســوم بقان ١٤ م
ــة غســل  ــنة ٢٠١٨ بشــأن مواجه )٢٠( لس
األمــوال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل 
التنظيمــات غيــر المشــروعة، والمادة ١٣7 
مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )١٤( 
لســنة ٢٠١٨ بشــأن المصــرف المركــزي 

وتنظيــم المنشــآت واألنشــطة الماليــة.

وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 
١.٩٢5.٠٠٠ درهــم، بعــد التفتيــش الــذي 
أجــراه المصــرف المركــزي حيــث كشــفت 
ــم  ــة ل ــة المعني ــركة الصراف ــه أن ش نتائج
تحصــل علــى خطابــات عــدم ممانعــة مــن 
المصــرف المركــزي والازمــة للدخــول في 
عاقــات تجاريــة معينة. كمــا أظهرت هذه 
النتائــج ضعــف إطــار امتثــال الشــركة فيما 
يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة 
ــل  ــع غســل األمــوال وتموي ــة لمن المطلوب

اإلرهاب.
العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  ويعمــل 
المتحــدة المركــزي مــن خــال مهامــه 
الرقابيــة واإلشــرافية، علــى ضمــان التــزام 
جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، 
ومالكيهــا وموظفيها بالقوانين الســارية في 
الدولــة واألنظمــة والمعاييــر المعتمدة من 
قبــل المصــرف المركــزي، بهــدف الحفــاظ 
علــى شــفافية ونزاهــة أعمــال شــركات 
الصرافة وحمايــة النظام المالي للدولة.وام

فازت االتحــاد للطيران، بجائزة »أفضل 
مبــادرة في االســتدامة البيئية لعام ٢٠٢٢« 
خــال الحفــل الســنوي لتوزيــع جوائــز 
ــذي ينظمــه  ــز ال ــة للتمي االســتدامة البيئي
ــا(  ــران )كاب ــادئ للطي ــط اله ــز المحي مرك
فــي ســنغافورة، وجائــزة »أفضــل شــركة 
طيــران فــي دعــم االســتدامة لعــام ٢٠٢٢« 
مــن قبــل مجلــة بزنــس ترافلــر األميركيــة.

بــدأت االتحــاد للطيــران مســيرتها فــي 
االســتدامة بالتركيــز علــى إيجــاد الكفاءات 
التشــغيلية، وســرعان مــا قامــت الشــركة 
بتوحيــد قــادة الصناعــة ووضــع واحدة من 
أكثــر مبــادرات اســتدامة الطيران شــمولية 
تجمــع بيــن شــركات مختلفــة للحــد مــن 
ــوع البيولوجــي  ــة التن ــات، وحماي االنبعاث

وإدارة النفايــات.
وتشمل برامج االستدامة الرائدة لاتحاد 
للطيران برنامج الغريناينر الذي يســتخدم 
أســطول الشــركة مــن طائــرات بوينغ 7٨7 
دريماينــر كحقــل اختبــار، باإلضافــة إلــى 
برنامــج اســتدامة 5٠ الــذي تــم إطاقه في 
وقــت ســابق مــن هــذا العــام مــع طائرات 

.١٠٠٠-A٣5إيرباص ٠
وإلــى جانــب ذلــك، دخلــت االتحاد في 
شــراكة مع مجموعة من الشــركات لتقليل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كان آخرها 
مع شركتي World Energy وساتافيا لجعل 
نظــام »حجــز الوقود واســتخدامه« حقيقة 

يمكــن تطبيقها على أرض الواقع.
وقالــت مريــم القبيســي، رئيــس قســم 

االســتدامة والتميــز فــي االتحــاد للطيــران 
- بهذه المناســبة - : “لقد كان عام ٢٠٢٢ 
عاًمــا مهًمــا بالنســبة لاتحــاد للطيــران مع 
العديــد مــن اإلنجــازات التــي نفخــر بهــا. 
ونضــم هاتيــن الجائزتيــن من كابــا وبزنس 
ترافلــر األميركيــة إلــى جائــزة لقــب أفضل 
شركة طيران بيئية لعام ٢٠٢٢ التي حصلنا 
عليهــا مــن إيراليــن رايتنغــز، فيما نســتعد 
للترحيــب بعــام ٢٠٢٣ مــع التــزام مســتمر 
بالتعــاون مع شــركائنا لدعم قطاع الطيران 
في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية 

بحلــول عام ٢٠5٠.«
مــن جهتــه، قــال ماركــو نافاريــا، مديــر 
المحتــوى والتســويق فــي كابا : “تســتخدم 
ــز  ــران للتمي ــتدامة الطي ــا الس ــز كاب جوائ
مجموعة من البيانات والتحاليل المســتقلة 
لتحديــد شــركات الطيران والشــركات التي 
أظهــرت قيــادة واضحــة وابتــكاًرا والتزاًمــا 
بمبادرات االستدامة. يساعد الفائزون على 
تحقيــق الزخــم اإليجابــي المطلــوب لدفــع 

القطــاع للوصــول إلــى أهدافــه البيئية.«
يقوم نظام تقييم االستدامة كابا/إنفست 
بتقييم وتصنيف أداء االستدامة لكل شركة 

طيران مقارنة بشركات الطيران األخرى.
كما فازت الشــركة بجائزة أفضل شــركة 
طيــران لدعــم االســتدامة لعــام ٢٠٢٢ مــن 
بزنس ترافلر األميركية، بعد أن استحدثت 
ــود الملحوظــة  ــًرا للجه ــة تقدي هــذه الفئ
ــن  ــران للحــد م ــا قطــاع الطي ــي يبذله الت

االنبعاثات.

في عام ٢٠٢١، أطلقت االتحاد للطيران 
أول برامج والء صديٍق للبيئة لتوفير المزيد 

من الخيارات الصديقة للبيئة لركابها.
ويتيح برنامج »خيارات واعية« إمكانية 
كســب نقــاط الــوالء عنــد اختيار المســافر 
تعويــض االنبعاثــات الكربونية الناجمة عن 
ــن  ــى مت ــل عل ــة أق ــل أمتع ــه، وحم رحلت
الطائــرة. فيمــا صّمــم برنامــج »الخيــارات 
الواعيــة للمؤسســات« للشــركات الملتزمة 
بخفــض االنبعاثــات الكربونيــة وتعزيــز 
االســتدامة، مــع مكافــآت وعــروض خاصة 
استحدثت لدعم مبادرات البيئة والمجتمع 

والحوكمــة وســلوك الموظفين.
وتمتلــك االتحــاد للطيــران واحــًدا مــن 
ــي  ــاءة ف ــا كف ــاطيل وأكثره ــدث األس أح
العالــم. ويبلــغ متوســط عمــر أســطول 
الشــركة 5.٨ عــام فقــط، ويشــّكل الجيــل 
الجديــد مــن الطائرات العريضــة البدن ٦٠ 
فــي المائــة من أســطول طائرات الشــركة.

وإلــى جانب برنامج االختبــار واالبتكار 
الشامل للشركة، أصبحت االتحاد للطيران 
أول شــركة طيــران تحصــل علــى تمويــل 
ــّدق  ــال المص ــى االمتث ــم عل ــاري قائ تج
لألمــم  المســتدامة  التنميــة  ألهــداف 

المتحــدة.
ومؤخًرا، تم إطاق مشروع غابة االتحاد 
ألشــجار القــرم بهدف إنشــاء غابات تمتص 
الكربــون فــي البلدان التي تشــغل الشــركة 
رحاتهــا إليهــا، ابتــداء مــن مقــر الشــركة 

فــي أبوظبي.وام

 ADX:( وّقعــت مجموعــة موانــئ أبوظبــي
ADPORTS(، المحرك الرائد للتجارة والصناعة 
والخدمــات اللوجســتية فــي المنطقــة، اتفاقية 
تعاون مع مؤسســة التمويل األفريقية، المزود 
ــا،  ــة فــي أفريقي ــة التحتي ــول البني ــد لحل الرائ
تهــدف إلــى تطويــر مرافق البنــى التحتية على 

امتــداد دول قــارة أفريقيا.
ــل  ــبة يعم ــة مناس ــة أرضي ــر االتفاقي وتوف
بموجبهــا الجانبــان علــى تحديد البنــى التحتية 
ــئ والمســتودعات ومشــاريع  الخاصــة بالموان
المرافــق البحريــة واللوجســتية الضروريــة في 
القارة األفريقية لتطويرها وتمويلها واستثمارها.

ويشــمل التعاون تقديم الطرفين لخبراتهما 
الفنيــة وقدراتهمــا وشــبكاتهما الماليــة القويــة 
لخدمــة مجموعــة مــن المبــادرات التنمويــة، 
مــع التركيــز علــى الفــرص الخاصــة بتحديــث 
وتطويــر المرافــق الموجــودة، وإنشــاء مرافــق 
وتنفيــذ مشــاريع جديــدة فــي مناطــق واســعة 

مــن أفريقيــا.
وتعــد مؤسســة التمويل األفريقية مؤسســة 
ــى ســد  ــع إل ــل متعــددة األطــراف تتطل تموي
الفجــوة الموجــودة فــي مجــال البنيــة التحتية 
الخاصــة باالســتثمار مــن خــال توفيــر حلــول 
تمويــل تغطــي دورة حيــاة المشــروع بكاملها، 
وتقديم الخدمات الفنية واالستشــارية. وقامت 
المؤسســة خــال الخمســة عشــر عامــًا األخيرة 
باســتثمار أكثــر من ١٠ مليــارات دوالر أمريكي 
ــة  ــي ٣7 دول ــة ف ــة التحتي ــي مشــاريع البني ف

أفريقية.
وقامــت المؤسســة بتطويــر وتمويل منطقة 
نوكوك االقتصادية الخاصة التي تعد أول منطقة 
صناعيــة محايدة للكربون في أفريقيا، ما جعل 
مــن جمهوريــة الغابــون أكبــر مصــّدر لقشــور 
الخشــب في العالم، وساهم في توليد عائدات 
تصدير سنوية وصلت إلى مليار دوالر أمريكي، 

ووفــر أكثر مــن ٣٠.٠٠٠ فرصة عمل.
وجــرى بعــد ذلــك استنســاخ هــذه التجربة 
مــن قبــل منصة »أرايــز« )Arise( فــي كل من 
دولتــي بنيــن وتوغــو. واســتحوذت المؤسســة 

مؤخراً عبر مشــروع مشــترك مع شركة مصدر 
اإلماراتيــة والبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار 
والتنميــة، علــى شــركة »ليكيــا بــاور« للطاقة 
المتجــددة والتــي تعتبــر أكبــر منتــج مســتقل 
ــع خطــط  ــارة، م ــي الق ــة المتجــددة ف للطاق
لمضاعفــة إنتــاج الطاقــة خــال أربعــة أعــوام.

بدورهــا تتمتــع مجموعــة موانــئ أبوظبــي 
بخبــرات واســعة فــي مجــال تشــييد الموانــئ 
ــز  ــرة ومراك ــق الح ــي المناط ــغيلها، وف وتش
الخدمات اللوجســتية والبحريــة. وتعمل حاليًا 
علــى تطويــر العديــد مــن هــذه المرافــق فــي 
ــل األردن  ــدول مث ــن ال ــة م ــة متنوع مجموع

ومصــر والعــراق.
وتوفر اتفاقية التعاون الموقعة دعمًا حيويًا 
للموانــئ والمرافق البحريــة في أفريقيا، والتي 
غالبــًا مــا تكــون مثقلــة بتأثيــر تنامــي الطلــب 
علــى البضائــع المســتوردة، ومتطلبــات مرافق 
اإلنتــاج الصناعــي المعتمــدة علــى التصدير، إذ 
أنهــا بحاجــة إلــى اســتثمارات كبيــرة لتنفيــذ 
أعمــال التحديــث وزيــادة الطاقــة االســتيعابية 

واإلنتاجية.

ووفقــًا لتقريــر صادر عن االتحــاد اإلفريقي، 
ســتصل الطاقــة اإلنتاجيــة المتوقعــة للموانــئ 
اإلفريقيــة إلــى ٢ مليار طن من البضائع بحلول 
عــام ٢٠٤٠، األمــر الــذي يمثــل تحديــًا كبيــرًا 
ــئ خصوصــًا وأن معــدل مــدة  ألعمــال الموان
انتظار الشــحنات فــي الموانــئ اإلفريقية يصل 
حاليــًا إلــى ٢٠ يومــًا مقارنــة بالمعــدل العالمي 

الحالــي الــذي يبلــغ أربعــة أيــام فقط.
وقــال الكابتــن محمــد جمعــة الشامســي، 
العضو المنتــدب والرئيس التنفيذي لمجموعة 
موانــئ أبوظبــي أن أفريقيــا تضــم بعض أســرع 
االقتصــادات نمــواً فــي العالــم مــا يدعــو إلــى 
تشــييد جيــل جديــد مــن الموانــئ والمرافــق 
البحريــة المدعومــة بالتقنيــات الذكيــة والبنــى 

التحتيــة المتطــورة المخصصة للشــحن.
وقــال: »أمامنــا فرصــة كبيــرة لدعــم الدول 
اإلفريقيــة فــي جهودهــا الهادفــة إلــى تطويــر 
مراكــز تجاريــة متقدمــة قــادرة علــى مواكبــة 
النمــو الــذي تشــهده التجــارة البحريــة، وتوفر 

قنــوات ربــط متميــزة«.
وأضــاف: »نتطلــع مــن خــال عملنــا مــع 
مؤسسة التمويل اإلفريقية إلعطاء األولوية إلى 
المشــاريع القــادرة علــى إحــداث أثر مســتدام 
على اقتصــادات ومجتمعات الــدول اإلفريقية، 
وذلــك تماشــيًا مــع توجيهــات قيادتنا الرشــيدة 

بدعــم مســار التنميــة والتطوير«.
مــن جانبــه، قــال ســمايا الزبيــرو، الرئيــس 
والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل اإلفريقية: 
»يســرنا التوقيــع علــى اتفاقيــة التعــاون مــع 
مجموعــة موانئ أبوظبي التي تجســد تطلعات 
دولــة اإلمــارات لاســتثمار فــي أفريقيــا ورفــد 
القــارة بالخبــرات المطلوبــة. ونحــن علــى ثقة 
بــأن الجمــع بيــن الخبــرات المتخصصــة التــي 
نمتلكها في مؤسسة التمويل اإلفريقية وسجلنا 
الحافل باالستثمارات الناجحة، والكفاءة العالية 
التــي تتمتــع بها مجموعــة موانــئ أبوظبي في 
المجاالت التقنية، سيسهم في تطوير مجموعة 
مــن أكثــر المنظومــات اللوجســتية والبحريــة 

تكامــًا وتقدمــًا فــي إفريقيا والعالــم«. وام

ــى  ــل عل ــة الحــرة لجب نجحــت المنطق
)جافــزا(، فــي الحفــاظ علــى أداء مســتقر 
ــن خــال  ــات، م ــي قطــاع البتروكيماوي ف
ارتفــاع النمــو فــي حجــم صادراتــه خــال 
عام ٢٠٢١ بنســبة 5٢% على أســاس سنوي، 
كمــا اســتحوذت المنطقة الحــرة على أكثر 
مــن 5٠% مــن إجمالــي تجــارة دبــي مــن 
البوليمــرات والمواد البتروكيماوية، بقيمة 

تزيــد علــى ٤٩ مليــار درهــم.
وقامــت »دي بــي ورلــد« عبــر أصولهــا 
االستراتيجية في دولة اإلمارات والمنطقة، 
لقطــاع  التجاريــة  المســارات  بدعــم 
البتروكيماويات ومنظومات العمل المرتبطة 
به على مســتوى العالــم، إضافة إلى تعزيز 
الربــط التجــاري متعــدد األنمــاط، وتقديم 
ــاءة،  ــة الكف ــد عالي ــول ساســل التوري حل
وإطــاق منصاتها للتجارة الرقمية، وتلعب 
الشــركة اليــوم دوًرا محورًيــا فــي تســهيل 
نمو قطاع البتروكيماويات على المستويين 
اإلقليمــي والعالمــي، انطاقــًا مــن مركزها 

التجــاري واللوجســتي فــي جبــل علي.

ــال  ــن خ ــد« م ــي ورل ــدم »دي ب وتق
خدماتهــا اللوجســتية المتكاملــة والمعززة 
ــارة  ــارات تج ــر مس ــاري عب ــط التج بالرب
ومنظومــة  العالميــة  البتروكيماويــات 
العمــل فــي المركــز التجــاري واللوجســتي 
في جبل علي، القيمة اللوجســتية المثالية. 
لهــذا القطــاع الحيــوي، مدعومــة بشــبكتها 
ــة  الواســعة مــن خطــوط الشــحن العالمي
ــة اإلمــارات  ــي تســهم فــي نجــاح دول الت

والمنطقــة بشــكل عــام.
ويســتحوذ مركــز البتروكيماويات التابع 
لـــ »دي بــي ورلد« والــذي يمتد عبر ميناء 
جبــل علــي والمنطقــة الحــرة لجبــل علــي 
ــارة  ــث تج ــن ثل ــر م ــى أكث ــزا(، عل )جاف
البوليمــرات والبتروكيماويــات فــي دولــة 
التخزيــن  إذ تمّثــل قــدرات  اإلمــارات، 
وفــق أعلــى معاييــر الســامة، والمعــززة 
ــة  ــرًا حاســمًا لطبيع ــاري، أم ــط التج بالرب
تجــارة ونقل الســلع البتروكيماوية. وتلبي 
الحلــول المقدمــة مــن مينــاء جبــل علــي 
جميــع تلك المتطلبــات، كما تمتاز خدماته 

بانخفــاض تكلفتهــا، وتنفيــذ العمليــات 
المطلوبــة بســرعة وكفــاءة.

