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بمناسبة استضافة الدولة أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم

محمد بن زايد يجدد التأكيد على المساهمة محمد بن راشد :ندعم التحالفات والمبادرات التي
توصل البشر ألبعد الكواكب والمجرات
خال من شلل األطفال
في بناء عالم ٍ
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي« ،رعــاه اهلل» دعــم التحالفــات
والمبــادرات التــي توصل البشــر علمياً
ومعرفيـاً ألبعــد الكواكــب والمجرات،
وذلك بمناســبة استضافة الدولة ألعرق
مؤتمــر ومعــرض للفضــاء فــي العالــم
في دورته الـ  72بمشــاركة  110دول،
وكافة رؤساء وكاالت الفضاء الدولية و4
آالف مشارك و 100شركة فضاء دولية.
وقــال ســموه أمــس األحــد علــى
صفحته الرســمية على موقع التواصل
االجتماعــي «تويتــر»« :أعــرق مؤتمر
ومعــرض للفضــاء فــي العالــم ينطلــق
غــداً فــي دورتــه الـــ 72فــي اإلمــارات
بمشــاركة  110دول وكافــة رؤســاء
وكاالت الفضاء الدولية و 4000مشارك
و 100شــركة فضــاء دوليــة ..أرحــب
بالجميــع علــى أرض اإلمارات ،وندعم
التحالفــات والمبــادرات التــي توصــل
البشــر علمياً ومعرفيـاً ألبعد الكواكب
والمجرات» .ص«»2

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة،
أن شــجاعة وتفانــي العامليــن
الصحييــن فــي الخطوط األمامية
حققــا تقدمـاً كبيراً فــي مكافحة
شــلل األطفــال ،مشــيراً ســموه
إلــى تجديــد التأكيــد علــى
خال
المســاهمة فــي بنــاء عالــم ٍ
مــن مــرض شــلل األطفــال.
وقال ســموه أمــس األحد عبر
حســابه الرســمي علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي «تويتــر»:
«بفضل شجاعة وتفاني العاملين
الصحييــن في الخطوط األمامية،
حقــق العالــم تقدمــاً كبيــراً
فــي مكافحــة شــلل األطفــال..
وفــي اليــوم العالمــي لشــلل
األطفــال وبالتعاون مع شــركائنا
العالمييــن ،نجــدد تأكيدنــا علــى
خال
المســاهمة فــي بنــاء عالــم ٍ
مــن شــلل األطفــال وأكثــر أمانـاً
وصحــة» .ص«»2

سموه :شجاعة وتفاني العاملين في الخطوط األمامية
حققا تقدماً كبيراً في مكافحة المرض

مشاركة  110دول وكافة رؤساء وكاالت الفضاء الدولية
و 4000مشارك و 100شركة فضاء دولية

بتوجيهات منصور بن زايد« ..هيئة اإلمارات» و«دبي
لسباق الخيل» يطلقان مبادرة لتأهيل الكوادر الوطنية

«زايد اإلنسانية» تؤكد إيالءها
اهتماماً خاصاً لصحة األم والطفل

بتوجيهات ســمو الشيخ
منصــور بن زايــد آل نهيان
نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون
الرئاســة رئيــس مجلــس
إدارة هيئــة اإلمــارات
لســباق الخيــل ..أعلنــت
الهيئــة بالتعــاون مع نادي
دبــي لســباق الخيــل عــن
إطــاق مبــادرة لتأهيــل
وتدريب الكــوادر الوطنية
فــي مجــال اإلشــراف على
الســباقات.
وتهــدف المبــادرة إلــى
دعــم قطــاع الســباقات
بــكادر فنــي إماراتــي
محتــرف يتمتــع بكافــة
المهــارات والقــدرات فــي
مجــال اإلشــراف علــى
الســباقات ،تماشــياً مــع رؤيــة القيــادة الرشــيدة في تمكيــن أبناء اإلمــارات في كافــة المجاالت
الحيويــة ومنهــا ســباقات الخيــل التــي تحظــى بمكانــة كبيــرة فــي المجتمــع اإلماراتــي ،وتتمتع
بســمعة عالميــة واســعة.
ومــع إعانــه عــن المبادرة ،تقدم الشــيخ راشــد بن دلمــوك آل مكتوم ،نائــب رئيس مجلس
إدارة هيئة اإلمارات لســباق الخيل ،رئيس مجلس إدارة نادي دبي لســباق الخيل .ص«»٣

جرعات لقاح «كوفيد »19المقدمة
في اإلمارات تصل  20.9مليون

أكــد ســعادة حمــد ســالم بــن
كــردوس العامري مدير عام مؤسســة
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال
الخيريــة واإلنســانية أن المؤسســة
أولــت منــذ نشــأتها علــى يــد القائــد
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل
ثراه» ،الجانب الصحي اهتماماً خاصاً

أعلنــت وزارة الصحــة ووقايــة
المجتمــع عــن تقديــم  1٣476جرعــة
من لقاح «كوفيد »19خال الســاعات
الـــ 24الماضيــة ،وبذلــك يبلغ مجموع
الجرعــات التــي تــم تقديمهــا حتــى
أمس األحد  20900490جرعة ،ومعدل
توزيــع اللقــاح  211.٣2جرعــة لــكل

عضوية «مجلس األمن» و«حقوق اإلنسان»
تتويج لشراكة اإلمارات و«األمم المتحدة»

توجــت اإلمــارات خال العــام الجاري
مســيرة نصف قــرن من الشــراكة الناجزة
والعضويــة الفاعلــة فــي هيئــة األمــم
المتحــدة مــن خــال إنجازيــن فارقيــن
تمثــا فــي انتخابهــا لعضويــة مجلــس
األمــن للفتــرة  ،2022-202٣والفــوز
بعضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان فــي
الفتــرة مــن  2022إلــى .2024
وكانــت اإلمــارات فــازت بمقعــد غيــر

دائــم بمجلــس األمــن الدولــي عــن الفترة
 2022-202٣خال االنتخابات التي جرت
فــي يونيــو الماضــي لتكــون هــذه المــرة
الثانية التي تشــغل فيه هذا المقعد الذي
ســبق وشــغلته فــي الفتــرة .1987-1986
وفــي الســياق ذاتــه ســجلت اإلمــارات
إنجــازاً دوليـاً جديــداً بعــد فوزهــا للمــرة
الثالثــة ،بعضويــة مجلــس حقوق اإلنســان
فــي الفتــرة مــن  2022إلــى  ،2024بعــد

حصولهــا علــى  180صوتـاً عــن مجموعــة
دول آســيا والمحيــط الهادي ،وذلك خال
االنتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية
العامــة لألمــم فــي  14أكتوبــر الجــاري.
وترســخ هاتان العضويتان المكانة الدولية
التــي تحظــى بهــا اإلمــارات فــي المجتمع
الدولــي ،كمــا تعبــران عــن الشــراكة
اإلماراتيــة األمميــة الممتــدة ألكثــر مــن
نصــف قــرن .ص«»4

والســيما الشــق الخــاص بصحــة األم
والطفــل حيــث أنشــأت لدعــم هــذا
الجانــب العديــد مــن المستشــفيات
فــي مختلــف الــدول المحتاجــة إلــى
المســاعدة الصحيــة ،كمستشــفى
األمومــة والطفولــة فــي صنعــاء،
وفــي كابــول ،وفــي بعــض الــدول
اإلفريقيــة .ص«»٥

 100شــخص.
يأتي ذلك تماشــياً مع خطة الوزارة
لتوفيــر لقاح «كوفيد ،»19وســعياً إلى
الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة
عــن التطعيــم والتــي ستســاعد فــي
تقليل أعداد الحاالت والســيطرة على
فيروس «كوفيد .»19ص«»٥

أكــد مار َغريتيــس شــيناس ،نائــب رئيــس
المفوضيــة األوروبيــة ،أن انتخــاب دولــة
اإلمــارات لعضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان
التابــع لألمــم المتحــدة للمــرة الثالثــة مؤخراً
يعكــس الثقــل الدولــي المتزايــد للدولــة.
وقــال المســؤول األوروبي فــي تصريحات
خاصــة لوكالــة أنبــاء اإلمــارات «وام» إن
عضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان هــي
تتويــج لجهــود اإلمــارات فــي تعزيــز حقــوق

الحـوثيــون يـواصـلـون التنـكيــل باليمنـيـين

CMY

عبداهلل بن زايد خالل مباحثاته مع أمينة محمد

سموه يثمن جهود فريق حملة اإلمارات للتطعيم ضد
شلل األطفال في باكستان
اســتقبل ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايد
آل نهيــان وزير الخارجية والتعاون الدولي
في مقر «إكسبو  2020دبي» معالي أمينة
محمــد نائبة األمين العــام لألمم المتحدة.

جــرى خــال اللقــاء بحــث آفــاق التعــاون
المشــترك بيــن دولــة اإلمــارات واألمــم
المتحــدة وســبل تعزيــز ودعــم برامجهــا
فــي مختلــف المجــاالت .ص«»2

نائب رئيس المفوضية األوروبية يشيد بجهود
اإلمارات لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات

ضحايا بصاروخ حوثي على المدنيين في ذمار

اقتحمــت مليشــيات الحوثــي
اإلرهابيــة ســكن أعضــاء هيئــة
التدريــس فــي جامعــة صنعــاء،
وطردت أسر عدد من األكاديميين
وصــادرت أماكهــم.
فقــد أوضحت مصادر أكاديمية،
بحســب مــا أفــادت وســائل إعــام
محليــة ،أن المليشــيات طــردت
عائــات أكاديمييــن متوفيــن
ومتقاعديــن بالقــوة ،رغــم صــدور
أحــكام قضائية تؤيــد حقهم بالبقاء
فــي تلــك المســاكن.
كما أضافت أن المليشيا صادرت
أثــاث وممتلكات عدد من الشــقق
التــي تم اقتحامها.
وفــي تطــور جديــد ،ســقط
صــاروخ باليســتي فــور إطاقه من
قبــل مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة،
أمس األحد ،على منازل المواطنين
فــي أحد األحيــاء الســكنية بمدينة
ذمــار وســط اليمــن .ص«»1٣
قذيفة صاروخية حوثية

عبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع نائبة
األمين العام لألمم المتحدة في «إكسبو دبي»

اإلنســان والحريــات ،وهــي شــهادة عالميــة
علــى األهميــة التــي توليها اإلمــارات لحقوق
اإلنســان وتحقيــق التنميــة المســتدامة علــى
المســتويين اإلقليمــي والدولــي.
جــاءت تصريحــات شــيناس ،الــذي يشــغل
منصــب نائــب رئيــس المفوضيــة األوروبيــة
«للترويــج لطريقــة الحيــاة األوروبيــة» ،على
هامش زيارته للدولة لحضور فعاليات الحفل
الرســمي للمفوضية األوروبية بمناسبة «يوم

الشــرف األوروبــي» الــذي نظــم أمــس األول
ضمــن فعاليــات «إكســبو  2020دبــي» فــي
أجنحــة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
وتابــع أن «الثقــل الدولــي المتزايــد
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واالتفاق
االبراهيمــي للســام مــع إســرائيل يظهــر أن
اإلمــارات تــؤدي دوراً مؤثراً في جهود ضمان
االســتقرار فــي المنطقة بمــا تملكه من نفوذ
وقــدرة علــى اإللهــام» .ص«»2

السيسي يؤكد تطلع بالده التفاقية متوازنة
حول سد النهضة بأقرب وقت

أكــد الرئيــس المصري ،عبــد الفتاح السيســي ،تطلع
بــاده إلــى التوصل التفاقيــة «متوازنة وملزمة» بشــأن
ســد النهضــة اإلثيوبــي في أقــرب وقت.
وقــال السيســي فــي كلمــة خــال فعاليات «أســبوع
القاهــرة للميــاه» ،أمــس األحــد ،إن مصــر لــن تدخــر
جهــداً فــي دفع أجندة المياه باألمم المتحدة والمحافل
المتعــددة األطراف.
كذلك أشــار إلــى أن مصر وضعت خطة اســتراتيجية

إلدارة مــوارد الميــاه حتى  20٣7بتكلفــة تقديرية تبلغ
 ٥0مليار دوالر.
يذكــر أن مصــر والســودان وإثيوبيــا تتفــاوض منــذ
ســنوات دون تحقيــق أي نجــاح حــول حــل قضيــة ســد
النهضــة ،الــذي تبلــغ تكلفتــه  ٥مليــارات دوالر ،بهدف
توليــد الطاقــة الكهرومائية بقدرة كبيــرة ،بينما تصاعد
التوتــر حولــه فــي األشــهر الماضيــة ،بعــد بــدء أديــس
أبابــا فــي مراحــل المــلء .ص«»1٣

قتيل بتفجير إرهابي في العاصمة األوغندية

وكاالت

صــرح الرئيــس األوغنــدي يويــري موســيفيني أمــس
األحــد إن االنفجــار الــذي وقــع فــي العاصمــة كمبــاال
وأســفر عــن مقتــل شــخص وإصابــة خمســة آخريــن
هــو «عمــل إرهابــي» وتعهــد ماحقــة المســؤولين.
وكتــب علــى تويتــر عــن االنفجــار الــذي وقــع فــي
أحــد المطاعــم الشــعبية في شــمال كمبــاال« :يبدو أنه
عمــل إرهابــي لكننــا ســنقبض علــى الجناة».
وقالــت الشــرطة إن «االنفجار الخطيــر» في مطعم
شــعبي فــي إحدى ضواحــي كمباال.
وأوضــح موســيفيني أنــه أُخطــر بــأن ثاثة أشــخاص

«تركــوا طــرداً» فــي مــكان الحــادث تبيــن أنــه قنبلــة
انفجــرت الحقـاً وأســفرت عــن مقتــل شــخص وإصابــة
خمســة آخرين.
وتابــع أن المحققيــن مــا زالــوا يمشــطون موقــع
االنفجــار وستكشــف المزيــد مــن التفاصيــل فــي وقت
الحــق.
وقــال الرئيس األوغندي« :يجب أال يشــعر الســكان
بالخــوف ،ســنهزم هــذا العمــل الجرمــي كمــا هزمنــا
كل األعمــال الجرميــة األخــرى التــي ارتكبتهــا خنازيــر
ال تحتــرم الحيــاة» .ص«»1٣
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بمناسبة استضافة الدولة أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم

تزامناً مع «اليوم العالمي لشلل األطفال»

خال من شلل األطفال محمد بن راشد :ندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر ألبعد الكواكب والمجرات
محمد بن زايد يجدد التأكيد على المساهمة في بناء عالم ٍ
سموه :أرحب بالجميع
على أرض اإلمارات

سموه :شجاعة وتفاني العاملين
في الخطوط األمامية حققا تقدماً
كبيراً في مكافحة المرض

دبي  -الوطن

أبوظبي  -الوطن
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة،
أن شــجاعة وتفانــي العامليــن الصحييــن
فــي الخطــوط األمامية حققا تقدمـاً كبيراً
في مكافحة شــلل األطفال ،مشــيراً سموه
إلــى تجديــد التأكيــد علــى المســاهمة في
ـال من مرض شــلل األطفال.
بنــاء عالــم خـ ٍ
وقــال ســموه عبــر حســابه الرســمي
علــى موقع التواصل االجتماعي «تويتر»:
«بفضــل شــجاعة وتفانــي العامليــن
الصحييــن فــي الخطــوط األماميــة،
حقــق العالــم تقدمـاً كبيــراً فــي مكافحــة
شــلل األطفــال ..وفــي اليــوم العالمــي

لشــلل األطفــال وبالتعــاون مــع شــركائنا
العالميين ،نجدد تأكيدنا على المســاهمة

نائب رئيس المفوضية األوروبية يشيد بجهود
اإلمارات لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات
أكــد مار َغريتيس شــيناس ،نائب
رئيــس المفوضيــة األوروبيــة ،أن
انتخــاب دولــة اإلمــارات لعضويــة
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة للمرة الثالثة مؤخراً يعكس
الثقــل الدولي المتزايــد للدولة.
وقــال المســؤول األوروبــي فــي
تصريحــات خاصــة لوكالــة أنبــاء
اإلمــارات «وام» إن عضوية مجلس
حقوق اإلنســان هــي تتويج لجهود
اإلمارات في تعزيز حقوق اإلنســان
والحريــات ،وهــي شــهادة عالميــة
علــى األهمية التي توليهــا اإلمارات
لحقــوق اإلنســان وتحقيــق التنمية
مارغريتيس شيناس
المستدامة على المستويين اإلقليمي َ
والدولي.
«يســمح لنا جميعاً بمناقشة وإيجاد حلول
جاءت تصريحات شــيناس ،الذي يشــغل
للتحديات المشتركة التي نواجهها كمجتمع
منصــب نائب رئيــس المفوضيــة األوروبية
عالمــي .نحــن بحاجــة إلــى هــذه الفــرص
«للترويج لطريقة الحيــاة األوروبية» ،على
لالتقــاء معـاً وبناء زخم مشــترك لمعالجة
هامــش زيارتــه للدولــة لحضــور فعاليــات
القضايــا الملحــة مثل تغيــر المناخ”.
الحفــل الرســمي للمفوضيــة األوروبيــة
وأضــاف« :فــي أوروبــا ،نعلــم أن
بمناســبة «يــوم الشــرف األوروبــي» الــذي
حلوال عالمية.
التحديــات العالمية تتطلــب ً
نظــم أمــس األول ضمــن فعاليــات إكســبو
وهــذا هــو ســبب وجودنــا هنا في إكســبو
 ٢٠٢٠دبــي فــي أجنحــة الــدول األعضــاء
 ٢٠٢٠للمســاهمة في محادثات هادفة مع
فــي االتحــاد األوروبــي.
شركاءنا لمواجهة التحديات العالمية بروح
وتابــع أن «الثقــل الدولــي المتزايــد
مــن التعــاون وتضافــر الجهود”.
لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة واالتفاق
وأشــاد المســؤول األوروبــي بالتنظيــم
االبراهيمــي للســام مع إســرائيل تظهر أن
المتميــز لهــذا الحدث العالمي ،معتبــراً أن
اإلمــارات تــؤدي دوراً مؤثــراً فــي جهــود
إكسبو «يعكس الرؤية اإلماراتية الطموحة
ضمــان االســتقرار في المنطقــة بما تملكه
لتحقيــق مزيد مــن النجاحــات العالمية”.
مــن نفــوذ وقــدرة علــى اإللهــام».
وأعــرب عــن تفائلــه أن يمثــل الحــدث
وعرج المسؤول األوروبي على مساهمة
العالمــي بداية العودة إلى الحياة الطبيعية
ّ
اإلمــارات فــي جهــود حــل أزمــة الاجئيــن
فــي أعقــاب وبــاء «كورونا».
األفغــان ،معربــا عن ثقته فــي أن المجتمع
وقــال« :آمــل أن يمثــل الحــدث عامــة
الدولي ســيكون قــادراً على االســتمرار في
فارقة في تسهيل جهود العودة إلى الحياة
االعتمــاد علــى مســاهمة دولــة اإلمــارات
الطبيعية .فأوروبا هي القارة األكثر تلقيحاً
العربية المتحدة في تقديم مسارات قانونية
فــي العالــم واإلمارات لديها برنامج تطعيم
وآمنة ومنظمة للمواطنين األفغان .وأضاف
مثير لإلعجاب للغاية”.
أن دولــة أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وأشار إلى أن هذا هو السبب الذي دفع
لهــا الحــق أن تفخــر بشــدة بالعمــل الــذي
االتحــاد األوروبــي إلى حث الــدول األعضاء
قامــت بــه جنبـاً إلــى جنــب مــع شــركائها
بضرورة إلغاء قيود الســفر المفروضة على
فــي المجتمــع الدولــي لمســاعدة الشــعب
المقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
األفغانــي اســتناداً إلى اعتبارات إنســانية.
المتحــدة اعتباراً مــن  8أكتوبر الماضي.
وأضــاف أن االتحــاد األوروبــي كــرس
غيــر أن المســؤول األوروبــي أكــد علــى
كل جهــوده لضمــان اإلجــاء الســريع مــن
الحاجــة إلى بــذل مزيد من الجهود لضمان
أفغانســتان ،بعد أن تمكن من مســاعدة ما
وصــول لقاحــات كورونــا إلى جميــع أنحاء
يقــرب مــن  ١٠آالف شــخص فــي عمليات
العالم ،مشيراً إلى أن االتحاد األوروبي قام
اإلجــاء بموجــب آليــة الحمايــة المدنيــة
بالفعــل بتصدير مليــار جرعة لقــاح ألنحاء
التــي توافــرت قبــل إغــاق مطــار كابــول.
العالم ،مضيفاً أن «االتحاد األوروبي يعول
وفــي حديثــه عــن «إكســبو  ٢٠٢٠دبــي»،
على اإلمارات العربية المتحدة للعمل معنا
قــال شــيناس إن هــذا المعــرض العالمــي
فــي هذا الســعي» على حد قولــه .وام

