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تبادال وجهات النظر بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك

محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس سيراليون
±±±

±±±

استعراض جوانب التعاون
وأهمية تنميتها بما يعزز
المصالح المتبادلة للبلدين

مناقشة االستفادة من مبادرات
وخبرات الدول المشاركة في
«إكسبو  2020دبي»

±±±

±±±

بحث عالقات البلدين في المجاالت
االستثمارية واالقتصادية
والتجارية والتنموية

إقامة الشراكات بين الدول
بما يعود بالخير على شعوبها
ويدعم مسارات التنمية

±±±

±±±

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد
األعلــى للقــوات المســلحة أمس األحــد فخامة
جوليــوس مادا بيــو رئيس جمهورية ســيراليون
الصديقة.
ورحــب ســموه بالرئيــس الضيــف متمنيـاً له
طيــب اإلقامــة فــي دولــة اإلمــارات ..ونقــل
إليــه تحيــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة

وتنــاول اللقــاء معرض «إكســبو  ٢٠٢٠دبي»
وأهميــة االســتفادة مــن مبــادرات الــدول
المشــاركة وخبراتهــا فــي مجــاالت اســتدامة
الموارد بجانب الفرص والمنصات التي يقدمها
إلقامــة الشــراكات بيــن دول العالــم وتعزيــز
العمــل المشــترك بينهــا بمــا يعــود بالخير على
شــعوبها ويدعــم مســارات التنميــة المســتدامة
والتقــدم والرخــاء .ص«»٢

محمد بن زايد خالل استقباله جوليوس مادا بيو
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» وتمنياتــه لجمهوريــة ســيراليون وشــعبها
الصديــق بمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
وبحث ســموه ورئيس سيراليون  -خال اللقاء

الــذي جــرى فــي قصــر الشــاطئ  -عاقــات
الصداقــة ومختلف جوانــب التعاون خاصة في
المجــاالت االســتثمارية واالقتصاديــة والتجارية
والتنمويــة وأهميــة تنميتهــا وتنويعها بما يعزز

المصالــح المتبادلــة للبلدين.
كمــا تبــادل الجانبــان وجهــات النظــر بشــأن
عــدد من القضايا والموضوعــات ذات االهتمام
المشترك.

من أجل بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة

ردود فعل واسعة لزيارة خالد بن محمد بن زايد لمنتخب
الجوجيتسو ومكاسب كبيرة في بطولة التحدي

اإلمارات تؤكد خالل جلسة لمجلس األمن الدولي أهمية
التعايش السلمي والتسامح من أجل السالم

أكــدت دولــة اإلمــارات فــي بيــان أمــام المناقشــة
المفتوحــة لمجلــس األمــن الدولــي حــول «بنــاء الســام
والحفــاظ علــى الســام» ،والتي ترأســها فخامــة أوهورو
كينياتــا ،رئيــس جمهورية كينيــا ..أهمية تعزيــز التعايش

الســلمي والتســامح للنهــوض بمجتمعــات ُيثريهــا التنــوع
ويعمهــا الســام.
ُ
وأشــارت دولــة اإلمــارات فــي بيانهــا إلــى المبــادرات
التــي أطلقتهــا بهــدف ترســيخ أســس التعايش والتســامح

والوئــام بيــن المجتمعات والثقافات واألديــان المختلفة،
ســواء محلي ـاً أو إقليمي ـاً أو دولي ـاً ،الفتــة إلــى تجربتهــا
الناجحة في اســتضافة أكثر من  ٢٠٠جنسية ،ومجتمعات
دينيــة متعــددة فــي بيئة يعمها الســام واألمــن .ص«»٣

بعد أيام من إتاحة مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ الدفعة األولى من البيانات العلمية

صور التقطها «مسبار األمل» للمريخ تزين فضاء «تويتر»
قــام باحثــون وهــواة لعلــوم الفضــاء
مــن مختلــف دول العالــم بتنزيــل صــور
متعــددة األطيــاف عاليــة الدقــة ونشــرها
عبــر حســاباتهم علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي «تويتــر» وذلــك بعــد أيــام
مــن إتاحــة مشــروع اإلمارات الستكشــاف
المريخ «مسبار األمل» الدفعة األولى من
البيانــات العلميــة التــي جمعهــا المســبار.
وزينــت الصــور التــي التقطهــا مســبار
األمــل فضــاء تويتر وســط إقبــال من هواة
الفضــاء والمهتميــن باستكشــاف الكواكب
علــى مشــاركتها والتعليــق عليها.
كان مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ
«مســبار األمــل» قــد نشــر مطلــع أكتوبــر
الجــاري دفعــة مــن البيانــات التــي جمعها
المســبار في الفترة الممتدة بين  9فبراير
و ٢٢مايو  ٢٠٢١وتضم صوراً فريدة للمريخ
ترصــد ماحظــات غيــر مســبوقة حــول
ســلوك غــازات الغــاف الجــوي للكوكــب
األحمــر والتفاعــات التــي تحــدث بينهــا.
وفــي األيــام العشــرة األولــى مــن إتاحــة
البيانــات للمجتمــع العلمــي العالمــي
والجمهــور عبــر مركــز البيانــات ضمــن
الموقــع اإللكترونــي للمشــروع جــرى
تنزيــل مــا يقــارب  ٢تيرابايــت منهــا ١.٥
تيرابايــت مــن بيانــات كاميرا االستكشــاف
التــي يحملها المســبار علــى متنه .ص«»٤

CMY

التقــى معالــي الدكتــور ثانــي بن أحمد
الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة،
وفــداً تجاريـاً تركيـاً ،على هامــش فعاليات
معرض «إكســبو  ٢٠٢٠دبي» ،وبحثا ســبل
تعزيــز التعــاون االقتصــادي وتطويــر أطره
في كافة المجاالت ذات االهتمام المشترك
لدعــم األجنــدات التنمويــة التــي يقودهــا

البلــدان وتحقيق المصالح المشــتركة.
جاء ذلك بحضور سعادة جمعة الكيت،
وكيــل الــوزارة المســاعد لقطــاع التجــارة
الدوليــة فــي وزارة االقتصــاد ،وســعادة
حميــد بــن محمــد بن ســالم ،األميــن العام
التحــاد غــرف التجارة والصناعة ،وحســين
سجواني ،رئيس مجلس إدارة شركة داماك

العقارية ،رئيس الجانب اإلماراتي لمجلس
األعمــال اإلماراتــي التركــي ،وتوفيــق أوز،
رئيــس الجانــب التركــي لمجلــس األعمــال
اإلماراتي التركي ،رئيس الوفد ،إلى جانب
عدد مــن المســؤولين الحكوميين وممثلي
القطــاع الخــاص والشــركات االســتثمارية
مــن البلدين .ص«»٢٥

جرعات لقاح «كوفيد »19المقدمة في اإلمارات تصل  20.7مليون
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن
تقديــم  ١٥6١6جرعة من لقاح «كوفيد»١9
خال الســاعات الـ  ٢٤الماضية ،وبذلك يبلغ
مجمــوع الجرعــات التــي تــم تقديمهــا حتى

أمس األحد  ٢٠٧٠١٨9٨جرعة ومعدل توزيع
اللقاح  ٢٠9.٣١جرعة لكل  ١٠٠شخص.
يأتــي ذلــك تماشــياً مــع خطــة الــوزارة
لتوفيــر لقــاح «كوفيــد »١9وســعياً إلــى

الوصــول إلــى المناعــة المكتســبة الناتجــة
عــن التطعيــم والتــي ستســاعد فــي تقليــل
أعــداد الحــاالت والســيطرة علــى فيــروس
«كوفيــد .»١9ص«»6

«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة قيد الدعوى التفاعلي
باستخدام الذكاء االصطناعي
المجموعة المتنوعة من الصور تحدث صدى واسعاً حول
مهمة اإلمارات الستكشاف المريخ
األشــخاص ويمنعــون وصــول المســاعدات
اإلنســانية والخدمــات األساســية إلــى ٣٥
ألــف مــن ســكان مديريــة العبديــة فــي
محافظــة مــأرب .وأضــاف المتحــدث أن
هجــوم الحوثييــن اإلرهابييــن علــى مأرب
زاد مــن ســوء الوضــع اإلنســاني المتــردي
بالفعــل فــي اليمــن وتســبب فــي نــزوح
المزيــد مــن المدنييــن .ص«»٢٠

واشنطن ترحب بخارطة الطريق السودانية
لحماية التحول الديمقراطي
صــرح وزير الخارجية األمريكي ،أنتوني
بلينكن ،أمس األحد ،إن الواليات المتحدة
ترحــب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس
الوزراء السوداني عبداهلل حمدوك لـ«حماية
التحول الديمقراطي» في باده.
وأضــاف بلينكن ،أن الواليــات المتحدة
«تحــث جميــع األطــراف المعنيــة علــى
اتخــاذ خطــوات فوريــة وملموســة للوفــاء
بالمعاييــر الرئيســية لإلعــان الدســتوري».
وكان حمــدوك أعلــن أنــه «وضــع

اإلمـارات وتركيـا تبحثـان تعـزيـز التعاون االقتـصادي

 15٦1٦جرعة منها خالل  ٢4ساعة

أمريكا تدين تصعيد الحوثيين في مأرب اليمنية
أدانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة
التصعيــد العســكري لمليشــيا الحوثــي
اإلرهابيــة حــول محافظــة مــأرب شــرقي
اليمن ،مشيرة إلى أن ذلك يظهر استخفافاً
صارخ ـاً بســامة المدنييــن.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية
األمريكيــة نيــد برايــس فــي بيــان ،إن
الحوثييــن اإلرهابييــن يعيقــون حركــة

حققــت بطولــة التحــدي للجوجيتســو
نجاحـاً كبيــراً خــال اليوميــن الماضييــن،
وأظهرت العديد من المؤشرات اإليجابية
التــي تدعو للتفــاؤل برياضة الجوجيتســو
فــي الدولــة ،خاصــة أن مــن شــاركوا فيها
هــم البراعــم والناشــئين والناشــئات فــي
المراحــل الســنية مــن  ٤إلى  ١٥ســنة.

وتواكبــت تلــك المؤشــرات اإليجابيــة
والنجاحــات التــي حققتهــا البطولــة مــع
زيــارة ســمو الشــيخ خالــد بــن محمد بن
زايــد آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيذي
إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكنــب أبوظبــي
التنفيــذي التــي ســبقت البطولــة بيــوم
واحــد .ص«»٢

خريطــة طريــق مــع األطــراف السياســية
إلنهــاء األزمــة» ،مشــدداً علــى أن «خفض
التصعيــد والحــوار همــا الطريــق الوحيــد
للخــروج مــن األزمــة».
وشــدد رئيس الوزراء السوداني على أن
ســلطات باده لن تتهاون أمام «محاوالت
إجهــاض الفتــرة االنتقاليــة عبــر االنقابات
أو التخريــب» ،الفتـاً إلــى أنــه اجتمــع مــع
كل األطــراف فــي الفتــرة الماضيــة بغرض
معالجة الخافات .ص«»٢٠

أطلــق ســعادة المستشــار يوســف ســعيد
العبــري ،وكيــل دائــرة القضــاء فــي أبوظبي،
خدمــة قيــد الدعــوى التفاعلــي فــي محاكــم
أبوظبــي ،والتــي تعــد األولى مــن نوعها على

مســتوى العالــم لتمكيــن المتعاملين من قيد
الدعاوى من دون الحاجة إلى اإللمام الكامل
بالقوانيــن واإلجــراءات القضائيــة المتبعــة،
وذلك اعتماداً على تقنيات الذكاء االصطناعي،

بمــا يتيــح إتمــام المعاملة من خــال التفاعل
مــع الخدمــة الرقميــة وتزويدهــا بالمعطيات
لتحديــد نــوع الدعــوى والمحكمــة المختصة
وموعد الجلسة األولى لنظر القضية .ص«»٢

 10قتـلى بسبـب األمطــار الغــزيرة بكيــراال الهنــدية
لقــي مــا ال يقــل عــن  ١٠أشــخاص حتفهم
بعــد أن هطلــت أمطــار غزيــرة فــي واليــة
كيــراال الهنديــة مســببة انهيــارات أرضيــة
وفيضانــات.
ودفعــت األمطار الغزيرة ســلطات الوالية
إلــى طلــب مســاعدة الجيــش الهنــدي فــي
عمليــات اإلنقــاذ واإلغاثــة.
وذكــرت إذاعــة أول إنديا راديو الحكومية
أن عشــرة أشــخاص لقوا حتفهم ،ومازال ١١
آخــرون فــي عــداد المفقودين فــي منطقتي
إدوكــي وكوتايــام األكثــر تضــرراً .ومــن بيــن
المفقودين خمســة أطفال.
وتراجعت شدة هطول األمطار في معظم
أنحاء والية كيراال أمس بعد أستمرار هطول
األمطار طوال الليل.
ونقلــت صحيفــة هندوســتان تايمــز عــن
رئيــس وزراء الواليــة بينــاراي فيجايان قوله:
«الوضــع خطيــر حقــاً فــي بعــض مناطــق
الواليــة ،وســوف نفعل كل ما بوســعنا إلنقاذ
األرواح ،لقــد طلبنــا المســاعدة مــن الجيــش
والبحريــة وســاح الجــو .تم إعــداد مخيمات
اإلغاثــة فــي المناطــق» .ص«»٢٢

جانب من آثار الفيضانات
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تبادال وجهات النظر بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك

محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس سيراليون
 ¢استعراض مختلف جوانب التعاون وأهمية تنميتها
بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين
 ¢مناقشة أهمية االستفادة من مبادرات وخبرات الدول
المشاركة في «إكسبو  2020دبي»

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمد
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة أمس
األحــد فخامــة جوليــوس مــادا بيــو رئيــس
جمهوريــة ســيراليون الصديقة.
ورحب ســموه بالرئيــس الضيف متمنياً
له طيب اإلقامة في دولة اإلمارات ..ونقل
إليــه تحيات صاحب الســمو الشــيخ خليفة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة «حفظه
اهلل» وتمنياته لجمهورية سيراليون وشعبها
الصديــق مزيــداً مــن التقــدم واالزدهــار.
وبحــث ســموه ورئيــس ســيراليون  -خالل
اللقــاء الــذي جــرى فــي قصــر الشــاطئ
 عالقــات الصداقــة ومختلــف جوانــبالتعــاون خاصــة في المجاالت االســتثمارية

واالقتصاديــة والتجاريــة والتنموية وأهمية
تنميتهــا وتنويعهــا بمــا يعــزز المصالــح
المتبادلــة للبلديــن.
كمــا تبــادل الجانبــان وجهــات النظــر
بشــأن عــدد مــن القضايــا والموضوعــات
ذات االهتمــام المشــترك.
وتنــاول اللقــاء معــرض «إكســبو ٢٠٢٠
دبــي» وأهميــة االســتفادة مــن مبــادرات
الــدول المشــاركة وخبراتهــا فــي مجــاالت
استدامة الموارد بجانب الفرص والمنصات
التــي يقدمهــا إلقامــة الشــراكات بين دول
العالــم وتعزيــز العمــل المشــترك بينهــا
بمــا يعــود بالخيــر علــى شــعوبها ويدعــم
مســارات التنميــة المســتدامة والتقــدم
والرخــاء .وام

شما بنت محمد تطلع على التجارب
المعرفية في جامعة أمستردام

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع جوليوس مادا بيو

البطولة حققت نجاحاً كبيراً وأظهرت العديد من المؤشرات اإليجابية

ردود فعل واسعة لزيارة خالد بن محمد بن زايد لمنتخب
الجوجيتسو ومكاسب كبيرة في بطولة التحدي

عبدالمنعم الهاشمي :دافع وحافز لالعبين قبل بطولتي العالم وعالمية المحترفين
رامون ليموس :العبو المنتخب تعاهدوا على بذل أقصى جهد لصعود منصات التتويج
محمد السويدي :زيارة غالية وهدية ال تقدر بثمن في توقيت مهم للغاية
اطلعت الشيخة شما بنت محمد بن خالد
آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات
الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية
والتعليمية خالل زيارتها لجامعة أمستردام
على التجارب المعرفية المتميزة بالجامعة
وتاريخها الذي يعود لعام  ١6٣٢ميالدية حيث
تعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم.
تأتي زيارة الشيخة شما بنت محمد بن
خالد آل نهيان تلبية لدعوة تلقتها من جامعة
أمستردام وفي إطار تعزيز التعاون المشترك
بين الجامعة ومؤسسات الشيخ محمد بن
خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.
وكان في استقبال الشيخة شما بنت محمد
بن خالد آل نهيان الدكتور «جيرارد نيجستن»
مدير المكتبات بالجامعة الذي أدار جولة
لها بين أركان المكتبة والتي تقدم خدماتها
المعرفية والبحثية للطالب وأعضاء هيئة
التدريس والباحثين .
وتم عقد لقاء حواري بين الشيخة شما
بنت محمد بن خالد آل نهيان والحضور
حول أهمية دور المكتبة المحوري في بناء
ثقافة المجتمع وتنمية عقول الطالب منذ
المراحل التعليمية األولى.
وأشارت الشيخة شما بنت محمد بن
خالد آل نهيان إلى التجربة اإلماراتية في
تنمية العالقة المستدامة بين الكتاب والطفل

وبناء جسر بين القراءة واإلنسان من خالل
ما أحدثه عام القراءة من أثر في تنمية تلك
العالقة وتحدثت عن تجربة مؤسسات الشيخ
محمد بن خالد آل نهيان الثقافية الرائدة
في مجال القراءة والمعرفة ومنها مكتبة
أجيال المستقبل والمكتبة المتنقلة اللتان
تعمالن على تنمية القراءة منذ الطفولة وحتى
الجامعة وما بعدها ،وأوضحت رؤيتها حول
مستقبل المكتبات بشكلها الكالسيكي في
ضوء تطور التكنولوجيا والذكاء االصطناعي.
وتم بحث التعاون المشترك بين الجامعة
ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان
الثقافية والتعليمية من خالل تنفيذ دورات
تدريبية للمدرسين بين الجانبين أو عبر
منصات اإلجتماعات عبر شبكة اإلنترنت.
كما زارت الشيخة شما بنت محمد
بن خالد آل نهيان المعرض السنوي الذي
يقام بمقر الجامعة ويخصص لموضوع واحد
كل عام وخصص هذا العام عن المرأة في
الفن الحديث ويشمل الرسم واللوحات
والمنسوجات واألعمال المعدنية والرسوم
التوضيحية وأغلفة الكتب لألدب النسوي.
وفي نهاية الجولة تلقت الشيخة شما بنت
محمد بن خالد آل نهيان من الدكتور جيرارد
هدية تذكارية من مكتبة الجامعة وهي عبارة
عن مجموعة من كتب التاريخ المهمة .وام

زكي نسيبة :جامعة اإلمارات تواكب استراتيجية الدولة في التحول الرقمي
العين  -الوطن
تشــارك جامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي «أســبوع جيتكــس للتقنية»
الــذي يعقــد فــي مركــز دبــي التجــاري
العالمي ويستمر حتى  ٢١أكتوبر الجاري،
بعــرض أحــدث ابتكاراتهــا التقنيــة فــي
مجــاالت الــذكاء االصطناعــي والتطبيقات
الذكيــة ،مــن خــالل عــدة مشــاريع طالبية
وخدميــة قدمتهــا كليــة تقنيــة المعلومات
وقطــاع تقنيــة المعلومــات بالجامعــة.
وأكــد معالــي زكــي أنــور نســيبة،
المستشــار الثقافي لصاحب الســمو رئيس
الدولــة  -الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات
العربيــة المتحــدة علــى أهميــة مشــاركة
الجامعة في هذا الحدث الهام الذي يعتبر
أكبــر معرض للتقنية فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا وجنوب آســيا.
وذكــر معاليــه أن حضور جامعــة اإلمارات
العربية المتحدة فعاليات «أسبوع جيتكس
للتقنيــة» يعتبــر فرصة فريدة الســتعراض
البنيــة الرقميــة والخدمــات الذكية وتقنية
المعلومــات التــي تتمتــع بهــا الجامعــة
واالطــالع علــى أحــدث التجــارب المحلية
واإلقليميــة والعالميــة فــي هــذا المجــال
لتعزيــز مكانــة جامعــة االمــارات الرائــدة
فــي مجــال التحــول الرقمي.
وأكــد معاليــه أن جامعــة اإلمــارات
باعتبارهــا جامعــة المســتقبل تواكــب
اســتراتيجية دولــة اإلمــارات فــي التحــول
الرقمــي ،وتعمــل علــى تطويــر المواهــب
اإلبداعية والعقول من خالل االستثمار في
تكنولوجيا المســتقبل والحلــول الرقمية .
يذكــر أن جامعة اإلمارات تشــارك هذا
العــام بعــدة مشــاريع رائــدة منهــا «نظام
المواعيــد الذكي للرعايــة الصحية» ،وهو
تطبيــق ذكــي إلدارة قوائــم االنتظــار مــن
شــأنه توفيــر وقــت األشــخاص وتقليــل
اإلزعاج والمســاهمة في تجنــب االزدحام
وتحســين الكفــاءة فــي الوصــول إلــى
الخدمات المقدمة ،فيمكن للمرضى حجز
مواعيدهــم أو حجــز التذاكــر اإللكترونيــة
باســتخدام هــذا التطبيق.
وتعــرض طالبــات مــن كليــة تقنيــة
المعلومات «نظام ذكاء اصطناعي للتباعد
االجتماعي يســتخدم مستشعرات حرارية

للحفاظ على خصوصية المســتخدم» وهو
تطبيــق يقــدم حلــول لتســهيل الروتيــن
اليومــي مثــل الذهــاب إلــى المدرســة
والعمــل والســفر مع االلتــزام بالمبــادئ
التوجيهيــة للتباعــد االجتماعــي والتعامــل
مــع وجــود حــاالت «كوفيــد »١9أو أي
وبــاء آخــر .وهــو نظــام قائــم على شــبكة
مستشــعر السلكي للمســافات االجتماعية
محمــي بالخصوصية فــي األماكن المغلقة
باستخدام مستشعر األشعة تحت الحمراء
منخفــض الدقــة ،لضمــان تنفيــذ التباعــد
االجتماعــي دائمـاً.
فيمــا يشــارك قطــاع تقنيــة
المعلومات بالجامعــة بثالثــة مشــاريع
تدعــم التحــول الرقمي وتســهيل إجراءات
الخدمات ،ووصولهــا إلــى كافــة أســرة
الجامعــة :ففــي عــام  ٢٠٢٠دشــن القطــاع
«فصــل المســتقبل» وهــو أول قاعــة
محاضــرات ذكيــة تعنــى بتقنيــات الــذكاء
االصطناعــي ومتطلبــات الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،وذلــك بالتعــاون مــع شــركة
سيســكو العالميــة .ويســتعرض القطــاع
فــي جنــاح الجامعــة بجيتكس «المســاعد
االفتراضي» وهو تطبيق يساعد المتعاملين
فــي جامعــة االمــارات فــي البحــث عــن
المعلومات بطريقة سهلة من خالل الذكاء
االصطناعــي ،فيقوم باإلجابة على األســئلة
المتعلقــة بالجامعــة بدقــة عاليــة ،أيضــا
قــدم القطــاع للجمهــور «تطبيــق جامعــة
اإلمــارات» الــذي يســمح ألعضــاء مجتمــع
الجامعــة والجمهــور علــى البقــاء باتصــال
مــع أنظمــة الجامعــة ووخدماتهــا.

حققت بطولة التحدي للجوجيتسو
نجاحاً كبيراً خالل اليومين الماضيين،
وأظهرت العديد من المؤشرات
اإليجابية التي تدعو للتفاؤل برياضة
الجوجيتسو في الدولة ،خاصة أن من
شاركوا فيها هم البراعم والناشئين
والناشئات في المراحل السنية من
 ٤إلى  ١٥سنة.
وتواكبت تلك المؤشرات اإليجابية
والنجاحات التي حققتها البطولة مع
زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن
زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي
أبوظبي
إلمارة أبوظبي رئيس مكنب
¢
التنفيذي التي سبقت البطولة بيوم
واحد ،حيث التقى سموه العبي
وأكد سعادة عبدالمنعم الهاشمي
والعبات المنتخب الوطني في
رئيس اإلتحادين اآلسيوي واإلماراتي
معسكر إعدادهم للمشاركة في
النائب األول لرئيس االتحاد الدولي
بطولة العالم ،وبطولة أبوظبي
أن زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد
العالمية للمحترفين في نوفمبر
بن زايد آل نهيان للمنتخب الوطني
المقبل.
في جوجيتسو أرينا دافع وحافز
وقد حظيت زيارة سمو الشيخ
لكل الالعبين من أجل تحقيق نتائج
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
طيبة في التحديات المقبلة ،وأبرزها
للمنتخب في جوجيتسو أرينا
بطولتي العالم وأبوظبي العالمية،
بردود فعل واسعة سواء
وأنها ساهمت كذلك في
على مستوى الحضور
الشكيلي:
حمدة
تحفيز الجماهير وأولياء
الجماهيري في بطولة
التحدي للبراعم دعم معنوي كبير يعزز األمور على الحضور
ومتابعة المنافسات
والناشئين حيث
في بطولة التحدي،
امتألت المدرجات شعورنا بالمسؤولية
التي حققت نجاحاً
بالجماهير وأولياء
تجاه الوطن
كبيراً على مستوى
الالعبين
أمور
القوية،
المنافسات
والالعبات ،الذين أبدوا
والتنظيم االحترافي ،والتفاعل
تفاع ًال مثيراً مع النزاالت على
الجماهيري بالمدرجات مع نزاالت
األبسطة المختلفة لمؤازرة وتشجيع
الالعبين الصغار ،مشيراً إلى أن رياضة
أبنائهم وبناتهم في المنافسات ،أو
اإلمارات محظوظة بدعم قادتها
على مستوى المنافسات التي جاءت
وشيوخها الذي يعتبر حجر الزاوية في
قوية بين المواهب والبراعم لتؤكد
تحقيق اإلنجازات على كل المحافل.
أن مستقبل رياضة الجوجيتسو في
وقال الهاشمي »:لدينا استراتيجية
الدولة بخير ،وأن استراتيجية االتحاد
تطوير مستدامة تقوم على توسيع
الهادفة للوصول إلى الرقم واحد
قاعدة ممارسة اللعبة ،والكشف عن
عالميا تسير في اإلتجاه الصحيح،
المواهب في سن مبكرة ،وصقلها
أو على مستوى الحالة المعنوية
من خالل برامج تتوفر فيها أعلى
لالعبين والالعبات في المنتخب التي
معايير الجودة العالمية ،ومدربين
ارتفعت لتمثيل الدولة بأفضل صورة
هم األفضل في العالم ،ومسابقات
في اإلستحقاقات العالمية.

محمد بن زايد آل نهيان على
زيارته لنا ودعمه الكبير للمنتخب.
أما البطلة حمدة الشكيلي
صاحبة ذهبية آسيا في البطولة
اآلسيوية الخامسة األخيرة قالت
إن كل المعطيات التي تحيط
برياضة الجوجيتسو في الدولة
تقود إلى هدف واحد ونتيجة
واحدة ،وهي التميز واإلبداع
في تحقيق اإلنجازات ،وأن زيارة
سمو الشيخ خالد بن محمد بن
زايد آل نهيان للمنتخب جاءت
لتدعم مساعي اإلتحاد في توفير
أفضل بيئة للتدريب واإلعداد
لألبطال والبطالت ،وتعزز
المصنفين لوزنه « 69كجم» إنه فخور
الشعور بالمسؤولية لدى الالعبين
بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد
والالعبات لرفع علم الدولة في
بن زايد آل نهيان ،التي تعد هدية
المحفل العالمي ،وتمنح الالعبات
ال تقدر بثمن له ولكل زمالئه ،في
المزيد من الثقة بالنفس والقدرة
توقيت مهم للغاية ،والتي تركت
على تحقيق اإلنجازات وتمثيل
أثرا طيبا في نفوس الجهاز الفني
الدولة بأفضل صورة في كل
والالعبين ،وستكون دافعا كبيرا لهم
المحافل.
من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة،
وبدورها أكدت شما الكلباني
في البطوالت المقبلة ،والحرص
العبة المنتخب الوطني أن
على الوصول إلى
االستعدادات لبطولتي
التحدياتالرقم شما الكلباني:
واحد في كل
وأبوظبي
العالم
والعالمية.
القارية
العالمية تسير على
جهته قال عمر مفاجأة سارة أسعدتنا
من
قدم وساق ،وأن
العالم
بطل
الفضلي
من
المزيد
ومنحتنا
زيارة سمو الشيخ
في وزن  6٢كجم
خالد بن محمد
الثقة والتفاؤل
وأحد المصنفين
بن زايد آل نهيان
األوائل دولياً ،إن شيوخ
للمنتخب نهاية األسبوع
اإلمارات يمثلون القدوة
الماضي كانت مفاجأة سارة
والمثل لالعبين دائماً ،خاصة أنهم
أسعدت كل محبي الجوجيتسو
يحرصون على ممارسة الرياضة،
في الدولة ،وتركت أثرا طيبا لدى
والتميز فيها ،وال يدخرون أي جهد
منتخب السيدات ،ما يدفعهم
في دعم الالعبين واألبطال من
على اإلصرار والحماس لحصد
أبناء الوطن ،وتوفير أفضل بيئة
المراكز األولى ،وكذلك ساهمت
تنافسية لهم ،ومن هنا فإن أبناء
بالتأكيد في تحقيق المزيد من
اإلمارات من الالعبين والالعبات
النجاح اإلعالمي والجماهيري
عليهم مسؤولية كبرى في ترجمة
لبطولة التحدي التي أقيمت
هذا الدعم إلى إنجازات وتميز
يومي الجمعة والسبت وحققت
وإبداع على أرض الواقع ،ومن
مكاسب كبيرة تدعو لإلطمئنان
جهتنا فنحن نتقدم بكل الشكر
والتفاؤل لمستقبل الجوجيتسو
والتقدير لسمو الشيخ خالد بن
في الدولة .وام

عمر الفضلي :مهمتنا كالعبين ترجمة الدعم إلى إنجازات في كل المحافل
مستمرة على مدار العام ،وتعاون
وشراكة مع األندية والمدارس
بالدولة ،حتى أصبحت اإلمارات هي
المطور األول لرياضة الجوجيتسو
في العالم ،وصاحبة أفضل برامج
لنشر وتطوير اللعبة وصناعة األبطال
وتنظيم البطوالت االحترافية في
مختلف القارات».
من ناحيته أكد رامون ليموس
المدير الفني للمنتخب الوطني أن
العبي المنتخب حصلوا على دفعة
معنوية كبيرة من زيارة سمو الشيخ
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان،
وحديثه التحفيزي لهم ،وأن كلماته
وجدت صداها لديهم جميعا ،حيث
كان اإلصرار والعزيمة والتحدي هو
العنوان األبرز في تدريباتهم ،وأنهم
تعاهدوا جميعاً على بذل أقصى جهد
من أجل حصد الميداليات وتحقيق
اإلنجازات في كل البطوالت المقبلة،
وعلى رأسها بطولة العالم ،وبطولة
أبوظبي العالمية للمحترفين ،وبعدها
في دورة األلعاب الشاطئية العالمية
في الواليات المتحدة االمريكية،
ودورة األلعاب اآلسيوية في الصين.
وفي السياق نفسه قال البطل
اإلماراتي محمد السويدي صاحب
ذهبية العالم تحت  ٢١عاماً سنة
 ٢٠١9وصاحب ذهبية الشباب والكبار
في بطولة العالم ،وأحد أهم الالعبين

«الشؤون اإلسالمية» تبحث تعزيز التعاون مع وفد سنغالي

«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة قيد الدعوى التفاعلي باستخدام الذكاء االصطناعي

يوسف العبري خالل إطالق الخدمة
خالل اللقاء
بحث الدكتور محمد مطر سالم الكعبي
رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف والسيد باب أدام سيسي عمر،
رئيس مجلس اإلشراف على السلطة العليا
للوقف السنغالي ،والوفد المرافق له سبل
التعاون وتعزيز التواصل وتفعيل الشراكات.
وأكد الكعبي خالل استقباله للوفد
السنغالي ،بمقر الهيئة في أبو ظبي،
حرص القيادة الرشيدة على تفعيل مثل
هذه الزيارات ،وترسيخ أوجه التنسيق
بين الدول الصديقة والشقيقة ..مبديا
ًاستعداد الهيئة للتعاون المثمر في كل ما
من شأنه أن يخدم مجتمعات هذه الدول
والعمل على تقديم الصورة الحقيقية
لمبادئ اإلسالم السمحة وإعالء القيم
اإلنسانية النبيلة وإشاعة روح األلفة
والتسامح واحترام اآلخر وثقافة األخوة
اإلنسانية ،والمساهمة الفاعلة في نشر

ثقافة الوقف والتوسع في مصادره
ومصارفه بطرق عصرية مواكبة ليؤدي
دوره في المجتمعات ودعم األعمال
الخيرية واإلنسانية.
وناقش الوفد السنغالي بحضور عدد من
المسؤولين في الهيئة آلية تنفيذ مذكرة
التفاهم التي تم توقيعها مع الهيئة في
عام ٢٠١9م وآلية تعزيز الشراكة بين
الجانبين ،والتنسيق المتواصل لبلورة
أهدافها ومحاورها.
من جانبه أشاد باب أدام سيسي عمر
بالمستوى المتطور واألسلوب الحضاري
والراقي الذي تتبعه الهيئة في إدارة الشؤون
اإلسالمية ،والوسائل الحديثة التي تستخدمها
في تقديم خدماتها للجمهور ،مؤكدا أهمية
التعاون واالستفادة من هذه التجربة المميزة
والخبرات التي تمتلكها الهيئة العامة للشؤون
السالمية واألوقاف.وام

أطلق سعادة المستشار يوسف سعيد العبري،
وكيل دائرة القضاء في أبوظبي ،خدمة قيد الدعوى
التفاعلي في محاكم أبوظبي ،والتي تعد األولى
من نوعها على مستوى العالم لتمكين المتعاملين
من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى اإللمام
الكامل بالقوانين واإلجراءات القضائية المتبعة،
وذلك اعتماداً على تقنيات الذكاء االصطناعي،
بما يتيح إتمام المعاملة من خالل التفاعل مع
الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد
نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة
األولى لنظر القضية.
وأكد المستشار يوسف العبري ،أن المبادرات
الرقمية لدائرة القضاء حققت نقلة نوعية في
تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير
المنظومة القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي
لحكومة أبوظبي ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة  ،رئيس دائرة
القضاء في أبوظبي ،بأهمية االستفادة من التقنيات
الحديثة واألنظمة المتطورة لضمان االستدامة

واستمرارية األعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأوضح أن خدمة قيد الدعوى التفاعلي،
تعتمد على الذكاء االصطناعي في تحديد نوع
الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها والرسوم
المطلوبة ،وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة
تضمن الدقة والسرعة ،مع االستفادة من
الربط الحكومي في استخراج بيانات األطراف،
وإتمام عملية الدفع الرقمي ،فضال عن تضمين
اإلجراءات الخاصة باستكمال القيد مثل،
التحري عن بيانات األطراف واإلنذار العدلي.
وأشار المستشار يوسف العبري ،إلى أن المبادرات
والحلول الرقمية المبتكرة التي تطبقها دائرة
القضاء في أبوظبي ،تعزز من ريادتها عالميا،
في ظل تطبيق التقاضي عن ُبعد بنسبة ،%١٠٠
وذلك بما يتماشى مع خطتها االستراتيجية
الجديدة  ٢٠٢٣ -٢٠٢١التي تستهدف ضمان
إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية
وقضائية مبتكرة ،وتوفر تجربة متميزة من خالل
االستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية
المعززة بالذكاء االصطناعي .وام
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حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الباكستاني
ويشيد بعالقات الصداقة بين البلدين

حاكم الفجيرة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الغرفة
التجارية العربية البرازيلية

سعود بن صقر خالل استقباله حسن أفضل خان
اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ سعود
بن صقر القاســمي عضــو المجلس األعلى
حاكــم رأس الخيمــة ،بقصــر ســموه فــي
مدينــة صقــر بــن محمــد ،أمــس األحــد،
ســعادة حســن أفضــل خــان ،القنصــل
العــام لجمهوريــة باكســتان اإلســامية
فــي دبــي ،بمناســبة تســلمه مهــام عملــه
الجديــد ،يرافقــه الســيد جيــان تشــاند،

نائــب القنصــل العــام.
ورحــب صاحــب الســمو حاكــم رأس
الخيمــة ،بالقنصــل الباكســتاني ،متمنياً له
التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله ،بما
يســهم في تعزيــز العاقات االســتراتيجية
بيــن البلدين على مختلف الصعد .وأشــاد
ســموه بعاقات الصداقة التي تربط دولة
اإلمارات وجمهورية باكســتان اإلســامية،

اإلمارات تؤكد خالل جلسة لمجلس األمن الدولي
أهمية التعايش السلمي والتسامح من أجل السالم
أكــدت دولــة اإلمــارات فــي بيــان أمــام
المناقشــة المفتوحة لمجلس األمن الدولي
حول «بناء السام والحفاظ على السام»،
والتــي ترأســها فخامــة أوهــورو كينياتــا،
رئيــس جمهوريــة كينيــا ..أهميــة تعزيــز
التعايــش الســلمي والتســامح للنهــوض
ويعمها الســام.
بمجتمعــات ُيثريها التنوع
ُ
وأشــارت دولــة اإلمارات فــي بيانها إلى
المبــادرات التــي أطلقتهــا بهــدف ترســيخ
أســس التعايــش والتســامح والوئــام بيــن
المجتمعات والثقافات واألديان المختلفة،
ســواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً ،الفتة إلى
تجربتهــا الناجحــة فــي اســتضافة أكثــر من
 ٢٠٠جنســية ،ومجتمعــات دينيــة متعددة
فــي بيئــة يعمها الســام واألمــن ،بما يؤكد
أن بنــاء مجتمعــات مســتقرة ومزدهــرة
يتطلــب اتباع نهج شــامل مــع وجود قيادة
تلتــزم بإدمــاج المجتمعــات المتنوعــة فــي
سياساتها.
كمــا تطرقــت إلــى إقامــة إكســبو ٢٠٢٠
دبــي الــذي يجمــع  ١9٢دولــة ،بمــا يؤكــد
أن التنــوع الفكري والثقافــي والديني يعد
مصــدر ازدهــار وقــوة للدول.

وأبــرزت دولــة اإلمــارات فــي بيانهــا
أهميــة تعزيــز التماســك واللحمــة،
وتشــجيع الوحــدة بيــن المجتمعــات ،بمــا
يدفــع تحقيــق المصالحــة بيــن الشــعوب.
وفــي الرابــع من فبراير هــذا العام ،احتفل
المجتمــع الدولــي – للمرة األولى – باليوم
قدمتها
العالمي لأخوة اإلنسانية ،بمبادرة ّ
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى
األمــم المتحــدة هادفـ ًة إلــى نشــر الوعــي
بضــرورة تجســيد روح الوحــدة والتضامن
بين الشــعوب.
كمــا أكــدت دولــة اإلمــارات ضــرورة
تصميــم اســتراتيجيات عمليــات الســام
لتشــجيع المجتمعات المحليــة على تعزيز
الســام واســتدامته ،حيــث يتطلــب ذلــك
التنســيق والتعــاون علــى نطاق واســع مع
كافــة الجهــات الفاعلــة محليـاً للتأكــد مــن
االســتجابة الحتياجــات جميــع الفئــات.
وشــددت اإلمــارات فــي بيانهــا علــى أن
تعزيــز الســام المســتدام مــن أجــل بنــاء
مجتمعــات مســتقرة ومزدهــرة يتطلــب
اســتجابة متعــددة األطراف تكون منســقة
ومتكاملــة .وام

والتــي مــن شــأنها تحقيــق المزيــد مــن
التقدم والرخاء للشــعبين.
عبر ســعادة حســن أفضل
مــن جانبــهّ ،
خــان عــن بالــغ شــكره وتقديــره لصاحب
الســمو حاكــم رأس الخيمــة علــى كــرم
الضيافــة وحســن االســتقبال ،مثنيـاً علــى
العاقــات االســتراتيجية القوية التي تربط
بين البلديــن .وام

شــاركت هيئــة أبوظبي للزراعة والســامة
الغذائيــة فــي الفعاليات التــي أقامتها منظمة
األغذيــة والزراعة لأمم المتحدة «الفاو» في
«إكســبو  ٢٠٢٠دبــي» بمناســبة يــوم األغذية
العالمــي والــذي يصــادف  ١6أكتوبــر مــن كل
عــام وهــو اليــوم الذي تأسســت فيــه «الفاو»
عام .١9٤٥
وأكــدت الهيئة في هذه المناســبة التزامها
بتعزيز مفاهيم السامة الغذائية وتنمية الوعي
المجتمعي بشــأن أفضل الممارسات الغذائية
للمســتهلكين ومنتجي ومتداولي الغذاء على
حد سواء ،موضحة أن تعزيز الوعي المجتمعي

CMY

اســتقبل صاحب الســمو الشيخ حمد بن
محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم
الفجيرة في قصر الرميلة ،ســعادة الســفير
اوزمــار شــحفة رئيــس الغرفــة التجاريــة
العربيــة البرازيليــة والوفــد المرافــق لــه،
وجــرى خــال اللقــاء اســتعراض العاقــات

بيــن امارة الفجيرة وغرفة التجارة العربية
البرازيلية وبحث ســبل تطويرها .واســتمع
ســموه الــى شــرح مفصــل حول آليــة عمل
الغرفــة التجاريــة والشــراكات التــي تقــوم
بهــا مــع الــدول العربية .
حضــر اللقــاء ســعادة محمــد ســعيد

الضنحانــي مدير الديوان األميري بالفجيرة
وســعادة فيرناندو اجريجا سفير جمهورية
البرازيــل لدى الدولــة وتامر منصور االمين
العــام للغرفــة العربية البرازيلية وشــاهين
شــاهين المستشــار االقليمــي للغرفــة فــي
الــدول العربية .وام

سلطان بن خليفة يستـقبـل رئيــس سيــراليـون
اســتقبل ســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن خليفة
آل نهيــان مستشــار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
أمــس األحــد فخامــة جوليــوس مــادا بيــو رئيــس
جمهوريــة ســيراليون الــذي يــزور البــاد حاليــاً
والوفــد المرافــق لــه.
ورحــب ســموه بزيــارة الرئيــس الســيراليون
وتبــادل معــه الحديــث حــول العاقــات الثنائيــة
ومــا تشــهده مــن تطــور فــي جميــع المجــاالت
خاصــة االســتثمارية واالقتصاديــة والتجاريــة.
وتطــرق اللقاء إلى معرض «إكســبو  ٢٠٢٠دبي»
ومــا يمثلــه مــن أهميــة فــي تواصــل الحضــارات
والثقافــات المتنوعــة إضافــة إلــى تعزيز االســتفادة
مــن المبــادرات والحلــول المســتدامة للتحديــات
المشــتركة التــي يواجههــا العالــم والتــي يطرحهــا
المعــرض وأحــدث مــا أنتجتــه التكنولوجيــا مــن
ابتــكارات فــي ســبيل صناعــة مســتقبل أفضــل
للبشــرية.
وأشــاد الرئيــس جوليــوس مــادا بيــو بالنهضــة
الشــاملة التى تشــهدها دولة االمارات فــي مختلف
المجــاالت وخاصــة فــى المجــاالت االقتصاديــة
والتجاريــة والســياحية وذلــك بفضــل القيــادة
الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» وصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب

«أبوظبي للزراعة» تحتفي بيوم األغذية العالمي وتشارك في فعاليات «الفاو» بـ«إكسبو »2020
بأفضــل الممارســات الغذائيــة ونشــر ثقافــة
اســتهاكية مســؤولة يسهم في الحد من هدر
الغــذاء وتبنــي نظــم غذائيــة صحيــة تســاعد
علــى تحســين صحــة المســتهلك والمجتمــع
والوقايــة من األمــراض الناتجة عن اتباع نظم
غذائية خاطئة .وأشارت إلى أن األمن الغذائي
والصحــة العامة مــن األولويات االســتراتيجية
التــي توليهــا القيــادة الرشــيدة أهميــة خاصة
حيــث تؤمــن قيادتنــا بــأن مســتقبل األوطــان
يصنعه إنســان صحيح العقــل والبدن.
وأكــدت التزامهــا بترجمــة رؤيــة القيــادة
الرشــيدة لتعزيــز منظومة األمــن الغذائي من

حمد الشرقي خالل استقباله اوزمار شحفة

خــال وضع السياســات والتشــريعات الازمة
لزيادة اإلنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي
والحيواني وتطبيق أفضل الممارسات الستدامة
اإلنتاج وتحسين جودته باإلضافة إلى االلتزام
بتحقيق أعلى معدالت الســامة الغذائية في
إمــارة أبوظبي من خال ضمان تطبيق أفضل
الممارســات المتصلة بسامة الغذاء في كافة
مراحل السلسلة الغذائية وتبني أنظمة رقابية
فعالــة وبرامــج توعويــة متكاملــة فــي مجــال
الزراعة والغذاء تستند إلى أفضل الممارسات
الدوليــة ومبادئ تحليل المخاطر ،بما يســهم
فــي تعزيز رفاهية وســامة المجتمع .وام

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

سلطان بن خليفة خالل استقباله جوليوس مادا بيو
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
«رعــاه اهلل» وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة ..معرباً عــن تطلع باده
لتطويــر عاقاتهــا مــع دولــة اإلمــارات بمــا يحقــق
المصلحــة والمنفعــة المتبادلــة للبلديــن والشــعبين

الصديقيــن .حضــر اللقــاء عــدد مــن المســؤولين
والوفــد المرافــق للرئيــس الضيــف وســعادة رشــيد
سيســاي ســفير جمهوريــة ســيراليون لــدى الدولــة.
وأقــام ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن خليفة
آل نهيــان مأدبــة غــداء تكريمـاً لرئيــس جمهوريــة
ســيراليون والوفــد المرافــق لــه .وام

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م
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«محمد بن راشد للفضاء» :صور التقطها
«مسبار األمل» للمريخ تزين فضاء «تويتر»
قــام باحثــون وهــواة لعلــوم الفضــاء
مــن مختلــف دول العالــم بتنزيــل صور
متعــددة األطياف عالية الدقة ونشــرها
عبــر حســاباتهم علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي «تويتــر» وذلــك بعــد أيــام
من إتاحة مشروع اإلمارات الستكشاف
المريــخ «مســبار األمل» الدفعة األولى
مــن البيانــات العلميــة التــي جمعهــا
المسبار.
وزينــت الصــور التي التقطها مســبار
األمــل فضــاء تويتــر وســط إقبــال مــن
هــواة الفضــاء والمهتميــن باستكشــاف
الكواكــب علــى مشــاركتها والتعليــق
عليهــا.
كان مشــروع اإلمــارات الستكشــاف
المريخ «مســبار األمل» قد نشــر مطلع
أكتوبــر الجــاري دفعــة مــن البيانــات
التــي جمعهــا المســبار فــي الفتــرة
الممتــدة بيــن  9فبرايــر و ٢٢مايــو
 ٢٠٢١وتضــم صــوراً فريــدة للمريــخ
ترصــد مالحظــات غيــر مســبوقة حــول
ســلوك غازات الغالف الجــوي للكوكب
األحمــر والتفاعالت التــي تحدث بينها.
وفــي األيــام العشــرة األولى مــن إتاحة
البيانــات للمجتمــع العلمــي العالمــي
والجمهــور عبــر مركــز البيانــات ضمــن
الموقــع اإللكترونــي للمشــروع جــرى
تنزيــل مــا يقــارب  ٢تيرابايــت منهــا
 ١.٥تيرابايــت مــن بيانــات كاميــرا
االستكشــاف التــي يحملهــا المســبار
علــى متنــه .وأعربــت المهندســة حصة

المطروشــي نائــب مديــر مشــروع
اإلمــارات الستكشــاف المريخ «مســبار
األمــل» للشــؤون العلمية عن ســعادتها
برؤيــة صــور المريــخ التــي التقطهــا
المســبار تنتشــر فــي فضــاء تويتــر عبــر
الجمهــور محليــاً وعالميــاً ..وقالــت:
«أحدثــت هــذه المجموعــة المتنوعــة
مــن الصــور العديــد مــن المشــاركات
وصــدى واســعاً حــول مهمــة اإلمــارات
الستكشــاف المريــخ».
وتعتبــر كاميــرا االستكشــاف الرقمية
 EXIواحــداً مــن  ٣أجهــزة علميــة
متطــورة يحملها مســبار األمل لدراســة
كوكب المريخ ونقل صورة شــاملة عن
مناخه وطبقات غالفه الجوي المختلفة
وهــي كاميرا إشــعاعية متعــددة الطول
الموجــي قــادرة علــى التقــاط صــور
بدقــة  ١٢ميغابيكســل.
تتكــون الكاميــرا مــن عدســتين
إحداهمــا لألشــعة فــوق بنفســجية
واألخــرى لألطيــاف الملونــة تســتخدم
اللتقــاط صــور ذات تفاصيــل واضحــة
للمريــخ ..و ُتســتخدم لقيــاس خصائــص
الجليــد واألوزون فــي الغــالف الجــوي
للمريــخ وتــم تطويــر الكاميــرا فــي
جامعــة كولــورادو بولــدر بالتعــاون
مــع مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء.
ضــم إصــدار البيانــات األول حوالــي
 ٥٠٠صــورة التقطتها الكاميرا مع توقع
وجود آالف الصور األخرى في اإلصدار
التالــي المتوقــع في يناير  .٢٠٢٢وام

«تنمية المجتمع» تستعرض حزمة إنجازات
تقنية في «جيتكس»

افتتح «جيتكس  »2021بمشاركة أكثر من  3500جهة عارضة من  140دولة

نرسخ شراكة دبي
حمدان بن محمد :برؤية محمد بن راشد ّ
مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في التكنولوجيا