ــى  ــي ١١ مرس ــل عل ــاء جب ــم مين ويض
لمحطــات الصهاريــج المخصصــة لمناولــة 
البضائــع الســائبة الســائلة، على مســاحة ٢ 
مليــون متــر مربع بســعة تخرين تزيد على 
مليــون متــر مكعــب، وتبلــغ ســعة تخزين 
المرسى المخصص لبضائع البتروكيماويات 
بتجهيزاتــه المتطــورة أكثــر مــن ٢5٠.٠٠٠ 
متــر مكعب لتخزين مختلــف أنواع المواد 

الكيماوية.
ويتخــذ عدد من أهم الشــركات الرائدة 
فــي قطــاع البتروكيماويــات مــن »جافــزا« 
ــا ألعمالهــا، وتشــمل »داو«،  مقــًرا إقليمًي
»باســف«، »توتــال«، و«جلــف بتروكيم«. 
وتمثل تلك الشركات النواة لتجّمع شركات 
البتروكيماويــات التــي يزيــد عددهــا علــى 
ــي  ــي القطــاع. ويلّب ــة ف ٦٠٠ شــركة عامل
الموقــع االســتراتيجي والمثالــي لجافــزا 
الطلــب المتزايــد علــى تلــك المــواد فــي 

الشــرق األوســط وأفريقيــا. وام

»المركزي« يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

»االتحاد للطيران« تختتم العام بجائزتين في االستدامة

لتطوير مرافق البنى التحتية على امتداد دول إفريقيا
مجموعة موانئ أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل اإلفريقية

49 مليار درهم حجم تجارة »جافزا« من البوليمرات 
والبتروكيماويات بدبي خالل 2021

قــال معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد 
الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة 
إن التجــارة الخارجيــة غيــر النفطية للدولة 
نمــت بنهاية الربع الثالــث من العام ٢٠٢٢ 
ــون  ــى ١.٦٣7 تريلي ــبة ١٩% لتصــل إل بنس
درهــم مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 
الماضــي، الفتــًا إلــى أن إجمالــي التجــارة 
ــال  ــة خ ــة للدول ــر النفطي ــة غي الخارجي
٢٠٢٢ ســيتخطى تريليونــي درهــم بفــارق 
كبيــر، مقابــل ١.٩ تريليــون درهــم بنهايــة 

العــام ٢٠٢١.
وأشــار الدكتور ثانــي الزيودي - إلى أن 
توجيهــات ورؤية القيادة الرشــيدة باقتصاد 
مــرن ومســتدام تحققــت بأرقام اســتثنائية 
بــرزت خــال األشــهر التســع الماضيــة من 
العــام ٢٠٢٢، إذ بلغــت قيمــة الصــادرات 
بنهايــة الربــع الثالــث مــا قيمتــه ٢75 مليار 
درهم بنمو ٩%، كما ســجل إعادة التصدير 

نمــوًا بلغ ٢٢%.
وأوضــح أن األرقــام والبيانــات أظهــرت 
أن السياســات والتشــريعات والعاقــات 
االقتصاديــة واالتفاقيــات التــي تــم توقيعها 
بــدأت تجني ثمارها محققــة نتائج إيجابية 
علــى أرض الواقــع، الفتًا إلى نجــاح الدولة 
ــات االســتثمارية فــي  ــر أفضــل البيئ بتوفي
العالــم وإطاق البوابة الموحدة لاســتثمار 
وتنمية الصادرات في عشرة أسواق عالمية 
ضمــن برنامــج “ ١٠X١٠ ” عبــر الشــركات 

التجارية الشــاملة.
وتابــع الزيــودي: » تجاوزنا في أقل من 

عــام النســب المســتهدفة بزيــادة التبــادل 
التجــاري بنســبة ١٠% مــن الــدول التــي تم 
إدراجهــا ضمــن قائمــة اتفاقيــات الشــراكة 
االقتصادية الشــاملة، إذ تجاوز معدل النمو 
فــي التبــادل التجاري خال األشــهر التســع 
األولــى مــن العــام الجــاري مــع الشــركاء 
التجاريين المســتهدفين معدل ١٠% وصواًل 

إلــى ٣7% فــي بعض الــدول«.
وأشــار إلــى الهنــد كمثــال علــى النتائــج 
اإليجابيــة التفاقيــات الشــراكة االقتصاديــة 
الشــاملة، إذ ارتفــع حجم التبــادل التجاري 
بنســبة ١٩% وخــال فتــرة دخــول االتفاقية 
حيــز التنفيذ من مايو وحتى نهاية ســبتمبر 
ــن  ــادل التجــاري بي ــو التب ــغ معــدل نم بل
اإلمارات والهند ٢٣%، ليصل إجمالي التبادل 
التجــاري بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 

الجــاري حوالــي 7٩ مليــار درهم.
وأضــاف مــع دخــول اتفاقيات الشــراكة 
مع إندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ وأيضا 
االنتهــاء مــن اتفاقيــات التفــاوض الحاليــة 
ســتظهر األرقــام تحقيــق المســتهدفات 
ــوع  ــى تن ــًا إل ــة، الفت ــرات الوطني والمؤش
عدد األســواق التي تتعامل معها اإلمارات.

وقال الزيودي:« إننا نقطف ثمار إكسبو 
دبــي ٢٠٠٢، حيــث نبــه إكســبو العالم إلى 
أهميــة اإلمــارات كمركــز تجــاري عالمــي، 
وعقــب انتهــاء فعاليات إكســبو فــي مارس 
الماضــي بــدأت تدفــق التجــارة والعديــد 
مــن الســلع والخدمــات مــن بعــض البلدان 

للمــرة األولى«.

وتابع:« نركز أيضا على قطاع الِخْدَمات 
بشــكل رئيــس بحيــث نضمــن تصديــر 
الِخْدَمــات لكافــة مناطــق العالــم«، مؤكــدًا 
اســتمرار اإلمــارات فــي ترســيخ مســيرتها 

التنمويــة ومكانتهــا الرياديــة علــى خارطــة 
ــن خــال الشــراكات  ــة م ــارة العالمي التج
االســتراتيجية الشــاملة واعتمــاد اإلمــارات 
بوابــة رئيســة لتدفــق التجــارة والخدمــات 

اللوجســتية لــدول العالــم.
ولفت الزيودي، إلى استمرار المحادثات 
إلتمــام المزيــد مــن اتفاقيات الشــراكة مع 
مجموعــة أخــرى مــن الــدول منهــا: تركيــا 

وجورجيــا وكولومبيــا وكمبوديــا، وهــو مــا 
يشــكل حجــر أســاس للمرحلــة المقبلة من 

النمــو االقتصادي والتنمية المســتدامة.
وذكر أن التوســع فــي التجارة الخارجية 
يعــد أحــد أهــم المســتهدفات المحوريــة 
ضمــن مشــروعات الخمســين والتي تندرج 
فــي إطار تعزيز سياســة التنويع االقتصادي 
ومضاعفــة الناتــج المحلي اإلجمالي للدولة 
مــع إعطاء األولويــات للقطاعات التي تركز 
علــى االبتــكار والمعرفــة والتكنولوجيــا 
المتقدمــة وصواًل إلــى اقتصاد المســتقبل.

ــج  ــة للنات ــرات األولي ــرت التقدي وأظه
المحلــي اإلجمالــي للدولــة خــال النصــف 
األول مــن العــام إلــى تحقيــق نســب نمــو 
تجــاوزت التوقعــات، حيــث حقــق الناتــج 
المحلي اإلجمالي لإلمارات باألسعار الثابتة 
نمــو إيجابيــًا بلــغ ٨.5 % وهــي نســب غيــر 
مســبوقة فــي ظــل مــا يمــر بــه العالــم من 

تقلبــات اقتصاديــة.
ــا  ــم إعانه ــي ت ــات الت ــب البيان وبحس
للنصــف األول مــن العــام الجــاري ، حازت 
القيمــة المضافــة ألنشــطة ِخْدَمــات اإلقامة 
والطعــام الحصــة األكبــر مــن نســب النمــو 
بمعــدل ٣١.٣% ، مقارنــة بالفتــرة نفســها 
مــن العــام ٢٠٢١، كمــا حقــق قطــاع النقل 
والتخزين نموًا بلغ ٢٦.٨%، وأنشطة الصحة 
والخدمــات االجتماعيــة نمــوًا بلــغ ٢٠.١%، 
واألنشــطة العقارية ٨.7%، المالية والتأمين 
ــة ٢.%7،  ــة والتجزئ ــارة الجمل 5.5%، وتج

والصناعــات التحويلية ٤.5%.وام

ثاني الزيودي: 1.637 تريليون درهم قيمة التجارة 
الخارجية غير النفطية خالل 9 أشهر

األرقام التاريخية انعكاس واقعي لرؤية 
القيادة الرشيدة باقتصاد مرن ومستدام

الشراكات االقتصادية الشاملة حققت معدالت نمو تجاوزت المستهدفات الوطنية

التوسع في التجارة الخارجية أحد أهم المستهدفات المحورية لمشاريع الخمسين

استمرار المحادثات إلتمام المزيد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة من الدول

معدل نمو غير مسبوق للتجارة غير النفطية 
بنهاية الربع الثالث بلغ %19 

تجارتنا غير النفطية ستتخطى تريليوني 
درهم في نهاية 2022 بفارق كبير

أرضية مناسبة يعمل 
بموجبها الجانبان على 

تحديد البنى التحتية الخاصة 
بالموانئ والمستودعات

مشاريع مرافق بحرية 
ولوجستية ضرورية في 

القارة األفريقية لتطويرها 
وتمويلها واستثمارها
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اقتصاد

أكــد ســعادة عبداهلل محمــد المزروعي، 
رئيــس مجلــس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
أبوظبــي، أهميــة معرض أبوظبــي الدولي 
لألغذيــة فــي تعزيز نمو قطاعــات األغذية 
والمشــروبات والضيافــة فــي أبوظبــي 
ــا التنافســية، موضحــا أن  ــز قدراته وتعزي
هــذه القطاعــات حققــت نمــوًا ملحوظــًا 
ــة بفضــل  ــة الماضي ــوام القليل خــال األع
ــو  ــياحي والنم ــاع الس ــوي للقط األداء الق
المتســارع في محفظة اإلمارة من األصول 
العقارية، بما في ذلك الفنادق والوحدات 

ــكنية والتجارية. الس
ووفقــًا ألحــدث البيانــات الصــادرة عــن 
ــدد الشــركات  ــع ع ــي، ارتف ــة أبوظب غرف
ــة  ــي قطاعــات األغذي ــة ف الخاصــة العامل
ــي  ــجلة ف ــة المس ــروبات والضياف والمش
الغرفــة بمعــدل نمو ســنوي مركــب بواقع 
٢٢.٢% بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، ليصل إلى 
مســتوى قياسي بلغ ١.٣٣٩ شركة جديدة. 
كمــا ســجل نشــاط التجــارة الخارجيــة من 
منتجات األغذية والمشروبات في أبوظبي 
ــبة 7.٣%  ــادة بنس ــام ٢٠٢١ زي ــال الع خ
علــى أســاس ســنوي، ليصل إلــى ٤.5 مليار 
دوالر أمريكــي، مدفوعًا بأنشــطة التصدير 
القويــة، حســبما أظهــرت أحــدث بيانــات 

مركــز اإلحصــاء فــي أبوظبي.
ــة  وأضــاف المزروعــي » أطلقــت دول
ــن  ــة لألم ــتراتيجية الوطني ــارات االس اإلم
الغذائــي ٢٠5١ والتــي تهــدف إلــى جعلها 
ــن  ــال األم ــي مج ــًا ف ــدًا عالمي ــزًا رائ مرك
الغذائــي القائــم علــى االبتــكار، وضمــان 

ــروف،  ــع الظ ــي جمي ــي ف ــن الغذائ األم
وذلــك من خــال االعتمــاد علــى التقنيات 
والتكنولوجيــا الحديثــة فــي إنتــاج الغــذاء 
ــة  ــراكات التجاري ــز الش ــده، وتعزي وتوري
الدولية، وتفعيل التشــريعات والسياســات 
التــي تســهم فــي تحســين التغذيــة والحّد 
مــن الهدر لضمــان األمن الغذائي. وتشــير 
ــة  ــاع األغذي ــق قط ــى تحقي ــات إل التوقع
والمشــروبات المزيــد مــن النمو مســتقبًا 
بدعــم من التــزام الحكومة باســتمرار ضخ 
ــا  ــركات التكنولوجي ــي ش ــتثمارات ف االس
الزراعية الناشــئة واســتمرار تعافي القطاع 

الســياحي«.
وعــن مشــاركة غرفــة تجــارة وصناعــة 
ــي  ــي الدول ــرض أبوظب ــي مع ــي ف أبوظب
لألغذية، قال ســعادته » نحرص على دعم 
قطاعــات األغذيــة والمشــروبات والضيافة 
بمــا ينســجم مــع مســاعينا لدفــع عجلــة 
ــز إســهاماته  نمــو القطــاع الخــاص وتعزي
فــي بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفة في 
اإلمــارة. وتتيــح لنــا المشــاركة فــي هــذه 
الفعاليــة تعريــف الشــركات الخاصــة فــي 
هــذه القطاعــات بمحفظتنــا المتنوعــة من 
الخدمــات المصممــة خصيصًا لدعم نموها 
ــة  ــود التنمي ــز جه ــي تعزي والمســاهمة ف

االقتصاديــة المســتدامة فــي أبوظبــي«.
وتوفــر غرفــة أبوظبي باقــة متنوعة من 
الخدمــات التــي تلبــي احتياجــات جميــع 
الشــركات الخاصــة علــى اختافهــا، بــدءًا 
مــن دعــم فــرص التواصــل االســتراتيجي، 
ــة،  ــرؤى المتخصص ــه وال ــم التوجي وتقدي

وصــواًل إلــى لعــب دور الوســيط بيــن 
القطــاع الخــاص وحكومــة اإلمــارات. كمــا 
تلعــب الغرفــة دورًا محوريــًا فــي تمكيــن 
الشــركات الخاصــة مــن تحقيــق أهدافهــا 

التجاريــة وبلــوغ أقصــى إمكاناتهــا.
وأشــار المزروعــي إلــى أن الغرفــة 
ســتعمل خــال الفترة المقبلــة على تعزيز 
خدماتهــا لتمكيــن أعضائهــا من االســتفادة 
مــن فــرص النمــو التــي توفرهــا األســواق 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، وفتــح 
المزيــد مــن قنــوات التواصــل بيــن جميــع 
األطــراف لتهيئة بيئة أعمال منفتحة تكون 
ــز الشــراكات  ــه لتعزي ــذى ب نموذجــًا ُيحت
بيــن القطاعيــن العــام والخاص فــي جميع 
أنحــاء العالــم، مؤكدًا التــزام الغرفة بدعم 
القطــاع الخــاص وتكريــس كافــة الخبــرات 

والمعــارف لتعزيــز نمــوه.
ــخة  ــي النس ــارة أبوظب ــتضيف إم وتس
األولــى مــن معــرض أبوظبــي الدولــي 
لألغذيــة الــذي ُيقــام تحــت رعايــٍة كريمــة 
ــد آل  ــن زاي مــن ســمو الشــيخ منصــور ب
نهيــان، نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
ديــوان الرئاســة رئيس مجلــس إدارة هيئة 
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائية، بين 
٦ و٨ ديســمبر المقبــل فــي مركــز أبوظبي 

الوطنــي للمعــارض.
ــرز الشــركات  ــة أب وتســتقطب الفعالي
األغذيــة  قطاعــات  فــي  المتخصصــة 
والمشروبات والضيافة، باإلضافة إلى نخبة 
مــن صناع القــرار والخبــراء والمتخصصين 

فــي القطــاع.وام

اســتقطبت أســواق األســهم المحليــة 
ســيولة جــاوزت ١.٨ مليــار درهــم فــي 

ختــام تــداوالت جلســة  األمــس.
وتوزعت الســيولة بواقــع ١.5٢ مليار 
ــألوراق  ــي ل ــوق أبوظب ــي س ــم ف دره
المالية و٣٣٤.٨ مليون درهم في ســوق 
دبــي المالــي، بعد التــداول على ٤٦٤.٢ 
مليــون ســهم عبــر تنفيذ أكثــر من 5.٢٠ 

ــف صفقة. أل
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي »فادكس 

١5« عند مستوى ١٠٣٠٠.٨٣ نقطة، فيما 
بلغ مؤشــر فوتسي ســوق أبوظبي العام 
»فادجــي« مســتوى ١٠٣٣٦.٣٤ نقطــة، 
ووصــل مؤشــر ســوق دبــي العــام إلــى 
مســتوى ٣٣٣٨.٨٨ نقطــة. وارتفــع فــي 
ســوق أبوظبي ســهم »ألفا ظبي« بنسبة 
١.٠٦% و«برجيل القابضة« ٠.٨7% و«الياه 
ســات« ٠.75% و«العالميــة القابضــة« 
٠.٦٢% مــع تصــدره المرتبــة الثانيــة في 
قائمة النشــاط بســيولة جــاوزت 7.٢٤٠ 

مليــون درهــم، فيمــا جــاء »ملتيبــاي« 
ــًا نحــو ٢5٢.٢  فــي المركــز األول جاذب

ــون درهم. ملي
وفــي ســوق دبــي، ارتفــع »اإلمارات 
دبي الوطني« ١.١٦% و«دبي اإلسامي« 
 %٠.١٦ العقاريــة«  و«إعمــار   %٠.5٢
و«إعمار للتطوير« ٠.7٢% و«ديوا« ٠.٤٢% 
ــات القابضــة«  ــاور« ٢.٢% و«أمان و«إمب
٠.٦% و«شعاع كابيتال« ٢.١% و«العربية 
للطيران« ٠.٤٦% و«أرامكس« ٠.٨٣%.وام

قامــت الدكتورة خديجــة العامري عضو 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، 
عضو مجلس ســيدات أعمال أبوظبي صباح 
أمــس بزيــارة جنــاح ســفارة ليتوانيــا فــي 

معــرض أبوظبي الدولي لألغذية ٢٠٢٢ .
رامونــاس  ســعادة  مــع  وبحثــت 
دافيدونيــس، ســفير جمهوريــة ليتوانيــا 
لــدى دولــة اإلمــارات آفــاق التعــاون بيــن 
غرفــة تجــارة وصناعــة ابوظبــي وليتوانيــا 
فــي مجال الصناعات الغذائيــة والزراعية .

ــاس خــال اللقــاء  وقــال الســفير رامون
ان الشــركات الليتوانيــة المشــاركة فــي 
المعــرض تســتخدم أحــدث التقنيــات مثل 

التجفيــف بالتجميــد، والزراعــة الدقيقــة، 
والطباعــة ثاثيــة األبعــاد، وتعتمــد علــى 
الســلع العضوية الموســمية إلنتاج منتجات 

غذائيــة صحيــة ومغّذيــة. 
واطلعــت الدكتــورة العامــرى  علــى 
منتجــات العديــد مــن الشــركات الليتوانية  
ــج  ــي تنت ــاردن الت ــوبر ج ــركة س ــل ش مث
وجبــات خفيفــة مجففــة بالتجميــد وتعــد 
بديــًا مثالًيا للحلويــات التي تتضمن الجبن 
والتــوت المجفــف بالتجميــد. و مجموعــة 
AUGA التي تتواجد في السوق اإلماراتية 
منــذ عــام ٢٠١٩، وتعنــى بإنتــاج الوجبــات 
الجاهزة: كالحساء، والعصيدة، والبقوليات 

المطهــوة علــى البخار. 
وقدمت السيدة شارونيه سابليفيتشيني 

الملحــق التجــاري والزراعــي في الســفارة 
ــن  ــرحًا مفصــًا ع ــي ش ــة بابوظب الليتواني
شــركة ٬emaitijos  منتجــات األلبان مثل 
الجبــن الصلــب واآليــس كريــم لألســواق 
 WeZoop ــركة ــة. وش ــة واألجنبي المحلي
التــي تعمــل علــى تطويــر أغذيــة مبتكــرة 
تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة 

لكبــار الســن.
 Startuper‘s مشــروب  ان  وقالــت 
ــات إذ  ــًا للوجب ــر بدي Smoothies المبتك
يضاهيهــا من حيــث الصحــة والنكهة ويتم 
بيعــه بالفعــل فــي أيرلنــدا وبلجيــكا، وقــد 
عقــد اتفاقيات توريد مــع البرازيل والبيرو 
واليابــان والمملكــة العربيــة الســعودية 
وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.

بلــغ إجمالــي قيمــة تجــارة األلعــاب 
اإللكترونيــة فــي اإلمارات خــال النصف 
ــارا و٦7٣  ــام الجــاري ملي األول مــن الع
مليــون درهم تقريبا، وذلك وفقا للمركز 

االتحــادي للتنافســية واإلحصاء.
وتفصيا أشــار تقريــر« أرقام اإلمارات 
٢٠٢٢« الصادر عن المركز حديثا إلى أن 
قيمــة الواردات من األلعــاب اإللكترونية 
فــي الدولة بلغت نحــو مليار و٨٠ مليونا 
و٨٦٩ ألفــا و٢7٩ درهمــا، فيمــا بلغــت 
قيمة الصادرات )تصدير – إعادة تصدير( 

5٩١ مليونا و٦5٠ ألفا و٩٠7 دراهم.