الرئيس البوروندي يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

إيفاريست اندايشيمي خالل تسلمه أوراق اعتماد عبداهلل الشامسي
تســلم فخامــة الرئيــس إيفاريســت
اندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي أوراق
اعتماد سعادة عبداهلل حسن عبيد الشامسي،
ســفير الدولــة غيــر المقيــم لــدى جمهورية
بورونــدي ،وذلــك في القصر الجمهوري في
مدينــة بوجمبــورا ،وبحضور معالــي ألبرت
شــينجيرو وزير الخارجية والتعــاون الدولي
للجمهورية.
ونقــل ســعادته تحيــات صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم
دبــي «رعــاه اهلل» ،وصاحب الســمو الشــيخ
محمــد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة ،إلى
فخامتــه وتمنياتهــم لباده وشــعبه بالمزيد
مــن التقــدم واالزدهار.
مــن جانبــه ،حمــل فخامــة الرئيــس
البورونــدي ســعادة الســفير تحياتــه إلــى
صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل
نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل» ،وصاحب
الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائد األعلــى للقوات
المسلحة ،وتمنياته لدولة اإلمارات حكومة

وشــعبا بالمزيــد مــن التطــور والنماء.
وتمنى فخامته لســعادة السفير التوفيق
في مهام عمله ،والنجاح في تطوير العاقات
الثنائيــة بين البلدين وتعزيزها في مختلف
المجــاالت ،مؤكــدا اســتعداد بــاده لتقديم
كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه.
إلــى ذلــك أعــرب ســعادته عــن اعتــزازه
بتمثيــل دولــة اإلمــارات لــدى جمهوريــة
بورونــدي ،وحرصــه علــى تعزيــز العاقات
الثنائيــة بيــن البلديــن وتفعيلهــا فــي شــتى
المجــاالت ،بمــا يســهم فــي دعــم أواصــر
الصداقــة بينهمــا.
وأكد سعادته حرص قيادة دولة اإلمارات
الرشــيدة علــى تطويــر العاقــات مــع دول
القــارة اإلفريقيــة بصفــة عامــة وجمهوريــة
بورونــدي بصفــة خاصــة ،وأكد أن مشــاركة
الــدول اإلفريقيــة فــي إكســبو  ٢٠٢٠دبــي
تعــد فرصــة عظيمة إلظهــار التاريــخ الغني
والحيــوي للقــارة وقدراتها على قيادة النمو
االقتصادي العالمي بعد جائحة «كوفيد.»١9
وأشار كذلك إلى أن دولة اإلمارات تسعى
منــذ تأسيســها ،إلــى إقامة عاقات سياســية
وطيدة وتعاون اقتصادي مع الدول اإلفريقية،
حيــث تنعكــس قــوة العاقات التــي تجمع
بيــن دولــة اإلمــارات والقــارة اإلفريقية من
خــال الشــراكات والمشــاريع التنموية التي
تقــوم بهــا الدولــة لتعزيــز األمــن واالزدهار
في القــارة .وام

ـال مــن شــلل األطفــال
فــي بنــاء عالــم خـ ٍ
وأكثــر أمان ـاً وصحــة».

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي« ،رعاه اهلل» دعم
التحالفــات والمبــادرات التي توصل البشــر
علميـاً ومعرفياً ألبعد الكواكــب والمجرات
جــاء ذلك بمناســبة اســتضافة الدولة ألعرق
مؤتمــر ومعــرض للفضــاء فــي العالــم فــي
دورتــه الـــ  7٢بمشــاركة  ١١٠دول ،وكافــة
رؤســاء وكاالت الفضــاء الدوليــة و ٤آالف
مشــارك و ١٠٠شــركة فضــاء دولية.
وقــال ســموه علــى صفحتــه الرســمية
علــى موقع التواصــل االجتماعــي «تويتر»:
«أعــرق مؤتمر ومعــرض للفضاء في العالم
ينطلــق غــداً فــي دورته الـ 7٢فــي اإلمارات
بمشــاركة  ١١٠دول وكافــة رؤســاء وكاالت
الفضاء الدولية و ٤٠٠٠مشارك و ١٠٠شركة

فضــاء دوليــة ..أرحــب بالجميــع على أرض
اإلمــارات ،وندعــم التحالفــات والمبــادرات

التــي توصــل البشــر علميـاً ومعرفيـاً ألبعــد
الكواكــب والمجرات».

عبداهلل بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع نائبة األمين العام لألمم المتحدة في «إكسبو دبي»
اســتقبل ســمو الشــيخ عبــداهلل
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة
والتعــاون الدولــي فــي مقــر «إكســبو
 ٢٠٢٠دبــي» معالــي أمينــة محمــد
نائبــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة.
جــرى خــال اللقــاء بحــث آفــاق التعاون
المشــترك بيــن دولــة اإلمــارات واألمــم
المتحــدة وســبل تعزيــز ودعــم برامجهــا
فــي مختلــف المجــاالت.
كمــا اســتعرض الجانبــان عــدداً مــن
القضايــا ذات االهتمــام المشــترك ومنهــا
التغيــر المناخــي وأهميــة تعزيــز العمــل
الدولــي الجماعــي مــن أجــل مواجهــة
تأثيــرات التغيــر المناخي وإيجــاد الحلول
الكفيلــة بتحقيــق االســتدامة عالمي ـاً.
وبحــث ســموه ومعالــي أمينــة محمــد
المشــاركة البــارزة لألمــم المتحــدة فــي
«إكســبو  ٢٠٢٠دبــي» وأهميتــه في خلق
شــراكات دوليــة مثمرة وتبــادل الخبرات
والتجارب بين الدول ومواجهة التحديات
األكثــر إلحاحــا التــي تواجــه البشــرية
ودعــم الجهــود العالميــة المبذولــة مــن
أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي
المجتمعات .ورحب ســمو الشيخ عبداهلل

عبداهلل بن زايد خالل استقباله أمينة محمد
بــن زايد آل نهيــان بمعالي أمينة محمد..
مؤكــداً دعم دولة اإلمــارات الثابت لألمم
المتحــدة وكافــة برامجهــا الطموحــة التي

تتطلــع مــن خالهــا إلــى تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة مــن أجــل البشــرية
جمعــاء .حضــر اللقــاء معالــي ريــم بنــت

إبراهيــم الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون
التعــاون الدولي المدير العام لـ «إكســبو
 ٢٠٢٠دبي» .وام

خالل اتصال هاتفي أجراه مع فريق الحملة

عبداهلل بن زايد يثمن جهود فريق حملة اإلمارات للتطعيم
ضـد شـلـل األطـفال فـي باكستـان
حملــة اإلمــارات للتطعيــم ضــد شــلل
ثمن ســمو الشــيخ عبداهلل بن زايد آل
األطفــال تأتي ثمرة التوجيهــات الكريمة
نهيــان وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي
مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
جهــود فريــق عمــل حملــة اإلمــارات
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
للتطعيــم ضــد شــلل األطفــال التي نفذت
اهلل» ودعم صاحب الســمو الشــيخ محمد
بجمهورية باكســتان اإلســامية.
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي
وقــال ســموه خــال االتصــال الهاتفــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة
الــذي أجراه مــع فريق الحملة بمشــاركة
والمتابعــة الحثيثة لســمو الشــيخ منصور
ســعادة عبــداهلل خليفــة الغفلــي مديــر
بــن زايــد آل نهيــان نائب رئيــس مجلس
المشــروع اإلماراتــي لمســاعدة باكســتان
الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة.
وعــدد مــن أعضــاء الفريــق« :إننــا اليوم
وأشــار ســموه إلــى أن جهــود الفريــق
بفضــل التزام وشــجاعة فريق عمل حملة
خــال تنفيــذ حملــة اإلمــارات للتطعيــم
اإلمــارات للتطعيــم ضــد شــلل األطفــال
ضــد شــلل األطفــال تدعــو للفخــر
والعاملين الصحيين في الخطوط
األماميــة أصبحنــا أقرب من سموه :بفضل التزام واالعتــزاز وتجســد نهج دولة
أي وقــت مضــى للوصول
اإلمارات اإلنساني وحرصها
وشجاعة فريق عمل
إلــى عالــم خــال مــن
علــى مســاندة الــدول
شــلل األطفال».
الشــقيقة والصديقــة
الحملة أصبحنا أقرب من
وتوجــه ســموه فــي
ودعــم الجهــود العالمية
المبذولــة مــن أجــل
اليــوم العالمــي لشــلل الوصول إلى عالم خال من
األطفــال الــذي يوافــق
اســتئصال مــرض شــلل
شلل األطفال
 ٢٤أكتوبــر مــن كل عــام
األطفــال مــن العالــم.
بتحيــة تقديــر واعتــزاز إلــى
وأضــاف ســموه أن فريــق
فريــق الحملــة واألطفــال الذيــن
عمــل حملــة اإلمــارات للتطعيــم ضــد
اســتفادوا مــن التطعيــم علــى مســتوى
شــلل األطفــال قــدم ملحمــة مــن ماحــم
العالــم مؤكدا أنهم جميعا يمنحونا األمل
العطــاء اإلنســاني العالمي وســطر قصص
فــي مســتقبل خــال مــن شــلل األطفــال.
نجــاح ملهمــة فــي مواجهــة التحديــات
ونجحــت حملــة اإلمــارات للتطعيــم ضد
خاصــة مع حرصه طوال الفتــرة الماضية
شــلل األطفــال التي نفذت فــي جمهورية
ورغــم التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة
باكســتان اإلســامية خــال الفتــرة مــن
فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد»١9
عــام  ٢٠١٤ولغايــة نهايــة شــهر ســبتمبر
علــى مواصلــة تنفيــذ الحملــة فــي كافــة
عــام  ٢٠٢١في إعطــاء  58٣مليوناً و٢٤٠
األقاليــم الباكســتانية.
ألفــاً و 876جرعــة تطعيــم ضــد مــرض
وأشــاد ســموه بالعمــل المنظــم
شــلل األطفــال خــال  8ســنوات ألكثــر
واالحترافيــة العاليــة فــي تنفيــذ حملــة
مــن  ١٠٢مليــون طفــل باكســتاني.
اإلمــارات للتطعيــم ضــد شــلل األطفــال
وأكــد ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد
مــع وصــول الحملــة إلــى  8٤منطقــة من
آل نهيــان أن النجــاح الكبير الذي تحققه
المناطــق الصعبــة بجمهوريــة باكســتان

اإلســامية مؤكــدا أن هــذا األمــر يعكــس
التعليــم والتدريــب الــازم وخلــق فــرص
العمــل المائمــة فــي هــذا القطــاع.
التفاني واالخاص واإلرادة والهمة العالية
الجديــر بالذكــر أن حملــة اإلمــارات
للفريــق وحــرص اعضــاءه علــى تحقيــق
للتطعيــم ضــد شــلل األطفــال تنفــذ
أهدافهــا علــى الوجــه األكمــل رغــم ايــة
ضمــن إطــار مبــادرة صاحــب الســمو
تحديــات.
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي
وأوضــح ســموه أن القضــاء على شــلل
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى
األطفــال ليــس بالمهمــة الســهلة ويعــد
للقــوات المســلحة الســتئصال مــرض
تعزيز التعاون الدولي وإقامات شــراكات
شــلل األطفــال فــي العالــم ،حيــث
مثمــرة واالســتثمار فــي تقنيــات متقدمة
تأتــي مبــادرة ســموه فــي إطــار النهــج
فــي مواجهتــه من األمــور المهمــة والتي
اإلنســاني لدولــة اإلمــارات بالتعــاون مع
مــن شــأنها أن تســهم أيضــا فــي الحفــاظ
المنظمــات والمؤسســات الدولية لتطوير
علــى التقــدم المحــرز فــي هــذا الصــدد.
برامــج التنميــة البشــرية والحــد
وأكــد ســمو الشــيخ عبــداهلل
مــن انتشــار األوبئــة والوقاية
بــن زايد آل نهيــان أن دولة
النجاح الكبير
مــن األمــراض وتقديــم
اإلمــارات اتخــذت العمــل
لحملة اإلمارات للتطعيم
المســاعدات اإلنســانية
اإلنساني نهجا وممارسة
والصحيــة للمجتمعــات
ورســخته فعــا وعمــا
ضد شلل األطفال ثمرة
والشــعوب المحتاجــة
مــن خــال مبادرتهــا
ودعــم
والفقيــرة
الرائــدة فــي العالــم
التوجيهات الكريمة
المبــادرات العالميــة
أجمــع متوجهــا بالتحيــة
للقيادة الرشيدة
الســتئصال مــرض شــلل
والتقديــر لكافــة الفــرق
األطفــال.
الميدانيــة المشــاركة فــي
كمــا تشــمل مبادرة «بلــوغ الميل
تنفيــذ هــذه الغايــات واألهــداف
األخيــر» مجموعة من المشــاريع المعنية
اإلنســانية النبيلــة.
بقضايــا الصحــة العالميــة وتوفر المبادرة
مــن جانبه قال ســعادة عبد اهلل خليفة
العاج والرعاية الوقائية في المجتمعات
الغفلــي إن حملــة اإلمــارات للتطعيــم
التــي تفتقــر إلــى إمكانيــة الحصــول على
ضــد شــلل األطفال هــي انعــكاس اللتزام
الخدمــات الصحية ذات الجودة العالية.
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
وتجســد المبــادرة رؤيــة والتــزام
آل نهيــان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
األعلى للقوات المسلحة بحماية المايين
آل نهيــان بضــرورة القضاء على األمراض
مــن شــلل األطفــال وضمــان حصــول كل
التــي يمكــن الوقايــة منهــا والتــي تؤثــر
طفــل علــى فرصــة لمســتقبل صحــي،
مشــيراً إلــى أن عمــل الفريــق يتســم
علــى المجتمعــات األكثــر فقــراً وضعف ـاً
فــي العالــم ومســاعدة ماييــن األطفــال
بالشــمولية وهنــاك حــرص علــى تمكيــن
والبالغيــن علــى عيــش حيــاة صحيــة
كافــة المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا من
وكريمــة .وام
تحســين مــوارد الرعايــة الصحيــة وتوفير

بناء على شكوى هيئة األوراق المالية والسلع
ً

نيابة األموال العامة االتحادية تباشر التحقيق في مخالفات شركة عقارية كبرى

صــرح المستشــار د  .حمــد ســيف الشامســي النائــب
العــام للدولــة بــأن نيابــة األمــوال العامــة االتحاديــة
تباشــر تحقيقــات موســعه مــع مســؤولي شــركة االتحــاد
العقاريــة بنــاء علــى شــكوى هيئــة األوراق الماليــة
والســلع ومــا تضمنتــه مــن معلومــات عــن مخالفــات
ماليــة ارتكبهــا خليفــة حســن علــي صالــح الحمــادي
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة وآخريــن باالشــتراك مــع
بعــض مســؤوليها ،وشــملت مخالفــات تتعلــق ببيــع أحد
األصــول العقارية للشــركة بثمن يقل عــن ثمنه الحقيقي
والتحايــل إلخفــاء اســم المســتفيد مــن شــرائه بــأوراق
مــزورة وإســاءة اســتعمال الســلطة والغــش واإلضــرار
بمصالــح الشــركة ومســاهميها بالدخول في اســتثمارات
خــارج الدولــة وداخلهــا دون دراســة حقيقيــة ممــا
كبدهــا خســائر مالية ،ومخالفة مســؤولي الشــركة لنظم
المعاييــر المحاســبية إلخفــاء مــا لحــق بتلــك الشــركة
مــن خســارة عــن طريــق تغييــر تصنيــف اســتثماراتها .
وأضــاف النائــب العــام للدولــة فــي تصريحــه أن النيابــة
العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها الســلبي على مصالح
المســاهمين فقد باشــرت على الفور إجراءات التحقيق

تحت إشــرافه المباشــر حيث تم التحفظ على ممتلكات
بعــض المتهميــن ومنعهــم من الســفر ،وجــارى الوقوف
علــى الوضــع القانونــي للعقــود والصفقــات واإلجراءات
التــي باشــرها المتهمــون وإخضاعهــا للفحــص الفنــي

مــن قبــل متخصصيــن بمشــاركة هيئــة األوراق الماليــة
والســلع وجهــات إنفــاذ القانــون ،واســتدعاء كل مــن
تثبــت مســؤوليته ،وأنــه قــد وجــه باتخــاذ اإلجــراءات
الكفيلــة بالكشــف عــن جوانــب الواقعــة وتفصياتهــا
وادوار المتهميــن فيهــا ،والتعامــل بــكل حــزم مــع كل
مــن تســول لــه نفســه العبــث باالقتصــاد الوطنــي .
كمــا أكــد حــرص النيابــة العامــة بوصفهــا نائبــة عــن
المجتمــع والممثلــة للحــق العــام حيــث تســعى الــى
تحقيــق موجبــات القانــون للحفــاظ علــى اســتمرار بيئــة
االســتثمار فــي الدولــة بيئــة جاذبــة وآمنــة ولحمايــة
حقوق وأموال المســتثمرين والمســاهمين في شــركات
االســتثمار والتــي تمثــل عصــب االقتصــاد الوطنــي،
مشــدداً علــى أن القوانيــن المطبقــة التــي وضعتهــا
الدولــة تهــدف الــى تنظيــم نشــاط الشــركات وغيرهــا
مــن الكيانــات االســتثمارية وحمايتهــا مــن كل عبــث
او اســتغال غيــر مشــروع قــد يضــر بهــا.
واختتــم المستشــار الشامســي تصريحــه منوهــاً أن
النيابــة العامــة ســتواصل إطــاع الــراي العــام وفقــاً
لمجريــات ومصلحــة التحقيــق .وام
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بتوجيهات منصور بن زايد ولتعزيز المشاركة في مجال مهم يرتبط بثقافة المجتمع وتاريخه

«هيئة اإلمارات» و«دبي لسباق الخيل» يطلقان مبادرة
لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال السباقات