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي إلمارة دبي أمس األحد
معرض «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء
االصطناعي» ،الحدث العالمي األكثر تأثيراً
في مجال التكنولوجيا لعام  ،٢٠٢١ضمن
دورته الـ  ٤١في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد سموه أهمية توقيت انعقاد الحدث
التقني الكبير بهذا الحجم من المشاركة
في وقت يواصل فيه قطاع المعارض
والمؤتمرات في دبي نموه القوي في
أعقاب تخطيه تداعيات جائحة «كوفيد،»١9
وبدء التعافي العالمي.
وقال سموه« :دبي تؤكد مجدداً التزامها
بدعم القطاعات الحيوية المسؤولة عن
تشكيل المستقبل وفي مقدمتها قطاع
التكنولوجيا ..مستمرون في تعزيز مستويات
الثقة وتسريع معدالت النمو وتحفيز االبتكار
بينما يستعد العالم لالنطالق بقوة مخلفاً
وراءه تبعات أزمة كبيرة أثّرت على مختلف
قطاعاته».
وأضاف سموه« :نواصل العمل برؤية
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي« ،رعاه اهلل» ،على ترسيخ شراكة
دبي مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في
مجال التكنولوجيا وكذلك الصغيرة والمتوسطة
ورواد األعمال ،الكتشاف مزيد من مجاالت
فعالة تعالج
التعاون والشراكة لتقديم حلول ّ
التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية ،وترقى
بنوعية حياة اإلنسان وتضمن له غد أفضل».
وقام سمو ولي عهد دبي بجولة في
معرض جيتكس ،رافقه فيها سمو الشيخ
أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم،
رئيس مجلس دبي لإلعالم ،وسمو الشيخ
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم،
حيث اطلع سموه ،ومرافقوه ،على أبرز
يضم للمرة األولى
ما يقدمه الحدث الذي ّ
ست فعاليات رئيسية تقام في موقع واحد،
وهي :جيتكس غلوبال ،وعالم الذكاء

حمدان بن محمد خالل افتتاحه المعرض بحضور أحمد ومنصور بن محمد
¢

سموه :مستمرون بتعزيز مستويات الثقة وتسريع معدالت النمو وتحفيز االبتكار

االصطناعي ،وجيتكس نجوم المستقبل،
وقمة مستقبل بلوك تشين ،وفعالية «فينتك
سيرج» ،ومؤتمر التسويق «ماركيتنج مينيا»،
بمشاركة ما يزيد على  ٣٥٠٠جهة عارضة
من أكثر من  ١٤٠دولة.
واستمع سموه إلى شرح من سعادة
هالل سعيد المري ،مدير عام سلطة مركز
دبي التجاري العالمي ،حول الشركات
العالمية الكبرى المتواجدة في المعرض
وتعد األبرز في مجال تقنيات التحول
الرقمي الرائدة ومن بينها :مايكروسوفوت،
وإنتل ،وهواوي ،وديل تكنولوجيز،
وأفايا ،وسيسكو ،وإريكسون ،وتيم
فيور ،حيث توقف سموه في أجنحة
عدد منها واطلع على أحدث ما تقدمه
من حلول تقنية وابتكارات تسهم في
تسريع التحول إلى البيئة الرقمية.
كما حرص سموه على زيارة أجنحة
عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية

المشاركة في المعرض األكبر من نوعه في
المنطقة ،حيث اطلع على جناح «مدينة
دبي لإلنترنت» والذي تسعى من خالله
إلى تعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا
العالمية من مختلف األحجام والتعريف
بما توفره من مقومات تهيئ البيئة األفضل
لهذا القطاع الحيوي.
وتوقف سموه عند جناح مؤسسة
َّ
«اتصاالت» التي تشارك في جيتكس
هذا العام تحت شعار «تمكين العصر
الرقمي الجديد» إذ تلقي الضوء من خالل
هذه المشاركة على سبل االستفادة من
اإلمكانات التكنولوجية في دفع معدالت
نمو االقتصاد الرقمي.
ويشكل «جيتكس غلوبال وعالم
ّ
الذكاء االصطناعي» فعالية التكنولوجيا
الرئيسية الوحيدة في العالم التي تستقطب
خالل عام ُ ٢٠٢١كبرى الشركات التقنية،
وتستعرض أحدث التوجهات ومجاالت

األعمال لمختلف القطاعات ،بمشاركة
مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا
تتضمن شركة أمازون ويب سيرفيسز،
وهوليت باكرد إنتربرايز ،وهاني -ويل
ولينوفو  ،وريد هات ،واتصاالت ،وشركة
اإلمارات لالتصاالت المتكاملة «دو».
وتركز تلك الشركات على قطاعات
عديدة تشمل المدن الذكية واألمن
السيبراني واقتصاد البيانات والتنقل
والرعاية الصحية واالتصاالت وغيرها.
ويلتزم «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء
االصطناعي» لعام  ٢٠٢١بتطبيق معايير
صارمة للوقاية من «كوفيد ،»١9وهي
المعايير التي أتاحت لمركز دبي التجاري
العالمي تقديم بيئة تتميز بأفضل مستويات
األمان الستضافة الفعاليات التجارية
المباشرة ،وتنظيم الفعاليات العالمية
مع المحافظة على أعلى معايير الصحة
والسالمة .وام

لتطوير مسار تعليمي متخصص بالذكاء االصطناعي وعلى هامش «جيتكس»
جانب من جناح «تنمية المجتمع» في المعرض
تســتعرض وزارة تنميــة المجتمع خالل
مشــاركتها في معــرض «جيتكس» بدورته
الـــــ  ٤١مجموعــة مــن اإلنجــازات التقنية
لفــرق عمل الــوزارة بالتعــاون مع الجهات
ذات الصلــة وذلــك فــي إطار توفيــر مزيدا
مــن الخدمات النوعية واالســتباقية لجميع
فئــات الــوزارة تجســيداً لرؤيــة تطويــر
الخدمات الرقمية وتحقيق ســرعة وصولها
إلــى جميــع فئــات المجتمع.
وأكدت ســعادة موزة األكرف السويدي
وكيلــة وزارة تنميــة المجتمــع علــى التزام
الــوزارة بتطويــر الخدمــات الرقميــة
للمتعامليــن فــي إطــار تجســيد المفهــوم
الواقعي والفعلي لخدمة المجتمع وتحفيز
فــرق العمــل بالــوزارة إلنجــاز مبــادرات
وخدمــات رقميــة جديــدة تعــزز مســيرة
تقــدم الــوزارة وتميزهــا بتطويــر حلــول
وخدمــات اســتباقية تصــل للمتعامليــن
انطالقـاً مــن مبــدأ العمــل وفــق توجهــات
الحكومــة الرقميــة والخدمــات االســتباقية
تنفيذاً لتوجيهــات وتطلعات قيادة الدولة.
وقالت ســعادة موزة األكرف الســويدي
إن مســيرة تطوير خدمــات الوزارة تترجم
تطلعــات قيــادة وحكومــة دولــة اإلمارات
علــى أســاس المنهجيــة الجديــدة للعمــل
الحكومــي فــي الدولــة بمــا يتيــح لجميــع
فئــات المجتمــع الحصــول علــى أفضــل
الخدمــات بأقــل جهــد وبأســرع وقــت
ممكــن مشــيرة ســعادتها إلــى أن أســاس

رؤية واستراتيجية تطوير الخدمات ينطلق
مــن اعتبــار أن جميــع فئــات المتعامليــن
مــع الــوزارة هــي فئــات ذات أولوية دائما
ســواء كانــت األســرة والطفولــة والشــباب
المقبليــن على الــزواج او كبــار المواطنين
والمســتفيدين مــن الضمــان االجتماعــي
وأصحــاب الهمــم.
وتتضمن مبادرات الوزارة في «جيتكس
« »٢٠٢١منصة جودة الحياة الرقمية» التي
تعــد جــزءاً مــن «برنامــج جــودة الحيــاة
الرقميــة» وتســعى لرفــع مســتوى الوعــي
حول المخاطر والتحديات الرقمية وتعزيز
االســتخدام اآلمــن واإليجابــي للتقنيــات
الرقمية واإلنترنت .وتشــتمل المنصة على
محــاور عــدة منهــا :البصمــة اإللكترونيــة
الخصوصيــة الرقميــة األلعــاب اإللكترونية
التنمــر اإللكترونــي وغيرهــا مــن المحاور،
ومنــذ إطالقهــا مطلــع العــام الجــاري فقــد
بلغ عــدد زيارات المنصة  ٣٨٣ألف زيارة.
وتعــرف كذلــك باختبــار قيــاس الوعــي
باألمن الســيبراني ســواء للكبار أو لألطفال
ويمكــن الحصول علــى االختبار عن طريق
منصــة األمن االلكتروني في موقع الوزارة
وبعــد اجتياز االختبار تقوم الوزارة بإصدار
شــهادة إلكترونيــة للمشــارك وتم توظيف
تقنية التقنيات الناشــئة في االختبار بحيث
تكــون الشــهادة مصدقــة عن طريــق تقنية
البلوك تشــين .وام
«التفاصيل في الموقع اإللكتروني»

مذكرة تفاهم بين أكاديمية أبوظبي الحكومية وجامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي

وقعــت أكاديميــة أبوظبــي الحكوميــة
المنصــة الحكوميــة الرائــدة لتطويــرالكفــاءات البشــرية فــي أبوظبــي والتابعة
لدائرة اإلســناد الحكومــي -مذكرة تفاهم
مــع جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء
االصطناعي لتطوير مسار تعليمي متخصص
بالــذكاء االصطناعــي يهــدف إلــى تزويــد
المواهــب القياديــة فــي دولــة اإلمــارات
بالمهــارات والــرؤى الالزمة لدعم مســيرة
حكومــة أبوظبــي نحــو المســتقبل.
تنــص المذكــرة التــي تــم توقيعهــا فــي
اليــوم األول من معرض «جيتكس »٢٠٢١
علــى تطويــر برامــج تدريبيــة مشــتركة
واســتثنائية تهــدف إلــى تعزيــز تبــادل
المعــارف فــي مجــال الــذكاء االصطناعي.
وتشــمل البرامــج المشــتركة مســارات
تنفيذيــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي
وعلوم البيانات وتطبيق الذكاء االصطناعي
فــي مختلــف القطاعــات وغيرهــا الكثير.
كمــا تنظم أكاديميــة أبوظبي الحكومية
وجامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي
بموجــب مذكــرة التفاهــم دورات عمليــة
وورش عمــل حــول المحــاور البحثيــة
األساســية فــي الــذكاء االصطناعي.
وكانــت الجهتــان قــد تعاونتــا ســابقاً
لتقديــم برامــج تدريبيــة مهمــة للقطــاع
الحكومــي الــذي تلتــزم أكاديميــة أبوظبي
الحكوميــة بانتقــاء نخبــة مــن المســؤولين
العامليــن فيــه لالنضمــام إلــى برامجهــا

تحول إلى أداة جديدة لتسجيل فشل التنظيم مجتمعياً
أكدت أن اإلعالم َّ

«تريندز» يكشف في دراسة جديدة أن «إعالم اإلخوان» يحتضر في المنطقة العربية
أبوظبي  -الوطن
أصدر مركز تريندز للبحوث واالستشارات الدراسة السادسة ضمن
سلسلة «اتجاهات حول اإلسالم السياسي» وجاءت تحت عنوان« :إعالم
اإلخوان ..البداية والنهاية» ،أعدها الكاتب اإلماراتي محمد خلفان الصوافي.
وأشار الكاتب منذ بداية الدراسة المكثفة في معلوماتها ،والتي
تقع في ( )٣٧صفحة ،إلى المنهج الذي استخدمه في تحليل مستقبل
«اإلعالم اإلخواني» بناء على ما حدث لهذا التنظيم اإلرهابي من
ضربات مجتمعية منذ عام  ٢٠١٣في مصر إلى سقوط حزب العدالة
والتنمية المغربي في االنتخابات البرلمانية األخيرة ،والتي جعلته في
ذيل قائمة األحزاب المغربية.
وركز الصوافي على المحددات اإلعالمية التي يتم من خاللها قياس
مدى احترام هذا التنظيم لثقافة المجتمعات العربية التي له حضور
فيها ،وكان من أبرز تلك المحددات المصداقية والموضوعية في مخاطبة
الرأي العام العربي.

التقية السياسية

كما أن الكاتب حدد الفرضية التي انطلقت منها الدراسة لقياس
مدى مصداقية هذا اإلعالم وهي :إلى أي مدى يؤثر «إخفاء النوايا»
الحقيقية أو ما يسمى إعالمياً بـ «التقية السياسية» في نجاح المشروع
اإلخواني في التعامل مع المجتمع؟ ،وأن عدم تعاملهم مع اإلعالم خالل
الفترات ما قبل «الربيع العربي» بشكل كثيف وابتعادهم عنه ساهم
إلى درجة كبيرة في نجاحهم والوصول إلى سدة الحكم ،ولكن بمجرد
أنهم اضطروا أن يكونوا في المشهد اإلعالمي كانت بداية نهايتهم فيه.
وأضاف« :مع مرور الوقت كانت فضائح التنظيم اإلخواني تتكشف
بشكل كبير ما أعطى مجاالً للرأي العام العربي ،وحتى الغربي في
المقارنة بين ما كانوا يطرحونه نظرياً ،باعتبار أنهم لديهم الحل لكل
المشاكل المجتمعية مع نواياهم الحقيقية التي تمثلت في الوصول
إلى السلطة ومحاولة «أخونة» المجتمعات والدولة التي وصلوا فيها
إلى الحكم :مثل مصر والمغرب وتونس”.

مفهوم اإلعالم في فكر اإلخوان

وتنقسم الدراسة إلى ملخص تنفيذي لمحتواها ،ومقدمة فيها الكثير
من الجوانب التاريخية للجماعة في التعامل مع اإلعالم ،وثالثة عناوين
موضوعية أول تلك العناوين هو« :مفهوم اإلعالم في فكر اإلخوان»
وكيف استطاعوا أن ينتشروا في المجتمع بعيداً عن اإلعالم المتعارف
عليه والتركيز على إعالم المنابر ،أو عن طريق إعالم وسيط ال يظهرون

فيه بشكل مباشر وصريح إلى أن جاء ما يسمى بـ «الربيع العربي»
الذي أجبرهم على الظهور ،ولكن نتيجة لفقدان الخبرة في التعامل مع
هذه الوسيلة انقلبت لتكون السالح الذي ساهم بشكل كبير في إنهاء
مشروعهم الذي استمر ألكثر من ثمانية عقود يخططون فيه بالخدعة.
أما العنوان الثاني ،فيدور حول أهم وسيلة يستخدمها اإلعالميون
في تقييم أي خطاب سياسي وهو «تحليل مضمون المحتوى اإلعالمي»
للخطابات اإلخوانية خاصة بعد إعالن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
التنحي ،وحينها تنكروا لكل القوى المجتمعية والشعوب في وصولهم
إلى السلطة وبدأ خطابهم الحقيقي يظهر من خالل أنهم الوحيدون الذي
تسببوا في تلك الثورة المجتمعية التي كان هدفها تحسين المستوى
المعيشي للشعوب وليس الفوضى التي أتى بها اإلخوان المسلمين.
وخصص العنوان الثالث لقراءة مستقبل إعالم اإلخوان وفق محددات
معينة تم رصدها في خطاباتهم ،وهي المحددات المستخدمة في مناهج
تقييم التجارب المجتمعية أهمها :الحاضنة الشعبية التي خسروها
بعدما ركز اإلعالم الوطني بقوة على مواجهتهم بالحقائق والدالئل،
والذي أثبت أنه عندما يعمل بحرفية وموضوعية فإنه يحقق الهدف.
التفاصيل في الموقع اإللكتروني

خالل التوقيع

تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز تبادل المعارف في مجال الذكاء االصطناعي
المشــتركة مــع الجامعــة.
وقــال ســعادة محمــد غيــاث محمــد
القائــم بأعمــال مديــر عــام أكاديميــة
أبوظبــي الحكوميــة إن أكاديميــة أبوظبــي
الحكوميــة تســعى إلــى توفيــر مســارات
تعليمية تسهم في تعزيز كفاءات موظفي
حكومــة أبوظبــي وقدراتهــم والمســاهمة
فــي بنــاء اقتصــاد مســتدام قائــم علــى
المعرفــة فــي دولــة اإلمــارات ..ويأتــي
هــذا التعــاون فــي إطــار جهودنــا الراميــة

لدعــم خطة التحــول الرقمي فــي أبوظبي
وترســيخ حضــور الــذكاء االصطناعــي فــي
اإلمــارة مــن خــالل برامجنــا ومبادراتنــا
عالميــة المســتوى.
ولفــت ســعادته إلــى عالقــة التعــاون
الوثيقــة والمســتدامة التــي تجمــع
األكاديميــة مــع جامعــة محمــد بــن زايــد
للــذكاء االصطناعــي واليــت تهــدف إلــى
فهــم متطلبــات عالــم الــذكاء االصطناعــي
ســريع التغيــر منوه ـاً بخبــرات الجامعــة

الكبيــرة في مجاالت البحــث والمعلومات
التــي تتماشــى مــع أهــداف ورؤيــة
القطــاع الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات.
مــن جانبــه قــال البروفيســور إريــك زينــغ
رئيــس جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء
االصطناعــي« :يســرنا التعــاون مجدداً مع
أكاديميــة أبوظبــي الحكوميــة اللتزامهــم
الراســخ بتحقيــق رؤيــة حكومــة أبوظبــي
ونفتخــر بتوحيــد جهودنــا معهــم لنشــر
المعرفــة ونتطلــع إلــى توظيــف قدراتنــا
البحثيــة وتوفيــر الخبــرة والمــوارد التــي
تصــب فــي مصلحــة جهودهــم».
وتهــدف جامعة محمد بــن زايد للذكاء
االصطناعــي إلــى إطالق وتعزيــز إمكانات
البحــث التعاونية والتطويرية بين مختلف
التخصصات في مجاالت الذكاء االصطناعي
وإعــداد الطالب ليصبحوا قــاد ًة ومبتكرين
أكفاء يتمتعون بالمعرفة الوفيرة والخبرات
الواســعة لتنميــة القطــاع التكنولوجــي
وإطــالق المشــاريع المبتكــرة فــي دولــة
اإلمــارات العربية المتحــدة والعالم.
وتعــد أكاديميــة أبوظبــي الحكوميــة
المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات
البشــرية فــي إمــارة أبوظبــي والتابعــة
لدائــرة اإلســناد الحكومة والمســؤولة عن
تطويــر وتوفيــر فــرص تعلــم متنوعة وفق
أفضــل الممارســات العالميــة وبمــا يلبــي
احتياجــات إمــارة أبوظبــي ويتوافــق مــع
رؤيتهــا وخططهــا المســتقبلية .وام

«الصحة» توفر خدمة إصدار شهادة الميالد عبر تطبيق «واتساب»
تعــرض وزارة الصحــة
ووقايــة المجتمــع خدمــة
إصــدار شــهادات الميــالد عبــر
تطبيــق المحادثــة «واتســاب»
بهدف إثراء تجربة المتعاملين
وتعزيز قنوات التواصل بشكل
ســلس ومبســط مــن خــالل
تطبيــق أفضــل الممارســات
لتقديــم خدمــات ذكيــة تعتمد
علــى أنظمة متطورة انســجاما
مــع خطــط الــوزارة لترســيخ
أهــداف الحكومــة الذكيــة.
جــاء ذلــك ضمــن حزمــة
الخدمــات المتميــزة التــي
تشــارك فيهــا الــوزارة خــالل
فعاليــات «أســبوع جيتكــس
للتقنيــة  « ٢٠٢١الــذي
انطلــق اليــوم فــي مركــز
دبــي التجــاري العالمــي.
وتعتمــد الخاصيــة الجديــدة
للخدمــة علــى تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي للــرد علــى
استفســارات المتعامليــن مــن
خــالل «المســاعد االفتراضي»
الــذي يتميــز بقدرتــه علــى
التعلــم واســتيعاب احتياجــات
المتعامليــن بنــاء علــى
استفســاراتهم وتحليلهــا وفقــا
للمعطيات والبيانات المتوفرة
وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار
الــالزم لإلجابــة والــرد بشــكل
دقيــق للمســاهمة فــي إنجــاز
المعامالت بكل ســهولة ويسر.
كما أن المســاعد االفتراضي
قادر على تمييز المســتخدمين
المســجلين والتفاعــل مــع

جانب من جناح «الصحة» في «جيتكس»
المتعامــل وفقــاً للمعلومــات
المقدمــة واســترداد البيانــات
المخزنــة مــن ملــف تعريــف
المســتخدم وإنهــاء المحادثــة
بطريقــة تفاعلية ..فيما تضمن
الخدمة الحفاظ على خصوصية
المتعامليــن حيــث إن جميــع
الرســائل المتبادلــة ضمــن
حســاب «واتســاب» الموثق
تكــون مشــفرة لضمــان أعلــى
مســتويات األمان والموثوقية.
وأكــد ســمير الخــوري مديــر
إدارة تقنيــة المعلومــات فــي
الــوزارة أن المشــاركة فــي
«أســبوع جيتكــس للتقنيــة»
يعتبــر فرصــة مناســبة لعــرض
أحــدث الخدمــات المبتكــرة
التــي توفرهــا الوزارة إلســعاد
المتعامليــن من خــالل إتاحتها
عددا من الخدمات اإللكترونية
والتطبيقــات الذكيــة لتســهيل
الوصــول إليهــا والــذي يســهم
بالترســيخ المســتدام للنظــم
الرقميــة .وام
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محافظ أربيل يشيد بالمساعدات اإلماراتية ودعم التعليم في اإلقليم صقر غباش يستقبل رئيس شركة هواوي للشرق األوسط
أشــاد معالــي أوميــد خوشــناو ،محافــظ
أربيــل العراقيــة ،بالــدور اإلنســاني المهــم
لدولــة اإلمــارات فــي تقديــم المســاعدات
إلى إقليم كردســتان العراق عبر مؤسساتها
الخيريــة ،وخاصــة هيئــة الهــال األحمــر
ومؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
لألعمــال اإلنســانية.
وأثنــى معالــي المحافــظ ،فــي كلمــة
خــال مراســم توزيــع مســاعدات علــى
طلبــة المدارس فــي محافظة أربيل مقدمة
مــن هيئة الهــال األحمر اإلماراتــي ..على
اســهامات دولة االمــارات العربية المتحدة
فــي قطــاع التعليــم فــي إقليــم كردســتان
العراق ،مشــيداً بهذا الخصــوص بمبادرات
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس
الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،لدعــم
العمليــة التعليميــة فــي اإلقليــم ،ومنهــا
مبــادرة «المدرســة الذكيــة» التــي وجدت
طريقهــا للتطبيــق فــي اإلقليــم.
قدم سعادة أحمد الظاهري،
من جانبهّ ،

القنصــل العــام لدولة اإلمارات لــدى إقليم
كردســتان ،التهنئــة للطــاب بمناســبة بــدء
العــام الدراســي الجديــد ،وشــكر الكــوادر
التدريســية فــي اإلقليــم علــى مــا تقــوم

بــه مــن دور مهــم ،وبخاصــة فــي ظــل مــا
تســببت بــه الجائحــة مــن مصاعــب فــي
مختلــف القطاعــات ،ومــن بينهــا قطــاع
التربيــة والتعليــم .وام

أحمد الظاهري وأوميد خوشناو خالل توزيع المساعدات على الطلبة

شرطة أبوظبي توضح آلية تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة
بثت شرطة أبوظبي فيديو على مواقع
التواصــل االجتماعي يوضح للجمهور آلية
الحصــول علــى خدمــة تحويــل النقــاط
المروريــة إلــى رخصة قيادة الســائق عبر
التطبيــق الذكــي والموقــع اإللكترونــي
للقيــادة العامة.
وأوضحت مديرية المرور والدوريات
بقطــاع العمليــات المركزيــة خطــوات
الخدمــة بالدخــول إلى قائمــة الخدمات

ومنهــا اختيــار خدمــة تســجيل النقــاط
المروريــة ثــم ادخــال الملــف المروري
الخاصــة بــك فــي حــال مالــك المركبــة
هــو الســائق ثــم متابعــة ،أمــا اذا كان
صاحــب المخالفــة غيــر مالــك المركبــة
يتــم أدخــال الرقــم الملــف المــروري
للمركبــة واختيــار المخالفــة المســجل
عليهــا النقــاط ومراجعــة البيانــات
المختــارة وتدقيقهــا ثم اجراء التســجيل

ليتــم اســتام رمــز التفعيــل فــي رســالة
نصيــة عبــر الهاتــف وإدخــال الرمــز
المرســل وتأكيد اإلرســال بعدها تكتمل
عمليــة التســجيل.
وأكــدت مديريــة المــرور اهتمــام
شــرطة ابوظبي بتسخير أحدث التقنيات
لتعزيــز عمليــة االتصــال والتواصــل مــع
الجمهــور بكافــة قطاعاتــه وتقديــم
خدمــات ســهله وذكيــة للمتعاملين .وام

«التعليم والمعرفة «تستعرض مبادراتها خالل «جيتكس »2021
تشــارك دائــرة التعليــم والمعرفــة فــي
أبوظبــي فــي معــرض «جيتكــس جلوبــال
 »٢٠٢١الفعاليــة العالميــة األكثر تأثيراً في
مجال التكنولوجيا والتواصل بهدف تسليط
الضــوء على مشــاريعها ومبادراتهــا القائمة
علــى تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات
والتــي تدعــم جهــود االبتــكار والتحــول
الرقمــي في القطــاع التعليمي في اإلمارة.
وقــال ســعادة عامــر الحمــادي ،وكيــل
دائرة التعليم والمعرفة « ُتمثل مشــاركتنا
فــي معرض جيتكس جلوبــال فرصة مثالية
الســتعراض مســاعينا المتواصلــة لتســخير
الحلــول التكنولوجيــة المتقدمــة في تعزيز
ـول واالبتــكار فــي مختلــف مفاصــل
التحـ ّ
القطــاع التعليمــي .كمــا ُتبــرز مشــاريعنا
التــزام الدائــرة بتطويــر قنــوات تقديــم
الخدمــات الرقميــة لمختلــف المســتفيدين
مــا ينســجم مــع أجنــدة أبوظبــي الرقميــة
األوســع وركائزهــا األربعــة والمتمثلــة في
الخدمــات الحكوميــة ،والحلــول الحكومية
والبيانــات والــذكاء االصطناعــي وتمكيــن
المنظومــة».
وخــال مشــاركتها في فعاليــات معرض
جيتكــس جلوبــال ،الــذي يســتضيفه مركــز
دبــي التجاري العالمي بين  ١٧و ٢١أكتوبر
الجاري تســتعرض الدائرة فهرس الخدمات
وهــي البوابــة الرقميــة الفريدة مــن نوعها
والمخصصة لدعم المستفيدين من خدمات
الدائــرة مثــل أوليــاء األمــور والمــدارس
والشــركاء فــي القطــاع .ويضمــن النظــام

المؤتمــت الــذي ُيوفــر إمكانيــة الوصــول
لجميــع خدمــات الدائــرة وإدارتها شــفافية
العمليــات عــن طريــق قائمــة مركزيــة من
الخدمات الداخلية والخارجية التي ُتقدمها
توجه المستخدمين
مختلف األقسام بحيث ّ
نحو الحلول والقنوات المائمة لمتطلباتهم
واحتياجاتهم.
كمــا تســتعرض الدائــرة نظــام التراخيص
الذكــي الــذي ُيم ّكــن ريــاض األطفــال
والمــدارس الخاصــة ومــدارس الشــراكات
التعليميــة مــن تقديــم طلبــات الخدمــات
الجديــدة ومتابعــة الطلبــات المتعلقــة
ويوظــف النظــام
بالتراخيــص وإدارتهــا.
ّ
ـرف الضوئــي على الحروف
تكنولوجيــا التعـ ّ
ما يسهم في تعزيز العمليات وضمان أعلى
مستويات الكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

وتســتكمل الدائرة مشــاركتها فــي المعرض
فــي إطــار جنــاح حكومة أبوظبي مــع كلم ٍة
خاصــة يقدمهــا ماركــوس مولــر هابيــج،
الرئيــس التنفيــذي لشــؤون التكنولوجيــا
فــي مدرســة  ٤٢أبوظبــي للبرمجــة يــوم
 ١9أكتوبــر الجــاري.
ويتنــاول مولر خال كلمته منهجية تعليم
األقران المبتكرة في المدرســة التي تســتقبل
الطلبــة بــدون رســوم دراســية .كمــا يتطــرق
مولــر هابيــج إلــى المســارات التعليميــة
المرنــة المعتمــدة فــي المدرســة والقائمــة
علــى المشــاريع العمليــة والمصممــة لتعزيز
مهــارات االبتكار والتعــاون واالنضباط الذاتي
لــدى الطلبــة مــن خــال منحهم المســؤولية
مدرســين أو
الكاملــة لعمليــة تعلّمهــم دون ّ
صفــوف .وام

 12جهة بمنصة حكومة عجمان تستعرض إنجازاتها في «جيتكس»
أعلنت دائرة عجمان الرقمية مشــاركة
 ١٢جهــة حكوميــة تحــت مظلــة حكومــة
عجمــان في الدورة الـــ  ٤١من «جيتكس
جلوبــال» ،والذي انطلقــت فعالياته أمس
األحــد فــي مركــز دبــي التجــاري العالمي
وتســتمر حتــى  ٢١أكتوبر الجاري.
وتســتعرض هــذه الجهــات قصــص
نجاحها ،ومبادراتها المتنوعة ومشــاريعها
الرائدة التي تواكب التكنولوجيا المتطورة
وتعــزز مــن جــودة الخدمــات الحكوميــة
وتســهم فــي إســعاد المتعامليــن.
وقالــت ســعادة دينــا فــارس مديــر
عــام دائــرة عجمــان الرقميــة بالنــدب إن
مشــاركة كافــة الجهــات الحكوميــة فــي
معــرض جيتكــس لهذا العــام ،يعزز فرص
نجاحنــا وريادتنا ،ويعكس حرص حكومة
عجمــان علــى مواكبة األحــداث العالمية،
واالســتفادة مــن التجــارب الملهمــة،
باإلضافــة إلــى التعريف باإلنجــازات التي
تــم تحقيقهــا ،وتعزيــز ســبل التعــاون مع
شــركائنا من مؤسسات وشــركات وأفراد.
وأعربــت عن تطلعهــا ألن تكون منصة
حكومة عجمان وجهة متميزة ،تستقطب
الــزوار ،وتعرض جهود الجهات الحكومية
فــي مســيرة التحــول الرقمــي ،مــن خال
 ٣6خدمــة حكوميــة رائــدة ،مــع بيــان
تأثيرهــا اإليجابــي علــى حيــاة النــاس،
وتسهيلها لتجربة المتعاملين وإسعادهم،

إضافــة إلــى التعريــف بأفضــل التطبيقات
الحكوميــة ،ومنهــا تطبيــق «عجمان ون»
الــذي طورته عجمــان الرقمية ليضم أهم
خدمــات الجهــات الحكوميــة ،وبرنامــج
التجربــة الشــاملة ،الذي تم تطويره كأول
مشــروع مــن نوعه على مســتوى الدولة،
بهــدف تطوير الخدمات الحكومية لتكون
أكثرمرونة وكفــاءة وفاعلية.
مــن جانبــه قــال ســعادة الشــيخ
محمــد بــن عبــداهلل النعيمــي رئيــس
دائــرة المينــاء والجمــارك إن الدائــرة
تحــرص علــى المشــاركة فــي المعــارض
والمحافــل المحليــة والدوليــة لاســتفادة
مــن التكنولوجيــا الحديثــة لتســهيل
إجــراءات العمــل الجمركــي  ،وتقديــم
أفضل األساليب والممارسات الحديثة في
الخدمات المقدمة للجمهور بهدف تعزيز
مجتمــع ســعيد وبنــاء اقتصــاد مســتدام
يتوافــق مــع رؤيــة الدولــة .
مــن جهتــه أكــد اللــواء الشــيخ ســلطان
بــن عبــداهلل النعيمــي قائــد عــام شــرطة
عجمــان ،أن اســتمرار دولــة اإلمــارات في
اســتضافة وتنظيــم «جيتكــس جلوبــال «
علــى مــدى  ٤١عامـاً مــن انطاقتــه للمرة
األولــى ،يؤكد حرصهــا على اللحاق بركب
األمــم وإثبــات وجودهــا فــي المنافســة
العالميــة فــي مختلــف المجــاالت ،ولعــل
أهــم هــذه المجــاالت هو المجــال التقني

والتكنولوجــي ،لتثبــت بذلــك أن هــذه
الفعاليــة مــن أهــم فعاليــات المعــارض
المتخصصــة بالتكنولوجيــا والتــي تجمــع
تحــت مظلتهــا نخبــة مــن الشــركات
والمؤسسات التنقية والتكنولوجية للكشف
عن آخر التطــورات التقنية عند ظهورها.
كمــا أكــد ســعادة عبدالرحمــن محمــد
النعيمــي مديــر عــام دائــرة البلديــة أن
الدائــرة تحــرص علــى المشــاركة بشــكل
ســنوي فــي الحــدث التقني األهــم والذي
يواكــب عصرنــا الحالــي ويســعى لتطويــر
العمل وتجويد الحياة واســتخدام تقنيات
الــذكاء االصطناعــي فــي كافــة المجــاالت
والقطاعــات المتعددة.
ولفــت إلــى أن الدائــرة تولــي اهتماماً
دائمـاً بالمشــاركة فــي كافــة المؤتمــرات
والمعــارض الرائــدة بالدولــة والتــي مــن
شأنها االرتقاء بإمارة عجمان بما يتماشى
مع استراتيجية الدائرة التي ترنو لتحويل
اإلمــارة لمدينــة ذكيــة تحقــق الســعادة
والرفاهيــة للمقيميــن فــي كنفهــا ،مبينـاً
أن جميــع القطاعــات تســعى وبتوجيهات
مباشــرة مــن الشــيخ راشــد بــن حميــد
النعيمي رئيس الدائرة لتدشين الخدمات
والتطبيقات واألنظمة الذكية والتي تسهم
فــي إســعاد المتعامليــن وتمكينهــم مــن
التمتــع بخدمــات مثاليــة فــي أي وقــت
ومكان .وام

الجامعة الكندية دبي تصعد مراتب متقدمة وفق تصنيف  QSللمنطقة العربية 2022
صعــدت الجامعــة الكنديــة دبــي إلى
المركز  ٢٥في نسخة  ٢٠٢٢من تصنيف
 QSللمنطقــة العربيــة ويضــع الترتيــب
الذي تم إصداره حدي ًثا الجامعة الكندية
دبــي في المكالجامعــة األولى في دبي.
والجامعــة الكنديــة دبي مكانها ضمن
أفضــل  6٥٠-6٠١جامعــة علــى مســتوى
العالــم لعــام  ،٢٠٢٢ممــا جعلها من بين
أفضــل  %٢من مؤسســات التعليم العالي
فــي جميع أنحــاء العالم.
ويعد نظام تصنيف  QSمن بين أكثر
ُ
تصنيفات الجامعــات المعتمدة وأكثرها
شــهرة علــى نطــاق واســع فــي العالــم
ـتقا
 ،ممــا يوفــر
تقييمــا موثو ًقــا ومسـ ً
ً
للجامعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ُنشــر ألول مــرة فــي عــام  ،٢٠١٤حيــث
يأخــذ تصنيــف المنطقــة العربيــة فــي
االعتبار  ١٠مؤشرات أداء تمزج المقاييس
خصيصا
العالمية مع المقاييس المصممة
ً
للعالــم العربي.
وفــي تصنيــف عــام  ٢٠٢٢لـــ ١٨٠
مؤسســة ،ســجلت الجامعــة الكنديــة
دبــي درجــات عاليــة ضمــن المؤشــرين

CMY

الرئيسيين اللذين يجتمعان ليشكان ?٥٠
من درجة التقييم  -الســمعة األكاديمية
وســمعتها فــي ســوق العمــل باإلضافــة
إلــى التعــدد والتنــوع فــي الجنســيات
المتعــارف عليــه بالجامعــة ،حيــث
احتلــت الجامعــة المرتبــة الرابعــة مــن
حيــث تعــدد الجنســيات علــى مســتوى
الطــاب ،والمرتبــة العاشــرة مــن حيث
تعــدد الجنســيات علــى مســتوى هيئــة
التدريــس.
وقــال بطــي ســعيد الكنــدي ،رئيــس

مجلــس أمنــاء الجامعــة الكنديــة دبــي:
«يعتبــر تصنيفنا ضمن أفضل  ٢٥جامعة
مهما يعكس
في المنطقة العربية إنجا ًزا ً
التزامنــا بالمعاييــر الدوليــة للتعليــم
والبحــث .نحــن فخــورون بشــكل خاص
بــأن نصبــح أفضــل جامعــة فــي دبــي.
لقــد نجحــت هــذه المدينــة فــي تطوير
سمعتها الدولية كوجهة تعليمية عالمية،
ويعــد االعتــراف بالجامعــة الكندية دبي
ـرا
كرائــدة فــي هــذا المجــال شــر ًفا كبيـ ً
لــكل أفراد أســرة الجامعــة».وام

اســتقبل معالــي صقــر غبــاش رئيس
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي مقــر
المجلــس بأبوظبي ســتيفن يي -رئيس
شــركة هــواوي الصينيــة العالميــة
لاتصــاالت والتكنولوجيــا المتقدمــة
لمنطقــة الشــرق األوســط.
وفــي بدايــة اللقــاء رحــب معالــي
صقــر غبــاش برئيــس شــركة هــواوي
لمنطقــة الشــرق األوســط ،مشــيد اً
بالعاقــات الثنائية المتميزة بين دولة
االمــارات وجمهوريــة الصيــن والتــي
من شــأنها تحقــق تطلعات وطموحات
قيادتــي وشــعبي البلديــن على أســاس
الصداقــة واالحتــرام المتبــادل وبمــا
يحقــق المصالــح المشــتركة بيــن
البلديــن.
وجــرى خــال اللقــاء بحضــور
ســعادة الدكتــور عمــر النعيمي األمين
العــام للمجلــس الوطنــي االتحــادي،
اســتعراض آخــر التطــورات التقنيــة
علــى مســتوى العالــم فــي مجــال
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات،
تــم اســتعراض الــدور الحيــوي
لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات فــي
دولــة اإلمــارات ،وتقنيــات الــذكاء
االصطناعــي واســتخداماته فــي
العديــد مــن الصناعــات والمشــاريع
القائمــة والمســتقبلية فــي الدولــة،

صقر غباش خالل لقائه ستيفن يي
والمبــادرات المبتكــرة التــي تطلقهــا
دولــة اإلمــارات بفضــل توجيهــات
ورؤيــة القيــادة الرشــيدة الراميــة إلى
توظيــف العلــوم التكنولوجيــا الحديثة
والطاقــات الواعــدة ألبناء الوطن وفق
أســس راســخة وخطط مدروسة لرسم
مســتقبل أفضــل ألجيــال المســتقبل.
بــدوره أشــاد ســتيفن يــي بما تشــهده
دولــة اإلمــارات ،بفضل رؤيــة قيادتها
الحكيمــة وديناميكيــة حكومتهــا
وكفــاءة شــعبها مــن تقــدم فــي
مختلــف المجــاالت وبحرصهــا علــى
رفــد قطــاع العلــوم التكنولوجيــا بــكل
مــا هــو حديــث ومبتكــر وذي طابــع

إبداعي في إطار ســعيها ألداء رســالتها
الحضاريــة.
وأشــار إلى أن شركة هواوي تعتمد
على السياســات التكنولوجية في دولة
االمــارات باعتبارهــا الداعم األكبر في
تحقيــق مســاعي الشــركة خاصــة فيمــا
يتعلــق بتوفيــر حلــول شــمولية تســهم
فــي تكويــن أقــوى شــبكة ترابطية في
العالــم ..مشــير اً إلــى أن أهميــة دولة
االمــارات بالنســبة للشــركة ال تتمثــل
بكونهــا ســوقاً حيويــة فحســب ،بــل
تتجســد أيضـاً في مكانــة الدولة كأهم
المراكــز التشــغيلية التابعــة لهــواوي
علــى المســتوى العالمي .وام

محاكم دبي تسلط الضوء على مشاريعها الرقمية في «جيتكس»
تســتعرض محاكــم دبــي خــال
مشــاركتها فــي «أســبوع جيتكــس للتقنيــة
 »٢٠٢١المقــام فــي مركــز دبــي التجــاري
العالمي ويســتمر حتــى  ٢١أكتوبــر الجاري
أبرز مشاريعها الرقمية المبتكرة .
وأكــد ســعادة طــارش عيــد المنصــوري
مديــر عــام محاكــم دبي انه ســيتم تســليط
الضــوء علــى العديــد مــن المبــادرات مــن
خــال منصــة محاكــم دبــي منهــا التقاضــي
الرقمي وكاتب العدل الرقمي واإلشــهادات
الرقمية والدفع الرقمي ،منوهاً أن المتعامل
يمكنه من خال التطبيق او موقع المحاكم
الحصــول علــى الخدمــة فــي وقــت قصيــر
مع ضمان اســتمرار تلــك الخدمات بالجودة
والكفــاءة الازمة .
وأشــار في تصريح لوكالة أنبــاء اإلمارات
الــى أهميــة المشــاركة فــي مثــل هــذه
المعــارض لدورها فــي إبراز جهــود الدائرة
علــى صعيــد االبتــكار والتطويــر والتعريف
بخدماتهــا الرقميــة الذكية وتعزيــز التواصل
الفعــال مــع المتعامليــن والتعــرف إلــى
احتياجاتهــم بما يرتقي بمســتوى الخدمات
الحكوميــة المقدمة وتوفيــر الجهد والوقت
وتيســير األمــور على المتقاضين ،إذ تســهم
الخدمــات الرقمية لمحاكــم دبي في خدمة
المتعامليــن والموظفيــن لتحقيــق أفضــل
مؤشــرات األداء وإلرضــاء شــرائح المجتمــع
كافة.
وأوضــح مديــر عــام محاكــم دبــي أن
التقاضي الرقمي يتضمن الدعاوى وتسجيل

طارش المنصوري خالل فعاليات المعرض
الدعــوى وســير الدعــوى ومتابعــة الدعــوى
ودور القضــاة فيهــا وأطــراف الدعــوى مــن
محاميــن وغيــره ،أمــا كاتب العــدل الرقمي
فهــو عبارة عن خدمــة أطلقت حديثا تعنى
بالوكالة وكيف يســتطيع الشــخص أن يقوم
بالوكالــة عــن بعد ويحصل عليهــا من خال
التطبيــق ..منوهـاً أن محاكــم دبــي أطلقت
اليــوم مبــادرة االشــهاد الذكــي فــي عقــود
الــزواج ويكــون عن بعد ومتــاح في تطبيق
واحــد يجمــع المــأذون مع الــزوج والزوجه
والولي والشــهود .
وذكر ســعادته أن المحاكم تعمل بشكل
حثيــث لتحقيــق طموحــات ورؤى إمــارة
دبــي وترســم خططهــا وسياســاتها وتوجــه

عملياتهــا وخدماتهــا القضائيــة واإلداريــة،
إلســعاد متعامليها بأيســر الســبل والوسائل
الحديثــة والمتطــورة.
وتشــارك محاكــم دبــي ضمــن المنصــة
الموحــدة لدبــي الرقميــة فــي الــدورة الـــ
 ٤١مــن أســبوع جيتكــس جلوبــال ٢٠٢١
تحــت شــعار «رقمنــة الحيــاة فــي دبــي»
لتســليط األضــواء علــى تقنياتهــا المبتكــرة
وكشــف الغطــاء عــن مبادراتهــا لخدمــة
مســتقبل الحيــاة الرقميــة التــي ابتكرتهــا
لخدمــة القطاع القضائي واإلداري المســاند
لــه ،وتعزيــز المشــروعات الســابقة بإطاق
مراحــل جديــدة أكثــر تطــوراً وبمــا يواكــب
عجلــة التنميــة فــي إمــارة دبــي .وام

«صحة» تؤكد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
أكــدت شــركة أبوظبــي للخدمــات
الصحيــة «صحة» مجــدداً أهمية الفحص
الــدوري للثــدي عند النســاء واالكتشــاف
المبكــر للســرطان ألنــه يحــدث فرقــاً
كبيــراً فــي عــاج المصابــات وتكــون
نســبة الشــفاء عاليــة جــداً.
وحثــت الدكتــورة عايــدة صالــح
العوضــي استشــارية طــب األورام فــي
مركــز العنايــة بالثــدي فــي مستشــفى
تــوام إحــدى منشــآت شــركة «صحــة»
جميــع النســاء وخاصــة اللواتــي تزيــد
أعمارهــن عــن  ٤٠عامــاً علــى زيــارة
الطبيــب مــرة واحــدة علــى األقــل كل
عــام وإجــراء الفحــص الخــاص بالثــدي.
ودللــت علــى أهمية اإلجــراء الدوري
لفحص الثدي واالكتشاف المبكر للمرض
بحالــة المريضــة باتريشــيا التــي شــفيت
مــن ســرطان الثــدي بعــد تلقيهــا العــاج
فــي مستشــفى تــوام حيــث خضعــت
للفحــص فــي مرحلــة مبكــرة وبفضــل
التشــخيص المبكــر تمكن الفريــق الطبي
فــي مستشــفى تــوام مــن وضــع خطــة
عــاج فعالــة لمســاعدة باتريشــيا علــى
التخلص من الســرطان واســتئناف حياتها
الطبيعيــة مــع أســرتها.
الجديــر بالذكــر أن مركــز رعايــة الثدي

عايدة العوضي خالل معاينتها باتريشيا
فــي مستشــفى تــوام والذي تأسســس عام
 ٢٠٠٧يوفــر رعاية صحية عالية المســتوى
لمرضــى ســرطان الثدي على أيــدي فريق
متعــدد التخصصــات مــن أطبــاء األشــعة
والجراحيــن والممرضــات واألخصائييــن
االجتماعييــن مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى التشــخيص والعــاج المبكــر .وتــم
تجهيــز المركز بأحدث األجهزة والتقنيات
مــا في ذلك وحــدة فحص الثدي باألشــعة
الســينية والتي والتي تعمــل بكفاءة عالية

وتشــمل خدمات الفحص األخرى :الفحص
البدنــي للثــدي واالستشــارة الجراحيــة
والمســح بالموجــات فــوق الصوتيــة
والتصويــر بالرنيــن المغناطيســي للثــدي
والخزعة الموجهة بالموجات فوق الصوتية
والخزعــة الموجهــة بالتوضيع التجســيمي
والخزعــة الموجهة بالرنين المغناطيســي.
ويمكــن للراغبــات بإجــراء فحــص
«ماموجــرام» حجــز موعــد مــن خــال
االتصــال علــى الرقــم  .٨٠٠٥٠وام

«الشؤون اإلسالمية» تعرض خدماتها الذكية في «جيتكس»
تعرض الهيئة العامة للشؤون اإلسامية
واألوقــاف مــن خــال مشــاركتها فــي
اســبوع جيتكــس للتقنيــة ضمــن منصــة
الحكومــة الرقميــة العديــد مــن خدماتهــا
الذكيــة المطــورة التــي تقدمهــا للجمهور
ترســيخاً لرســالتها ورؤيتهــا فــي المجتمع
بأســس عصريــة مواكبــة لتطــورات الحياة
وللنهضــة الحضارية والطفرة التقنية التي
تشــهدها الدولــة.
وأشــادت الهيئــة بحــرص القيــادة
الرشــيدة علــى االســتفادة مــن التقنيــة
الحديثة وتســخيرها لخدمة شؤون الحياة
ومجاالتها،وتبنيهــا العديــد من للمبادرات
الداعمة لتمكين الذكاء االصطناعي وجعله
ممارســة يومية فــي تقديم كل الخدمات،
وتوجيهاتهــا بتهيئــة البيئــة المثاليــة التــي
تســاهم فــي االبتــكار وصنــع المســتقبل
بــرؤى إيجابيــة واعيــة تســتبق األحــداث
بعقل ناضج وفكر ثاقب  ،مما أســهم في
أن تكــون دولتنا منصة عالمية للمبادرات
الذكيــة واالبتــكارات الحديثــة ،وحظيــت
بأن تكون أول دولة في الشــرق األوســط
ينتظم على أرضها معرض إكســبو الدولي
الــذي أبهــر العالــم بجوهــره ومضمونه .
وضمن خطتها اإلســتراتيجية ومبادراتها
االســتباقية حرصــت الهيئــة علــى تطويــر
منظومتهــا التواصليــة مــع الجمهور بهدف
االســتفادة مــن خدماتها الرقميــة المقدمة
عبــر تقنيــة الــذكاء االصطناعــي  ،حيــث

قامــت بإطــاق خدمــة المفتــي الرقمــي
التــي تقــدم خدمــة الــرد المباشــر علــى
االستفســارات الشــرعية باســتخدام تقنيــة
المحادثــة الفوريــة إلدارة استفســارات
المتعامليــن الواردة عبر المنصات الرقمية
التــي تتميــز بســهولة االســتخدام وقنــاة
موحــدة للوصــول إلى الخدمات على مدار
الســاعة  ٧/٢٤والتــي تشــمل على «اســأل
اإلفتــاء ،مواقيت الصــاة ،التاريخ الهجري،
الخدمــات الرقمية وتقديــم طلب الخدمة
ومتابعتهــا» المعتمدة على مهارات الذكاء
االصطناعــي وتعلــم اآللــة باإلضافــة إلــى
الربــط مع األجهــزة الذكية مثل Amazon
..Alexa and Google Home
كمــا ســتطلق الهيئــة مبــادرة توثيــق
وحماية خطب الجمعة باستخدام تقنية

البلــوك تشــين لتوثيــق وحمايــة محتوى
خطــب الجمعــة بعــد النشــر مــن خــال
تتبــع أي تغييــرات قــد يتــم اجرائهــا
علــى محتــوى خطبــة الجمعــة بغــرض
التعديــل أو تغيــر الهــدف والمضمــون
عــن طريق إضافة خصائص على مســتند
الخطبــة قبــل نشــره وذلــك بإضافــة
الختــم اإللكترونــي على جميــع الخطب
الصــادرة مــن الهيئــة حيــث ســيصبح
بإمــكان المتعامــل التحقق من المحتوى
االصلــي للخطــب عــن طريــق تحميــل
مســتند الخطبــة علــى النظــام المتوفــر
علــى المنصــة الرقميــة المتوفــر علــى
الموقــع اإللكترونــي للهيئــة والــذي
سيســاهم بــدوره فــي الحفــاظ علــى
حقــوق ملكيــة الهيئــة .وام

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

06

 15616جرعة منها خالل  24ساعة

جرعات لقاح «كوفيد »19المقدمة في اإلمارات تصل  20.7مليون

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن
تقديم  ١٥6١6جرعة من لقاح «كوفيد»١9
خال الساعات الـ  ٢٤الماضية ،وبذلك يبلغ
مجمــوع الجرعــات التي تــم تقديمها حتى
أمس األحد  ٢٠٧٠١٨9٨جرعة ومعدل توزيع
اللقاح  ٢٠9.٣١جرعة لكل  ١٠٠شخص.