وتنــاول التقريــر أبــرز نتائــج وأرقــام 
التجــارة العالميــة للقطــاع الثقافــي فــي 
الدولــة خــال األشــهر الســتة األولى من 
عــام ٢٠٢٢، حيــث بلغــت قيمــة واردات 
اآلالت الموسيقية بلغت ١55 مليونا و5٠٦ 
آالف و٣٣٩ درهمــا، فيمــا بلغــت قيمــة 
الصــادرات )تصدير- إعــادة تصدير( نحو 

١١٤ مليونــا و٩7٤ ألفــا و٢7٣ درهما.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة واردات 
الكتــب األجنبيــة خال الفتــرة ذاتها نحو 
ــا،  ــا و٢٨5 درهم ــا و١7٨ ألف ١٩7 مليون
فيمــا بلغــت قيمــة الصــادرات )الوطنيــة 

فقــط( قرابــة ٢77 مليونــا و١٦١ ألفــا 
و٩٠٢ درهــم.

ولفــت التقريــر إلى أن قيمــة واردات 
المجــات األجنبيــة بلغــت ٨ ماييــن 
و٩٨5 ألفــا و٤٩٩ درهمــا، فــي المقابــل 
بلغــت قيمة صــادرات المجات المحلية 
)الوطنيــة فقــط( ٩7٨ ألفا و557 درهما.

وبالنســبة للصحــف فقــد بلغــت قيمة 
واردات الصحف األجنبية ٨5٢ ألفا و٦٤٤ 
ــادرات  ــة ص ــت قيم ــا بلغ ــا، فيم درهم
الصحــف المحليــة )الوطنيــة فقــط( ٣٠٠ 

ــف و٦57 درهما.وام أل

1.339 شركة جديدة في قطاع األغذية والمشروبات 
مسجلة في »غرفة أبوظبي«

سيولة األسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم في جلسة منتصف األسبوع

2.5 مـليـار درهـم تصـرفـات عـقـارات دبــي 

بحث التعاون بين »غرفة أبوظبي« وليتوانيا في مجال صناعة االغذية

مليار و673 مليون درهم تجارة األلعاب اإللكترونية 
في اإلمارات خالل نصف عام

»أبوظبي للجودة والمطابقة« يشارك في معرض 
الخمسة الكبار دبي 2022

ــرة  ــي دائ ــة ف ــات العقاري ــت التصرف بلغ
األراضــي واألمــاك بدبــي أمس أكثــر من 5.٢ 
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائرة تســجيل 
٦٢٦ مبايعــة بقيمــة ١.5٤ مليــار درهــم منهــا 
١١٠ مبايعات لألراضي بقيمة 55١.٨٤ مليون 
درهــم و5١٦ مبايعــة للشــقق والفلــل بقيمــة 

٩٨٤.٩7 مليــون درهم.
وجــاءت أهــم مبايعــات األراضــي بقيمــة 
٣١ مليــون درهــم في منطقة الحبيــة الرابعة 
تليهــا مبايعــة بقيمــة ٢5 مليــون درهــم فــي 
ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــق الش ــة حدائ منطق
تليهــا مبايعــة بقيمــة ٢٤ مليــون درهــم فــي 

منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق 
مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ ســجلت 5١ 
ــا  ــم وتلته ــون دره ــة ١5٩ ملي ــة بقيم مبايع
منطقة جبل علي األولى بتسجيلها ٢٦ مبايعة 
بقيمــة 7٦ مليــون درهــم وثالثــة فــي الحبيــة 
ــة ١٢٣  ــات بقيم ــة بتســجيلها 7 مبايع الرابع

ــون درهم. ملي
ــقق  ــات الش ــم مبايع ــق بأه ــا يتعل وفيم
والفلل جاءت مبايعة بقيمة ٣5 مليون درهم 
بمنطقــة أم ســقيم الثالثــة كأهــم المبايعــات 
تلتهــا مبايعــة بقيمــة ١١ مليــون درهــم فــي 
منطقــة مرســى دبــي وأخيــرا مبايعــة بقيمــة 
١٠ ماييــن درهــم فــي منطقــة مرســى دبي.

وتصــدرت منطقــة المــركاض المناطق من 
حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 
١٢5 مبايعــة بقيمــة ١٤١ مليون درهم وتلتها 
منطقــة الخليج التجاري بتســجيلها 5٣ مبايعة 
بقيمــة ٩١ مليــون درهــم وثالثــة فــي وادي 
الصفــا 5 بتســجيلها ٣7 مبايعــة بقيمــة ٦7 

ــون درهم. ملي
وســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا 7٠٢.٣٩ 
مليــون درهــم منهــا ٢5 رهنــا ألراض بقيمــة 

٤٤٨.٩٤ مليون درهم و77 رهنا لفلل وشقق 
بقيمــة ٢5٣.٤5 مليــون درهــم وكان أهمهــا 
بمنطقــة معيصــم األولــى بقيمــة ٣5٨ مليــون 
درهــم وأخــري فــي منطقــة الخليــج التجاري 
بقيمــة ١٣5 مليــون درهم.أمــا الهبــات فقــد 
شهدت تسجيل ٤٩ هبة بقيمة ٢7٠.٩٤ مليون 
درهــم كان أهمهــا بمنطقــة الخليــج التجاري 
بقيمــة ٢٤٢ مليــون درهم وأخرى في منطقة 
البرشــاء األولــى بقيمــة ٨ ماييــن درهم.وام

للجــودة  أبوظبــي  مجلــس  يشــارك 
والمطابقــة فــي معــرض الخمســة الكبــار 
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي خــال 
الفترة من 5 الى ٨ ديســمبر الحالي ويعد 
أحــد أكبــر فعاليــات التشــييد والبنــاء فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ــن  ــركة م ــن ٢٦٠٠ ش ــر م ــاركة أكث بمش
١٣7 دولــة ومتوقــع جــذب أكثــر عــن ٦5 

ألــف زائــر.
وتهدف مشاركة المجلس في المعرض 
الى عــرض منصة مختبر الفحص المركزي 
خدماته في مجاالت الفحوصات المخبرية 
ــة “  ــا للمنظمــات العالمي المعتمــدة وفق
ILAC و IAF” وخاصــة خدمــات فحــص 
مــواد اإلنشــاء و التشــييد مــن خــال 
موقــع المختبــر فــي أبوظبــي ومختبريــن 
ــي مجــاالت  ــارة ف ــة اإلم ــن لخدم متنقلي
توصيــف المــواد، تحليل األعطــال، تحليل 
المشــاكل المتعلقــة بمــواد البنــاء وتقديم 

االستشارات.
وأكــد ســعادة المهندس عبداهلل حســن 
المعينــي المديــر التنفيذي لقطــاع مختبر 
الفحص المركزي بالمجلس حرص المجلس 
أن يكــون مختبــر الفحــص المركزي أفضل 
مانــح ثقــة لجــودة المــواد االنشــائية على 
ــي  ــارة أبوظب ــي إم ــي ف المســتوى المحل

ودولــة اإلمــارات بشــكل عام مما يســاهم 
فــي الحفــاظ على البنيــة التحتية بالتعاون 
مع الشــركاء االســتراتيجيين وذلك لتعزيز 
ــدن  ــاء م ــي بن ــي ف ــارة ابوظب ــة إم رؤي

متطورة ومســتدامة.
وقــال إن مجلــس أبوظبــي للجــودة 
والمطابقــة يحــرص علــى تقديــم أفضــل 
الخدمــات ممــا يســهل تعامــات األفــراد 
والمصانع والشركات مع الدوائر الحكومية، 
واإلسهام في ترسيخ امارة ابوظبي كمركز 
اقتصــادي رائــد مشــيرًا الــى أن هناك أكثر 
عــن ٢٠٦ جهــات حكومية وشــبه حكومية 
وشــركات القطــاع الخــاص تســتفيد مــن 
الخدمــات المخبرية التي يقدمها المجلس 
في مجال فحوصات مواد االنشــاء والبناء.

وأوضــح المعينــي أن مختبر مواد البناء 
يقدم الفحوصــات الفيزيائّية والميكانيكّية 
والكيميائّية لعّينات المواد الهندسية ومواد 
البنية التحتية والبناء، والمنتجات اإلنشائية 
وذلــك للتأّكــد مــن مطابقتهــا المواصفات 
القياســية الدوليــة الُمعتمــدة موضحــًا بأن 
عملّيــات الفحــص تتــم وفــق المواصفــات 

القياســية الوطنية والدولية.
وأضــاف أن مختبــر علوم المــواد التابع 
لمختبر الفحــص المركزي بالمجلس يقدم 
باقــة خدمــات متكاملــة ومزايــا متعــددة 

للشــركاء والمتعاملين حيث يجمع العديد 
ــر  ــرات والتــي تتضمــن مختب مــن المختب
التربة والركام والصخور ومختبر األسفلت 
ــر  ــر الخرســانة ومختب والبيتوميــن ومختب
التحليل الكيمائي ومختبر المواد الصناعية 

باإلضافــة الى المختبــرات المتنقلة.
ــى  ــار عل ــز معــرض الخمســة الكب ورّك
تقديــم حلــول الطاقــة الشمســية لصناعــة 
التقنيــات  ويقــدم  والبنــاء.  التشــييد 
ــن  ــي تجعــل م ــات المبتكــرة الت والخدم
الطاقــة المتجــددة جــزءًا مــن خطــط 
المنطقــة فــي مجــال البنــاء والطاقــة، 
ويقــام بالتزامــن معــه هــذا العــام ثــاث 
فعاليــات متعلقــة به، ما يتيــح أمام الزوار 
تحقيق أقصى اســتفادة ممكنة، كما يمنح 
العارضين المشــاركين الفرصة لاســتفادة 
مــن الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الــزوار.

وشــهدت منصة المجلس اقبــااًل كبيرًا 
من الشركاء والمتعاملين الجدد لتسويق 
خدمات مختبــر الفحص المركزي وذلك 
من خال مقابلة المهندسين والمقاولين 
ومديــري المشــاريع والمورديــن الجدد 
وغيرهــم مــن زوار المعــرض ممــا أتــاح 
الفرصــة الكتشــاف المنتجــات المبتكرة 
القطــاع  لتحديــات  حلــول  وإيجــاد 

الصناعي.وام

أبوظبي - الوطن
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أعلــن »آرت دبــي« الــذي يقام تحــت رعاية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ــة رئيــس مجلــس الــوزراء  نائــب رئيــس الدول
حاكم دبي “رعاه اهلل”، تفاصيل فعاليات برنامج 
دورتــه السادســة عشــرة المرتقبــة للمعــرض، 
والتــي ســتقام فــي »مدينــة جميــرا« دبي خال 
الفترة ما بين ١ وحتى 5 مارس ٢٠٢٣، وتعكس 
توجيهــات ســموه بتعزيــز مكانــة دبــي الثقافية 
إقليميــاً ودوليًا، بما تمتلكه مــن إمكانات وبنية 
تحتيــة عالمية تميزها كمركــز رائداً في االبتكار 
الثقافي، بمشــروعات نوعيــة وفعاليات عالمية.

ــرض  ــج المع ــم برنام ــرز معال وستشــمل أب
العالمي للعام ٢٠٢٣، والتي ستأتي بالتعاون مع 
مجموعة واسعة من الشركاء الثقافيين المحليين 
والدولييــن، تكليفــات جديــدة لمواقــع محددة 
وعــروض أوليــة لفنانين عالمييــن، يتم تقديمها 
مــن قبــل المعــرض بالشــراكة مــع المؤسســات 
الرائــدة فــي المنطقــة، فــي حيــن ســيتم علــى 
هامــش المعــرض، تنظيــم مؤتمــر لبحــث عدد 
من الموضوعات والحوارات والبرامج التعليمية 
ذات الصلــة، إذ يعكــس البرنامــج دور معــرض 
»آرت دبــي« كنقطــة التقاء للصناعــات الثقافية 

والمجتمعــات اإلبداعية.
وتدور موضوعات التكليفات الفنية لعام ٢٠٢٣ 
حــول المجتمع وعالم الغذاء واالحتفال واألمل، 
يقــوم بها فنانــون مختارون من صــاالت العرض 
المشاركة في معرض »آرت دبي« والمؤسسات 
الرائــدة فــي جنوب آســيا. وتضم هــذه األعمال 

عروضــًا يومية قائمة على االحتفال بالغذاء.
وســوف تقــوم مجموعــة إدارة الثــروات 
السويســرية جوليــوس بايــر بتجديــد اتفاقيتهــا 
كشــريك رئيســي لمعــرض »آرت دبــي« لمــدة 
خمس ســنوات أخــرى، حتى عــام ٢٠٢7، حيث 
ســيعرض أول عمــل فنــي تــم تكليفــه حديثــًا 
مــن قبــل الفنــان رفيق أناضــول، فنان الوســائط 
الرقمية والرائد في الذكاء االصطناعي الجمالي، 
وذلــك في إطــار مبادرة جوليــوس باير الجديدة 
»NEXT«، والتي ستشــجع االستكشاف متعدد 
التخّصصــات لاتجاهــات الكبــرى عبــر الفنــون 

والعلــوم والتكنولوجيا.
وســيتم كشــف النقــاب خــال المعــرض عن 
UAE First Immersion، العرض التقديمي ألعمال 
فنيــة جديــدة مــن قبــل بعــض األســماء الرائدة 
فــي مجــال الفــن الرقمي، تــم إنتاجهــا من بعد 
زيــارة الوفــد الفنــي إلــى اإلمــارات فــي نوفمبر 
٢٠٢٢. وســيتم الكشــف عــن العــرض كجزء من 
النســخة الثانيــة الموســعة لمعــرض »آرت دبي 
ديجيتال«، التي ســتضم عددا كبيرا من النماذج 
الجديــدة، بمــا فــي ذلك مؤسســة ليــان الثقافية 

ومشــروع ٦5٢٩ ميتافيرس المفتوح.
ومحليًا ستتوسع مبادرة معرض »آرت دبي« 
للتطويــر المهنــي الرائدة من خال معرض الفن 
الســنوي »كامبــس آرت دبي«، احتفــااًل بدورته 
العاشــرة، لتشــمل العمــل مــع شــركاء محليين، 
مثل »مركز جميل للفنون« و »السركال أفينيو« 
ــن  ــة الفناني ــرض ٤٢١«، منص ــي و«مع ــي دب ف
الناشــئين فــي أبوظبــي، وســتتضمن الفعاليــات 
تقديــم معــرض جماعــي جديــد برعايــة الفنانة 
والباحثــة المقيمــة في اإلمــارات دانيا التميمي.

وســيركز »منتــدى الفــن العالمــي« للــدورة 
السادســة عشرة من معرض »آرت دبي«، الذي 
يقــوم بإعــداده شــومون باســار، علــى موضــوع 
»توقــع الحاضر«، وســيطرح من خاله الســؤال 
المحــوري: إذا كانــت هــذه هــي نهايــة الماضي 
ونهاية المســتقبل، فماذا ســيحدث بعــد ذلك؟.

وسيشــمل المنتدى النســخة األولى من قمة 
»كريستيز للفنون والتكنولوجيا في دبي«، حيث 
تهــدف الــدورة السادســة للقمــة، واألولــى فــي 
المنطقــة، إلــى العمــل على اســتطاع اتجاهات 
ــى الفنانيــن الذيــن  ــا واالســتماع إل التكنولوجي
ــة،  ــم الفني ــي أعماله ــا ف يدمجــون التكنولوجي
الحاليــة  والفــرص  التحديــات  واستكشــاف 
ــادة  ــة ق ــتجمع القم ــث س ــتقبلية، حي والمس
ومبتكريــن وفنانيــن وأصحــاب رؤيــة إقليمييــن 
وعالمييــن لتعزيــز حوارات هادفــة حول تقاطع 
الفــن مع التكنولوجيا، من خال تســليط الضوء 
على الدور المهم الذي يلعبه هواة جمع التحف 
وأصحاب اإلســهامات الخيريــة في تطوير البنية 
التحتيــة الثقافيــة فــي المنطقــة، كمــا سيشــمل 
برنامــج فعاليــات معــرض »آرت دبــي« أيضــًا 
سلســلة مــن الحــوارات رفيعــة المســتوى التــي 
يتــم تقديمهــا بالشــراكة مع مجموعــة مقتنيات 

دبــي Dubai Collection، وهــي أول مجموعة 
فنيــة مؤسســية مــن نوعهــا فــي دبــي.

وقالــت بينيديتــا غيــون، المديــرة التنفيذيــة 
لمعرض »آرت دبي«: »معرض آرت دبي يقدم 
دائمــاً صــورة جديــدة لما يجــب أن يكون عليه 
المعرض الفني، ويعكس البرنامج الموسع لهذا 
العــام دورنــا الرئيســي كنقطة التقــاء للصناعات 
اإلبداعية في المنطقة، ســواء كانت التجارية أو 
غيــر الربحيــة. كشــراكة مبتكرة بيــن القطاعين 
العام والخاص، والمعرض ُيعد حاضنة للمواهب، 
ومحفــًزا لاقتصــاد اإلبداعــي فــي دبــي، وداعًما 
للعقــول المبتكــرة، ونقطــة دخــول إلــى هــذا 
النظــام البيئــي النابــض بالحياة للقطــاع الثقافي 
األوســع. ويســعدنا أن تســتمر شــراكتنا طويلــة 
األمــد مــع جوليــوس بايــر حتــى العقــد الثانــي، 
حيث ســيتيح دعمهم المستمر لنا تزويد الجيل 
القــادم مــن الفنانيــن والمهنييــن فــي المنطقــة 

بفــرص مذهلة«.
وقال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض 
»آرت دبــي«: »مــع تغير مشــهد معــارض الفن 
العالميــة، يواصل معــرض »آرت دبي« أدىدور 
مهــم في تحديــد ودعــم النظم البيئيــة الثقافية 
للجنــوب العالمي، ويعكــس البرنامج هذا العام 
بشــكل كامــل األهمية المتزايــدة لهذه المنطقة 
وطاقتهــا وحيويتهــا. يكملهــا برنامــج التكليــف 
الموســع والقيــادة الفكريــة، فــي إحــدى أقــوى 
صــاالت العــرض لدينــا علــى اإلطــاق، ليســلط 
الضــوء علــى أهميــة تعزيــز الحوار هنــا، ويقدم 
لمحــة عن الماضــي والحاضر والمســتقبل لهذه 

المهمة«. المنطقة 
ويقــام معــرض »آرت دبــي« بالشــراكة مــع 
مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية، وبرعاية مجموعة 

إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير، والشريك 
االســتراتيجي هيئة دبي للثقافــة والفنون »دبي 

للثقافة«.

برنامج عام 2023
ويأتــي برنامــج التكليفات الفنيــة في صميم 
برامــج معرض »آرت دبــي« غير الربحية، وهو 
عبــارة عــن منصة تدعــو الفنانين إلنتــاج أعمال 
ــم  ــم الدع ــرض، وتقدي ــع المع ــي موق ــة ف فني
إلنتــاج االعمــال الفنية من قبــل فنانين محليين 
وعالميين. حيث سيقام برنامج التكاليف الفنية 
لعــام ٢٠٢٣ في مســاحة مخّصصة لهــذا الغرض 
في المعرض، وسيتضمن عروضاً يومية وتجارب 
قائمة على عالم الغذاء الستكشــاف موضوعات 
تتعلــق بالمجتمع واالحتفــال واألمل والتواصل.