بتوجيهــات ســمو الشــيخ منصور
على ثقة بأن شــباب اإلمارات ســوف
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
يبــرزون مهاراتهــم القياديــة في هذا
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة
المجــال ،واألهــم مــن ذلــك التعلــم
رئيــس مجلــس إدارة هيئة اإلمارات
واالبتكار ووضع األفكار التي ستسهم
لســباق الخيــل ..أعلنــت الهيئــة
فــي تطويره».
بالتعــاون مــع نــادي دبــي لســباق
مــن جانبــه ،أعــرب المهنــدس
الخيــل عــن إطــاق مبــادرة لتأهيــل
محمد ســعيد الشــحي ،المديــر العام
وتدريــب الكوادر الوطنية في مجال
لهيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل عــن
اإلشــراف علــى الســباقات.
بالــغ امتنانــه للدعــم المتواصــل مــن
وتهــدف المبــادرة إلــى دعــم
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
قطــاع الســباقات بــكادر فنــي
نهيــان ،والشــيخ راشــد بــن دلمــوك
إماراتــي محتــرف يتمتــع بكافــة
آل مكتــوم وحرصهمــا علــى تمكيــن
المهــارات والقــدرات فــي مجــال
مواطنــي الدولة في قطاع الفروســية
عمومـاً وســباقات الخيــل علــى وجه
اإلشــراف علــى الســباقات ،تماشــياً
مــع رؤيــة القيــادة الرشــيدة فــي
الخصــوص ،ومنحهــم فرصة االلتحاق
تمكيــن أبنــاء اإلمــارات فــي كافــة
ببرنامج تدريبــي يطور من مهاراتهم
راشد بن دلموك :المبادرة تواكب رؤية
المجــاالت الحيويــة ومنهــا ســباقات
فــي مجال الســباقات والذي ســيكون
الخيــل التــي تحظــى بمكانــة كبيـ
بمثابــة نقطــة انطــاق لهــم في هذه
ـرة القيادة الرشيدة في تمكين الكادر الوطني
فــي المجتمــع اإلماراتــي ،وتتمتــع
الرياضــة التــي تتمتــع بمكانــة خاصة
بســمعة عالميــة واســعة.
فــي مجتمــع دولة اإلمــارات.
وتعزيز مشاركته في القطاعات الحيوية
ومع إعانه عــن المبادرة ،تقدم
وســيتم اإلعــان قريب ـاً عــن آليــة
الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم،
وشــروط التقــدم لانتســاب لهــذه
محمد الشحي :البرنامج التدريبي نقطة
نائــب رئيــس مجلــس إدارة هيئــة
المبــادرة التــي ســتكون متاحــة
اإلمــارات لســباق الخيــل ،رئيــس
حصري ـاً لمواطنــي دولــة اإلمــارات،
انطالق لشباب الوطن في رياضة لها
مجلــس إدارة نــادي دبــي لســباق
ويمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن
الخيــل ..بخالــص الشــكر والتقديــر
المعلومــات حــول كيفيــة التقديــم
مكانتها الخاصة في المجتمع اإلماراتي
لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد
ومعاييــر االلتحــاق ،بمراســلة هيئــة
آل نهيــان لدعمــه لهــذه المبــادرة
اإلمــارات لســباق الخيــل عبــر البريد
جعلــت منهــا مثــاالً يحتــذى بــه عالميـاً،
التــي تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي مجال وأن الوقــت قــد حــان ليخــوض أبنــاء اإللكتروني.info@emiratesracing.com :
يذكر أن موسم سباقات ٢٠٢٢ - ٢٠٢١
الســباقات على مستوى الدولة ،واهتمام الدولــة غمــار المجــال الفنــي واإلداري
ســموه بتشــجيع الشــباب علــى االنخراط لإلشــراف علــى الســباقات عبــر هــذه ســينطلق فــي «مضمــار جبــل علــي» يوم
فــي أحــد القطاعــات المهمــة وزيــادة المبــادرة الهادفــة إلــى بنــاء وتطويــر الجمعــة  ٢9أكتوبــر الجاري ،ويســتضيف
مضمــار الشــارقة لونجيــن أول ســباقاته
مســاحة تواجدهــم بصــورة إيجابيــة الكفــاءات الوطنيــة.
مؤثــرة فيــه.
وقال الشيخ راشد بن دلموك« :ستتيح يــوم الســبت  ٣٠أكتوبــر بينمــا يدشــن
وأكــد الشــيخ راشــد بــن دلمــوك آل المبــادرة الفرصــة للشــباب الراغبيــن في مضمــار «ميــدان» ســباقاته يــوم الخميس
مكتــوم أن هــذه المبــادرة تأتــي إيمان ـاً دخــول مجــال اإلشــراف علــى ســباقات  ٤نوفمبــر المقبــل ،فيمــا تنطلق ســباقات
بأهمية استثمار المورد البشري المواطن الخيــل ،كــي يكونــوا جــزءاً مــن هــذه مضمــار العيــن يــوم الجمعــة  5نوفمبــر،
في مجال ســباقات الخيل التي تعد جزءاً الصناعــة العالميــة ،عبــر االنخــراط فــي ويســتهل مضمــار العاصمــة ســباقاته يــوم
ال يتجــزأ مــن تراثنــا وتاريخنــا العربــي عــدد مــن البرامــج النظريــة والعمليــة األحــد  7نوفمبــر ،فيمــا يتــوج مضمــار
واإلســامي ،منوهاً بأن سباقات اإلمارات بإشــراف مجموعــة مــن الخبــراء فــي هذا «ميــدان» موســمه باالنطاقــة السادســة
تحظــى بمكانــة عالميــة بفضــل الدعــم المجال ،حتى يتأسس شبابنا على القواعد والعشــرون لــكأس دبــي العالمــي يــوم
الامحــدود مــن قيادتنــا الرشــيدة التــي الصحيحــة والســليمة للســباقات ،ونحــن الســبت  ٢6مــارس  .٢٠٢٢وام

منصور بن محمد يبحث تجربة اإلمارات في مكافحة
«كوفيد »19مع وزير سنغافوري

وضم رواد أعمال شباب في حتّا
أمر بتشكيل «مجلس ّتجـار حتّا» خالل لقاء حضره مكتوم بن محمد ّ

حمدان بن محمد :المواطن أساس التنمية والخطة التطويرية
لح ّتا هدفها خلق فرص استثمارية ألهلها

حمدان بن محمد خالل لقائه بحضور مكتوم بن محمد عدداً من رواد األعمال الشباب في منطقة حتّا
¢
¢

حمدان بن محمد :االعتماد كبير على شباب حتّا في إنشاء وإدارة وتسويق المشاريع
مكتوم بن محمد :مئات الفرص االقتصادية قادمة في حتّا ونشجع الشباب على االستفادة منها والبناء عليها

وجــه ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ولي عهــد دبي رئيس
المجلــس التنفيــذي بإنشــاء «مجلــس تجار
حتا» في إطار دعم الخطة الشــاملة لتطوير
ّ
حتــا المنبثقــة عــن خطــة دبــي الحضريــة
ّ
 ،٢٠٤٠والتي أطلقها صاحب الســمو الشيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي
«رعاه اهلل».
جــاء ذلــك خــال لقــاء ســموه ،بحضــور
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بن راشــد
آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي نائــب رئيس
مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة ،بعــدد مــن
حتــا،
رواد األعمــال الشــباب فــي منطقــة ّ
حيــث أشــار ســمو ولــي عهــد دبــي إلــى أن
المواطن يشــكل المحور األساســي في كافة
الخطط التنموية الهادفة إلى تطوير مختلف
مناطــق اإلمــارة وبنيتها التحتيــة عبر حزمة
مــن المشــاريع والمبادرات خال العشــرين
عام ـاً المقبلــة ،مشــيراً إلــى أن توجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم تضــع المواطــن دائمـاً فــي قلب
ـخر كافة
خطــط التنميــة كهدف أســمى ُتسـ ِّ
الجهــود لخدمتــه وتوفيــر الحيــاة الكريمــة
لــه ،وقــال ســموه« :المواطــن هــو أســاس
لحتا هدفها خلق
التنمية والخطة التطويرية ّ
فرص اســتثمارية ألهالها ..وتنمية اقتصادية
يشــارك فيهــا ويســتفيد منهــا شــباب حتا».
وأضاف ســموه« :االعتماد ســيكون كبيراً
حتا في إنشــاء وإدارة وتسويق
على شــباب ّ
المشــاريع ..هــم جــزء أساســي من مســيرة
التنمية االقتصادية والسياحية لحتا ..وهدفنا
خلق نمــوذج وطنــي جديد».
وقــال ســمو ولــي عهــد دبــي« :تهــدف
حتــا إلــى تحقيــق
الخطــة الشــاملة لتطويــر ّ
تنميــة مســتدامة فــي المنطقــة علــى كافــة

حتا ورواد
المستويات ،وتعزيز مشاركة أبناء ّ
االعمــال بهــا فــي كافــة الخطــط التنمويــة
حتا كوجهة لمزاولة األعمال
لترســيخ مكانة ّ
واالستثمار ،وتعزيز حضورها كمقصد سياحي
متميــز ،وتشــجيع رواد األعمــال علــى بــدء
المشــاريع الخاصــة فــي القطاعــات كافة».
حتا
وأضاف سموه« :نثق في قدرة أبناء ّ
على اإلســهام فــي تنمية المنطقــة ونحرص
علــى توفيــر جميع أســباب النجــاح الكفيلة
بدعــم أفكارهــم ومشــاريعهم ..رأينــا اليوم
رواد أعمــال متميزين على درجة كبيرة من
الوعــي واإلدراك ..ولديهــم الخبــرة الكافيــة
والمعرفــة العميقــة عــن منطقتهــم وكيفية
النهــوض بهــا عبــر المشــاركة اإليجابيــة في
خطــة التطوير الشــاملة».
ويســتهدف مجلــس تجــار حتــا دعــم
االســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة القادمة
لحتــا وإشــراك شــبابها فــي إنشــاء وإدارة

الخطوة تدعم الخطة الشاملة لتطوير
ح ّتا واالستفادة من الفرص االقتصادية
القادمة ألهلها وشبابها
المشــاريع التنمويــة والســياحية وتســريع
مســيرة النمــو في هــذه المنطقــة الحيوية.
مــن جانبــه أكد ســمو الشــيخ مكتــوم بن
محمد بن راشد آل مكتوم أن هناك «مئات
الفــرص االقتصاديــة والســياحية القادمة في
حتا ونشــجع الشباب جميعاً على االستفادة
ّ
منهــا ..والبنــاء عليهــا ..وخلــق قصص نجاح
وطنيــة تنطلق مــن حتا».
وأضــاف ســموه أن رؤية صاحب الســمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هدفها أن
تكــون دبي المدينة األفضل للحياة والعمل

فــي العالــم ..وتضــع العنصــر البشــري فــي
مقدمــة أولوياتهــا ،مشــيراً إلــى أن الخطــة
ا من
حتا تعتبر جزءاً أصي ً
الشــاملة لتطوير ّ
مكونــات خطة دبي الحضريــة  ٢٠٤٠والتي
ـخر كافــة اإلمكانــات والجهود لتســريع
تسـ ّ
عجلــة التنميــة فــي كافة أنحــاء اإلمارة.
وقــال ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم« :رواد األعمــال فــي
حتــا لديهــم طاقــات كبيــرة وإمكانــات
ّ
مبشــرة تؤهلهــم للمشــاركة بفاعليــة فــي
ّ
تنفيــذ الخطــط التنمويــة ..ونعمــل علــى
تهيئــة اإلطــار الداعــم لتواجــد أبنــاء وبنات
المنطقــة فــي مقدمة مســار التطويــر الذي
لحتــا».
تتبنــاه دبــي ّ
وأضــاف ســموه« :اســتمعنا اليــوم إلــى
مجموعــة كبيرة من األفــكار المبتكرة التي
تستلهم الخصائص الفريدة لحتّا وتحولها إلى
مشاريع واعدة تقدم إضافة نوعية القتصاد
وترسخ حضورها في العديد
هذه المنطقةّ ،
من القطاعــات االجتماعيــة واالقتصادية...
وتعرفنا إلى آراء رواد األعمال حول العديد
من المشــاريع واالستثمارات في المجاالت
الرياضية والترفيهية والخدمية والسياحية».
وخــال اللقاء الــذي ُعقد بحضور معالي
محمــد بن عبــداهلل القرقاوي ،وزير شــؤون
مجلس الوزراء ،ومعالي مطر محمد الطاير،
المفــوض العــام على مســار البنيــة التحتية
والتخطيط العمراني وجودة الحياة ،رئيس
اللجنــة العليا للتخطيــط الحضري ،لمنطقة
حتــا ..اســتعرض رواد األعمــال الشــباب
حتــا أفكارهــم
وأصحــاب المشــاريع فــي ّ
واقتراحاتهم الهادفة إلى المشاركة واإلسهام
فــي الخطــة التنمويــة الشــاملة التــي مــن
شــأنها أن ترســم مســتقبل منطقــة حتــا،
وترســخ دورهــا كمحــور اقتصــادي مهــم
ّ
وفاعــل فــي العديد مــن القطاعــات.وام

نهيان بن مبارك« :إكسبو دبي» منصة عالمية ملهمة
ترسخ مبادئ السالم واألخوة اإلنسانية
منصور بن محمد خالل استقباله محمد بن عثمان
اســتقبل سمو الشــيخ منصور بن محمد
بــن راشــد آل مكتوم ،رئيــس اللجنة العليا
إلدارة األزمــات والكوارث في دبي معالي
الدكتــور محمــد مالكــي بــن عثمــان ،وزير
فــي مكتــب رئيس الــوزراء وزيــر ثاني في
وزارتــي التعليــم والشــؤون الخارجيــة في
جمهورية ســنغافورة الصديقــة ،وذلك في
مقر «إكســبو  ٢٠٢٠دبي».
وتنــاول اللقــاء ،الــذي حضــره معالــي
عبــداهلل محمــد البســطي ،األميــن العــام
للمجلــس التنفيــذي إلمارة دبــي ،ومعالي
الفريــق عبداهلل خليفة المري ،القائد العام
لشــرطة دبي ،ومعالي الفريق طال حميد
بالهــول الفاســي ،مديــر عــام جهــاز أمــن
الدولــة فــي دبــي ،ومعالــي مطــر محمــد
الطايــر ،المديــر العــام ورئيــس مجلــس
المديريــن في هيئــة الطــرق والمواصات
فــي دبــي ،التنســيق المســتمر بيــن دولــة
اإلمــارات وجمهوريــة ســنغافورة في ضوء
العاقــات المزدهــرة بيــن الجانبيــن.
كمــا تطــرق النقــاش إلــى اســتعراض
الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة
جائحة «كوفيد »١9والتصدي لتبعاتها على
مختلــف األصعــدة الصحيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة ،فــي ضــوء تزايــد أعــداد

المطعميــن ضــد الفيــروس وأثــر حمــات
التطعيم الواسعة حول العالم في التخفيف
النســبي مــن اآلثــار الصحيــة للفيــروس.
وأعــرب ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،عــن تقديــره لمــا
تقــوم بــه ســنغافورة فــي هــذا الشــأن من
مبادرات وخطوات هدفها الحد من انتشار
فيــروس كورونــا المســتجد ومحاصرته في
أضيــق نطاق ممكــن ،منوهاً ســموه بقرار
الحكومة السنغافورية التوسع في حمات
التطعيــم بمــا لذلــك مــن أثــر فــي زيــادة
مناعــة المجتمــع ضــد الفيــروس وتحصينه
فــي مواجهــة مــا قــد يجلبــه من تطــورات
صحيــة خطيرة.
وتطــرق النقــاش إلــى النجــاح الافــت
الــذي حققتــه دولــة اإلمــارات فــي احتواء
تداعيــات األزمة العالميــة بفضل ما قامت
بــه مــن تحــرك ســريع وتطبيــق دقيــق
الســتراتيجية عمــل متكاملــة األركان كان
لهــا بالــغ األثر في تخطي اإلمارات لألســوأ
فــي هــذه األزمــة العالميــة.
هنأ معالــي الدكتور محمد
مــن جانبــهّ ،
مالكــي بن عثمان دولــة اإلمارات وقيادتها
الرشــيدة باالنطاقــة الناجحــة لمعــرض
«إكســبو  ٢٠٢٠دبي» بمشاركة هي األكبر

فــي تاريــخ المعــرض بإجمالــي  ١9٢دولــة
فــي إشــارة واضحة على عــودة الحياة إلى
طبيعتهــا فــي دبــي ،والمــدى المتقدم من
الثقــة التــي كســبتها اإلمارة عن اســتحقاق
لــدى المجتمــع الدولــي ،فــي قدرتها على
توفير أجواء آمنة تضمن ســامة العارضين
والــزوار علــى حد ســواء.
وأشــاد الوزيــر الســنغافوري بالقــرارات
والخطــوات الحكيمــة التــي اتخذتهــا دولة
اإلمــارات في مواجهة الجائحــة والتي كان
لها أثرها الواضح في تحجيمها والســيطرة
عليهــا خال وقت قياســي ،معرباً عن أمله
فــي أن تشــهد المرحلة المقبلــة مزيداً من
التعــاون وتبــادل الخبــرات لاســتفادة من
التجربة اإلماراتية الناجحة في هذا الصدد،
امتــداداً لعاقــات التعــاون النموذجية بين
البلديــن في مختلف المجاالت االقتصادية
والتجاريــة والثقافية والعلمية وغيرها.
حضــر اللقــاء ســعادة عــوض صغيــر
الكتبــي ،المديــر العــام لهيئــة الصحــة
فــي دبــي ،والدكتــور علــوي الشــيخ علي،
نائــب مديــر عــام هيئــة الصحة فــي دبي،
والدكتــور عامــر أحمــد شــريف ،مديــر
جامعــة محمــد بن راشــد للطــب والعلوم
الصحيــة .وام

وزير العدل يزور شرطة عجمان ويشيد بجاهزيتها ومسيرتها المتقدمة
أشــاد معالــي عبــداهلل بــن ســلطان بــن
عــواد النعيمــي وزيــر العــدل بجاهزيــة
القيــادة العامة لشــرطة عجمــان وتميزها
في مســيرتها األمنيــة والخدماتيــة الذكية
وســعيها الحثيــث لتعزيــز جــودة الحيــاة.
جــاء ذلك خــال زيارة معاليــه للقيادة
العامــة لشــرطة عجمــان ،حيــث كان فــي
اســتقباله ســعادة اللواء الشيخ سلطان بن
عبد اهلل النعيمي قائد عام شرطة عجمان،
يرافقــه ســعادة العميــد مبــارك خلفــان
الــرزي مديــر عــام المــوارد والخدمــات
المســاندة ،وعدد من كبار الضباط وصف
الضبــاط بشــرطة عجمان.
ورافــق معالي الوزير ســعادة قائد عام
شــرطة عجمــان فــي جولــة زار فيها غرفة
العمليــات بالقيــادة ،وكان في اســتقبالهم
المقــدم هشــام عبــد اهلل بوشــهاب مديــر
إدارة العمليــات ،حيــث اطلــع معاليــه
علــى أبــرز األنظمــة والتحديثــات التقنيــة
بمنظومــة إدارة الباغــات وربط األنظمة
األمنيــة وتوحيــد آليــة اســتقبال الباغــات
واحتســاب زمــن االســتجابة فــي شــرطة
عجمــان ،كمــا اطلــع علــى جهــود القيادة
فــي مركــز تدريــب الشــرطة والبرامــج
التدريبيــة التــي توفرهــا لتعزيــز خبــرات
وتنمية معارف وخبرات موظفي الشرطة.
وخــال الزيــارة تم مناقشــة المشــاريع
والمهــام المشــتركة والمســتحدثة بيــن
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أكــد معالي الشــيخ نهيان بــن مبارك آل
نهيــان وزيــر التســامح والتعايــش المفوض
العام إلكســبو  ٢٠٢٠دبي أن إكســبو ٢٠٢٠
دبــي منصــة عالميــة ملهمة تعــزز التعاون
الدولــي بيــن ثقافــات وحضــارات العالــم
لترســيخ مبادئ الســام والتســامح والحوار
والتضامن واألخوة اإلنســانية وجعلها قيما
مشــتركة لمواجهــة التحديــات وصناعــة
مستقبل مشرق ومزدهر لإلنسانية جمعاء.
جــاء ذلك خــال اســتقبال معاليــه أمس
األحــد فــي قصــره معالــي مــار غريتيــس
شــيناس نائــب رئيس المفوضيــة األوروبية
والمفــوض عــن تعزيــز طريقــة الحيــاة
األوروبيــة والــذي يقــوم بزيــارة رســمية
للدولــة لتمثيل االتحاد األوروبي في «يوم
الشــرف» خــال «إكســبو  ٢٠٢٠دبــي».
ورحــب معالي الشــيخ نهيــان بن مبارك
آل نهيــان بمعالــي مــار غريتيــس شــيناس
وجــرى خال اللقــاء بحث عاقات التعاون
بين دولة اإلمارات ودول االتحاد األوروبي
وســبل تطويرهــا وتبــادال وجهــات النظــر
حــول عدد من القضايــا اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام المشترك.
وناقــش الجانبــان الحضــور المهم لدول
االتحاد األوروبي في «إكســبو  ٢٠٢٠دبي»
ومســاهمتها فــي هــذا الحــدث الدولــي
المهــم ،والتــي تســهم فــي تعزيــز قيــم
التســامح والســام والتعايــش المشــترك
والحــوار بيــن الجميــع لخيــر اإلنســانية
جمعــاء وذلــك خــال أهــم حــدث ثقافــي
وحضــاري علــى مســتوى العالــم يحتفــي

نهيان بن مبارك خالل استقباله مار شيناس
باإلبــداع واالبتــكار والتقــدم البشــري فــي
مختلــف المجــاالت.
وأكــد معالــي الشــيخ نهيان بــن مبارك
آل نهيــان أن دولــة اإلمــارات بقيــادة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»
حريصــة علــى تعزيــز التعــاون مــع جميع
دول العالــم انطاقـاً مــن قيمها الراســخة
التــي تأسســت عليهــا علــى يــد المغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
«طيــب اهلل ثــراه» بمــا يحقــق الســام
واالزدهــار العالمــي.
مــن جانبــه أشــاد معالي مــار غريتيس
شــيناس بجهــود اإلمــارات واالحترافيــة
العاليــة فــي تنظيــم «إكســبو ٢٠٢٠دبي»
أهم حدث ثقافي دولي يشــهده العالم..