يأتــي ذلــك تماشــياً مــع خطــة الــوزارة
لتوفيــر لقــاح «كوفيــد »١9وســعياً إلــى
الوصــول إلــى المناعــة المكتســبة الناتجــة
عــن التطعيــم والتــي ستســاعد فــي تقليــل
أعــداد الحــاالت والســيطرة علــى فيــروس
«كوفيــد .»١9وام

 153حالة شفاء ووفاتين خالل  24ساعة

 317254فحصاً جديداً لـ»كورونا» في الدولة تكشف عن  99إصابة

تماشــياً مع خطــة وزارة الصحة ووقاية
المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات
في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر
الحــاالت المصابــة بفيــروس «كورونــا»
المســتجد «كوفيــد »١9والمخالطيــن لهــا
وعزلهم ،أعلنت الوزارة عن إجراء ٣١٧٢٥٤
فحصـاً جديــداً خال  ٢٤ســاعة على فئات
مختلفــة فــي المجتمــع باســتخدام أفضــل
وأحــدث تقنيات الفحــص الطبي.
وأســهم تكثيــف إجــراءات التقصــي
والفحــص فــي الدولــة وتوســيع نطــاق
الفحوصــات علــى مســتوى الدولــة فــي
الكشــف عــن  99حالــة إصابــة جديــدة
بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات
مختلفة ،وجميعها حاالت مستقرة وتخضع
للرعايــة الصحيــة الازمــة ،وبذلــك يبلــغ
مجموع الحاالت المسجلة  ٧٣٨٥٨6حالة.

كمــا أعلنــت الــوزارة عن وفــاة حالتين
مصابتيــن نتيجــة تداعيــات اإلصابــة
بالفيــروس ،وبذلــك يبلــغ عــدد الوفيــات
فــي الدولــة  ٢١٢٠حالــة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع
عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي
المتوفين ،وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع
المصابيــن ،مهيبة بأفراد المجتمع التعاون
مــع الجهــات الصحية والتقيــد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي ضماناً لصحة
وســامة الجميــع .كما أعلنت الــوزارة عن
شفاء  ١٥٣حالة جديدة لمصابين بفيروس
«كورونا» المســتجد «كوفيد »١9وتعافيها
التــام مــن أعــراض المــرض بعــد تلقيهــا
الرعايــة الصحيــة الازمــة منــذ دخولهــا
المستشــفى ،وبذلك يكون مجموع حاالت
الشفاء  ٧٣٢٢96حالة .وام

خالل مشاركتها في الدورة الـ 41لـ «جيتكس جلوبال »2021

«تنمية المجتمع بدبي» توظف الذكاء االصطناعي لوضع
حلول استباقية لالحتياجات االجتماعية المستقبلية

جانب من مشاركة «تنمية المجتمع بدبي» في المعرض
كشــفت هيئــة تنميــة المجتمــع فــي
دبــي ،خــال مشــاركتها فــي الــدورة الـــ٤١
لـــ جيتكــس جلوبــال  ٢٠٢١الــذي انطلقــت
فعالياته أمس وتســتمر حتى  ٢١أكتوبر في
مركــز دبي التجــاري العالمي ،عن مشــروع
مبتكــر لتوظيف الــذكاء االصطناعــي لتوقع
االحتياجات االجتماعية والتنموية المستقبلية
ألفراد المجتمع ،وطرح برامج وخطط وقائية
لتجنــب التحديــات والتقليــل من المشــاكل
التــي قــد تؤثــر علــى تطــور وتنميــة األفراد
مــن مراحــل الطفولــة المبكرة إلى الشــباب
وصــوالً إلــى التقاعد.
وقالــت الهيئــة إن التحليــل المتقــدم
لمدخــات قواعد البيانــات المتكاملة ألفراد
األســر بما فيها البيانات الصحية والتعليمية
والمالية واالجتماعية وغيرها يسهم في توقع
مــا يمكــن أن يتعــرض لــه هؤالء األشــخاص
أو أســرهم في المســتقبل وما ســيحتاجونه
مــن خدمــات ،األمــر الذي يمكن اســتثماره
بطريقتيــن أولهمــا وضــع برامــج وخطــط
اســتباقية للتعامــل مع التحديــات المتوقعة
وتطويــر حلــول وقائيــة للحــد مــن آثارهــا،
فضاً عن توقــع األوضاع االجتماعية وقراءة
أنماط الســلوك.
وأوضحــت أن التحول للخدمــات الذكية
والربــط اإللكترونــي بيــن الجهــات المحلية
واالتحاديــة وتبادل ومراجعة البيانات ،يوفر
مصــدراً هامـاً للمعلومــات تــزداد دقته عبر
السنين ،ومع متابعة تطوير مدخاته ..مبينة
أن وجــود نمــط تحليلــي دقيــق يقــوم على
أســاس قصــص الحاالت لكل فئــة اجتماعية،
ويســتفيد مــن المعايير والتجــارب العالمية
لهــذه الفئات ،يتيح إمكانية الخــروج بقراءة
مســتقبلية تتوقــع تطور حــاالت مماثلــة أو
تشــترك معها فــي االحتياجات.
وقــال ســعادة أحمــد جلفــار ،مديــر عام
هيئة تنمية المجتمع في دبي« :مع دخول
دولة اإلمارات خمســينيتها الثانية ،وانطاقاً
مــن توجهــات قيادتنا بوضع حلــول وخطط
تستشــرف االحتياجات المســتقبلية ،نعمل
فــي هيئة تنمية المجتمع علــى مواكبة هذا

النهــج ،خاصــة وأن توقــع التحديات يســهم
بشــكل كبيــر في التخفيــف منهــا ،وماءمة
الخطــط التطويرية معها».
وأضاف« :توظيف العلم والتقنية لخدمة
اإلنســان والتخفيــف مــن أعبائــه ومعاناتــه،
هــو الهــدف األساســي لــه ،وألن مهمتنــا
فــي هيئــة تنميــة المجتمــع هــي االرتقــاء
بجودة حياة اإلنســان ورفع سعادته وتنمية
قدراته ،نســعى ألن نوفر خدمات اســتباقية
لاستجابة الحتياجات األفراد واألسر ودعمهم
لتجاوز تحدياتهم ،ونوظف كافة اإلمكانيات
للتخفيف من احتمالية وجود هذه التحديات
فــي المســتقبل ،كمــا نتعــاون مــع جميــع
الجهــات المعنيــة ســواء تعليميــة أو صحية
أو غيرهــا ،لتكــون ظروف األجيــال المقبلة
أفضــل ،بمــا يتيــح لهــم أداء أدوار أكبــر فــي
بنــاء المجتمــع ويتيــح لنا كجهــات حكومية
توظيف الموارد في تنمية مجاالت جديدة».
ولفــت جلفــار إلــى أن هــذا المشــروع
ســيكون األول مــن نوعــه فــي توظيــف
الذكاء االصطناعي في اســتقراء االحتياجات
االجتماعيــة.
مــن جهتهــا قالــت أمــل عــوض الصيري،
مديــر إدارة تقنيــة المعلومــات فــي هيئــة
تنمية المجتمع« :نطرح خال مشاركتنا في
أسبوع جيتكس مشروع ذكاء اصطناعي لتوقع
االحتياجــات االجتماعيــة بنــاء علــى بيانات
متكاملــة عــن األســر وأفرادهــا مــن حيــث
المســتوى العلمي والمشــكات االجتماعية
والمالية والصحية والنفسية وغيرها ،وجود
كل هذه المدخات ،وتحليلها بتقنية مبتكرة
بنــاء علــى دراســات مســبقة ،يســهم فــي
الخــروج بتوصيــات بشــأن األجيــال المقبلة
واحتمالية تعرضهم لتحديات أو مشكات من
أي نــوع ،األمــر الــذي يســمح بوضــع خطط
فردية وجماعية لتجنب كل ما يمكن تجنبه،
أو التخفيــف مــن آثارهــا ،ويســهم بشــكل
كبيــر فــي وضــع خطــط اســتباقية لألطفــال
المعرضيــن للجنــوح أو اإلدمــان ،فضــا عن
ً
وضــع حلول للتحديات االجتماعية والمالية
لألسر” .وام

اإلمارات ..منظومة متكاملة لرعاية «أصحاب الهمم»

واصلت دولة اإلمــارات تعزيز منظومة
رعايــة وتأهيــل أصحاب الهمــم عبر تعزيز
أعــداد وقــدرات المراكــز التــي تخدم تلك
الفئــة ،ووفقـاً لبيانــات رســمية فقــد بلــغ
عــدد مراكز رعايــة وتأهيل أصحاب الهمم
 ١٠٠مركــز علــى مســتوى الدولــة موزعــة
علــى  ٣٨مركــزا في أبوظبــي ،و ١٤مركزا
فــي دبــي ،و ٣٠مركــزاً فــي الشــارقة ،و٧
مراكــز فــي عجمان و ٥مراكــز في كل من
رأس الخيمــة والفجيــرة ،ومركــزا واحــداً
فــي أم القيوين.
وتولــي اإلمــارات فئــة أصحــاب الهمــم
رعايــة اســتثنائية حيــث بلغ عــدد الطاب
المســتفيدين مــن تلك المراكز خال العام
الدراسي  »٥٢9٤« ٢٠٢١ -٢٠٢٠طالباً %66
منهم من الذكور و %٣٤من اإلناث ،وذلك
وفقـاً لبيانــات وزارة تنمية المجتمع.

وأوضحــت البيانــات أن  %٤٥.9٤مــن
إجمالــي الطلبــة فــي تلــك المراكــز لديهم
إعاقــة ذهنيــة ،و %٣١.٤9منهــم يعانــون
تنوعــت اإلعاقــات
مــن التوحــد ،فيمــا ّ
األخــرى بيــن إعاقــة ســمعية وجســدية
وبصريــة وتأخــر فــي النمــو واالضطــراب
فــي النمــو العصبــي.
وتؤكــد األرقــام الســابقة علــى مواصلة
اإلمــارات نهــج دعــم الخدمــات التعليمية
وتوفير األدوات والســبل التربوية الخاصة
ألصحاب الهمــم ،لتفعيل دورهم التنموي
فــي المجتمــع بشــكل كامل.
وتكفــل التشــريعات القانونيــة فــي
دولــة اإلمــارات حقــوق أصحــاب الهمــم
فــي التعليــم حيــث تنــص المــادة ١٢
مــن القانــون االتحــادي رقــم  ٢9لســنة
 ٢٠٠6والمعــدل بقانــون اتحــادي رقم ١٤

لعــام  ٢٠٠9علــى «تكفــل الدولة لصاحب
االحتياجــات الخاصــة فرصـاً متكافئــة فــي
التعليــم فــي كافــة المؤسســات التربويــة
والتعليميــة ،والتدريــب المهنــي ،وتعليــم
ـواء ضمــن
الكبــار والتعليــم المســتمر ،سـ ً
الصفــوف النظاميــة ،أو الصفــوف الخاصة
مع توفير المنهج الدراســي بلغة اإلشــارة،
أو طريقــة برايــل ،أو بــأي وســائل أخــرى
حســب االقتضــاء».
ويعــد تعليــم أصحــاب الهمم أحــد أبرز
محاور «السياســة الوطنية لتمكين أصحاب
الهمــم» التــي أعلنــت عنها دولــة اإلمارات
والتــي أكــدت العمــل علــى تطويــر نظــام
تعليمــي دامــج لهــم فــي مجــاالت التعليــم
العــام والمهنــي والعالــي ،وتوفيــر معلمين
ومختصين في مختلف اإلعاقات والمراحل،
وافتتــاح تخصصات فرعيــة لتعليم أصحاب

الهمــم من قبــل الجامعــات والمعاهد.
وتبــذل اإلمــارات جهــوداً ملموســة
لدمــج الطلبــة أصحــاب الهمــم فــي النظام
التعليمــي ،حيــث تنتهــج وزارة التربيــة
والتعليــم اســتراتيجية تكييــف المــدارس
العامــة ،وإتاحــة الفرصــة لتوفيــر التعليــم
ألصحــاب الهمــم ،ووفق ـاً لذلــك ،يمكــن
للطلبــة مــن هــذه الفئــة التســجيل فــي
أي مدرســة ،مــن دون أي اســتثناء ،كمــا
يتوفــر لــدى وزارة التربيــة والتعليــم منــذ
عــام  ٢٠٠٨إدارة معنيــة بأصحــاب الهمم،
والتي تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم،
وإمكانيــة حصولهــم علــى نفــس الفــرص
التعليميــة المتوفــرة لنظرائهــم مــن غيــر
أصحــاب الهمــم ،باإلضافــة إلــى تزويــد
معلميــن متخصصيــن لتدريســهم والعنايــة
بهــم .وام

«أبوظبي للصحة العامة» يطلق أحدث تطبيقاته الذكية في «جيتكس»
أبوظبي  -الوطن
يشــارك مركــز أبوظبــي للصحــة العامــة ،بالتعــاون
مــع الجهــات المشــاركة فــي جنــاح حكومــة أبوظبــي،
الفعاليــة األكبــر واألبرز في قطــاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصــاالت على مســتوى المنطقــة والتي تقام في مركز
دبــي التجــاري العالمــي فــي الفتــرة بيــن ١٧وحتــى ٢١
مــن شــهر أكتوبــر  ،٢٠٢١حيــث اســتعرض المركــز خال
هــذه المشــاركة أهــم مشــاريعه اإللكترونيــة فــي مجــال
التصــدي لجائحــة «كوفيــد ،»١9أال وهــي مشــروع منصة
زيــادة نســبة تغطيــة تطعيــم كبــار الســن والمقيمين ضد
«كوفيــد  »١9ومشــروع المســاعد االفتراضــي للتقصــي
الوبائــي ومشــروع برامــج العــزل والحجــر الصحــي.
وقــال ســعادة مطــر ســعيد النعيمــي المديــر العــام
لمركــز أبوظبــي للصحــة العامــة« :تأتــي مشــاركتنا هــذا
العــام للمــرة الثانيــة علــى التوالــي بأســبوع جيتكس منذ
إنشــاء المركــز ،فــي إطــار الســعي لتطبيــق التوجهــات
العامــة لحكومــة ابوظبــي الرقميــة فــي تأســيس نظــام
فاعــل ومبتكــر يســاعد على بنــاء قاعدة رقمية مســتدامة
تعكــس مســيرة التنميــة الشــاملة التــي تشــهدها الدولــة
فــي مختلــف األصعــدة ،وكذلــك حرصـاَ منا علــى تطوير
وابتــكار خدمــات جديــدة وفق أفضل الممارســات والتي
مــن شــأنها أن تضعنــا علــى قائمــة المؤسســات الرائــدة
عالميــا فــي مجــال الصحــة العامــة”.
وأشــار النعيمــي إلى أن مشــاركة المركــز في جيتكس
 ٢٠٢١ضمــن جنــاح حكومــة أبوظبــي الرقميــة ،تعــد
فرصــة مثاليــة للتفاعل مع الخبــراء والمختصين وتعريف
الجمهــور بآخــر المســتجدات والتطــورات الرقميــة التــي
توصــل لهــا المركــز فــي ظــل الجائحــة وذلــك مــن خــال

«إسعاف دبي» تعرض
تطبيقين ذكيين خالل
مشاركتها في «جيتكس»
عرضــت مؤسســة دبــي لخدمــات اإلســعاف
خــال مشــاركتها فــي أســبوع معــرض
«جيتكــس للتقنيــة  »٢٠٢١تطبيقيــن ذكييــن
يهدفــان إلــى تحقيــق التوجهــات اإلســتراتيجية
فــي إســعاد متعامليهــا وموظفيهــا وأن
تكــون «دبــي المدينــة اآلمنــة» دائمــاً.
وأوضح ســعادة خليفة الــدراي المدير التنفيذي
لمؤسســة دبي لخدمات اإلســعاف أن المؤسسة
تعرض خال مشاركتها في «جيتكس « تقنياتها
الذكيــة فــي مجــال الخدمــات اإلســعافية والتــي
تهــدف إلــى تعزيــز ســرعة اإلســتجابة للمرضــى
والمصابيــن ورفــع معــدل ســعادة الموظفيــن
والمتعامليــن وذلــك تماشــياً مع الرؤيــة المئوية
لدولــة اإلمــارات  ٢٠٧١لتكــون مــن أفضل دول
العالم.
وقــال« :نشــارك هــذا العــام بتطبيــق ذكــي
وبرنامــج تدريبــي تحــت مســمى “ “ c-line
يهــدف لنشــر الوعــي بمهــارات اإلســعافات
األوليــة وكيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الطارئة
حيــث ســاهم التحــول الذكــي للمؤسســات على
الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن شــرائح المجتمع
ونشــر الوعــي فــي مختلــف المجــاالت ونحــن
نســعى لنشــر ثقافــة الطــب الطــارئ واإلســهام
فــي إنقــاذ األرواح».
وعــن البرامــج الذكيــة التــي تشــارك بهــا
«إســعاف دبــي» مــن خال منصتهــا قال الدراي
« نشــارك بتطبيق المؤسســة الرئيســي” ”SOS
والــذي يعتبــر ٧تطبيقــات ذكيــة تــم دمجهــا في
تطبيــق واحــد إضافــة إلــى تفعيل خدمــة طلب
اإلســعاف الطــارئ “ ”SOSوهــي ميــزة تســهم
فــي رفــع ســرعة الوصــول مــن خــال تحديــد
الموقــع الفعلــي لطالــب خدمــة اإلســعاف بمــا
فــي ذلــك أصحــاب الهمــم مــن ذوي اإلعاقــة
الســمعية والبصريــة باإلضافة إلــى احتوائه على
مكتبــة تضــم مجموعــة مــن المــواد المرئية عن
اإلســعافات األوليــة والتــي تهــدف إلــى نشــر
ثقافــة اإلســعافات األوليــة وتوعيــة وتدريــب
أفــراد المجتمــع علــى كيفية التعامــل مع أغلب
الحــاالت الطارئــة إلــى حيــن وصــول مركبــة
اإلسعاف .وام

تســليط الضــوء علــى منصــة لزيادة نســبة تغطيــة تطعيم
كبــار الســن والمقيميــن ضد «كوفيــد ، »١9والتي تهدف
إلــى توفيــر قاعــدة بيانــات تحتــوي على تفاصيــل األفراد
الذيــن تبلــغ أعمارهــم  ٥٠عامـاً فمــا فــوق فــي اإلمــارة
الذيــن لــم يتلقــوا بعــد تطعيــم «كوفيــد ،»١9مــن أجــل
تكثيــف الجهــود التوعويــة وحــث هــذه الفئــة ألخــذ
التطعيــم والحفاظ علــى األرواح.
ومــن منطلــق دور المركــز كجهــة توعويــة فريــدة من
نوعهــا ســاهمت بشــكل فعــال منــذ بدايــة الجائحــة فــي
التصــدي التــام للوبــاء فقــد قــام المركــز فــي معــرض
جيتكــس  ٢٠٢١بتقديــم اخر ابتكاراته لمســاعيه لتســهيل
عمليــة التقصي الوبائــي والتعرف على الحاالت اإليجابية
واحتــواء الوبــاء مــن خال اســتعراض مشــروع المســاعد
االفتراضــي للتقصــي الوبائي ،وهو روبــوت محادثة قادر
علــى التواصــل مــع النــاس من خال بــدء محادثــة كتابية
لجمــع المعلومــات المطلوبــة لنظام الرعايــة الصحية من
أجل الســيطرة على انتشــار األمراض في المجتمع ،حيث

يبــدأ اســتخدام المســاعد االفتراضــي عــن طريــق اســتام
رســالة نصيــة يرســلها المركــز للمصــاب وتحتــوي علــى
رابــط للصفحــة ،يتــم مــن خالهــا التأكــد مــن معلومــات
المصــاب عــن طريــق طلــب رقــم الهويــة اإلماراتيــة مــن
أجــل اســتكمال اإلجــراءات والــرد علــى األســئلة ،ويتيــح
النظــام خاصيــة اختيــار اللغــة المفضلــة ســواء العربيــة
أو اإلنجليزية.
كمــا برز مشــروع برامج العــزل والحجر الصحي وهي
أحــد البرامــج الفريــدة التــي ميــزت المنصــة بمميزاتهــا
الفريــدة ،حيــث تمتــاز بأتمتتهــا وخصائصهــا المميــزة
فــي متابعــة الحــاالت اإليجابيــة األمــر الــذي ســاهم فــي
دعــم جهــود حكومــة أبوظبــي الحتــواء انتشــار فيــروس
كورونــا المســتجد فــي اإلمــارة لضمــان صحــة وعافيــة
أفــراد المجتمــع والتدخــل الســريع فــي حــال اكتشــاف
حالــة إصابــة جديــدة.
وأضــاف ســعادته« :علــى الرغــم مــن التحديــات التي
تواجــه العالــم أجمــع ،فقــد أظهــرت دولــة اإلمــارات
قدرتهــا وجاهزيتهــا فــي التصــدي ومواجهــة الجائحــة
ومواصلــة العمــل علــى بنــاء مســتقبل أفضــل مــن خــال
اســتخدام االبتــكار وأحــدث أنــواع التكنولوجيــا”.
الجديــر بالذكــر أن المركز يســعى من خال مشــاركته
فــي جيتكــس  ٢٠٢١إلــى ابــراز التحــول الرقمــي فــي
كل مــا يتعلــق بالمعامــات والخدمــات التــي يقدمهــا
لقيــاس ســير العمــل ومــدى االلتــزام بتوجيهــات حكومــة
أبوظبــي ،حيــث يعتبــر معــرض جيتكــس أحــد أســرع
األســواق الناشــئة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات
ـخصا مــن
واالتصــاالت ،ويــزوره أكثــر مــن  ١٢٠.٠٠٠شـ ً
مختلــف دول العالــم.

األولى من نوعها في الدولة ومخصصة لكبار المواطنين

«اإلمارات للخدمات الصحية» تفتتح أول وحدة عالجية
للمرضى الداخليين بمستشفى األمل للصحة النفسية
أبوظبي  -الوطن
الصحيــة عــن افتتــاح أول وحــدة
عاجيــة متخصصــة للصحــة النفســية
للمرضــى الداخلييــن مخصصــة لكبــار
المواطنين في مستشــفى األمل للصحة
النفســية ،وهــي األولــى مــن نوعها في
دولــة اإلمــارات ،ويأتي هذا المشــروع
تماشــياً مع توجهات حكومــة اإلمارات
لارتقــاء بجــودة الحيــاة الصحيــة لكبار
المواطنيــن وتوفيــر الرفــاه والحيــاة
الكريمــة واآلمنــة لهــم ،بمــا يســاهم
فــي دمجهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة
وتعزيز قدراتهم أمام مختلف التحديات
النفسية.
وتهدف الوحدة العاجية المستحدثة
إلــى خدمــة كبــار المواطنيــن الذيــن
يعانون من اضطرابات نفســية شــديدة
ويحتاجــون إلــى دخــول المستشــفى
للتقييــم والعاج.
ويديــر الوحــدة فريــق متعــدد
التخصصات عالي الكفاءة يضم نخبة من
المتخصصين النفســيين واالجتماعيين،
من خال التعاون بين مؤسسة اإلمارات
للخدمــات الصحيــة ومركز «مودســلي
هيلــث» أحــد أقــدم وأهــم مؤسســات
العــاج النفســي فــي العالــم.

رعاية صحية استثنائية

وأكــد ســعادة الدكتــور يوســف
محمــد الســركال مديــر عــام مؤسســة
اإلمــارات للخدمــات الصحيــة الحــرص
علــى تقديــم رعايــة صحيــة اســتثنائية
لكبــار المواطنيــن وفــق توجيهــات
القيــادة الحكيمــة ،واالرتقــاء بجــودة
حياتهــم وزيــادة الوعــي باحتياجاتهــم
الصحيــة والنفســية ،وإدراج مبــادرات

يوسف السركال
ومشــاريع لرعاية صحتهم النفســية في
استراتيجيات التخطيط الصحية الوطنية،
ويتــم حالي ـاً تمكينهــم مــن الخدمــات
المتميزة التي يقدمها مستشــفى األمل
للصحــة النفســية الحائز علــى االعتماد
الدولي ،واألول من نوعه في المنطقة.
وأشار ســعادة الدكتور السركال إلى
أهميــة الشــراكات المحليــة والعالميــة
التــي تحــرص المؤسســة علــى توثيقهــا
مــع مراكــز الخبــرة العالميــة ،وتنميــة
وتأهيــل الكــوادر الطبيــة والفنيــة،
ودعــم وتعزيــز البحــث العلمــي فــي
مجــال الصحــة النفســية ،وتطويــر نظم
المعلومــات وتحديــث قاعــدة البيانات
اإلحصائيــة الخاصــة بالصحــة النفســية،
فــي إطــار السياســة الوطنيــة للصحــة
النفسية الهادفة لتطوير وتعزيز وتوسيع
نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة
والمتكاملــة والمســتجيبة لاحتياجــات
والموجهــة للمجتمــع بفئاتــه وأعمــاره
كا فة.

الدعم السلوكي النفسي

مــن جانبهــا أكــدت الدكتــورة نــور

المهيــري مدير إدارة الصحة النفســية
في المؤسســة ،أن اســتحداث الوحدة
العاجيــة يهــدف لارتقــاء بخدمــات
الصحــة النفســية الموجهــة لكبــار
المواطنيــن ،للتعامــل مــع التغيــرات
الفيزيولوجيــة والنفســية فــي مرحلــة
الشيخوخة ،من خال تقييم سلوكيات
المريــض وإدراكــه ،واإلجــراءات
العاجيــة وأســاليب الرعايــة الفعالــة
وســبل الدعــم الســلوكية والنفســية
لهــم ولعائاتهــم ،ونظــراً لخصوصيــة
متطلبــات هــذه الشــريحة المجتمعية
نحرص على تطوير البحوث الميدانية
لصياغة سياســات مبتكرة واستشــراف
التحديــات واالســتعداد لــه.

منهج فعال

بدورهــا لفتــت الدكتــورة آمنــة
تركــي آل علــي مديــر مستشــفى
األمــل للصحــة النفســية أن وحــدة
المرضــى الداخلييــن المتخصصــة
بالصحــة النفســية لكبــار المواطنيــن
تعــزز كفاءة خدمات الصحة النفســية
المتكاملــة والشــاملة لهــذه الفئــة
الجليلــة مــن المجتمــع ،بمنهــج فعال
يتبــع أفضــل األدلــة العلميــة المتاحة،
مــع االســتفادة المثلــى مــن المــوارد
والتدريب المســتمر لمقدمي خدمات
الصحــة النفســية لكبارالمواطنيــن.
وأوضحت الدكتورة آمنة تركي أن
أكثــر االضطرابــات انتشــاراً لــدى كبار
السن هي االكتئاب والقلق والزهايمر
الناتــج عن ضعف القــدرات اإلدراكية
والمعرفيــة ،ونعمــل علــى اســتخدام
العاجــات الســلوكية والدوائيــة
المناسبة وتوفير بيئة داعمة تشعرهم
بالثقــة والطمأنينــة واألمان.

«صحة دبي» تشارك بحزمة من البرامج والتطبيقات المتطورة في «جيتكس»
أعلنــت هيئــة الصحــة بدبــي عــن مامــح مشــاركتها
الفعالــة فــي معــرض «جيتكــس  - »٢٠٢١الــذي انطلــق
أمــس األحــد في مركز دبي التجــاري العالمي  -من خال
منصتهــا التــي تتضمــن حزمــة مــن البرامــج والتطبيقــات
المتطــورة والمبــادرات التي تصب في خدمــة المتعاملين
مــع الهيئــة وأهمهــا تطبيــق “ ”DHAوخدمــة الفحــص
الطبــي قبــل الــزواج إلــى جانــب االتفاقيــات التــي تتجــه
لتوقيعهــا مع مختلف الجهات تعزيــزاً ألهدافها وتطلعاتها
فــي تحقيــق الرفــاه الصحــي للمجتمع.
وقــال ســعادة عوض صغيــر الكتبي المدير العــام لهيئة
الصحــة بدبــي إن معــرض «جيتكــس  »٢٠٢١هــذا العــام
لــه طابعــه الخــاص وذلــك إلرتباطــه بالعــام نفســه الــذي
تنطلــق منــه اإلمــارات للخمســين عام ـاً القادمــة والــذي
يشــهد تحــوالً هائـاً فــي توجهــات الدولــة الرقميــة ومــا
تعمــل عليــه مدينــة دبــي لتظــل هــي موطــن اإلبــداع
واالبتــكار والحلــول الذكيــة.
وأكــد أن معرض «جيتكــس» يمثل فرصة مهمة لزيادة
القدرات التنافســية بين المؤسســات على ســاحة التقنيات
والتكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي كمــا أنــه فرصــة أيضـاً
لقيــاس التقــدم وتقييــم الواقــع ومقارنتــه بما تتطلــع إليه
الهيئــة فــي أكثــر المجــاالت تطوراً فــي العالم.
وذكــر أن معــرض» جيتكــس» يعتبــر المنصــة المثاليــة
لبنــاء الشــراكات وتوثيــق العاقــات والتعــاون بينهــا

خالل مشاركة «صحة دبي» في المعرض
وبيــن مختلــف الجهــات المعنيــة وذات العاقــة فضــاً
عــن اإلنفتــاح علــى التجــارب الناجحــة وتبــادل الخبــرات
واالطــاع علــى مســتجدات العالم فــي علــوم التكنولوجيا
والتحــوالت الرقميــة.
وأضــاف أن «صحــة دبــي» حريصــة علــى أن تكــون
مشــاركتها فعالة وأن يكون لها حضورها ووجودها ضمن
طليعــة المؤسســات ســريعة التقــدم وخاصــة أن مجــال
عمــل الهيئــة وطبيعــة دورها تدفعهــا دائمـاً لتوظيف كل

مــا هــو أحــدث وآخــر مــا جــاد بــه العالــم مــن تقنيــات.
وقــال الكتبــي إن أي تقــدم تحــرزه الهيئــة فــي هــذا
اإلتجــاه فــإن ركيزته وهدفه األســاس هــو خدمة المجتمع
بأســاليب حديثة وأدوات وتجهيزات فائقة المســتوى إلى
جانــب أهــداف اســتراتيجية مهمــة وفي مقدمتهــا مواكبة
الطفــرات المتاحقــة علــى مســتوى اإلمــارات وتحقيق ما
تســتهدفه دبــي بكونهــا أحــد أهــم المــدن األســرع نمــواً
وتقدمـاً فــي العالم .وام
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اﻗﺘﺼﺎد
اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  AJCFICIREA/2021 /0003790مدني «جزئي»
إلى المدعى عليه :زين لخدمات الشحن
مجهول محل اإلقامة :عجمان الراشدية  ، ٣شارع القدس ،محل
رقم  ٣بالقرب من مستشفى امنه ،رقم مكاني ،٤٣٣٧٧١٠٤٩٦
الهاتف ٠٥٥٢٤٧٦٧٩٠ ٠٥٢٥٣٧٣٣٨٠
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١٠/٢٨أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية
ـ مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم  »٨شخصياً أو بواسطة
وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ
بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

موضوع الدعوى:
طالب اإلعالن :محمد امتياز خان محمد يعقوب خان صفته بالقضية :مدعي
المطلوب إعالنه١ :ـ السدرة للصيانة العامة صفته :مدعى عليه
مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عمالية وقدرها
« ٣٥٤٧٢درهم» وتذكرة عودة بمبلغ « ٢٠٠٠درهم» والرسوم والمصاريف
رقم الشكوى «»MB218431762AE
وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٧الساعة ١١٫٠٠
صباحاً في قاعة التقاضي عن ُبعد &  BUILDING-DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

رئيس القسم

موضوع التنفيذ:
طالب اإلعالن :مدهش لتأجير السيارات ش.ذ.م.م صفته بالقضية:
طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه١ :ـ عاهد محمد سالمه الزرد صفته بالقضية:
منفذ ضده مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره  ٦٦٫٨٢٠درهم إلى طالب التنفيذ أو
لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
رئيس القسم

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة كلباء االتحادية اإلبتدائية

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCILABS2021 /0003766ـ عمالي

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية ـ محكمة التنفيذ
المدنية ـ شركة النسر والكهرباء والميكانيك ذ.م.م
إلى :المحكوم عليه :شركة النسر والكهرباء والميكانيك ذ.م.م
العنوان :الشارقة الند القاسمية شارع الملك فيصل شقة رقم  ٢٠٤ـ  ٢٠٥ملك
عبداهلل وعبدالواحد الرستماني ٠٥٦٥٠٥٤٤٩٥ ٠٥٠٧٩٦٠٣٦٣ ٠٦٥٧٤٤٨٨٤
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ ارشاد محسن اشفاق محسن ،الجنسية باكستاني  ،في القضية
المشار إليها أعاله .وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ
الحكم المذكور ،ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب
تنفيذه كاآلتي:
ال الرسوم والمصاريف١٠٨٥٢٠ :
المجموع الكلي شام ً
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة كلباء اإلتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية
ـ هاني محمد العيسى
إلى :المحكوم عليه :هاني محمد العيسى العنوان :الفجيرة /مربح بناية
سوبر ماركت المصباح /شقة رقم  ٥٠٢هاتف٠٥٠٤٧٦٦٦٠٣ :
حيث إنه بتاريخ قد صدر حكم ضدك لصالح المدعي المنفذ سامر محمد
عبدالوهاب ،الجنسية اإلمارات العربية المتحدة  ،في القضية المشار
إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف ١٢٧٩٢٣٫٥ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إمارة أبوظبي
دائرة القضاء
محكمة العين اإلبتدائية

إلى محكوم عليه ١ـ مادان موهان للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة
بما أن محكوم له عمر عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشامسي
نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ  ٣٦٠٠٠درهم «ستة
وثالثون ألف درهم» مع الفائدة بواقع  ٪٩سنوياً من تاريخ
المطالبة وحتى السداد التام ،وألزمته بالرسوم والمصاريف.
حكماً بمثابة الحضوري قابالً لالستئناف خالل ثالثين يوماً اعتبارًا
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علناً.

المنظورة في :أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره
 ٥٠٠٠٠٠٠درهم «خمسة مليون درهم» والفائدة القانونية بواقع  ٪٥من تاريخ
االستحقاق حتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعي :عبدالرحمن بن سعد بن مريخان المطيري
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،المركز التجاري األولي ،دبي ،شارع الشيخ زايد،
مبنى برج السالم ،شقة  ،٣٧٠٢مكاني٢٧٤١٢٩١٤٤٣ :
ويمثله صالح أحمد يوسف صالح العبيدلي
المطلوب إعالنهما١ :ـ أثر للوساطة العقاري ذ.م.م ويمثلها مديرها السيد/
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن براهيم العرفج صفته :مدعى عليه
٢ـ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن براهيم العرفج صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  ٢٠٢١/٩/٢٣بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لللمدعي مبلغ خمسة
ماليين درهم والفوائد بواقع  ٪٥من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد
وألزمتهما المصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن بالنشر في االستئناف
رقم  ١١٥٠لسنة  ٢٠٢١مدني

الى المستأنف ضده :مهند سعيد غانم
نعلمكم بأن المستأنف :الهندسة المثالية لمقاوالت البناء ذ م م
لمديرها عبد الرحمن محمد اسماعيل ابراهيم البريمي
قد استأنف الحكم الصادر في القضية المدنية رقم  ٣٨٩٧لسنة
 ٢٠٢١مدني(كلي) الشارقة وقد تحدد لنظره جلسة م ـ في تمام
الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر هذه المحكمة أمام الدائرة
المدنية الثانية بتاريخ
 ٢٠٢١/١٠/٢٦الموافق يوم الثالثاء
لذا يرجى التفضل بالحضور او من يمثلكم قانونا لتقديم مالديكم
وفي حالة غيابكم فإن المحكمة ستباشر نظر االستئناف وفقا ألحكام
القانون.
ملحوظة :ينشر هذا اإلعالن على نفقة المستأنف دون أية مسؤولية
على المحكمة تجاه حقوق الغير.

رئيس قلم الكتاب

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢١/٨٤٠٢

المنذرة :روكى للعقارات ش ذ م م
المنذر اليه :الكشري ارباب للحفالت ش ذ م م
مجهول محل االقامة
تنذر المنذرة المنذر اليها بضرورة سداد مبلغ وقدره()٦٣٣٣
درهم و ( )٥٠٠درهم و ذلك خالل مهلة ثالثين يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن وإال ستضطر المنذرة إلتخاذ اإلجراءات
القانونية التي تحفظ لها حقها بما فيها استصدار أمر االداء
وإقامة الدعوى القضائية وإخالء المأجور حسب القانون رقم
 ٣٣لسنة  ٢٠٠٨مع تحميل المنذر اليها بكافة رسوم ومصاريف
التقاضي و اتعاب المحاماة بما فيها رسوم االنذار العدلي.

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة MOJAU-2021- 0027091

يرجى العلم بأنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:
من الطرف األول /علي حديد جالم العريمي ـ إماراتي الجنسية
هوية رقم ٧٨٤١٩٧٣٨٠٢٧٤١٠٦
إلى الطرف الثاني /نوره بنت أحمد بن سريان الشهراني
ـ سعودية الجنسية هوية رقم ٧٨٤١٩٨٠٩٧٢١٤٣٢٨
باالسم التجاري «النجوم لخدمات األفراح» رخصة صادرة من
دائرة التنمية االقتصادية عجمان رقم رخصة « »٦١٠٧٨والمسجلة
بغرفة تجارة عجمان وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على
التنازل بعد انقضاء  ١٤يوم من تاريخ نشر اإلعالن.

الكاتب العدل

إشعار تصفية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اشعار تصفية شركة /تايم كريستال هوتل
ابارتمنتس منطقة حرة(ش.ذ.م.م)

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم - ٦٤٣٥/٢٠٢١/٦٠ :أمر أداء

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 ٧٥٢٤/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٥٩٢٥/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

شركة /تايم كريستال هوتل ابارتمنتس منطقة حرة(ش.ذ.م.م) (,رخصة
رقم )١٦٤٩٦:والكائنة بــ البرشاء هايتس ص.ب  ٢٨٣٦٣٤دبي ,دول االمارات
العربية المتحدة ,والمرخصة لدى سلطة دبي للتطوير ترغب هذه الشركة
المذكورة في اعالن قرارها للكافة والذي تم اتخاذه بواسطة مجلس االدارة
في اجتماعه الذي عقد بتاريخ  ٢٠٢١/٠١/٢٩بشأن إغالق وحل الشركة.
وفقا لذلك تهيب الشركة بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات في
موجهتها عليه تقديم هذه المطالبات خالل  ٤٥يوما من تاريخ هذا االعالن
عن طريق البريد المسجل او االتصال بـ :
السيد /عبد اهلل على احمد على
اسم الشركة :تايم كريستال هوتل ابارتمنتس منطقة حرة ذ.م.م
ص.ب ٢٨٣٦٣٤ :دبي :دولة االمارات العربية المتحدة
هاتف رقم٠٥٥٥٥٦١١٤٩:
البريد اإللكترونيabdalla.ali@timehotels.ae :
لن يتم النظر في المطالبات التى ترد بعد انتهاء فترة اإلشعار والمحددة
بـ  ٤٥يوماً.

الى المنفذ ضده  -١مسعود علي اكبر هاشميان
مجهول محل اإلقامة
بما ان الطالب التنفيذ احمد عبد الرحيم إنفرادي
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣٨٩٤٠٠درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢٠/٤٥٠٥امر اداء,
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ٩٣٥٨٢٠درهم) شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ بن حيدر محاماة واستشارات قانونية(مؤسسة فردية) لمالكها
المحامي /عيسى عبد اهلل حيدر بن حيدر
عنوانه :إمارة دبي ـ بر دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ ذا اتش تاور ـ مبنى
المكاتب ,الطابق( .)٣٢بن حيدر محاماة واستشارات قانونية ـ
الرقم مكاني٢٧٤٦٦٩١٥٢٩ :
المطلوب إعالنهما  -١:العمود الذهبي لمعدات البناء والورش(ش.ذ.ذ.م)
صفته :منفذ ضده
 -٢بابك رضا مصطفاني صفته :منفذ ضده
موضوع االعالن :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٩٣٥٨٢٠درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة .وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

مذكرة اعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الفجيرة
االتحادية ,المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى
رقم  , FUCFICIPOR2021/ 0000119تجاري(جزئي)

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧١٢٨/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

الكاتب العدل

المحكمة االبتدائية المدنية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

الكاتب العدل

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧٦٩١/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

المنظورة في :أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى :المطالبة بإصدار األمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
وقدره  ٥٫٧٠٤٫١٨٠٫٠٠درهم والرسوم والمصاريف.
المدعي :شركة نافكو لألنظمة الكهروميكانيكية ذ م م
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،بر دبي ،دبي ،جبل علي ،شارع المنطقة
الحرة ،مبنى - MR 122
المطلوب إعالنهما١ :ـ يوسف حنا زهره صفته :مدعى عليه
٢ـ شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت ذ.م.م صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/٠٤بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ
وقدره « ٥٫٧٠٤٫١٨٠٫٠٠خمسة ماليين وسبعمائة وأربعة آالف ومائة
وثمانون درهم» مع الفائدة القانونية  ٪٥من تاريخ استحقاق كل شيك
على حدا وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم
مقابل أتعاب المحاماة.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

الى المحكوم عليه /حسن عنبر راشد سبيت العبدولي
العنوان :إمارة الفجيرة شارع القرية فيال رقم  ١٥بجانب عفراء سوبر
ماركت رقم الهاتف ٠٥٦٧٣٧١٥٩٥
البريد اإللكترونيh.a.r1@icloud.com :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢١/٠٩/٢١قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح بنك ابوظبي التجاري ـ بالتالي
 :حكمت المحكمة بمثابة الحضوري :بإلزام المدعى عليه بان يؤدي
للمدعي مبلغ  ٢٥٢,١٧٢,٧٣درهما(مائتين و اثنين وخمسين الفا ومائة
واثنين وسبعين درهما وثالثة وسبعين فلسا) والفائدة القانونية بواقع
 ٪٦سنويا من تاريخ المطالبة في  ٢٠٢١/٢/٤وحتى السداد التام وبالرسوم
والمصاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب المحاماة.
حكما قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ٣٠يوماً اعتباراً من اليوم
التالي لنشره.

المنذرة :روكى للعقارات ش ذ م م
المنذر اليه :الكشري ارباب للحفالت ش ذ م م
مجهول محل االقامة
تنذر المنذرة المنذر اليها بضرورة سداد مبلغ االيجار وقدره()٣٥٠٠
درهم وغرامة الشيك المرتجع ( )٥٠٠درهم ذلك خالل مهلة
ثالثين يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وإال ستضطر المنذرة
إلتخاذ اإلجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها بما فيها استصدار
أمر االداء وإقامة الدعوى القضائية وإخالء المأجور حسب
القانون رقم  ٣٣لسنة  ٢٠٠٨مع تحميل المنذر اليها بكافة
رسوم ومصاريف التقاضي و اتعاب المحاماة بما فيها رسوم
االنذار العدلي.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢٠/٤٢٥٧أمر
أداء ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ١٫١١٤٫١٠٦٫٧٦درهم» ،شامالً
للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ كيمير للتجارة العامة ش ذ م م
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،منطقة الخليج التجاري ،دبي ،شارع األعمال،
مبنى ذا بريسم تاور ،شقة  ٣٥٠٦ - ٣٥ذا بريسم تاور
المطلوب إعالنه ١ـ ماس األلمنيوم والزجاج ش ذ م م صفته :منفذ ضده
موضوع الدعوى قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »١١١٤١٠٦٫٧٦درهم إلى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة باإلضافة إلى مبلغ رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم امر اداء ,٢٠٢١/٤٧١٨
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ٣١٢٢٤٦٩درهم) شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ كوينز رينج للتجارة ش.ذ.م.م
عنوانه :تعلن على محلها المختار :مكتب هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات
القانونية الكائن في إمارة دبي ـ ديرة القرهود بناية ليبرتي ـ طابق
الميزانين ـ مكتب رقم M٤
المطلوب إعالنهما  -١:محمد أكبر كلهر صفته :منفذ ضده
 -٢نجمية للتجارة (شركة ذات مسئولية محدوده) صفته :منفذ ضده
موضوع االعالن :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣١٢٢٤٦٩درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢١/٨٤٠٤

CMY

محكمة التنفيذ المدنية

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  ٢٤٣٨/٢٠٢٠/١٦تجاري جزئي

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم - ٦١٧٩/٢٠٢١/٦٠ :أمر أداء

دولة اإلمارات العربية المتحدة

إعالن تغيير اسم
تقدم الينا المدعو /عزت جمعه مراد ابراهيم
البلوشي /الى قسم التوثيقات بمحكمة العين
االبتدائية ـ مبنى الخدمات العدلية ـ بطلب تغيير
اسمه االول من (عزت) الى (عبد العزيز) ليصبح/
عبد العزيز جمعه مراد ابراهيم البلوشي
فمن لديه اعتراض على ذلك يتقدم به الى قسم
التوثيقات بمحكمة العين االبتدائية خالل  ١٥يوما
من تاريخ نشر االعالن.
رئيس دائرة التوثيقات

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  ٦٧٤٩/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  AJCFICIREA/2021 /0003520مدني «جزئي»
إلى المدعى عليه :مؤمنة عبدالرحيم
مجهول محل اإلقامة :اإلمارات العربية المتحدة ـ إمارة عجمان ـ
الحميدية ـ هاتف رقم  ٠٥٠٩٩٦٣٤٩٢مكاني رقم ٤٣١٥٨١٢٠٨٦
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١٠/٢٦أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية
ـ مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم  »٨شخصياً أو بواسطة
وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ
بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إخطار دفع في القضية
رقم  KLBEXCIREA2021 /0000167ـ مدني «جزئي»

محكمة التنفيذ المدنية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٨٨٣٠/٢٠٢١/١٣عمالي جزئي

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢١/٨٤٠٣

المنذرة :روكى للعقارات ش ذ م م
المنذر اليه :احسان جمعه خان عبد اهلل جان
مجهول محل االقامة
تنذر المنذرة المنذر اليها بضرورة سداد مبلغ االيجار وقدره()٤٠٠٠
درهم وغرامة الشيك المرتجع ( )٥٠٠درهم ذلك خالل مهلة
ثالثين يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وإال ستضطر المنذرة
إلتخاذ اإلجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها بما فيها استصدار
أمر االداء وإقامة الدعوى القضائية وإخالء المأجور حسب
القانون رقم  ٣٣لسنة  ٢٠٠٨مع تحميل المنذر اليها بكافة
رسوم ومصاريف التقاضي و اتعاب المحاماة بما فيها رسوم
االنذار العدلي.

الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧١٥٥/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/٤٧٢١امر اداء,
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ٣١١٤٣٩٠درهم) شامالً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ كوينزرينج للتجارة ش.ذ.م.م
عنوانه :تعلن على محلها المختار :مكتب هاني الجسمي للمحاماة واالستشارات
القانونية الكائن في امارة دبي ـ ديرة القرهود ـ بناية ليبرتي ـ طابق
الميزانين ـ مكتب رقم M٤
المطلوب إعالنه  -١:نجمية للتجارة (شركه ذات مسئولية محدودة)
صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣١١٤٣٩٠درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧٢١٠/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٤٦١٧
امر اداء ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ٣١٠٢٤٢٠درهم) شامالً
للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ كوينزرينج للتجارة ش.ذ.م.م
عنوانه :االمارات ـ إمارة دبي ـ ديرة ـ شارع القرهود ـ بناية ليبرتي
ـ مكتب دور الميزانين رقم ٤
المطلوب إعالنهما  -١:نجمية للتجارة ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
 -٢محمد اكبر كلهر صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣١٠٢٤٢٠الى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن منفذ ضده بالنشر اخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCICIVS2021/ 0000521ـ مدني

الى :المحكوم عليه :ادفانسد لصناعة الفيبر جالس ذ م م
 -٢ساجي بانيكاشيرري سيفا باالن
 -٣سانتوش ماثيبون ماثيو
حيث انه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى
المنفذ شركة لوجيستيكس المحدودة ـ في القضية المشار إليها أعاله.
ويما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور,
ودفع الرسم المحدد لذلك وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف١٥٣٣٠٠,٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله
خالل( )١٥يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م
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فقدان جواز سفر

اﻗﺘﺼﺎد
العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

ماتريكس لاللمنيوم

النسمة لخدمات الطباعة

رخصة رقم CN-1141774 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1146028 :قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن تصفية شركة
إعالن
السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
كواليفيد للسقاالت واعمال االنشاءات ذ.م.م
اإلسم التجاري :شركة تماس لخدمات االضاءة ذ.م.م
رخصة رقم CN-2880963 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /خالق مشتاق محمد مشتاق من شريك إلى مالك عنوان الشركة :مصفح ،م  - 17ق - 101مكتب ،6
تعديل نسب الشركاء /خالق مشتاق محمد مشتاق من  ٪٤٩إلى  ٪١٠٠وحدة ،حكومة ابوظبي
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عبداهلل ابراهيم بالل عبداهلل
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2536306 :
تعديل رأس المال /من  150000إلى 100000
التعديل الذي طرأ على الشركة
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  nullx nullإلى 1x1
تعديل شكل قانوني /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة  -1حل وتصفية الشركة
الشخص الواحد ذ م م
 -2تعيين الساده /الهاملى وشركاه -محاسبون قانونيون،
تعديل إسم تجاري من /كواليفيد للسقاالت واعمال االنشاءات ذ.م.م
 QUALIFIED SCAFFOLDING AND CONSTRUCTION WORKS LLCكمصفي قانوني للشركة بتاريخ 14/10/2021
إلى /كواليفيد للسقاالت واعمال االنشاءات  -شركة الشخص الواحد ذ م م
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية
QUALIFIED
SCAFFOLDING AND CONSTRUCTION WORKS
 ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150021948
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية تاريخ التعديل 17 / 10 / 2021
االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة المصفى المعين خالل مدة  45يوما من تاريخ نشر هذا
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
صالون بي كوول للرجال
رخصة رقم CN-1881109 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة وضاح خالد الكفرى ٪١٠٠
تعديل وكيل خدمات /إضافة مبخوت محمد حمد العشط المنهالى
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سعيد سبيت سعيد
عبدالعزيز الكثيرى
تعديل إسم تجاري من/صالون بي كوول للرجال
BE COOL GENTS SALON
إلى /صالون بي كوول للرجال
BE COOL GENTS SALON
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة .قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
مركز ستيال بيوتي لونج للسيدات
رخصة رقم CN-2647175 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير /إضافة سيد بصر شعيب سيد شعيب
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة بيداشنج هولدنج كومباني ليمتد
Bedashing Holding Company Limited
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف هاجر محمد خميس صالح الجنيبى
تعديل رأس المال /من  nullإلى 50000
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى فرع
تعديل إسم تجاري من /مركز ستيال بيوتي لونج للسيدات
STELLA BEAUTY LOUNGE CENTER
إلى /مركز بداشنج للتجميل -شركة الشخص الواحد ذ م م -فرع
BEDASHING BEAUTY LOUNGE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- BRANCH
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

فقد جواز سفر باسم :فيصل موالبوراث
بوثيابورايل  ،جنسيته :الهند ،ورقم الجواز:
 ،1063473Pفالرجاء على من يجده تسليمه
ألقرب مركز شرطة.