وســيضم البرنامــج مجموعــة مــن الفنانيــن 
المميزين مثل: براجكتا بوتنيس، وراثين بارمان، 
وجونجــان كومــار، وتعاون مشــترك بيــن أنولي 
بيريراوطيبــة بيجوم ليبــي، وتم تطوير البرنامج 
بالتعــاون مــع المؤسســات الرائــدة التــي تلعب 
دوراً رئيســيًا فــي دعــم الفنانيــن واإلنتاج الفني 
في جنوب آســيا وسيشــمل الشــركاء: مؤسســة 
»Durjoy Bangladesh« بالتعــاون مع صندوق 
بريتو للفنــونBritto Arts« Trust« ومؤسســة 
اشــارة للفنــون ومتحــف كيــران نــادر للفنــون 
ومؤسســة ســمداني للفنــون وبينالي كوتشــي-

موزيريس.
وفــي ثانــي أعــوام التعــاون المشــترك مــع 
ــي«، ســيقدم معــرض ٤٢١؛  معــرض »آرت دب
منصــة أبوظبــي المســتقلة لدعــم الفنانيــن 
الناشئين، معرضاً جماعيًا برعاية الفنانة والباحثة 
المقيمــة في اإلمــارات دانيا التميمي، وســيضم 

أعمــاال فنيــة تــدور حــول الســؤال التالــي: هــل 
الوقــت يقطعــك، أم أنك تقطــع الوقت؟، حيث 
سيستكشــف المعــرض »الوقــت« كعنصر ملزم 
في ســيرة األشــياء، واألرشــيف النشــط للحياة، 

والمحفــز الراســخ للتجــارب.
وفــي كل عــام، يدعــو معــرض »آرت دبــي« 
ــن  ــن والتقنيي ــن الفنيي ــن والقّيمي ــار الفناني كب
والمفكريــن إلــى منتــدى الفــن العالمــي لقياس 
درجــة النمــو الثقافــي فــي لحظتنــا المعاصــرة. 
وتحمــل دورة عــام ٢٠٢٣ بتكليف من شــومون 
باسار، عنوان »توقع الحاضر« وسيناقش خالها 
الســؤال الموضوعــي: إذا كانت هــذه هي نهاية 
الماضي ونهاية المســتقبل، فماذا سيحدث بعد 
ذلــك؟ وتشــير القصــص والتجــارب والتكهنــات 
حــول الثقافــة واالبتــكار والمجتمع إلــى مصادر 
جديــدة تدعو للتفــاؤل، حيث توفر دبي، مدينة 
المســتقبل الرائدة فــي مجال االبتــكار، المنصة 
المثالية الحتضان هذه المناقشات، والتي ستعزز 
أدوات البحــث في أوقاتنا الصعبة. إذ سيشــارك 
كل من المتحدثين: لوكاس أماشر، رئيس الفن، 
Dialectic و١of١ works.، وسمية فالي، المؤسسة 
المشاركة لشــركة«Counterspace«، ومصممة 
»جناح سربنتين ٢٠٢١«، والقّيمة الفنية المشرفة 
على فعاليات البينالي اإلسامي األول في جدة، 
والفنان لورنس أبو حمدان، وكيارا كوستارئيسة 

ــدان  البرامــج فــي«Fondazione Prada«وبرين
ماكجيتري، المدير اإلبداعي لمتحف المستقبل 

فــي دبي.
دبــي«،  »آرت  معــرض  مــع  وبالتعــاون 
سيستضيف دار كريستيز للمزادات أول قمة فنية 
وتقنيــة لــه في دبــي. وتهــدف القمة السادســة 
التي تأسست في عام ٢٠١٨ - بالتزامن مع قمة 
كريســتيز الســنوية في نيويورك في شــهر يوليو 
مــن كل عــام - إلــى جمــع القــادة والمبتكريــن 
والفنانين وأصحاب الرؤى اإلقليميين والعالميين 
لتعزيــز حــوارات هادفــة حول تقاطــع الفن مع 
ــا. ويمــزج المؤتمــر الــذي تســتمر  التكنولوجي
فعالياتــه لمدة يوم واحد بين الشــرق والغرب، 
ويجــذب المفكرين اإلقليميين والعالميين على 
حــد ســواء، ويســتعرض اتجاهــات التكنولوجيا، 
ويستمع إلى الفنانين الذين يدمجون التكنولوجيا 
في ممارســاتهم، ويستكشف التحديات الحالية 

والفرص المســتقبلية للتعاون.
كمــا ســتعرض دورة عــام ٢٠٢٣ مــن معرض 
»آرت دبــي« بالشــراكة مــع مجموعة مقتنيات 
دبي Dubai Collection، سلسلة من الحوارات 
الحديثــة والمقتنيــات. وســتركز النقاشــات على 
ــن  ــاة الذي ــة والرع هــواة جمــع األعمــال الفني
يقــودون تطويــر المشــاهد الفنية عبــر الجنوب 
العالمي ويدعمون إعادة توزيع المراكز الثقافية 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. وســتركز الجلســات 
علــى التوجهــات الناشــئة فــي كل مــن االقتنــاء 
التقليــدي والرقمــي لألعمــال الفنيــة في جميع 
ــًا  أنحــاء المنطقــة، ومــا يعنيــه أن تكــون راعي
للفنــون في مــكان يقوم بتطويــر وتنفيذ نماذج 

مؤسســية جديدة. 
وسيشــمل المتحدثــون مقتنــي أعمــال فنيــة 
مشــهورين، مثــل: تشــينوين وانغوفيورنــزو 
مانجانيلو، وتيو يانغ، وســيصاحب قسم الفنون 
الحديثــة فــي معــرض »آرت دبي« سلســلة من 
الحــوارات التــي ســتدعو المتحدثيــن الضيــوف 
الستكشــاف موضوعات لفناني القرن العشــرين 
وأشكال فنية من منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، ومناقشة التوجهات الحالية في عمليات 
االقتنــاء الفنــي فــي المنطقــة وإنهــاء االحتــكار 

التاريخــي الفني.
ويصــادف معرض »آرت دبي« ٢٠٢٣ الدورة 
العاشرة من معرض »كامبس آرت دبي«، مبادرة 
»آرت دبــي« الرائــدة لتطويــر قــادة المســتقبل 
الثقافــي في المنطقة وتطوير العنصر االساســي 
للبرنامــج التعليمــي الشــامل فــي المعرض على 
 CADمــدار العام. ومعــرض »كامبس آرت دبي
» هــو أول برنامــج مــن نوعه فــي المنطقة، تم 
تطويــره لتزويــد األعضــاء الحالييــن والطامحين 
فــي المجتمــع الثقافــي واإلبداعــي بالمنطقــة 
بالفــرص التعليمية والمهنية. وســتتضمن دورة 
 CAD »٢٠٢٣ محورين األول »كامبس آرت دبي
١٠.٠ للتطويــر المهنــي الــذي سيتوســع ليوفــر 
ــي«  ــرض »آرت دب ــن مع ــي كل م ــف ف وظائ
ــي  ــرى ف ــدة األخ ــة الرائ ــات الثقافي والمؤسس
اإلمــارات مثــل الســركال أفينيــو ومركــز جميــل 
للفنــون فــي دبــي، ومعــرض ٤٢١ فــي أبوظبي. 
 CAD »والمحــور الثانــي، »كامبــس آرت دبــي
للفنــون العامــة، الذي يهدف إلى نشــر المعرفة 
وتعزيز قدرة القطاع في مجال التطوير السريع 

للتكليــف بالفــن العام.
وسيشــمل برنامــج »أ.ر.م. القابضــة الفنية« 
لألطفــال هــذا العــام عقــد ورش عمــل لألطفال 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 5 و١7 عاماً بقيادة 
فنانيــن مؤهلين. حيث ســتقام فعاليات برنامج 
أ.ر.م. القابضــة الفنيــة لألطفــال ألول مــرة فــي 
معــرض »آرت دبــي« قبــل أن يتوســع ليشــمل 
حوالــي ١٠٠ مدرســة وأكثــر مــن ٦ آالف طفــل 
فــي جميــع أنحــاء دبــي، وتماشــياً مــع التــزام 
»أ.ر.م. القابضــة الفنيــة« بعيــد المدى بالتعليم 
الفنــي ودعم تنمية االقتصاد اإلبداعي في دبي.

وتــم إطــاق معــرض »آرت دبــي ديجيتال« 
كقســم جديــد ملمــوس للمعــرض فــي مــارس 
٢٠٢٢، ويقــدم لقطة ســنوية بزاويــة ٣٦٠ درجة 
لمشــهد الفــن الرقمي، مع طموح لبناء جســور 
التواصل بيــن عالم الفن التقليدي والتكنولوجيا 
الحديثــة واستكشــاف كيفية اســتخدام الفنانين 
لتقنيات جديدة وغامرة تطمح إلى إزالة حدود 

عالم الفــن التقليدي.
وســترحب الدورة الموســعة لعام ٢٠٢٣ من 
معــرض »آرت دبــي ديجيتــال« برعايــة القّيمــة 
والكاتبــة الفنيــة العالميــة كارا تشــي وي بيــه، 
بمجموعة مختارة من المشاركين ببرامج إعامية 
جديــدة ومبتكــرة، ومجموعــة مــن المنصــات 
الرقميــة التــي تبنــي مســاحات فنيــة افتراضيــة 
جنًبا إلى جنب مع مجموعات الفنانين، ونماذج 
مؤسســية جديــدة والمزيــد من صــاالت العرض 
التقليدية، إذ تشــجع هــذه المنصات على خلق 
روح التحــدي وتدفــع بنمــاذج جديــدة لإلنتــاج 

الفنــي والدعم لتقديــم المزيد.
وتضــم العــروض التقديميــة الجديــدة فــي 
معــرض »آرت دبي ديجيتال« ٢٠٢٣ »مؤسســة 
ليــان«، التي أنشــأها فيورنزو مانجانيلو، مقتني 
األعمال الفنية الخاص والقّيم الفني والخبير في 
تقنيــة بلــوك تشــين، و٦5٢٩ من خال مشــروع 
 UAE First»الميتافيرس المفتوح الامركزي، و
Immersion«، وهو عرض ألعمال فنية جديدة 
لبعــض األســماء الرائــدة فــي فــن التشــفير، تــم 
إنتاجــه بعــد زيارتهــم إلــى اإلمــارات ألول مــرة 
فــي نوفمبــر ٢٠٢٢، ويتم تقديمــه بالتعاون مع 

.»MORROW Collective« منّصة
وســيتضمن العــرض أعمــااًل جديــدة لفنانين 
مــن بينهم: كولدي، وكولبــورن بي، وموناريس، 
وبريان برينكمــا، وكيرك فينكلورفاييل توريس، 
وســتتاح فرصــة اقتناء هــذه األعمــال أواًل لهواة 
جمــع األعمــال الفنيــة الموجودين فــي معرض 

»آرت دبي« ٢٠٢٣. وام

تحت رعاية محمد بن راشد.. 
»آرت دبي« يواصل إثراء المشهد 
اإلبداعي اإلماراتي بفعاليات متنوعة 

ونقاشات متخصصة خالل دورة 2023
األجندة الثرية للحدث تؤكد دور المعرض كنقطة 

التقاء للصناعات الثقافية والمجتمعات اإلبداعية
»آرت دبي« ُيقام في مدينة جميرا من 1 إلى 5 مارس 

المقبل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء

برنامج الدورة السادسة عشر للمعرض يشمل 
تكليفات جديدة وعروض أولية لفنانين عالميين

»جوليوس باير« السويسرية إلدارة الثروات تجدد 
شراكتها االستراتيجية مع »آرت دبي« حتى 2027

»منتدى الفن العالمي« سيشمل النسخة األولى من 
قمة »كريستيز للفنون والتكنولوجيا في دبي«

ورش عمل لألطفال من 5 إلى 17 عامًا من »أ.ر.م. 
القابضة« ألول مرة في معرض »آرت دبي«
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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.. انطلقت فعاليات 
النسخة الثالثة والمحدثة من مهرجان الظفرة للكتاب 
٢٠٢٢ تحت شعار “يسقي الظفرة ويرويها” في حديقة 
مدينة زايد العامة بمنطقة الظفرة، وتستمر حتى ٩ 

ديسمبر الحالي.
العزيز  عبد  سعود  سعادة  االفتتاح  حفل  حضر 
الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، 
وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي 
للغة العربية، وسعادة صالح محمد الجزيري، مدير 
عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، 
وسعادة ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل 
الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب سعادة محمد 
علي الشدي المنصوري، مدير عام بلدية الظفرة، وحمد 

خميس المنصوري، مدير عام مستشفيات الظفرة.
وينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة 
الثقافة والسياحة المهرجان في نسخته الثالثة بشكل 
محدث ومتجدد، ليقدم نسخة مختلفة عن السابق 
تتألق بالموروث الثقافي المحلي الغني، وتعزز اإلبداع 
واالبتكار، وتحتفي باألدب والكتاب، بما يسهم في 
تطوير المشهد الثقافي في منطقة الظفرة، وتعزيز 

أهمية القراءة بين جميع أفراد المجتمع.
الظفرة  “مهرجان  من  الحالية  الدورة  وتسعى 
يربط مختلف  توفير محتوى معرفي  إلى  للكتاب” 
شرائح المجتمع اإلماراتي بموروثهم اإلماراتي األصيل، 
على  يبعث  الذي  العريق  بالماضي  صلتهم  ويوثق 
الفخر واالعتزاز ويحفز قيم االنتماء والوالء للوطن. 
كما يهدف المهرجان إلى بناء مجتمع قارئ يمتلك 
الوعي والثقافة، وقادر على اإلسهام الفاعل في مسيرة 

النهضة والتنمية المتواصلة لإلمارات.
وقال سعادة سعود الحوسني، أن “مهرجان الظفرة 
للكتاب” ُيعزز دور إمارة أبوظبي في تنظيم الفعاليات 

الثقافية المبتكرة التي ُتكرس مفاهيم االنتماء واالعتزاز 
اإلماراتي. وُيجسد  والفني  الثقافي واألدبي  باإلرث 
المهرجان ُفرصة مثالية للتعريف بالثقافة اإلماراتية 
والتراث في المنطقة، والتي تعد امتدادًا لقيم المجتمع 
اإلماراتي األصيلة، فضًا عن دوره في تعزيز ثقافة 
القراءة بين كافة فئات المجتمع بما يقدمه من برنامج 
ثقافي متنوع يلبي تطلعات أبناء الظفرة والزوار من 
التقليدي  اإلطار  عن  من خال خروجه  مكان،  كل 
للمعارض، ليتحول إلى احتفالية ثقافية معرفية غنية 

في منطقة الظفرة”.
وأكد سعادة الدكتور علي بن تميم، أن “مهرجان 
في  المركز  مواكبًة ألهداف  يأتي  للكتاب”  الظفرة 

تعزيز مكانة اللغة العربية، باعتبارها من أبرز مكونات 
الشخصية اإلماراتية وأهم مقوماتها الثقافية مشيرًا 
إلى أن المهرجان برؤيته المتجددة، يرسخ المكانة 
الريادية لمركز أبوظبي للغة العربية في تنظيم المحافل 
الثقافية، وفق أفضل المعايير، وبما يواكب متطلبات 
واحتياجات أفراد المجتمع في منطقة الظفرة، كما يعزز 
الحدث اإلنجازات المعرفية والثقافية للمبدعين من 
الشعراء واألدباء ويسلط الضوء على أعمال شخصيات 

ملهمة من أهل المنطقة.
وأضاف أن “مهرجان الظفرة للكتاب ٢٠٢٢” يوفر 
منصة مهمة للناشرين المحليين للوصول إلى القراء 
للكتب  والترويج  الظفرة  منطقة  في  والمهتمين 

المجتمع  فئات  مختلف  داعًيا  المعرفية،  واألعمال 
والعائات في الظفرة إلى زيارة الحدث، الذي يعد 
التي  وجهة عائلية مميزة، واالستفادة من فعالياته 

تتناغم مع المكونات التاريخية والثقافية للظفرة.
دورته  في  للكتاب”  الظفرة  “مهرجان  وينطلق 
المتجددة لعام ٢٠٢٢ ليجمع ٤٠ ناشرًا وموزعًا محليًا 
الثقافة  عالم  في  اإلصدارات  من  الجديد  يعرضون 
والكتاب واألدب؛ بهدف تشجيع القراءة في المجتمع 
المحلي لمنطقة الظفرة، وتقديم تجربة ثقافية مبتكرة 
الجديدة  حلته  في  المعرض  بتحول  وذلك  وغنية، 
يزخر  مهرجانًيا  احتفالًيا  طابًعا  يحمل  مهرجان  إلى 
بالفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية والعروض 

 ١5 من  أكثر  استقطاب  الحدث  ويستهدف  الفنية. 
ألف زائرًا يشكل الطاب والعائات جزًءا كبيرًا منهم، 
لاستمتاع بالفعاليات المتنوعة في موقع المهرجان 
آالف   ٤ مساحة  على  العامة،  زايد  مدينة  بحديقة 

متر مربع.
بحلته   ”٢٠٢٢ للكتاب  الظفرة  “مهرجان  ويقّدم 
الجديدة وضمن أجندة فعالياته، مجموعة كبيرة من 
األنشطة األدبية والموسيقية والرياضية والتراثية المنوعة، 
على  والمؤثرين  للزوار  جاذبه  احتفالية  أجواء  في 
وسائل التواصل االجتماعي، كما يقدم فرصة لاستمتاع 

بأشكال مختلفة من المحتوى الثقافي.
ويضم البرنامج ما يزيد عن ١٠٠ فعالية، تتناول 
موضوعات مختلفة، من أهمها: أمسيات ثقافية تقام 
على مدار أيام المهرجان بعنوان “أصوات حّبتها الناس”، 
لاحتفاء بالشعراء والفنانين من أبناء الظفرة الذين 

ذاع صيتهم بين الناس.
األطفال  ألنشطة  منطقتين  المهرجان  ويخصص 
األطفال  عمل  لورش  مخصصة  إحداهما  والناشئة، 
والعروض وقراءة القصص، واألخرى مخصصة إلقامة 
ورش عمل للناشئة، كما يوفر “مهرجان الظفرة للكتاب” 
ركًنا للفن” يتضمن عروًضا لفنانين تشكيليين، وورش 
فنية متنوعة على مدار اليوم تشمل: سكب األلوان، 
والرسم على الحقائب، وغيرها من األنشطة الفنية، 
كما يقدم المهرجان شخصيات خيالية المستوحاة من 
القصص اإلماراتية والفولكلور العربي. ويتم تجسيد 
هذه الشخصيات من خال المجسمات ثاثية األبعاد 
الموزعة في المهرجان. كذلك يزخر الحدث بالعروض 

الفنية والموسيقية المتجولة.
ُيقام  للكتاب ٢٠٢٢”  الظفرة  أن “مهرجان  يذكر 
بالشراكة مع كل من “بلدية منطقة الظفرة - دائرة 
البلديات والنقل” كشريك استراتيجي و”قناة بينونة” 

كشريك إعامي.وام

تشهد “مسيرة لنحيا” الرياضية في دورتها 
الثالثة، التي تنظمها “جمعية أصدقاء مرضى 
بمنطقة  كشيشة  متنزه  في  السرطان”، 
الرحمانية في الشارقة يوم السبت القادم 
لمدة ٢٤ ساعة، مجموعة  )١٠ ديسمبر(، 
من األنشطة الرياضية والفنية والموسيقية، 
التي تعبر عن التفاؤل بالحياة، والتعاطف 
المجتمعي ودعم مرضى السرطان وأسرهم، 
احتفاًء باإلرادة القوية التي تحلى بها الناجون، 
األبطال  ألولئك  وتكريمًا  بالحياة  واحتفاًء 
الذين يكافحون المرض، بمشاركة مرضى 
السرطان والناجين منه وأسرهم ومقدمي 

الرعاية الصحية.
وبهدف إضفاء أجواء مفعمة باألمل، تنظم 
المسيرة مجموعًة من النشاطات الرياضية 
الملهمة المصممة خصيصًا لتشجيع المشاركين 
على المشي والجري عبر المسارات المختلفة، 
التي  والناجيات”  الناجين  بـ”جولة  وتبدأ 
ستشهد مشاركة مرضى السرطان والناجين 
من المرض ومقدمي الدعم والرعاية الصحية، 
باإلضافة إلى أفراد أسرهم، بهدف تقديم 
الدعم ألولئك األشخاص الذين نجحوا في 

التغلب على المرض.
تقدم “جولة المقاومة والصمود” الفرصة 
للجمهور إلظهار مدى قدرتهم في تكريم 
مرضى السرطان والناجين من المرض ومقدمي 
الرعاية للتأكيد على قدرتهم على هزيمة 

السرطان وضرورة عدم االستسام.
وتمثل فعالية “فوانيس لنحيا” أحد أبرز 
فعاليات المسيرة، حيث يجتمع المشاركون 
لكتابة  معًا  وداعمين  وناجين  مرضى  من 
رسائل مفعمة باألمل والتفاؤل على الفوانيس، 
وإنارتها ليًا تعبيرًا عن تعاطفهم ودعمهم 
لمرضى السرطان وأسرهم، واحتفاًء بإرادة 

فقدوا  من  لذكرى  وتكريمًا  منه،  الناجين 
حياتهم بسبب المرض.