مشــيراً إلــى أن وجــود  ١9٢دولــة تحــت
مظلــة هــذا الحــدث الملهــم يمثــل قــوة
دفــع كبيــرة للجهود الدوليــة في مواجهة
التحديــات وصياغة مســتقبل يعزز جودة
الحيــاة اإلنســانية علــى مســتوى العالم.
وقــال إن دولــة اإلمــارات قدمت للعالم
نموذجـاً حضاريـاً في تعزيز مبــادئ الحوار
المشــترك والســام والتســامح مــن خــال
دعم الجهود الدولية ومساندة المجتمعات
والشعوب مع اختاف معتقداتهم وأعراقهم
لمواجهــة التحديــات العالميــة والتي باتت
محــل تقديــر العالــم أجمــع الســيما دول
االتحــاد األوروبــي وهــو مــا يشــكل أساسـاً
جديــداً للبنــاء والتنمية المشــتركة وصناعة
مســتقبل أفضــل لألجيــال المقبلــة علــى
مســتوى العالم .وام
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سلطان النعيمي وعبداهلل النعيمي خالل اللقاء
الجهتيــن وســبل تعزيــز أواصــر التعــاون
دعمــا لخدمــة وأمــن واســتقرار المجتمع
فــي الدولــة.
وثمــن معاليــه الجهــود التــي تبذلهــا
القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان فــي
مجــال تطويــر العمــل األمنــي وســعيها
لتطويــر أنظمــة وآليــات العمــل وفــق
أحدث االســاليب والتقنيــات العالمية بما
يــؤدي إلــى ســرعة االســتجابة للباغــات
والوصــول إلــى أقــل معــدالت زمــن
االســتجابة الشــرطية.
وأثنــى معالــي وزيــر العــدل علــى
تميــز شــرطة عجمــان فــي مجــال خدمــة

المتعامليــن بحصولها على تصنيف خمس
نجوم لعدد  ٤من مراكز الشرطة الشاملة
ومركــز خدمــات المــرور والترخيص.
مــن جانبــه ثمــن ســعادة اللواء الشــيخ
ســلطان بــن عبــد اهلل النعيمــي زيــارة
معالــي وزيــر العــدل للقيــادة العامــة
لشــرطة عجمــان ،وقــدم لمعاليــه كتــاب
«شــرطة عجمــان بيــن األمــس واليــوم»
ودرعا تذكاريا ،مؤكداً ســعادته أن شرطة
عجمــان ستســتمر وتواصــل كل الجهــود
فــي ســبيل تعزيــز األمــن واألمــان ودعــم
تحقيــق ورؤيــة دولــة اإلمــارات وقيادتهــا
الرشــيدة .وام

أدى اليميــن القانونيــة أمــام معالــي
عبــداهلل ســلطان بــن عــواد النعيمــي وزيــر
العــدل ،عــدد مــن القضــاة الجــدد ،وذلــك
فــي ديوان الــوزارة فــي أبوظبــي ،بحضور
ســعادة المستشــار الدكتــور ســعيد علــي
بحبــوح النقبي القائــم بأعمال وكيل وزارة
العدل ،وســعادة المستشــار جاســم ســيف
بوعصيبــه مدير دائــرة التفتيــش القضائي.
ويأتــي أداء القضــاة لليميــن القانونيــة
تمهيــداً الســتام مهام عملهم ،كل بحســب
مــا جاء في القــرار الوزاري ،وهم :القاضي
ياسر عبد العزيز علي الجوهري ،والقاضي
عبــد الناصــر أحمــد عبــد القــادر المنوفي،
والقاضي محمد عبد الرحمن أحمد سمرة،
والقاضــي عبــد العظيــم علي عبــد الهادي،
والقاضــي محمــد حــازم البهنســي منصور،
والقاضــي ســعد الديــن حســن محمــد
ســرحان ،والقاضــي أحمــد صــاح الديــن
محمــد عثمــان ،والقاضــي أحمــد جمــال
الديــن أحمــد منتصر.
ورحــب معالــي الوزير بالقضــاة الجدد،
وأكــد علــى أهميــة دور أعضــاء الســلطة
القضائية ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة،
في ظل الحرص الدائم على تطبيق نصوص

الدستور والقوانين المرعية ،كأساس لألداء
فــي العمــل القضائي ،ودعاهــم إلى العمل
وبــذل الجهــود لترســيخ مبــادئ العدالــة
وتطبيــق القانون.
مــن جهتهــم ،أكــد القضــاة بالــغ
امتنانهــم للثقــة الغاليــة التــي أولتهــم
إياهــا القيــادة الرشــيدة ،مؤكديــن
التزامهــم بحمــل هــذه األمانــة ،والعمــل
فــي ضــوء رؤيــة وتوجيهــات القيــادة

الحكيمــة ،مــن أجل تطور ورفعــة الوطن،
وتحقيــق أهدافــه علــى مختلــف الصعــد.
وفــي ختــام اللقــاء تمنــى معالــي وزيــر
العــدل التوفيــق للقضــاة الجــدد ودعاهــم
الــى أن يبذلــوا قصــارى جهدهــم لترســيخ
مبــادئ العدالة وتطبيــق القانون من خال
الدقــة والســرعة فــي البــت فــي القضايــا
وإنجازهــا في وقتهــا المحــدد ،متمنياً لهم
التوفيــق فــي مهمتهــم الســامية .وام
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عبداهلل آل حامد :دور ريادي لإلمارات في
القضاء على شلل األطفال عالمياً
أبوظبي  -الوطن
أكــد معالــي عبــداهلل بــن محمــد آل
حامــد ،رئيــس دائــرة الصحــة أبوظبــي
أن أنظــار العالــم تتجــه لدولــة اإلمــارات
فــي اليوم العالمي لشــلل األطفــال وذلك
لدورها الريادي واالستباقي بقيادة ودعم
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،فــي
جعــل العالــم أقــرب من أي وقــت مضى
للقضــاء علــى شــلل األطفــال.
وقــال معاليــه« :علــى خطــى الوالــد
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه»،
تواصــل اإلمــارات ترســيخ مكانتهــا رمــزاً
للتســامح واإلخاء وحشد الجهود العالمية
لمــا فــي ذلــك خيــر ورفــاه وصحــة
المجتمعــات».
وأضــاف« :مضــت دولــة اإلمــارات
بدورهــا االســتثنائي وبنهجهــا اإلنســاني
علــى نحــو اســتباقي ومتواصــل لحمايــة

صحــة أطفــال العالــم وضمــان وقايتهــم
مــن شــلل األطفــال مــن خــالل توفيــر
اللقاحــات وتمويل حمــالت التطعيم ضد
شــلل األطفــال فــي البلــدان المســتهدفة
حتــى ال يقــف هــذا المــرض عائقـاً أمــام
األطفــال بعــد اآلن ليحققــوا أحالمهــم
ويكونــوا جــزءاً مــن الجهــود التنمويــة
لبلدانهــم».

رئيس الفلبين يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

رودريغو دوتيرتي خالل تسلمه أوراق اعتماد محمد الزعابي
تســلم فخامــة رودريغــو دوتيرتــي
رئيــس جمهوريــة الفلبيــن أوراق
اعتمــاد ســعادة محمــد عبيــد القطــام
الزعابــي  ،ســفيراً فــوق العــادة ومفوضــا
لدولــة اإلمــارات لــدى الجمهوريــة.
ونقــل ســعادته تحيــات صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيس
الدولــة «حفظــه اهلل» ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي «رعاه اهلل» ،وصاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات
المســلحة إلــى فخامتــه وتمنياتهــم لبالده
وشــعبه بالمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
مــن جانبــه حمــل فخامــة الرئيــس
الفلبينــي ســعادة الســفير تحياتــه إلــى
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»،
وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي «رعــاه اهلل»،
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد
آل نهيــان ولــي عهد أبوظبــي نائب القائد
األعلى للقوات المســلحة ،وتمنياته لدولة
اإلمــارات حكومــة وشــعباً بالمزيــد مــن
التطــور والنمــاء.
وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق
فــي مهام عمله ،وتطوير العالقات الثنائية

وتعزيزهــا فــي مختلــف المجــاالت التــي
تجمــع البلديــن ،مؤكــداً اســتعداد بــالده
لتقديــم كل دعــم ممكن لتســهيل مهامه.
وأعــرب فخامتــه عــن شــكره وتقديــره
لدولــة اإلمــارات علــى مــا قدمتــه مــن
رعايــة للجاليــة الفلبينيــة خــالل جائحــة
«كوفيــد »١9وإدراجهــا ضمــن برنامــج
التطعيــم الوطنــي ،كما أعــرب عن امتنانه
للدولة على العمل الدؤوب الذي قامت به
لدعــم جهود بالده في مكافحــة الجائحة،
مشــيداً بالــدور الــذي أدته دولــة اإلمارات
لتعزيز التعاون والتضامن الدولي في هذا
الصدد ،واصفاً ذلك «بالشــراكة الناجحة».
وقــدم فخامتــه التهنئــة للقيــادة الرشــيدة
الســتضافتها وتدشــينها «إكســبو ٢٠٢٠
دبــي» بصــورة ناجحــة ومتميــزة ،وكذلك
بمناســبة الذكــرى الـــ  5٠لتأســيس دولــة
اإلمــارات .وأشــار فخامتــه إلــى أن دولــة
اإلمــارات والفلبيــن تحتفــالن هــذا العــام
بالذكــرى الـــ ٤7إلقامــة العالقــات الثنائيــة
فــي ظــل الشــراكة القويــة فــي العديــد
مــن المجــاالت ذات المصالــح المشــتركة
للبلديــن والشــعبين الصديقيــن.
مــن جهتــه أعــرب ســعادة الســفير عن
اعتــزازه بتمثيــل دولــة اإلمــارات لــدى
جمهوريــة الفلبيــن ،وحرصــه علــى تعزيز
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وتفعيلها
في شــتى المجــاالت ،بما يســهم في دعم
أواصــر الصداقــة بيــن البلديــن .وام
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صقر غباش يؤكد أهمية تطبيق مفهوم جديد للعمل البرلماني التشريعي والرقابي لمواكبة المتغيرات في عالم الفضاء

أكــد معالي صقر غباش رئيس المجلس
الوطنــي االتحــادي أن العالم يتغير بوتيرة
هــي أســرع ممــا كانــت عليــه فــي كل
حقــب التاريخ االنســاني والبشــري ،وتيرة
هــي أســرع مما يســتطيع االنســان نفســه
مواكبتهــا أو حتــى مجاراتها.
وقــال معاليه« :اليــوم ،ونحن في عصر
الثــورة الصناعيــة الرابعــة حيــث الــذكاء
االصطناعي والتكنولوجيا اإلحيائية ،تطمح
كل دول العالــم تقريبـاً إلــى التحــول إلــى
قطــاع االبتــكار والوصــول إلــى الفضــاء
بعــد أن أدركــت تلك الــدول أن الصناعات
التقليديــة لــن تكــون قادرة علــى أن تفتح
لهــا نافذة المنافســة االقتصاديــة والعلمية
العالمية .غير أن الطموح شــيء ،والسعي
والعمــل لذلك شــيء آخر ،وهــذا ما يجب
أن نعمــل عليــه معاً».
جــاء ذلك خالل كلمة معاليه االفتتاحية
في االجتماع الحادي عشر لالتحاد الدولي
للمالحة الفضائية ألعضاء البرلمانات الذي
أقيــم بالتعاون مع االتحــاد الدولي للفضاء
وبمشاركة  5آالف شخص متخصص وخبير
مــن  8٠دولــة ،يناقشــون آالف األوراق
العلميــة المتخصصــة ،خــالل فعالياته التي
تمتــد حتــى  ٢9أكتوبــر الحالــي ،في مركز
دبي التجــاري العالمي.
وأشــار معالــي صقــر غبــاش الــى أن
الفضــاء لــم يعــد علمــا وعالمــا مســتقلين
بذاتهمــا ،بــل هــو موطــن والدة اقتصــاد
جديــد هــو اقتصــاد تكنولوجيــا الفضــاء
التــي يمكــن أن نذكــر بعضــا منهــا وهــي
تكنولوجيــا صناعــات الســيارات الذكيــة
ومضخــات القلــب واألطــراف الصناعيــة،
واإلنترنــت والتنبؤ بالطقس ،واالستشــعار
عن بعد ،وغيرها مما يســهم في تحســين
جودة حياة البشــرية علــى كوكب األرض.

صقر غباش خالل كلمته باالجتماع الـ 11لالتحاد الدولي للمالحة الفضائية ألعضاء البرلمانات
ولفــت إلــى أن كل هــذه المتغيــرات
والتطورات فرضت وســتفرض على الدول
اعتمــاد منهجيــة جديــدة فــي ســن قوانين
هــي أكثر مرونة وقدرة على دعم االبتكار
والمحافظــة علــى االنســان والبيئــة فــي
عيــن الوقــت ،األمــر الــذي يحتــم علينــا
فــي الســياق البرلمانــي تطويــر وتطبيــق
مفهوم جديد للعمل البرلماني التشــريعي
والرقابــي يبتعــد عــن الروتيــن التقليــدي
ليحاكــي ويواكــب مســيرة وســرعة تلــك
المتغيــرات العلميــة والتقنيــة فــي عالــم
الفضــاء وتأثير ذلك على االنســان والبيئة.
واستعرض معاليه تجربة دولة اإلمارات
مؤكداً أن المجلس الوطني االتحادي عمل
فــي أواخــر  ٢٠١9علــى إصــدار القانــون
الخــاص بتنظيــم قطــاع الفضــاء ،وحــرص
فيه على تجســيد قيمــة وديناميكية العمل
والتنســيق المشــتركين بيــن الســلطتين

التنفيذيــة والتشــريعية حيــث تمثلــت
أهــداف القانــون بتأســيس بيئــة تشــريعية
وتنظيمية فــي القطاع الفضائي اإلماراتي،
بيئــة تحتــرم المعاهدات الدوليــة ،وتمتاز
بالوضــوح والشــفافية والمرونة في حماية
المصالــح الوطنيــة ،وتحقيــق المتطلبــات
االقتصاديــة والتجاريــة ومتطلبــات األمــن
والســالمة والمحافظة على البيئة وتشجيع
االبتــكار مــن جهــة ،وتعمــل علــى الربــط
بين المســائل القانونيــة التقليدية المتصلة
بتشــريعات الفضاء وبين مســتجدات حقل
الفضاء ،مثل اســتخدام المــوارد الفضائية،
وتطويــر الســياحة الفضائية ،واإلطالق من
الفضاء ،والخدمات اللوجستية في الفضاء،
وإدارة المخاطــر الفضائيــة وغيرهــا ،مــن
جهــة األخرى.
وأضــاف معاليــه« :كان لهــذا القانــون
دور مهــم فــي نجاحنــا فــي إرســال أول

مســبار عربي إلى مــدار المريخ في فبراير
« ،٢٠٢١مسبار األمل» ،الذي أصبح شعاع
أمــل لــكل الشــباب فــي المنطقــة ،ودليــال
علــى قــدرة الــدول فــي المنطقــة علــى
االنجــاز الســريع متــى مــا توفــرت الرؤيــة
الســديدة والبيئــة التشــريعية المالئمــة،
ونفتخــر بــأن اإلمــارات اليــوم هــي مركــز
اســتقطاب للبحــث والباحثيــن ،واالبتــكار
والمبتكرين ،ولكبرى المؤسســات العلمية
واالســتثمارية العالمية».
حضــر االجتمــاع ســعادة كل مــن حمد
الرحومــي النائــب األول لرئيــس المجلــس
الوطنــي االتحادي وأحمد الشــحي واحمد
بوشــهاب وســارة فلكنــاز وســهيل العفاري
وخلفــان النيادي وضرار بالهول والدكتورة
حــواء المنصوري أعضــاء المجلس الوطني
االتحادي وبحضور سعادة كل من الدكتور
عمــر النعيمــي أمين عام الوطني االتحادي
والدكتــور ســيف المهيــري األميــن العــام
المســاعد لشئون التشــريع والرقابة.
وفي ختام كلمته قال معالي صقر غباش:
«أتمنــى لكم جميعـاً التوفيق فــي ملتقاكم
هــذا ،ولنخــرج جميعاً بالنتائــج الطيبة التي
تتأملها منا مجتمعاتنا ،وانني على ثقة تامة
أن عمــل ومخرجــات اجتماعنا هذا ســتعزز
من منهجية العمل المشترك بين السلطتين
التنفيذيــة والتشــريعية وســيكون لهــا األثــر
الملمــوس في تطوير آليــة العمل البرلماني
علــى مختلف الصعــد التشــريعية والرقابية
بشــكل عــام .وأن يكــون االجتمــاع منصــة
للنقاش وتبادل اآلراء العلمية والقانونية التي
من شأنها تسخير حلول وتكنولوجيا الفضاء
لصالــح اإلنســان والبيئــة مع ـاً .كمــا توجــه
معاليه بالشــكر الجزيل لــكل القائمين على
تنظيم هذا الملتقى وللجهات والمؤسسات
الراعية لــه» .وام

قائد شرطة رأس الخيمة :نحرص على أن ينعم كل مواطن ومقيم وزائر باألمن واألمان
أكــد اللــواء علــي عبــد اهلل بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام شــرطة رأس الخيمــة
أن جهــاز الشــرطة فــي رأس الخيمــة مــر
منــذ تأسيســه فــي العديــد مــن المحطات
المهمــة التــي أســهمت بوصولــه إلى هذه
المرحلــة المتقدمــة والمتميــزة ،مؤكــداً
الحــرص على ان ينعــم كل مواطن ومقيم
وزائر باألمن واألمان وان يحظى بخدمات
عالية المســتوى.
وقــال قائــد عــام شــرطة رأس الخيمــة
فــي حــوار خاص مع وكالة أنبــاء اإلمارات
«وام»« :أســهمت القيادات الشرطية من
الرعيــل األول فــي رأس الخيمــة وجميــع
المنتســبين منــذ تأســيس القيــادة العامــة
لشــرطة رأس الخيمــة فــي وضــع اللبنــات
األساســية والركائــز المتينــة التــي شــكلت
بدايــة االنطالقــة نحــو حصــد النجاحــات
واإلنجــازات والوصــول إلى مــا وصلنا إليه
اليوم بفضل الدعم الالمحدود من الفريق
ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
ممــا ســاهم فــي جعــل االمــارات واحــة
غنــاء ترفل باألمــن والســكينة والطمأنينة
ويعيــش كل مــن فيهــا تحــت القانــون
والنظــام العام».