فقدان شهادة أسهم

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

فقدت شهادة أسهم صادرة من شركة
منازل العقارية باسم /حمد سلطان محمد
النيادي عدد األسهم  ٢٠٠٫٠٠٠سهم،
فمن يعثر عليها الرجاء االتصال على الرقم
التالي٠5٠٦٦75885 :

فقدان جواز سفر

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

فقد جواز سفر باسم :محمد عاصف ديل
محمد  ،جنسيته :باكستان ،ورقم الجواز:
 ،1880302BVفالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقدان شهادة أسهم

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

فقدت شهادة أسهم صادرة من مصرف
أبوظبي اإلسالمي باسم /جنيه عبدالقوي
علي رقم الشهادة ./0119267 :عدد
األسهم  153سهم ،فمن يجدها يرجى
التواصل على 050/8712112
العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم٦37٦١5 :

إعالن

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية بأن الشركة فالكن ايالند ذ.م.م ،رخصة
تجارية رقم « »RAKIA68RZ409136896ترغب بتحويل الحصص كالتالي:
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إعالن

إعالن

إلى /الفنون المعمارية للمقاوالت -شركة الشخص الواحد ذ م م
ARCHITECTURAL ARTS CONTRACTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط /حذف خدمات تجميل الحدائق والمنتزهات ()8130002
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
جالم اند جلو بيوتي الونج
رخصة رقم CN-2018544 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير /إضافة سيد بصر شعيب سيد شعيب
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة بيداشنج هولدنج كومباني ليمتد
Bedashing Holding Company Limited
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف حمده سيف مجرن الهاملى
تعديل رأس المال /من  nullإلى 50000
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى فرع
تعديل إسم تجاري من /جالم اند جلو بيوتي الونج
GLAM & GLOW BEAUTY LOUNGE
إلى /مركز بداشنج للتجميل -شركة الشخص الواحد ذ م م -فرع
BEDASHING BEAUTY LOUNGE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- BRANCH
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

تعديل رأس المال /من  nullإلى 50000
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى فرع
تعديل إسم تجاري من /مركز جروفي لتجميل السيدات  -فرع
GROOVY LADIES BEAUTY CENTER- BRANCH
إلى /مركز بداشنج للتجميل -شركة الشخص الواحد ذ م م -فرع
BEDASHING BEAUTY LOUNGE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- BRANCH
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
شركة الفنون المعمارية للمقاوالت  -ذ م م
رخصة رقم CN-1033310 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /بيار انطوان بجانى من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء /بيار انطوان بجانى من  ٪٤٩إلى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف ابراهيم محمد جاسم الشكر
تعديل شكل قانوني /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/شركة الفنون المعمارية للمقاوالت  -ذ م م
ARCHITECTURAL ARTS CONTRACTING COMPANY- W L L
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إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
مركز جروفي لتجميل السيدات -فرع
رخصة رقم CN-2859529 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير /إضافة سيد بصر شعيب سيد شعيب
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة بيداشنج هولدنج كومباني ليمتد
Bedashing Holding Company Limited

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

شركة فيروبان لخدمات وتجهيزات حقول النفط ذ م م

محل العيسى للمالبس والهدايا

مؤسسة التصميم العالي للمقاوالت العامة

رخصة رقم CN-1020460 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1304791 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1069266 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة صبحى حسين احمد ٪١٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف احسان اكرم مقبل احمد

تعديل إسم تجاري من/محل العيسى للمالبس والهدايا
EISA GARMENTS & GIFTS SHOP
إلى /محل العيسى للمالبس والهدايا

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة

EISSA GARMENTS AND GIFTS

دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة سعيد سالم صالح سعيد
العامرى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف يوليا كوسترو مينوفا
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن بالنشر MOJAU-2021- 0027172

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن بالنشر MOJAU-2021- 0026952

ليكن معلوما للجميع بأن السيد /صافية صدف طارق محمود
ـ باكستان ترغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة (
 )%١٠٠في(ملحمة نجمه مويلح) رخصة تجارية رقم( )6٢٥٩٤٢
وذلك الى السيد /محمد منير علي احمد ـ باكستان الجنسية
وعمال بنص المادة( )١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم()٤
لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا
االعالن وانه سوف يتم التصديق على االجراء المشار اليه
بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه أي اعتراض
حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

ليكن معلوما للجميع بأن السيد /محمد عبد الرحمن عبد اهلل على
الزرعوني ـ اماراتي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن كامل
حصته البالغة (  )%١٠٠وذلك الى السيد /ابو بكر ميزو الرحمن
بنغالديشي الجنسية في الرخصة(مطعم النبيل) تأسست بإمارة
الشارقة بموجب رخصة رقم( )٢٥٥٨6الصادرة من دائرة التنمية
االقتصادية بالشارقة .تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية
الى مؤسسة فردية بوكيل خدمات
عمال بنص المادة( )١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم( )٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا االعالن للعلم
وانه سوف يتم التصديق على االجراء المشار اليه بعد اسبوعين
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور إلتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية
خالل  ١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف رقم +٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :

تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف نجوى محمد عبداهلل مبارك الجنيبى
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إعالن

اسم المتنازل
مجموعة الحمراء ش.ذ.م.م

عدد الحصص
٥

اسم المتنازل له
الحمراء للتطوير العقاري ش.ذ.م.م

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن تنازل /بيع عن مؤسسة فردية MOJAU-2021- 0024154
ليكن معلوما للجميع بأن السيد /محمد عاشق عبد الرحمن
شينجاناكاتيل ـ هندي الجنسية يرغب في البيع والتنازل عن
كامل حصته البالغة( )%١٠٠في الرخصة( الفجر لتجارة معدات
حقول النفط) رخصة رقم ( )٧٨١٨١٩وذلك الى السيدة/
سورتى لينسون فانشيبوراكال جورج لينسون ـ هندية الجنسية
وعمال بنص المادة( )١٤فقره  ٥من القانون االتحادي رقم
( )٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر
هذا االعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق على االجراء
المشار اليه بعد اسبوعين من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
المذكور إلتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

تحويل حصص الشركة تحت إشعار رقم٦35٠5٩ :

تعلن هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية بأن الشركة
بوست لزيوت التشحيم ذ.م.م ،رخصة صناعية رقم
« »RAKIA19WIZ10136921ترغب بتغيير االسم المسجل
للشركة من بوست لزيوت التشحيم ذ.م.م ،إلى بلوسوم
لوبريكنت ذ.م.م ،وترغب بتحويل الحصص كالتالي:
عدد الحصص اسم المتنازل له
اسم المتنازل
لطيفه سلطان صالح الضحاك
أحمد راشد عبداهلل الماجد ٢٠٤
الشامسي
الزعابي
١٩6
ربا صالح ابراهيم غوانمه
سونيل كمال

فمن لديه أي اعتراض يجب أن يبلغ هيئة مناطق رأس
الخيمة اإلقتصادية خالل  ١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن
على العنوان التالي:
هاتف رقم +٩٧١٧٢٠٤١١١١ :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إخطار دفع بالنشر رقـم المـلف٢٠٢١/75٤ :
تنفيذ تجاري

بناء على طلب المحكوم له /بسام رمضان درويش
ً
الجنسية /فلسطين
إلى المحكوم عليه /فينوس لمقاوالت البناء ش ذ م م الجنسية
ليكن معلوماً لديك بأن محكمة رأس الخيمة قد أصدرت بحقك
حكماً بتاريخ  ٢٠٢١/6/٣٠في القضية رقم  ٢٠٢١/٣٩٤تجاري
جزئي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره  ١٥٩١٨٥٫٠٠درهماً شامالً
الرسوم والمصاريف ،وبما أن المحكوم له أعاله قد تقدم لتنفيذ
حكم وسجل بالرقم المشار إليه أعاله ،فأنت مكلف بتنفيذ ما
جاء أعاله خالل  ١٥يوم التالي للتبليغ وفي حال تخلفك عن
ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك اإلجراءات القانونية المناسبة
لتنفيذ الحكم والرسوم المترتبة عليك.
قسم التنفيذ

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCILABMIN2021 /0001603ـ تجاري «جزئي»
إلى المحكوم عليه :مصنع السكري ومن يمثلها قانوناً
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ محمد فاروق اوسي مياه ،الجنسية بنجالديشي ،في القضية
المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف6٥٧٢٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه
أعاله خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك
إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

CMY

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

اﻗﺘﺼﺎد
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إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
فيوتشر فليج للمقاوالت الكهربائية ولالعمال الصحية
خياط لطيفة للسيدات
رخصة رقم CN-1133305 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من /فيوتشر فليج للمقاوالت الكهربائية
رخصة رقم CN-1109019 :قد تقدموا إلينا بطلب:
ولالعمال الصحية
FUTURE VILLAGE ELECTRICAL
إلغاء رخصة
CONTRACTING & SANITARY WORKS
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن إلى /فيوتشر فليج للمقاوالت العامة والمقاوالت الكهربائية
FUTURE VILLAGE GENERAL CONTRACTING
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ AND ELECTRICAL CONTRACTING
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
االختيار االول الدولي موفرس ذ.م.م
رخصة رقم CN-1192044 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /مروان على حسن غريب الحوسنى
من شريك إلى مالك
تعديل نسب الشركاء /مروان على حسن غريب الحوسنى
من  ٪٥١إلى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف مجيب الرحمن واليكات يوتين بالى
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  1x1إلى 1x1
تعديل شكل قانوني /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من /االختيار االول الدولي موفرس ذ.م.م
FIRST CHOICE INTERNATIONAL MOVERS L.L.C
إلى /االختيار االول الدولي موفرس  -شركة الشخص الواحد ذ م م
FIRST CHOICE INTERNATIONAL MOVERS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه
المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

فوالة الطواش للمأكوالت التراثية
رخصة رقم CN-4065191 :قد تقدموا إلينا بطلب:
إلغاء رخصة
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.
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إعالن
إعالن
إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
اينرجي بيالرز للمقاوالت والصيانه العامه
ترتوب لغسيل السيارات
لومار للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخصة رقم CN-2030131 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-2000613 :قد تقدموا إلينا بطلب:
ايه تو زيد للتجارة العامة
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة احمد السعيد السيد تعديل رأس المال /من  nullإلى 150000
رخصة رقم CN-2135250 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  1x1إلى 1x1
عبدالحميد العيص ٪١٠٠
رخصة رقم CN-2737020 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عادل سالم عمر
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عائشه محمد رجب احمد الزعابى
الواحد ذ م م
سالم الشمالن ٪٩٠
تعديل رأس المال /من  nullإلى 50000
إلغاء رخصة
تعديل إسم تجاري من /اينرجي بيالرز للمقاوالت والصيانه العامه
الشخص
شركة
إلى
فردية
مؤسسة
من
قانوني/
شكل
تعديل
 ENERGY PILLARS CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCEتعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف فهد سالم عمر
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن الواحد ذ م م
إلى/
اينرجيمبيالرز للمقاوالت والصيانه العامه  -شركة الشخص سالم الشمالن
السيارات
لغسيل
ترتوب
من/
تجاري
تعديل إسم
الواحد ذ م
TRTOOP
CAR
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ WASH
 ENERGY PILLARS CONTRACTING & GENERALفعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
إلى /ترتوب لغسيل السيارات -شركة الشخص الواحد ذ م م
MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي  TRTOOP CAR WASH- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.Cتعديل نشاط /إضافة المقاوالت الميكانيكية ()4220903
دائرة
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
اداجيو البستان للشقق الفندقية
رخصة رقم CN-2240532 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من/اداجيو البستان للشقق الفندقية

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

ريد هيدروجين للتجارة العامة

ناين وان ناين تو لتصليح السيارات

رخصة رقم CN-2802610 :قد تقدموا إلينا بطلب:

رخصة رقم CN-1054310 :قد تقدموا إلينا بطلب:

APARTHOTEL ADAGIO AL BUSTAN

إلغاء رخصة

إلغاء رخصة

ADAGIO SERVICED APARTMENT AL BUSTAN

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل

إلى /اداجيو البستان للشقق الفندقية

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

اإلجراءات المطلوبة.
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إعالن
إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
آرناين انترناشيونال للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م
بيست فود للمأكوالت الشعبية
كناري للوساطة التجارية
رخصة رقم CN-1190748 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-2536444 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-1198865 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة حمد محمد عبدالكريم
إلغاء رخصة
إلغاء رخصة
الشامسى ٪٥١
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف مروان محمد بن راشد
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
اإلجراءات المطلوبة.
اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

CMY

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
الميش للتجارة االلكتروميكانيكية
رخصة رقم CN-2524124 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من /الميش للتجارة االلكتروميكانيكية
ELMECH ELECTROMECHANICAL TRADING
إلى /ايتي ايت للصيانة الفنية
EIGHTY EIGHT TECHNICAL MAINTENANCE

تعديل نشاط /إضافة تركيب وصيانة المولدات والمحوالت الكهربائية ()4321015

تعديل نشاط /إضافة الصيانة الفنية للمصانع والمنشآت البترولية ()0910009

تعديل نشاط /حذف تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها
وتوزيعها -بالجملة ()4659104
تعديل نشاط /حذف استيراد ()4610008
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد
انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن
إلغاء إعالن سابق
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بخصوص الرخصة تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
المعمار الراقي للمقاوالت العامة
رقم CN-1427037
رخصة رقم CN-2227362 :قد تقدموا إلينا بطلب:
باالسم التجاري صالون الفن الصيني للسيدات .بالغاء تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عبداهلل سالم احمد
طلب تعديل الرخصة واعادة الوضع كما كان عليه سابقا .عبداهلل العامرى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف لمياء عبدالكريم
فعلى كل من له حق أو إعتراض على هذا اإلعالن
عبده عبداهلل
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
عن أي حق أو دعوى بعد إنقضاء هذه المدة حيث مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
ستستكمل اإلجراءات المذكورة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
مؤسسة جبل كشمير العمال البالستر والسيراميك
رخصة رقم CN-1135593 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة محمد رياضات محمد
اكرم ٪١٠٠
تعديل وكيل خدمات /إضافة حسن عباس كريم البلوشى
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف حسن عباس كريم البلوشى

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
مرحبا لخدمات رجال االعمال -شركة الشخص الواحد ذ م م
رخصة رقم CN-4041204 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل إسم تجاري من /مرحبا لخدمات رجال االعمال-
شركة الشخص الواحد ذ م م
MARHABA BUSINESSMEN SERVICES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى /مركز مرحبا اسعاد المتعاملين  -شركة الشخص الواحد ذ م م

MARHABA CUSTOMER HAPPINESS CENTER
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  357٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١8

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تاكس سورس لالستشارات الضريبيه
رخصة رقم CN-2495437 :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.

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

10

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

CMY

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

اﻗﺘﺼﺎد
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العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

12

اﻗﺘﺼﺎد

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

CMY

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

اﻗﺘﺼﺎد

CMY

13

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

CMY

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م
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العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

CMY

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

اﻗﺘﺼﺎد
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العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إنذار عدلي بالنشر رقم «»2021/839٥

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إنذار عدلي بالنشر رقم «»2021/8408

المنذرة /وورث جلف م م ح
بوكالة المحامي /ناصر حمد الشامسي
ضد :المنذر إليها /سبيكون ش.ذ.م.م
تنذر المنذرة المنذر إليها بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمتها
وقدره  ٤٢١٫٢٤9٫٣٨درهم «أربعمائة وواحد وعشرون ألف
ومائتان وتسعة وأربعون درهم وثمانية وثالثون فلس» والفائدة
القانونية بواقع  %١٢من تاريخ االستحقاق في  ٢٠٢١/6/١٠وذلك
خالل « ٥خمسة» أيام من تاريخ النشر باإلنذار ،وفي حال عدم
السداد خالل المدة المحددة فإن المنذرة ستكون مضطرة التخاذ
كافة اإلجراءات القانونية والقضائية في مواجهة المنذر إليها
ومن يمثلها للمطالبة بالمبلغ المترصد لها بذمة المنذر إليها مع
احتفاظ المنذرة بكافة حقوقها القانونية األخرى.

المنذر عبد الواحد بن شبيب العقارية «حالياً» بن شبيب العقارية «سابقاً»
المنذر إليهما -١ :تنوير لإللكترونيات  -صفتها /المستأجرة
٢ـ محمد تنوير إمام بخش ـ صفته /محرر الشيكات «مجهـوال محـل اإلقامـة»
المنذر إليهما األولى مسـتأجرة لدينا المحـل رقـم « »١٤فـي البناء المشاد على
قطعة األرض رقـم « »١١٨ -٢٥٣منطقة نـايف والثـاني محرر الشيكات حيـث أنـه
قد ارتد لهما الشيكات التالية األول رقم  ٤بتاريخ  ٢٠٢١/٢/٥بقيمة ١٠٠٠٠درهـم
دفع منه مبلغ  6٠٠٠درهم والباقي  ٤٠٠٠درهم ،والثاني رقم  ٨بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥
بقيمة  ١٠٠٠٠درهم والثالث رقم  ١٠بتاريخ  ٢٠٢١/6/٥بقيمة  ١٠٠٠٠درهم
جميعهم مسحوبين على بنك المشرق ـ دبي ـ كما أنه قد انتهى عقدهما بتاريخ
 ٢٠٢١/٧/٣١وظال شاغالن المأجور من دون التجديد ودفع المستحقات أعاله حتى
تاريخ  ٢٠٢١/9/٢مما سيترتب عليهما إضافة إلى ذلك دفع قيمة الـ  %٥الضريبة
المضافة من قيمة العقد من تاريخ  ٢٠٢١/٨/١وحتى  ٢٠٢١/9/٢وما يستجد من
إيجار وضرائب حتى اإلخالء وكذلك دفع  ٢٥٠٠درهم غرامة عن كل شيك مرتجع
وذلك وفقاً لشروط العقد «الشرط رقم  ١٥منه» .لذا عليهما بدفع المسـتحقات
أعاله بقيمـة « ٣٤٥٠6درهـم» والتجديـد خـالل مـدة أسبوع مـن تـاريخ تبلغهما
هذا االخطـار سنـداً للبند رقـم « »١٢المذكور بالعقـد والمتطابق مع القانون
وإال سنتابع اتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهما بإخالء المأجور وإلزامهما بالرسوم
والمصاريف ودفع المستحقات االيجارية حتى االخالء التام.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

الكاتب العدل

إعالن بالنشر في اإلنذار رقم 2021/1/202٧98
«»2021/8391

المنذرة /زيتيج مادهوكارشت مادهوكارتشيمانالل شت ويمثله /المحامي
حسن المرزوقي بالوكالة رقم  ٢٠٢٠/١/١٥9٢٧٨ويمثله بالتوقيع عادل
عبدالعليم SH20160823B67848
ضد :المنذر إليهما١ /ـ اوريستانو للتجارة «ش ذ م م» ٢ـ بالل حسن عيسى
الموضوع /طلب إعالن بالنشر
فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار ننذر المنذر إليهما بتسديد مبلغ ٧٢٢٧٠٠
دهم «سبعمائة واثنين وعشرون ألف وسبعمائة درهم» وذلك ضمن مهلة
خمسة أيام من تاريخ النشر تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقكم
بما في ذلك مقاضاتكم وتحميلكم كامل التعويض عن العطل والضرر
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة باإلضافة إلى الفائدة القانونية
بنسبة  %9من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.
مقدمه /المحامي حسن المرزوقي ويمثله بالتوقيع عادل عبدالعليم

الكاتب العدل

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن بالنشر في اإلنذار رقم 2021/1/1٥٥٧98
«»2021/8389

المنذرة /شركة األخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ـ لمالكها ـ عمر ماجد الغرير
ـ شركة الشخص الواحد ذ.م.م ويمثلها /عمر ماجد أحمد الغرير ويمثله
المحامي حسن المرزوقي بالوكالة رقم  ٢٠١٣/١6٨٤ك ع غ ويمثله بالتوقيع
عادل عبدالعليم SH20160823B67848
ضد :المنذر إليهما١ /ـ مخبز بانوفل للحلويات ذ م م ٢ـ تي ام زاهد
مشاتاق أحمد شودري الجنسية بنجالديش
الموضوع /طلب إعالن بالنشر
فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار ننذر المنذر إليهما بتسديد مبلغ ٣9٫٥٣٣
دهم «تسعة وثالثون ألفاً وخمسمائة وثالثة وخمسون درهماً» وذلك
ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ النشر تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقكم بما في ذلك مقاضاتكم وتحميلكم كامل التعويض عن
العطل والضرر والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة باإلضافة إلى الفائدة
القانونية بنسبة  %9من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.
مقدمه /المحامي حسن المرزوقي ويمثله بالتوقيع عادل عبدالعليم

الكاتب العدل

إعالن بالنشر في اإلنذار رقم 2021/1/1٥٥84٥
«»2021/8390

المنذرة /شركة األخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ـ لمالكها ـ عمر ماجد الغرير
ـ شركة الشخص الواحد ذ.م.م ويمثلها /عمر ماجد أحمد الغرير ويمثله
المحامي حسن المرزوقي بالوكالة رقم  ٢٠١٣/١6٨٤ك ع غ ويمثله بالتوقيع
عادل عبدالعليم SH20160823B67848
ضد :المنذر إليهما١ /ـ مطبخ ومطعم الزهور الشعبي «وكيل خدمات»
٢ـ محمد شكيل نظير أحمد الموضوع /طلب إعالن بالنشر
فإن المنذر وبموجب هذا اإلنذار ننذر المنذر إليهما بتسديد مبلغ 6١٫٤٢6
دهم «إحدى وستون ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون درهماً» وذلك ضمن
مهلة خمسة أيام من تاريخ النشر تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحقكم بما في ذلك مقاضاتكم وتحميلكم كامل التعويض عن العطل والضرر
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة باإلضافة إلى الفائدة القانونية
بنسبة  %9من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.
مقدمه /المحامي حسن المرزوقي ويمثله بالتوقيع عادل عبدالعليم

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية في الدعوى رقم
 SHCFICICPL2021 /0007241أمر أداء

إلى المحكوم عليه :لقمان نضال طليمات العنوان9٣٨٣٣٤٢ :
نحيطكم علماً بأنه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه المحكمة في
الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح١/ـ شركة الصقر الملكي الدولية
للتجارة العامة ذ.م.م ٢ـ أمجد خيري عبدالفتاح البايض بالتالي:
الحكم
انه بتاريخ ٢٠٢١/9/٢٠ :بعد االطالع على األوراق ،نأمر بإلزام المقدم ضده
بأن يؤدي للطالبين مبلغ  ١٤٠٠٠٠٠درهم «مليون وأربعمائة ألف درهم»
بواقع  ٧٠٠٠٠٠درهم «سبعمائة ألف درهم» لكل منهما والفائدة  %٥من
تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف وخمسمائة
درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك.
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ٣٠يوماً اعتباراً من اليوم
التالي لنشره.

الكاتب العدل

المحكمة االبتدائية المدنية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  3324/2021/20٧تنفيذ تجاري

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  2306/2021/11مدني جزئي

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

انذار عدلي بالنشر رقم 2021/8396

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  6469/2021/13ـ عمالي جزئي

المنذرة :س س لوتاه للخرسانة الجاهزة (ش ذ م م)
بوكالة المحامي /ناصر الشامسي
ضد المنذر اليها :الراسية للمقاوالت البناء(مؤسسة فردية)
ان المنذره تنذر المنذر اليها للمبادرة الى سداد المبلغ
المترصد بذمتهم وقدره( )٤٠6٧١,9٥درهم( اربعون الف
وستمائة وواحد وسبعون وخمسة وتسعون فلسا) لصالح
المنذرة وذلك خالل( )٥ايام من تاريخ االعالن بالنشر باالنذار
تحت طائلة اتخاذ كافة االجراءات القانونية ضدكم للمطالبة
بمبلغ المديونية المترصدة بذمتكم مع تحميلكم كافة الرسوم
والمصاريف واتعاب المحاماه.

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الثالثة رقم ٢٥
موضوع الدعوى المطالبة بمستحقات عمالية وقدرها( )٤٣٢٣٧٥درهم وشامل
تذكرة عوده مبلغ ( ٢٠٠٠درهم) باالضافة الى الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
المطالبة وحتى تمام السداد والزام المدعى عليها بإعطاء المدعى شهادة نهاية الخدمه
والزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه رقم الشكوى()MB216804089AE
المدعى عماد رفيق عبد الرحمن اعالو
عنوانه االمارات ـ امارة عجمان ,منطقة النعيمية ١ـ شارع مصفوت ,بناية هورايزن
تاور ,الطابق ١ـ شقة  ١١٤بالقرب من جمعية عجمان التعاونية
المطلوب اعالنه  -١تيفكو العالمية للمقاوالت (ش.ذ.م.م) صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عمالية
وقدرها(  ٤٣٢٣٧٥درهم) وشامل تذكرة عوده بمبلغ( ٢٠٠٠درهم) باالضافة الى
الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد والزام المدعى
عليها بإعطاء المدعى شهادة نهاية الخدمة والزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب
المحاماه رقم الشكوى()MB216804089AE
وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٨الساعة  ١٠:٠٠صباحا في
قاعة التقاضي عن بعد &  BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف بالحضور او
من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة قبل
الجلسة بثالثة أيام على االقل.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

الكاتب العدل

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

اعالن مدعى عليه بالنشر في الدعوى رقم
 , SH CFICICPL2021/ 0006446امر اداء

الى المدعى عليه :محمد نور الدين مصطفى الصمادي
اخرى /الجنسية

نعلمكم بأن المدعي شركة سابسون للتجاره العامه ش ذ م م
االمارات العربية المتحدة /الجنسية ,قد أقام الدعوى المذكورة
اعاله للمطالبة

نامر بإلزام المدعي عليه ان يؤدي مبلغا وقدره()٤٣٥99٠
درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع  %٥سنويا اعتبارا من
تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد والزمته بالمصروفات.
حرر بتاريخ٢٠٢١/١٠/١٤ :
المحكمة االبتدائية المدنية

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن بالنشـر في القضية رقم 2021/2٧٧0
تجاري جزئي ـ دبي

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٥491/2021/20٧تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٧٥٤
أمر أداء ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ١١١٧٠١٥٫٧٧درهم»،
شامالً للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ مجموعة ماج «م م ح»
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،عود ميثا ،بر دبي ،دبي ،شارع عود ميثاء
مبنى النصر بالزا شقة  ١٠٥بجوار محطة مترو عود ميثا
المطلوب إعالنه ١ـ هشام فتحي محمد البلعاوي صفته :منفذ ضده
موضوع الدعوى قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
وإلزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »١١١٧٠١٥٫٧٧درهم إلى
طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن بالنشـر في الدعوى رقم 2021/3206
تجاري جزئي دبي

المدعية :سمسا أكسبريس للنقل ش.ذ.م.م
المدعى عليهما ١ :ـ بالك اليبلز لتجارة مستلزمات المالبس ش.ذ.م.م
٢ـ إليبلز دي دبليو سي ش.ذ.م.م
إلى المدعى عليهما في القضية المشار إليها.
بناء على ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر عن محكمة دبي اإلبتدائية في القضية
المشار إليها بعاليه إنتدبتنا إدارة الخبراء العداد تقرير الخبرة المطلوب ،
وبعد إستالمنا المهمة فقد قررنا عقد اجتماع الخبرة األول في تمام السـاعة
 ١١٫٣٠صباحاً يـوم االحـد الموافـق  ٢٠٢١/١٠/٢٤عن ُبعد عن طريق تطبيق
 MicrosoftTeamsالمرئي نظراً لالجراءات االحترازية لمواجهة انتشار فيروس
كورونا والتعليمات الواردة من محاكم الدولة وعليـه نرجـو شاكرين التواصل
معنا وحضـور االجتماع في الموعد المحدد .لالستعالم هاتف٠٥6٤٧٣٤٢6١ :
وعليه يرجى التكرم من األطراف المتقاضية أو وكيلهم القانوني حضور اإلجتماع
في الموعد المحدد وتقديم كل طرف مذكرة شارحة بموضوع الدعوى مرفقاً
بها المستندات المؤيدة بشكل واضح ومستقل لكل نقطة من نقاط المذكرة
الشارحة «من خالل فواصل  »Dividerلكل نقطة بمايؤيد إدعاءكم أمام الخبرة

السادة :ريبابلك لتجارة معدات المطابخ ش.ذ.م.م
حيث أن المدعى :كافيه جنيف
أقام عليكم الدعوى رقم  ٢٠٢١/٣٢٠6عقاري جزئي دبي  ،وبناءاً على الحكم
الصادر من قبل محاكم دبي بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/٠٧بندب م /عائشة سليمان
آل علي خبيراً هندسياً للدعوى لذلك يجب عليكم حضور اجتماع الخبرة
والمعاينة للمشروع والوحدة موضوع التداعى وذلك يوم األربعاء الموافق
مساء بموقع المشروع والوحدة محل التداعي
 ٢٠٢١/١٠/٢٠الساعه ٣٫٠٠
ً
 ،كما يجب عليكم تقديم دفوعكم والمذكرة الجوابية المتعلقة بالدعوى
وأي مستندات أو أي أوراق ترغبون بتقديمها قبل او بحلول يوم األربعاء
الموافق  ،٢٠٢١/١٠/٢٠على ايميل الخبير  ، Info@aishaalali.comوفي
حال وجود أي استفسارات يرجي التواصل مع الخبرة على األرقام االتية
«متحرك  ، »٠٥٤٥٥٠٧٠٥٢ :علماً بأن الخبرة ستقوم بمباشرة المأمورية
ولو في غياب الخصوم.

الخبير الحسابي والمصرفي /د .عبد الكريم الزرعوني

الخبير الهندسي /عائشة سليمان آل علي

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن امر اداء بالنشر في الدعوى
رقم  1626/2020/60ـ امر اداء

اعالن امر اداء بالنشر في الدعوى
رقم  ٥326/2021/60ـ امر اداء

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/١٠٥٤أمر
أداء ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٨6٢١٥6٫٨٥درهم» ،شامالً للرسوم
والمصاريف.
طالب التنفيذ مصرف اإلمارات اإلسالمي «ش.م.ع»
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،مدينة دبي الطبية بناية رقم  ،١6قسم الشؤون
القانونية ،هاتف ،٠9٧١٤٣٨٣٤٥٨٧ :فاكس  ٠9٧١٤٣٥٨٢٤٥٨ص.ب،6٥6٤ :
مكاني رقم ٣١٤669١66٨
المطلوب إعالنه ١ـ ولي علي الحسين صفته :منفذ ضده
موضوع الدعوى قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٨6٢١٥6٫٨٥درهم إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى العاشرة رقم ٤١٣
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره( 6٣٥٤,٥٠درهم)
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة  %9من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام ضم ملف النزاع المدني رقم ٢٠٧9/٢٠٢١
المدعى مدهش لتأجير السيارات ش ذ م م عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ
منطقة الخليج التجاري ـ دبي ـ شارع االصايل ـ مبنى  ٠6ـ شقة  ٢٠١ـ الباي
سكوير ويمثله صغرى سالم عبيد بن صرم
المطلوب اعالنه -١ :عبد القادر رضا عبد القادر احمد الغاباتي صفته :مدعى عليه
موضوع االعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى
عليه بمبلغ وقدره ( 6٣٥٤,٥٠درهم) والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
والفائدة  %9من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ضم ملف النزاع المدني
رقم  ٢٠٧9/٢٠٢١وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٤الساعة
 ٠9:٠٠صباحا في مكتب إدارة الدعوى &  BUILDING-DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو
مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

المنظورة في اوامر االداء و إنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار االمر بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ
 ٢١٧٥٠درهم والرسوم والمصاريف
المدعي المراكز هادئ لالعمال
عنوانه :االمارات ـ إمارة دبي ـ المركز التجاري األولي ـ دبي ـ شارع
الشيخ زايد ـ مبنى برج لطيفة ـ شقة مكتب  ١٧٠١ـ جوار فندق كراون
بالزا دبي شارع الشيخ زايد
المطلوب اعالنه  -١فيكرام كومار موتياال سيمهام موتياال صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  ٢٠٢١/٠٨/٠٥بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ ٢١٧6٠
درهم وفائدة قانونية  %٥سنويا من تاريخ االستحقاق في  ٢٠١٨/٣/١٥وحتى
تمام السداد والزمتها المصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب محاماة
ولكم الحق في استئناف االمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

المنظورة في اوامر االداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى المطالبة بإصدار االمر بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٥٠٠٠٠
درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %٥من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام
السداد.الزام المطلوب ضدها االمر بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
المدعى شركة البحري والمزروعي التجارية ش ذ م م
عنوانه االمارات ـ إمارة دبي ـ الخبيصي ـ ديره ـ دبي ـ شارع الخبيصي ـ
مبنى البحيري ـ شقة الميزانين ـ وكالة جمعه الماجد للسيارات (هيونداي)
المطلوب إعالنه -١ :شركة االمارات لمقاوالت الطرق ـ حمر عين والذيب ذ
م م ـ فرع دبي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار امر اداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  ٢٠٢١/٠٨/١٨الزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره
 ٥٥٠,٠٠٠درهم(خمسمائة وخمسون الف درهم) والفائدة القانونية بواقع
 %٥من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في  ٢٠٢١/٨/١وحتى السداد التام
وبالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ولكم الحق
في استئناف االمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

مذكرة اعالن بالنشر(استئناف) في االستئناف
رقم  26٥2/2021/30٥ـ استئناف تجاري

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثالثة رقم ٨٧
موضوع االستئناف استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم  ١٢9٧لسنة
 ٢٠٢٠تجاري جزئي والرسوم والمصاريف و االتعاب
المستأنف بارسين باسكايا عن نفسه وبصفته شريك بشركة /الزرار لتعهدات
التموين بالوقود والمحروقات ش.ذ.م.م
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ بر دبي ـ دبي ـ شارع الشيخ زايد ـ مبنى
برج الصقر لالعمال ـ شقة مكتب ٤٠٢
ويمثله نادية محمد حبيب اليوسف
المطلوب اعالنه  -١عبد اهلل احمد حسن احمد المازمي صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن :قد استأنف القرار /الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٠/١٢9٧
تجاري جزئي.
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  ٢٠٢١/١٢/٠6الساعة  ١٠:٠٠صباحا
بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم او من يمثلكم قانونيا
وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن وحل وتصفية

رقم الرخصة 9٥6٨٧
االسم التجاري :حاجي لخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة ـ ذ.م.م
نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي :حاجي لخدمات تأجير
وإدارة العقارات الخاصة ـ ذ.م.م ـ شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسست في إمارة عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم
 ٨لسنة  ١9٨٤وتعديالته مرخصة في دائرة التنمية االقتصادية
وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم  9٥6٨٧وقرر الشركاء حلها
وتصفيتها وتعيين السيد:
مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم
به للمصفي القانوني المذكور أعاله خالل مدة  ٤٥يوماً من تاريخ
نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة:
هاتف:
ص.ب:
غرفة تجارة وصناعة عجمان

اعالن بيع عقار بالنشر في التنفيذ
رقم  18٧9/2020/209ـ تنفيذ عمالي

مذكرة إعالن بالنشر(استئناف)
 2633/2021/30٥استئناف تجاري

اعالن امر اداء بالنشر في الدعوى
رقم  ٥981/2021/60ـ امر اداء

المنظورة في دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمالية رقم  ١١٣٨/٢٠١9عمالي جزئي ,بسداد
المبالغ المنفذ بها وقدرها( ١٨٧6٤٣درهم) شامال للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ عباس عبد اهلل عباس قمبر الحتاوى عنوانه امارة ام القيروين  ,منطقة الرعفة,
شارع االتحاد ,فيال رقم  , ١٠١خلف محطة الرعفه للبترول
المطلوب إعالنه :شركة جلف تكنيكال كونستركشن (ش.ذ.م.م) عنوانه :االمارات,دبي ,بردبي,
الخليج التجاري ,شارع العلم مع شارع العلم ,برايم تاور ـ  6c marasi drالطابق  ٣١كامل
الطابق بالقرب من بنك بلوم Muhammed.shareef@drakescull.com - ٠٥٢٨٠٠٣٥٠٨ -
موضوع االعالن أنه في يوم االربعاء الموافق  ٢٠٢١/١١/١٠الساعة ٠٥:٠٠م وفي االيام الثالث
التالية إن اقتضى الحال سيجرى بيع العقار الموضحة أوصافه ادناه لدى الجهة التي انيط بها
البيع (شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكتروني http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي الشراء ايداع تأمين ال يقل عن  %٢٠من الثمن االساسي قبل دخول المزايدة ولكل
من لديه اعتراض على البيع التقدم بإعتراضه معززاً بما يبرره من مستندات قبل الجلسة المحددة
للبيع وفي المواعيد المبينة بالمادة  ٣٠١من قانون االجراءات المدنية وعلى من يعتمد عطاؤه
ايداع كامل الثمن والمصاريف خالل عشرة ايام التالية لجلسة البيع ولكل شخص غير ممنوع
من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام العشرة التالية لرسوم المزاد بشرط ان ال تقل
هذه الزيادة عن عشر الثمن على ان يقوم بإيداع كامل الثمن المعروض والمصروفات خزينة
المحكمة وفيما يلي بيان اوصاف الممتلكات حصة في عقار(ارض فضاء) ـ المنطقة :ورسان
الرابعه ـ رقم االرض ٣6٨ :ـ مساحة الحصة ١١96,٥٨ :متر مربع ـ قيمة الحصة ١٢٨٧٥٢١ :درهم
مالحظات -١ :يدفع المبلغ فورا

الى المستأنف ضدهما  -١عادل أمين محمد أمين
 -٢سجاد أحمد محمود يوسف خان
مجهولي محل اإلقامة
بما أن المستأنف شركة أتالنتس للصرافة
ويمثله يونس عبد القادر محمد حسن البلوشي
قد استأنف /الحكم الصادر بالدعوى رقم  ٢٥٤ /٢٠٢١تجاري
جزئي
وحددت لها جلسة يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠
الساعة  ١٠:٠٠صباحا بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضي
حضوركم أن أو من يمثلكم قانونيا وفي حالة تخلفكم ستجرى
محاكمتكم غيابيا.

المنظورة في اوامر االداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى طلب اصدار امر اداء بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدي الى
طالبة االمر مبلغ وقدره  ٢٠٤,٤٧٨,٤٥درهم مائتين واربعة الف درهم واربعمائة
وثمانية وسبعون درهم ,وخمسة واربعون فلسا ,وفائدة قانونية  %٥من تاريخ
تقديم المطالبة وحتى السداد التام.
المدعى ماستر بيلدرز سوليوشنز كونستركشن كيميكالز ش.ذ.م.م (حاليا) ,والمسماة
سابقا /بي ايه إس اف لكيماويات البناء ا ع م (ش.ذ.م.م)
عنوانه :مأمون الخولي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية ,الكائن ,بإمارة
دبي ,بر دبي ,عود ميثا ,شارع ام هريرـ بيراميد سنتر ـ الدور االول ـ مكتب ـ
هاتف ٠٤٣٣6٨٨٣٣ :ويمثله مأمون عيسى الخولي
المطلوب إعالنه  -١فليكسماكس للخدمات الفنية ش.ذ.م.م صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :محكمة دبي االبتدائية بتاريخ  ٢٠٢١/٠9/١٤بإلزام المدعى عليها
بأن تؤدي للمدعية وقدره  ٢٠٤,٤٧٨,٤٥درهم مائتين واربعة الف درهم واربعمائة
وثمانية وسبعون درهم ,وخمسة واربعون فلسا والفائدة القانونية بواقع  %٥من
تاريخ  ٢٠٢١/٠9/٠9وحتى تمام السداد مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ
الف درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت طلب النفاذ المعجل .ولكم الحق في
استئناف االمر خالل  ١٥يوم من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003411عمالي «جزئي»
إلى المدعى عليه :حلم إلصالح التمديات الكهربائية والصحية ذ.م.م
مجهول محل اإلقامة :عجمان ـ الحميدية رقم مكاني ٤٣١٢6١١٧٨٨
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١٠/١9أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية
ـ مكتب رقم « ١مكتب مدير الدعوى» شخصياً أو بواسطة
وكيل معتمد ،وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاله ـ
بوصفك مدعى عليه.

مكتب الخدمات القضائية

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  340٧/2021/16تجاري جزئي

إلى المدعى عليه ١ـ سلطان علي محمد عبداهلل الخييلي
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي ال بي سي لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م
قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليه
سلطان علي محمد عبداهلل الخييلي بمبلغ وقدره  ١٠٤٫٠٠٠درهم
«مائة وأربعة ألف درهم» والفوائد والرسوم وأتعاب المحاماة
والفائدة  %١٢من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم األحد الموافق  ٢٠٢١/١١/١٤الساعة ٠٨٫٣٠
صباحاً في قاعة التقاضي عن ُبعد &  BUILDING-DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل.

إعالن أمر أداء بالنشر في الدعوى
رقم - 6438/2021/60 :أمر أداء

المنظورة في :أوامر األداء وإنفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
موضوع الدعوى :المطالبة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية
مبلغ « ٣٥٨٫6٥٤٫٧٥ثالثمائة ثمانية وخمسون ألفاً ستمائة أربعة وخمسون درهم
وخمسة وسبعون فلساً» مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ االستحقاق
وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المدعي :شركة إطارات الدبوي ذ.م.م عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،القوز
الصناعية الثالثة ،دبي ،شارع القوز ،مبنى ملك مؤسسة دبي العقارية
ويمثله هاني رجب موسى عبداهلل الجسمي
المطلوب إعالنه١ :ـ زارا لتأجير الحافالت صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية
بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/٠٤بإلزام المدعى عليها األولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ
 ٣٥٨٫6٥٤٫٧٥درهم على أن تلزم معها الثانية بالتضامن في مبلغ ٢٨6٫9١٤
درهم والفائدة  %٥اعتباراً من تاريخ االستحقاق في  ٢٠٢٠/١١/٨وحتى تمام
السداد وألزمت المدعى عليهما بالتضامن في المصاريف ومبلغ خسمائة
درهم مقابل أتعاب المحاماة .ولكم الحق في استئناف األمر خالل  ١٥يوم
من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

CMY
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :بوم بوم لتجارة المالبس الجاهزة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٧٠٥٧٦٧ :
العنوان :محل رقم  ١ملك حسين عبد احمد البحري ـ ديرة ـ الضغاية
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٣٢٦٨١ :
اسم المصفي :سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/٠٣/١٨ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٣/١٨ :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب  ٣٠٣ـ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم ـ رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس ٩٧١-٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

اسم الشركة :بوم بوم لتجارة المالبس الجاهزة ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٧٠٥٧٦٧ :
العنوان :محل رقم  ١ملك حسين عبد احمد البحري ـ ديرة ـ الضغاية
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١١٣٢٦٨١ :
اسم المصفي :سالم السيابى محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بإنحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/٠٣/١٨ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٣/١٨ :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
العنوان :مكتب  ٣٠٣ـ ملك الشيخ مانع راشد مانع ال مكتوم ـ رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس ٩٧١-٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

اسم الشركة :سكابيدو للتنظيف والخدمات الفنية .ذ.م.م
رقم الرخصة٨٥٣٨٥١ :
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٢ملك امينة إبراهيم طالب يوسف ـ السوق الكبير
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٥١٤١٨ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢١/١٠/١١ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١٠/١١ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم ـ رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٠٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٠٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

اسم الشركة :سكابيدو للتنظيف والخدمات الفنية .ذ.م.م
رقم الرخصة٨٥٣٨٥١ :
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٢ملك امينة إبراهيم طالب يوسف ـ السوق الكبير
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٥١٤١٨ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢١/١٠/١١ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١٠/١١ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم ـ رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٠٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٠٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

دائرة التنمية االقتصادية

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  4140/2021/207تنفيذ تجاري

موضوع الدعوى:
تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/١٩٦٨امر اداء بسداد المبلغ
المنفذ به وقدره( ٦٥٠٦٣,٦٧درهم) شامال للرسوم والمصاريف
طالب االعالن :شركة يونايتد بريكاست كونكريت دبي ش.ذ.م.م صفته
بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب اعالنهم -١ :دي ان بي لالنشاءات ش.ذ.م.م صفته بالقضية:
منفذ ضده
 -٢سراج الدين سيد يمان خان صفته بالقضية :منفذ ضده
موضوع االعالن:
قد اقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم بدفع المبلغ
المنفذ به وقدره  ٦٥٠٦٣,٦٧درهم الى طالب التنفيذ او خزينة المحكمة
شامالً للرسوم والمصاريف وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية
بحقكم في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ
نشر هذا االعالن.

رئيس الشعبة

إمارة أبوظبي
دائرة القضاء
محكمة العين اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

دائرة التنمية االقتصادية

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  5332/2021/13عمالي جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية العمالية الرابعة رقم ٢٦
موضوع الدعوى المطالبة بمستحقات عماليه وقدرها ( ٨٤٠٠٠درهم) رقم الشكوى
()MB215898598AE
المدعي نالي جرجس عزيز شهدا
عنوانه اإلمارات العربية المتحدة ,إمارة الشارقة ـ منطقة المجاز ـ شارع عبد الناصر
ـ بناية خالد بالزا ـ الطابق الثاني ـ شقة رقم ٢٠٢
المطلوب اعالنه -١ :مركز خدمتي للخدمات الحكومية ش.ذ.م.م صفته :مدعى عليه
موضوع االعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ -٢٧
 ٢٠٢١-٠٧في الدعوى المذكورة اعاله لصالح /نالي جرجس عزيز شهدا بحكمت
المحكمة بمثابة الحضوري
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ( )٤٩,٢٢٧درهم بالفوائد التأخيرية
بواقع  %٥من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي
فمن صيرورة الحكم النهائي .والزمتها بالمناسب من مصروفات الدعوى واعفت
المدعية من نصيبها منها .حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين
يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

إجتماع خبرة

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن اجتماع الخبرة الحسابية في الدعوي رقـم
 2٨٨4لسنة  2021تجاري جزئي دبي

إعالن تغيير اسم
تقدم الينا المدعو /عبد المحسن علي ابو بكر محمد
النعيمي  /الى قسم التوثيقات بمحكمة العين
االبتدائية ـ مبنى الخدمات العدلية – بطلب تغيير
اسمه االول من
(عبد المحسن) الى (خليفه) ليصبح /خليفه علي
ابو بكر محمد النعيمي
فمن لديه اعتراض على ذلك يتقدم به الى قسم
التوثيقات بمحكمة العين االبتدائية خالل  ١٥يوما
من تاريخ نشر اإلعالن.
رئيس دائرة التوثيقات

خبير حسابي /محمد ناصر التالي

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إنذار عدلي بالنشر رقم 2021/٨413

المقامة من /دعد محمد أحمد شرعب
ضد /مانجوی بوری اشوك بورى
ميثاء للتجارة العامة «ش.م.م»
المطلوب إعالنهما /مانجو بوري اشوك بوري  ،ميثاء للتجارة العامة«ش.م.م»
نعلن نحن الخبير الحسابي /محمد ناصـر التالي ،أنه تم تعيننا من محكمة دبي
اإلبتدائية الموقرة لتنفيذ مهمـة الخبرة الحسـابيـة الواردة بالحكم الصـادر
بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/٠٥في الدعوى المذكورة أعاله ـ كما نعلن المدعى عليهما
المذكورين المذكورة أعاله ،لحضـور اجتماع الخبرة المقرر له جلسـة يوم
مساء  -وذلك من خالل
األحد الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٤في تمام الساعة ١٫٠٠
ً
االتصـال المرئي بجميع أطراف النزاع عبر تطبيق زووم « »ZOOMبالدخول
على الرابط ادناه – ولالستفسارات هاتف رقم ٠٤٣٤١٣٦٣٢
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/i/86953899513?pwd-SzhGYmpWMDI
KQzY4ZUIWVmdFY2drUT09
Meeting ID: 86953899513
Passcode: um7rEB

إنذار عدلي بالنشر رقم 2021/٨310

المنذرة :مكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة واالستشارات القانونية والممثل
في مالكيه :محمد عبداهلل العبيدلي وسعود عبدالعزيز الزرعوني المحاميان
ويمثلها المحامين /محمد العبيدلي وسعود الزرعوني وثامر بالجافلة
المنذر إليهما -١:ادفيت بمبهاني هاريش ان «هندي الجنسية»
 -٢مستشفى اليف الين ش ذ م م
بموجب اإلخطار رقم  ٢٠٢١/١/١٧٦٩٢١انذار عدلي والمسجل لدى كاتب
العدل بدبي فإن المنذرة تنذر المنذر إليهما وبموجب هذا اإلنذار المقدم
مع التنبيه عليهما وتكليفهما بالوفاء بأن يسدد إلى المنذرة قيمة المبالغ
المترصدة في ذمته بإجمالي مبلغ « »١٧٣٫٢٥٠٫٠٠درهم «مائة وثالثة
وسبعون ألف درهم إماراتي» باإلضافة إلى الفائدة القانونية المقررة %٥
من تاريخ االستحقاق المبين في كل شيك من شيكات الدين المرتجعة
والبالغة « »١١احدى عشر شيك وحتى تمام السداد ،على أن يكون ذلك
خالل « »٥أيام خمسة أيام من تاريخ إخطاركما وتسلمكما لهذا اإلنذار وإال
سنضطر آسفين التخاذ كافة ما يلزم قانوناً واستصدار وسلوك طريق أمر
األداء قبلكم مع تحميلكم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الجهة المنذرة األخرى،

المنذرة :فيروي لمواد البناء «ش ذ م م»
ويمثلها المحامين /محمد العبيدلي وسعود الزرعوني وثامر بالجافلة
المنذر إليهما /١ :شركة الفجيرة الوطنية للمقاوالت ذ.م.م رقم الرخصة
التجارية٢ ٢١٨٦٧١ :ـ يوسف حنا زهرة ـ لبناني الجنسية
بموجب اإلخطار رقم  ٢٠٢١/١/١٩٥٥٢٨انذار عدلي والمسجل لدى كاتب
العدل بدبي فإن ننذركم باآلتي :أوالً :سرعة سداد مبلغ وقدره ١١٫٣٤٠٫٠٠
درهم «إحدى عشرة ألف وثالثمائة وأربعون درهماً ال غير» مع الفوائد
القانونية بواقع  %١٢من تاريخ االستحقاق بالتضامن في غضون خمس
أيام من تاريخ استالم هذا اإلنذار وإال سوف تضطر المنذرة التخاذ كافة
اإلجراءات القانونية إللزام المنذر إليهما بسداد المبلغ.
ثانياً :تحتفظ المنذرة بحقها بالرجوع على المنذر إليهما بأية تكاليف
ومصاريف قضائية وأتعاب محامين تكفلت بها لحث المنذر إليهما على
السداد وما قد تتكبده في حال قيامها باتخاذ اإلجراءات القانونية مع
االحتفاظ بكافة حقوقها القانونية األخرى .انذرت المنذر إليهما بما جاء
به للعلم والعمل بمضمونه

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم 2021/٨416

الكاتب العدل

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  6620/2021/207تنفيذ تجاري

المنذرة :مكتب العبيدلي والزرعوني للمحاماة واالستشارات القانونية والممثل
في مالكيه :محمد عبداهلل العبيدلي وسعود عبدالعزيز الزرعوني المحاميان
ويمثلها المحامين /محمد العبيدلي وسعود الزرعوني وثامر بالجافلة
المنذر إليه :ادفيت بمبهاني هاريش ان «هندي الجنسية»
بموجب اإلخطار رقم  ٢٠٢١/١/١٧٦٩٣٧انذار عدلي والمسجل لدى كاتب
العدل بدبي فإن المنذرة تنذر المنذر إليه وبموجب هذا اإلنذار المقدم
مع التنبيه عليه وتكليفه بالوفاء بأن يسدد إلى المنذرة قيمة المبالغ
المترصدة في ذمته بإجمالي مبلغ « »١٧٢٫٠٠٠درهم «مائة واثنين
وسبعون ألف درهم إماراتي» باإلضافة إلى الفائدة القانونية المقررة
 %٥من تاريخ االستحقاق المبين في كل شيك من شيكات الدين وحتى
تمام السداد ،على أن يكون ذلك خالل « »٥أيام خمسة أيام من تاريخ
اخطاركم وتسلمكم لهذا اإلنذار وإال سنضطر آسفين التخاذ كافة ما يلزم
قانوناً واستصدار وسلوك طريق أمر األداء قبلكم مع تحميلكم بالرسوم
والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الجهة المنذرة األخرى،
الكاتب العدل

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/٤٢٥٨
أمر أداء ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٢٨٢٧٥درهم» ،شامالً
للمصاريف فقط بدون الرسوم.
طالب التنفيذ ساتيندرا سينج رامافاتار سينغ
عنوانه إمارة دبي ،منطقة االتحاد ،شارع سما ،بناية الشرق األوسط،
بالقرب من المال بالزا ،رقم مكاني٣٤٨٢٧٩٧٤٥٩ :
المطلوب إعالنه ١ـ جاكوب كوكونداكفي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
وإلزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »٢٨٢٧٥درهم إلى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  3663/2021/16تجاري جزئي

إلى المدعى عليه
 _١داون تاون أفنيو للتجارة العامة ش.ذ.م.مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي أبو عيسى اخوان لالستثمار ش.ذ.م.م
و يمثله  /حمد عبداهلل عبدالرحمن الرحمة الحمادي
قد أقام عليكـ الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن
تؤدي الى المدعيتان مبلغ وقدره ١,٦٨٢,٧٦٧,٧٢ :درهم (مليون
وستمائة واثنان وثمانون الف وسبعمائة وسبع وستون درهم واثنان
وسبعون فلساً) والفائدة القانونية بواقع  %٩سنوياً من تاريخ المطالبة
وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق  ٢٠٢١-١٠-٢٤الساعة ٠٨:٣٠
صباحا في قاعة التقاضي عن ُبعد & BUILDING_DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا و عليك بتقديم ما لديكـ من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بـثالثة أيام على االقل.