وتقّدم “جولة األبطال الخارقين” الفرصة 
المفضل  بطلهم  ثياب  الرتداء  للمشاركين 
مرض  من  العالم  إنقاذ  في  والمساهمة 
سيقوم  األضواء”،  “جولة  وفي  السرطان، 
الحضور بجولة حول الحلبة وهم يحملون 
شعات مضيئة احتفاًء باألمل والحياة، بينما 
تشهد “جولة البيجامات” مشاركة الحضور، 
وهم يرتدون مابس النوم من أجل إضفاء 

مزيد من المرح على سباق المشي.

وترّحب “جولة القبعات” بالزوار إلظهار 
الجانب الجامح من شخصياتهم واالستمتاع 
بوقتهم، حيث سيرتدون مابس غريبة مع 
تسريحات شعر غير مألوفة، ومن خال “جولة 
سيحتفل  األخيرة”،  للجولة  التنازلي  العد 
المشاركون باألصوات من خال العزف على 

اآلالت الموسيقية.
وستكون “جولة الكرنفال” هي األخيرة 
احتفاًء  وستأتي  المسيرة،  فعاليات  ضمن 
بالحياة وتكريمًا ألولئك األبطال الذين يكافحون 

مرض السرطان.
ويأتي تنظيم المبادرة بالتعاون مع جمعية 
من  التبرعات  لجمع  األمريكية،  السرطان 
أجل مرضى السرطان، وتوفير منصة تفاعلية 
الذين  لألشخاص  الدعم  لتقديم  للحضور 
يكافحون السرطان في كل مراحل المرض 
والناجين ومقدمي الرعاية الذين سيثرون 
بدورهم هذه المسيرة من خال بث روح 

األمل والطاقة اإليجابية.

 ،Orange Wheels ”أعلنت “أورانج ويلس
كرات”  لـ”آيديا  التابعة  التجارية  العامة 
IdeaCrate، شركة الترفيه التربوي، مؤخرًا 
عن تنظيم “أورانج كارنفال” في مركزها 
الكائن في نخيل مول بنخلة الجميرا، وذلك 
وتضمنت  للطفل.  العالمي  باليوم  احتفاًء 
واأللعاب  األنشطة  من  العديد  االحتفالية 
المفعمة بالمرح لألطفال من مختلف الفئات 

العمرية. 
وتعد “أورانج ويلس”، التي تم تأسيسها 
لتوفير بيئة تحّفز على اإلبداع واالبتكار تتمحور 
حول الطبيعة، وجهة ترفيهية وتعليمية فريدة 
ومتكاملة لألطفال، الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين ٦ أشهر إلى ٨ سنوات. وتقدم “أورانج 
ويلس”، التي تحمل شعار “العب، اكتشف، 
ابتكر”، بيئة آمنة ونظيفة ومبهجة لتنمية 
قدرات األطفال وضمان استمتاعهم بوقت 

لعب غير مقّيد مع أنشطة غامرة. 
“شفاء  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 
لشركة  التنفيذية  المديرة  علي”،  يوسف 
“آيديا كرات” للترفيه التربوي: “قمنا بتنظيم 
“أورانج كارنفال” لتزويد األطفال بتجربة تحّفز 
القدرات اإلبداعية لديهم، وكانت االحتفالية 
مليئة بأجواء المرح والذكريات الجميلة التي 
ال تنسى. لقد كان يومًا احتفاليًا مميزًا في 
مركز “أورانج ويلس” التعليمي والترفيهي 
في نخيل مول، حيث ُأتيحت لألطفال فرصة 
اللعب بحرية والتعبير عن أنفسهم ضمن 

بيئة آمنة وصديقة لهم”. 
وتابعت: “نحن سعداء لتمكين األطفال 
خال  من  رائعة  بتجارب  االستمتاع  من 
سلسلة من األنشطة كاأللعاب والموسيقى 
والرقص والفنون وغيرها التي تسهم جميعها 
في تعزيز نموهم الشامل. حيث إننا نعمل 

بشغف من أجل خلق مساحات تساعد على 
غرس الثقة بالنفس لدى األطفال والتعبير 

عن أنفسهم بحرية”. 
وتضمنت أنشطة االحتفالية جلسات عزف 
والفقاعات  السحر  وعروض  الطبلة  على 
وفقرات هزلية مضحكة، مع توفير الفرصة 
لهم للقاء شخصياتهم الكرتونية المحببة.حيث 
قضى األطفال أيضًا أوقاتًا ممتعًا باالنضمام 
التفاعلية، كما حصلوا  إلى فقرات الرقص 

على حقائب هدايا في نهاية اليوم.
وأضافت “شفاء” قائلة: “نحن في أورانج 
اللعب بحرية  ويلس نشجع األطفال على 
ونمكنهم من التصّرف على سجيتهم، األمر 
الذي أثبت أنه يعزز النمو العقلي والجسدي 
واالجتماعي لدى األطفال.ونؤكد على التزامنا 
بتوفير بيئة تعليمية متكاملة للصغار واألطفال 

أصحاب العقول الفضولية”. 
وتشجع “أورانج ويلس” األطفال للتعبير 
عن مواهبهم واللعب في بيئة محفزة تحت 
إشراف مدربين متمرسين من مختلف أنحاء 

العالم. ويتيح المركز التعليمي والترفيهي 
لألطفال واآلباء أنشطة متنوعة كحفات أعياد 
المجتمعية  والفعاليات  المتميزة،  المياد 
العديد  أيضًا  ويستضيف  العمل.  وورش 
من مناطق اللعب المخصصة لألطفال من 
مختلف األعمار، باإلضافة إلى منطقة لعب 

داخلية واسعة. 
وتعتبر “آيديا كرات” للترفيه التربوي، 
بنات  العام ٢٠١5، من  التي تأسست في 
السيدة “شفاء يوسف علي”. ومن  أفكار 
في  المتخصصة  التجارية  عاماتها  خال 
ويلس”  “أورانج  وهي  التربوي  الترفيه 
و”أورانج هاب” و”حضانة أورانج سيدس”، 
توفر “آيديا كرات” تجارب ال تضاهى عبر 
مراكز ترفيهية عائلية داخلية مجهزة بأحدث 
التقنيات وأدوات التعّلم الحسي في دولة 
رؤية  وتتمثل  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
وإرساء  التميز  تحقيق  في  كرات”  “آيديا 
الترفيه  قطاع  على صعيد  معايير جديدة 

التربوي العالمي والتعلم المبكر. 

يقدم فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، 
وجهة اإلقامة الفاخرة األفضل من نوعها على 
إقامة  باقة  األيقونية،  نخلة جميرا  جزيرة 
احتفالية ال تضاهى في ليلة رأس السنة، ويعد 
ضيوفه باختبار أروع التجارب المترفة على 

طريقة كارولين أستور المذهلة. 
ويدعو سانت ريجيس دبي، النخلة ضيوفه 
الستكشاف مستويات جديدة من الترف من 
خال باقة اإلقامة المصممة خصيًصا لاحتفال 
بليلة رأس السنة والتي تعد األفخم من نوعها 
في المدينة. حيث يمكنهم استقبال العام 
الجديد في جناح أستور األخاذ واالستمتاع 
بإقامة طويلة فيه برفقة نصفهم اآلخر، كما 
يمكنهم دعوة أصدقائهم لمشاركتهم هذه 
رأس سنة  ليلة  الراقية وقضاء  االحتفاالت 
منقطعة النظير. حيث تتضمن هذه الباقة 
الترحيبية  المشروبات  الرائعة سلسلة من 
يتم تقديمها في الجناح، تتبعها وجبة عشاء 
فاخرة مكونة من خمسة أطباق تكفي لستة 

أشخاص بالغين.
وتتضمن قائمة الطعام الحصرية المعدة 

خصيًصا بهذه المناسبة السعيدة طيًفا واسًعا 
من األطباق الشهية المبتكرة، مثل غازباتشو 
البطيخ الُمبرَّد والنعناع واألمبيرجاك تيراديتو، 
يليها االستاكوزا الكندي ولحم الضأن المطهو 
سيستمتع  الختام،  وفي  هادئة.  نار  على 
الضيوف بحلويات تشيري ديايت اللذيذة 

المفعمة بنكهة الكرز.
وبعد االنتهاء من االستمتاع بوجبة العشاء 
مشاهدة  من  الضيوف  سيتمكن  الفاخرة، 
عرض األلعاب النارية المذهل بوضوح شديد، 
ومباشرة على  بإطالة ساحرة  مستمتعين 
أتانتس وأفق نخلة جميرا المترامي األطراف.

أعلن أوانجو، المطعم الياباني البرتغالي العصري، عن افتتاح أبوابه 
في فندق شيراتون مول اإلمارات في دبي يوم ٢٨ نوفمبر. ومعنى 
اسم المطعم الجديد، الذي ينفرد بموقٍع مميز في الطابق ٢٤ من 
الفندق، “الماك” باللغتين اليابانية والبرتغالية، ويضمن لضيوفه من 
تجارب طعام استثنائية. ويستمد مطعم أوانجو إلهامه من المطبخين 
الياباني والبرتغالي ويعكس الروابط التجارية التاريخية التي تجمع 
الدولتين منذ القرن السادس عشر، وتحديدًا عندما حّط المستكشفون 

البرتغاليون رحالهم على السواحل الجنوبية من الجزر اليابانية. 
ويتميز الديكور الداخلي للمطعم بمزيٍج متناغم من ثقافتي اليابان 
والبرتغال، حيث يلتقي فيه عبق الماضي مع الحاضر بتصميم فريد. 
وتعكس الجدران بألوانها العتيقة أسلوب الفن المعماري البرتغالي 
العريق، بينما تضفي مروحة السقف المستوحاة من الطراز الياباني 
على المكان أصالة الفنون اليابانية الشهيرة. كما يستأثر المطعم 
إطاالت  مع  مميز  بموقع  للسقف  األرض  من  الممتدة  بنوافذه 
راقية  أجواء  يضيف  مما  العرب،  وبرج  خليفة  برج  على  الخابة 

على المكان الرومانسي.
ويدعو أوانجو ضيوفه لاستمتاع بقائمة الطعام المحضرة بعناية 
على يد الشيف الماهر سيرجيو كروز ضمن أجواء ومناظر خابة، 
والتي تتضمن مجموعة مختارة من األطباق والمقبات، مثل طبق 
سمك السردين المتّبل الطازج، وطبق نيكاي البرتغالي، وطبق سمك 
المتبعة في  الطهو  وأساليب  بنكهات  تحتفي  التي  التقليدي،  القد 
المطبخين الياباني والبرتغالي لتلبي مختلف أذواق وتفضيات ضيوف 
المطعم.وتحلو تجربة الضيوف مع كوكتيل أوانجو المميز بنكهته 

المنعشة واللذيذة.

ويوفر أوانجو لضيوفه تجارب طعام مذهلة تمزج بين خبرات 
ونكهات الشرق األسيوي والغرب األوروبي في فرصة الستكشاف قائمة 
فريدة من النكهات والوجبات اللذيذة المحضرة بحرفية ومهارة عالية.

»آيديا كرات« تستضيف »أورانج كارنفال« في مركزها بنخيل مولمسيرة »لنحيا« تعزف موسيقى األمل احتفاًء بالحياة وتكريمًا ألبطال مكافحة السرطان

سانت ريجيس دبي - النخلة يدعو ضيوفه لالحتفال بالعام 
الجديد بفخامة على طريقة كارولين أستور

مطعم أوانجو يفتتح أبوابه لتقديم مفهوم فريد للمطبخ الياباني والبرتغالي

تحت رعاية حمدان بن زايد

مهرجان الظفرة للكتاب 2022 ينطلق 
بنسخته المحدثة والمتجددة

نسخة مختلفة تتألق بالموروث الثقافي المحلي الغني وتعزز اإلبداع واالبتكـار
تطوير المشهد الثقافي في منطقة الظفرة وتعزيز القراءة بين أفراد المجتمع
توفير محتوى معـرفي يربط المجتمـع اإلمـاراتي بموروثهم اإلماراتي األصـيل
المهرجان يهدف لبناء مجتمع قارئ ومثقف يسهم في مسيرة النهضة والتنمية

دبي - الوطنالشارقة - الوطن

دبي - الوطن

دبي - الوطن

جوالت هادفة وفعاليات 
مجتمعية بمشاركة 

المرضى والناجين ومقدمي 
الرعاية الصحية

قائمة طعام مستوحاة من المطبخين البرتغالي والياباني 
مع ديكورات مميزة وإطالالت خالبة على أفق دبي الرائع 
المطعم الفريد يصطحب الذواقة في رحلة إلى عالم تقاليد 
الطعام التقليدية في الجنوب األوروبي والشرق اآلسيوي
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انطلقــت أمس أعمــال المؤتمر الدولي 
حــول األســاليب التجريبيــة فــي معالجــة 
اللغــات الطبيعيــة الــذي تنظمــه جامعــة 
نيويــورك أبوظبــي، بالشــراكة مــع جامعة 
محمــد بــن زايــد للــذكاء االصطناعــي 
وتســتمر أعماله حتى ١١ ديسمبر الجاري 
ــي للمعــارض  ــي الوطن ــز أبوظب فــي مرك
وبمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والباحثين 

مــن داخــل وخــارج الدولــة.
ويشــهد المؤتمــر الــذي يعقــد للمــرة 
األولــى فــي أبوظبــي حضــور العديــد من 
الشــخصيات البارزة ممن سيلقون كلمات 
هامــة في مجال الــذكاء االصطناعي منهم 
منــى ديــاب، كبيــرة علماء أبحــاث الذكاء 
االصطناعي في شــركة ميتا وأستاذة علوم 
الحاســوب فــي جامعــة جــورج واشــنطن؛ 
ونيــل كــون، عالــم نفس معرفــي أمريكي 
اشــتهر بأبحاثــه حــول التداخل فــي البنية 
واإلدراك بيــن اللغة والتواصل باســتخدام 
الرســوم التوضيحية بمــا في ذلك القصص 
ــاري  ــة؛ وج ــوز التعبيري ــورة والرم المص
ماركــوس، وهو عالم ومؤلف كتب شــهير 
ورائــد أعمال فــي العديد من المشــاريع؛ 
ــن راجــان، رئيســة قســم البحــث  ونازني
 Hugging( ”فــي شــركة »هاجينج فيــس
Face(، وهــي شــركة ناشــئة تســعى إلــى 
إتاحــة خدمــات تعلم اآللة أمــام الجميع.

ويتــرأس اللجنــة المنظمــة المحليــة 
للمؤتمــر نــزار حبش، األســتاذ في جامعة 
نيويــورك أبوظبــي ورئيــس برنامــج علوم 
ــغ،  ــك زين ــور إري ــوب؛ والبروفيس الحاس
رئيــس جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء 

االصطناعــي.
وقــال نــزار حبش: »نرحــب بمجموعة 
ــذكاء  ــال ال ــي مج ــاء ف ــم العلم ــن أه م
ــات  ــة اللغ ــًا، ومعالج ــي عموم االصطناع
ــي  ــوص، ف ــه الخص ــى وج ــة عل الطبيعي
مؤتمــر األســاليب التجريبيــة فــي معالجة 
اللغــات الطبيعيــة ٢٠٢٢، الذي ينعقد في 
أبوظبــي للمــرة األولــى علــى اإلطــاق”.

وأضــاف : » يوفــر المؤتمــر منصــة 
عالميــة للتعــرف علــى مســتقبل القطــاع 
فتغيــر أســاليب معالجة اللغــات الطبيعية 
الطريقــة األساســية للتفاعــل بيــن البشــر 
واآلالت، كمــا يمكننــا االســتفادة منها في 
مجــاالت جديــدة مــن العلــوم واألعمــال 
إلحــداث تأثير إيجابي على حياتنا، بالنظر 
إلــى التطــور الكبيــر الــذي تشــهده اللغــة 

ــا اليوم”. والتكنولوجي
مــن جانبــه قــال البروفيســور تيموثــي 
بالدويــن، العميــد المشــارك للشــؤون 
قســم  ورئيــس  والطابيــة  األكاديميــة 
باإلنابــة  الطبيعيــة  اللغــات  معالجــة 
ــذكاء  ــد لل ــن زاي ــد ب ــة محم ــي جامع ف
ــر  ــتضافة مؤتم ــل اس ــي: »يمث االصطناع
األســاليب التجريبيــة في معالجــة اللغات 
ــع  ــل م ــدة للتواص ــة فري ــة فرص الطبيعي
ــي المجــال، واســتعراض  ــم ف ــادة العال ق
إمكانــات وتطلعــات الــذكاء االصطناعــي 

ــة”. ــي الدول ف
وأضــاف : » تســعى جامعــة محمد بن 
زايــد للــذكاء االصطناعــي لتطويــر حلــول 
رائــدة عالميــًا مــن خــال قســم معالجــة 
اللغــات الطبيعيــة، لتلبيــة المتطلبــات 
الفريــدة فــي المنطقــة التي تتميــز بتنوع 
اللهجــات وتعدد اللغات، إضافة إلى دعم 
مســتقبل التحــول الرقمي فــي اإلمارات”.