وأضــاف أن القيــادة العامــة لشــرطة
رأس الخيمــة حرصــت وال تــزال وضمــن
خططها االســتراتيجية على تطوير قدرات
ومهــارات منتســبيها فــي كافــة مجــاالت
العمل الشرطي واألمني من خالل تنسيب
الضباط والمنتسبين في دورات تخصصية
متنوعــة تشــكل رافــدا هامــا يرفــع مــن
المســتوى العلمــي والمعرفــي لهــم كل
حســب اختصاصــه وموقعــه الوظيفــي

وطبيعــة عملــه.
ومن هذا المنطلق ســعت شرطة رأس
الخيمــة وبالرغــم مــن جائحــة فيــروس
كورونــا المســتجد «كوفيــد »١9علــى
االســتمرار فــي عقــد الــدورات التدريبيــة
والتأهيليــة لكوادرهــا مســتغلة فــي ذلــك
التقنيــات الحديثــة والبرامــج الذكية لعقد
هذه الدورات وورش العمل والمحاضرات
عــن بعــد ،وهــو مــا أســهم فــي الحفــاظ

علــى مســتوى الكفــاءة والقــدرة العمليــة
لمنتسبي الشرطة وضمان تقديم الخدمات
بمــا يلبــي تطلعــات الجمهــور .
وأشــار اللــواء علــي عبــد اهلل النعيمــي
إلــى أن مســاهمة المتقاعديــن مــن رجال
الشرطة في رأس الخيمة في وضع الركائز
القوية والمتينة للجهاز الشرطة في اإلمارة
حيــث نقلــوا خبراتهــم وتجاربهــم التــي
امتــدت لســنوات طويلــة ألبنــاء اليوم من
ضباط وضباط صف وأفراد القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة ،وأدت هذه الخبرات
دوراً الفتـاً في بلورة المســتوى المشــرف
الــذي وصلت إليــه القيادة.
وقــال قائــد عــام شــرطة رأس الخيمــة:
«أتوجــه بأجمل عبارات الشــكر والتقدير
للمتقاعدين من أبناء شــرطة رأس الخيمة
علــى مــا قدمــوه طــوال ســنوات عملهــم
والذين ال نزال نســتنير بآرائهم وأفكارهم
فــي العديــد من المناســبات وهــو ما دفع
بنــا إلنشــاء فــرع خــاص لهــم متمثــل فــي
«فــرع المتقاعديــن والفعاليــات» حرص ـاً
علــى رد الجميــل لهــم والتواصــل معهــم
وإشــراكهم فــي بعــض الفعاليــات التــي
تنظمهــا القيــادة العامــة لشــرطة رأس
الخيمة» .وام

«قضاء أبوظبي» تشارك في معرض الكتاب القانوني الثامن

«صحة أبوظبي» :تقنية «التشريح الرقمي» تعزز استجابة اإلمارة لجائحة «كوفيد»19

وتتضمن المشاركة ،عرض العديد
مــن اإلصــدارات القانونيــة ،فضــال
عــن التعريــف بالنظــام اإللكترونــي
المتكامــل إلدارة مقتنيــات المكتبــة
المركزية ،والذي يشــتمل على نظام
اإلعارة واالســترجاع الذاتي للكتب،
ونظام فهرسة عالمي وقواعد بيانات
متعــددة ،بمــا يســهم فــي تقديــم
خدمــات متميــزة للمســتفيدين من
المختصيــن فــي المجــال القانوني.
ويتعــرف زوار المعــرض إلــى
الخدمــات التــي تقدمهــا المكتبــة
ألعضــاء الســلطة القضائيــة والباحثيــن والقانونييــن ،عبــر البوابــة
اإللكترونيــة والموقــع الخــاص بالمكتبــة ،والــذي يتيــح البحــث
فــي الفهــرس عــن أي عنــوان مطلــوب وحجــزه إلكتروني ـاً ،بمــا
يســهل االســتفادة من المقتنيات المتعددة في المجــال القانوني،
وقواعــد البيانــات التــي تضم جميع القوانيــن االتحادية والمحلية،
واألحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم النقــض .وام

الوقت المستغرق للتشريح االفتراضي من
 ١5إلى  ٣٠دقيقة كحد أقصى.
وفي هذا الصدد أكد سعادة الدكتور جمال
محمد الكعبي ،وكيل دائرة الصحة أبوظبي:
«يواصل القطاع الصحي في اإلمارة ترسيخ
مكانته على خارطة الرعاية الصحية العالمية
من خالل استكشاف وتطوير وتوظيف أحدث
التقنيات الطبية واالبتكارات الرائدة ومجاراة
أبرز ما توصل له العلم للحفاظ على صحة
وسالمة جميع أفراد المجتمع في اإلمارة،
مستفيداً من بنيته التحيتة المتطورة والكفاءات
واإلمكانات المتميزة في القطاع ،األمر الذي
أسهم في صدارة اإلمارة لمدن العالم في
االستجابة للجائحة”.
بدوره قال الدكتور مروان الكعبي المدير
التنفيذي للعلميات باإلنابة في شركة «صحة»:
«كجزء من التزامها بتوفير خدمات صحية
بمستويات جودة استثنائية ،تحرص شركة
«صحة» وبشكل مستمر على تطوير جميع
خدماتها وعملياتها من خالل تطبيق أعلى
معايير وممارسات التميز وتوظيف االبتكار
وأحدث التقنيات المتقدمة لتقديم خدمات
مبتكرة بوقت أقل وكفاءة عالية لجميع
المرضى ،بما يضمن الحفاظ على صحة
ورفاه المجتمع ومواصلة مسيرتنا في التقدم
والنجاح» .وام

تشــارك دائــرة القضــاء بأبوظبــي،
فــي معرض الكتــاب القانوني الثامن
 ،٢٠٢١الــذي افتتــح أمــس األحد في
مقــر معهــد التدريــب القضائــي فــي
الشــارقة ،ويســتمر حتــى  ٢7أكتوبر
الجــاري ،لعــرض أحــدث وأهــم
اإلصــدارات القانونيــة ،والتعريــف
بالخدمــات اإللكترونيــة المتاحــة
للقانونييــن والباحثيــن لالســتفادة
مــن المقتنيــات المتنوعــة للمكتبــة
المركزيــة.
تأتي مشــاركة دائــرة القضاء ،في
المعــرض ،ضمــن المســاعي المتواصلــة لنشــر الثقافــة القانونيــة
بيــن أفــراد المجتمــع ،تنفيــذاً لتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون
الرئاســة ،رئيــس دائــرة القضــاء فــي أبوظبــي ،بتعزيــز تواجــد
الدائــرة فــي مختلــف الفعاليــات التي تدعــم جهــود الحفاظ على
أمــن واســتقرار المجتمــع.

بالتعاون مع «مركز موشيه ديان لدراسات الشرق األوسط وإفريقيا» ولدعم استحقاقات السالم

«تريندز» ينظم ندوة عالمية بعنوان« :االتفاق اإلبراهيمي ..فرص تعزيز التعاون والتسامح والتنمية في المنطقة»
أبوظبي  -الوطن

ينظم «مركز تريندز للبحوث واالستشــارات» بالتعاون مع مركز
موشــيه ديان لدراســات الشــرق األوســط وأفريقيا ،التابع لجامعة تل
أبيــب ،وبمشــاركة صحيفــة «االتحــاد» اإلماراتيــة كشــريك إعالمــي
واســتراتيجي لمركــز «ترينــدز» ،في الســابع والعشــرين من الشــهر
الجــاري فــي مقــر الجامعــة ،نــدوة بعنــوان« :االتفــاق اإلبراهيمي..
فرص تعزيز التعاون والتســامح والتنمية في المنطقة» ،يشارك فيها
نخبــة من الباحثيــن واألكاديميين والمتخصصين مــن كال الجانبين.
وتشــمل النــدوة ،ثالث جلســات نقاشــية :األولى بعنــوان« :دور
الثقافــة فــي تعزيــز قيــم التســامح والحــوار» ،والثانيــة حــول «دور
اإلعــالم فــي تعزيــز الســالم واألخــوة اإلنســانية» ،وتناقــش الجلســة
الثالثــة« :آفــاق التعــاون فــي التنميــة والتكنولوجيــا» ،فيمــا يســبق
النــدوة بيــوم انعقــاد مائــدة مســتديرة تمهيدية مشــتركة.
وقــال الدكتــور محمــد عبــداهلل العلــي ،الرئيس التنفيذي لـــمركز
ترينــدز للبحــوث واالستشــارات ،إن نــدوة «االتفــاق اإلبراهيمــي..
فرص تعزيز التعاون والتسامح والتنمية في المنطقة» ،تأتي لتعزيز
مســارات العمــل على الحفاظ على الســالم باعتبــار أن الحفاظ على
الســالم أكثر أهمية وأعظم مســؤولية من صنعه ،فاســتدامة الســالم
ليســت بالمهمــة الســهلة أو التلقائيــة ،بل تحتــاج إلى توافــر عوامل
أخــرى مهمــة داعمــة لترســيخه ،ورافــدة لتطويــره كمفهــوم فكري
اقتصــادي إنســاني وسياســي ،كي تكــون في مخرجاته فائدة شــاملة
لألطــراف كلهــا ،ســواء كانت مشــتركة في صنعــه أم ال.
وأوضــح العلــي أنــه ينبغــي علــى الــدول الصانعــة للســالم الدفع
بالتفاهم والتعاون فيما بينها كي يتجاوز أطره المؤسساتية المحدودة،
والعمل على ترســيخ أســس الســالم القائم بينها عبر ســبل متنوعة؛
فتضع قاعدة صلبة من المصالح المشتركة من خالل تعزيز عالقات
التعاون االقتصادي والثقافي واإلعالمي والتكنولوجي والسياسي بما
يعــود بالنفــع علــى األطــراف كافــة ،ويقــدم الدليــل للشــعوب على
أن الســالم هــو مصلحة لها.
وعبَّر الدكتور محمد العلي عن تفاؤله بمستقبل االتفاق اإلبراهيمي

أبوظبي  -الوطن
كشفت دائرة الصحة بأبوظبي ،الجهة
التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة
أبوظبي ،عن الدور المحوري الذي أدته
تقنيات «التشريح الرقمي» التي بدأت الدائرة
باستخدامها ،وذلك ضمن الجهود الرامية إلى
تعزيز استجابة اإلمارة لجائحة «كوفيد،»١9
والحد من تداعياتها وضمان صحة وسالمة
المجتمع .وبذلك ،تنضم اإلمارة إلى عدد من
البلدان المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية
والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا
واليابان وغيرها التي تستخدم التقنية المتطورة.
وتقوم عملية التشريح الرقمي أو المسح
اإلشعاعي لجثامين الوفيات باستخدام تقنيات
األشعة اإلكلينيكية تحت إشراف فنيين مؤهلين
ومدربين يطبقون اإلجراءات والبروتوكوالت
المعمول بها وفق اللوائح الصادرة عن دائرة
الصحة بأبوظبي بما يتماشى مع أفضل
الممارسات العالمية التي تحترم حرمة الجثامين
وتحافظ على الخصوصية ،حيث يتم اإلجراء
دون المساس بالجثة أو تعريضها لتشريح فعلي
ومن دون الحاجة لفتح أو إخراج الجثة من
كيس اإلخالء الذي يتم استالمها فيه.
وكانت اإلمارة قد استعانت بتقنية التشريح
الرقمي المتوفرة في المشرحة المركزية بمدينة

أبوظبي في التقصي عن حاالت الوفاة التي
يدل
تظهر عليها مؤشرات تغير في الرئة ،ما قد ُ
على احتمالية اإلصابة بفيروس «كوفيد،»١9
وذلك بهدف حماية المتعاملين مع الجثمان
ولتقصي وفحص المخالطين للمتوفى لضمان
سالمتهم وصحتهم وصحة من حولهم .وتساهم
هذه التقنية المتطورة في تقصي التغيرات
التي قد تدل على إصابة الحالة ببعض األمراض
المعدية وذلك ألخذ الحيطة والحذر واتخاذ
كافة اإلجراءات الالزمة للوقاية من العدوى
والحد من انتشارها.
ويسهم التشريح الرقمي في تحقيق جملة
من األهداف الهامة بما في ذلك تحديد اإلصابات
والكسور بشكل دقيق ،الكشف عن أي نزف
دموي في الجمجمة أو تجاويف الجسم ما يسهم
في تحديد سبب الوفاة ،التعرف إلى هوية
وجنس المتوفى والفئة العمرية التي ينتمي
إليها وخصوصاً في حاالت األزمات والكوارث،
والقصر
الكشف عن آثار العنف ضد األطفال
ّ
المتوفين ،الكشف عن التغيرات الناتجة عن
تأثر الجسم من االختالف المفاجئ للضغط ال
سيما في حوادث الغوص العميق ،واالستعاضة
عن الفحص التشريحي في بعض الحاالت.
وبدأ استخدام تقنية التشريح الرقمي منذ
أكثر من عام ،حيث تم توظيفها في التعامل
مع أكثر من  7٠٠حالة حتى تاريخه ،ويبلغ

«يوم اليابان» في «إكسبو دبي» يروج لـ «إكسبو أوساكا »2025

وآثــاره اإليجابيــة فــي المنطقــة ،ســيما وأن توافــر اإلرادة السياســية
والرغبــة الحقــة في تحقيق الســالم واســتدامته ،هو أمر راســخ لدى
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تتســم بسياســاتها الداخلية
والخارجية المتزنة ذات الطبيعة الســلمية وجهودها الدؤوبة لنشــر
ثقافة الســالم والتســامح في المنطقــة والعالم.
وأكــد الرئيــس التنفيذي لـــمركز ترينــدز للبحوث واالستشــارات
أن االتفــاق اإلبراهيمــي مــن أبــرز التحــوالت الكبــرى فــي منطقــة
مثلــت مواثيقــه تحــوالً غيــر تقليدي
الشــرق األوســط المعاصــر ،إذ َّ
فــي مفهومــي الجغرافيــا السياســية واإلنســانية في منطقــة عمومها
غيــر مســتقر لما يقــارب العقدين مــن الزمن ،مشــيراً إلــى أن قراءة
بنــود اتفــاق الســالم الموقــع بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة
وإســرائيل يكشــف عــن الكثيــر مــن الحيثيــات واألفــكار التــي تؤكد
أهميــة الســعي إلــى تكريس الســالم في هــذه المنطقة مــن العالم،
ويؤكــد اجتثــاث الفكــر المتطــرف وإنهــاء النزاعــات ،مــن أجــل منح
اإلنســان مســتقبالً أفضل.

تعتــزم الجهــات اليابانيــة المختصــة
اســتثمار «يــوم اليابــان» المقــرر تنظيمــه
فــي  ١١ديســمبر المقبــل فــي معــرض
«إكســبو  ٢٠٢٠دبــي» للترويــج لمعــرض
إكسبو الدولي  ٢٠٢5الذي فازت باستضافته
مدينــة أوســاكا اليابانيــة.
ودعــا إيتشــيرو ماتســوي رئيــس بلديــة
أوســاكا ،الحكومــة اليابانيــة إلــى تخفيــف
قيــود الســفر المتعلقــة بوبــاء كورونا حتى
يتمكــن المســؤولون عــن معــرض أوســاكا
 ٢٠٢5مــن الســفر إلــى دبــي لالنضمام إلى
«يــوم اليابــان» فــي معــرض إكســبو ٢٠٢٠
دبــي الدولــي لاللتقــاء بالمشــاركين فــي
الحــدث الدولــي وخاصــة رجــال األعمــال
والمستثمرين ،وفقاً لتقرير نشرته صحيفة
سانكي شــيمبون.
وكمضيفيــن ،ســوف يــزور ماتســوي
وحاكــم أوســاكا هيروفومــي يوشــيمورا
دبــي فــي  ١١ديســمبر للمشــاركة فــي
«يــوم اليابــان» ،حيــث مــن المقــرر إقامــة
عــرض وحفــل اســتقبال أيضــاً .ونقلــت
الصحيفــة عــن ماتســوي قولــه «أريــد
القيــام بجولــة على أوســاط رجــال األعمال
والمواطنيــن فــي الوقــت المناســب مــن
ال فــي تفعيــل
أجــل «يــوم اليابــان» ،أمــ ً

إكســبو أوســاكا  ٢٠٢5مــن خــالل دعــوة
أكبــر عــدد ممكــن مــن المشــاركين.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن ماتســوي و
كينجي واكاميا وزير معرض إكســبو أوساكا
اتفقــا علــى ضــرورة أن تخفــف الحكومــة
المركزيــة قيــود كورونــا المتعلقة بالســفر
«باستخدام جواز سفر كورونا» بما يساعد
الجولــة المخطــط لهــا أن تدفــع األنشــطة
االجتماعيــة واالقتصاديــة في أوســاكا التي
ظلــت راكــدة منــذ الوباء.
وقال مســؤولون في مقر معرض إكسبو
 ٢٠٢5بــوزارة التجــارة إن أوســاكا تخطــط

للســماح للمشــاركين باالنضمــام إلى حفل
االســتقبال الذي ســيعقد فــي دبي.
وأشــار ماتســوي إلــى الحجــر الصحــي
كعقبــة تحــد من نشــاط المعنيين بمعرض
إكســبو أوســاكا وكذلك الوافدين األجانب،
ال« :اليمكننــا العمــل إذا ُوضعنــا فــي
قائ ـ ً
الحجــر الصحــي فــي اليابــان بعــد العــودة
«مــن دبي».
وكان رئيس الوزراء فوميو كيشــيدا قال
إن معرض إكســبو أوســاكا « ٢٠٢5مشروع
كبيــر للعصــر الجديد» بعــد أن تغلبنا على
أزمــة فيروس «كورونا».وام
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لحصر حاالت ضعاف البصر ومعتلي الشبكية

«تفاهم» بين «زايد العليا ألصحاب الهمم» و«حميد الخيرية العتالل الشبكية»
أبوظبي  -الوطن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن
تقديم  ١٣٤76جرعة من لقاح «كوفيد»١9
خالل الساعات الـ ٢٤الماضية ،وبذلك يبلغ
مجمــوع الجرعــات التي تــم تقديمها حتى
أمــس األحــد  ٢٠9٠٠٤9٠جرعــة ،ومعــدل
توزيــع اللقــاح  ٢١١.٣٢جرعــة لــكل ١٠٠

شــخص .يأتــي ذلــك تماشــياً مــع خطــة
الــوزارة لتوفيــر لقــاح «كوفيد ،»١9وســعياً
إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة
عــن التطعيــم والتــي ستســاعد فــي تقليــل
أعــداد الحــاالت والســيطرة علــى فيــروس
«كوفيد .»١9وام
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وقعــت مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب
الهمــم مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة حميــد
الخيرية العتالل الشبكية بشأن حصر حاالت
ضعاف البصر ومعتلي الشــبكية المنتســبين
لمؤسســة زايــد لوضعهم في قاعــدة بيانات
مؤسســة حميــد الخيريــة العتــالل الشــبكية
وذلــك للتمكن من عمل إحصائيات باألعداد
واالحتياجــات على مســتوى الدولة.
وقــع المذكــرة ســعادة عبــد اهلل عبــد
العالــي الحميــدان األميــن العــام لمؤسســة
زايــد العليــا ،وعــن مؤسســة حميــد الخيرية
العتــالل الشــبكية ســعادة خديجــة درويــش
القبيســي ،مؤســس ورئيــس مجلــس األمناء
والمديــر التنفيــذي ،وحضر مراســم التوقيع
التي جرت بمقر مؤسســة زايد العليا لفيف
مــن قيــادات الجانبين.
وبموجــب مذكرة التفاهــم يجري تبادل
الخبــرات بيــن المؤسســتين حــول كيفيــة
التوعيــة والخدمــة واســتمرارية االشــراف
علــى الحــاالت بمختلــف فئاتهــم العمريــة
ومراحــل حياتهم العمليــة والحياتية ،وذلك
لتحقيــق أهــداف نشــر الوعــي المجتمعــي
والتعريف باعتالل الشــبكية وضعف البصر
الناتــج عنها ،وحصر الحاالت إلنشــاء قاعدة
بيانــات بغــرض تقديــم الرعايــة الشــاملة
لهــم وللحــد مــن تدهــور حالتهــم بالتوعية
والمتابعــة ،إضافــة الســعي لتقديــم كافــة
الخدمــات لتكييف البيئــة المحيطة بحاالت
اعتالل الشــبكية لتالئم احتياجاتهم الصحية
والنفســية والتعليمية والمهنيــة والخدمية،
والتواصــل مــع الهيئــات ومراكــز البحــوث