CMY

اعالن بالنشر رقم 2021 /٨401

المنذر :عمر محمد اللحام ـ سوري الجنسية
المنذر اليه :احمد عبد المعطي عرابي ـ سوري الجنسية
الموضوع :اعالن بالنشر لالنذار المصدق برقم()٢٠٢١/١/٢١٢٧٣٩
ينذر المنذر /المنذر اليه بضرورة أداء مبلغ وقدره()١٨,٤٠٠
درهم( ثمانيه عشر الف واربعمائة درهم) خالل مدة أقصاها
خمسه أيام من تاريخ نشر هذا االنذار وإال سيضطر المنذر الى
اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي تحفظ له حقه بما فيها
اقامة الدعاوي القضائية واستصدار امر االداء والمطالبه بالتعويض
المناسب والفائدة القانونية عن اي عطل او ضرر تعرض له
المنذر ,وتحميل المنذر اليه بكافة الرسوم ومصاريف التقاضي
واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

اسم الشركة :اس في بي اس للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٤٨٢٧٩ :
العنوان :مكتب  803B-14ملك عبداهلل علي حمد بوهليبه ـ بر دبي ـ أم
هرير  ٢الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٤٢٠٠٢ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢١/٠٦/٢٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٦/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم ـ رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٠٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٠٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

دائرة التنمية االقتصادية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

اسم الشركة :اس في بي اس للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
رقم الرخصة٨٤٨٢٧٩ :
العنوان :مكتب  803B-14ملك عبداهلل علي حمد بوهليبه ـ بر دبي ـ أم
هرير  ٢الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٤٢٠٠٢ :
اسم المصفي :سالم السيابي محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكورة أعاله وبتعيين المصفي
المذكور أعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي.
تاريخ القرار ٢٠٢١/٠٦/٢٣ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٠٦/٢٣ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤٥يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٣٠٣ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم ـ رقة البطين
الهاتف ٩٧١-٠٤-٢٢٧٢٨٢٨ :الفاكس٩٧١-٠٤-٢٢٧٤٠٨٠ :

دائرة التنمية االقتصادية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCIPOR2021 /0000982ـ تجاري «جزئي»

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCIPOR2021 /0000961ـ تجاري «جزئي»

إلى المحكوم عليه :سعيد محمد عيسى حسن
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح
المدعي المنفذ بنك دبي التجاري «ش.م.ع» ،في القضية المشار
إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم
المذكور ،ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب
تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شامالً الرسوم والمصاريف٣٧٤٠٤٩٫٠ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه
أعاله خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك
إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

إلى المحكوم عليه :ايه ايه بروبرتي ذ م م
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ أحمد طارق أنصاري نور الحسن ،الجنسية باكستاني ،في
القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
ال الرسوم والمصاريف١٥٠١٥٦٫٠ :
المجموع الكلي شام ً
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه
أعاله خالل « »١٥يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك
إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  19٨9/2020/13عمالي جزئي

موضوع الدعوى:
طالب اإلعالن :مصطفى رجب مصطفى مصطفى يسن صفته بالقضية:مدعى
المطلوب اعالنه -١ :الشاويش لخدمات التنظيف ش.ذ.م.م صفته بالقضية:
مدعى عليه  -مجهول محل اإلقامة
موضوع االعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 ٢٠٢٠/٠٦/٢٥في الدعوى المذكورة أعاله لصالح مصطفى رجب مصطفى
مصطفى يسن بحكمة المحكمة بمثابة الحضوري
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ  ٨٤٤٠٠درهم( تسعة آالف
واربعمائة وخمسة عشرة درهما) وتذكرة عودة الى وطنه عينا او ما
يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ,والزمت
المدعى عليه بالمناسب من المصاريف واعفت المدعى من نصيبه منها.
حكما بمثابة الحضوري قابالً لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم
التالي لنشر هذا االعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علناً.

رئيس القسم

إمارة أبوظبي
دائرة القضاء
محكمة العين اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن تغيير اسم
تقدمت الينا المدعوه /زينب محمد خميس خلفان
الجابري /الى قسم التوثيقات بمحكمة العين االبتدائية
ـ مبنى الخدمات العدلية ـ بطلب تغيير اسمها االول
من(زينب)الى(غاليه) ليصبح /غاليه محمد خميس
خلفان الجابري
فمن لديه اعتراض على ذلك يتقدم به الى قسم
التوثيقات بمحكمة العين االبتدائية خالل  ١٥يوما
من تاريخ نشراالعالن.
رئيس دائرة التوثيقات

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اخطار دفع بالنشر رقم الملف 2021/197:ـ التنفيذ
المدني

بناء على طلب المحكوم له /محمد جنيد اهلل ديتا خان
الجنسية /باكستان
الى المحكوم عليه /عثمان سليم محمد سليم الجنسية  /باكستان
ليكن معلوما لديك بأن محكمة راس الخيمة قد اصدرت بحقك
حكما بتاريخ  ٢٠٢٠/٠٧/٢٩في القضية رقم ٢٠٢٠/١٢٢٤٦
بالزامك بدفع مبلغ وقدره  ١٢٢٧٧,٠٠درهما شامال الرسوم
والمصاريف ,وبما ان المحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم
وسجل بالرقم المشار اعاله,فأنت مكلف بالحضور بتنفيذ
ما جاء أعاله خالل  ١٥يوم التالي للتبليغ وفي حال تخلفك
عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك االجراءات القانونية
المناسبة لتنفيذ الحكم والرسوم المرتبة عليك.
قسم التنفيذ

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  9٨16/2020/13ـ عمالي جزئي

موضوع الدعوى
طالب االعالن :مختار مهدي حسين مهدي صفته بالقضية :مدعى
المطلوب إعالنه  -١دريك آند سكل انترناشيونال(شركة مساهمة
عامة) صفته بالقضية :مدعى عليه
مجهول محل االقامة
موضوع االعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة
بتايخ  ٢٠٢٠/١١/٠٢في الدعوى المذكورة أعاله لصالح /مختار مهدي
حسين مهدي بال مانع من اإلعالن بالنشر في حال تعذر الوسائل
االخرى حكما بمثابة الحضوري قابال لالستئناف خالل ثالثين يوما
اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.
صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئيس القسم

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة اإلتحادية
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم
 / SHCFICICIV2021 /0004726مدني «كلي»

إلى :سعيد محمد حسن علي الزعابي مجهول محل اإلقامة :العنوان إمارة دبي مردف
شارع  ٥٣قريب سبينس سوبر ماركت فيال رقم d-4 13
نعلمكم بأن المدعي «ة» /شركة الكساء للنقليات ويمثلها مالكها /خالد جاسم خليفة
جاسم الدوخي العنوان /محل اإلقامة :العنوان إمارة الشارقة المناخ خلف شارع االستقالل
 ،شقة رقم  ١ملك فاطمة سعيد محمد قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة بـ
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة :أوالً :قيد الدعوى وتحديد أقرب جلسة
لنظرها وإعالن المدعى عليه بها وبالجلسة المحددة لنظرها .ثانياً :الحكم بصحة ونفاذ
مذكرة التفاهم «اإلتفاقية» المؤرخة  ٢٠١٧/٩/٢٧بين المدعية والمدعى عليه مع إلزام
المدعى عليه بنقل ملكية الرخصة التجارية رقم  ٥٢١٦٨١والمسماه «الكساء للنقليات»
والصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة ونشاطها «النقليات» لنفسه
حسب االتفاق المبرم بينهما .ثالثاً :الحكم بعدم مسؤولية المدعي عن أية اتفاقات أو
تعاقدات أبرمها المدعى عليه مع الغير من تاريخ التعاقد في  ٢٠١٧/٩/٢٧حتى نقل ملكية
الرخصة .ثالثاً :إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .لذا
يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة الدائرة المدنية والتجارية واإلدارية الكلية محكمة
الشارقة اإلتحادية صباح يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١١/٠٢الساعة  ٩٫٠٠لتقديم ما لديكم
من دفاع و مستندات  ،وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال وكيل معتمد ينوب عنكم فإن
المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم .مالحظة :إعالن المدعى عليه بإعادة
الدعوى إلى رول الجلسات أمام الدائرة الكلية

مكتب الخدمات القضائية

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  6120/2021/209تنفيذ عمالي

موضوع التنفيذ
طالب اإلعالن :سونير فاالبيل صفته بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه -١:تيمكو لتجارة المعدات الثقيلة ش.ذ.م.م صفته
بالقضية :منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
موضوع االعالن
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك بدفع المبلغ
المنفذ به وقدره( )٣١٣٥٥,٠٠درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باالضافة الى مبلغ  ٢٢٣٥رسوم لخزينة المحكمة .وعليه
فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١٥يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

رئيس القسم

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

20

دورة ثانية من االنتخابات البلدية في روما
بــدأ الناخبــون في روما أمس األحد التصويت
فــي الــدورة الثانيــة مــن انتخابات بلديــة يتوقع
أن تشــهد منافســة حاميــة فــي مدينــة تعانــي
مــن مشــاكل فــي قطــاع النقــل العــام وإدارة
كارثيــة للنفايات.
وبــدأت عمليــة االقتــراع التي تســتمر يومين
غــداة تظاهــرة كبيــرة فــي العاصمــة االيطاليــة
دعــت إلــى حظــر اليميــن المتطــرف ،علــى أثــر
احتجاجــات عنيفــة فــي نهايــة األســبوع الماضي
مرشــح
ضد فرض الشــهادة الصحية بينما يواجه ّ
اليمين اتهامات بمعاداة الســامية وموقف مؤيد
للفاشية.
وترجح اســتطالعات الرأي فوز مرشح الحزب
ّ
الديمقراطــي «يســار الوســط» وزيــر االقتصــاد
مرشــح
والماليــة الســابق روبرتو غوالتيري على ّ
اليمين واليمين القومي المحامي ومقدم البرامج
اإلذاعيــة انريكــو ميكيتــي .والمرشــحان يبلغــان
عاما.
مــن العمــر ً ٥٥
ونــال ميكيتــي فــي الــدورة األولــى  %٣٠مــن
األصــوات وغوالتيــري  %٢٧مــن األصــوات .غيــر
ان هــذا األخيــر قــد يحصــد تأييــد الذيــن صوتوا

فــي الــدورة األولــى التــي جــرت مطلــع أكتوبر،
للمرشح المستقل الوسطي كارلو كاليندا ورئيسة
البلديــة الحاليــة فيرجينيــا راغــي «تنتمــي إلــى
حركــة خمس نجــوم المعارضة للمؤسســات».
واتّهــم ميكيتــي بمعــاداة الســامية علــى أثــر
مقــال تحــدث فيــه عــن وجــود «مجموعــة
ـرر مصيــر
ضغــط» يهوديــة «قــادرة علــى أن تقـ ّ
الكوكــب» ،نشــر العــام الماضــي وذكــرت بــه
صحيفــة يســارية مؤخــرا.
واقتــرح هــذا العــام أيضــا أن تعتمــد خــالل
الجائحــة التحيــة الرومانية مع رفع الذراع ،التي
يســتخدمها الفاشــيون ،مؤكدا أنهــا أفضل صحيا.
وميكيتــي مدعــوم مــن مجموعة مــن أحزاب
اليمين القومي ُتدعى «إخوان إيطاليا» «فراتيلّي
ديطاليــا» برئاســة جورجيــا ميلونــي واليميــن
المتطــرف بزعامــة ماتيــو ســالفيني مــع حــزب
اليميــن «إيطاليــا إلى األمام» «فورتســا ايطاليا»
بزعامة ســيلفيو بيرلوســكوني.
ضــد
ووصــف ســالفيني تظاهــرة الســبت
ّ
اليميــن المتطــرف بأنهــا منــاورة انتخابيــة مــن
اليســار.ا.ف.ب

واشنطن ترحب بخارطة الطريق السودانية لحماية التحول الديمقراطي
صرح وزير الخارجية األميركي ،أنتوني بلينكن،
أمــس األحد ،إن الواليات المتحدة ترحب بخارطة
الطريــق التــي أعلنهــا رئيــس الــوزراء الســوداني
عبــداهلل حمــدوك لـ»حماية التحــول الديمقراطي»
في بــالده.
وأضــاف بلينكــن ،أن الواليــات المتحدة «تحث
جميــع األطــراف المعنيــة علــى اتخــاذ خطــوات
فوريــة وملموســة للوفــاء بالمعاييــر الرئيســية
لإلعــالن الدســتوري».
وكان حمــدوك أعلن أنــه «وضع خريطة طريق
مــع األطــراف السياســية إلنهــاء األزمــة» ،مشــددا
علــى أن «خفــض التصعيــد والحــوار همــا الطريق
الوحيــد للخــروج مــن األزمة».
وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات
بــالده لن تتهــاون أمام «محــاوالت إجهاض الفترة
االنتقاليــة عبــر االنقالبــات أو التخريــب» ،الفتــا
إلــى أنــه اجتمــع مــع كل األطــراف فــي الفتــرة
الماضيــة بغــرض معالجــة الخالفات.
جــاء خطــاب حمــدوك بعدمــا حــذر مستشــار

رئيس مجلس الســيادة االنتقالي اإلعالمي ،العميد
الطاهــر أبوهاجــة ،مــن تأخــر اتخــاذ القــرار بحــل
الحكومة ،في أول تعبير صريح صادر عن مسؤول
رســمي فــي هــذا االتجاه.
وقــال «إن لــم يصــدر القــرار الصعب فســيكون
عصيــا غــداً حتــى القــرار األصعب».
كمــا اعتبــر أن الحكومة الحالية برئاســة عبداهلل
حمــدوك حلــت نفســها بيدها ،وأصبحــت بال مهام
وال كفــاءات وال أهــدافُ ،منــذ أن تخلــت عــن
الوثيقــة الدســتورية .وأوضــح أن «الحكومة حلت
الحبــل الــذي يربطهــا بالشــعب ،وصــارت في حي
كالمنبــت الــذي ال أرضــا قطــع وال
آخــر ،وباتــت
ّ
ظهــرا أبقــى» ،وفــق تعبيره.
ُيذكر أنه منذ محاولة االنقالب في  ٢١ســبتمبر
الماضي ،تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخالفات
بيــن المكونيــن العســكري والمدني اللذيــن توافقا
علــى حكــم البــالد مرحليا منذ ســقوط نظــام عمر
البشــير مــن أجل إجــراء انتخابــات نيابيــة وتكوين
سلطة جديدة .وكاالت

السعودية ترفع اإلجراءات المتعلقة بـ«كورونا»

وسط مخاوف من دخول العراق بدوامة جديدة

استنفار أمني في بغداد مع رفض كتل سياسية لنتائج االنتخابات
شهدت شوارع العاصمة العراقية
بغــداد ،أمــس األحد ،انتشــارا أمنيا
مكثفــا بالتزامــن مــع رفــض بعــض
القوى السياســية نتائــج االنتخابات
التشــريعية التــي أعلنــت عنهــا
المفوضيــة العليــا لالنتخابات.
ويخشــى مراقبون من أن تشــهد
مــدن العــراق احتجاجــات قــد
تؤججهــا القوى الرافضــة للخريطة
السياســية الجديــدة للبرلمــان.
ومــع إعــالن مفوضيــة
النهائيــة
االنتخابات،النتائــج
فهــذا يعنــي قانونــا أن الطعــون
واالعتراضــات تقدم إلى المفوضية
بــدء مــن األحــد لمــدة  ٣أيــام».
كما ينص القانون أن «بعد هذه
المــدة ســتنظر المفوضيــة باألمــر
وبعدهــا يتــم إرســال النتائــج أي
بعــد انتهــاء فتــرة النظــر بالطعــون
إلــى المحكمــة المختصــة لتصــادق األمن العراقي يجوب بغداد
عليهــا بشــكل نهائــي».
وهــذا يعنــي أن االنتخابــات
وبعــد مــرور أســبوع علــى
التشــريعية األخيرة التي جرت في
إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة فــي
الـــ ١٠مــن أكتوبــر الجاري شــهدت
العــراق ،أعلنت المفوضيــة العامة
أدنــى مشــاركة علــى اإلطــالق.
لالنتخابات نســبة المشاركة ،وهي
ويقــول مراقبــون إن انخفــاض
األدنــى فــي تاريــخ االنتخابات منذ
نســبة المشــاركة دليل على الرفض
عــام  ،٢٠٠٣فــي وقــت اعتبر زعيم
الشــعبي للطبقــة السياســية التــي
التيــار الصــدري مقتــدى الصدر أن
تحكــم البــالد منــذ  ١٨عامــا،
كلتــه هــي األكبــر فــي البرلمــان.
وتحاصرهــا اتهامــات بالفســاد
وذكــرت مفوضيــة االنتخابــات
وســوء اإلدارة.
العراقيــة أن نســبة المشــاركة فــي
وتتسم نســبة المشاركة بأهمية
انتخابــات البرلمــان بلغــت ٤٣
كبــرى نظــرا ألنهــا تظهر مــدى ثقة
بالمئــة ،وذلــك فــي زيــادة طفيفــة
الناخبين بالنظام السياســي.
عــن النتائج األوليــة ،لكنها أقل من
وتفيــد مفوضيــة االنتخابــات
االنتخابــات األخيــرة
فــي العــراق بــأن
الــذي أجريــت عــام
 9.6مليون ناخب
مــا ال يقــل عــن ١6٧
.٢٠١٨
شاركوا في االنتخابات حزبا وأكثر من ٣٢٠٠
وكانــت مفوضيــة
مرشــح يتنافســون
االنتخابــات قد أعلنت
التشريعية بنسبة  %43علــى مقاعد البرلمان
فــي نتائــج أوليــة أن
وعددهــا .٣٢9
نســبة المشــاركة ٤١
بالمئــة.
وحــازت الكتلــة الصدريــة علــى
وكانــت نســبة التصويــت فــي
 ٧٣مقعــدا فــي البرلمــان ،بفــارق
انتخابــات عــام  ٢٠١٨بلغــت ٤٤.٥
كبيــر عــن أقــرب منافســيها كتلــة
بالمئة ،بينما كانت نسبة المشاركة
«تقــدم» التــي حصلــت علــى ٣٧
فــي أول انتخابات شــهدها العراق
مقعــدا.
بعد زوال النظام السابق عام ٢٠٠٥
وبعيــد إعــالن النتائــج ،أصــدر
نحــو  6٢.٤بالمئة.
زعيــم التيــار الصــدري ،مقتــدى

أمريكا تسمح بدخول
الحاصلين على مزيج
من لقاحات «كورونا»

المسجد الحرام بعد تخفيف اإلجراءات
بــدأ المملكــة العربية الســعودية أمس األحد،
تخفيــف االحتــرازات الصحيــة ،وذلــك بنــاء على
مــا رفعتــه الجهــات الصحيــة المختصــة ونظــراً
للتقــدم فــي تحصيــن المجتمــع وتراجــع عــدد
حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا.
وتتضمــن إجــراءات التخفيــف عــدم االلتــزام
بارتداء الكمامة في األماكن المفتوحة ،فيما عدا
األماكــن المســتثناة ،مــع االســتمرار فــي االلتــزام
بارتدائهــا فــي األماكــن المغلقة.
ويتم تخفيف اإلجراءات االحترازية للحاصلين
علــى جرعتــي لقــاح «كوفيــد »١9-علــى النحــو
اآلتي:
الســماح باســتخدام كامــل الطاقة االســتيعابية
في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين
بارتــداء الكمامــة فــي جميــع األوقــات فــي كافة
أروقة المســجد ،واالستمرار في استخدام تطبيق
«اعتمرنــا» أو «توكلنــا» ألخــذ مواعيــد العمــرة
والصالة للتحكم باألعداد الموجودة في آن واحد.
الســماح باســتخدام كامــل الطاقة االســتيعابية
في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين
بارتــداء الكمامــة فــي جميــع األوقــات فــي كافة
أروقــة المســجد ،واســتخدام تطبيــق اعتمرنــا أو
توكلنــا ألخــذ مواعيــد الصــالة وزيــارة الروضــة
الشــريفة للتحكــم باألعــداد الموجــودة فــي آن
واحد.
إلغــاء التباعــد والســماح باســتخدام كامــل
الطاقــة االســتيعابية فــي التجمعــات واألماكــن
العامــة ووســائل المواصــالت والمطاعم وصاالت

وكاالت
الســينما ونحوهــا.
الســماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات
األفــراح وغيرها بــدون تقييد للعــدد ،مع أهمية
التأكيــد على تطبيق اإلجراءات االحترازية.
ويشــترط التحصيــن بجرعتيــن لدخــول كافــة
المواقع واألنشــطة المشــار إليها أعاله ،ويستثنى
من ذلك غير المشــمولين والمســتثنيين بحســب
مــا يظهــر فــي تطبيــق توكلنــا .مــع االلتــزام مــن
الجميــع بكافــة اإلجــراءات االحترازيــة المطبقــة
بمــا فيهــا لبــس الكمامــة.
ويســتمر تطبيــق التباعــد وارتــداء الكمامــات
فــي المواقــع التــي ال يتــم فيهــا تطبيــق التحقــق
مــن الحالــة الصحيــة لمرتاديها من خــالل تطبيق
تو كلنا .
وتــم التأكيــد علــى القطــاع العــام والخــاص
ومــا فــي حكمــه؛ بالتحقــق مــن حالــة التحصيــن
فــي تطبيــق «توكلنــا» لجميــع مــن يرغــب فــي
الدخــول للمنشــأة ،ومتابعة االلتــزام باإلجراءات
االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة المتخــذة مــن
الجهــات المعنيــة لمواجهــة الجائحــة بمــا فيهــا
لبــس الكمامــة.
إلــى جانب التأكيد علــى الجهات ذات العالقة
ـ كل فيمــا يخصــه ـ بتطبيــق العقوبــات المقــررة
بحــق المخالفين لإلجــراءات االحترازية والتدابير
الوقائيــة المتخذة من الجهــات المعنية لمواجهة
الجائحة.
وهــذه القــرارات خاضعــة للمراجعــة الدورية
وفــق المســتجدات المحليــة والدولية.وكاالت

ماكرون يعترف بجرائم فرنسا ضد الجزائريين
نــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون
بـ»جرائــم ال مبرر لها بالنســبة إلــى الجمهورية»،
خــالل إحيــاء الذكــرى الســتين لقتــل متظاهريــن
جزائرييــن فــي  ١٧أكتوبــر  ١96١فــي باريــس.
وقــال بيــان لقصــر اإلليزيــه ،إن رئيــس الدولة
«أقــر بالوقائــع ،إن الجرائــم التــي ارتكبــت تلــك
الليلــة تحــت ســلطة موريــس بابــون «قائــد
شــرطة باريــس يومهــا» ال مبــرر لهــا بالنســبة
إلــى الجمهوريــة».
وأقيمــت المراســم علــى ضفــاف نهــر الســين
بالقــرب مــن جســر بيــزون الــذي ســلكه قبــل
ســتين عامــا متظاهــرون جزائريــون وصلــوا مــن
حــي نانتيــر الفقيــر المجــاور ،تلبيــة لدعــوة فرع
«جبهــة التحريــر الوطنــي» فــي فرنســا.
وهــذه هــي المــرة األولــى التــي يتوجــه فيهــا
رئيــس فرنســي إلــى مــكان المجــزرة التــي يقدر
المؤرخــون عــدد ضحاياهــا بمــا ال يقــل عــن
العشــرات ،فــي حيــن اكتفــت الحصيلة الرســمية
باإلشــارة إلــى ثالثــة قتلــى.
وبإشــارته إلــى حصــول «جرائــم» ،ووقوفــه
دقيقــة صمــت فــي المــكان ،يكــون ماكــرون قــد

اتخــذ موقفــا يتجــاوز مــا أقــر به ســلفه فرانســوا
هوالند العام  ٢٠١٢حين تحدث عن «قمع دام».
ومعلــوم أن نحــو  ٢٥ألفــا مــن الجزائرييــن
خرجــوا فــي الـــ ١٧أكتوبــر  ١96١فــي مظاهــرة
بالعاصمة الفرنســية باريس ،بدعــوة من فدرالية
فرنســا التابعــة لجبهــة التحريــر الوطنــي ،تعبيــرا
عــن رفــض المرســوم الخامــس من أكتوبــر ،الذي
يمنــع علــى الجزائرييــن دون غيرهــم ،الخــروج
بعــد الســاعة الثامنــة والنصــف ليــال ،معتبريــن
هــذا المرســوم قــرارا تمييزيــا مرفوضا ،اســتدعى
االحتجــاج ضــده.
وكمــا جــاء فــي بيــان الرئاســة الفرنســية وفي
الكتابات التاريخية ،فإنه «في المســاء  ١٧أكتوبر
 ١96١وعلــى الرغــم مــن المنــع ،إال أنــه ســجل
خــروج  ٢٥ألفا ،رجاال ونســاء وأطفــاال ،وتوجهوا
إلــى مجموعــة مــن النقــاط ،حيث تجمعــوا ،غير
أن قمع الشــرطة الفرنســية كان وحشيا».
وباعتراف الرئاسة الفرنسية ذاتها ،فإن «القمع
كان وحشــيا وعنيفــا ودمويــا» .وفضــال عن ذلك،
تــم اعتقــال نحــو  ١٢ألفــا مــن المتظاهريــن ،تــم
تحويلهم إلــى ملعب كوربيتان.وكاالت

ســتقبل الواليــات المتحــدة اعتبــاراً
مــن  ٨نوفمبــر المقبــل دخــول
المســافرين المحصنيــن ضــد فيــروس
كورونا المســتجد بمزيــج من جرعات
ألنواع مختلفة من اللقاحات ،شــريطة
موافقة منظمة الصحة العالمية عليها.
وأكــد ذلــك التحديــث األخيــر
إلرشــادات المراكز األمريكية لمكافحة
األمــراض والوقايــة منهــا ،والذي يؤكد
أيضـاً أن الواليــات المتحدة ســتعترف
فقــط باختبــارات التحصيــن بأنــواع
اللقاحــات التــي وافقت عليهــا منظمة
الصحــة العالميــة.
وقــال متحــدث باســم المراكــز
األمريكية لمكافحــة األمراض والوقاية
منهــا« ،ســيتم اعتبــار األشــخاص،
الذيــن حصلــوا علــى تركيبــة مكونــة
مــن جرعتيــن مختلفتيــن مــن لقــاح
مــزدوج الجرعــة وافقــت عليــه إدارة
الغــذاء والــدواء األمريكيــة أو مــدرج
بقائمــة اســتخدام الطــوارئ لمنظمــة
الصحــة العالميــة ،محصنيــن بجرعــة
اللقــاح كاملــة».
وأضــاف المصــدر «رغــم أن
المراكــز األمريكيــة لمكافحــة
األمــراض والوقايــة منهــا لــم تــوص
بخلــط أنــواع مــن اللقاحــات ،فإننــا
نعتــرف بــأن هــذا األمر صار شــائعاً
بشــكل متزايــد فــي بلــدان أخــرى،
لــذا ينبغــي قبولــه».وكاالت

مفوض أوروبي يحذر من
احتمال تزايد الحاجة
للطاقة في أوروبا

حــذر مفــوض االتحــاد األوروبــي
للوظائــف والحقــوق االجتماعية من
تزايــد فقــر الطاقــة فــي أوروبــا مــع
ارتفاع األســعار.
وقــال نيكــوالس شــميت أمــس
األحــد إن هنــاك مالييــن بالفعــل
يعانــون من فقر الطاقــة في التكتل،
وقــال إن العــدد قــد يســتمر فــي
الزيــادة.
وأشــار شــميت إلى أن المفوضية
األوروبيــة يمكــن أن تســاعد دول
االتحــاد فــي الحــد مــن تأثيــر
ارتفــاع أســعار الطاقــة الحالــي علــى
الجمهور ،لكن اتخاذ التدابير متروك
للحكومات الوطنية في المقام األول.
وكانــت المتحدثة باســم الحكومة
األلمانيــة مارتينــا فيتز قــد قالت إنه
مــن المهــم أن يكــون هناك تنســيق
علــى مســتوى أوروبــا والعمــل وفقاً
للقواعــد الحاليــة للســوق الداخليــة
لالتحــاد األوروبي.
وقالــت فيتــز إنــه ســوف يتــم
مناقشــة القضيــة فــي قمــة االتحــاد
األوروبــي فــي بروكســل يومــي
الخميس والجمعة المقبلين.وكاالت

اﻗﺘﺼﺎد
ا.ف.ب
الصــدر بيانــا أكــد فيــه «تبيــن لنــا منصــور أن «النتائــج تعطي الصدر
أن الكتلــة الصدريــة هــي الكتلــة اليد العليا على المشــهد السياســي
وفــي المفاوضات .لكــن ذلك ليس
األكبــر انتخابيــا وشــعبيا».
وأضاف« :سنسعى إلى تحالفات العامــل الوحيــد المهــم» ،موضحـاً
وطنية ال طائفية وال عرقية وتحت أنــه «ال بــد لــه مــن التفــاوض مــع
خيمــة اإلصــالح ،ووفقــا لتطلعــات الكتــل الكبــرى األخرى».
وأجريــت االنتخابــات مبكــرا عــن
الشــعب لتكوين حكومة خدمية».
وتابــع« :ال فــرق بيــن شــيعي موعدهــا بضعــة أشــهر فــي اســتجابة
أو ســني أو مســيحي أو صائبــي لالحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت
أو كــردي أو تركمانــي أو فيلــي أو فــي عــام  ٢٠١9وأطاحــت بالحكومــة
شــبكي أو إيزيــدي  ..إال بالصــالح وكشــفت عن حالة من الغضب واسع
والعطــاء والتفانــي وحب الوطن» .النطــاق ضد القادة السياســيين الذين
وقال إن أولوية الحكومة المقبلة يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا
هي كشف الفساد ودعم اإلصالح.
ثروات ألنفســهم على حســاب البالد.
وقالــت مفوضيــة
وعلــى الرغــم
مــن حصــول الصــدر انخفاض المشاركة دليل االنتخابــات العراقيــة
إن نســبة المشــاركة
علــى أكبــر عــدد مــن على الرفض الشعبي
فى انتخابات البرلمان
المقاعد في البرلمان،
للطبقة السياسية
التــي أجريــت فــي
إال أنــه ال يــزال عليــه
العاشــر مــن أكتوبــر
التوافــق مــع قــوى
بلغــت  %٤٣وذلك في
أخــرى مثل «الحشــد
الشــعبي» اإلرهابــي رغــم تراجــع زيــادة طفيفــة عــن النتائــج األولية
لكنهــا أقل مــن االنتخابات األخيرة
أدائهــا االنتخابــي.
وقالت إن اســتحواذ الصدر على الــذي أجريــت عــام .٢٠١٨
وأضافــت اللجنــة أن مجمــوع
منصــب رئيس الــوزراء ال يزال أمر
مــن أدلــوا بأصواتهــم تجــاوز 9.6
مستبعدا.
ويشــرح الباحــث فــي مركــز مليــون ناخــب مضيفــة أن النتائــج
«تشــاثام هــاوس» البريطاني ريناد قابلــة للطعــن.وكاالت

تدمير مفخختين أطلقتهما المليشيات صوب السعودية

واشنطن تدين تصعيد الحوثيين في مأرب اليمنية

أدانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة التصعيد
العسكري لمليشيا الحوثي اإلرهابية حول محافظة
مــأرب شــرقي اليمــن ،مشــيرة إلــى أن ذلك يظهر
اســتخفافاً صارخاً بسالمة المدنيين.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة
األمريكيــة نيــد برايــس فــي بيــان ،إن الحوثييــن
اإلرهابيــون يعيقــون حركــة األشــخاص ويمنعــون
وصول المســاعدات اإلنسانية والخدمات األساسية
إلــى  ٣٥ألــف مــن ســكان مديريــة العبديــة فــي
محافظــة مــأرب.
وأضــاف المتحــدث أن هجــوم الحوثييــن
اإلرهابيــون علــى مــأرب زاد مــن ســوء الوضــع
اإلنســاني المتــردي بالفعــل فــي اليمــن وتســبب
فــي نــزوح المزيــد مــن المدنييــن.
وأوضــح برايــس أن الواليــات المتحــدة تحــث
الحوثييــن اإلرهابيــون علــى الســماح علــى الفــور
بالمــرور اآلمن للمدنيين والجرحى والمســاعدات
المنقــذة للحيــاة .
كمــا أعــرب برايــس عــن اســتعداد واشــنطن
للتعــاون مــع شــركائها فــي تقديــم المســاعدات
العاجلــة لســكان محافظــة مــأرب.
وكان محافــظ مــأرب ،ســلطان العــرادة قال إن
«أبنــاء مديريــة العبدية يتعرضــون إلبادة جماعية
علــى يد مليشــيا الحوثــي اإلرهابية».

ولفــت العــرادة إلــى مــا تقــوم بــه مليشــيا
الحوثــي اإلرهابيــة مــن هجــوم عســكري مســتمر
تجــاه مأرب منذ عــام  ،٢٠١٥والتصعيد المتواصل
منــذ أكثــر مــن عاميــن ســعياً منهــا فــي تحقيــق
بعــض المكاســب الميدانيــة« ،مســتغلة التراخــي
غيــر المبــرر للمجتمــع الدولــي تجــاه الجرائــم
والتصعيــد الخطيــر واالنتهــاكات اإلنســانية التــي
ترتكبهــا بحــق المدنيين في المحافظــة التي تضم
مالييــن النازحيــن».
وفــي تطور جديد ،أعلن تحالف دعم الشــرعية
فــي اليمن،تدميــر مســيرتين مفخختيــن أطلقتهما
مليشــيات الحوثــي اإلرهابيــة باتجــاه المنطقــة
الجنوبيــة مــن المملكة.
وقــال التحالــف فــي بيان إنــه يتخــذ االجراءات
العملياتيــة لحمايــة المدنييــن واألعيــان المدنيــة
مــن الهجمــات العدائية.
وكان التحالــف أعلــن فــي وقــت ســابق أن
الدفاعــات الســعودية اعترضــت ودمــرت طائــرة
مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي اإلرهابية
باتجــاه مدينــة جــازان ،جنــوب غــرب المملكــة.
يذكــر أن الدفاعــات الجويــة الســعودية كانــت
اعترضت ودمرت العديد من المسيرات المفخخة
التــي أطلقهــا الحوثيــون تجــاه المملكــة خــالل
الفتــرة الماضيــة .وكاالت

الجيش اللبناني يحقق مع جندي بتهمة إطالق
النار على متظاهرين

مشهد من تظاهرات لبنان األخيرة
صــرح الجيــش اللبنانــي إن عســكرياً ُيشــتبه فــي
أنــه أطلــق النــار باتجــاه متظاهرين خــالل مواجهات
شــهدتها بيــروت يــوم الخميــس يخضــع للتحقيــق
بإشــراف القضــاء المختــص.
وقــال الجيــش فــي بيــان نشــره« :انتشــرت عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي مقاطــع فيديــو ُتظهــر
عســكرياً ُيطلــق النــار باتجــاه المتظاهريــن خــالل
المواجهــات التــي اندلعــت قبــل يوميــن فــي منطقــة

ا.ف.ب
الطيونــة».
وأضــاف  »:يهــم قيــادة الجيــش أن توضــح أن
العســكري ُمطلــق النــار يخضــع للتحقيــق باشــراف
القضــاء المختــص».
و ُقتــل ســبعة بينمــا كانــت حشــود فــي طريقهــا
لالحتجــاج علــى القاضــي طــارق بيطــار فــي مظاهرة
دعــا إليهــا «حــزب اهلل» اإلرهابــي وحليفتــه حركــة
أمل.وكاالت
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جدل المناخ المع ّقد :هل ستدفع الدول الغنية فاتورة األضرار إلى البلدان النامية؟
تايلر كوين
كاتب في بلومبرغ

يومية سياسية مستقلة

قيم إنسانية نبيلة

شــهد العالــم مســيرة إماراتية مشــرفة فــي العمل اإلنســاني
وتعزيــز أســس الســالم واألخــوة والتعــاون والتكاتــف ،بحيــث
قدمــت الدولــة مبــادرات ملهمــة ،وتجــارب عظيمــة ،أكــدت
مــن خاللهــا علــى أن صناعــة التاريــخ المجيــد تكــون بتحصيــن
اإلنســان وترســيخ قيــم المحبــة والســالم والتآخــي ،وهــو مــا
يبينــه احتضــان أرضنــا الطيبــة لرعايــا أكثــر مــن  ٢٠٠جنســية
مــن مختلــف األديــان والثقافــات واللغــات يعيشــون بمنتهــى
الــود والتراحــم ،وذات الحــال مــن خــالل عالقــات اإلمــارات
اإلقليميــة والدوليــة التــي تحــرص مــن خاللهــا علــى أن تكــون
مبنيــة علــى القيــم التــي تعتمدهــا جســوراً للتواصــل الحضاري
وتعمــل عبرهــا علــى االرتقــاء بالعالقــات إلــى أرقى مســتوى،
حيــث المحبــة والســالم والتعــاون لخيــر وصالــح الجميــع،
اســتناداً علــى مخــزون قيمــي ال ينضــب ُيعلــي اإلنســان ويضــع
فــي االعتبــار أن اإلنســانية بمختلــف أممهــا وشــعوبها هــي
الخيمــة التــي تتســع الجميــع عندمــا يؤمنــون بهــا.
تأكيــد اإلمــارات فــي بيــان أمــام مجلــس األمــن الدولــي،
علــى ضــرورة تعزيــز التعايــش الســلمي والتســامح للنهــوض
بالمجتمعــات ،يجــدد حــرص قيادتنــا الرشــيدة علــى أن تعــم
قيــم األخــوة اإلنســانية ،وأن يســود االحتــرام بيــن األمــم
والشــعوب ،لتأتــي أهميــة النهــج الوطني اإلماراتــي في الدفع
بالقيــم النبيلــة ومنــح التعايــش الزخــم الــالزم ،ليســود األمــن
والســالم ،عبــر ترســيخ أســس التعايــش والتســامح والوئــام
بيــن المجتمعــات والثقافــات واألديــان المختلفة ،وهو أســاس
بنــاء المجتمعــات المســتقرة والمزدهــرة الــذي يتطلــب إتبــاع
نهــج شــامل مــع وجــود قيــادة تلتــزم بإدمــاج المجتمعــات
المتنوعــة فــي سياســاتها ،وحينهــا تقــوى التنميــة وتتحقــق
اإلنجــازات وكل األهــداف اإلنســانية والمطالــب الضروريــة.
انطالقــاً مــن نظــرة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى
للقــوات المســلحة «حفظــه اهلل» ،قدمــت اإلمــارات للعالــم
وثيقــة األخــوة اإلنســانية فــي مبــادرة عظيمــة مــن شــأنها
تحقيــق طموحــات البشــرية فــي األمــن واالســتقرار والســالم
بمــا تمثلــه مــن محطــة مفصليــة فــي مســاعي اإلنســانية نحــو
تحطيــم كل قيــود االنعــزال والتباعــد والكراهيــة ،فــال يمكــن
الحديــث عــن تطــور فــي غيــاب الســالم ،ومــن هنــا فــإن
الكثيــر مــن الثوابــت يجــب أن يتــم التقيــد بهــا ومراعاتهــا
وخاصــة مــن حيــث ضــرورة العمــل الجماعــي المشــترك علــى
تجنــب االنجــراف إلــى أزمــات قــد تطــول وبالتالــي تعطــل
النمــو الواجــب فــي حيــاة الشــعوب.
ســتبقى دولــة اإلمــارات بقيادتهــا الرشــيدة وأصالــة شــعبها
وتنــوع مجتمعهــا ،تقــود ركب الحضــارة وتحمل مشــعل النور
الفكــري والروحــي ،وتــزرع األمــل فــي المســتقبل المشــرق،
حيــث تنطلــق مــن مبــادئ راســخة تنمــي الوجــدان البشــري
بمخــزون قيمــي ال ينضــب ،وبينــت مــن خــالل تجربتهــا أنهــا
مهــد لإلنســانية التــي ســتبقى بخيــر وتشــع محبــة وســالماً
إلــى جميــع أصقــاع األرض.

تحول منهج سياسة النمو
داني رودريك
كاتب اقتصادي
لطالمــا اعتمــدت سياســة التنميــة
علــى نوعيــن مــن النهــوج .ويســتهدف
األول الفقراء بصورة مباشــرة ،ويســعى
إلــى التخفيــف مــن فقــر فــرادى األســر
المعيشــية مــن خــالل دعــم الدخــل،
والتدخــالت فــي مجالــي الصحــة
والتعليــم ،وتحســين فــرص الحصــول
علــى االئتمــان .ويركــز النهــج الثانــي
علــى تعزيــز الفــرص االقتصاديــة ورفــع
اإلنتاجيــة اإلجماليــة  -من خالل اعتماد
سياســات االقتصــاد الكلــي والتجــارة أو
القيــام بإصالحــات قانونيــة وتنظيميــة
على المســتوى االقتصــادي .ويمكنك أن
تســمي النهــج األول سياســة اجتماعيــة
والثانــي سياســة تنمويــة.
ويعــد هــذان النوعان من السياســات
مكمالن بصــورة عامة .فالنمو اإلجمالي
قــد ال يســاعد الجميــع دائمــا ،خاصــة
الفقــراء منهم .ومن ثم ،ســتكون برامج
مكافحــة الفقــر ضروريــة حتــى عندمــا
تــؤدي سياســة النمــو وظيفتهــا بالصورة
الصحيحــة .ولكــن ،أحيانــا ،ينظــر إلــى
السياســات االجتماعية وسياســات النمو
علــى أنهــا بدائل.
فعلى ســبيل المثال ،مكن االستخدام
المتزايد لتجارب السياســات العشــوائية
المحللين من تطوير أدلة ســببية بشــأن
السياســات االجتماعيــة  -مثــل المنــح
النقدية أو التدخالت في مجالي التعليم
والصحــة  -بطــرق نــادرا مــا تكــون
ممكنــة مــع سياســات االقتصــاد الكلــي
أو السياســات الشــاملة لالقتصــاد ككل.
وقــد أدى هــذا بــدوره إلــى قيــام عديد
مــن األكاديمييــن والممارســين بتقليــل
األهميــة العمليــة لسياســة النمو مقارنة
بالسياســة االجتماعية.
وهذا خطأ ،ألن المحددات الحقيقية
للفقــر قــد تكــون علــى مســافة مــا مــن
األســر والمجتمعــات الفقيــرة .وتتطلب
التنميــة االقتصادية وظائــف منتجة غير
زراعيــة .وقد تؤدي زيــادة فرص العمل
فــي المدن وتشــجيع الهجرة من الريف
إلى المناطق الحضرية إلى زيادة الدخل
بفاعليــة أكبــر من مســاعدة النــاس على
أن يصبحوا مزارعين أفضل أو تزويدهم
بمنــح نقدية.

رئيس التحرير
د .عبدالرحمن الشميري
gm@al-watan.ae

غالبا ما تستغرق فوائد
النمو االقتصادي القائم على
التصنيع وقتا طويالً لتصل إلى
الفئات الفقيرة
وفــي الواقع ،جرت العــادة أن يكون
التصنيع ضروريا للحد من الفقر .صحيح
أنــه غالبــا مــا تســتغرق فوائــد النمــو
االقتصــادي القائــم علــى التصنيــع وقتــا
طويــال لتصــل إلــى الفئــات الفقيــرة من
المجتمــع .فخــالل الثــورة الصناعيــة في
بريطانيــا ،تحســنت الظروف المعيشــية
لعمــال المــدن ببــطء شــديد ،هــذا إن
حدث تحســن أصال ،لما يقرب من قرن
إلــى أن أدى ظهــور النقابــات العماليــة
والتغييــرات المؤسســية األخــرى إلــى
تصحيــح اختــالل تــوازن القــوى مــع
أربــاب العمــل .ولكــن التصنيع الســريع
الموجــه نحــو التصديــر الــذي شــهدته
أخيــرا نمــور شــرق آســيا والصيــن قــد
اختصــر هــذه العملية ،وأنتــج معجزات
للحــد مــن الفقــر إلــى جانــب معجزات
لتحقيــق النمــو.
وهنــاك بــوادر تــدل بوضــوح علــى
أننــا ندخــل اآلن حقبــة جديــدة لــن
يكــون فيهــا التصنيــع فعــاال فــي توزيــع
فوائــد مكاســب اإلنتاجية على مســتوى
االقتصاد .فقد أدت االتجاهات العالمية
فــي مجــال االبتــكار إلــى الحــد بصــورة
كبيــرة مــن قــدرة الصناعــات التحويليــة
علــى اســتيعاب العمــال ذوي المهــارات
المتدنيــة .وقد انخفضــت حصة العمالة
فــي القيمــة المضافــة بســرعة فــي هذه
الصناعات ،وال ســيما بالنسبة لتلك الفئة
مــن العمــال.
ورغــم أن العولمة أدت إلى تســريع
انتقــال التصنيــع مــن االقتصــادات
المتقدمــة إلــى االقتصــادات الناميــة،
فقــد تبيــن أن سالســل القيمــة العالمية
كانــت فــي أفضــل األحــوال وســيلة
ضعيفــة إليجــاد وظائــف جيــدة ،ألنهــا
تنقــل التقنيات كثيفــة المهارات ورأس
المــال ،وألن نمــوذج أعمالهــا يعتمــد
علــى المدخــالت المســتوردة وعــدم
التكامــل مع االقتصــاد المحلي ...يتبع.
عــن «االقتصاديــة الســعودية»

خ َلّفت آثار إعصار «إيرما»
ندوبــاً عميقــة فــي الــدول
الجزريــة الصغيــرة التي كانت
فــي طريــق العاصفة من الفئة
الخامســة قبل ضربها المباشــر
لواليــة فلوريدا.
بلغت الخســائر في أنتيغوا
وبربــودا أكثر مــن  ٢٢٠مليون
دوالر ،وفقـاً ألحــد التقييمات
المدعومــة مــن قبــل األمــم
المتحــدة ،أي مــا ُيم ِّثــل أكثــر
مــن ربــع اإليــرادات الضريبية
ـم جمعها في
الســنوية التــي تـ َّ
العــام  .٢٠١٧وفقــدت جزيرة
باربــودا مــا يقــرب مــن نصف
منازلهــا ،وهــي ال تملــك قــوة
اقتصاديــة مشــابهة للواليــات
المتحــدة مــن أجــل تخفيــف
الضرر.
صقــل العلمــاء أدواتهــم
التحليلية في الســنوات األربع
منــذ إعصــار «إيرمــا» ،وهــم
قــادرون حاليــاً علــى الربــط
المباشــر الســريع بين الطقس
ـرف ودرجــات الحــرارة
المتطـ ِّ
المرتفعــة .وإذا أجرى العلماء
دراســة تنســب قــوة العاصفة
تغير المناخ ،فمن
الهائلــة إلى ّ
يتعيــن عليــه دفــع الفاتــورة؟
َّ
ســاهمت أنتيغــوا وبربودا،
التــي يبلــغ عــدد ســكانها أقــل
مــن  ١٠٠ألــف نســمة ،بجــزء
ضئيــل مــن الغــازات الدفيئــة
التــي تعمــل علــى تســخين
تتحمــل
الكوكــب .مــع ذلــك؛
َّ
الــدول الناميــة غالبــاً وطــأة
تأثيــر المنــاخ.
لهــذا الســبب يدفع نشــطاء
المنــاخ زعمــاء العالــم إلــى
التجمــع مــن أجــل محادثــات
ُّ
«ســي أو بي  »٢6في المدينة
األســكتلندية غالســكو ،بهدف
إعطــاء األولويــة لمــا ُيطلــق
عليــه دبلوماســيو المنــاخ
مصطلح «الخسارة واألضرار».
إ َنّهــا طريقــة مهذبــة لوصــف
العمليــة الصعبــة المتم ِّثلة في
توجيــه الــدول الغنيــة ،التــي
تتحمل المســؤولية عن غالبية
َّ
انبعاثــات الكربــون التاريخية،
إلــى تعويــض البلــدان الفقيرة
دمرتهــا العواصــف،
التــي َّ
والفيضانــات ،والجفــاف،
والحرائــق.