يشــارك في المؤتمر نحو ٢5٠٠ شخص 
ــات  ــه ٦ جلس ــمل فعاليات ــًا وتش افتراضي
رئيســية و٢٤ ورشــة عمــل، بمــا فــي ذلك 
ــة  ــول معالج ــابعة ح ــل الس ــة العم ورش
اللغــة العربيــة الطبيعيــة، وورشــة العمل 
ــتخراج  ــول اس ــر ح ــة عش ــة الثالث الدولي
النصــوص الصحيــة وتحليــل المعلومــات، 
إضافــة إلــى ورشــة العمــل الرابعــة حــول 
ــات  ــة اللغ ــة ومعالج ــا المالي التكنولوجي

الطبيعيــة وغيرهــا.
وينعقــد علــى هامــش المؤتمــر أيضــًا، 
مؤتمــران موازيــان حــول الترجمــة اآللية 

وتعلــم اللغــة الطبيعيــة الحســابية فيمــا 
حصــل المؤتمــر علــى رعايــة العديــد من 
كبرى الشــركات العالمية عالية المســتوى 
مثــل أمازون، وأبل، وبلومبرج، وجوجل، 
ودوولينجــو،  ومايكروســوفت،  وميتــا، 

وغيرها.
دعمــًا  أيضــًا  المؤتمــر  تلقــى  كمــا 
ــًا بمختلــف الجوانــب مــن مكتــب  إضافي
أبوظبــي للمؤتمــرات والمعــارض التابــع 
لدائــرة الثقافــة والســياحة - أبو ظبي، ما 
يتيــح لــه إمكانيــة االســتفادة مــن البنيــة 
التحتيــة القويــة للمعــارض والمؤتمــرات 

فــي اإلمــارة.
ويمثــل مؤتمر األســاليب التجريبية في 
معالجــة اللغــات الطبيعيــة فعاليــًة رائــدة 
ــة  ــات الطبيعي ــة اللغ ــال معالج ــي مج ف
والــذكاء االصطناعــي؛ حيث تعــد معالجة 
فــي  تنظــر  التــي  الطبيعيــة،  اللغــات 
التفاعــات بيــن أجهزة الحاســوب واللغة 
ــات  ــن اللغوي ــًا م ــااًل فرعي ــرية، مج البش
وعلــوم الحاســوب والــذكاء االصطناعــي.

ويســاعد النظــام اآلالت علــى معالجــة 
اللغــة البشــرية وفهمهــا حتــى تتمكن من 
أداء المهــام المتكــررة تلقائيــًا. وتتضمــن 
األمثلــة اليومية الترجمة اآللية والتلخيص 
التلقائــي والتصحيــح اإلمائــي التلقائــي. 
ويشــهد المؤتمر نشــاطات تنافسية للغاية 
مــع قبول نحــو ٢٠% مــن األوراق البحثية 
الكاملــة المقدمــة فيــه. وســيقدم جميــع 
منشــوراته للجمهــور بالمجــان عبــر موقع 

جمعيــة اللغويات الحاســوبية.وام

تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة 
بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع و بدعم 
من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حطت 
قافلة الدورة الـ ٢١ من حملة “اإلمارات نظيفة” 
لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة رحالها في إمارة 
الفجيرة يوم 7 ديسمبر الجاري، بعد أن نجحت 
في جمع ١.٣5٠ كجم من النفايات و تغطية 
مساحة ٣ كم مربع بمشاركة ٨٠٤ متطوع 
في أولى محطات القافلة في إمارة عجمان.

اما اليوم فقد تمكن ٣٠٠ متطوعا مجهزين 
بقفازات قطنية و أكياس قمامة قابلة للتحلل 
الحيوي و قمصان قطنية و قبعات من جمع 
5٠٠ كجم من النفايات و تغطية ٢ كم مربع 
من مكان الحملة في منطقة مسافي )خلف 
سوق الجمعة(، حيث قام فريق المجموعة 
مثل:  التدوير  إلعادة  القابلة  المواد  بفصل 
األلمنيوم من  الزجاج و علب  الباستيك و 
الكمية اإلجمالية و إرسالها إلى المصانع المحلية 
إلعادة التدوير. كما تم افتتاح موقع ثان لطاب 
مدرستنا الثانوية الورقاء في دبي، حيث قام 
اكثر من ١.٢٠٠ طالب بجمع ١.57٠ كجم 
من النفايات مغطين مساحة ٣.5 كم مربع، 
و بذلك يصل إجمالي النفايات التي تم جمعها 

في اليوم الثاني إلى ٢.٠7٠ كجم.
وقالت السيدة حبيبة المرعشي عضو مؤسس 
ورئيسة المجموعة في كلمتها االفتتاحية: “لعبت 
حملة اإلمارات نظيفة التي ننظمها من اكثر 
الوعي  زيادة  في  مهما  دورا  عاما   ٢٠ من 
بالقضايا البيئية وتغيير سلوكيات الناس في 
جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص 
والحكومي واألكاديمي والضيافة والعائات 
واألفراد من جميع األعمار؛ بغض النظر عن 
الجنس والعرق والجنسية والدين والوضع 

االجتماعي والخلفية التعليمية، حيث اتخذت 
المجموعة شعارها المعروف “معا من أجل 
الناس  لتوحيد  بيئة أفضل” منذ عام ١٩٩١ 

بطرق غير منحازة من أجل قضية البيئة.
وأضافت: “إن اإلثارة و الحماس ينموان 
بشكل كبير كل عام حيث يشارك المزيد 
من الناس في هذا البرنامج واسع النطاق 
عبر القطاعات و الذي يعزز بشكل فعال 
مفهوم حماية البيئة و الحفاظ عليها. سنواصل 
بيئة مستدامة و خضراء  السعي لضمان 

لألجيال القادمة “
وأعربت السيدة المرعشي عن عميق امتنانها 
لوزارة التغير المناخي و البيئة على رعايتها و 
دعمها القوي لهذه الحملة بمشاركة فاعلة من 
موظفيها. كما شكرت وزارة تنمية المجتمع 
على انضمامها هذا العام لهذه المنصة الوطنية 
الطبيعية على  الفجيرة للموارد  و مؤسسة 
شراكتهم الفاعلة لهذه الحملة عبر السنين. 
كما أعربت عن تقديرها لشركة ماكدونالدز 
اإلمارات - الراعي المشارك للحدث، و الرعاة 
الداعمين دبي لاستثمار، شركة يو بي إس، 
شركة كانباك و شركة فارنيك، و الداعمون 
اللوجستيون - مصانع الفجيرة للباستيك  مياه 
العين، المراعي، ديلمونتي، تترا باك،  أستر و 
دو ، باإلضافة إلى الشركاء اإلعاميين – جلف 

نيوز ووسائل اإلعام اآلسيوية.
وقال سعادة المهندس علي قاسم - مدير عام 
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: “يسعدنا 
أن نتعاون مع مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 
في هذه الحملة الوطنية الفعالة التي تعكس 
جانًبا مهًما من جهود الدولة للعناية بالبيئة و 
الحفاظ على سامتها ونظافتها. تبعث الحملة 
للمجتمع حول  ذات مغزى  و  قوية  رسالة 
االعتزاز بقيمة بيئتنا ونشر الوعي حول حماية 
مواردها الطبيعية الجميلة. نحن ندرك أهمية 
الشراكات في تفعيل دور األفراد و المجتمع 
ككل و التأثير الذي يمكن أن يحدثوه من 
واستعدادهم  بيئتهم  تجاه  سلوكهم  خال 
إلحداث تغيير إيجابي ينعكس في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة”.
تستمر الحملة في رحلتها حتى ١5 ديسمبر، 
لتجوب مختلف إمارات الدولة، حيث تنتقل 
يوم ٨ الجاري إلى الشارقة، و تصل إلى دبي 
يوم ١٠ ديسمبر، فيما تحط رحالها في رأس 
الخيمة يوم ١٢ ديسمبر الجاري، و منه إلى 
أم القيوين يوم ١٣ ديسمبر الجاري، و تختتم 
فعالياتها في العاصمة أبوظبي يوم ١5 ديسمبر 

الجاري.
تضمن مجموعة عمل االمارات للبيئة أنه 
أثناء تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة ، فإنها 
ترتبط باألهداف العالمية أيًضا لتكون قادرة على 
تنفيذ القول المأثور “فكر عالمًيا  وطبق محلًيا”. 
لذلك تم تخطيط برنامج اإلمارات نظيفة وفًقا 
للعديد من أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة بما في ذلك الهدف رقم ٣: صحة جيدة 
ورفاهية ، الهدف رقم ١١: مدن ومجتمعات 
مستدامة ؛ الهدف رقم ١٢: االستهاك واإلنتاج 
المسؤوالن ؛ الهدف رقم ١٣: العمل المناخي 
؛ الهدف # ١5: الحياة على األرض والهدف # 

١7: الشراكات من أجل األهداف.

 تستضيف حديقة أم اإلمارات، الوجهة 
فعاليات  أبوظبي،  في  المفضلة  الخضراء 
المهرجان التايلندي المليء بالتسلية واألنشطة 
السفارة  المتنوعة، والذي تنظمه  الثقافية 
الملكية التايلندية بأبوظبي خال الفترة من 

٩-١١ ديسمبر الجاري.
ويقدم المهرجان لضيوفه من العائات 
التايلندية  الثقافة  تقدمه  ما  أبرز  واألفراد 
وتقاليدها، ومجموعة مميزة من األنشطة 
الطبخ  فن  تشمل  التي  التراثية  والعروض 
التايلندية  الماكمة  وعروض  التايلندي، 
الشهيرة، وغيرها من الفعاليات الترفيهية 
الممتعة.. كما سيزخر الحدث بألذ المأكوالت 
تايلندية  وبمنتجات  التايلندية،  واألطباق 

متنوعة جديرة بالتسوق.
االتصال  مديرة  قباوي،  رشا  وقالت 
المؤسسي في حديقة أم اإلمارات: “نحن 
تايلند  بالتعاون مجددًا مع سفارة  سعداء 

الملكية في أبوظبي الستضافة النسخة الثانية 
من المهرجان التايلندي، وذلك تجسيداً لحرص 
حديقة أم اإلمارات، منذ تأسيسها في عام 
١٩٨٢، على الدخول في شراكات مميزة، 
واستضافة فعاليات وأنشطة رائعة موجهة 
للمجتمع. وهذا المهرجان هو مثال واحد 
فقط على العديد من الشراكات التي تسعى 
نظرًا  لتفعيلها،  دومًا  اإلمارات  أم  حديقة 
ألهميتها في تمكين جميع أفراد المجتمع 
البناء مع  الثقافي، والتواصل  االنفتاح  من 
يمنح  وبالتالي  العالم،  من  مختلفة  أجزاء 
زوارنا فرصة إثراء تجاربهم وعيش أجواء 
مميزة في مجتمع مختلف عن مجتمعهم.

وأضافت أن تنظيم مثل هذه الفعاليات 
مما  اآلخر،  وقبول  الثقافي  الوعي  يعزز 
يسهم في كسر الحواجز الثقافية والتفاعل 

مع أشخاص من بيئات مختلفة.
من جانبه، قال سعادة وارافوث بوابينيا، 

سفير تاياند لدى الدولة اإلمارات: “يسرنا 
تنظيم النسخة الثالثة من المهرجان التايلندي 
في حديقة أم اإلمارات للسنة الثانية والتي 
تعد من أكبر وأقدم الحدائق في قلب العاصمة 
أبوظبي ..ونتطلع للترحيب بجميع الزوار في 
المهرجان التايلندي ٢٠٢٢، والذي سيمنح 
ضيوفه فرصة رائعة لاستمتاع بتجارب مميزة، 
واالطاع على أبرز مامح الثقافة التايلندية 
بمواكب مبهرة من  المهرجان  ..وسيحفل 
العروض الثقافية، واألنشطة، وورش العمل 
طوال فترة إقامته التي تستمر ٣ أيام، وذلك 
إلسعاد جميع الزوار واطاعهم على ثقافة 
بادنا الغنية والنابضة بالحياة، إضافة إلى 
استمتاعهم بالمأكوالت والمنتجات التايلندية 

األصيلة، والتسوق، واالسترخاء.
وأكد أن حديقة اإلمارات ستكون وجهة 
مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة للزوار 

من جميع األعمار.وام

يستضيف قصر الوطن الحائز على العديد 
من الجوائز والتكريمات المرموقة، معرض 
الثقافة  دائرة  بالتعاون  الحكمة”  “ُدرر 
التخطيط  وإدارة  أبوظبي   – والسياحة 
والتطوير الثقافي، والذي انطلقت فعالياته 
اليوم ويستقبل الزوار حتى ٦ يناير ٢٠٢٣.

ويتضمن المعرض سبع مناطق مختلفة 
مجاالت  في  قيمة  مخطوطات  تستعرض 
والموسيقى،  والدين،  والتراث،  األدب، 
والفلسفة، والعلوم، كما سيأخذ زواره من 
المهتمين بالتراث العربي األصيل في رحلة 
تاريخية شيقة تبحث أثر الثقافة العربية على 
أوروبا وتبرز دور الحضارة العربية الرائد 
في حوار األديان وبناء جسر معرفي مّهد 

لعصر النهضة.
وسيجد الزوار في “بيت المعرفة” أنفسهم 
ينطلقون برحلة تعود بهم في الزمن إلى 
العصر الذهبي للحضارة اإلسامية ومنطقتين 
هامتين في قلب أوروبا خال القرون الوسطى 
األيبيرية  الجزيرة  شبه  في  األندلس  هما 

وصقلية في جنوب إيطاليا.
وبينما يتنقل الزوار بين جنبات المعرض، 
اللغة  تطور  مراحل  على  أكثر  سيتعرفون 
العربية العامية في أوروبا، والخط األندلسي، 

والخط العربي في الفن الصقلي، والجسور 
التي تربط بين المعرفة اليونانية والعالم 
اإلسامي وغيرها العديد من الموضوعات 

الثرية األخرى.
وقبل أن يختتم الزوار جولتهم الثقافية 
الفريدة، يمكنهم التوجه إلى مكتبة قصر 
الوطن الستكشاف مجموعة تضم أكثر من 
تاريخ وسياسة دولة  5٠.٠٠٠ كتاب حول 
اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب الكثير 

من الموضوعات الشيقة كالتاريخ وفن العمارة 
وعلوم األحياء واألثنوغرافيا.

وتمتاز زيارة قصر الوطن بتجربة ثقافية 
فريدة، ويمكن للزوار من مختلف األعمار 
زيارة  وأن  السيما  وتكرارًا،  مرارًا  زيارته 
واحدة غير كافية لمشاهدة جميع روائعه 
على  والتعرف  الفنية  وعجائبه  العمرانية 
الزيارة  لتخطيط  األصيل.  التاريخي  إرثه 

ومشاهدة اللوحات الفنية.وام

برعاية كريمة من صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي عضو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، تنطلــق 
مســاء يــوم الجمعــة المقبــل )٩ ديســمبر( 
فعاليــات الــدورة السادســة مــن »مهرجــان 
الشــارقة للمســرح الصحــراوي«، بمشــاركة 
خمســة عــروض مســرحيَّة، مــن اإلمــارات، 
ومصر، والمغرب، وسوريا، وموريتانيا، وفي 
حضــور العشــرات من الفنانين المســرحيين 

مــن معظــم األقطــار العربيَّة.
البيئــة  المهرجــان  عــروض  وتســتلهم 
الصحراويَّة،وتمــزج بين الحلول المســرحيَّة 
الجديــدة، وفنون األداء والحكــي التقليديَّة، 

التــي ابتكرتهــا المجتمعــات البدويَّــة. 
وجرى إعداد موقع المهرجان الهادف إلى 
إبــراز وتعزيز جماليات الفرجــة العربيَّة،في 
مســاحة واســعة بمنطقــة الكهيــف، بحيــث 
يحاكــي فــي هيئته العامــة قريــة صحراويَّة، 
وتقــدم العــروض المشــاركة ويشــاهدها 
الجمهــور في حيز تحيطــه الكثبان والوديان 

والخيام، وقد تم تجهيزه بكافة المستلزمات 
الصوتيَّــة والضوئيَّة.

افتتــاح  فيليلــة  الجمهــور  ويشــاهد 
المهرجان،العرض اإلماراتي»ســلوم العرب« 
من تأليف ســلطان النيــادي، وإخراج محمد 
ــة مســرح الشــارقة  ــاج فرق ــري، وإنت العام
الوطني،وبمشــاركة نخبــة مــن أبــرز فنانــي 

المســرح فــي الدولــة.
وفي اليوم الثانيتعرض مسرحيَّة»السامر« 
مــن إعــداد وإخــراج الفنــان المصــري ناصر 

عبدالمنعــم، وتقدمهــا فرقة نــاس النهر.
وفــي الليلــة الثالثــة يكــون الجمهــور مــع 
العــرض الســوري»رثاء«الذي تقدمــه فرقــة 
مختبر فنون األداء، وهو من تأليف وإخراج 
ــع يقــدم  ــوم الراب ــي الي ســامر عمــران، وف
العــرض المغربــي »الخيمــة« لفرقــة أنفاس 
المغربيَّــة وهــو مــن تأليــف عالــي مســدور 

وإخــراج أمين ناســور. 
ويختتــم برنامــج عــروض المهرجــان يوم 
الثاثاء )١٣ ديسمبر( بالمسرحيَّة الموريتانيَّة 
»منــت البــار«، مــن إعــداد وإخــراج ســلي 
سليم، وأشرف على إعدادها الفنان التونسي 

حافظ خليفة،وتجسدها فرقة جمعيَّة إيحاء 
للفنــون الركحيَّة في نواكشــوط. 

وينظم المهرجان مسامرات نقديَّة يوميَّة، 
تســلط الضوء على الجوانب الفنيَّة للعروض 

المشاركة، وتناقش موضوعاتها وتقنياتها. 
ويشــمل البرنامــج المصاحــب لليالــي 
المهرجان،مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليات 
ــور  ــد جس ــرؤى، وم ــارف وال ــادل المع لتب
التواصل والتفاعل بين المشاركين والضيوف، 
حيــث تنظــم مســامرة فكريَّــة تحــت عنوان 
»المســرح الصحــراوي وتأصيــل الفرجــة 
العربيَّة«، بمشاركة عبداهلل راشد )اإلمارات(، 
والحســام محيــي الدين)لبنــان(، وأحمــد 
خميس)مصــر( ولخضــر المنصــوري ورشــيد 
ــي  ــر الرفاع ــد خي ــعير)الجزائر( ومحم بوش
ــودان(،  ــب محمد)الس ــو طال )األردن(، وأب

ومحمــد عبــازة )تونــس(.
وإلــى جانــب المعــارض والمســابقات 
التــي تحتفــي بالبيئــات البدويَّة،يتزين فضاء 
المهرجــان بحفــات عشــاء وعــروض أدائيَّــة 
ــات  ــوع الموروث ــراء وتن ــس ث ــة، تعك الشعبيَّة للبلدان المشاركة في هذه الدورة. يوميَّ

ــم  ــن ح ــالم ب ــز س ــم مرك نظ
الثقافــي الندوة االفتراضية ثقافة 
اإلبــداع والتي تناولــت مجموعة 
مــن المحــاور التــي ترســخ ثقافة 
ــي المجتمــع وتعمــل  ــداع ف اإلب
ــل  ــن وصق ــم المبدعي ــى دع عل

نواحــي اإلبــداع لديهــم.
التربــوي  النــدوة  أعــد 
أيمــن النقيــب خبيــر الموهبــة 
واإلبداع، تناولت الندوة أربعة 
محــاور األول تعريــف اإلبــداع 
ــة  ــه الباحث ــت في ــذي تناول ال
ــوم  ــور مفه ــد تط ــال الراش من
اإلبداع وعناصره الرئيسة بينما 
عرضــت الباحثة عفــراء الكتبي 
ــاول  ــذي تن ــي ال المحــور الثان
اإلبــداع لــدي األطفــال، وركــز 
طــال الحمــادي فــي المحــور 
الثالث علــى محفزات اإلبداع، 
واختتــم علي المدخاني محاور 

النــدوة باســتعراض لتاريــخ اإلبــداع.
وقــال الشــيخ مســلم بــن حــم العامــري رئيــس مجلــس 

إدارة مركز سالم بن حم الثقافي: 
ــم  ــداع ودع ــة اإلب ــيخ ثقاف ترس
المبدعيــن فــي المجتمــع يدخــل 
في صلب رؤيتنا في مركز ســالم 

بــن حــم الثقافــي.
وتابــع بــن حــم: كل هــذا 
االهتمام والدعــم، وهذه العناية 
التــي وجدها المبدعون من أبناء 
اإلمارات، علــى اختاف مجاالت 
إبداعهم، نهــض بالحراك الثقافي 
والفكري والفني في الدولة، فما 
كان لمبدعــي اإلمارات أن يصلوا 
إلــى المكانــة التــي وصلــوا إليهــا 
لــوال ذلك، وأن يعبــروا بإنتاجهم 
األدبــي والفكــري والفنــي حدود 
الوطــن، ليصلوا بهــذا اإلنتاج إلى 

كل مكان.
وأشــاد النقيب بتعاون جامعة 
حمدان الذكية التي أشرفت على 
المشــاريع المقدمــة مــن خــال 
نخبة من أســاتذة الجامعة لتمثل 
المشــاركات قيمة مضافة فــي مجال اإلبداع والموهبة وهو 
مــا يصبــو إليــه مركــز ســالم بــن حــم الثقافــي مــن خــال 
األنشــطة المتنوعــة التــي يقدمها لخدمــة المجمع المحلي.