خالل اللقاء
العالميــة لالســتفادة مــن أحــدث النتائــج
للوقوف على ما وصلت إليه من اكتشافات
علمية تساعد على تحسين حالتهم الصحية.
وأكــد ســعادة عبــد اهلل عبــد العالــي
الحميدان األمين العام لمؤسسة زايد العليا
ألصحــاب الهمــم أن توقيــع المذكــرة جــاء
انســجاماً مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة
وحــرص المؤسســة علــى تقديــم أفضــل
الخدمــات للفئــات المســتفيدة من أصحاب
الهمــم وذلــك لتمكينهــم مــن االندمــاج في
المجتمع ،مشــيداً بمؤسســة حميد الخيرية
العتــالل الشــبكية التــي قامــت منذ نشــأتها
بنشــر الوعي المجتمعي والتعريف باعتالل
الشــبكية لــدى أفــراد ومؤسســات المجتمع

لتسهيل حياة المصابين األمر الذي اكتسبت
مــن خاللــه مؤسســة حميــد ثقــة واحتــرام
جميــع الهيئــات ،وقامــت بأعمــال الرعايــة
الناجحــة للعديــد من االفراد على مســتوى
الدولــة المصابيــن باعتــالل شــبكية العين.
وأكــد ســعادة عبد اهلل الحميــدان أهمية
تحقيــق التطويــر الدائم للخدمــات الصحية
الســيما ألصحــاب الهمــم ،وإيجــاد الحلــول
للتحديــات التــي قــد تعيــق آليــة دمجهــم
فــي المجتمــع ،وتعزيــز التواصــل بين كافة
الجهــات لتحقيــق المصالــح المشــتركة
ـب فــي مصلحــة أصحــاب الهمــم
التــي تصـ ّ
ولبنــاء عالقــات تعــاون فعالــة بيــن كافــة
األطراف انطالقاً من األهداف االستراتيجية

والرؤية المشــتركة فيما يتعلق بالمسؤولية
المجتمعيــة في تحقيــق التنمية االجتماعية
المســتدامة وبنــاء مجتمع صحي مســتدام،
وفــي ظــل الجهــود المبذولــة فــي مجالــي
ـانية لفئات
التغطيــة الصحية والرعاية اإلنسـ ّ
أصحــاب الهمم.
ومــن جانبهــا أكــدت ســعادة خديجــة
درويــش القبيســي أهميــة وقيــع المذكــرة
ـرح عالــي وعريــق مثــل زايــد العليا
مــع صـ ٍ
ألصحــاب الهمــم ،والتي تحمل اســم وفعل
المؤســس الراحــل ،وتســير علــى قيمــه
اإلنســانية التــي الزالــت تعيــش فــي قلوب
ونفــوس أبنــاء زايــد مــن الشــعوب داخــل
وخــارج الوطــن .وام

«اإلمارات للخدمات الصحية» تعلن عن برنامج األطباء الزائرين خالل أكتوبر
دبي  -الوطن

تماشــياً مــع خطــة وزارة الصحــة
ووقايــة المجتمــع لتوســيع وزيــادة
نطــاق الفحوصــات فــي الدولــة بهــدف
االكتشــاف المبكــر وحصــر الحــاالت
المصابــة بفيــروس «كورونــا» المســتجد
«كوفيــد ،»١9والمخالطيــن لهــا وعزلهــم
أعلنــت الــوزارة عــن إجــراء ٢٣٠٠٢6
فحصــاً جديــداً خــالل  ٢٤ســاعة علــى
فئــات مختلفــة فــي المجتمــع باســتخدام
أفضــل وأحــدث تقنيات الفحــص الطبي.
وســاهم تكثيــف إجــراءات التقصــي
والفحــص فــي الدولــة وتوســيع نطــاق
الفحوصــات علــى مســتوى الدولــة فــي
الكشــف عــن  9٤حالــة إصابــة جديــدة
بفيــروس «كورونــا» المســتجد مــن
جنســيات مختلفــة ،وجميعهــا حــاالت
مســتقرة وتخضــع للرعايــة الصحيــة
الالزمــة ،وبذلــك يبلــغ مجمــوع الحاالت
المســجلة  7٣9٢8٤حالــة.

كمــا أعلنــت الــوزارة عــن وفــاة حالة
مصابــة وذلــك مــن تداعيــات اإلصابــة
بالفيــروس ،وبذلــك يبلــغ عــدد الوفيــات
فــي الدولــة  ٢١٣٠حالــة.
وأعربــت وزارة الصحــة ووقايــة
المجتمــع عــن أســفها وخالــص تعازيهــا
ومواســاتها لــذوي المتوفــي ،وتمنياتهــا
بالشــفاء العاجــل لجميــع المصابيــن،
مهيبــة بأفــراد المجتمــع التعــاون مــع
الجهــات الصحيــة والتقيــد بالتعليمــات
وااللتــزام بالتباعــد االجتماعــي ضمانــاً
لصحــة وســالمة الجميــع.
كمــا أعلنــت الــوزارة عــن شــفاء
 ١٢٣حالــة جديــدة لمصابيــن بفيــروس
«كورونا» المستجد «كوفيد »١9وتعافيها
التــام مــن أعــراض المــرض بعــد تلقيهــا
الرعايــة الصحيــة الالزمــة منــذ دخولهــا
المستشــفى ،وبذلــك يكــون مجمــوع
حــاالت الشــفاء  7٣٣٢5٠حالــة .وام

أعلنــت مؤسســة اإلمــارات للخدمــات
الصحيــة عــن جــدول األطبــاء الزائريــن
لمستشــفياتها خــالل األســبوع األخيــر مــن
شــهر أكتوبــر الجــاري والــذي يضــم نخبــة
مــن االستشــاريين الذيــن تــم اســتقطابهم
مــن  ١٢مستشــفى وجامعــة وهيئــة طبيــة
مرموقــة لتقديــم خدمــات تشــخيصية
وعالجيــة للمرضــى فــي  9مستشــفيات
تابعــة للمؤسســة بمــا يفــوق  9تخصصــات
طبيــة.
ويســتفيد مــن خدمــات برنامــج األطباء
الزائريــن المرضى المراجعين في عدد من
مستشــفيات المؤسســة وهــي مستشــفيات
الكويت والقاســمي وخورفكان والقاســمي
للنســاء والــوالدة واألطفــال فــي الشــارقة
باإلضافــة إلــى مستشــفى صقر ومستشــفى
ابراهيــم بــن حمــد عبيــد اهلل ومستشــفى
عبــد اهلل بــن عمــران فــي رأس الخيمــة
ومستشــفى األمــل للصحــة النفســية بدبــي
ومستشــفى دبــا فــي إمــارة الفجيــرة.
وتشــمل خبــرات األطبــاء الزائريــن 9
تخصصــات طبيــة وهــي أمــراض القلــب
الغــدد الصمــاء «الســكري» وأمــراض
الطــب النفســي وجراحــة العظــام والقــدم
والكاحــل وأمــراض النســاء والتوليــد مــن
خــالل جراحــة المناظيــر الروبوتيــة وطب

«زايد اإلنسانية» تؤكد مواصلة جهودها لرعاية صحة األم والطفل
أبوظبي  -الوطن

أكد سعادة حمد سالم بن كردوس
العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية أن
المؤسسة أولت منذ نشأتها على يد
القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه»،
الجانب الصحي اهتماماً خاصاً والسيما
الشق الخاص بصحة األم والطفل حيث
أنشأت لدعم هذا الجانب العديد من
المستشفيات في مختلف الدول المحتاجة
إلى المساعدة الصحية ،كمستشفى األمومة
والطفولة في صنعاء ،وفي كابول ،وفي
بعض الدول اإلفريقية.
وأضاف العامري في تصريح بمناسبة اليوم
العالمي لشلل األطفال الذي يوافق الرابع
والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام ان
شلل األطفال مرض فتاك يهدد مستقبل
األجيال ويشكل إعاقة أبدية ،يحد حركة
االنسان من متابعة حياته الطبيعية ويجعله

دائماً أسيراً لمساعدة غيره ليتمكن من القيام
بالعديد من الممارسات العملية ،والمهن
وغيرها ،ولو أن بعضهم قد استطاع بإرادته
الصلبة التغلب على اإلعاقة والتعويض عنها
باالبداع في صور مختلفة.
واختتم تصريحه مؤكداً أن المؤسسة ال
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األجنــة وأمراض الجهــاز الهضمي وأمراض
األنف واألذن والحنجرة وجراحة الســمنة
وأمراض النســاء عبــر الجراحات الروبوتية
والغــدد الصمــاء.
وأكــدت الدكتورة نــور المهيري مديرة
مكتــب األطبــاء الزائريــن نجــاح البرنامــج
فــي تحقيــق نقلة نوعية فــي العمل الطبي
داخــل الدولــة فــي ظــل النتائــج البــارزة
علــى صعيــد اإلستشــارات التشــخيصية
والعالجيــة والجراحــات التي تــم توفيرها

للمرضــى وتجنيبهــم مشــقة الســفر خــارج
الدولــة مــع الحرص علــى مواصلــة تطبيق
جميــع اإلجــراءات االحترازيــة أثناء زيارة
االستشــاريين لضمــان ســالمتهم ووقايــة
المرضــى وأطباء المستشــفيات بما يعكس
أهــداف المؤسســة فــي تقديــم الرعايــة
الصحيـة الشاملة والمتكاملة لتعزيز جودة
حيــاة المرضــى والمجتمع.
وأشــارت إلــى أن مــا يميــز البرنامــج
هــو الخبــرات العالميــة والكفــاءة العاليــة

التــي يتمتــع بهــا االستشــاريون الزائــرون
الذيــن يثــرون عبــر خبراتهــم التجربــة
الطبيــة فــي الدولــة ويســهمون بتعزيــز
التواصــل العلمــي مــع أرقــى المراكــز
الطبيــة العالميــة وفتــح قنــوات التعــاون
وتبــادل الخبــرات بيــن أطبــاء المؤسســة
واالستشــاريين الزائريــن لالرتقــاء بطــرق
ووســائل عالج األمراض المختلفة ومواكبة
التطــورات والمســتجدات علــى الســاحة
الطبيــة العالميــة .وام

مواصالت اإلمارات تطور خدمات رقمية ذكية لدعم
عملياتها في النقل المدرسي

تزال تولي جل اهتمامها بالجانب الصحي
لألطفال باعتبارهم مستقبل الثروة البشرية
اإلنسانية وهم رجال الغد وبناة األوطان،
وستواصل جهودها الهادفة لرعاية صحة
األم والطفل وتقديم المساعدات لتحصين
األطفال من داء الشلل .وام

بلدية دبي تبدأ حملتها الشتوية «صحراؤنا جميلة»

بــدأت بلديــة دبي حملتها الشــتوي
«صحراؤنا جميلة» تحت شــعار «معاً
الستدامة المناطق الصحراوية» وضمن
خطتهــا الســنوية الخاصــة بالتوعيــة
المجتمعيــة لجميــع فئــات المجتمــع
المحلــي في إمارة دبي بمجال اإلدارة
المســتدامة للنفايــات والحفــاظ علــى
المظهــر الحضــاري والجمالي.
وتهــدف الحملــة لتوعيــة مرتــادي
المناطــق الصحراويــة وتعزيــز
ثقافــة تقليــل النفايــات والمســؤولية
المجتمعيــة تجــاه البيئــة المحليــة
وتتضمــن العديــد مــن الزيــارات
التوعويــة الميدانيــة المباشــرة ونشــر
الســلوكيات الصحيحة لكيفية التخلص
األمن من مخلفات الشــواء والرحالت
البريــة من خــالل التوعيــة اإللكترونية
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
كمــا تهــدف إلــى تعزيــز الشــراكة
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي
والقطاعيــن العــام والخــاص لتكامــل وتضافــر جهــود التوعيــة
فــي مجــاالت المحافظــة علــى البيئــة المحليــة وبالتالــي دعــم
جهــود القيــادة الرشــيدة بتعزيــز محــور «االســتدامة» كأحــد
أهــم أولويــات «إكســبو  ٢٠٢٠دبــي» ومحــور «اســتدامة بيئــة
المدينــة» المنبثــق عــن الخطــة اإلســتراتيجية لبلديــة دبــي.
وتســعى بلديــة دبــي دائمـاً إلــى تعزيــز دورهــا المجتمعــي
بتقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة فــي كل القطاعــات ولجميــع
شــرائح المجتمــع وذلــك باإلرتقــاء بمؤشــر النظافــة العامــة إلى
أفضل المســتويات العالمية ولضمان بيئة نظيفة ومســتدامة في

نور المهيري

إمارة دبــي بما فيها البيئة الصحراوية
والتــي ستشــهد إقبــاالً كثيفـاً بالتزامن
مــع معــرض إكســبو  ٢٠٢٠وهنــا البد
من اإلشارة إلى أهمية التزام مرتادي
المناطــق الصحراويــة ومواقع التخييم
بالمحافظــة علــى نظافــة وجمال على
هــذه األماكــن الطبيعيــة الرائعة فهي
مســؤولية الجميــع وال تقتصــر مهــام
الحفــاظ علــى نظافتهــا واســتدامتها
علــى الجهات الحكومية كما ســتكثف
بلديــة دبــي الجهــود التوعوية وزيادة
عدد المســتفيدين من برنامج التوعية
الميدانية المباشرة ومستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي.
والجديــر بالذكر أنه خالل النســخة
الســابقة لهــذه الحملــة ٢٠٢١/٢٠٢٠
تــم تنفيــذ  88زيــارة توعويــة ميدانية
مباشــرة لتوعيــة الجمهور في مختلف
المناطــق الصحراويــة اســتفاد منهــا
أكثــر مــن  ٢٢ألــف متنــزه.
وســيتم مــن خــالل هــذه الحملــة تطبيــق برنامــج متكامــل
لضمــان نظافــة المناطــق الصحراويــة مــن خــالل فريــق عمــل
متخصــص يقــوم بتنفيــذ برنامــج تنظيــف يومــي علــى مــدار
الســاعة إذ يشــتمل هــذا البرنامــج علــى عــدد مــن المحــاور
الرئيســية والتــي مــن أبرزهــا تنفيــذ مهــام متابعــة نظافــة
المواقــع الصحراويــة هــذا باإلضافــة إلــى أنــه ســيتم نشــر
اإلعــالن والفيديــو التوعــوي عبــر البريــد اإللكترونــي لجميــع
موظفــي حكومــة دبــي .وام
«التفاصيــل في الموقع اإللكتروني»

أعلنــت مواصــالت اإلمــارات إنجــاز
مجموعــة جديــدة مــن الخدمــات
والتطبيقيــات الرقميــة والذكيــة لدعــم
عملياتهــا فــي قطــاع النقــل المدرســي
الحكومــي والخــاص فــي الدولــة وذلــك
فــي إطــار تطبيــق اســتراتيجية التحــول
الرقمــي لخدماتهــا وأعمالهــا.
وقالت فريال تــوكل الرئيس التنفيذي
باإلنابة لمواصالت اإلمارات؛ إن الشركة
مــع إكمالهــا أربعــة عقــود مــن الخبــرة
فــي مجــال النقــل المدرســي ،تدشــن
مرحلــة جديــدة مــن خدماتهــا فــي هــذا
المجــال ،لتنتقــل مــن مســتوى توفيــر
وتشــغيل خدمــات النقــل المدرســي
المعتــادة إلــى نطــاق أوســع تقــدم
مــن خاللــه أحــدث التطبيقــات الذكيــة
لنقــل وســالمة الطلبــة وتســيير الحافالت
المدرســية ،األمر الذي يعزز من ريادتها
كمرجعيــة استشــارية فــي هــذا القطــاع
لجميــع المتعامليــن الراغبيــن بمــا فــي
ذلــك الجهــات التنظيميــة والتشــريعية
والمــدارس والمؤسســات التعليميــة
وشــركات النقــل ،كمــا تترجــم نجــاح
اســتراتيجياتها فــي عمليــات التحــول
الرقمــي وتوظيــف التطبيقــات الذكيــة
فــي خدمــات النقــل بصفــة عامــة،
والنقــل التعليمــي بصفــة خاصــة.
وأضافــت تــوكل أن مواصــالت اإلمارات
أطلقــت مؤخــر اً بالتعــاون مــع هيئــة
الشــارقة للتعليــم الخــاص التطبيــق
الذكــي «أوالدكــم فــي مأمــن» الــذي
يتمتــع بمزايــا تقنيــة عديــدة ،وقد جرى
تصميمــه بالتنســيق مــع المعنييــن فــي

فريال توكل
الهيئــة بحيــث وضعــت فيــه الشــركة
ثمــرة خبراتهــا الطويلــة فــي مجــال
التطبيقــات الذكيــة الخاصــة بعمليــات
النقــل المدرســي ،والتــي طورتهــا خــالل
ـاء علــى تجربتهــا
الســنوات الماضيــة بنـ ً
الخاصــة وعلى أســطولها الضخم المكون
مــن أكثــر مــن  6آالف حافلــة نقــل
مدرســي فــي القطاعيــن الحكومــي
والخــاص.
وأوضحــت أن التطبيــق يتيــح ألوليــاء
أمــور الطلبــة تتبــع رحلــة أبنائهــم علــى
متــن الحافلــة المدرســية منــذ لحظــة
مغادرتهــم المنــزل وركوبهــم الحافــالت
ذهابـاً وإياباً ،حيث تتولى مشــرفة النقل
والســالمة فــي الحافلــة تســجيل حضــور
وغيــاب الطلبــة باســتخدام التطبيــق
والجهــاز اللوحي الخاص بها ،كما يســمح
التطبيــق بمراقبــة ومتابعــة جميــع هــذه

العمليــات مــن خــالل غرفتــي عمليــات
وتحكــم ،إحداهمــا فــي مقــر الهيئــة
والثانيــة فــي مقــر الشــركة ،وبهــذا
فإنــه يتيــح للموظفيــن المختصيــن
مراقبــة األداء لــكل الحافالت المدرســية
المعنيــة فــي الشــارقة بمــا فــي ذلــك
مســار الحافلــة ،أثنــاء مرورهــا علــى
المنــازل ،وحتــى وصولها إلى المدرســة،
ال عــن تزويــد المعنييــن بالكثيــر
فضــ ً
مــن البيانــات واإلحصائيــات التشــغيلية،
مثــل حركــة الحافــالت المدرســية يومياً،
وعــدد الرحــالت والطلبــة المنقوليــن
والغائبيــن والتنبيهــات فــي حــال وجــود
أي ظــرف طــارئ ،والتــي مــن شــأنها
مســاعدة المســؤولين فــي تطويــر
العمليــات باســتمرار وبمــا يحقــق أفضل
العوائــد مــن خــالل البيانــات التشــغيلية
التراكميــة التــي يوفرهــا التطبيــق.
وأكدت تــوكل أن مواصالت اإلمارات
تولــي أهميــة اســتراتيجية كبيــرة
للخدمــات الذكيــة وتطبيقاتهــا فــي
ـيا مــن
ـر ا رئيسـ ً
أعمالهــا باعتبارهــا عنصـ ً
عناصــر التنافســية فــي األعمــال حالي ـاً،
ال عــن دورهــا المحوري في تشــكيل
فضـ ً
مســتقبل أســواق النقــل حــول العالــم،
ولهــذا فــإن الشــركة تســتثمر حيــز اً مهماً
مــن مواردهــا المادية والبشــرية والفنية
فــي تطويــر وتبنــي تلــك التطبيقــات منذ
عدة ســنوات ،الفت ًة إلــى أنظمتها الذكية
التــي تطبقها في مجال الموارد البشــرية
والتــي أثبتــت كفاءتهــا وجــرى تبنيهــا
مــن قبــل الهيئــة االتحاديــة للمــوارد
البشــرية الحكوميــة كذلــك .وام

العدد ( )٣575االثنين  ١8ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢5أكتوبر ٢٠٢١م
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اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية
دائرة التنفيذ المدني

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إخطار نشر في القضية التنفيذية 2021/366
إلى المحكوم عليه /عبد المجيد فيتييل كونجو محمد
ليكن معلوماً لديك بأن محكمة عجمان االتحادية االبتدائية
قد أصدرت بحقك حكما في امر اداء رقم  ٢٠٢٠/7٣٠يقضي
بإلزامك بدفع مبلغ وقدره اجمالي(  )5٤٢5١درهم شاما الرسوم
والمصاريف وحيث أن المحكوم له /ناصر مهدي صالح علي
المرزوقي  ,قد تقدم بطلب تنفيذ الحكم وسجل التنفيذ تحت
رقم  ,٢٠٢١/٣66لذا أنت مكلف بسداد المبلغ المحكوم به
خال ( )١5يوما من تاريخ نشر اإلخطار وفي حال تخلفك عن
ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك اإلجراءات القانونية المناسبة
لتنفيذ الحكم حسب األصول.
قلم التنفيذ المدني

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / AJCFICIREA2021/ 0003821مدني (جزئي)
إلى المدعي عليه :السفير لتوريد االيدي العاملة ويمثلها قانونيا
مجهول محل اإلقامة :عجمان ـ ليوراه  -٢جوار النادي السوداني
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١١/٠٣أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه
ـ مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم  )6شخصياً أو بواسطة
وكيل معتمد ,وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة المستندات وذلك خال مدة ال تزيد على عشرة أيام من
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها أعاه ـ
بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١8 :م.