خسائر فادحة

يقــول ســايمون أديســون،
الباحــث الرئيســي في المعهد

إن
الدولــي للبيئــة والتنميــةَّ ،
اتفاقيــة باريــس التاريخيــة
للعــام  ٢٠١٥تركــت أســئلة
بدون إجابات حول المسؤولية
والتعويــض ،و»هنــاك فجــوة
ـدها،
ماليــة ضخمة يتوجب سـ ّ
يتقدم
ولكــن ليــس هناك َمــن َّ
للقيــام بذلــك».
تميــل مفاوضــات المنــاخ
الســنوية إلــى التركيــز على ما
ُيمكن أن تفعله البلدان إلبطاء
ظاهرة االحتباس الحراري من
خالل خفض االنبعاثات ،وهي
مهمــة تفيــد البلــدان الغنيــة
حد سواء .لكن
والفقيرة على ٍّ
يتم إعطــاء اهتمام أقل لوضع
ُّ
نظــام التعامــل مــع التأثيــرات
ـم إبعادهــا فعليـاً فــي
التــي تـ َّ
عالــم أصبح أكثــر دفئاً بدرجة
مئويــة تزيــد عــن  ١.١درجــة
منــذ القرن التاســع عشــر.
مــن الصعب تحديــد مقدار
األمــوال المطلوبــة بالضبــط
للتعامــل مــع مشــكلة الدمــار
قــدر إحــدى
المناخــي .و ُت ِّ
الدراســات وصــول الخســائر
االقتصاديــة إلــى  ٥٨٠مليــار
دوالر ســنوياً بحلــول نهايــة
ويمكــن أن يتجــاوز
العقــدُ ،
هــذا الرقــم تريليــون دوالر
بحلــول العــام  .٢٠٤٠يرتكــز
المفهــوم األساســي للعدالــة،
الــذي تدعمــه العديــد مــن
المجموعات البيئية الرئيسية،
تحمل التكاليف
حــول ضرورة ُّ
العالميــة ،بمــا يتناســب مــع
صدرته
مقــدار التلــوث الــذي َّ
كل دولــة فــي الماضــي.
وتــدور إحــدى األفــكار
ســتتم مناقشــتها فــي
التــي
ُّ
محادثــات «ســي أو بــي »٢6
حــول الــدول الغنيــة التــي

يتعيــن عليهــا المســاهمة فــي
ّ
صندوقيــن ُمداريــن مــن قبــل
سيســتخدم
األمــم المتحــدةُ .
األول فــي تقديــم المســاعدة
أثنــاء حــاالت الطــوارئ ،مثــل
اآلثــار المباشــرة مــن إعصــار
«إيرمــا» أو الفيضانــات فــي
أوغنــدا هــذا العام ،فــي حين
خصص الثانــي لمســاعدة
ســي َّ
ُ
الــدول علــى إدارة الكــوارث
المناخيــة بطيئــة االحتــراق
مثــل الجفــاف.
يقــول ســانديب شــاملينغ
راي ،كبيــر االستشــاريين فــي
الصنــدوق العالمــي للطبيعــة،
مقــره ســنغافورة« :نحــن
و
ّ
بحاجــة إلــى اعتبــار الخســائر
واألضــرار ركيــزة أساســية
للعمــل المناخــي».

مطالبات التعويض

شــهد راي ،المولــود فــي
نيبــال ،التوســع البطــيء
للبحيرات نتيجــة ذوبان األنهار
الجليديــة فــي جبــال الهيمااليا،
تســبب فــي فيضانــات
ممــا
َّ
دمــرت البلــدات
منتظمــة
َّ
أن الجــزء
والقــرى .ويــرى راي َّ
الصعــب حقـاً هو حمــل الدول
الغنيــة علــى قبــول المســؤولية
األخالقيــة ،و»يجــب أن يعتمــد
التمويــل على مبدأ المســؤولية
التاريخية ،و على مبدأ التضامن
أيضـاً .إ َنّــه نقــاش سياســي أكثر
مــن كونــه نقاش ـاً تقني ـاً».
أن التفاصيل
هــذا ال يعنــي َّ
الفنية ســتكون ســهلة .فشلت
الجهــود الســابقة إلنشــاء آلية
المطالبــات بالتعويــض فــي
اكتســاب الزخــم ،وشــهدت
محادثات «سي أو بي »١9في
وارســو تقديــم اآلليــة الدولية

زخم في مسيرة القضاء على الجوع
شو دونيو
المدير العام لمنظمة
األغذية والزراعة لألمم
المتحدة (الفاو)
يصــادف احتفالنــا بيــوم
األغذيــة العالمــي هــذا العــام
فتــرة زمنية حرجــة ...فجائحة
«كوفيــد –  »١9ال تزال تشــكل
تحديـاً عالميـاً ،متســببة بكم ال
يحصــى وال يعــد مــن الخســائر
والمشقات .أما تداعيات األزمة
المناخيــة فظاهــرة بوضوح من
حولنــا :فالحرائــق قــد أتــت
علــى المحاصيــل ،واجتاحــت
الفيضانــات المنــازل ،ووقعــت
حيــاة البشــر وأرزاقهــم فــي
دوامــة مــن االضطرابــات
بســبب النزاعــات وغيــر ذلــك
من األزمات اإلنســانية الكثيرة.
والحقيقــة أن التحديــات التــي
تواجــه األمن الغذائــي العالمي
لــم تبلــغ هذا القدر من الشــدة
منــذ ســنين.
مــع ذلــك ،وفي خضــم هذه
القالقــل ،يظهــر زخــم وطاقــة
جديدان شيئاً فشيئاً ،إذ نتهافت
إلــى تحســين طرقنــا فــي إنتاج
أغذيتنــا وتخزينهــا وتوزيعهــا
واســتهالكها .وقــد بدأنــا نواجه
المشــاكل ونجعــل البنــى أكثــر
تناســباً مــع الغايــة المنشــودة
منهــا.
وفــي الشــهر المنصــرم،
وضعــت قمــة األمــم المتحــدة
للنظم الغذائيــة ،التي دعا إليها
األميــن العــام لألمــم المتحــدة
أنطونيــو غوتيريــش ،الخطــوط
العريضــة للطريــق التــي ينبغي
للعالم ســلوكها من أجل التقدم
نحــو تحويــل النظــم الزراعيــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أبوظبــي ص.ب٥4٠4٠ :
٠٢-44٨6٠٠٠
هـاتـــف:
فاكــس٠٢-44٨٥4٠٠ :

والغذائيــة.
وكان الشــعار الختامي لذلك
اللقــاء هــو «مــن نيويــورك إلى
روما» أي المدينة التي تقع فيها
مقــار منظمة األغذيــة والزراعة
(الفــاو) ووكالتيهــا الشــقيقتين
التابعتيــن لألمــم المتحدة.
ونحــن فــي المنظمــة كنا قد
شــمرنا عــن ســواعدنا وبدأنــا
نضطلــع بالمهام العملية لقيادة
تنفيــذ هــذا التحويــل ودفعــه
إلــى األمــام.
وقــد انعقــد منتــدى األغذية
العالمــي الرائــد بنجــاح هنا في
العاصمــة اإليطاليــة فــي مطلــع
هــذا الشــهر ،بفضــل زخــم
شــباب العالــم وممثليهــم فــي
المنظمة ووكالتيها الشــقيقتين،
قــد ركــز علــى تســخير اإلبــداع
لــدى أجيالنــا الشــابة وقدرتهــم
علــى الصمــود .فهــم مــن أكثــر
الشرائح التي هي على المحك.
وهــم مــن سيتعايشــون مــع
العواقــب المباشــرة لألزمــة
المناخيــة والنظــم الزراعيــة
والغذائيــة رديئــة األداء .وفــي
الوقــت عينــه ،يوفــر اليــوم
 ١.٨مليــار شــاب وشــابة حــول
العالــم تتــراوح أعمارهــم بيــن
 ١٠ســنوات و ٢٤ســنة ،ويعيش
 9٠فــي المائــة منهــم تقريبــًا
فــي البلــدان الناميــة ،طاقــات
غيــر محــدودة ينبغــي ســبرها.
وقــد بدأنــا بالفعــل بتســخير
ذلــك وترجمتــه إلــى توعيــة
واســعة النطاق وحلول شمولية
وإجراءات يقودها الشــباب من
أجــل التغيير.
وليس الشباب طبعاً وحدهم
مــن عليهم أن يقلقــوا من كون
نظمنــا الزراعيــة والغذائية غير

مكتب العين :هاتف٠3 -٧6٥٥٠٠٠ :
مكتب دبي :هـاتف٠4 -39٥٧٠٠٠ :
اإلعـــالنـات :هــاتـف٠٢ -44٨٥٠٠٠ :
الـتـوزيــع هــــاتـف٠٢ -44٨6٠٠٠ :

فاكس:
فاكس:
فاكس:
فاكس:

مالئمــة للهدف المنشــود منها،
وبشــأن كيفيــة جعلهــا أكثــر
كفــاءة وشــموالً وقــدرة علــى
الصمود واســتدامة.
فحتــى قبــل أن تكشــف
جائحــة «كوفيــد –  »١9مواطن
الوهــن فــي النظــم الزراعيــة
والغذائيــة حــول العالــم ،كان
مئــات المالييــن مــن النــاس
حــول العالــم يعانــون الجــوع
وقــد ارتفع عددهم خالل العام
الماضــي ليبلــغ  ٨١١مليوناً؛ مع
أن العالــم ينتــج مــا يكفــي مــن
الغــذاء لنــا جميعـاً .وهــذا أمــر
يفــوق كل تصــور وال يمكــن
القبــول بــه.
وفــي الوقت عينــهُ ،يفقد ما
نسبته  ١٤في المائة من الغذاء
الــذي ننتجه فيمــا ُيهدر  ١٧في
المائــة منــه .وإذا أضفنا عوامل
اإلجهــاد األخــرى  -مثل اآلفات
واألمــراض والكــوارث الطبيعية
وخســارة التنــوع البيولوجــي
وتدميــر الموائــل والنزاعــات
 نــدرك حجــم التحــدي الــذينواجهــه فــي تلبيــة االحتياجات
المتزايــدة للعالــم مــن األغذيــة
مــع الحــد مــن التأثيــر البيئــي
والمناخــي لنظمنــا الزراعيــة
والغذائيــة فــي الوقــت عينــه.
إن الفــاو ،بوصفهــا الوكالــة
الرائــدة فــي مجــال األغذيــة
والزراعــة ،قد وضعــت مجموعة
أدوات نحــن واثقــون مــن أنهــا
تمكننــا مــن التأثيــر فــي العديــد
مــن هــذه المشــاكل النظميــة
المعقــدة.
ونحــن مدركــون بوضــوح
للوجهــة التــي نســير نحوهــا،
فــي ضــوء األهــداف التاليــة:
اإلنتــاج األفضــل والتغذيــة

٠3 -٧٨496١6
٠4 -39٥٧١١١
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٠٢ -44٨٢4٨6

للخســائر واألضــرار منــذ مــا
يقــرب مــن عقــد مــن الزمان.
اســتغرق األمــر ما يقــرب من
ســبع ســنوات إلطــالق شــبكة
«ســانتياغو» ،وهــي مجموعة
لتقديــم المســاعدة الفنيــة
ـدم مطالبات
للبلــدان التــي تقـ ِّ
بالتعويــض .اليــوم ال يوجــد
ســوى القليــل لعرضــه عــن
هــذا األمــر بخــالف الموقــع
اإللكترونــي.
تقــول كارولينــا شــميدت،
وزيــرة البيئــة فــي تشــيلي
التــي شــغلت منصــب رئيــس
«ســي أو بــي  ،»٢٥ومديــرة
شــبكة «ســانتياغو»« :عندمــا
تتكبد البلدان خسائر اقتصادية
َّ
تغيــر المنــاخ ،تقــل
بســبب ّ
قدرتهــا علــى االســتثمار فــي
التكيف بشــكل أكبر» .مضيف ًة
ّ
تمكنــت مــن
أن المنظمــة َّ
َّ
تقديــم بعــض المســاعدة إلــى
الــدول القليلــة التــي أبلغــت
عــن احتياجاتهــا ،وهــو ما يعد
أن البلدان النامية
عالمة علــى َّ
تحتــاج أيض ـاً إلــى المســاعدة
فــي تحديــد مــا تحتاجــه مــن
تجنب الخسائر واألضرار،
أجل ُّ
وتقليلهــا ومعالجتهــا».
يعــد تحديــد المخاطــر
ُّ
المناخيــة الدقيقــة التــي
يواجههــا بلــد مــا ،ثــم مســألة
تقديــر التكاليــف المحتملــة
مهمــة معقــدة.
أن إثبــات حالــة
يشــار إلــى َّ
األحداث التي نتجت مباشــرة
تغيــر المنــاخ؛ ســيتط َلّب
عــن ّ
مــن العلمــاء إجــراء دراســات
ُتثبــت ذلك ،مما قد يســتغرق
وقت ـاً ومــاالً .وفــي المواقــف
التــي تمتــد فيهــا التأثيــرات
إلــى فتــرة طويلة مــن الزمن،

األفضــل والبيئــة األفضــل
والحيــاة األفضــل .وسيســتند
عملنــا إلــى إطــار اســتراتيجي
جديد للفترة  ٢٠٣١ - ٢٠٢٢على
امتداد الســنوات العشر المقبلة
يحدد اإلجراءات والمســاهمات
الملموسة الالزمة لجعل الفضائل
األربعــة واقعـاً فعليـاً مــن دون
تــرك أي أحــد خلــف الركــب.
وتشــير تقديــرات المنظمة إلى
أن إنهــاء الجــوع بحلــول عــام
 ٢٠٣٠يتطلب استثمارات سنوية
كبيــرة تتــراوح قيمتهــا بيــن ٤٠
و ٥٠مليــار دوالر علــى شــكل
تدخالت هادفة .وهناك العديد
مــن المشــاريع متدنيــة الكلفــة
وعاليــة األثــر التــي بوســعها
مســاعدة المالييــن مــن النــاس
علــى تلبيــة احتياجاتهــم مــن
الغــذاء بصــورة أفضــل.
فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن
لتدخــالت هادفــة فــي مجــال
البحــوث والتطويــر لجعــل
الزراعــة أكثــر تقدمــاً مــن
الناحيــة التكنولوجية ،واالبتكار
فــي الزراعــة الرقمية وتحســين
معدالت معرفة القراءة والكتابة
لــدى النســاء ،أن تحقــق الكثيــر
مــن حيــث الحــد مــن الجــوع.
ولكــن هنالــك أيضــاً عناصــر
أخرى أساسية كتحسين البيانات
والحوكمــة والمؤسســات التــي
ينبغــي إضافتهــا إلــى المعادلة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن
لنهجنــا أن يكــون فعــاالً إال إذا
كان متجــذراً فــي تعاوننــا مــع
الحكومات والشركاء الرئيسيين
في سعيهم إلى رسم مساراتهم
الوطنيــة الخاصــة بهــم نحــو
التحول ،بالتماشي مع ظروفهم
واحتياجاتهــم الخاصة.
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ســتحتاج الحكومــات الفقيــرة
إلــى جمــع كميــة كبيــرة مــن
البيانــات ،ممــا ُي ِّ
شــكل عبئــاً
إضافيـاً متع ِلّقاً بالقوى العاملة
والموارد.
مــن المقــرر أن تهيمــن
مطالبــة الــدول الغنيــة ببــذل
المزيــد مــن الجهــد علــى
ـرض
محادثــات غالســكو .تتعـ َّ
الــدول الغنيــة لضغــوط مــن
أجــل الوفاء بوعــد مضى عليه
عقد مــن الزمن ،وهــو يتع َلّق
بجمــع  ١٠٠مليار دوالرســنوياً
في تمويل المناخ .وستســتمر
المفاوضــات حول إطــار عمل
لتســهيل تــداول أرصــدة
الكربــون التي ســتقوم بتوجيه
األمــوال إلــى االقتصــادات
ـن المدافعين عن
الناشــئة .لكـ َّ
أمــوال «الخســائر واألضــرار»
يرونهــا فئــة منفصلــة مــن
المــوارد المســتحقة للضــرر
الــذي حــدث فعلياً مــن خالل
االنبعاثــات التاريخيــة.
تؤ ِّكــد الــدول الفقيــرة على
أ َنّهــا ال تبحــث عــن منحــة،
فقــد كتــب الوفــد البوليفــي
فــي تقريــر بمحادثــات «ســي
أو بــي  »١٣فــي العــام :٢٠٠٧
«مــا ندعــو إليــه هــو الســداد
الكامل للديون المستحقة إلينا
المتقدمــة،
مــن قبــل البلــدان
ِّ
بســبب تهديدها لسالمة نظام
مناخ األرض» .عن «ســينتافك
أمريكن»

يمكن لتدخالت هادفة
في مجال البحوث والتطوير
لجعل الزراعة أكثر تقدماً
من الناحية التكنولوجية
وعلينــا أن نــدرك أيضــاً أن
العلمــاء والمســؤولين وحتــى
منتجــي األغذيــة وموزعيهــا لن
يتمكنــوا أبــداً مــن تحقيق هذه
التغييــرات الملحــة ،بمفردهم.
فبوســع التحــول أن يبــدأ ،ال
بــل يجــب أن يبــدأ ،بإجــراءات
عمليــة وملموســة ينفذهــا
العاديــون
المســتهلكون
وبالخيــارات التــي نتخذهــا.
فــإن الخيــارات التــي نتخذهــا
كل يوم بشــأن ما نســتهلكه من
أغذية وأيــن نبتاعها وكيف تتم
تعبئتها وتغليفها وكمية األغذية
التي نرميهــا –تؤثر جميعها في
نظمنا الزراعيــة والغذائية وفي
مســتقبل كوكبنــا هــذا.
جميعنــا قــادر علــى أن يكــون
بطــالً لألغذيــة .أفعالنــا هــي
مســتقبلنا .وإن عمليــة تحويــل
نظمنــا الزراعيــة والغذائيــة -
والتأثيــر علــى الجــوع فــي العالم
واألنمــاط الغذائيــة الصحيــة
واألضــرار البيئيــة والهــدر  -تبــدأ
بكــم وبــي.
ولكنهــا ال تنتهــي بكــم وبــي.
فكمــا يقــول المثــل القديــم:
«نحن ما نأكل» .وللحقيقة أيضاً
أن كيفيــة نمو أوالدنــا وأحفادنا
ســتتأثر هي أيضاً بما نتناوله من
غــذاء .وإن األمــل بيــن أيديهــم
لمتابعة المسيرة .فلنتعلم سوية
ولنعمل ســوية ولنســهم ســوية.
عن «الشــرق األوســط»

» أن تتواصل مع قرائها الكرام
يسر جريدة «
حول صفحة «رأي ودراسات» على العنوان التالي
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الصين تختبر صاروخاً فرط صوتي في المدار
أوردت صحيفــة فاينانشــل تايمــز أن الصيــن
اختبــرت قــدرة فضائيــة جديــدة بإطــاق صاروخ
فــرط صوتــي فــي المــدار.
وذكــرت الصحيفــة االقتصاديــة والماليــة
البريطانيــة نقــا عــن عــدة مصــادر مطلعــة علــى
التجربة ،أن بكين أطلقت في أغســطس صاروخا
قــادرا علــى حمــل رأس نــووي حلق حــول األرض
علــى مــدار منخفــض قبــل الهبــوط صــوب هدفه
الــذي أخفقــه بفــارق  ٣٢كلم وفق ثاثــة مصادر.
وقالــت مصــادر الصحيفــة أن عمليــة اإلطــاق
تمــت بواســطة صــاروخ مــن طــراز «المســيرة
الطويلــة» «لونــغ مارتــش» ،وهــي صواريخ تعلن
الصيــن عادة عــن إطاقها في حين بقيت العملية
هــذه المرة ســرية.
وجــاء في التقرير أن هــذا التقدم الذي حققته
الصين على صعيد األســلحة الفرط صوتية «فاجأ
االستخبارات األميركية».
وقــال المتحــدث باســم البنتاغون جــون كيربي
أنــه لــن يدلــي بــأي تعليــق علــى مــا ورد فــي
التقريــر لكنه أضاف «أعربنا بوضوح عن مخاوفنا
بشــأن القــدرات العســكرية التــي تواصــل الصيــن
تطويرهــا ،وهــي قــدرات ال يمكــن إال أن تزيــد
التوتــر فــي المنطقــة وأبعــد منهــا .وهــذا أحــد
األســباب التــي تجعلنــا نعتبــر الصيــن التحــدي
األول الــذي يحتــم تحركنــا».

وإلــى بكيــن ،تعمل الواليات المتحدة وروســيا
وخمــس دول أخــرى علــى األقــل علــى تطويــر
التكنولوجيــا الفــرط صوتية.
ويمكــن للصواريــخ الفــرط صوتية ،علــى غرار
الصواريخ البالســتية التقليديــة القادرة على حمل
رؤوس نوويــة ،التحليــق بســرعة تفــوق ســرعة
الصــوت بأكثــر مــن خمس مــرات.
وتحلــق الصواريــخ البالســتية على علــو مرتفع
فــي الفضــاء فــي مســار علــى شــكل قــوس لبلــوغ
هدفهــا ،فــي حيــن أن الصواريــخ الفــرط صوتيــة
تنطلــق علــى مســار منخفــض فــي الفضــاء وهــي
قــادرة علــى بلــوغ هدفهــا بشــكل أســرع.
واألهــم أنــه يمكــن التحكــم بالصــاروخ الفرط
صوتــي ،مــا يزيــد مــن صعوبــة تتبعــه واعتراضه.
وطــورت دول مثــل الواليــات المتحــدة أنظمة
ُص ّممــت للدفــاع عــن نفســها ضــد الصواريــخ
البالســتية وصواريــخ كــروز ،لكــن ال يعــرف أي
شــيء عــن القــدرة علــى تتبــع صــاروخ فــرط
صوتــي وإســقاطه.
وطــورت الصيــن هــذه التكنولوجيــا بصــورة
هجوميــه ،معتبــرة أنهــا أساســية للدفــاع عــن
نفســها بوجــه التقــدم األميركــي فــي التكنولوجيا
الفــرط صوتيــة وغيرهــا ،وفــق مــا أفــاد تقريــر
صــدر مؤخــرا عــن مكتــب البحث فــي الكونغرس
األميركــي.ا.ف.ب

العثور على  4جثث أخرى لمهاجرين قبالة اسبانيا
أعلــن خفــر الســواحل االســباني انتشــال أربــع
جثــث أخــرى قبالــة ســواحل البــاد ،مــا يرفــع
عــدد ضحايــا غــرق قــارب مهاجريــن غــرب كيــب
ترافلغــار الــى ثمانيــة ،فيمــا ال يــزال  ١٧آخريــن
فــي عــداد المفقوديــن.
وقــال متحــدث باســم خفــر الســواحل «خــال
اليــوم تــم العثــور علــى أربــع جثــث».
ورصدت ســفينة شحن القارب المنكوب للمرة
األولــى على بعد  ٧٠كيلومترا قبالة كيب ترافلغار
وقامــت باإلبــاغ عنــه ،حيــث حشــدت الســلطات
االســبانية فرق إنقاذ يومــي الخميس والجمعة.
وعثــرت فــرق اإلنقــاذ علــى رجليــن أحيــاء
علــى متــن القــارب ،فــي حيــن تــم إنقــاذ امــرأة
مــن الميــاه.
وقــال ناجــون إن القــارب كان متوجهــا الــى

اســبانيا وعلــى متنــه  ٢٨شــخصا ،لكــن مــن غيــر
الواضــح جنســيات الــركاب ومــكان االنطــاق مــن
ســواحل شــمال افريقيــا.
وجابــت طائــرات مروحيــة وســفن عــدة المياه
لكنهــا لــم تعثــر علــى ناجيــن .وأفــاد بيــان خفــر
الســواحل إن البحــث سيســتأنف.
ووصــل أكثــر مــن  ٢٧ألــف مهاجــر عــن طريق
البحــر الــى إســبانيا وجــزر البليــار والكنــاري بيــن
ينايــر ونهاية ســبتمبر ،بزيــادة  ٥٤بالمائــة مقارنة
بالفتــرة نفســها عــام  ،٢٠٢٠وفقــا ألرقــام وزارة
الداخلية.
وذكــرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن ١,٠٢٥
مهاجــرا علــى األقل لقــوا حتفهم خــال محاولتهم
الوصول الى اســبانيا عــام  ،٢٠٢١ما يجعله «العام
األكثــر دمويــة» على طريق الهجــرة هذا .ا.ف.ب

إنطالق الجولة السادسة من اجتماعات جنييف بشأن الدستور السوري

بعد تسليم رجل أعمال مقرب من مادورو ألمريكا

فنزويال تعلق المحـادثات مـع المعـارضـة

ســلمت دولــة الــرأس األخضــر
للواليــات المتحــدة رجــل األعمــال
الكولومبــي أليكــس صعــب وهــو
صديق مقرب من الرئيس الفنزويلي
نيكــوالس مــادورو تتهمــه واشــنطن
بغســل أمــوال ،بحســب مــا أعلنــت
وزارة العــدل األميركيــة.
وقالــت الــوزارة في بيــان إن من
المتوقــع مثول صعب أمــام محكمة
في فلوريدا اليوم االثنين  ١٨أكتوبر،
شــاكرة لحكومــة الــرأس األخضــر
مســاعدتها فــي هــذه «القضيــة
المعقدة».
وأعلنــت الســلطة الفنزويليــة
«تعليــق مشــاركتها» فــي الحــوار
مــع المعارضــة الــذي كان مفترضــا
أن يتواصل في المكسيك ،وذلك ردا
منهــا علــى تســليم صعــب للواليات
المتحــدة.
وفــي بيــان ،قــال رئيــس البرلمان
الفنزويلي خورخــي رودريغيز الذي
يرأس وفــد الحكومة الفنزويلية إلى
الحــوار مــع المعارضــة ،إن «وفدنــا
يعلــن تعليــق مشــاركته فــي طاولــة نيكوالس مادورو
المفاوضــات والحــوار .لــن نحضــر
وقــال الرئيــس الكولومبــي إيفــان
الجولــة الرابعــة التــي كان مقــررا
أن تبــدأ غــدا  ١٧أكتوبــر ،احتجاجــا دوكــي مــن جهتــه إن عملية تســليم
علــى االعتداء الوحشــي على أليكس صعــب تمــت .وكتــب دوكــي علــى
تويتــر «تســليم أليكــس صعــب هــو
صعب».
وفــي وقــت ســابق قــال مصــدر انتصــار فــي مجــال مكافحــة تهريب
فــي الفريق القانوني الخاص بصعب المخدرات وغسيل األموال والفساد
إن األخيــر «علــى متــن الطائــرة في التــي عززتهــا دكتاتوريــة نيكــوالس
مادورو».
طريقــه الــى الواليــات المتحدة».
وأضــاف «كولومبيــا دعمــت
ووصفــت المعارضــة الفنزويليــة
صعــب بأنــه رجــل واجهــة يقــوم وســتواصل دعــم الواليــات المتحدة
فــي التحقيــق فــي
بصفقــات مشــبوهة
شــبكة الجريمــة
واشنطن تشكر
مــادورو
لنظــام
العابرة للحدود التي
االشــتراكي.
ورحــب زعيــم مساعدة حكومة الرأس يقودهــا صعــب».
اعتقــل صعــب
المعارضة الفنزويلية
األخضر بالقضية
الــذي اتهــم بغســل
خــوان غوايــدو الذي
األمــوال فــي يوليــو
تعتــرف بــه الواليات
 ٢٠١9فــي ميامــي،
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٥٠
المتحــدة وأكثر مــن
عندمــا توقفــت طائرتــه فــي الــرأس
تسليم
بخطوة
للباد،
رئيسا بالوكالة
األخضــر منتصــف يونيــو ٢٠٢٠
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ـ
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ـ
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صعــب .وكتـ
للتــزود بالوقــود .وهــو كان ينتظــر
الفنزويلييــن الذيــن رأينــا العدالــة منــذ أكثــر من عــام أن يقــرر القضاء
مختطفــة لســنوات ،نحتــرم نظــام فــي األرخبيــل مصيــره.
العدالــة فــي البلــدان الديموقراطيــة
وتتهــم الواليــات المتحدة صعب
مثــل الــرأس األخضــر».
« ٤9عامــا» بــإدارة شــبكة واســعة
ووافقــت الــرأس األخضــر الشــهر سمحت للزعيم االشتراكي نيكوالس
الماضي على تسليم صعب للواليات مــادورو ونظامه بتحويل مســاعدات
المتحــدة رغــم احتجاجات كراكاس .غذائية مخصصة لفنزويا لصالحهم.

خطف  15أمريكياً على أيدي
عصابة في هايتي

جير بيدرسون
وصــل إلــى جنيــف الوفــد الحكومــي المشــارك
فــي اجتماعــات لجنــة مناقشــة تعديــل الدســتور
ـوم.
فــي جولتهــا السادســة والمزمــع انطاقهــا اليـ ً
ونقلت صحيفة سورية أمس األحد ،عن مصادر
دبلوماســية القول إن الوفد وصل أمس من دمشق
إلــى جنيــف ،وســيعقد كل مــن المبعــوث األممي
الخــاص جيــر بيدرســون والرئيســين المشــاركين
أحمــد الكزبــري ،ممث ـاً عــن «الوفــد الوطنــي»،
وهــادي البحــرة ممثاً عن وفد المعارضة ،جلســة
خاصــة ،هــي األولــى مــن نوعهــا ،لاتفــاق علــى
عناويــن المبادئ األساســية التي ســتتم مناقشــتها.
وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحاً للوفود

وكاالت
المشــاركة بــأن يتــم البحــث بنصــوص المبــادئ
الدســتورية ،وتــم االتفــاق علــى تقديــم نــص مبدأ
دستوري واحد كل يوم خال أيام االثنين والثاثاء
واألربعــاء والخميــس ،ليتــم مناقشــته ،علــى أن
يخصــص آخــر يــوم مــن الجولــة ،وهــو الجمعــة،
لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخاف بين
المشــاركين علــى المبــادئ األربعة التــي طرحت.
ونظــراً لجائحــة كورونــا ،طلبــت الســلطات
السويســرية حصــر التغطية اإلعاميــة بالصحافيين
المعتمديــن في جنيف ،حيث لن يرافق إعاميون
أيـاً مــن الوفــود لتغطية أعمــال الجولة السادســة.
وكاالت

البرازيل تسجل  11ألف إصابة و 483وفاة جديدة بـ «كورونا»

ســجلت البرازيل  ١١ألفا و ٢٥٠إصابة و٤٨٣
وفاة جديدة بفيروس كورونا خال  ٢٤ساعة.
لترتفــع بذلــك حصيلة اإلصابــات اإلجمالية

فــي البرازيــل إلــى  ٢١مليونــا و 6٢٧ألفــا
و ٤٧6إصابــة ،والوفيــات إلى  6٠٢ألف و669
وفاة.وام

 10قتلى بسبب األمطار الغزيرة بكيراال الهندية

لقــي مــا ال يقــل عــن  ١٠أشــخاص حتفهم
بعــد أن هطلــت أمطــار غزيــرة فــي واليــة
كيــراال الهنديــة مســببة انهيــارات أرضيــة
وفيضانــات.
ودفعــت األمطار الغزيرة ســلطات الوالية
إلــى طلــب مســاعدة الجيــش الهنــدي فــي
عمليــات اإلنقــاذ واإلغاثة.
وذكــرت إذاعــة أول إنديا راديو الحكومية
أن عشــرة أشــخاص لقوا حتفهم ،ومازال ١١
آخــرون فــي عــداد المفقودين فــي منطقتي
إدوكــي وكوتايــام األكثــر تضــررا .ومــن بيــن
المفقودين خمســة أطفال.
وتراجعت شدة هطول األمطار في معظم
أنحــاء واليــة كيــراال أمــس بعــد أســتمرار
هطــول األمطــار طــوال الليل.
ونقلــت صحيفــة هندوســتان تايمــز عــن

رئيــس وزراء الواليــة بينــاراي فيجايان قوله:
«الوضع خطير حقا في بعض مناطق الوالية،
وســوف نفعل كل ما بوســعنا إلنقاذ األرواح،
لقــد طلبنــا المســاعدة من الجيــش والبحرية
وســاح الجــو .تــم إعــداد مخيمــات اإلغاثــة
فــي المناطق».
وجــاءت األمطــار غيــر الموســمية  -التــي
أعقبــت موســم الريــاح الموســمية  -نتيجــة
نظــام ضغــط منخفــض أعلــى بحــر العــرب
المجــاور.
وتــم نشــر فــرق مــن القــوة الوطنيــة
لمواجهــة الكــوارث أيضــا مــن أجــل عمليات
اإلغاثــة واإلنقــاذ .
وأرجأت الســلطات فعاليــات زيارة ضريح
ســاباريماال البارز ،وهي من الطقوس الدينية
الرئيسية في الوالية ،بسبب الطقس.وكاالت

النمسا تحث «األوروبي» على التوسع غرب البلقان

حــث ميخائيــل لينهــارت ،وزيــر خارجيــة
النمســا الجديــد ،االتحــاد األوروبــي علــى أن
يكــون أكثــر التزامــا إزاء التوســع فــي منطقة
وعبر عن موقف باده الداعم
غــرب البلقانّ ،
النضمــام دول غــرب البلقــان إلــى االتحــاد
األوروبي.
وأكــد الوزيــر لينهــارت ،أثنــاء زيارتــه إلــى
البوســنة والهرســك فــي األســبوع األول مــن
توليه المنصب ،أن مستقبل البوسنة والهرسك
يكمــن فــي االتحــاد األوروبــي ،ودعــا جميــع
القــوى فــي البوســنة والهرســك إلــى العمــل
معــا بشــكل بنــاء مــن أجــل اتخــاذ الخطــوات
الازمــة تجــاه االتحــاد األوروبي،مؤكــدا ان

النمســا تؤيــد البوســنة والهرســك الموحــدة
وذات الســيادة ،الفت ـاً إلــى أن ذلــك يســهم
فــي تحقيــق االســتقرار.
وأكــد وزيــر خارجيــة النمســا أن توســع
االتحــاد األوروبــي فــي دول غــرب البلقــان ال
تــزال قضيــة أساســية بالنســبة للنمســا ،فــي
إشــارة إلى حرص النمســا على تعزيز عاقاتها
الجيــدة مــع دول غرب البلقان ،التي ترى في
النمســا حليفـاً رئيســياً وشــريكاً فــي التقارب
مــع االتحاد األوروبي ،وتســعى النمســا ،التي
تعــد أكبــر مســتثمر فــي البوســنة والهرســك،
إلــى تعزيــز التعــاون بيــن ســراييفو ومواصلة
الجهــود المشــتركة للبلدين.وام

خطفــت عصابــة نحــو  ١٥أمريكيــا في
شــرق بــور او برنــس على مــا أكد مصدر
أمنــي هايتي.
وقــال المصــدر إن مــا بيــن ١٥
و ،١٧بينهــم أطفــال ،باتــوا فــي أيــدي
العصابــة المســلحة التــي تضاعــف منــذ
أشــهر عمليــات الخطــف والســرقات في
المنطقــة الواقعــة بين العاصمــة الهايتية
والحدود مع جمهورية الدومينيكان .ولم
يحــدد المصــدر مــا إذا كانــت العصابــة
قــد طلبــت فديــة.
من جهته قال متحدث باســم الحكومة
األميركيــة إن «رفاهيــة المواطنيــن
األميركييــن فــي الخــارج وســامتهم ،من
أهم أولوياتنــا في وزارة الخارجية .نحن
علــى درايــة بهــذه المعلومــات وليــس
لدينــا مــا نضيفــه فــي الوقــت الحالــي».
ووســعت العصابــات المســلحة التــي
تســيطر منذ ســنوات على أفقــر المناطق
فــي العاصمــة الهايتيــة ،نفوذهــا لتشــمل
بــور أو برنــس والمناطــق المحيطــة بها،
حيــث تعمــل علــى زيــادة عــدد عمليات
الخطــف .وتــم تســجيل أكثــر مــن 6٠٠
حالــة فــي األربــاع الثاثــة األولــى مــن
عــام  ٢٠٢١مقابــل  ٢٣١حالــة فــي الفترة
نفســها مــن عــام  ،٢٠٢٠وف ًقــا لمركــز
التحليــل والبحــث فــي مجــال حقــوق
اإلنســان ومقــره العاصمــة الهايتيــة.
ومنــذ ســنوات تعوق األزمة السياســية
العميقة ،التنمية االجتماعية واالقتصادية
لهايتي .ا.ف.ب

اﻗﺘﺼﺎد
ا.ف.ب
وفــي مــارس ،أمــرت محكمــة محامــي صعــب في الــرأس األخضر،
دول المجموعــة االقتصاديــة لــدول «تــم إباغنــا بــأن أليكــس صعــب
غــرب إفريقيــا «إيكــواس» باإلفــراج وضع علــى متن طائرة تابعة لوزارة
العــدل األميركيــة وتــم إرســاله إلــى
عــن صعــب.
لكــن المحكمــة العليا فــي الرأس ذلــك البلــد».
وشــدد بينتــو مونتيــرو علــى أن
األخضــر صادقــت علــى قرار تســليم
صعــب الــذي كان يخضــع لإلقامــة التســليم غيــر قانونــي ألنــه قــال
إن اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة
الجبرية.
ورأى صعــب الــذي قدم اســتئنافا بــه فــي الــرأس األخضــر لــم تأخــذ
إلــى المحكمــة الدســتورية ،فــي مجراهــا الكامــل.
وردت فنزويــا
القرار «ظلما مرتبطا
بغضــب على تســليم
بالطبيعة السياســية» ترجيحات بمثول صعب
صعــب ،وعلقــت
لتوقيفه والماحقات
أمام محكمة في
المحادثــات مــع
التــي تســتهدفه فــي
المعارضة المدعومة
الواليــات المتحدة.
فلوريدا اليوم
الواليــات
مــن
ويشــتبه بــأن
فــي
المتحــدة
صعــب وشــريكه
مكســيكو .وكانــت
بوليــدو
ألفــارو
حوال كــراكاس تأمــل في أن يكــون صعب
ـوال،
ـ
األم
ـل
ـ
بغس
ـا
ـ
أيض
المتهــم
ّ
 ٣٥٠مليــون دوالر مــن فنزويــا إلى عضــوا فــي الوفــد الحكومــي إلــى
حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران هــذا الحــوار المتعلــق بإنهــاء األزمة
عليهــا .ويواجــه الرجــان عقوبــة السياســية واالقتصاديــة فــي البــاد.
بالســجن تصــل إلــى  ٢٠عامــا.
وقالــت حكومــة كــراكاس فــي
وتعتبــر كــراكاس التــي منحــت بيــان إن «فنزويــا تديــن خطــف
صعــب الجنســية الفنزويليــة ولقــب حكومــة الواليــات المتحــدة
«مبعــوث خــاص» ،احتجــازه فــي للدبلوماسي الفنزويلي اليكس صعب
بالتواطــؤ مــع الســلطات فــي الرأس
األرخبيــل اإلفريقــي «تعســفيا».
وقــال مانويــل بينتــو مونتيــرو ،األخضــر».ا.ف.ب

مقاتلة روسية تبعد طائرة عسكرية أمريكية اقتربت من حدودها

ضــرح الجيــش الروســي أمــس األحــد ،إنــه
دفــع بمقاتلــة مــن طــراز «ميــغ  »٣١لمرافقــة
قاذفــة اســتراتيجية أميركيــة مــن طــراز «بي١ .
بــي» فــوق بحــر اليابــان ،وذلــك بعد أيــام فقط
مــن وقــوع حــادث مــع مدمــرة بحريــة أميركية
فــي المنطقــة نفســها.
وبحســب مــا نقلتــه وكالــة «تــاس» الروســية
لألنبــاء ،لــم تنتهــك القاذفــة األميركيــة الحــدود
الروســية فــي تلــك المنطقــة.
وكانــت روســيا قــد قالــت ،إن إحــدى ســفنها
الحربيــة طــاردت مدمرة أميركيــة وأبعدتها بعد
أن حاولت انتهاك المياه اإلقليمية الروسية خال
منــاورات بحريــة بيــن روســيا والصيــن فــي بحر
اليابــان ،لكــن واشــنطن نفت حــدوث ذلك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان حينها،
إن المدمــرة األميركيــة «تشــافي» ،التــي تعمــل
فــي بحــر اليابان منــذ أيام« ،اقتربــت من المياه
اإلقليمية لروســيا» و»حاولت عبور الحدود».
وأضــاف بيــان موســكو أن الســفينة الروســية

المضــادة للغواصات «األميرال تريبوتس» كانت
فــي المنطقــة و»أطلقــت تحذيــراً إلــى ســفينة
أجنبيــة يتعلــق بهــذه األفعــال غيــر المقبولة».
وتابــع أن المدمــرة األميركيــة «اقتنعــت
بتصميــم الطاقــم الروســي علــى منــع انتهــاك
للحــدود الوطنيــة» ،وعــادت أدراجهــا عندمــا
كانــت علــى بعد أقل من  6٠متراً» من الســفينة
«األميــرال تريبوتــس».
وتابــع أن البحريــة الروســية أبلغت الســفينة
األميركيــة بأنهــا تبحــر فــي منطقــة «مغلقــة
أمــام الماحــة بســبب نيــران المدفعيــة فــي
إطــار المنــاورات الروســية الصينيــة المشــتركة
جوينــت ســي .»٢٠٢١
ورداً على البيان ،أكدت البحرية األميركية أن
مــا ورد «خاطــئ» .وقالت في بيان إن الســفينة
«يــو .إس .إس .تشــافي» كانــت «تنفذ عمليات
روتينيــة فــي الميــاه الدوليــة لبحــر اليابــان».
ووصفــت التعامــل بيــن الســفينتين بأنــه كان
«آمنـاً ومهنيـاً» .وكاالت

قاتل النائب البريطاني المحافظ شارك قبل سنوات في برنامج لمكافحة التطرف

تايوان تمدد إنذار «المستوى الثاني»
ضد «كورونا» حتى مطلع نوفمبر

مــدد مركــز القيــادة الرئيســي لمكافحــة
األوبئــة فــي تايــوان إنــذار المســتوى الثاني
ضــد فيــروس كورونــا ،فــي البــاد ،حتــى
األول مــن نوفمبــر المقبــل ،بعــد تســجيل
حالــة إصابــة بكورونــا ،قادمــة مــن الخارج،
بينمــا لــم يتــم تســجيل أي حــاالت إصابــة
محليــة وال حــاالت وفــاة بســبب الفيــروس
أمــس األحــد.
وحســب وكالة األنباء المركزية التايوانية
«ســي.إن.إيه» اليــوم ،فــإن حالــة اإلصابــة
الجديــدة القادمــة من الخــارج كانت المرأة
إندونيســية فــي الثاثينــات مــن عمرهــا،
ســافرت إلــى تايــوان فــي الثاني مــن أكتوبر
الماضي.
ومــع تأكيــد حالة اإلصابــة الجديدة أمس
األحــد ،يرتفــع إجمالــي حــاالت اإلصابــة
بفيــروس كورونــا فــي تايــوان إلــى  ١6ألفـاً
و ٣٣٧حالــة.
ومــن بيــن تلك الحــاالت ١٤ ،ألفـاً و٤٢٠
حالــة إصابــة محليــة ،تــم تســجيلها منذ ١٥
مايــو الماضــي ،عندمــا ســجلت البــاد ألول
مــرة ،أكثر مــن  ١٠٠حالة إصابــة بالفيروس
فــي يــوم واحد.
ولــم يتــم تســجيل حــاالت وفــاة أمــس
األحــد ،لتبقــى حصيلــة الوفيــات عنــد ٨٤6
حالــة ،حســب بيانــات المركــز.وكاالت

من مراسم وداع النائب أميس
ذكــرت تقاريــر إعاميــة بريطانيــة أن المهاجــم
الــذي قتــل النائب البريطاني عن حــزب المحافظين
ديفيــد أميــس طعنــا ،كان قــد أحيــل فــي الماضــي
إلــى برنامــج وطنــي مخصــص لألفــراد الذيــن ُيعتقد
أنهــم معرضــون لخطــر الجنــوح نحــو التطــرف.
وقالــت الشــرطة البريطانيــة إن أمــام المحققيــن
مهلــة حتى الجمعة  ٢٢أكتوبر الســتجواب المشــتبه
بــه المعتقــل بموجــب قانــون اإلرهــاب الذي ســمح
لهــم بتمديــد اعتقاله.
وأشــارت الشــرطة إلــى أنهــا تحقــق فــي «دافــع
محتمــل مرتبــط بالتطــرف اإلرهابــي».
وقالــت هيئــة اإلذاعــة البريطانية «بي بي ســي»
إنهــا تلقــت تأكيدا من مســؤولين بــأن الرجل يدعى
علي حربــي علي.
وأشــارت إلــى أن علــي ،المواطــن البريطاني من
أصــل صومالي ،أحيل قبل بضع ســنوات إلى برنامج
ِنــت» الخــاص باألفــراد الذيــن ُيعتقــد أنهــم
«بريف ْ
ْ
معرضــون لخطــر التطرف.
وقالــت بــي بــي ســي إنــه ُيعت َقــد بــأن علــي لــم
ُيمــض وقتــا طويــا فــي هــذا البرنامــج التطوعــي،
ولــم يشــكل أبــدا بشــكل رســمي «موضــع اهتمام»
بالنســبة إلــى وكالــة األمــن الداخلــي «إم آي .»٥
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة
األمــن تعتقــد أن المهاجــم تصــرف بمفــرده وجنــح

ا.ف.ب
نحــو «التطــرف بشــكل ذاتــي» ،وأنــه ربما اســتلهم
العمليــة من حركة الشــباب اإلرهابيــة الصومالية.
وقالــت الشــرطة إنهــا أجــرت عمليــات تفتيــش
فــي ثاثــة عناويــن فــي منطقــة لنــدن.
وذكــرت صحيفــة ذا صــن أن المهاجــم طعــن
النائــب أميــس مــرات عــدة امــام أنظــار امرأتيــن،
قبــل أن يجلــس وينتظــر وصــول الشــرطة.
وكانــت الحكومــة البريطانيــة أمــرت بمراجعــة
تدابيــر حمايــة البرلمانييــن بعــد هــذه الواقعــة.
واعتقــل الرجــل البالــغ  ٢٥عامــا فــي الكنيســة
ُ
الميثوديــة ،حيــث كان النائــب البالغ  69عاما واألب
لخمســة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي
علــى بعــد حوالــى ســتين كيلومتــرا شــرق لندن.
وقالــت شــرطة العاصمة إن الجريمــة «قد تكون
ـرف اإلرهابي».
دوافعهــا على صلة بالتطـ ّ
ووصفــت الشــرطة فــي بيــان جريمة القتــل بأنها
«عمــل إرهابي» وأشــارت إلــى أن عناصــر التحقيق
األولى «كشــفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف
اإلرهابي».
وأعلنــت أن «شــرطة مكافحــة اإلرهــاب تتولــى
التحقيــق» الــذي ال يــزال فــي «مراحلــه األوليــة».
وقالت صحيفة «ذي غارديان» إن بيانات المشتبه
بــه تتطابــق مــع بيانــات شــخص أبلــغ عنــه مؤخــرا
برنامج مكافحــة التطرف «بريفنت» .ا.ف.ب
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عقب اإلدراج الناجح في سوق أبوظبي لألوراق المالية
«أدنوك للحفر» توافق على خطط نمو طموحة وتعلن انضمام الشركة لمؤشرات فوتسي العالمية
عقــدت شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة
«أدنــوك» االجتمــاع األول لمجلــس إدارة شــركة
أدنــوك للحفــر الــذي تــم تشــكيله مؤخــراً ،حيــث
تــم خــال االجتمــاع الموافقة علــى ميزانية العام
 ٢٠٢٢وخطة خمسية طموحة لنمو أعمال أدنوك
للحفــر للفتــرة مــن  ٢٠٢٢إلــى .٢٠٢6
ـدد المجلــس أهدافاً طموحــة لتعزيز
كذلــك حـ ّ
سجل الشركة المتميز في مجال الصحة والسامة
والبيئــة ووضــع خارطــة طريــق لاســتدامة فــي
عملياتها.
ويأتــي اجتماع مجلــس إدارة أدنوك للحفر في
أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته عملية االكتتاب
العــام األولــي علــى أســهم الشــركة وإدراجهــا في
ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة ،والــذي يعتبــر
اإلدراج األكبــر علــى اإلطاق في تاريخ الســوق.
وأكــدت أدنوك للحفــر ثقتها الكبيرة بالقرارات
الرئيســية المتعلقــة بنمــو وتعزيــز األعمــال التــي
تــم التوصــل إليهــا فــي االجتمــاع ،كمــا رحبــت
بــإدراج الشــركة فــي ثاثــة مؤشــرات عالمية هي
مؤشــر فوتسي لألسواق الناشــئة ،ومؤشر فوتسي
للشركات ذات رأس المال الكبير ،ومؤشر فوتسي
القياســي العالمي.
ترأس االجتماع االفتتاحي لمجلس إدارة أدنوك
للحفــر معالــي الدكتــور ســلطان بن أحمــد الجابر
وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة العضــو
المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة بتــرول
أبوظبــي الوطنيــة /أدنــوك /ومجموعــة شــركاتها
ورئيــس مجلــس إدارة أدنــوك للحفــر.
وتعزز القرارات الرئيســية التي اتخذها مجلس
اإلدارة مــن الــدور األساســي الــذي تلعبــه أدنــوك
للحفــر كمــزود وحيــد لتأجيــر منصــات الحفــر
والخدمات المتعلقة بالحفارات لمجموعة أدنوك،
حيــث تواصــل الشــركة المســاهمة بــدور حيــوي
لتمكيــن أدنــوك مــن تحقيــق هدفهــا فــي زيــادة
طاقتهــا اإلنتاجيــة مــن النفط الخام إلــى  ٥مايين
برميــل يوميـاً بحلول عام  ،٢٠٣٠وتحقيق االكتفاء

سلطان الجابر :اإلدراج سيسهم في زيادة جاذبية
أسهم أدنوك للحفر أمام المستثمرين الدوليين
موافقة على خطة خمسية طموحة لضمان استمرار
تقدم الشركة وتعزيز النمو طويل األجل
دور رئيسي لـ«أدنوك للحفر» في تمكين «أدنوك»
من تحقيق أهدافها للنمو واإلنتاج بحلول 2030
مؤشرات فوتسي العالمية تضم مؤشر األسواق الناشئة ومؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير
الذاتــي مــن الغــاز لدولــة اإلمارات.
وقــال معالي الدكتور ســلطان بــن أحمد الجابر
عقــب االجتمــاع االفتتاحــي لمجلــس اإلدارة :
«يعكــس إدراج شــركة أدنــوك للحفــر فــي ثاثــة
مــن مؤشــرات فوتســي العالميــة ثقــة األســواق
المالية العالمية بالوضع القوي للشركة وباألسواق
المالية النشــطة والمزدهرة في أبوظبي .والشــك
أن هذا االدراج سيســهم في زيادة جاذبية أســهم
أدنــوك للحفر أمام المســتثمرين الدوليين وتنويع
قاعدة المســتثمرين في الشــركة”.
وأضــاف معاليــه  « :ســتواصل أدنــوك للحفــر
التركيــز علــى رفــع األداء ومواصلــة العمــل علــى
تحقيــق النتائــج التــي تترجــم الثقــة التــي وضعها

المســتثمرون في الشــركة ،وهو مــا ينعكس أيضاً
مــن خــال القــرارات األساســية التــي تــم تبنيهــا
فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة االفتتاحــي ،بمــا في
ذلــك خطــة العمــل الخمســية الطموحــة للشــركة
والتــي تركــز علــى النمــو المســتمر ،باإلضافة إلى
خلــق وتعزيــز القيمــة لمســاهمي أدنــوك للحفــر
ودولة اإلمــارات”.
ومواصلــة ألداء الشــركة القــوي ومنحهــا زخماً
إضافي ـاً يعــزز مكانتهــا فــي األســواق ،فقــد تــم
إدراج أدنــوك للحفــر في ثاثة مؤشــرات رئيســية
عالميــة هي:مؤشــر فوتســي لألســواق الناشــئة،
ومؤشــر فوتســي للشــركات الشــركات ذات رأس
المال الكبير ،ومؤشــر فوتســي القياســي العالمي.