»سالم بن حم الثقافي« ينظم الندوة االفتراضية »ثقافة اإلبداع«

مسلم بن حم: ترسيخ ثقافة اإلبداع 
ودعم المبدعين في المجتمع 

أساس رؤيتنا في المركز

300 متطوع 
يتمكنون من جمع 
500 كجم نفايات 

في الفجيرة

العين - الوطن

حديقة أم اإلمارات تستضيف المهرجان التايلندي للسنة الثانية على التوالي

قصر الوطن يستضـيف فعاليات معـرض »ُدرر الحكمة«

في ثاني محطاتها
قافلة »اإلمارات نظيفة« تحط رحالها في إمارة الفجيرة

الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تنطلق الجمعة

الشارقة - الوطن

انطالق أعمال مؤتمر »معالجة اللغات الطبيعية« في أبوظبي

الفجيرة - الوطن
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اإلماراتي  الخاص  األولمبياد  يستعد 
للمشاركة بمجموعة من ٢٠ العبًا في نهائيات 
بطولة BLAST Premier العالمية، إحدى 
أهم البطوالت في الرياضات اإللكترونية، 
و١٨   ١7 يومي  أبوظبي  في  تقام  والتي 

ديسمبر الحالي.
وتأتي المشاركة في مبادرة من الجانبين 
الخاص  األولمبياد  لاعبي  الفرصة  إلتاحة 
للتعرف على أجواء المنافسات، واكتساب 
المزيد من الخبرات عن المسابقات االحترافية.

وتشهد النهائيات العالمية منافسات بين 
أقوى ٨ فرق عالمية للفوز بالجوائز التي تصل 
قيمتها اإلجمالية إلى مليون دوالر وإحراز 

لقب بطولة العالم لعام ٢٠٢٢.
للرياضات  المتسارع  االنتشار  وساهم 
المختلفة،  التنافسية  بأشكالها  اإللكترونية 
في تغيير مشهد صناعة األلعاب، عالمًيا، وفي 
منطقة الشرق األوسط على وجه الخصوص.

وصارت األلعاب تستقطب أعدادًا أكبر 

من الاعبين من مختلف األعمار والخلفيات 
والقدرات. ويأتي األولمبياد الخاص اإلماراتي 
تدرك  التي  المنظمات  من  العديد  ضمن 
وأثرها  األلعاب،  لهذه  الهائلة  اإلمكانات 
اإليجابي على الاعبين، حيث تساهم في 
ترسيخ التعليم واالندماج، ويوجد العديد من 
الاعبين المهتمين باأللعاب من أصحاب الهمم.

وقالت الاعبة سلمى السامي /١٨ عاما/ 
من  اإللكترونية  الرياضات  العبات  إحدى 
أصحاب الهمم، وتفضل لعبة FIFA: “من 
الجوانب الرئيسية التي جعلتني أتعلق بلعبة 
FIFA هو أنك بحاجة لوضع استراتيجيات 
وتكتيكات خاصة بك، وقد مكنني ذلك من 
التفكير بشكل منطقي وتطوير مهاراتي في 
حل المشكات، وهذه هي السمات التي 
أركز عليها عندما ألعب كرة القدم بنفسي”.

وتابعت: »استمتع باأللعاب، واألولمبياد 
الخاص يقوم بعمل رائع بمنحنا فرصة للعب 
والتعرف على أشخاص جدد، كما يتيح لي 

أن أعرض مهاراتي في الرياضة والهوايات 
التي أحبها.

من جهته قال أحمد الجياني /٣٣ عاما/، 
أحد العبي األولمبياد الخاص اإلماراتي المهتم 
باأللعاب اإللكترونية، والذي بدأ اهتمامه 
باأللعاب في سن مبكرة: »بدأت باللعب 
وعملية  باأللعاب  واستمتعت  أشقائي  مع 
التفكير التي تحفزها المشاركة في إحدى 
األلعاب، باإلضافة لتطوير مهاراتي عند لعب 

لعبة إلكترونية معينة”
وأضاف: »أفكر في الفوز بشكل متميز 
 ،FIFA ومختلف، خاصة عندما ألعب لعبة
أو أجرب ألعاب السباق، حيث يجب اتخاذ 
ضمن  والعمل  ودقيقة،  سريعة  قرارات 
المهارات تساعدني في  فريق. وكل هذه 
حياتي اليومية. والدعم الذي أحصل عليه 
وأنا  رائع  اإلماراتي  الخاص  األولمبياد  من 
لمتابعة  الفرص  لتوفير  للغاية  لهم  ممتن 

شغفي”.وام

 توج األستاذ الدولي الكبير األوكراني 
آدم توخاييف بكأس مسابقة الشطرنج 
الخاطف في بطولة الثاني من ديسمبر، 
التي أقيمت ضمن احتفاالت نادي العين 
للشطرنج واأللعاب الذهنية بعيد االتحاد 
العبين   ١٠٨ بمشاركة  وذلك  للدولة، 

والعبات من ١٩ دولة.
بعد تحقيق  اللقب  توخاييف  وأحرز 
٩.5 نقطة من ١١ جولة، بينما حل في 
المركز الثاني العب الفلبين أريانو برصيد 
٩ نقاط، ثم األستاذ الدولي الكبير ميرت 

نقطة،   ٨.5 برصيد  تركيا  من  إردجدو 
الرابع العب جورجيا  وتاه في المركز 
سيباشفيللي  جورجي  الدولي  األستاذ 

برصيد ٨.5 نقطة.
وفاز بجائزة أفضل العب إماراتي العبنا 
الدولي عمار السدراني، فيما فازت بجائزة 
المعمري،  زينب  إماراتية  العبة  أفضل 
عيناوي  العب  أفضل  بجائزة  فاز  بينما 
حمد آل علي، كما فازت بجائزة أفضل 

العبة عيناوية موزة المعمري.
وأقيمت البطولة وفقا للنظام السويسري 

من ١١ جولة وحصل كل العب على زمن 
تفكير ٣ دقائق لكل العب للمباراة مع 
بداية  من  نقلة  كل  عن  ثانيتين  إضافة 
لمسابقات  فيشر  لنظام  طبقا  المباراة 

الخاطف. الشطرنج 
تابع المنافسات وأشرف عليها هشام 
والرئيس  المنتدب  العضو  الطاهر  علي 
التنفيذي للنادي، وقام بتحكيم البطولة 
طاقم برئاسة الحكم الدولي أحمد النعيمي 
عادل  أحمد  االتحادي  الحكم  وعاونه 

والحكم أحمد عبدالقادر.وام

يواصل اتحاد اإلمارات للهوكي استعداداته 
إلطاق أول دوري للعبة في اإلمارات خال 
وذلك  الجاري،  الشهر  من  الثاني  النصف 
بعدما كان مقررا له االنطاق في نوفمبر 
األمور  بعض  الستكمال  وتأخر  الماضي 

اللوجستية الخاصة بالفرق.
وتقام المنافسات بمشاركة ١٢ فريقا تم 
حتى  منها  فرق   ١٠ لـ  الرسمي  التسجيل 
اآلن فيما سيتم اإلطاق عقب االنتهاء من 

المتبقيين. الفريقين  تسجيل 
وأكد أحمد سعيد السويدي عضو مجلس 
إدارة اتحاد اإلمارات للهوكي رئيس اللجنة 
الفنية، أن التأخير جاء بسبب عدم اكتمال 
أوراق بعض العبي الفرق حسب شروط 

المشاركة.
بين  تم  قد  اتفاقا  أن  السويدي  وأكد 
اتحاد اإلمارات للهوكي مع مؤسسة اإلمارات 
للتعليم المدرسي من أجل إقامة محاضرات 
للمعلمين والمعلمات بالمدارس الحكومية 
لتدريبهم واالستعانة بهم في إطاق مراكز 

متخصصة لرياضة الهوكي.
اطار  في  االتفاق  هذا  “يأتي  وتابع: 
خطة االتحاد الرامية لنشر رياضة الهوكي 
المجتمع  فئات  كافة  بين  لها  والترويج 
األجيال  خاصة  السنية  المراحل  ولجميع 
الناشئة ليكونوا نواة للمستقبل للمنتخبات 

الوطنية من الجنسين”.

وأضاف السويدي أن االتحاد قام خال 
الفترة الماضية بعقد اجتماع مع مسؤولي 
مجلس دبي الرياضي من أجل التعاون لتنظيم 
العديد من البطوالت العالمية واإلقليمية 
األمر  القى  حيث  المقبلة،  الفترة  خال 

ترحيبا الفتا من المجلس من أجل توفير 
كافة المتطلبات الستضافة هذه األحداث، 
والدعم اللوجيستي الازم لعقد الدورات 
التدريبية والتحكيمية وورش العمل لكافة 

منتسبي اتحاد اإلمارات للهوكي.وام

الستضافة  ياس  مرسى  حلبة  تستعد   
في  التحمل  سباقات  أهم  أحد  منافسات 
غدا  األوسط،  والشرق  العربية  المنطقة 
الجمعة، حيث تنطلق التجارب الحرة لسباق 
الخليج ١٢ ساعة الذي يسجل مشاركة عدد 
قياسي من السائقين في نسخته الثانية عشرة.

انطاق في  أكبر شبكة  السباق  ويشهد 
بمشاركة  تي٣،  جي  لسيارات  المنطقة 
٣٤ سيارة، حيث يستعد سائقوها لخوض 
المنافسات على مسار الحلبة في فئتي جي 

تي ٣ وكأس جي تي.
ويتضمن برنامج البطولة انطاق حصة 
التجارب التأهيلية يوم السبت المقبل الساعة 
١٠ صباحا بتوقيت اإلمارات، لرسم شبكة 
انطاق السباق الشاق والحماسي يوم األحد 
المقبل وتستمر منافساته لمدة ١٢ ساعة 

حافلة بالمتعة والتشويق.
ويشارك في منافسات سباق الخليج ١٢ 
ساعة في هذا العام سائق الفورموال١ وفريق 
هاس كيفن ماجنوسن الذي يعود إلى حلبة 
مرسى ياس بعد أسابيع قليلة من مشاركته 
في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورموال١.

كما يشارك ماجنوسن في أول ظهور رسمي 
له في سباقات جي تي ٣ مع فريق إم دي كيه 
موتورسبورت، برفقة والده السائق المخضرم 
يان ماجنوسن، الفائز بسباق لومان ٢٤ ساعة، 
باإلضافة إلى مارك كام، في متن سيارة فريق 
إم دي كيه موتورسبورت من طراز فيراري.

ويشارك أيضا فريق ٢ سيز موتورسبورت، 
في  ساعة،   ١٢ الخليج  سباق  لقب  حامل 
منافسات السباق بفريقه المتوج بالفوز في 
الموسم الماضي والمكون من عيسى الخليفة 

ومارتن كودريتش وهانتر أبوت، ويسعى 
للفوز بلقب السباق للمرة الثالثة.

الذي  رايسينج،  كيسيل  فريق  ويخوض 
يتمتع بأفضل مسيرة من النجاحات في سباق 
الخليج ١٢ ساعة، منافسات هذا العام بأربع 

سيارات من طراز فيراري ٤٨٨ جي تي٣.
ويتطلع الفريق الستعاده أمجاده والعودة 

تخوض  فيما  المنافسة،  على  الهيمنة  إلى 
السباقات  فرق  أهم  واسعة من  مجموعة 
العالمية المنافسات الندية على متن مجموعة 
من أفضل سيارات جي تي٣ من طرازات 
أودي وماكارين وبورشه وبي إم دبليو، على 
مسار حلبة مرسى ياس الذي يقدم جرعة 

فائقة من السرعة والحماس.وام

بمشاركة 10٨ العبين والعبات من 19 دولة 20  العبًا والعبة يمثلون األولمبياد الخاص اإلماراتي في بطولة BLAST Premier بأبوظبي
األوكراني آدم توخاييف بطاًل لمسابقة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف بالعين

دوري الهوكي ينطلق في النصف الثاني من ديسمبر الجاري بمشاركة 12 فريقًا

حلبة مرسى ياس تستعد النطالق منافسات سباق »الخليج 12 ساعة« الجمعة المقبل

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة 
لخوض منافسات الجولة الختامية من بطولة 
العالم لزوارق الفورموال ١ والتي ستقام في 
الشارقة يوم ١٤ ديسمبر الجاري، وحتى ١٨ 
من الشهر نفسه، حيث ستحدد الجولة مامح 

وهوية بطل موسم ٢٠٢٢ .
ويواصل الفريق تدريباته على كاسر األمواج 
في العاصمة أبوظبي حيث بدأ قبل يومين 
التدريبات بوجود المتسابقين ثاني القمزي 
وشو تورنتي وبإشراف المدرب جيدو كابليني.

عن  للبطولة  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 
أن جولة الختام ستضم مرحلتين معا حيث 
سينظم سباق »أفضل زمن« ثم » السباق 
الرئيسي األول« وله نقاطه الخاصة، ثم يقام 
في آخر يومين »سباق زمن آخر« باإلضافة 
إلى السباق الرئيسي الثاني، حتى تكون هناك 
فرصة مضاعفة من أجل المنافسة بقوة على 

القاب البطولة العالمية.
ويحمل فريق أبوظبي اآلمال الكبير في 
التتويج خاصة وأنه يتصدر الترتيب العام حاليا 
برصيد ٦٤ نقطة لشون تورنتي قائد زورق 

أبوظبي ٦ ويأتي في الوصافة زورق أبوظبي 
5 بقيادة ثاني القمزي ورصيده 55 نقطة، 
وهما أكبر مرشحين للقب حاليا بينما يأتي 
في المركز الثالث السويدي جوناس آندرسون 
على زورق ١ برصيد ٤٦ نقطة ويأتي رابعا 
زورق الشارقة ١٢ بقيادة فرديناند زيندبيرجن 
ورصيده ٣٤ نقطة، وهي حصيلة الجوالت 
والمرحلة  المنافسة  من  الماضية  الثاث 

األوروبية للبطولة.
وفي الوقت الذي ينافس فيه فريق أبوظبي 
للفوز باللقب هذا الموسم فإن المتسابق ثاني 

القمزي يحمل طموحاته الخاصة في تسجيل 
أول لقب باسمه في المنافسة البحرية التي 
يشارك فيها منذ أكثر من عشرين موسما منذ 
مشاركته األولى في عام ٢٠٠٢ حيث اقترب 
من تحقيق ذلك في أكثر من مناسبة لكنه 
واجه حظا عاثرا بالتعطل في المراحل األخيرة.

الشارقة  وتحمل بحيرة خالد في إمارة 
والتي ستقام المنافسات فيها، ذكريات مميزة 
للقمزي حيث سبق وأن حصد لقب الجولة 
ثاث مرات في ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٢ وحصد 
خالها اللقب األول في مسيرته في سباقات 
زوارق الفورموال١، ولكن في نفس الوقت 
عاندت جولة الشارقة القمزي في أكثر من 

مناسبة.
وأكد ثاني القمزي انه أصبح على استعداد 
تام لخوض منافسات الجولة بطموح الفوز 
وتحقيق المركز األول مؤكد ان خطته في 
آخر سباقين كانت تستهدف حصد النقاط.

وأضاف: »أتمنى تحقيق الهدف في الموسم 
الحالي والوصول إلى اللقب وأنا على ثقة 

بتحقيق هدفي في هذه المرة”.وام

تقام في الشارقة بين 1٤ و1٨ ديسمبر الجاري

»أبوظبي لزوارق الفورموال 1« يواصل استعداداته للجولة الختامية من بطولة العالم

الفريق يواصل تدريباته 
على كاسر األمواج في 
أبوظبي بوجود ثاني 
القمزي وشو تورنتي 
وبإشراف جيدو كابليني
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تسبب اندالع بركاني في مذنب جليدي، في إطاق 
أكثر من مليون طن من الغاز والجليد ولبنات بناء الحياة 
المحتملة في جميع أنحاء الفضاء الداخلي للنظام الشمسي.