مكتب الخدمات القضائية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCILABMIN2021/ 0000536ـ عمالي (جزئي)

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCILABMIN2021/ 0002799ـ عمالي (جزئي)

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية ـ محكمة التنفيذ
المدنية ـ الروف لمقاوالت التكسية واالرضيات واالصباغ
إلى :المحكوم عليه :الروف لمقاوالت التكسية واالرضيات واالصباغ
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ اهلل رخا عبد الرشيد
ـ في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك  ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماً الرسوم والمصاريف 5٢9٠ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه
خال ( )١5يوماً من تاريخ إعانك  /إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إعان منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحادية ـ محكمة التنفيذ
المدنية ـ ورشة الشراع للخراطه ذ م م
إلى :المحكوم عليه :ورشة الشراع للخراطه ذ م م
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ نيتين ساهاديفان ساهاديفان سوبرا
ـ في القضية المشار إليها أعاه.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك  ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
المجموع الكلي شاماً الرسوم والمصاريف ٢٤٠8٠ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاه
خال ( )١5يوماً من تاريخ إعانك  /إعانكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني في
القضية التنفيذية رقم  2021/212مدني

تعلن محكمة رأس الخيمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار،
عبارة عن بيت شعبي قديم مساحته  6٫7٢7قدم مربع وثيقة رقم
« »٢٠٠7/٠٠٣٤٠رقم تساعي  ٣٠٤٠٢٠٠١8رقم المخطط ٢٠٠7/١٣١6
والعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم /زيد مبيوع زيد محمد ،بتاريخ
 ،٢٠٢١/١٠/٢7وبسعر أساسي وقدره  65٠٫٠٠٠درهم ،عن طريق
شركة اإلمارات للمزادات وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.
فعلى من يرغب باالشتراك أو االطاع الدخول على الموقع اإللكتروني
لشركة االمارات للمزادات  ، www.emiratesauction.aeومن
يرغب باالعتراض عليه مراجعة دائرة التنفيذ أثناء الدوام الرسمي
وحتى جلسة المزاد المذكورة

مأمور التنفيذ

محكمة التنفيذ المدنية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
في القضية التنفيذية رقم  2020/121إيجارات

تعلن محكمة رأس الخيمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع عقار،
عبارة عن أرض سكنية سياحية خالية مساحتها  ٢5٫5٠9قدم مربع
«يسمح بالبناء على  %6٠من المساحة» رقم األرض MRA٣7
وثيقة رقم « »٢٠١5/7٤58رقم تساعي  6٠٢٠٣5١٤٢رقم المخطط
 ٢٠١5/٤٤6٣6والعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم /براديب كومار
سينجهال ومدهور براديب كومار سينجهال  -بتاريخ ،٢٠٢١/١٠/٢7
ألعلى سعر ،عن طريق شركة اإلمارات للمزادات وذلك في تمام
الساعة السادسة مساء.
فعلى من يرغب باالشتراك أو االطاع الدخول على الموقع اإللكتروني
لشركة االمارات للمزادات  ، www.emiratesauction.aeومن
يرغب باالعتراض عليه مراجعة دائرة التنفيذ أثناء الدوام الرسمي
وحتى جلسة المزاد المذكورة

مأمور التنفيذ

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

عضويـة «مجلـس األمن» و«حقوق اإلنسان»
تتويج لشراكة اإلمارات و«األمم المتحدة»
توجــت اإلمــارات خــال العــام الجــاري
مســيرة نصــف قرن مــن الشــراكة الناجزة
والعضوية الفاعلة في هيئة األمم المتحدة
مــن خــال إنجازيــن فارقيــن تمثــا فــي
انتخابهــا لعضويــة مجلــس األمــن للفتــرة
 ،٢٠٢٢-٢٠٢٣والفــوز بعضويــة مجلــس
حقــوق اإلنســان فــي الفتــرة مــن ٢٠٢٢
إلــى .٢٠٢٤
وكانــت اإلمــارات فــازت بمقعــد غيــر
دائــم بمجلــس األمــن الدولــي عــن الفتــرة
 ٢٠٢٢-٢٠٢٣خــال االنتخابات التي جرت
فــي يونيــو الماضــي لتكــون هــذه المــرة
الثانيــة التي تشــغل فيه هــذا المقعد الذي
ســبق وشــغلته فــي الفتــرة .١987-١986
وفــي الســياق ذاتــه ســجلت اإلمــارات
إنجــازاً دوليـاً جديــداً بعــد فوزهــا للمــرة
الثالثــة ،بعضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان
فــي الفتــرة مــن  ٢٠٢٢إلــى  ،٢٠٢٤بعــد
حصولهــا علــى  ١8٠صوت ـاً عــن مجموعــة
دول آســيا والمحيــط الهــادي ،وذلك خال
االنتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية
العامــة لألمــم فــي  ١٤أكتوبــر الجــاري.
وترســخ هاتان العضويتــان المكانة الدولية
التــي تحظــى بهــا اإلمــارات فــي المجتمــع
الدولي ،كما تعبران عن الشراكة اإلماراتية
األمميــة الممتــدة ألكثــر مــن نصــف قرن.
وقالــت الدكتــورة دينــا عســاف ،المنســقة
المقيمة لألمم المتحدة في دولة اإلمارات
العربيــة المتحــدة ونائبــة المفــوض العــام

لألمــم المتحــدة لـ»إكســبو  ٢٠٢٠دبــي»:
«لطالمــا كانت اإلمــارات العربية المتحدة
داعمــة لجهــود األمــم المتحــدة ،عالميــا
وإقليمي ـاً ومحلياً..مضيفــة« :نســتمر فــي
العمــل معــا لتحقيــق رؤيتنــا المشــتركة
لعالــم أفضــل للجميــع”.
وشاركت اإلمارات العالم احتفاله باليوم
الدولــي لألمــم المتحدة الــذي يصادف في
 ٢٤أكتوبر من كل عام عبر احتفالية خاصة
احتضنتها ســاحة األمم في «إكســبو ٢٠٢٠
دبي» وتخللها عرض موســيقي ألوركســترا
اإلمارات السمفونية للشباب.
وأكــدت اإلمــارات منــذ انضمامهــا إلــى
هيئــة األمــم المتحــدة فــي عــام ١97١
التزامهــا باالتفاقيــات والمعاهدات الدولية
أمــام المجتمــع الدولــي ،وحققــت الريادة
علــى مختلــف الصعد في مجــاالت حقوق
اإلنســان والعمــال ودعــم المــرأة وحمايــة
حقــوق الطفــل ،إلــى جانــب صدارتهــا
عالمياً في مجاالت المســاعدات اإلنســانية
واإلغاثيــة للفقراء والمحتاجين والمعوزين
والمتضرريــن والنازحين والاجئين ،ضحايا
الحــروب والكوارث الطبيعية من فيضانات
وزالزل وأعاصيــر وبراكيــن.
وحرصــت اإلمــارات على دعــم مختلف
الملفــات األمميــة وتمكيــن مختلف لجانها
علــى القيــام بالمســؤوليات المناطــة بهــا
وفــي مقدمتهــا حفــظ األمــن واالســتقرار
الدولييــن وتعزيــز لغــة التســامح والحــوار

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  7437/2021/209تنفيذ عمالي

بيــن جميــع الشــعوب.
وحرصــت اإلمــارات علــى تعزيــز
عضويتهــا فــي المنظمــات المتخصصــة
التابعــة لألمــم المتحــدة كمنظمــة الصحــة
العالمية ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة
األغذية والزراعة «الفاو» ،ومنظمة التربية
والعلــوم والثقافــة «اليونســكو» ،ومنظمة
األمــم المتحــدة للطفولــة «اليونيســف».
وترتبط دولة اإلمارات العربية المتحدة
باتفاقيــات تعــاون مع أكثــر من  ٢8منظمة
دوليــة مــن منظمات هيئة األمــم المتحدة
التي تقوم بتنفيذ نحو  8٠مهمة استشــارية
وفنيــة فــي الدولــة لمصلحــة عــدد مــن
الوزارات والمؤسســات والدوائر االتحادية
والمحلية.
وتســتضيف اإلمــارات علــى أرضهــا
العديــد مــن المكاتــب اإلقليميــة التابعــة
لمنظمــات هيئــة األمــم المتحــدة مثــل
ـيقي لهيئــة األمــم المتحدة
المكتــب التنسـ ً
للمــرأة ،ومكتــب برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،ومكتــب المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن ،كمــا
تقــدم اإلمــارات مســاحات مكتبيــة مجانية
ومســاهمات مالية لوكاالت األمم المتحدة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المدينــة
العالمية للخدمات اإلنســانية بدبي وتسهل
عملهــا فــي شــحن مخزونــات المســاعدات
اإلنســانية ألي كارثــة فــي المنطقــة فــي
غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة .وام

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  5280/2021/60امر أداء

موضوع التنفيذ
طالب اإلعان  :محمد زين العابدين منظور احمد صفته بالقضية:
طالب التنفيذ
المطلوب إعانه -١ :بال جابد لخدمات تنظيف المباني والمساكن
صفته بالقضية :منفذ ضده
مجهول محل اإلقامة
موضوع االعان
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاه والزامك بدفع
المبلغ المنفذ به وقدره( )٤9٠5,٠٠درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ  7٠٠درهم رسوم لخزينة
المحكمة .وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك
في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال  ١5يوما من تاريخ
نشر هذا االعان.
رئيس القسم

موضوع الدعوى:
طالب اإلعان :تريدميل ش م ح صفته بالقضية :مدعى
المطلوب إعانه -١ :دوسمارت للتجارة العامة ش ذ م م
صفته بالقضية :مدعى عليه
مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعان:
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 ٢٠٢١/٠8/٢8بإلزام المدعى عليها األولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ
( )١٢8,٠٠٠درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ ٢٠٢٠/٠9/٠6
وحتى تمام السداد ,مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
ولكم الحق في استئناف األمر خال  ١5يوم من اليوم التالي لنشر
هذا اإلعان.

رئيس القسم

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  6576/2021/207ـ تنفيذ تجاري

مذكرة إعالن بالنشر(إستئناف) في االستئناف
رقم  817/2021/305ـ استئناف تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٣65/٢٠٢١نزاع تجاري,
بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ١٠٤٣٤درهم) شاماً للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ الدولية لاجهزة االلكترونية (ش.ذ.م.م)
عنوانه االمارات  ,إمارة دبي ,ديرة ,منطقة الممزر ,مكتب رقم  ,٣٠8بناية
ملك قاسم سلطان عبد الرحمن البنا ,قريب من مركز تسهيل ,الطابق الثالث
رقم مكاني٣٤69٣977٤9 :
المطلوب إعانه  -١مهدي قمبر محمد حسين البلوشي صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعان :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ١٠٤٣٤درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خال  ١5يوما من تاريخ نشر هذا االعان.

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثالثة رقم 87
موضوع االستئناف إستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣9٣6ـ ٢٠٢٠
تجاري جزئي دبي مع الرسوم والمصروفات
المستأنف فولتاس ليمتد
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ مجمع دبي لاستثمار األول ـ مبنى البيان
ـ شقة ٤١٤,٤١٣
ويمثله علي اسماعيل ابراهيم الجرمن
المطلوب إعانه  -١انفنيتى نوبل لانشاءات ش ذ م م صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعان قد أستأنف القرار /الحكم الصادر بالدعوى رقم ٢٠٢٠/٣9٣6
تجاري جزئي
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  ٢٠٢١/١٢/٢٠الساعة  ١٠:٠٠صباحا
بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا
وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 7292/2021/207تنفيذ تجاري

الى المنفذ ضده  -١مايسه احمد عبد اهلل حمد الشحي
مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٣57٣8١,٢٤الى طالب التنفيذ
أو خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال  ١5يوما من تاريخ
نشر هذا االعان.
العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 6897/2021/207تنفيذ تجاري

الى المنفذ ضده  -١هارميندر سينغ شفيندرا سينغ
مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ بنك أبوظبي التجاري
قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاه والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  6٠٤٠٣6,٢١درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة شاملة لرسوم المحكمة
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكم في
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خال  ١5يوما من تاريخ
نشر هذا االعان.
العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٦٤٦٤/٢٠٢١/٦٠امر أداء

موضوع الدعوى:
طالب اإلعالن :ياسر محمد نويشي محمد نويشى صفته بالقضية :مدعى
المطلوب إعالنه -١ :مهدي شريد صفته بالقضية :مدعى عليه
مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:
قررت محكمة دبي االبتدائية بتايخ  ٢٠٢١/١٠/٠5بإلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ(  )١5٠٠٠خمسة عشر الف درهم
إماراتي والفائدة القانونية بواقع  ٪٩من تاريخ اإلستحقاق تاريخ
االعالن بالتكليف بالوفاء الحاصل في  ٢٠٢١/٩/٢5وحتى السداد
التام والرسوم والمصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه
المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ المعجل ال مبرر له لذا
قضت برفضه .ولكم الحق في استئناف األمر خالل  ١5يوم من
اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن.

رئيس القسم

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  7٩٠٠/٢٠٢١/٢٠7تنفيذ تجاري

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

انذار عدلي بالنشر رقم المحرر ٢٠٢١/٨٦5١

المخطر :رويال كوول ش م ح
المخطر إليه -١ :أمريكان بريز ميدل ايست (ش ذ م م)
 -٢باسل فوزي شقرة (فلسطيني الجنسية)
 -٣جلوبال بارتنرز هولدينج ال تي دي
بوكالتنا عن المخطر الذى كلفنا بتوجيه هذا االخطار اليكم فإننا
وبالنيابة عن المخطر نخطركم بالمسارعة وسداد مبلغ وقدره
 ٩٢٣,5٢٣درهم ( تسعمائه ثالثه وعشرون الف وخمسمائه ثالثه
وعشرون درهم) للمخطر وذلك في موعد غايته خمسة ايام من
تايخ اعالن المخطر اليهم بهذا اإلخطار وإال سوف يضطر المخطر
الى اللجوء للقضاء إلستصدار حكم او قرار ضد المخطر اليهم
جميعا اللزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم إللزامهم
بسداد المبلغ المبين اعاله وفوائده القانونية مع تحمل المخطر
اليه للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مكتب دار العداله للمحاماه واالستشارات القانونية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  357١/٢٠٢١/٢٠7تنفيذ تجاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  7٨١٩/٢٠٢١/٢٠7تنفيذ تجاري

مذكرة إعالن بالنشر(إستئناف) في االستئناف
رقم  ٢١٤٩/٢٠٢١/3٠5ـ استئناف تجاري

موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم / ١٩٣5
 ٢٠٢٠أمر أداء بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٣٦١٣5درهم»،
شامالً للرسوم والمصاريف.
طالب اإلعالن  :ـ خالد حسين أمين حيدر المرزوقي صفته بالقضية:
طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه١ :ـ مايال كاراندانج اتينزا
صفته بالقضية :منفذ ضده  -مجهول محل اإلقامة
موضوع الدعوى :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله
وإلزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « »٣٦١٣5درهم إلى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١5يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

المنظورة في دائرة االستئناف التجارية الثالثة رقم 87
موضوع االستئناف استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٢٣/٢٠٢١
تجاري جزئي والرسوم والمصاريف واالتعاب
المستأنف تيرينسى بولى
عنوانه يعلن على وكيله القانوني /مكتب الرواد للمحاماة واالستشارات
القانونية ,إمارة دبي ,بردبي ,شارع الشيخ زايد ,دوار المركز التجاري,
بناية فندق ذا أتش
الطابق  ,٢٩مكتب رقم  , ٢٩,٤هاتف رقم ٠٤٣٢5٤٠٠٠
ويمثله عواطف محمد شوقي
المطلوب إعالنهما  -١جورموتى جيا براكاش صفته :مستأنف ضده
 -٢ساسكس للتجارة العامة(ذ.م.م) صفته :مستأنف ضده
موضوع اإلعالن قد أستأنف القرار /الحكم الصادر بالدعوى رقم /٩٢٣
 ٢٠٢١تجاري جزئي
وحددت لها جلسة يوم االثنين الموافق  ٢٠٢١/١١/٠١الساعة  ١٠:٠٠صباحا
بقاعة التقاضي عن بعد وعليه يقتضى حضوركم أو من يمثلكم قانونيا
وفي حالة تخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابياً.

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

القاضي

الكاتب العدل

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن امر أداء بالنشر في الدعوى
رقم  53٨٩/٢٠٢١/٦٠أمر أداء

إعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم ١٤٨٩/٢٠٢١/٢٠٨ :ـ تنفيذ مدني

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  5٤٩٦لسنة٢٠٢١
امر اداء ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 7٩٠٦٦,٤٩درهم) شامالً للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ شركة كارامان لالدوية البيطرية ذ.م.م
عنوانه :االمارات ـ إمارة دبي ـ منطقة الخليج التجاري ـ دبي ـ شارع
الخليج التجاري ـ مبنى برج سيتاديل  ١٢٠ـ شقة  ١٢٠٣ـ مقابل فندق
جي دبليو مااليوت
ويمثله إبراهيم موسى علي مراد البلوشي
المطلوب إعالنه  -١:مينستريم للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  7٩٠٦5,٤٩درهم الى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة .وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة
عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١5يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  5٤٩7لسنة٢٠٢١
امر اداء ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 85٩٤٦,١٠درهم) شامالً للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ شركة بيوفاك لالدوية البيطرية ذ.م.م
عنوانه :االمارات ـ إمارة دبي ـ الخليج التجاري ـ برج سيتاديل ـ مقابل
فندق جي دبليو ماريوت ـ مكتب رقم  ١٢٠٣ـ مكاني رقم ٢٤7588٦٤٦7
ويمثله إبراهيم موسى علي مراد البلوشي
المطلوب إعالنه  -١:مينستريم للتجارة العامة ش.ذ.م.م صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  85٩٤٦,١٠درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١5يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

إلى المدعى عليه ١ـ تيفكو العالمية للمقاوالت «ش.ذ.م.م»
مجهول محل اإلقامة
بما أن المدعي النجم الفضي لتجارة الديزل ذ م م
قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ  ٢٠٢١/8/٢٢بإلزام المدعى
عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  ١5٩٫٦88٫٠٩درهم
«مائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وثمانون
درهم وتسعة فلساً» وفائدة قانونية  ٪5سنوياً من تاريخ
المطالبة الحاصل في  ٢٠٢١/8/١٦وحتى تمام السداد وألزمتها
المصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات.
ولكم الحق في استئناف األمر خالل  ١5يوم من اليوم التالي
لنشر هذا اإلعالن.