وتعتبر هذه المؤشرات ،التابعة لمؤشر فوتسي
راســل» العالميــة ،مراجــع معياريــة يســتخدمها
المســتثمرون حــول العالــم لقياس أداء االســتثمار
المحافــظ االســتثمارية الماليــة .وقــد
وتكويــن َ
تــم إدراج أدنــوك للحفــر فــي هــذه المؤشــرات
العالمية الرئيســية بعد اســتيفائها لجميع الشروط
والمتطلبات.
وتواصــل أدنــوك للحفــر دفــع جهــود النمــو
واســتهداف عــدد مــن المناقصــات الضخمــة فــي
أبوظبــي ،كمــا تســعى إلــى مزيــد مــن التوســع
فــي محفظــة خدماتهــا وحصتهــا الســوقية فــي
قطــاع خدمــات حقــول النفــط .وفي حالــة الفوز
بهــذه المناقصــات ،التــي يتوقع أن يتم إرســاؤها

خــال عــام  ،٢٠٢٢ســتتمكن الشــركة من توســيع
محفظتها خــارج قطاع خدمات الحفر المتكاملة.
وفــي إطــار حالــف الحفــر االســتراتيجي الــذي
تــم اإلعــان عنه مع شــركة هيلميريتش آند باين
فــي  ٨ســبتمبر  ،٢٠٢١ســتحصل أدنــوك للحفــر
علــى ثمانــي منصات حفر بريــة تمكنها من تلبية
متطلبــات الحفــر المتزايــدة ودعــم خططهــا التي
تســتهدف حفــر آالف اآلبــار بحلــول عــام .٢٠٣٠
وتتواجــد اثنتــان مــن الحفارات األرضيــة الثمانية
ذات المســتوى العالمــي فــي دولــة اإلمــارات،
ويتــم إعدادهمــا حاليـاً لبدء التشــغيل فــي أوائل
عام .٢٠٢٢
وكانــت أدنــوك قــد أكملــت بنجــاح االكتتــاب
العــام األولــي بنســبة  %١١مــن إجمالــي رأس
ـدر فــي أدنــوك للحفــر فــي ســوق
المــال
المصـ َ
ْ
أبوظبــي لــألوراق الماليــة فــي  ٣أكتوبــر .٢٠٢١
واســتطاع الطــرح تحقيــق عائــدات إجمالية تزيد
علــى  ٤مليــارات درهــم ،فــي حيــن تجــاوزت
تغطيــة الطــرح  ٣١ضعــف القيمــة المســتهدفة
مــع طلــب إجمالــي علــى أســهم الطــرح العــام
بلــغ  ١٢٧مليــار درهــم.
وارتفعت أســهم أدنوك للحفر بنســبة  %٣٠في
يــوم اإلدراج وحافظــت علــى هذا المســتوى منذ
ذلــك الحيــن ،حيــث أغلقــت عنــد  ٢,9٧درهــم
يوم الخميس  ١٤أكتوبر  ٢٠٢١بزيادة  %٢9,١عن
ســعر الســهم عنــد اإلدراج ،ممــا يعكــس الطلــب
القوي والمســتمر من المســتثمرين.
وتحتفــظ أدنــوك بعــد اإلدراج بأغلبيــة %٨٤
فــي أدنــوك للحفــر ،بينمــا تمتلك شــركة خدمات
الطاقــة العالميــة بيكــر هيــوز ،التــي دخلــت فــي
شــراكة إســتراتيجية مع أدنوك للحفــر في أكتوبر
 ،٢٠١٨حصــة قدرهــا  ،%٥كمــا تمتلــك شــركة
هيلميريتــش آنــد بايــن الرائدة عالميـاً في مجال
حفــر آبــار النفــط والغــاز حصــة بنســبة  %١بعــد
اســتثمارها األساســي البالغ  ١٠٠مليون دوالر في
االكتتــاب العــام األولــي في  ٨ســبتمبر .٢٠٢١وام
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«اتصاالت» تستضيف  Airspeederشريك  Acronisأول سيارة
«اتصاالت» تعرض مستقبل قطاع النقل في جيتكس  2021سباقات كهربائية طائرة في العالم في معرض جيتكس 2021
دبي  -الوطن
بــدأت «اتصــاالت» بتقديــم العــروض
المدهشــة في جناحها خال معرض جيتكس
 ،٢٠٢١حيــث يوفــر الجنــاح هــذا العام لمحة
عن مســتقبل قطاع التنقل بتمكين من تقنية
شــبكة الجيــل الخامــس ٥Gمــن «اتصــاالت»
وغيرهــا التقنيات المســتقبلية.
ويبرهــن الجنــاح مــدى اعتمــاد مســتقبل
النقل بشــكل كبير على شبكة الجيل الخامس
لمــا تتميــز به مــن قدرات شــبكية وســرعات
اتصال عالية وفورية بزمن اســتجابة منخفض
للغايــة باإلضافــة إلــى تقنيــات التواصــل بيــن
أجهــزة استشــعار المركبــات واألشــياء مــن
حولها.
ويعــرض الجنــاح ألول مــرة فــي اإلمارات
العربيــة المتحدة ســيارة «أيرســبيدر” ،وهي
أول ســيارة كهربائيــة طائــرة ،تتميــز بإقــاع
وهبــوط كهربائــي بالكامــل بســرعة قصــوى
تبلــغ  ١6٠كيلومتــراً فــي الســاعة ،وتســاهم
شــبكة الجيــل الخامــس مــن “اتصــاالت” فــي
تمكيــن مثــل هــذه الحلــول واالتصــال بيــن
األنظمــة ذاتية القيــادة ،وأنظمــة القيادة عن
ُبعــد لتتيح نماذج اســتخدام جديدة بالكامل.
ويتضمــن جناح «اتصاالت» أيضاً ســيارات
مرســيدس بنــز ذاتيــة القيــادة ومنهــا طــراز
 ،EQSأول ســيارة صالــون كهربائية بالكامل،
ـزودة بتقنية الــذكاء االصطناعــي والبرمجة
مـ ّ
التكيفية لتتيح للمالك حرية االختيار من بين
مجموعــة من الوظائف والخيارات الترفيهية.
ويضــم الجنــاح حافلــة «أوولــي» ذاتيــة
القيــادة بنظــام ذكي وآمن يمكن اســتخدامها
للتنقــل ضمــن المدينة وفــي الجامعات وهي
تجســد أســاليب النقل المســتدام باالســتفادة
ّ
من زمن االســتجابة المنخفض لشــبكة الجيل

أبوظبي  -الوطن

الخامس وقدرتها على إرسال واستام البيانات
بساســة تامة.
وتمهــد شــبكة الجيــل الخامــس الطريــق
أيضـاً لجيل جديد مــن الروبوتات التي يمكن
اســتخدامها فــي قطــاع النقــل مثــل روبــوت
المخصــص لمســاعدة األشــخاص على
«ألبــا»
ّ
التنقــل باســتقالية أكثــر ويمكــن اســتخدامه
فــي المستشــفيات والمطــارات والمتاحف.
وتتمتــع طائــرة الــدرون “دوســان” ذاتيــة
القيــادة بقــدرة طيــران لمــدة  6ســاعات
وباستطاعتها التحليق المتواصل في الرحات
والمســاهمة فــي حــل المشــكات وتأميــن
المناطــق ،ويتــم تشــغيلها بواســطة شــبكة
الجيل الخامس والذكاء االصطناعي والمراقبة
الذاتيــة .ولتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن
هــذه الطائــرة فإنهــا تتطلــب الحصــول علــى
عال للغاية بزمن
البيانــات ذات نطاق ترددي ٍ
اســتجابة يقــارب الصفــر ،وهــو مــا توفــره
شــبكات “اتصــاالت” بهــدف تأميــن إرســال
البيانــات واســتامها بســهولة.
ويعرض الجناح أيضاً روبوت “كيوي بوت”

المتطور لخدمة توصيل الطلبات والذي يعتمد
علــى أكبــر بنيــة تحتيــة لتوصيــل الروبوتــات
فــي العالــم .ويحــول هــذا الروبــوت أحــدث
التقنيــات إلــى واقــع ملمــوس مثــل القيــادة
الذاتيــة والقيــادة عــن ُبعــد بدعم من شــبكة
الجيــل الخامــس ،باإلضافة إلــى إمكانية دمج
هــذا الروبــوت مــع حلــول البيــع بالتجزئــة
مــن «اتصــاالت» مثــل المحفظــة اإللكترونية
 eWalletوتطبيق «بســمات”.
وتعــرض «اتصــاالت» أيضاً طائــرة الدرون
األلمانيــة «وينــغ كوبتــر” وهــي أول طائــرة
تتيــح توصيــل  ٣طــرود إلــى مواقــع متعــددة
خــال رحلــة واحــدة بشــكل مســتقل وهــي
ـزودة بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي للتعــرف
مـ ّ
علــى األشــياء واألشــكال ليتيــح لهــا قــدرات
الهبــوط الدقيق للغايــة .وتعتمد هذه التقنية
علــى شــبكة الجيــل الخامــس مــن “اتصاالت”
باالستفادة من زمن االستجابة المنخفض كما
تنســجم هــذه التقنية مــع تركيــز “اتصاالت”
علــى حلــول التوصيــل الذاتي للطلبــات الذي
يمكــن ربطــه مــع تطبيق “بســمات”.

«لولو» يدشن حمله للتوعية بسرطان الثدي «الوردي اآلن»

CMY

تجعــل المســتحيل ممكن ـاً،
قدرتهــا مــرة أخــرى اليــوم
من خال كونها أول شــركة
تقدمAirspeederإلــى هذا
الجانــب مــن العالــم.
تتلقــى سلســلة ســباقات
Airspeederالكهربائيــة،
التي أنشأتهاAlaudaالشركة
المصنعة للسيارات الطائرة
الكهربائيــة عاليــة األداء،

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

أبوظبي  -الوطن
دشــنت لولو هايبر ماركت
بالتعــاون مع القافلــة الوردية
اإحــدى مبــادرات جمعيــة
«أصدقــاء مرضــى الســرطان»
مجــدداً حملــة شــهر أكتوبــر
للتوعيــة بســرطان الثــدي،
بعنــوان «الــوردي اآلن» عبــر
تنفيــذ سلســلة مــن العيــادات
والمحاضــرات
المتنقلــة
التوعويــة.
وتشــجع حملــة «الــوردي
اآلن» المتسوقين لدعم الحملة
التــي تســرى مــن  9أكتوبــر
وحتــى  ٣٠أكتوبــر  ٢٠٢١مــن
خــال شــراء منتجــات أيتــن،
ماربوســا ،مايبــرا وفــي ســتار
مــن الصدريــات فــي جميــع
متاجــر لولــو فــي دولــة
اإلمــارات وســتقوم لولــو
بالتبــرع بقيمــة  ١درهــم عــن
كل منتــج يتــم شــراءه وذك
مــن أجــل التوعيــة بخطــورة
ســرطان الثــدي وســيتم ذلــك
بالشراكة مع جمعية «أصدقاء
مرضــى الســرطان”.
وبهذه المناســبة قال ســليم
أم .أيــه .رئيس مجموعة لولو
العالمية« :تأتي هذه المبادرة
تماشــياً مــع مجهــودات لولــو
المجتمعيــة لبنــاء مبــادرات
المسئولية اإلجتماعية للتوعية
الصحيــة الســليمة فــي الدورة
الســنوية لدينا .وقد ثبت على
نحــو متزايد ان ســرطن الثدي
يمكــن عاجه وادارتــه بنجاح
إذا تــم اكتشــافه مبكــراً وان
الوعــي والفحص هــو المفتاح

تتواجد شركة ،Acronis
الرائــدة عالميـاً فــي مجــال
الحمايــة الســيبرانية ،مــرة
أخــرى هــذا العــام فــي
معــرض جيتكــس العالمــي
فــي القاعــة  – ١جنــاح
 .٤وممــا يميــز تواجدهــا
هــذا العــام أنهــا لــم تكــن
بمفردهــا ،حيــث أن
 ،Airspeederالشــريك
لـــAcronis
الرياضــي
ســيكون
،#CyberFit
حاضــراً أيضــاً!  .تتواجــد
 ،Airspeederأول سلســلة
ســيارات ســباق كهربائيــة
طائــرة ،ألول مــرة فــي
اإلمــارات العربيــة المتحدة
فــي نموذجهــا األولــي
وتســتضيفها «اتصــاالت»
فــي قاعــة زعبيــل  .١تلتقي
«اتصاالت» ،إحدى شركات
االتصــاالت الرائــدة فــي
العالم في األسواق الناشئة،
بأفضــل التقنيــات المبتكرة
فــي عالــم الرياضــة .حيــث
تثبــت «اتصــاالت» ،التــي

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم ٧٤1٤/2021/20٩ :ـ تنفيذ عمالي

لهــذه الجهود”.
وفي نفس السياق صرحت
د.سوسن عبدالسام الماضي،
مديــر عــام جمعيــة أصدقــاء
مرضى الســرطان:
“ألكثــر مــن عقــد مــن
الزمــان ،ظلت جمعية أصدقاء
مرضــى الســرطان تعمــل على
نشر التوعية بمرض السرطان،
والتأكيد على أهمية الكشــف
المبكــر والعــاج فــي الوقــت
المناســب لتحســين النتائــج
مــن خــال مبــادرات الفحــص
التعليميــة والطبية المتكاملة.
ولقــد كثفــت العديــد مــن
المؤسســات مــن جهودنا على
مــر الســنوات لدعــم مســاعي
مبــادرة القافلة الوردية ولفت
االنتبــاه إلــى الكشــف المبكــر
وزيــادة الوعــي بــه وبالتالــي
المساعدة في إنقاذ األرواح”.
وأضافــت د .سوســن:
«وقــد نجحــت لولــو هايبــر
ماركــت فــي عــام  ٢٠١9فــي
جمــع تبرعــات أكثر مــن ١٢٠
ألــف درهــم لدعــم مبــادرات

الجمعيــة ،وذلــك عبــر بيــع
شــرائط وردية وأسوار معصم
ومنتجات نسائية مختارة على
نطــاق جميع إمــارات الدولة.
نحــن ســعيدون بالتعــاون مــع

عمــاق التجزئــة لولــو هــذا
العــام أيضــاً لدعــم جهــود
التعريــف بأهميــة الفحــص
المبكر تشمل فحوصات الثدي
الدوريــة والتصويــر باألشــعة.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  ٦٨٨5/2021/20٩تنفيذ عمالي

موضوع التنفيذ:
طالب اإلعان :ملهم عبدالسام مراد آغا صفته بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب إعانه١ :ـ باريس غاليري «ش.ذ.م.م» صفته بالقضية:
منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره « »٢69٥6١درهم إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
باإلضافة إلى مبلغ وقدره « ٥٤١١درهم» رسوم تنفيذ الحكم
ومبلغ « ١٣6٧9درهم» رسوم الدعوى اإلبتدائية لصالح المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خال  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعان.

رئيس القسم

المنظورة في :دائرة التنفيذ السابعة رقم ٢٢٨
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  6٢9٤لسنة ٢٠٢١
عمالي جزئي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٣٤9٧١درهم» لصالح العامل.
باإلضافة إلى مبلغ وقدره « ٧٢٠درهم» رسوم تنفيذ الحكم ومبلغ «١9٤٤
درهم» رسوم الدعوى اإلبتدائية لصالح المحكمة.
طالب التنفيذ :إسام أحمد طلعت محمد أحمد مرسي
عنوانه :اإلمارات ،إمارة عجمان ،منطقة الجرف  ،٢بناية برستيج  ١٠تاور،
طابق الرابع ،شقة رقم  ،٤٠6بالقرب من نستو
المطلوب إعانه١ :ـ فيتامي الين للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعان :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ٣٤9٧١درهم» إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خال  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعان.

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إنذار عدلي بالنشر «»2021/٨35٨

المنذر :الهدى لتجارة األنابيب والمواسير
المنذر إليه :اكوا اإلمارات ش ذ م م
الموضوع
يكلف المنذر المنذر إليهما بسداد مبلغ وقدره «»١١١69١
درهم ،مائة وإحدى عشر ألف وستمائة وواحد وتسعون
درهماً ،قيمة باقي الدفعات من التعاقد المبرم والمستحق
الدفع خال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استامها هذا
اإلنذار وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة اإلجراءات القانونية
التي تحفظ له حقه والمطالبة بالتعويض المناسب عن أي
عطل أو ضرر تعرض له المنذر مع تحميل المنذر إليهما
بكافة رسوم ومصاريف التقاضي.

الكاتب العدل

دعمــاً لألمــن الســيبراني
مــن  Acronisمــع بعــض
الخدمــات التــي يقدمهــا
 Teknov٨شــريك التوصيل
لـ Acronis #CyberFitوهو
المــزود العالمــي لحلــول
األمــن الســيبراني .تحمــي
حلــول  Acronisبيانــات
شــر كة A i r s p e e d e rفي
الوقــت الفعلــي ويتضمــن

ذلــك تحليــل أداء البطاريــة
واألنظمــة الرئيســية .ومــن
خــال هــذه المعلومــات،
المهندســون
يحــدد
االســتراتيجية إليجــاد ميزة
تنافســية فــي رياضــة يكون
فيهــا كل جزء مــن البيانات
أمــر بالــغ األهمية لألداء...
(التتمــة فــي الملــف
المرفــق).

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

اعالن بالنشر رقم المحرر «»2021/٨٤11

المخطر :زيشان حيات خان  -أمريكي الجنسية
بوكالة المحامي  /يـوسف محمد إبراهيم المازمي
ضد المخطر إليه :محمد علي تاسكيران  -بلجيكي الجنسية
الموضوع /إخطار بسداد مبلغ وقدره  ٣٫٠6٢٫٠٠٠درهم «ثاثة مايين
وإثنان وستون ألف درهم»
لما كان المخطر يداين المخطر إليه بما قيمته مبلغ وقدره٣٫٠6٢٫٠٠٠ :
درهم «ثاثة مايين وإثنان وستون ألف درهم» والتي ألجل سدادها
فقد سلم المخطر إليه المخطر الشيك رقم  ٠٠٠٠٢9الصادر عن حسابه
الشخصي والمسحوب على اإلمارات اإلسامي والمؤرخ في  ٢٠٢١/٤/١بقيمة
المديونية  ،ولكن هذا الشيك عاد دون مقابل وفاء في تاريخ استحقاقه!
بناء عليه فإننا نخطر المخطر إليه بضرورة أن يسدد إلى المخطر مبلغ
وقدره ٣٫٠6٢٫٠٠٠ :درهم «ثاثة مايين وإثنان وستون ألف درهم» وذلك
خال أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخه ما لم فإن المخطر سيضطر إلى
أن يتخذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل حقوقه مع تحميل المخطر
إليه الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

العدد  ٣٥٧٠تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧503/2021/20٧تنفيذ تجاري

موضوع التنفيذ:
طالب اإلعان :محمد غياث سيد أفضل صفته بالقضية :طالب التنفيذ
المطلوب إعانهما١ :ـ طوفان الخليج لهدم المباني ش.ذ.م.م صفته
بالقضية :منفذ ضده
٢ـ حميد اسداهلل قاسم بور فرديان صفته بالقضية :منفذ ضده
مجهولي محل اإلقامة
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه وإلزامكم بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره « »١6٨١٨٥درهم إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خال  ١٥يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعان.

رئيس القسم

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد

تقنية الجيل الخامس  5Gمحور حلول االتصاالت المتقدمة والرقمنة
الرئيس التنفيذي لـ«اتصاالت اإلمارات» :اإلمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي وحكومة المستقبل

||

أبوظبي  -الوطن

قــال مســعود م .شــريف محمــود ،الرئيــس التنفيذي
لـ»اتصاالت اإلمارات» أن الشركة اتخذت خطوات كبيرة
على مر العقود الماضية للمســاهمة بشــكل محوري في
رقمنــة الخدمات لمختلــف القطاعات وتحويل أســاليب
وأنمــاط األعمال والتعلــم والترفيه لتتوافق مع توجهات
التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
ولفــت مســعود في حــوار خاص على هامش أســبوع
جيتكــس للتقنيــة  ٢٠٢١أن الشــركة تســير بخطــى ثابتة
ومدعمــة بأســس االبتــكار هادفــة إلــى تعزيــز تجــارب
العمالء والمشاركة الفعالة في دعم أبرز الفعاليات التي
تشــهدها الدولــة وتزويدهــا بأحدث شــبكات االتصاالت
والخدمات الذكية التي تعكس للعالم بأســره مدى تقدم
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي الدولــة
مــن جهــة ومــدى نجــاح االســتثمارات التــي قامــت بهــا
«اتصــاالت» لبنــاء وتحديــث شــبكاتها مــن جهــة أخــرى
مدعمـ ًة بــرؤى القيادة الحكيمة لدولــة اإلمارات العربية
المتحدة.

ما الذي سيقدمه جناح اتصاالت هذا العام في
معرض جيتكس 2021؟

تتيــح اتصــاالت كل عــام أفضــل العــروض وأكثرهــا
حداثـ ًة فــي معــرض جيتكــس ،والــذي مــن المقــرر أن
يبهــر الــزوار بالعديد مــن االبتكارات التقنيــة التي تظهر
ألول مــرة علــى مســتوى العالــم فــي جناحنــا.
وتقــدم اتصــاالت فــي جناحهــا لمحــة مســتقبلية
لقطاعــات النقــل والرعايــة الصحيــة وتجــارة التجزئــة
والتعليــم والترفيــه المنزلــي واألعمــال التجاريــة التــي
تعــرض اســتخدامات شــبكة الجيــل الخامــس  ٥Gعبــر
هــذه القطاعــات وكيف يمكن تطبيــق الحلول المبتكرة
فــي بيئتنــا لتصبــح حقيقــة رقميــة.
علــى ســبيل المثــال نســتعرض فــي جيتكــس تقنيــة
الجيــل الخامــس التــي ُتعــد محــور حلــول االتصــاالت
المتقدمــة والرقمنــة كمــا يمنــح قســم التنقــل نظــرة
ثاقبــة لمســتقبل النقــل ذاتــي القيــادة ،وفــي الروبوتات
تســلط العديد من التقنيات الحديثــة الضوء على دورها
فــي تحســين حيــاة األشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة
مــن خالل أجهــزة روبوتية يمكــن ارتداؤها ،وســتتفاعل
الروبوتات الشبيهة بالبشر مع الزائرين ،ويمكن للروبوتات
ـزودة بتقنيــات الجيــل الخامــس  ٥Gأن تقــوم بدعــم
المـ ّ
العمليــات الصناعيــة بتقنيــات الواقــع االفتراضــي ،كمــا
يمكــن للــزوار إلقاء نظرة خاطفة على مســتقبل الرعاية
الصحية باستخدام الروبوتات التي تساعد في اإلجراءات
ـزوار االطــالع على
المعقــدة والحساســة؛ كمــا يمكــن للـ ّ
دور التقنيــات الروبوتيــة خــالل حقبــة مــا بعــد الجائحة
فــي جعــل التعليم تجربة تفاعليــة وأيضاً إعــادة تعريف
المنــزل الذكــي بتقنيــات غامرة.
البيــع بالتجزئــة هــو مجــال آخــر يشــهد تحســين
التجــارب نحــو تجــارة التجزئة الرقمية مــن خالل حلول
متصلــة بشــبكة الجيــل الخامــس ،باإلضافة إلى التســوق
االفتراضي والتســليم بالطائرات بــدون طيار التي تهدف
إلــى تغييــر أنماط الحيــاة للمســتهلكين .وتركــز العديد
مــن حاالت االســتخدام على الــذكاء االصطناعي والتعلم
اآللــي والتقنيات الحاســوبية التــي يتم ربطها مع تقنيات
الدفــع مــن اتصــاالت لتوضــح قدرتنــا على توفيــر حلول
كاملــة وشــاملة فــي هــذا المجــال مــع تحســينات مثــل
القياســات الحيويــة واألجهــزة القابلة لالرتــداء والتعرف
علــى الوجــه للمدفوعات.
وترتكــز مشــاركتنا هــذا العــام حول «تمكيــن العصر
الرقمي بشــبكة الجيل الخامس والتقنيات المستقبلية»،
حيــث ســتأخذ هــذه التقنيــات الــزوار فــي رحلــة إلــى
المســتقبل ،ليشــاهدوا مــا كان مســتحيالً فــي الماضــي
والــذي أصبــح حقيقــة اليوم.

بالتزامن مع استعدادات دولة اإلمارات العربية
المتحدة لالحتفال بذكرى  50عاماً على تأسيسها،
ما هي اإلنجازات الرئيسية التي حققتها اتصاالت
والتي ساهمت في تحقيق النمو في الدولة؟

مــن خــالل الرؤيــة الطموحة لتكنولوجيــا المعلومات
واالتصــاالت لدولــة اإلمــارات والتــي تهدف إلــى تحويل
الدولــة إلــى اقتصــاد رقمي ،كانت هنــاك خطوات كبيرة
فــي رقمنة الخدمــات عبر قطاعات مختلفة مثل التعليم
والتجزئــة والســياحة والبنــوك والنفــط والغــاز والصحــة
والخدمات اللوجستية .وقد ركزت “اتصاالت” من جانبها
باســتمرار علــى االبتــكار كممول رئيســي لمناهج العمل
وكجزء من اســتراتيجيتها في «قيادة المســتقبل الرقمي
لتمكيــن المجتمعــات» والتــي تتجلى في كافــة أعمالها.
وكانت فلســفة اتصاالت منذ إنشــائها تدور حول إحداث
التغييــر فــي قطاع االتصاالت في دولــة اإلمارات العربية
المتحدة ،مما دفعنا الستكشاف فرص جديدة ،والتركيز
علــى تعزيــز أعمالنا األساســية أثنــاء االنتقــال إلى العصر
الرقمي واالســتعداد الجيد للمستقبل.
وتواصــل اتصــاالت تنويع أعمالها وإحــداث تأثير أكبر
باســتخدام تقنيات الجيل الخامس ووضع األساس للجيل
القــادم من خدمات وحلــول االتصاالت.
لقــد حققنــا اليوم إنجــازات عالمية في شــبكة الجيل
الخامــس  ٥Gباإلضافــة لتنفيــذ مجموعــة من المشــاريع
المشــتركة لتطبيقــات الجيــل الخامــس فــي العديــد من
القطاعات الحيوية بالدولة ونجحنا في المساهمة بوضع
المعاييــر فــي هــذا القطــاع .كان هذا مدعومـاً بإنجازات
البنيــة التحتيــة التــي تــم تحقيقهــا فــي الماضــي والتــي
تعتبــر امتــداداً لشــبكة الجيــل الخامــس ،حيــث أعلنــت
«اتصــاالت» خالل أســبوع جيتكس للتقنية في ديســمبر
 ٢٠٢٠عن تمكنها من تحقيق إنجاز غير مســبوق عالمياً
عبــر إحرازهــا ألعلــى ســرعة تحميــل على شــبكة الجيل
الخامــس  ٥Gبلغــت  9.١جيجابــت بالثانيــة .كما أعلنت
«اتصــاالت» فــي ســبتمبر  ٢٠٢٠عن بــدء توفير خدمات
اإلنترنــت فائــق الســرعة لمشــتركيها فــي اإلمــارات من
خــالل شــبكة الجيــل الخامــس الثابتــة للمــرة األولى في
اإلمارات مما يتيح للمشــتركين مشاهدة مقاطع الفيديو
بدقــة عالية  ٤Kبســهولة ويســر.
وتعتــز «اتصــاالت» بأنهــا كانت األولى على مســتوى
المنطقــة فــي إتاحــة الهواتف المتحركــة الداعمة لتقنية
الجيــل الخامــس للعمالء ،إضاف ًة إلى أنها المشــغل األول
فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا فــي توفير
شــبكة الجيــل الخامس داخــل مطار دولــي ،حيث أصبح
مبنــى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي في منطقة

||

ابتكارات تقنية تعرضها اتصاالت
تظهر ألول مرة على مستوى
العالم في جيتكس 2021

خدمات ذكية وروبوتات تعمل على أتمتة الدعم المكتبي
للشركة بأكثر من  800ألف معاملة شهرياً

||

||

االبتكار ممول رئيسي ألعمال «اتصاالت»
وخطوات كبيرة للشركة ساهمت في رقمنة
الخدمات إلسعاد المؤسسات والمتعاملين

مسعود شريف محمود :شبكة واي فاي شاملة
تغطي مساحة  4.38كيلومتر مربع

تغطية منطقة إكسبو بأكثر من  8500نقطة وصول
للهاتف المتحرك و 8000نقطة لشبكة الواي فاي

تقنية اتصاالت في «إكسبو  2020دبي» تحدي مميز إلبداعات خدمات اتصاالت وكفاءة شبكتها
 700كيلومتر من األلياف الضوئية في إكسبو تق ّدر بأربعة أضعاف المسافة بين دبي وأبوظبي
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ُمغطى بشــبكة الجيل
الخامــس وبســرعة تحميــل بيانــات عاليــة تصــل إلــى ١
جيجابــت فــي الثانيــة ،عالو ًة على تغطية بــرج خليفة -
البرج األعلى في العالم -بشــبكة الجيل الخامس .وأيضاً
نجحــت «اتصــاالت» بتغطيــة «محطــة متــرو اتصاالت”
 Etisalat Metro Stationبدبــي بشــبكة الجيل الخامس
 ،٥Gلتكــون بذلــك أول محطــة مترو تتيح شــبكة الجيل
الخامس المتطورة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيا .عالو ًة على تغطية سباق جائزة االتحاد للطيران
الكبــرى للفورمــوال ١لعــام  ٢٠١9فــي أبوظبــي بشــبكة
الجيــل الخامــس ،لتكــون بذلــك حلبــة مرســى يــاس أول
مضمــار ســباق يتيــح شــبكة الجيــل الخامــس المتطــورة
فــي المنطقــة .وأيضـاً تمكنــت «اتصــاالت» مــن إحــراز
ســرعة قياسية جديدة لشــبكة الجيل الخامس المستقلة
( )Standaloneحيث وصلت ســرعات التحميل إلى ٣.١
جيجابت فــي الثانية.
وتجــدر اإلشــارة هنا أن هــذه النجاحات التي حققتها
«اتصــاالت» فــي مضمــار الجيل الخامس لــم تكن وليدة
اللحظــة ،بــل كانــت ثمــرة الجهــود الدؤوبة التــي بذلتها
طوال األعوام الســابقة ،حيث انطلقت رحلتها الطموحة
فــي مطلــع العــام  ٢٠١٤مــع بدايــة مرحلــة االختبــارات
التجريبيــة لشــبكة الجيــل الخامــس والتي كانــت األولى
مــن نوعهــا فــي المنطقــة ،وبعــد مــرور نحــو  ٤ســنوات
مــن العمــل الــدؤوب والتجــارب المتواصلــة ،أعلنــت

وتوفــر شــبكة اتصــاالت فــي الحــدث العالمي تغطية
عاليــة الكثافــة مع نقاط وصول تســتهدف بشــكل خاص
تعزيــز التجربــة الرقميــة للــزوار باســتخدام تقنيات مثل
الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز فض ًال عن اســتضافة
الخدمــات علــى الســحابة والتــي تعــد إحــدى األولويات
الرئيسية لتوفير االتصال المرن والسريع بين إكسبو ٢٠٢٠
ومكاتب الموقع والشــركاء والخدمــات العامة وخدمات
المؤسسات .وبصفتها شريك االتصاالت والخدمات الرقمية
الرســمي ،قامــت اتصــاالت ببناء شــبكة حديثة مخصصة
لمعــرض إكســبو  ٢٠٢٠دبــي لتلبيــة متطلباتــه الحصرية
وتوفيــر خدمــات االتصــاالت لمالييــن الــزوار المتوقعين
مــن جميــع أنحــاء العالــم طــوال فتــرة الفعاليــة التــي
تســتمر ســتة أشــهر .سيســتمتع زوار إكســبو  ٢٠٢٠دبي
بشــبكة آمنــة وموثوقــة مــع زمــن اســتجابة منخفــض
للغايــة حيــث تغطــي الشــبكة مســاحة  ٤.٣٨كيلومتــر
مربــع .واســتطعنا تحقيــق ذلــك عبــر نشــر أكثــر مــن
 ٨٥٠٠نقطــة وصــول للهاتف المتحــرك ،وأكثر من ٨٠٠٠
نقطــة وصــول لشــبكة الــواي فــاي ،وكابــالت ألكثــر من
 ٨٠٠كيلومتر لشــبكة الهاتف المتحرك الداخلية وشــبكة
واي فــاي عبــر مناطــق المعارض واألجنحــة لتوفير أعلى
كثافــة وســعة لالتصــال الذكي والســلس.
إكســبو  ٢٠٢٠دبــي هــو أول موقع تجاري في منطقة
الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب آســيا يحظى بتجربة
شبكات الجيل الخامس بالشراكة مع “اتصاالت” .ويحتوي

 ”Connectوالتــي تســاعد هــذه المصــارف على التركيز
علــى معالجــة مخاطــر التمويــل المــزدوج واالحتيال في
الفواتيــر باإلضافــة إلــى مجــاالت أخــرى مــن التمويــل
التجــاري .كمــا ترتكــز منصــة «شــهادة» علــى البلــوك
تشــين وتشــكل إنجــازاً هائـالً في قطاع التعليم لتســاعد
علــى اعتمــاد وتوثيــق الشــهادات بشــكل آمــن ،وتجنب
تزوير المســتندات الورقية وإنشــاء جواز ســفر تعليمي.
أيضــا علــى توســيع جهودهــا على
وتعمــل اتصــاالت ً
البلــوك تشــين فــي برامــج الــوالء الخاصــة بهــا لتعزيــز
تجربــة المســتهلكين وتحويل نقــاط الــوالء أو المكافأة،
أيضا تشــغيل هــذه التقنية لتخصيص االتصاالت
كما يتم ً
والرســائل للمشــتركين ممــا يســاهم في تأميــن مركزية
معلومــات العمــالء والتحقــق من ســالمة بياناتهم.
كمــا لعبــت تطبيقــات الروبوتــات المتطــورة والذكاء
رئيسيا في
دورا
االصطناعي وتقنيات القياســات الحيوية ً
ً
تحســين العمليــات التجاريــة ،حيــث كان هنــاك تركيــز
علــى التحــول إلــى تجــارة التجزئــة الرقميــة التــي توفــر
التجــارب الرقميــة للعمــالء .أدى التحــول الرقمــي فــي
نقــاط البيــع بالتجزئــة والخدمــة الذاتيــة إلــى توســيع
انتشــار «المتاجــر الذكيــة» مــن خــالل ترقيــة المتاجــر
الحاليــة ،كمــا كان هنــاك تركيــز متزايــد علــى جــذب
المشــتركين عبــر اإلنترنــت مــن خــالل تجديــد بوابتنــا
أيضــا
وتطبيقنــا حيــث تعتبــر المعامــالت اليــوم سلســة ً
بفضــل توفر التقنيات االفتراضية لمعامالت المســتهلك،

«اتصــاالت» فــي مايــو مــن العــام  ٢٠١٨عــن إطــالق
أول شــبكة للجيل الخامس في منطقة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا علــى نطــاق تجاري.
ومــن الجهــود األخــرى الجديــرة بالذكــر هــو حصول
شــبكة اتصــاالت علــى لقــب «شــبكة الهاتــف المتحــرك
األســرع فــي العالــم» ولقــب «أســرع شــبكة للنطــاق
العريــض الثابــت فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي»،
ولدينا أيضا أعلى معدل انتشــار لشــبكة األلياف الضوئية
الموصولــة إلــى المنــازل ( )FTTHعلــى مســتوى العالم
للعــام الثالــث علــى التوالي.
وتأتــي هــذه اإلنجــازات العالميــة نتيجــة الدعــم
المتواصــل لقيــادة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
التــي شــكلت نموذجـاً يحتــذى بــه فــي التحــول الرقمي
وحكومــة المســتقبل وتحقيــق النمــو والتنميــة والنجاح
غيــر المحــدود ،تماشــياً مــع أهــداف ورؤى المغفــور له
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان.

الموقــع علــى أكثر مــن  ٧٠٠كيلومتر من شــبكة األلياف
الضوئيــة عاليــة المرونة والســعة ،وهو ما يعــادل أربعة
أضعــاف المســافة بيــن دبــي وأبوظبــي ،حيــث تتمتــع
الكابــالت الضوئيــة بالقــدرة علــى توفيــر المزيــد مــن
النطــاق التــرددي لنقــل المزيد مــن البيانات.

وتعــد المتاجــر الرقميــة الجديــدة التصــاالت مثــاالً على
جهودنــا فــي هــذا المضمــار.

وعــرض الحلــول المتعلقة بالخدمــات الســحابية واألمن
الســيبراني وإنترنــت األشــياء ،باإلضافــة إلــى المنصــات
التــي تتيــح االطــالع علــى التحليــالت والنتائــج بشــكل
مباشــر ،ممــا ينتج عنــه تصميم وتطوير الحلــول الرقمية
المالئمة للعميل عبر اســتخدام منصات سحابية متطورة
وآمنــة ذات مناهــج مبتكرة.
كمــا هنــاك جهــود داخليــة نبذلهــا فــي بنــاء قــدرات
الــذكاء االصطناعــي ،وقد دخلت «اتصاالت» في شــراكة
مع مايكروسوفت ،و»أكسنتشر” ،ومركز اإلمارات لالبتكار
فــي االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات “ابتيــك” ،لبناء
فريــق لقيــادة مســتقبل الــذكاء االصطناعي في الشــركة
حاليا من شــباب
والقطــاع بشــكل عــام .يتكــون الفريــق ً
إماراتييــن يعملــون علــى حــاالت االســتخدام الداخلــي
التــي تركــز علــى زيــادة الكفــاءات التشــغيلية بشــكل
أساســي مــع تخطيــط البنية التحتية وتحســين الشــبكة.
وتركــز الخطــة طويلــة المــدى على بنــاء قــدرات الجيل
القــادم مــن الشــباب اإلماراتــي وحاالت اســتخدام الذكاء
االصطناعــي وستســتمر فــي زيــادة الكفــاءة واإلنتاجيــة
لالرتقــاء بتجــارب العمالء.
وبدورها واصلت «اتصاالت ديجيتال” تعزيز االبتكار
المفتــوح مــن خــالل برنامــج “المســتقبل اآلن” وهــو
برنامــج ابتــكار مخصص لتســريع رحلة التحــول الرقمي
للهيئات الحكومية والمؤسســات مــن خالل الحلول التي
تركــز علــى المســتخدم وأحــدث التقنيــات فــي جميــع
أنحــاء العالم.
كجــزء مــن البرنامــج ،دخلــت «اتصــاالت ديجيتــال”
فــي شــراكة مــع الشــركات الناشــئة العالمية وجــاء ذلك
كثمرة للبرنامج الذي تديره مســرعات دبي المســتقبل،
وهــي مبــادرة مــن مؤسســة دبــي للمســتقبل .وكانــت
ـزءا مــن برنامج مســرعات دبي
“اتصــاالت ديجيتــال” جـ ً
المســتقبل الذي يمتد ســنوياً لمدة تســعة أســابيع على
مدار ثالث ســنوات ،وتم تصميمه لتســهيل التعاون بين
الهيئــات الحكوميــة والشــركاء مــن دبــي مــع الشــركات
الناشــئة الدولية.
وكذلــك تديــر «اتصــاالت ديجيتــال” برنامــج إنترنت
األشــياء الــذي يركــز علــى مجــاالت مثــل التنقــل الذكي،
والمدينــة اآلمنــة ،والــذكاء الحضري ،والثــورة الصناعية.
ويتيــح البرنامــج الشــراكات مــع رواد األعمــال ليصبحــوا
شــركاء في برنامج إنترنت األشــياء لنشــر وتوسيع نطاق
حلولهــم وخدماتهم.

ما هي الجهود التي تبذلها اتصاالت لتدريب
وتأهيل الجيل القادم من القيادات اإلماراتية على
تقنيات المستقبل؟

بعد أيام قليلة من افتتاح إكسبو  2020دبي أمام
العالم بأسره ،ماذا الذي تقدمه اتصاالت في هذا
الحدث العالمي؟

إكســبو  ٢٠٢٠دبــي هــو أهم حــدث للتبــادل الثقافي
ـزا للمالييــن حــول العالــم لتســليط الضــوء علــى
وحافـ ً
االختراعــات واالبتــكارات محليـاً وإقليميـاً ودوليـاً.
ـزواره مــن جميــع أنحــاء العالم
يتيــح هــذا الحــدث لـ ّ
المشــاركة فــي واحــدة مــن األحــداث التــي سيســطرها
التاريخ خالل أجواء احتفالية فريدة .وعملت «اتصاالت»
لجعــل موقــع الحــدث األســرع واألذكــى واألكثــر اتصــاالً
على وجه األرض ليســتمتع الزوار بتجربة رقمية سلســة
ومتطــورة وغامــرة من خالل شــبكة حديثــة وآمنة ذات
تغطية شاملة تم بناؤها خصيصاً لتلبية متطلبات إكسبو
 ٢٠٢٠دبــي وجميــع األجنحة المشــاركة والزوار.

كيف تساهم إمكانات اتصاالت الرقمية في تعزيز
االبتكار داخليًا وخارجياً؟

ينصــب تركيــز «اتصــاالت» علــى تمكيــن الخدمــات
الرقميــة الشــاملة مــن خــالل قيــادة الــذكاء االصطناعــي
واألتمتــة ،وتنشــيط تجربــة العمــالء الرقميــة مــع زيادة
استخدام الذكاء االصطناعي في تفاعالت العمالء وتطوير
القــدرات لدعــم عــروض القيمــة الجديدة.
وتعتبــر خدمــة العمالء أحد المجاالت التي ُتســتخدم
فيها تقنيات مثل التحدث وتحليالت الفيديو والروبوتات
في أتمتة المكاتب الخلفية لتعزيز رحلة العميل .يوجد
حاليــا العديــد من حاالت االســتخدام التي تــم تحديدها
ً
وهــي قيــد التنفيذ لجعــل هذه التجربــة الرقمية حقيقة
واقعية .هناك روبوتات تعمل على أتمتة عمليات الدعم
المكتبــي إلجــراء أكثــر مــن  ٨٠٠ألــف معاملــة شــهرياً.
حققــت أتمتــة العمليات الروبوتية كفاءة بنســبة  9٨في
المائــة وأتاحــت للموظفيــن التحول للمناهــج المبتكرة
والتواصــل مع العمــالء لتعزيز تجربتهم.
ـاال آخــر نــرى فيــه
تعــد تقنيــات البلــوك تشــين مجـ ً
إمكانــات هائلــة تســاعد في تقليــل الوســطاء والتكاليف
وزيــادة الســرعة والوصــول إلى الشــفافية وإمكانية تتبع
العمليــات التجارية .في اتصاالت ،نعمل بالفعل بنشــاط
مع الجهات الفاعلة في هذا المجال ،مثل القطاع المالي
الــذي ســيكون مــن أكبر المســتفيدين مــن التكنولوجيا.
واســتطعنا تحقيــق الشــراكة مــع المصــارف اإلمارتيــة
فــي إطــار علــى منصــة البلــوك تشــين “UAE Trade

رواد األعمال
كيف تساهم اتصاالت في دعم ّ
والمبتكرين في اإلمارات؟

ـزءا ال يتجــزأ مــن عملياتنــا
أصبــح االبتــكار اآلن جـ ً
ـرا أساسـ ًـيا فــي كل مــا نقــوم بــه داخــل وخــارج
وعنصـ ً
الشــركة .كان هنالك عوامل رئيســية دفعتنا إلى االبتكار
والريــادة فــي هــذا المجــال منهــا اعتمــاد «اتصــاالت»
المبكــر للتقنيــات وإبرام الشــراكات الصحيحة مــع قادة
التكنولوجيا ورواد األعمال وشراكاتنا الوثيقة مع الجهات
الحكوميــة والقطــاع الخاص.
وقــد أنشــأت «اتصاالت» مركز االبتــكار المفتوح في
دبــي وأبوظبــي كجــزء مــن برنامــج «المســتقبل اآلن»،
ليكــون نافــذة علــى المســتقبل لمشــاهدة وتجربــة كل
أســس االبتــكار وكيــف تقــوم «اتصــاالت ديجيتــال” في
قيــادة رحلــة التحــول الرقمــي .ويضــم المركــز مختبــر
للتعــاون وتصميم الحلول مع عمالء اتصــاالت ،باإلضافة
مخصــص لدعم الشــركات الصغيرة والناشــئة
إلــى قســم ّ
مــن شــركاء “اتصــاالت ديجيتــال” في مختلف األنشــطة
ضمــن إطــار البرنامــج المبتكر “المســتقبل اآلن”.
وقد افتتحت «اتصاالت» مركز االبتكار المفتوح األول
لهــا فــي دولــة اإلمــارات عــام  ٢٠١٧والذي نجــح بعرض
أفضــل الحلول المبتكرة وتعزيز مســيرة التحول الرقمي
مــن خــالل توفيــر أحــدث التقنيــات ،لتكــون اتصــاالت
المشــغل الوحيــد فــي اإلمــارات والمنطقــة الــذي ينجح
بافتتــاح مركــز االبتــكار األول مــن نوعــه متيحـ ًة لكافــة
الــزوار التعــرف علــى الحلول الرقميــة التي يتم تطبيقها
للتغلــب علــى مختلــف التحديــات بمــا يثــري معارفهــم
ـزز قيمــة األعمال.
حــول أحــدث التقنيــات التي ُتعـ ّ
ويتــم تخصيــص المركــز ليتالئــم مع زيــارة كل عميل

حاليا على االستثمار في فرقنا واستقطاب
نحن نركز ً
الكفــاءات لدعــم مســيرة التحــول الرقمــي في الشــركة،
وينصب التركيز أيضاً على تمكين القوى العاملة الحالية
لدينــا والبحــث عــن مجموعــات المهــارات المتخصصــة
مثــل علمــاء ومتخصصي البيانات ومهندســي البرمجيات
والخبــراء في مختلف القطاعــات والتخصصات.
ونهدف دائماً إلى مواصلة تأهيل وتدريب المواطنين
اإلماراتييــن علــى تقنيــات العصــر الجديــد مثــل الــذكاء
االصطناعــي ،والحلول الســحابية ،والبرمجيــات والبلوك
تشين ،واألمن السيبراني وغيرها من تقنيات االتصاالت
الحديثة.
وهنــاك خطط لتعزيــز التحول الداخلــي بالتزامن مع
زيادة التركيز نحو التحول الرقمي ،من خالل االســتثمار
فــي تطويــر القدرات الرقمية لموظفينا واالســتثمار أيضاً
فــي الجيــل القادم مــن المواهب داخل «اتصــاالت» من
خــالل مجموعــة واســعة مــن برامــج التدريــب والتأهيل
ضمن الشركة.
وتمتلــك «اتصــاالت» ســجل حافــل مــن االســتثمار
فــي القــادة اإلماراتييــن وقدمنــا العديــد من المبــادرات
لتأهيــل وتدريــب وبنــاء المهنييــن واإلدارييــن داخــل
الشــركة .وســاعدت هــذه المبــادرات المختلفــة فــي
زيــادة كفــاءة المواطنيــن لدينــا عبــر األقســام واإلدارات
ـاء علــى التخصــص فــي مجــاالت العمليــات واإلدارة
بنـ ً
المختلفــة ،كمــا اجتذبــت برامجنا الخريجيــن المؤهلين
والمهنييــن ذوي الخبــرة فــي اإلمــارات العربية المتحدة
لتلبيــة المتطلبــات المتزايــدة للشــركة.
تتطلــب المرحلــة الراهنة والمســتقبلية هــذه الرؤية
القيادية والقدرة والخبرة المهنية ،وهذا هو السبب في
االســتثمار فــي رأس المــال البشــري لدينا وإنشــاء قادتنا
ـد أفضل وهــو أمر ضــروري للمســاعدة في
مــن أجــل غـ ٍ
الحفــاظ علــى مكانتنا كمزود رائــد ومتكامل لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
ويعد برنامج الخريجين في الذكاء االصطناعي مبادرة
ُ
رائعة استقبلت الدفعة األولى من الخريجين اإلماراتيين
الموهوبيــن بعد عملية اختيار خالل الهاكاثون األول من
نوعــه وجعلتهــم يطرحــون حلــوالً مبتكرة لسلســلة من
التحديــات في رحلــة تطوير مثيرة ومميزة.
وعلــى مــر العقــود ،خطت اتصــاالت خطــوات كبيرة
في تدريب شــريحة واســعة من اإلماراتييــن الموهوبين
علــى مختلــف المهــارات العمليــة والعلميــة المتقدمــة
باإلضافــة إلــى الخبــرة العمليــة فــي التقنيــات الناشــئة،
ويســعدنا رؤيــة الخريجين الملهمين يطــورون مهاراتهم
في الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء والبيانات الضخمة
واألمن الســيبراني ودمجها مع مواقف الحياة الحقيقية.
وتشــرفت «اتصــاالت» بدورها المتأصــل في تدريب
وتأهيل المواطنين اإلماراتيين على مر العقود من خالل
أكاديميــة اتصــاالت والتي تأسســت منذ أكثر من عقدين
لتكــون أكبر ُمقدم لحلــول التدريب والتطوير من مصدر
ـزود خدماتهــا عبر صرح
واحــد في الشــرق األوســط ،وتـ ّ
تدريبــي شــامل يمتد بمســاحة أكثر مــن  ١.٢مليون متر
مربــع ،وعبر العديد من الشــركاء في مختلــف القارات،
حيــث تمكنــت األكاديميــة مــن تدريــب ما يقــارب ٣٠٠
ألف متدرب منهم  ٢٠٠ألف إماراتي منذ تأسيســها عبر
العديــد من الشــراكات مع الجهــات الحكومية والخاصة.
ســتواصل «اتصــاالت» احتضــان المواهــب الناشــئة فــي
مجــال التكنولوجيــا وغيرها ،وتدريب الجيــل القادم من
قــادة التكنولوجيــا مــن مواطني دولــة اإلمــارات العربية
المتحــدة كجــزء من جهودها المســتمرة لالســتثمار في
الكــوادر الوطنيــة ودعــم مســيرتهم المهنية كمــا تتطلع
«اتصاالت» إلى مســاهمة الشــباب اإلماراتيين الواعدين
فــي بناء مســتقبل مشــرق ودفــع عجلة التحــول الرقمي
في كافة القطاعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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اﻗﺘﺼﺎد
جزيرة ياس ومرافقها الترفيهية تحصد  7خالل لقاء الزيودي مع وفد تجاري تركي على هامش «إكسبو »2020