 ،29P /Schwassmann-Wachmann ويعرف المذنب
المشار إليه أيضا باسم 29P، بأنه كرة ضخمة من الجليد 
يبلغ قطرها ٣7 ميا )٦٠ كيلومترا(، وهو مزين ببراكين 

جليدية تثور نحو ٢٠ مرة في السنة.
ويستغرق المذنب نحو ١٤.٩ عاما للدوران حول 
الشمس. وُيعتقد أن 29P هو أكثر المذنبات نشاطا 

بركانيا في النظام الشمسي.
باسم  ُتعرف  مذنب،   ١٠٠ نحو  من  واحد  وهو 
كايبر - حلقة من  »القنطور«، تم دفعها من حزام 
المذنبات الجليدية التي تكمن وراء نبتون - إلى مدار 
أقرب حول الشمس بين مدار كوكب المشتري ونبتون، 
وفقا لوكالة ناسا. وفي ٢٢ نوفمبر، الحظ عالم فلك 
هاو ُيدعى باتريك ويجينز، أن سطوع 29P زاد بشكل 

.Spaceweather.com كبير، وفقا لموقع
وكشفت الماحظات الاحقة التي قام بها علماء فلك 
آخرون أن هذا االرتفاع في اللمعان كان نتيجة انفجار 
بركاني هائل، وهو  ثاني أكبر ثوران بركاني شوهد على 

29P في آخر ١٢ عاما، وفًقا للجمعية الفلكية البريطانية 
)BAA(. وكان الثوران البركاني الكبير اآلخر هو انفجار 

ضخم حدث في سبتمبر ٢٠٢١.
وقال كاي ستودارد جونز، وهو مرشح دكتوراه في 
جامعة كارديف في المملكة المتحدة، والذي التقط 
صورة متابعة لثوران 29P، لموقع »اليف ساينس«، 
إن ثورانا بهذا الحجم »نادر جدا. ومن الصعب أيضا 
تحديد سبب هذه الضخامة«. وتلت االنفجار ثورتان  
صغيرتان في ٢7 نوفمبر و٢٩ نوفمبر، بحسب الجمعية 

الفلكية البريطانية.
التي تقذف  األرض،  البراكين على   وعلى عكس 
الصهارة والرماد الحارق من الوشاح )اللب األرضي(، فإن 
29P يطلق غازات شديدة البرودة والجليد من نواته. 
وُيعرف هذا النوع غير المعتاد من النشاط البركاني 

بالبراكين الجليدية أو »البراكين الباردة«.
واألجسام البركانية الجليدية، والتي تتضمن حفنة 
من المذنبات واألقمار األخرى في النظام الشمسي مثل 
قمر زحل »إنسيادوس«، وقمر المشتري »أوروبا« 
و«تريتون« قمر نبتون، لها قشرة سطحية تحيط بنواة 

جليدية صلبة بشكل أساسي.وكاالت

أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، عن 
أسماء الفائزين في جوائز مسابقات سوقه، الذي يعتبر 
منّصة محورّية مصّممة الكتشاف المواهب، والمشاريع، 
واألفكار التي ترسم مامح صناعة السينما في السعودية 
والعالم العربي وأفريقيا، وتهدف للتواصل مع أقطاب 
السينما من جميع أنحاء العالم، وذلك لتعزيز اإلنتاج 

المشترك والتوزيع.
واستقطبت السوق على مدار أربعة أيام من الموزعين 
ووكاء المبيعات والمنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير 
مشاريعهم في المنطقة، واستطاع اجتذاب المهتمين 
بصناعة السينما، حيث اكتظ بالشغوفين في صاالت 
العروض،  وأماكن  االجتماعات،  وقاعات  العرض، 

والجلسات الحوارية.
وتولت لجنتا تحكيم القرار اختيار الفائزين من فئتي 
»سوق المشاريع« و»األعمال قيد اإلنجاز«، إذ ساهم 
صندوق البحر األحمر والجهات الراعية بتقديم ٢٤ 
جائزة لكل من مشاريع المعمل وسوق البحر األحمر.

من جانبه، قالت زين زيدان، مديرة سوق البحر 
إلى  الممنوحة  الجوائز  األحمر: »نهدف من خال 
تعزيز ثقة صانعي األفام الطموحين لخلق المزيد من 

الفرص لهم«، مبينة أن ما جرى خال األيام الماضية من 
»تبادل للخبرات والرؤى واألفكار يعد بحد ذاته فوزًا 
وسعيًا لارتقاء بتطوير وإثراء صناعة السينما العربية«.

بدورها، أشارت ميريام عرب، مستشارة السوق، 
إلى اكتشاف مشاريع جديدة من قبل صانعي األفام 
والمنتجين األفارقة والعرب بما في ذلك المغتربون، 
مضيفة: »يظهر جليًا في النسخة الثانية من سوق 
البحر األحمر هذا العام، تحقيقنا الهدف من ورائه 
من خال مواصلة التوسع عبر اآلفاق وإنشاء جسور 

جديدة للسينما المستقلة«.
وقدم الرعاة والشركاء للمهرجان جوائز سخية نقدية 
وعينية  للفائزين، حيث منح مركز السينما العربية 
)ACC( جائزتين عينيتين في مرحلة التطوير أو اإلنتاج 
لمشروع السعودي »أنت الشاعر وأنا طيف«، والعربي 
»رحلة إلى القدس« بالمشاركة في معمل روتردام 
٢٠٢٣. وأعطت شركة »ذا سل« ثاث جوائز ألفام 
مرحلة ما بعد اإلنتاج، األولى تشمل حزمة DCP كاملة 
بقيمة ٨ آالف دوالر أميركي لمشروع »عصابات«، 
وتشمل الثانية والثالثة حزمة ترويجية كاملة بقيمة ١٢ 
ألف دوالر، لمشروعي »كيان« و»المرهقون«.وكاالت

اتجهت أنظار عشاق السينما مساء الثاثاء الماضي  
إلى لندن، حيث انطلقت عروض فيلم »أفاتار ٢«، 
الدوالرات  إيرادات بمليارات  الذي يؤمل أن يحقق 

ويعيد الحياة إلى الصاالت بعد الجائحة.
ويعول قطاع السينما على »أفاتار: ذي واي أوف 
ووتر« الذي أخرجه جيمس كامرون، وهو تتمة فيلمه 
السابق »أفاتار«، لتأكيد استمرار الشاشات الكبرى على 
قيد الحياة، بعد تراجعها أمام منصات البث التدفقي.

تتمكن  أن  على  المراهنة  أيضًا  الطموح  ويشمل 
التتمة التي تبدأ عروضها في الواليات المتحدة في 
١٦ ديسمبر وفي أنحاء أخرى من العالم، من تجاوز 
الجزء األول الذي ُيعتبر الفيلم األكثر تحقيقًا لإليرادات 
في العالم، وأن تفتح الطريق أمام والدة سلسلة أفام 
تحصد نجاحًا كبيراً على غرار  ظاهرة »ستار وورز« 

أو »حرب النجوم«.
وبعد ١٣ عامًا من »«أفاتار« األول الذي ناهزت 

مداخيله العالمية ٣ مليارات دوالر، تدور أحداث الجزء 
الجديد على النجم باندورا، على مسافة بعيدة جدًا 
من األرض، ضمن قصة خيال علمي ذات طابع بيئي.

وصور الفيلم، مثل سلفه، لُيعرض بتقنية األبعاد 
الثاثة، ويتضمن كّمية كبيرة من الصور الرقمية، ويمتد 
٣.١٢ ساعات. وأحيطت القصة بكتمان شديد، لكّن 
المعلومات تشير إلى أن قبيلة جديدة تظهر في الفيلم، 
تتألف من كائنات فضائية تعيش في بيئة بحرية، وأن 
الفيلم يضّم الناجين من الجزء األول، وهم جيك سالي 
»سام وروثينغتون«، ونيتيري »زوي سالدانا« وأبنائهما. 
وتنضم كيت وينسلت إلى فريق التمثيل بعد ربع قرن 

من فيلم »تيتانيك« الذي أكسبها شهرة كبيرة.
ويشّكل الفيلم تحديًا كبيراً لجيمس كامرون الذي 
ُيعتبر ملك شباك التذاكر العالمي با منازع، إذ حقق 
الرقم القياسي تلو اآلخر، بدءاً بـ »تيتانيك«، ثم الجزء 

األول من »أفاتار«.وكاالت

في كثير من األحيان تفسد العبارات والرموز 
التي يتم رسمها على الجدران المظهر الحضاري 
ــارات  ــذه العب ــون بعــض ه ــد تك ــة، وق للمدين
ــا  مســيئة وتنتهــك آداب الســلوك العامــة، وهن
يأتــي دور هــذا الروبــوت المتطــور الــذي يعمل 
علــى تغطيــة العبــارات واألشــياء غيــر المرغوبة 

علــى الجدران.
نظــام T.R.S. ٠٠١ هــو روبوت يمكنه تحليل 
جــدار مــا هندســيًا ولونيــًا، مــن خــال كاميرات 
الكشــف عــن األلــوان الموجــودة أمامــه، وهــو 
ــى تســجيل حجــم وموضــع العناصــر  ــادر عل ق
المختلفــة علــى الجــدار أو المبنى مثــل األبواب 
والنوافــذ والمزاريــب، وهــو قــادر أيضــًا علــى 
اكتشــاف ألــوان الجــدار، وهــو أمــر مهــم جــدًا 

للميزة الرئيسية األخرى للروبوت، حيث يمكنه 
اكتشــاف الكتابــات وتغطيتها بالطــاء، نظرًا ألن 

النظــام يشــتمل علــى طــاء وفوهــات رش.
الروبــوت قادر على اكتشــاف اللون األساســي 
ثــم مزج اللــون المطلوب للطــاء فوقه. ويمكن 
ــد  ــر واح ــى مت ــه حت ــع نفس ــوت أن يرف للروب
ويمكــن أن يصــل ارتفاعــه األقصى إلــى ٣ أمتار، 
وهــو مــا يكفــي لتغطيــة الطابــق األرضــي. كمــا 
أن لديــه مستشــعرات تقــارب حتــى يتمكن من 
ــن  ــات يتعي ــاك عقب ــت هن ــا إذا كان اكتشــاف م

ــه حلها. علي
ومثل الكثير من المكانس اآللية اآلن، للتحرك 
بشكل صحيح، يمتلك الروبوت عجات متعددة 

االتجاهات، بحسب موقع يانكو ديزاين.وكاالت

علماء الفلك يرصدون ثورانًا بركانيًا جليديًا هائاًل من أغرب مذنب في النظام الشمسي »البحر األحمر السينمائي« يتوج الفائزين بجوائز سوقه

لندن تحتضن العرض العالمي األول لفيلم »أفاتار 2« روبوت يحدد العبارات غير المرغوبة على الجدران ويغطيها بالطالء

أنهى علماء معهد الكيمياء الحيوية العضوية 
التابع ألكاديمية العلوم الروسية مراحل االختبار 

قبل السريري لدواء جديد لعاج الخرف.
ووفقا للباحثين، يتميز هذا الدواء الذي أطلق 
عليه اسم »كوغنيران« عن األدوية المستخدمة 
أسس جديدة. هذا  على  يعتمد  بكونه  حاليا، 
الدواء يحتوي على جزيء ببتيد صغير، وهو أحد 
مكونات البروتين البشري Lynx١ الذي يحفز 
)المستقبات(،  الدماغ  في  العصبية  النهايات 
والتي تتعرف على النيكوتين وبالتالي تحسن 

الوظائف اإلدراكية.
ويقول زاخار شنكاريوف، مدير مختبر الهندسة 
الحيوية لألدوية المضادة للسرطان ومعدالت 
تنشيط  »عند  بالمعهد:  االصطناعية  األعصاب 
هذه المستقبات، لكي تنفتح وتحمل المزيد من 
األيونات، فإنها تزيد من فعالية عمليات النقل 
العصبي وتكوين الذاكرة في القشرة الدماغية 
ومناطق الدماغ األخرى، وبتالي تحسن الوظائف 

الذهنية«.
ويضيف موضحا، غالبا ما ترتبط االضطرابات 
الفكرية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض 
مستقبات  عمل  باضطراب  العصبي  التنكس 
مرض  حالة  في  فمثا،   .7-alpha النيكوتين 
الزهايمر، تتراكم لويحات األميلود في الخايا 
العصبية. وهذه اللويحات تتفاعل مع المستقبات 
وتثبط عملها، ما يعيق انتقال النبضات العصبية 

ويسبب الخرف.
ولكن بعد أن أكتشف الباحثون بروتينًا لدى 
النيكوتين،  مستقبات  تنشيط  يمكنه  اإلنسان 
العضوية  الحيوية  الكيمياء  معهد  علماء  فصل 
الجزء المسؤول عن هذه العملية منه.وكاالت

ــارز  ــو بيتشــولي، المصمــم الب ــر باول انضــم بيي
فــي دار فالنتينــو لألزيــاء، والعارضــة بيــا حديــد 
للفائزيــن بجوائــز الموضــة التــي ُأعلنــت فــي لندن 

اإلثنيــن الماضــي.
ــة  ــي للعام ــر اإلبداع ــولي المدي ــل بيتش وحص
ــام  ــم الع ــزة مصم ــى جائ ــرة، عل ــة الفاخ اإليطالي
ــاء  ــت عارضــة األزي ــل الســنوي. وحصل ــي الحف ف

ــام. ــى لقــب عارضــة الع ــد، عل ــا حدي بي
قال بيتشــولي في مقابلة على الســجادة الحمراء 
ــة  ــي، للموض ــبة ل ــز: »بالنس ــان الجوائ ــل إع قب
مســؤولية، أشــعر أن لــي صوتــا وأريــد اســتخدامه 

حتــى لمــن ليــس لديهــم صــوت«.
وكان من بين الفائزين اآلخرين إيفون شــوينار، 
مؤســس عامــة باتاغونيــا للمابــس الجاهــزة الذي 
حصــل على جائزة اإلنجاز، الذي أعلن في ســبتمبر 
ــتخدام  ــدوق الس ــى صن ــركته إل ــيتبرع بش ــه س إن

أرباحهــا فــي جهــود مكافحــة تغيــر المناخ.
وفــازت عامــة »بربــري« بجائــزة أفضــل تجربة 
فــي عالــم ميتافيــرس واأللعــاب القتحامهــا العالــم 

االفتراضي.وكاالت

يمكنك رؤية هذه الظاهرة الرائعة بالعين المجردة، 
لكنك ستحتاج إلى ضبط المنبه الخاص بك بشكل دقيق، 
إذ سيختفي المريخ بشكل كامل خلف القمر في الساعات 
األولى من صباح اليوم  الخميس المقبل، وهي ظاهرة 
ُتعرف باسم »االحتجاب«، حسب صحيفة »ذا غارديان« 

البريطانية.
وسيظهر المريخ باتجاه الغرب من لندن في الساعة 
٤.٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، وطوال مساء اليوم السابق 
للظاهرة، )األربعاء المقبل(، سيقترب القمر من المريخ 
في سماء الليل، وفي نحو الساعة ٤.5٨ صباح الخميس 
بتوقيت غرينتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي 
للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد نحو ساعة من خلف 

الطرف الشرقي.
وقد يختلف التوقيت في جميع أنحاء المملكة المتحدة 
الشخص  فيه  يوجد  الذي  المكان  دقائق، حسب  لعدة 
بالضبط، ولكن على نطاق أوسع، سيكون االختفاء مرئيًا 
عبر شمال أوروبا وغريناند وأميركا الشمالية، كما سُيشاهد 
في شمال أفريقيا أيضًا. ولمشاهدة هذه الظاهرة بالعين 
عبر  المحلي  توقيتها  البحث عن  بّد من  فا  المجردة، 
اإلنترنت، ألنها قد تختلف حسب البلد، وسيكون المريخ 
في أفضل صورة له بعد أن َمر بالقرب من األرض في ١ 
ديسمبر الحالي، وسيكون الخميس المقبل عكس الشمس 
من  ممكن  قدر  أكبر  سيعكس  وبالتالي  مباشر،  بشكل 

الضوء.وكاالت

توصل فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا إيرفين 
في الواليات المتحدة إلى أن إزالة أهداب النواة 
المخططية داخل المخ تؤثر على قدرة اإلنسان 
األمور، حسب  الزمن والحكم على  إدراك  على 

وكالة األنباء األلمانية.
يفتح االكتشاف الباب على مصراعيه أمام التوصل 
إلى وسائل جديدة لعاج بعض األمراض العقلية 
والعصبية مثل الفصام والشلل الرعاش والتوحد. 
وتختص النواة المخططية بمعالجة البيانات الخاصة 

بالبيئة المحيطة وتنسيق ردود الفعل الحركية.
وترتبط كثير من األمراض النفسية بعدم قدرة 
المريض على التوافق مع متغيرات البيئة المحيطة 
أو تحديد ردود الفعل التي يتعين القيام بها في 

مواجهة هذه المتغيرات.
وكشفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية 
»مولكيوالر نيوروبيولوجي« أول الدالئل على أن 
إزالة أهداب النواة المخططية تعطل قدرة المخ 

على ادراك الزمن.
ويقول فريق الدراسة إن النواة المخططية تقوم 
بدور الساعة المركزية للجسم، وتضطلع بدور رئيسي 
في أداء بعض الوظائف مثل تنسيق الحركة والتعلم 
واتخاذ القرارات، فضا عن تنشيط الذاكرة واالنتباه، 
وأضافوا أن األهداب تبرز مثل الهوائيات خارج 
النواة المخططية، وتقوم باستشعار وبث اإلشارات 
الكهربائية من أجل إصدار ردود الفعل المناسبة.

األهداب  باستئصال  قاموا  الباحثون قد  وكان 
من النواة المخططية لدى بعض فئران التجارب 
عن طريق تقنية جديدة للتحكم الوراثي، وتبين 
أن الفئران الخاضعة للتجربة فقدت القدرة على 
اكتساب مهارات حركية جديدة، وتأخرت لديها 
القدرة على اتخاذ القرار مع ظهور أنماط أنشطة 
لدى هذه  تراجعت  كما  لديها.  متكررة  حركية 
الفئران إمكانيات استرجاع المعلومات بشأن الموقع 

والوضع المكاني.وكاالت

دواء روسي لعالج الخرف جاهز 
لالختبارات السريرية

»بيتشولي« و»بيال حديد« على رأس 
الفائزين بجوائز الموضة في لندن

المـريخ يختفـي  الخميس المقـبـل   
خـلـف القمــــر

باحثون يتوصلون للجزء المسؤول 
عن إدراك الزمن داخل المخ

أصبحت تمارين التنفس العميق ظاهرة يتعامل 
معهــا الجميــع بعــد ظهــور كورونــا للتخفيــف مــن 
المــرض، لكــن خــال الســنوات الثــاث الماضيــة 
ارتفعــت مســتويات التوتــر لــدى النــاس إلــى أعلى 
مــن أي وقــت مضــى، ومــن غير المرجــح أن يتغير 
هــذا الوضــع قريبــًا، وذلــك مــع بــدء عــودة العديد 

مــن الموظفيــن إلــى العمــل مــن المكاتــب مع كل 
الضغــوط المصاحبــة واالســتمرار فــي التعامــل مــع 
حالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي، يحتــاج هــؤالء الى 
التهدئــة. ولكــن لحســن الحــظ، لدينــا أداة يمكــن 
اســتخدامها دائمــًا والتــي يمكــن أن تســاعدنا علــى 
التهدئة: أنفاســنا، حســب وكالة )تريبيون(.وكاالت

التنفــس العمــيـق للتعــــامــل مـــع المـــواقـف العصـــيـبة

نجح فريق بحثي دولي يضم باحثين من جامعتي شيفيلد وبرادفورد في 
إنتاج عدسة الصقة  في  بالهند،  للعيون  براساد«  في  بريطانيا، ومعهد »إل 
ذكية، يمكن استخدامها الختبار التهابات العين بطريقة سريعة وغير جراحية.

وحاليًا، يتم اكتشاف البكتيريا أو الفطريات الموجودة في عدوى العين، 
عبر عملية جراحية يتم فيها »كشط« عين المريض تحت التخدير للحصول 
بينما  المجهر،  العينة لمدة يومين قبل دراستها تحت  ُتزرع  على عينة، ثم 
يتيح االختبار الجديد، الذي تم اإلعان عنه في تقرير نشره االثنين الماضي، 
موقع جامعة شيفيلد، ارتداء المريض للعدسة الخاصة لمدة ساعة، حيث يمكن 
لهذه العدسة اكتشاف الفطريات، ليتم تحديد النتائج بعد ذلك بوقت قصير.

ويقول ستيفن ريمر، أستاذ الكيمياء بجامعة برادفورد، والباحث المشارك 
بالدراسة، في التقرير الذي نشره الموقع اإللكتروني لجامعة شيفيلد: »لقد 
أنتجنا هيدروجيل ذكيًا يمكنه اكتشاف نوعين من البكتيريا والفطريات، وهو 
مصنوع من مواد مشابهة لتلك المستخدمة في صنع العدسات الاصقة، التي 
الدقيقة  الحية  الكائنات  به  تلتصق  العين، حيث  بأمان على  تطبيقها  يمكن 

ويمكن بعد ذلك تحليلها«.وكاالت

عـدســات ذكـية للكشـف عن التهـابات العـين
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