من جوائز السفر العالمية 2021
أعلنــت شــركة «ميــرال» أمــس عــن تكريمهــا
فــي «جوائــز الســفر العالميــة  »٢٠٢١المرموقــة
بحصــول جزيــرة يــاس ومدنهــا ومرافقهــا الترفيهية
علــى ســبعة جوائــز ضمــن عــدة فئــات.
وتأكيــداً علــى مكانتهــا كوجهــة رائــدة في قطاع
الترفيــه واالســتجمام العالمي ،وللعــام الثالث على
التوالي ،حصلت جزيرة ياس على جائزة «مشروع
التطويــر الســياحي الرائــد فــي الشــرق األوســط
للعام .”٢٠٢١
كمــا تــم تكريــم العديــد مــن المــدن والمرافــق
الترفيهيــة عالميــة المســتوى فــي جزيــرة يــاس،
مــن بينهــا مدينــة «عالــم فيــراري أبوظبــي» ،التــي
حصلــت علــى جائــزة «المدينــة الترفيهيــة الرائدة
في الشــرق األوســط  »٢٠٢١والتي تحتضن العديد
مــن المناطــق الترفيهيــة المخصصــة للعائــالت
واألفعوانيــات الحائــزة علــى جوائــز.
ومــرة أخرى ،حصلت «ياس ووتروورلد” مدينة
األلعــاب المائيــة اإلماراتيــة المســتوحاة مــن تراث
الغــوص وصيد اللؤلؤ ،على جائــزة “مدينة األلعاب
المائيــة الرائــدة فــي الشــرق األوســط  .”٢٠٢١في
حيــن تــم تكريــم “عالــم وارنــر بــراذرز أبوظبــي»
أكبــر مدينــة ترفيهيــة مغلقــة فــي العالــم علــى
جائــزة «الوجهــة الســياحية الرائــدة فــي الشــرق
األوســط  »٢٠٢١وذلــك للعام الثالــث على التوالي.
كما حصلت مرة أخرى تجربة «كاليم أبوظبي»
 التــي حطمــت العديــد مــن األرقام القياســية عبرأكبــر غرفــة طيــران داخليــة فــي العالــم وأطــول
جــدار تســلق داخلــي فــي المنطقــة  -علــى جائزة
«وجهــة المغامــرات الســياحية الرائدة في الشــرق
األوســط لعام .”٢٠٢١
وقــال محمد عبد اهلل الزعابي ،الرئيس التنفيذي
لشــركة ميــرال“ :يعــد عــام  ٢٠٢١محطــة فارقــة

ومناســبة مهمــة فــي تاريــخ ومســيرة اتحادنــا فــي
دولــة اإلمــارات  ،حيث نحتفل هــذا العام باليوبيل
الذهبــي لقيــام اتحــاد اإلمــارات وكذلــك افتتــاح
إكســبو  ٢٠٢٠دبــي ،الــذي يقــدم للدولــة فرصــة
للترحيــب بالمزيــد مــن الــزوار مــن حــول العالــم.
ونحــن فخورون بحصــول مرافقنا ومدننــا وتجاربنا
فــي “جزيــرة يــاس” التــي تســتقبل الــزوار مــن
جميــع أنحــاء العالــم على هذه الجوائــز المرموقة.
وســنواصل تقديــم تجــارب ال ُتنســى لزوارنــا عبــر
جميــع المرافــق الترفيهيــة فــي جزيــرة يــاس ،بمــا
يعــزز مكانتهــا كوجهــة إقليميــة وعالميــة رائــدة
للترفيــه واالســتجمام واألعمــال”.
وعلــى مــدار األعوام العشــرة الماضيــة ،نجحت
«ميــرال” في تحقيق رؤيتها وتعزيز مكانة “جزيرة
يــاس” كواحــدة مــن أفضــل الوجهــات الســياحية
العالميــة ،والتــي تضــم اليــوم مجموعــة فريــدة
مــن مرافــق الضيافــة والمــدن الترفيهيــة وتجــارب
المغامــرات التــي حطمــت األرقــام القياســية والتي
تــم افتتاحهــا ألول مــرة علــى المســتوى العالمــي
مثــل “عالــم فيراري أبوظبي» و»يــاس ووتروورلد”
و”عالــم وارنر بــراذرز أبوظبي» ووجهة المغامرات
«كاليــم أبوظبي”.
كمــا تم اإلعــالن مؤخرا عن موعــد افتتاح فندق
«وارنــر بــراذرز أبوظبي» بــإدارة «هيلتون” ضمن
محفظــة “كيوريــو كوليكشــن” ،والــذي ســيبدأ فــي
اســتقبال ضيوفه يــوم  ١١نوفمبر .٢٠٢١
وترتكــز «جوائــز الســفر العالميــة» علــى آراء
الجمهــور ،حيــث يتــم اختــار أفضــل الوجهــات بناء
علــى تصويــت عــام .وقد تم تأســيس هــذه الجوائز
العالميــة فــي عــام  ١99٣لالحتفــاء بالتميــز فــي
قطــاع الســياحة ،وتكريــم الوجهــات التــي تنجــح
فــي وضــع المعيــار األعلــى للجــودة والتميــز.وام

اإلمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون االقتصادي
التقــى معالــي الدكتــور ثانــي بــن
أحمــد الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة
الخارجيــة  ،وفــدا تجاريــا تركيــا ،على
هامــش فعاليات معرض إكســبو ٢٠٢٠
دبــي ،وبحثــا ســبل تعزيــز التعــاون
االقتصــادي وتطويــر أطــره فــي كافــة
المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك
لدعم األجندات التنموية التي يقودها
البلديــن وتحقيق المصالح المشــتركة.
جــاء ذلــك بحضــور ســعادة جمعــة
الكيــت ،وكيــل الــوزارة المســاعد
لقطــاع التجــارة الدوليــة فــي وزارة
االقتصــاد ،وســعادة حميــد بــن محمد
بــن ســالم ،األميــن العام التحــاد غرف
التجارة والصناعة ،وحســين سجواني،
رئيــس مجلــس إدارة شــركة دامــاك
العقاريــة ،رئيــس الجانــب اإلماراتــي
لمجلــس األعمــال اإلماراتــي التركــي،
وتوفيــق أوز ،رئيــس الجانــب التركــي
لمجلــس األعمــال اإلماراتــي التركــي،
رئيــس الوفــد ،إلــى جانــب عــدد مــن
المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع
الخــاص والشــركات االســتثمارية مــن
البلديــن.
وبحــث الجانبــان خــالل اللقــاء
خطــط تنويع الفــرص االقتصادية ذات
االهتمــام المشــترك ،وتم االتفاق على
خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري
واالســتثماري والتعــاون علــى الصعيــد
االقتصــادي بيــن البلديــن ،كمــا بحثــا
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التحديات االقتصادية وسبل معالجتها،
وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات
جديدة للتعاون من الجانب االقتصادي
واالستثماري.
وأطلــع معالــي الدكتــور ثانــي
الزيــودي ،الوفــد التركــي ،علــى أبــرز
التطــورات التــي شــهدتها البيئــة
االقتصاديــة في دولة اإلمارات في ظل
اإلعالن عن مشاريع الخمسين وإطالق
حزمــة مبــادرات اســتراتيجية ونوعيــة
تعــزز التحــول نحــو نمــوذج اقتصادي
جديــد أكثــر مرونــة واســتدامة وتفتح

آفــاق أوســع للشــراكات االســتثمارية
والتجارية ،واستعرض التحديثات التي
شــهدتها التشــريعات االقتصاديــة فــي
الدولة ،وال ســيما تحرير االستثمار من
خالل السماح بالتملك األجنبي الكامل
للمشاريع والشركات بنسبة  %١٠٠في
كافة األنشــطة والقطاعــات االقتصادية
باســتثناء أنشــطة محــدودة ذات أثــر
استراتيجي بالنسبة للدولة ،األمر الذي
يعــزز فــرص المســتثمرين والشــركات
الســورية الراغبة في تأســيس وتوسيع
أعمالهــا فــي دولــة اإلمــارات .وأشــار

معاليــه إلــى أهميــة تكثيــف التعــاون
لصياغة خطط مختلفة للشــراكة خالل
المرحلــة المقبلــة ،وتطويــر آليــات
وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعاون
التجــاري واالســتثماري بيــن البلديــن،
وتحديــد قطاعــات وفــرص جديــدة
تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين
الجانبين ،داعيا مجتمع األعمال التركي
إلــى تعزيــز االســتفادة مــن فعاليــات
معــرض إكســبو  ،٢٠٢٠والتعــرف عــن
قــرب على الفرص التــي توفرها البيئة
االقتصاديــة فــي الدولــة .وام

مريم السويدي تبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية «غرفة أبوظبي» تبحث مع سفير الجزائر آفاق التعاون االقتصادي واالستثماري
تطوير العالقات الثنائية وقضايا التنمية المستدامة
أبوظبي  -الوطن

بحثــت ســعادة الدكتــورة مريــم بطــي
الســويدي الرئيــس التنفيــذي لهيئــة األوراق
الماليــة والســلع مــع الدكتور محمــد عمران
رئيــس هيئــة الرقابــة الماليــة بمصــر خــالل
اللقــاء الذي دار بينهما في مقر الهيئة بدبي
ســبل تعزيــز التعاون المتبادل بيــن الهيئتين
والتطويــر المســتمر لآلليــات التنظيميــة
لألنشــطة الماليــة غيــر المصرفيــة وتبــادل
المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين.
وعقب المقابلة أشادت د .مريم السويدي
بالعالقات الثنائية بين الهيئتين ونوهت إلى
أن «االجتمــاع ناقــش عــدة موضوعــات في
القطــاع المالي تتعلق بتنظيم وتنمية ســوق
رأس المــال ،ومراقبــة حســن قيــام الســوق
بــأداء وظائفــه ،وقــد شــملت المناقشــات
موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية
المســتدامة األخــرى ،وتعزيــز التــوازن بيــن
الجنســين ،وتطويــر واســتحداث منتجــات
وخدمات مالية غير مصرفية تالئم وتناســب
احتياجــات الفئــات المختلفــة مــن العمــالء،
وتطوير إجراءات الترخيص بمزاولة األنشطة
الخاصة باألوراق المالية ،وإجراءات التفتيش
والرقابــة عليهــا وعلــى الشــركات المدرجة،
وتوفيــر ونشــر المعلومــات ونشــر الثقافــة
والتوعيــة الماليــة واالســتثمارية ،وحمايــة
حقــوق المتعامليــن فــي أســواق األوراق
الماليــة» .وأضافــت ســعادتها « :خلصــت
المناقشــات إلــى أهميــة تضميــن مذكــرة
التفاهــم المخطــط توقيعهــا بيــن الجهتيــن
كل مــا مــن شــأنه دعــم التعــاون بينهمــا في
الموضوعات الســابق ذكرها ..بما يسهم في
تطوير وســائل ونظم الرقابة لدى كل منهما
ورفــع كفاءتهمــا والنهــوض باختصاصاتهمــا
وفقــا ألفضــل الممارســات الدولية”.
مــن جانبــه توجــه د .محمــد عمــران
بالتهنئة لسعادة د .مريم السويدي باعتبارها
أول ســيدة تتولــى منصــب الرئيس التنفيذي
لهيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات

وأول ســيدة تشــغل هــذا المنصــب علــى
مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
وأوضح أن «العام  ٢٠٢٠شــهد تركيز هيئة
الرقابــة الماليــة فــي مصر على «االســتدامة
والمــرأة» بهــدف دعــم اســتمرارية االتجــاه
نحــو تمكين المــرأة ،وتعزيز المســاواة بين
الذكــور واإلنــاث وحظر التمييز على أســاس
الجنــس بيــن المتعامليــن ،وتحقيــق العــدل
والمســاواة واإلنصــاف بيــن الجنســين فــي
جميــع مراحــل التعامل”.
جــاءت الزيــارة علــى هامش مشــاركة د.
محمــد عمران في فعاليات مؤتمر المصرف
المركــزي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة
المنعقــد فــي دبــي تحــت عنوان «مســتقبل
النظام المالي» األســبوع الماضي ،بمشــاركة
ممثلــي كبــرى المؤسســات الماليــة العالمية
وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم
المختلفــة واألكاديمييــن ،وخبــراء الصناعــة
الماليــة ،لمناقشــة القضايــا الرئيســية التــي
تواجــه التمويــل الحديــث فــي مرحلــة مــا
بعــد جائحــة كورونــا ،وذلــك علــى هامــش

فعاليــات معرض «إكســبو .”٢٠٢
مث َل نقلة
ويشــار إلى أن العــام  ٢٠٠٠قد َّ
نوعيــة فــي مســيرة قطــاع األوراق الماليــة
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ فقــد
أصــدر المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان ..القانــون االتحــادي
رقــم ( )٤لســنة  ٢٠٠٠بشــأن تأســيس هيئــة
األوراق الماليــة والســلع ،و تتولــى الهيئــة
العمل بشــكل مســتمر على النهوض بســوق
األوراق المالية وســوق الســلع على الصعيد
التشريعي والرقابي والتنظيمي ،وذلك وفق
أســس علميــة ومهنية تتبنى أفضــل المعايير
العالميــة فــي هــذا المجــال.
وقــد شــرعت الهيئــة بمجــرد تأسيســها
فــي ترخيــص األســواق الماليــة وتنظيمهــا،
وترســيخ مكانتهــا الرائــدة محلي ـاً وإقليمي ـاً
وعالمياً ،وتتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية
واالســتقالل المالــي واإلداري وتتمتــع بكافة
الصالحيــات الرقابية واإلشــرافيه والتنفيذية
الالزمــة لممارســة مهامهــا وف ًقــا ألحــكام
ـذا لــه.
القانــون واألنظمــة الصــادرة تنفيـ ً

بحــث ســعادة عبــداهلل
محمــد المزروعــي رئيــس
مجلــس إدارة غرفــة
تجــارة وصناعــة أبوظبــي؛
مــع ســعادة عبــد الكريــم
طواهرية ســفير الجمهورية
الجزائريــة الديمقراطيــة
الشــعبية لــدى الدولــة،
آفــاق التعــاون الثنائــي
فــي مختلــف المجــاالت
االقتصاديــة واالســتثمارية
ذات االهتمــام المشــترك،
والنهــوض بحركــة التبــادل
التجــاري وتبــادل الخبــرات
االقتصاديــة بمــا يرتقــي
بتطلعات البلدين والشعبين
الشــقيقين.
جــاء ذلــك خــالل زيــارة
الســفير الجزائــري لمقــر
الغرفة والوفد الدبلوماســي
المرافق له ،بحضور سعادة
محمــد هالل المهيري مدير
عــام الغرفة.
رحــب المزروعــي
وقــد ّ
بالســفير الجزائــري لــدى
زيارتــه الغرفــة ،مثنيــاً
علــى متانــة العالقــات
الثنائيــة األخويــة التــي
تربــط البلديــن والشــعبين
الشــقيقين ،ومنوهــاً إلــى
ضــرورة تظافــر الجهــود
المشــتركة خــالل الفتــرة
المقبلــة للســير بالعالقــات
االقتصاديــة
الثنائيــة
نحــو مســتويات أمثــل
مــن التبــادالت التجاريــة
والتدفقات االستثمارية بين
الجانبيــن ،بما يعكس حجم
إمكاناتهمــا االقتصاديــة،

خاصــة وأن إمــارة أبوظبــي
تعتبــر إحدى أهم الوجهات
االقتصادية الجاذبة لألموال
واالستثمارات على مستوى
العالم ،فضالً عن االستفادة
مــن الحجــم الكبير للســوق
والموقــع
الجزائريــة
للجزائــر
االســتراتيجي
كبوابــة للســوقين األوروبي
واألفريقــي.
وجــه المزروعــي؛
كمــا ّ
الشــكر والتقديــر للســفير
الجزائــري بمناســبة انتهــاء
فتــرة عملــه ســفيراً لبــالده
لــدى دولــة اإلمــارات،
مثمنـاً الجهــود التــي بذلهــا
طــوال فتــرة عملــه وما نتج
عنهــا مــن توطيــد العالقات
االقتصادية بين البلدين في
مختلــف المجــاالت ،آمــالً
للســفير التوفيــق والنجــاح
فــي مهــام عملــه الجديــدة.
ثمن الســفير
مــن جانبهّ ،

الجزائــري حفــاو ًة وحســن
االســتقبال ،معربــاً عــن
تطلّع بالده لتوثيق مجاالت
التعاون االقتصادي مع دولة
اإلمارات ،واستكشاف فرص
التعــاون وتعظيــم الفــرص
االســتثمارية فــي العديــد
مــن المجــاالت .موضحــاً
اهتمام بــالده بالتركيز على
قطاعات الزراعة الصحراوية
والصحــة ،واالســتفادة مــن
خبــرة دولــة اإلمــارات
الرائــدة لالرتقــاء بــاألداء
الحكومــي.
كمــا اســتعرض طواهرية
قانــون االســتثمار الجديــد
فــي الجزائــر والــذي يعتمد
على التنويع االقتصادي بما
يشــمل عدداً من القطاعات
االستراتيجية ،مثل صناعات
الطاقة والصناعات الدوائية،
الفتــاً إلــى أن مخطــط
العمــل الجديــد يهــدف إلى

إنعــاش االقتصــاد الوطنــي
الجزائــري وكســب ثقــة
المســتثمر ،عــالو ًة علــى
تشــجيع إقامــة شــراكات
فاعلــة بيــن القطاعين العام
والخاص لتنفيذ مشــروعات
كبرى .داعيـاً غرفة أبوظبي
بهــذا الصــدد لتشــكيل وفد
تجــاري لزيــارة الجزائر بعد
انتهــاء إكســبو دبــي إلطالع
المســتثمرين اإلماراتييــن
علــى الفــرص الســانحة.
كمــا أشــاد الســفير
الجزائــري بمــا لقيــه مــن
تعــاون طــوال فتــرة عملــه
فــي اإلمــارات؛ الســيما
التعــاون الوطيــد مــع غرفة
أبوظبــي ،وهــو مــا ســاهم
فــي تعزيــز العمــل الثنائــي
المشــترك بيــن البلديــن،
راجيــاً لدولــة اإلمــارات
حكومــة وشــعباً المزيد من
التقــدم واالزدهــار.

«كهرباء ومياه دبي» تستعرض مبادراتها الرقمية المبتكرة خالل «جيتكس» «الظاهرة القابضة» تفتتح  5مصانع جديدة لكبس وتجفيف األعالف في صربيا رومانيا وبلغاريا
تســتعرض هيئــة كهرباء ومياه دبي خالل
مشاركتها في الدورة الـ  ٤١ألسبوع جيتكس
للتقنية باقة من كبرى مشــاريعها ومبادراتها
الرقمية المبتكرة ومشــاريع «ديوا الرقمية»
الــذراع الرقمــي للهيئة ومشــاريع الشــركات
التابعة للهيئة.
وأوضــح معالــي ســعيد محمــد الطايــر
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي ان الهيئــة تســتعرض
خالل أسبوع جيتكس للتقنية أبرز مشاريعها
وخدماتهــا الرقميــة المبتكــرة التــي جعلــت
مــن الهيئــة مرجعــاً عالميــاً فــي تطويــر
وتطبيــق أعلــى معاييــر وممارســات التميــز
فــي جميــع أنشــطتها وعملياتهــا التشــغيلية
لتخطي توقعات المعنيين وتعزيز ســعادتهم
عــالوة علــى دعــم االســتدامة والحفاظ على
البيئــة والمــوارد الطبيعيــة.
وأضــاف تســتقي الهيئــة رؤيتهــا مــن
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه
اهلل لتطويــر خدمــات حكومــة دبــي لتطبــق
اليــوم ما ســتطبقه مدن العالــم األخرى بعد
 ١٠ســنوات انســجاماً مــع أهــداف مئويــة
اإلمــارات  ٢٠٧١لجعل دولة اإلمارات أفضل
دولــة فــي العالم .وأســهمت البنيــة التحتية
الرقميــة المتطــورة للهيئة والتــي تعد جزءاً
مــن خارطــة التحــول الرقمــي فــي حصــد
الهيئــة لجوائــز محلية وعالميــة مرموقة من

أهمهــا جائــزة الشــيخ خليفــة لالمتيــاز فــي
فئــة النخبــة المتميــزة .كمــا حصلــت الهيئة
على ختم  %١٠٠/الورقية /من مؤسسة دبي
الرقميــة تقديــراً لنجاحهــا فــي االنتهــاء مــن
التحــول الرقمــي لجميع عملياتهــا وخدماتها
بنســبة  .%١٠٠وتوفر الهيئــة جميع خدماتها
عبــر موقعهــا اإللكترونــي وتطبيقهــا الذكي.
وانتهــت الهيئــة من التكامــل الرقمي مع
أكثــر مــن  ٣٠جهــة ووصل عــدد المعامالت
الذكيــة التــي تــم إنجازهــا منــذ  ٢٠١٧حتــى
نهاية سبتمبر  ٢٠٢١قرابة  ٤١مليون معاملة،
وبلغت نســبة التبنــي الذكي لخدمات الهيئة
 %9٨.9٢فــي الربع الثالــث من عام .٢٠٢١
و تقدم مشــاريع «ديــوا الرقمية» الذراع
الرقمــي للهيئــة «تجربــة المدينــة الذكيــة»

وهــي تجربــة رباعية األبعاد ستســمح لزوار
معرض جيتكس  ٢٠٢١اختبار تقنيات المدينة
الذكية الرقمية المتعددة .وكذلك تستعرض
الشــركات التابعــة للهيئة مجموعــة من أبرز
خدماتها ومنها «الخدمات المدارة والمهنية»
التي يقدمها مركز البيانات للحلول المتكاملة
/مورو /حيث تتضمن أحدث خدمات تطوير
وإدارة البنــى التحتيــة التقنيــة؛ و»خدمــات
األمــن الســيبراني» التــي تعمــل علــى رصــد
واعتــراض الهجمــات اإللكترونية باســتخدام
أحــدث أنظمــة األمــن الرقمــي علــى مــدار
الســاعة؛ و»خدمات مورو السحابية» المرنة
واآلمنة التي تقدم خدمات سحابية متعددة
علــى منصــة واحــدة متوافقــة مــع أعلــى
معاييــر اتفاقيات مســتوى الخدمة .وام

«إمباور برشا هايتس» تحـرز ذهبـية المبـاني الخضراء
أحــرزت مؤسســة اإلمــارات ألنظمــة
التبريــد المركــزي «إمبــاور» مــزود
لخدمــات تبريــد المناطــق فــي العالــم..
شهادة التصنيف الذهبي الخاص بالمباني
الخضــراء وفــق مقيــاس «الريــادة فــي
الطاقــة والتصميــم البيئــي “”LEED
مــن المجلــس األمريكي لألبنيــة الخضراء
لمحطــة منطقــة «برشــا هايتــس» لتبريد
المناطــق.
وتعــد «الذهبيــة» الجديــدة واحــدة
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مــن الشــهادات التــي نالتهــا المؤسســة
عــن ريادتهــا في تطبيــق معاييــر المباني
الخضــراء فــي العديــد مــن محطاتهــا
ومســتودعاتها في مختلــف مناطق دبي.
وجــرى تشــييد المحطــة فــي ٢٠١٨
بقيمــة  ١69مليــون درهــم؛ وباشــرت
الخدمــة فــي  ٢٠١9بطاقــة إجماليــة
تصــل إلــى  ٣١.٢٥٠طــن تبريــد حيث تم
تصميمهــا وفقـاً ألعلى المعاييــر العالمية
في إنشــاء وتصميــم المبانــي؛ إضافة الى

مراعاة معايير األبنية الخضراء والتطورات
العمرانيــة الحديثــة فــي إمــارة دبــي.
وتعد التقنيات الحديثة العمود الفقري
لعمل تلــك المحطة إذ تعمل بتكنولوجيا
تخزيــن الطاقــة الحراريــة “ ”TESالتــي
تســاعد فــي تخفيــف العبء على شــبكة
الكهربــاء خــالل ســاعات الــذروة كمــا
تســتخدم مياه الصــرف المعالجة “”TSE
فــي عملياتهــا؛ للحفــاظ علــى المــوارد
الطبيعيةوحمايــة البيئــة والمناخ..وام

أعلنــت شــركة « الظاهــرة القابضــة
«  -التــي تتخــذ مــن إمــارة أبوظبــي
مقــرا لهــا وتعــد واحــدة مــن أكبــر
الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي
المجــال الزراعي  -عن افتتاح  ٥مصانع
جديــدة لكبــس وتجفيــف األعــالف في
كل مــن صربيــا ورومانيــا وبلغاريــا .
يأتــي اإلفتتــاح فــي إطــار مواصلــة
الشــركة لتحقيــق خططهــا بالتوســع
العالمــي وذلك بزيــادة الرقعة الزراعية
واالنتشــار في التواجــد الجغرافي حول
العالــم مــن أجــل تنويع مصــادر اإلنتاج
و التوريــد بهــدف تقليــل المخاطــر
اللوجســتية ومواجهــة التغيــر المناخي.
وقــال ســعادة خديم عبــداهلل الدرعي

الشــريك المؤســس والعضــو المنتــدب
لشــركة « الظاهــرة القابضــة « إن
الشــركة تعد من أكبر منتجي ومصدري
األعــالف فــي أوروبــا الشــرقية ودول
البلقــان و تتكون المصانع الخمســة من
 ١٢خــط إنتــاج بطاقــة تصــل الــي ٥٠٠
ألــف طــن ســنويا مــن البرســيم وأكثــر
مــن  ١٥صنفــا مــن األعــالف والحبــوب
المركــزة وباســتثمارات تفــوق الـــ ٥٠٠
مليــون درهــم لتصبــح أكبــر شــركة
فــي أوروبــا الشــرقية ودول البلقــان
فــي مجــال إنتــاج وتصديــر البرســيم
واألعــالف الخضــراء إلــى العالــم.
وأشــار إلــى أن الشــركة كانــت قــد
أضافــت زراعــة  ١١ألــف هكتــار مــن

البرســيم مؤخراً ضمــن مزارعها الواقعة
فــي جزيرة برايــال في رومانيــا والبالغة
 ٥6ألــف هكتــار باإلضافــة إلــى إنشــاء
ميناء نهري لشــحن الحاويات إلى ميناء
كوتستنســا مباشــرة من مزارعها وإنشاء
مخــازن جديــدة بطاقــة إنتاجيــة تصــل
إلــى  6٠ألــف طــن مــن األعــالف .
وأضــاف الدرعــي أنه تــم افتتاح أول
مصنــع لكبــس وتجفيــف األعــالف فــي
جمهوريــة صربيــا بطاقــة إنتاجيــة تصل
إلــى  ١٢٠ألــف طــن لتصديــر البرســيم
والســيالج والقش واألعالف المضغوطة
وبطاقة تخزينية تصل إلى  ٢٠ألف طن
وذلــك ضمــن مشــروع شــركة الظاهــرة
البالــغ مســاحته  ٢٣ألــف هكتار .وام

مليــار درهــم تصــرفــات العقــارات فـــي دبــي
بلغــت التصرفــات العقاريــة فــي دائــرة
االراضــي واالمــالك فــي دبــي أكثــر مــن ١
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس
تســجيل  ٢9٠مبايعــة بقيمــة  66٢.٤٢مليــون
درهــم ،منهــا  ٤٠مبايعــة لألراضــي بقيمــة
 ٢٠9.٤٥مليــون درهم و ٢٥٠مبايعة للشــقق
والفلــل بقيمــة  ٤٥٢.9٧مليــون درهــم.
وقد جــاءت أهم مبايعات األراضي بقيمة
 ٤٤مليون درهم في منطقة القصيص األولى
تليهــا مبايعــة بقيمــة  ٣١مليــون درهــم فــي
منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد
تليهــا مبايعــة بقيمــة  ١٧مليــون درهــم فــي
منطقــة نــد حصة.
وقــد تصــدرت منطقــة الحبيــة الرابعــة
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ
ســجلت  ١٨مبايعــة بقيمــة  ٨٥مليــون درهم
وتلتهــا منطقــة نــد الشــبا الثالثة بتســجيلها ٥
مبايعــة بقيمــة  ١٥مليــون درهــم وثالثــة في
مدينــة المطــار بتســجيلها  ٥مبايعــة بقيمــة
 ٤مليــون درهــم.
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق
والفلــل فقــد جاءت مبايعــة بقيمة  ٣٣مليون
درهــم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات
تلتهــا مبايعــة بقيمــة  ٢٣مليــون درهــم فــي

منطقــة معيصــم األول وأخيــراً مبايعة بقيمة
 ١٤مليــون درهــم فــي منطقة مرســى دبي.
وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد
بــن راشــد المناطــق من حيث عــدد مبايعات
الشــقق والفلــل إذ ســجلت  ٥٠مبايعة بقيمة
 6٠مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة الخليــج
التجاري بتسجيلها  ٢٢مبايعة بقيمة  ٣٠مليون
درهــم وثالثة في مرســى دبي بتســجيلها ١9
مبايعــة بقيمــة  ٥٢مليون درهم.
وســجلت الرهونــات قيمة قدرها ٣٤٣.٢٢

مليــون درهــم منهــا  ١٤رهونــات أراضــي
بقيمــة  ٢٢٢.٥مليــون درهــم و ٥٤رهونــات
فلــل وشــقق بقيمــة  ١٢٠.٧٢مليــون درهــم،
وكان أهمها بمنطقة مرســى دبي بقيمة ٢٠٨
مليــون درهــم وأخرى فــي منطقــة القصيص
الثانيــة بقيمة  ٢٣مليون درهم .وأما الهبات
فقــد شــهدت تســجيل  ١٠هبــة بقيمة ١٧.٤٨
مليــون درهــم كان أهمهــا بمنطقــة الحمرية
بقيمــة  6مليــون درهــم وأخــرى فــي منطقة
بــرج خليفــة بقيمــة  ٤مليون درهــم .وام

المخرجة جين كامبيون تفوز بجائزة «لوميير»
فازت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة «لوميير» الســينمائية
فــي مدينــة ليــون الفرنســية ،مهــد انطــاق الفن الســابع على يــد مخترعيه
األخوين لوميير.
وقالــت كامبيــون إثــر تســلمها الجائــزة التي يصفهــا المروجون لهــا بأنها
بمثابــة «نوبــل الســينما» ،إن المجــيء إلــى المدينــة الواقعــة فــي وســط
فرنســا الشــرقي ،فيهــا تــم اختــراع األفــام علــى يــد األخويــن لومييــر».
بعــد ســنوات طويلــة مــن الغيــاب ،قدمــت الســينمائية البالغــة  6٧عامـاً
هــذه الســنة فيلمهــا الطويــل الســابع بعنــوان «ذي بــاور أوف ذي دوغ»
الــذي أنتجتــه منصــة نتفليكــس األمريكيــة ونالــت عنه جائزة أفضــل إخراج
فــي مهرجــان البندقية الســينمائي.
وقــد ســمح هــذا المهرجــان الفرنســي الــذي انطلــق الســبت الفائــت،
لعشــاق الســينما بمشــاهدة أو إعــادة مشــاهدة أفــام المخرجــة الســتة
األخــرى ،بينهــا «ذي بيانــو» الــذي نالــت عنــه كامبيــون جائــزة الســعفة
الذهبيــة بمهرجــان كان الســينمائي ســنة  ،١99٣ثــم جائــزة أوســكار أفضل
ســيناريو.وكاالت

يسر جريدة «

» أن تتواصل مع قرائها الكرام على العناوين التالية:

قسم المحليات
القسم السياسي
القسم االقتصادي
القسم الرياضي

localdept@al-watan.ae
political@al-watan.ae
econmic@al-watan.ae
sport@al-watan.ae

إقامة حفل غولدن غلوب رغم انسحاب «إن بي سي» من تغطية الحدث

قالــت جمعية هوليــود للصحافــة األجنبية ،التي
تنظــم الحفــل الســنوي لجوائــز غولــدن غلــوب،
الجمعــة الماضــي إنهــا ســتقدم هــذه الجوائــز فــي
ينايــر علــى الرغــم مــن قــرار شــبكة «إن بي ســي»
التلفزيونيــة فــي مايــو بعــدم بــث العــرض.
وكانــت الجمعية قد تعرضت النتقادات بســبب

عــدم وجــود تنــوع عرقــي فــي أعضائهــا ممــا دفــع
شــبكة «إن بــي ســي» إلى إلغــاء البــث التلفزيوني
لغولــدن غلــوب الــذي تســتضيفه الجمعيــة .كمــا
واجــه أعضــاء فــي الجمعيــة اتهامــات بــاإلدالء
بتصريحات عنصرية وطلب خدمات من المشــاهير
واالستوديوهات.وكاالت

localdept@al-watan.ae

العدد ( )٣٥٧٠االثنين  ١١ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ١٨أكتوبر ٢٠٢١م

تطور شهدته الثعابين بعد القضاء على
الديناصورات قبل  66مليون عام

مثل األصابع ...لكل شخص
«بصمة دماغ»

ُيعرف على نطاق واسع أن زوال الديناصورات أدى
إلى تنوع ملحوظ في الثدييات والطيور على األرض
قبل  66مليون سنة.
ولكن دراسة جديدة وجدت أن الثعابين شهدت أيضا
طفرة مذهلة مماثلة من التطور ،حيث وسعت نظامها
الغذائي من الحشرات والسحالي ليشمل األسماك والطيور
والثدييات الصغيرة المتوفرة حديثا.
وأدى هذا التغيير السريع إلى ما يقرب من ٤٠٠٠
نوع نراها اليوم ،وفقا لباحثين من جامعة كاليفورنيا
وجامعة ميشيغان.
ولفهم كيفية حدوث هذا التطور بشكل أفضل ،درس
الخبراء النظم الغذائية لـ  ٨٨٢نوعا من الثعابين الحية
واستخدموا نماذج رياضية إلعادة بناء كيف تغيرت
عادات األكل ألسافها ،وتنوعت بعد اصطدام كويكب
عماق باألرض.
ووجدوا أن أحدث سلف مشترك للثعابين الحية كان
آكا للحشرات  -يأكل الحشرات والديدان فقط  -ولكن
بعد انقراض العصر الطباشيري والباليوجيني ،توسعت
وجبات الثعابين بسرعة لتشمل مجموعات الفقاريات التي
كانت مزدهرة أيضا في أعقاب انقراض الديناصورات.
وقال المعد الرئيسي مايكل غروندلر ،من جامعة
كاليفورنيا« :يبدو أن الكثير من التنوع البيئي المذهل
في الثعابين ناتج عن االنفجارات التطورية الناتجة عن
الفرصة البيئية ،ووجدنا انفجارا كبيرا في التنوع الغذائي
للثعابين بعد انقراض الديناصورات  -كانت األنواع
تتطور بسرعة وتكتسب القدرة على أكل أنواع جديدة
من الفرائس» .وكاالت

مثل األصابع التي تختلف بصماتها بين األفراد ،توصل
باحثون سويسريون إلى أن لكل شخص بصمة دماغية
تبدأ في الظهور بعد نحو  ١٠٠ثانية ،من بدء قياس
نشاط دماغ شخص ما ،سواء إذا كان في وضع راحة،
أو يؤدي بعض المهام.
والروابط بين المناطق المختلفة بالدماغ ،تعرف
باسم «الشبكات العصبية» ،ومن أجل اكتساب نظرة
ثاقبة حول كيفية عملها ،يستخدم العلماء فحوصات
التصوير بالرنين المغناطيسي التي تقوم بعملية مسح
لنشاط الدماغ خال فترة زمنية معينة أثناء الراحة أو
أداء بعض المهام ،ثم يتم معالجة عمليات المسح إلنشاء
رسوم بيانية ،ممثلة في شكل مصفوفات ملونة ،تلخص
نشاط دماغ الشخص المعني.
وقبل بضع سنوات ،وجد علماء األعصاب في جامعة
ييل األميركية ،الذين يدرسون هذه الشبكات العصبية،
أن لكل واحد منا بصمة دماغية فريدة ،فعن طريق
مقارنة الرسوم البيانية الناتجة عن فحوصات التصوير
بالرنين المغناطيسي لنفس الشخص ،التي يفصلها عن
بعضها البعض بضعة أيام ،تمكنوا من مطابقة عمليات
المسح بشكل دقيق بنسبة  9٥في المائة وبعبارة أخرى
بناء على بصمة الدماغ.
تمكنوا من تحديد الشخص بدقة ً
وخال الدراسة الجديدة ،التي نشرت أول من أمس
في دورية «ساينس أدفانسيس» ،أراد فريق بحثي يرأسه
إنريكو أميكو ،من قسم األشعة والمعلوماتية الطبية
بجامعة جنيف بسويسرا ،أخذ هذا االكتشاف خطوة
أخرى إلى األمام ،عن طريق اكتشاف الوقت الذي تبدأ
عنده بصمة الدماغ في الظهور .وكاالت

#هذه_أبوظبي ..سويحان بعدسة عبد الرحمن بن سامل الشاميس

القبض على سبعينية لرفضها مفارقة ابنتها المريضة في المستشفى

ألقت الشرطة األمريكية في والية فلوريدا،
القبض على امرأة مسنة ،بعدما رفضت مفارقة
سرير ابنتها المريضة في المستشفى.
تم القبض على لين سافاج ( ٧٠عاماً) في الرابع
من الشهر الجاري بعد أن رفضت ترك ابنتها أمبر
وحيدة في المستشفى إثر خضوعها لجراحة في المخ.
بعد أن أصيبت ابنتها بشلل في جانبها األيسر
من الجسم جراء سكتة دماغية ،وخضعت لجراحة
دقيقة في المخ ،استدعى األطباء السيدة سافاج إلى
غرفة أمبر في وحدة العناية المركزة لمساعدتها
على الهدوء بعد الجراحة.
وسارت األمور على ما يرام حتى المساء ،حيث
أبلغت إحدى الممرضات السيدة سافاج ،بأن عليها
المغادرة ألن ساعات الزيارة في المستشفى قد انتهت.

ولدى رفض األم مغادرة غرفة ابنتها ،استدعى
مسؤولو المستشفى الشرطة ،وتم إلقاء القبض
عليها بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ،حيث
تم احتجازها ليوم كامل في سجن مقاطعة دوفال،
قبل أن يتم إطاق سراحها.
وقالت سافاج متحدثة عن تجربتها « :لم أرغب
بمغادرة غرفة ابنتي لاطمئنان على حالتها ،لقد
كان األمر مرعباً بالنسبة لي ،ولكني لم أندم على
ما فعلت ،ألني كنت أود مساندة ابنتي في محنتها”
وفي بيان صحفي ،قال الناطق باسم مستشفى
“يو إف هيلث” ،إن مسؤولي المستشفى كانوا
يتبعون التعليمات التي وضعت لضمان سامة
المرضى ،لذا قاموا باستدعاء الشرطة لحل هذا
اإلشكال.وكاالت

«الكريستال اإللكتروني» تص ّور مباشرة ألول مرة على اإلطالق

التقط فيزيائيون أول صورة على اإلطاق لبلورة
 ،Wignerوهي مادة غريبة على شكل قرص
العسل داخل مادة أخرى ،مصنوعة بالكامل من
اإللكترونات.
ووضع الفيزيائي المجري ،يوجين ويغنر،
نظرية لهذه البلورة ألول مرة في عام ،١9٣٤
لكن األمر استغرق أكثر من ثمانية عقود حتى
يتمكن العلماء أخيرا من إلقاء نظرة مباشرة على
«جليد اإللكترون».
و ُتظهر الصورة األولى الرائعة اإللكترونات
متماسكة معا في نمط ضيق متكرر مثل أجنحة
الفراشة الزرقاء الصغيرة ،أو ضغط برسيم فضائي.
ويقول الباحثون وراء الدراسة ،التي ُنشرت في
 ٢9سبتمبر في مجلة  ،Natureإنه على الرغم من
أن هذه ليست المرة األولى التي يتم فيها إنشاء
بلورة  Wignerبشكل معقول أو حتى دراسة
خصائصها ،فإن األدلة المرئية التي جمعوها هي
األكثر تأكيدا كدليل على وجود المواد حتى اآلن.

وقال المعد المشارك للدراسة ،فنغ وانغ،
الفيزيائي بجامعة كاليفورنيا« :إذا قلت إن لديك
بلورة إلكترونية ،أرني البلورة».
وتتحرك اإللكترونات داخل الموصات العادية
مثل الفضة أو النحاس ،أو أشباه الموصات مثل
السيليكون ،بسرعة كبيرة لدرجة أنها بالكاد قادرة
على التفاعل مع بعضها البعض .ولكن في درجات
حرارة منخفضة للغاية ،فإنها تتباطأ إلى الزحف،
ويبدأ التنافر بين اإللكترونات سالبة الشحنة في
الهيمنة.
وحاصر الباحثون اإللكترونات في الفجوة بين
الطبقات السميكة للذرة من أشباه موصات من
التنجستن  -أحدهما ثاني كبريتيد التنجستن واآلخر
ثنائي سيلينيد التنجستن.
وبعد تطبيق مجال كهربائي عبر الفجوة إلزالة أي
إلكترونات زائدة محتملة التخريب ،قام الباحثون
بتبريد شطيرة اإللكترون الخاصة بهم إلى  ٥درجات
فوق الصفر المطلق .وكاالت

مهرجان الجونة يحيي ذكرى
مخرج بولندي شهير
أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن
جــدول عــروض وفعاليات أمس األول الســبت،
والتــي تتوزع ما بين نــدوات وحفات وعروض
سينمائية.
ويتضمــن البرنامــج وفقــاً لبيــان صحفــي-
عروض ـاً لمجموعــة مــن األفــام ،التــي تتنــوع
مــا بيــن روائيــة طويلــة ،ووثائقيــة وطويلــة.
ومن بين األفام التي ُتعرض الفيلم المصري
 األمريكــي «كباتــن الزعتــري» لمخرجــه علىالعربــي ،وتــدور أحــداث الفيلــم فــي مخيــم
الزعتري لاجئين في المملكة األردنية ،ويتناول
قصــة محمــود وفــوزي الصديقــان المقربان في
مخيم الزعتري لاجئين باألردن ،ويحلم كاهما
باحتــراف كــرة القــدم يومـاً مــا ،وعندمــا تــزور
أكاديميــة رياضيــة ذات شــهرة عالميــة المخيم،
تتوفــر فرصة لهمــا لتحقيق هــذا الحلم ،وتأخذ
قصصهما منعطفاً اســتثنائياً.
ومــن بيــن األفــام التــي تعــرض أيضـاً ،ضوء
طبيعــي ،والرجــل األعمــى الــذي لــم يرغــب
بمشــاهدة تيتانيــك ،وملعب ،وهــروب الرقيب
فولكونوجــوف ،ومورينا ،ورجل وكاميرا ،وهذا
المطــر لــن يتوقف أبــداً ،ونيتــرام ،وفيلم قصير
عــن القتل.
ويضــم المعــرض ،الــذي نســقه مهنــدس
الديكــور انســي أبــو ســيف ٢٣ ،ملصقــاً مــن
متحف السينما في لودز ،و ٥٠صورة لملصقات
وصــور من أفــام كيشلوفيســكي ،تظهــر مواقع
وعمليات التصوير بجانب صور شخصية للمخرج
الراحل.وكاالت

«ناسا» تنشر فيديو القتراب
كويكب ضخم من األرض»

أعلنــت وكالة الفضاء األمريكية «ناســا»،
أمــس األول الســبت ،إطــاق أول مهمــة
مــن نوعها لدراســة كويكبــات طروادة حول
المشــتري ،وهمــا مجموعتــان كبيرتــان من
الصخــور الفضائيــة يعتقــد العلمــاء أنهمــا
بقايــا مــواد أساســية تكونت منهــا الكواكب
الخارجيــة فــي المجموعة الشمســية.
ومــن المقــرر إطــاق المســبار الفضائــي
(لوســي) ،الموجــود داخــل كبســولة شــحن
خاصــة ،مــن قاعدة كيــب كنافيــرال الجوية
فــي فلوريــدا فــي الســاعة  ٠9:٣٤بتوقيــت
غرينتــش علــى متــن الصــاروخ (أطلس في)
مــن تحالف اإلطاق المتحد ،وهو مشــروع
مشــترك بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن.
ووفقــا للمخطــط ،ســيظل «لوســي» فــي
الفضــاء فــي مهمــة مدتهــا  ١٢عاما لدراســة
عــدد قياســي مــن الكويكبــات ،وســيدرس
كويكبــات طروادة أوال ،وهــي آالف القطع
الصخريــة التــي تــدور حــول الشــمس فــي
مجموعتيــن ،واحــدة أمــام مســار كوكــب
المشــتري واألخرى خلفه .ويبلغ قطر أكبر
كويكــب طــروادة معــروف  ٢٢٥كيلومتــرا.
ويأمــل العلمــاء أن يقدم تحليق المســبار
«لوســي» قــرب  ٧مــن كويكبــات طــروادة
تفســيرات جديــدة بشــأن كيفيــة تكويــن
كواكــب المجموعــة الشمســية قبــل نحــو
 ٤.٥مليــار عــام ومــا الــذي صــاغ نســقها
الحالــي.
كما أشــارت «ناســا» إلى أن الكويكبات،
التــي يعتقــد أنهــا غنيــة بالكربون قــد تقدم
أيضا تفســيرات جديدة بشــأن نشــأة المواد
العضوية والحياة على كوكب األرض.وكاالت

دراسة تكشف عن خطر صحي يترصد رواد الفضاء

يبــدو أن قضــاء وقــت طويــل فــي الفضــاء
يســبب تلفــا فــي الدمــاغ ،وفقــا ألول «دليــل
ملمــوس» توصلــت إليــه دراســة حديثــة علــى
رواد الفضــاء.
وراقــب العلماء فــي جامعة غوتنبرغ خمســة
رواد فضــاء روس مكثــوا فــي محطــة الفضــاء
الدوليــة ( )ISSلمــدة  ١69يومــا فــي المتوســط.
وأخــذ عينــات الــدم قبــل انطــاق الــرواد إلى
الفضــاء ،ثــم بمجــرد عودتهــم إلــى األرض ،مــا
ســمح للعلمــاء بقيــاس خمــس مؤشــرات حيويــة
لتلــف الدمــاغ.
وأظهــرت النتائــج أن ثاثــة مــن العامــات
أصبحــت أكثــر ارتفاعــا بعد مكــوث رواد الفضاء
الطويــل فــي الفضــاء.
وقــال هنريك زيتربرغ ،أســتاذ علــم األعصاب
وأحــد مؤلفــي الدراســة الرئيســيين ،فــي بيــان:
«هــذه هــي المــرة األولــى التي يتم فيهــا توثيق
دليــل ملمــوس علــى تلــف خايــا الدمــاغ فــي

اختبــارات الــدم بعد الرحــات الفضائية .ويجب
استكشــاف هــذا األمــر بشــكل أكبــر ومنعــه إذا
كان الســفر إلــى الفضــاء ســيصبح أكثــر شــيوعا
في المســتقبل».
وأخــذت عينــات الــدم مــن رواد الفضــاء قبل
وبعــد المهــام علــى محطــة الفضــاء الدوليــة من
 ٢٠١6إلــى  ،٢٠٢٠بمتوســط مــدة ال تزيــد عــن
 ١69يومــا (نحــو خمســة أشــهر ونصف الشــهر).
وكان متوســط عمــر المشــاركين  ٤9عامــا.
وتضمنــت المؤشــرات الحيويــة الخمســة التي
وقــع تحليلهــا :ضــوء الخيــوط العصبيــة (،)NFL
البروتيــن الحمضــي الليفــي الدبقــي (،)GFAP
إجمالــي تــاو ( ،)T-tauواثنيــن مــن بروتينــات
أميلويــد بيتــا.
ووجــدت النتائج أنه في ثاثــة من المرقمات
الحيويــة NFL ، GFAPوبروتيــن بيتــا أميلويــد
 ،A40ارتفعــت التركيــزات بشــكل ملحــوظ بعد
اإلقامــة في الفضــاء.وكاالت

باريس تعتزم زراعة  170ألف شجرة لتحسين مناخها

ظلــت باريــس لعــدة ســنوات مــن
المجتمعــات الحضريــة التــي تعاني من تلوث
الهــواء المفــرط .وترغب العاصمة الفرنســية
حاليــا فــي تحســين المنــاخ فــي المدينــة مــن
خــال زراعــة  ١٧٠ألــف شــجرة جديــدة.
وأعلنــت إدارة المدينــة  -طبقــا لوكالــة
األنبــاء األلمانيــة  -أنــه ســيتم زرع أشــجار
إضافية في أي مســاحة ،في شــوارع وميادين
وفــي حدائــق المدينــة.
وتهــدف هــذه الخطوة إلــى مكافحــة تغير
المنــاخ ،حيــث تمتــص األشــجار ثاني أكســيد

الكربــون وتحســن جــودة الهــواء وتســهم
فــي تبريــد المدينــة خــال موجــات الحــر
فــي الصيــف .باإلضافــة إلــى أن األشــجار
تعــد حاجــزا طبيعيــا للضوضــاء والتلــوث
البصــري ،وهــو مــا يعــزز صحــة الباريســيين
ويقلــل التوتــر.
وأكــدت اإلدارة أن باريــس تعــد واحــدة
مــن أكثــر العواصــم ثــراء باألشــجار .وهنــاك
نحــو  ٢٠٠ألــف شــجرة فــي المدينــة نفســها،
فضــا عــن  ٣٠٠ألــف شــجرة إضافيــة فــي
غابتــي بولونيــا وفانســن.وكاالت
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