المنظورة في :دائرة التنفيذ السادسة رقم ٢٢7
موضوع التنفيذ :تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢٠ / ١١١٠
مدني جزئي  ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ٢١١5١٫5درهم» شامالً
للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ :حامد عيسى محمد بابكر
عنوانه :إمارة دبي ،منطقة عود ميثاء ،بناية اوفيس كورت ،الطابق األول،
مكتب رقم ١١٣
ويمثله عوض محمد مطر محمد العرياني
المطلوب إعالنه١ :ـ محمد زاكي الدين بالل محمد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره « ٢١١5١٫5درهم» إلى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١5يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اعالن بالنشر في الدعوى رقم
 ١٨٠٢/٢٠٢١/١٠٠ـ احوال نفس مسلمين

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  3٦33/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  3٨37/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

إعالن بالنشر «»٢٠٢١/٨٤5٩

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثانية رقم 7٢
موضوع الدعوى المطالبة بإثبات طالق للضرر وأثبات حضانة لألبناء لغياب
الزوجة والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
المدعى خالد حسن عبد الرحمن بحري
عنوانه االمارات العربية المتحدة ـ إمارة دبي ـ منطقة القوز الرابعة ـ
دبي ـ شارع  ٣١7ـ مبنى فيال  ٢٢مكاني ٢٤٣٣88٢7٣٢
المطلوب إعالنه  -١اميره محمد ساالرى زاده صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإثبات طالق
للضرر وأثبات حضانة لألبناء لغياب الزوجة والرسوم والمصاريف وأتعاب
المحاماة وحدد لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٦الساعة
 ٠8:٣٠صباحا في قاعة التقاضي عن بعد في مبنى األحوال الشخصية
في منطقة القرهود &  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 دائرة إدارة الدعوى الثانية عشر رقم 85٩
موضوع الدعوى الزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعيان مبلغ  ٣٤٠,٠٠٠دوالر
أمريكي ويعادلهم بالدرهم  ١,٢٤8,٦5٠درهم ( مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف وستمائة وخمسون
درهم) المستحقة لهما على ضوء ما تم شرحه وتوضيحه بهذه الصحيفة والفائدة القانونية بواقع ٪١٢
من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام .الزام المدعي عليهم بالتضامن والتضامم بالتعويض عن
االضرار المادية و األدبية بمبلغ  ١٠٠,٠٠٠دوالر ويعادلهم بالدرهم  ٣٦7,٢5٠درهم (ثالثمائة وسبعة
وستون ألف ومائتان وخمسون درهم) بسبب احتجاز هذا المبلغ لما يقارب من عامين تقريبا اعتبارا
من تاريخ شهر يناير  ٢٠٢٠حتى االن باالضافة الى فائدة تأخيرية بواقع  ٪١٢اعتبارا من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تايخ السداد والزامهما بالرسوم و المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
المدعى محمد أحمد عبد اهلل الكنيبي المزروعي وآخرون عنوانه اإلمارات ـ إمارة ابوظبي ـ شارع
الكورنيش ـ مبنى بناية عمير بن يوسف ـ شقة الطابق الثاني م  ٢٣ويمثله بدر عبداهلل حسن عبداهلل بالهوش
المطلوب إعالنه  -١جي كيه إف إكس فايناشيال سيرفس لميتد ـ مكتب تمثيل صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها الزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا
للمدعيان مبلغ  ٣٤٠,٠٠٠دوالر أمريكي ويعادلهم بالدرهم  ١,٢٤8,٦5٠درهم( مليون ومائتان وثمانية
وأربعون ألف وستمائة وخمسون درهم) المستحقة لهما على ضوء ما تم شرحه وتوضيحه بهذه
الصحيفة والفائدة القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ قيد الدعوي وحتي السداد التام .الزام المدعي عليهم
بالتضامن والتضامم بالتعويض عن االضرار المادية واألدبية بمبلغ  ١٠٠,٠٠٠دوالر ويعادلهم بالدرهم
 ٣٦7,٢5٠درهم( ثالثمائة وسبعة وستون ألف ومائتان وخمسون درهم) بسبب احتجاز هذا المبلغ
لما يقارب من عامين تقريباً اعتبارا من تاريخ شهر يناير  ٢٠٢٠حتى االن باالضافة الى فائدة تأخيرية
بواقع  ٪١٢اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد والزامهما بالرسوم والمصاريف
ومقابل اتعاب المحاماة .وحددت لها جلسة يوم الخميس الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢8الساعة ٠٩:٠٠
صباحا 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 الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦
موضوع الدعوى :المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ
وقدره  ١١١٤٦7٫5٦درهم والفائدة القانونية بواقع  ٪5من تاريخ االستحقاق
حتى تمام السداد.
المدعي :بولي فاب لصناعة البالستيك «ذ.م.م»
عنوانه :دبي ،ديرة بورسعيد بناية سنتريون ستار بلوك ب مكتب 8٠7
هاتف ٠٤٢٢٠8558 :رقم مكاني٣١٦٦٣٩٤١٤٠ :
المطلوب إعالنه١ :ـ الطائر الصدفي لألعمال الكهروميكانيكية «ش.ذ.م.م»
صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة المطالبة بإلزام
المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  ١١١٤٦7٫5٦درهم والفائدة
القانونية بواقع  ٪5من تاريخ االستحقاق حتى تمام السداد.
وحددت لها جلسة يوم األحد الموافق  ٢٠٢١/١١/١٤الساعة  ٠8٫٣٠صباحاً
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.

المنذر :كامبير لإللكتروميكانيكية عنوانها :اإلمارات العربية المتحدة -
أبوظبي  -مصفح م بناية الفحيم الطابق  – ٤مكتب رقم  - ٤٢٠هاتف
رقم  ٠5٢٦٩٢٢78 :إيميلmdo@camberme.com :
المنذر إليه :ماك ستايلو للتصميم «ش.ذ.م.م»
العنوان  :اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  -ند حصا  -مستودع رقم جي
 ملك سلطة واحة دبي للسليكون  -مكتب رقم  ٣هاتف٠55٢١٠٠٩٢5 :إيميلroshan.pereira@makstylo.com :
الموضوع  :صيغة طلب إعالن بالنشر في اإلنذار رقم»۱۸٢٠٦٦/۱/۲۰۲۱«:
ينذر المنذر المنذر إليه بضرورة سداد قيمة الفواتير والتي تبلغ مبلغ
وقدره  ١٣7٢8٫75درهم إماراتي «ثالثة عشرة ألف وسبعمائة وثمانية
وعشرون درهم وخمسة وسبعون فلساً» والفائدة القانونية بواقع ٪5
من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام وذلك في مدة أقصاها  5أيام
من تاريخ إستالمة هذا اإلخطار وإال ستضطر المخطرة آسفة الى اتخاذ
االجراءات القضائية الالزمة بما فيها استصدار أمر االداء اماال لنصوص
المواد « »٦١-٦٢من قانون االجراءات المدنية االماراتي الرقم « »١١لسنة
 ١٩٩٢والمعدل برقم « »٣٠لسنة  ٢٠٠5والمعدل بقرار مجلس الوزراء
رقم  57لسنة  ٢٠١8باالضافة الى تحميل المخطر اإليه كافة مصاريف
التقاضي وأتعاب المحاماة.
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اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ١٤٨٦/٢٠٢١/١٦ـ تجاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  7٤٨٩/٢٠٢١/٢٠7تنفيذ تجاري

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٦١٢/٢٠٢١/3٨تجاري مصارف جزئي

الكاتب العدل

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  3٤٠٨/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السادسة رقم ١٠
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليها بمبلغ وقدره( 8٣5٣١,٢5درهم)
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  ٪٩من تاريخ المطالبة وحتى
السداد التام.
المدعى اورينتلز اسبشلست ليفتنغ ش.ذ.م.م عنوانه امارة دبي ـ ديرة ـ بور
سعيد ـ خلف وكالة النيسان للسيارات ـ بناية بزنس افنيو ـ الدور الثاني ـ مكتب
 ٢١٠ـ هاتف  ٠٤٢٩5٤٢٩٩موبايل  ٠55٣٣٦٣٣٦١رقم مكاني ٣٢٤85٩٤٦٢٠
المطلوب إعالنه  -١مجموعة اجادة الدارة االصول ذ.م.م صفته :الخصم المدخل
موضوع االعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي
عليها بمبلغ وقدره(  8٣5٣١,٢5درهم) والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
والفائدة  ٪٩من تايخ المطالبة وحتى السداد التام.
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق  ٢٠٢١-١٠-٣١الساعة  ٩:٣٠صباحا في
قاعة التقاضي عن بعد &  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 دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٤٢٤٢/٢٠٢٠تجاري
جزئي ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ٦٣١٩7٣درهم) شامالً للرسوم
والمصاريف واتعاب المحاماة
طالب التنفيذ مؤسسة رؤية الطبية ـ ويمثلها المدير التنفيذي ـ محمد
مبارك القحطاني
عنوانه السعودية ـ مدينة جده ـ طريق الملك فهد ـ مبنى العبد اللطيف
بالزا الدور الثالث ـ مكتب رقم ( )٣٠7هاتف ٠٠٩٦٦١٢٦8٣555٦
المطلوب إعالنه  -١مودرن انترناشيونال للتجارة العامة ذ م م صفته:
منفذ ضده
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ٦٣١8٦8درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١5يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

المنظورة في :دائرة المصارف الجزئية رقم ٢٤٩
موضوع الدعوى :المطالبة بإلزام المدعى عليهما بمبلغ وقدره «٤١٤5٤8٫٤٣
والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة  ٪١٢من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى السداد التام .
المدعي :بنك اإلمارات دبي الوطني «ش.م.ع»
عنوانه إمارة دبي  -شارع الشيخ زايد  -برج لطيفة الطابق «»٣8
مكتب رقم «»٣8٠١
المطلوب إعالنهما١ :ـ رياض حيدر ساجد حسين صفته :مدعى عليه
٢ـ اشرت فاطمة رياض حيدر صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعى
عليهما بمبلغ وقدره  ٤١٤5٤8٫٤٣والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
والفائدة  ٪١٢من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام .
وحددت لها جلسة يوم األحد الموافق  ٢٠٢١/١٠/٣١الساعة  8٫٠٣٠صباحاً
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.

المنظورة في :الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦
موضوع الدعوى :المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ
وقدره « 7٠8٢سبعة آالف واثنين وثمانون درهم» والفائدة القانونية
بواقع  ٪١٢من تاريخ االستحقاق وحتى تمام السداد.
المدعي :داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه :اإلمارات ،إمارة دبي ،ديرة ،هور العنز ،أبوهيل ،محل رقم ٤8
بملك الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم  -بجوار رويال للبلياردو
المطلوب إعالنه١ :ـ عبداهلل حميدي صالح الخالدي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 ٢٠٢١/١٠/٢٣بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعية مبلغ وقدره 7٠8٢
سبعة آالف واثنين وثمانون درهم والفائدة بواقع  ٪٩من  ٢٠٢١/٩/7وحتى
تمام السدادوألزمته المصاريف .حكماً بمثابة الحضوري قابالً لالستئناف خالل
ثالثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن .صدر باسم صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علناً.
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اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ٢37٤/٢٠٢١/١١ـ مدني جزئي

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ١3٨٩/٢٠٢١/١٠٠ـ احوال نفس مسلمين

إعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  33١٩/٢٠٢١/١٦تجاري جزئي

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  ١5٠/٢٠٢١/٢٦عقاري كلي

المنظورة في دائرة إدارة الدعوى العاشرة رقم ٤١٣
موضوع الدعوى المطالبة بالزام المدعي عليهم برد أصل الشيك رقم
 5٠٠٠٠٦المؤرخ  ٢٠١8/٣/١المسحوب على بنك ابوظبي االسالمي والرسوم
والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
المدعى عالء الدين شهاب العبد الجدوع
عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ ورسان الثانية ـ دبي ـ شارع ٣8٤٣٣8٢5١٩
ـ مبنى رقم االرض  ٩٢ـ رقم البلدية  ٦٢٤ـ شقة ٢٠٩
المطلوب إعالنه  -١حسام جمال محمد مصطفى الشيمي صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى ومضوعها المطالبة بالزام المدعي
عليهم برد اصل الشيك رقم  5٠٠٠٠٦المؤرخ  ٢٠١8/٣/١المسحوب على بنك
ابوظبي االسالمي والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحددت
لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١-١٠-٢٦الساعة  ٠٩:٠٠صباحا في
مكتب إدارة الدعوى &  BUILDIN_DESCلذا فأنت مكلف بالحضور
أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات
للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الثامنة رقم ٦
موضوع الدعوى دعوى طالق للضرر واثبات حضانه
المدعى مهرانكيز عبد اهلل رنكين كمان عنوانه إمارة دبي ـ منطقه
البرشاء جنوب  ١ـ شارع رقم  57ـ فيال رقم .7٢
المطلوب إعالنه  -١عبد الرحمن حمزه بندار صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها دعوى طالق للضرر
واثبات حضانه وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٢٠٢١-١٠-٣١
الساعة  ٠8:٣٠صباحا في قاعة التقاضي عن بعد في مبنى األحوال
الشخصية في منطقة القرهود &  BUILDIN_DESCلذا فأنت
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونياً وعليك بتقديم ما لديك من
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

المنظورة في :الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦
موضوع الدعوى :المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ٣٤١١٦٫5
درهم والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة  ٪١٢من تاريخ
االستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المدعي :داماس لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
عنوانه :اإلمارات العربية المتحدة ،إمارة دبي ،ديرة ،هور العنز ،أبوهيل ،محل
رقم  ٤8بملك الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم  -بجوار رويال للبلياردو
المطلوب إعالنه١ :ـ عائشة بنت كيديه بن شمل البلوشية صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن نعلنكم بأن المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ
 ٢٠٢١/١٠/٠٣بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعية مبلغ وقدره
 ٣٤١١٦٫5أربعة وثالثون ألف ومائة وستة عشر درهماً وخمسون فلساً
والفائدةبواقع  ٪٩من  ٢٠٢١/٩/١وحتى تمام السداد وألزمته المصاريف.
حكماً بمثابة الحضوري قابالً لالستئناف خالل ثالثين يوماً اعتباراً من اليوم
التالي لنشر هذا اإلعالن .صدر باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلى علناً.

المنظورة في :الدائرة العقارية الجزئية السادسة رقم ٢١٦
موضوع الدعوى :المطالبة بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/١٤
مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المدعي :أحمد حسن محمد الرفيعي وآخرون
عنوانه اإلمارات ،إمارة دبي ،بورسعيد ،ديره ،شارع المطار ،مبنى السركال
 ،٢شقة  ،٣٠١بجوار وكالة تيويوتا
ويمثله منى جمعة عباس عبداهلل البلوشي
المطلوب إعالنه١ :ـ شيفيلد هولدينجز ليمتد صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بتفسير
الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٢٠٢١/١٤مع إلزام المدعى عليها بالرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحددت لها جلسة يوم األربعاء الموافق  ٢٠٢١/١١/١٠الساعة  8٫٠٣٠صباحاً
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.
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اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  33٠٠/٢٠٢١/١٦ـ تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية الحادية عشر رقم ١5٦
موضوع الدعوى إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغاً مقداره
( )١٤٦,88٠,٠٠مائة وستة وأربعون ألفاً ,وثمانمائة وثمانون درهماً ,والفائدة
القانونية بواقع  ٪١٢من تاريخ االستحقاق في  ٢٠٢٠/٠٢/١٦حتى تمام السداد ,مع
إلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .المدعى عليه بدرية محمد عبد
القادر عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ الراس ,ديرة ,بناية ملك بدرية محمد عبد
القادر .ص.ب  ٣٩٤٤دبي ,هاتف ,٠٤ ٢٢5١١٢٢ :فاكس٠٤ ٢٢٦8٣8٣ :
المطلوب إعالنه  -١ايزالي وورث الدارة الفنادق صفته :الخصم المدخل
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها ضمان فرعي اوالً :بقبول طلب
اإلدخال والتصريح بسداد الرسوم المقررة عنه ومن ثم إعالنه المطلوب إدخالها
 -١ايزلي وورث إلدارة الفنادق ذ.م.م ثانياً :في الدعوى األصلية :برفض الدعوى
لعدم الصحة والثبوت ثالثاً :في طلب اإلدخال (دعوى الضمان الفرعية)
إلزام الخصم المدخل (ايزلي وورث إلدارة الفنادق ذ.م.م)
وفي كل األحوال إلزام المدعي أصلياً والخصم المطلوب إدخاله بكافة الرسوم
وأتعاب المحاماة .وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٦الساعة
 ٠8:٣٠صباحا في قاعة التقاضي عن بعد &  BUILDING_DESCلذا فأنت مكلف
بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم مالديك من مذكرات أو مستندات
للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل.

CMY

اعالن حكم بالنشر في الدعوى
رقم  ٢٨3٦/٢٠٢١/١٦ـ تجاري جزئي

المنظورة في الدائرة الجزئية التجارية السادسة رقم ١٠
موضوع الدعوى المطالبة بإلزام المدعي عليه بفسخ عقد المقاولة مع أداء مبلغ
 8٤٠٠٠درهم باإلضافة إلى مبلغ  5٠٠٠٠درهم تعويض عن غرامة تأخير األعمال,
باإلضافة إلى الفائدة القانونية للمبلغ بواقع  ٪١٢من تاريخ المطالبة وحتى تمام
السداد ,مع إلزامه بالرسوم والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة
المدعى زايد صياح سعيد محمد المنصوري
عنوانه اإلمارات ـ إمارة ابوظبي ـ جزيزة أبوظبي ـ شارع حمدان ـ مبنى ١٠٣
المطلوب إعالنه  -١بيت الفرات لمقاوالت تركيب البيوت الجاهزة صفته :مدعى عليه
موضوع اإلعالن :نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٢
بإلزام المدعي عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ  8٤,٣75درهم (أربعة وثمانون الف
وثالثمائة خمسة وسبعون درهم) والفائدة على ذلك المبلغ بواقع  ٪5سنوياً من
تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في  ٢٠٢١/7/٢٦وحتى تمام السداد ,وبإلزامها ان
تؤدي للمدعي تعويضا قدره ( ١٠٠,٠٠٠مائة الف درهم) وألزمتها بالمصروفات
ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكماً 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 علنا.

إعالن بالنشر في التنفيذ
رقم  ٦٤٨٠/٢٠٢١/٢٠٩تنفيذ عمالي

موضوع التنفيذ:
طالب اإلعالن :محمد محمد ابوالمكارم جوده عطيه صفته بالقضية:
طالب التنفيذ
المطلوب إعالنه١ :ـ ماجنا ام اي بي الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م
صفته بالقضية :منفذ ضده مجهول محل اإلقامة
موضوع اإلعالن:
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله وإلزامك بدفع المبلغ
المنفذ به وقدره « »١٦٤٦7٠درهم إلى طالب التنفيذ أو خزينة
المحكمة باإلضافة إلى مبلغ  8٢٤5درهم رسوم لخزينة المحكمة.
وعليه فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
اإللتزام بالقرار المذكور خالل  ١5يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

رئيس القسم

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر
 ١١٤3/٢٠٢١/٢٠٨تنفيذ مدني

الى المنفذ ضده نضال محمد العقدة
مجهول محل اإلقامة

بما أن الطالب التنفيذ محمد بن عوض بن محمد الشمري
قد أقام عليك الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامك
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره( )٣5٩7درهم الى طالب
التنفيذ أو خزينة المحكمة وعليه فان المحكمة ستباشر
االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار
المذكور خالل ( )١5يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد ( )٣575االثنين  ١8ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢5أكتوبر ٢٠٢١م

08

اﻗﺘﺼﺎد
اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الفجيرة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCICOMS2021 /0003990ـ تجاري

إخطار دفع في القضية
رقم  FUCEXCICOM-S2017 /M0000591ـ تجاري

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية
ـ المباشر لتركيب وصيانة معدات وأجهزة األمن والسالمة  -مؤسسة فردية
كريشنان راغفان كاندا بيالي راغفان
إلى :المحكوم عليه -١ :المباشر لتركيب وصيانة معدات وأجهزة األمن
والسالمة  -مؤسسة فردية
٢ـ كريشنان راغفان كاندا بيالي راغفان
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ تيكنو برو ميدل ايست ش م ح  ،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 ١9٣٢٢٤ :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١5يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الفجيرة ـ محكمة التنفيذ المدنية ـ
إلى :المحكوم عليه :اوشن ماستر  /ويمثلها زين العابدين خاجاه محي
الدين العنوان :مجهول محل اإلقامة
حيث إنه بتاريخ  ٢٠١7/١١/١قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك
لصالح المدعي المنفذ شركة الهند للشحن ليمتد الجنسية هندي  ،في
القضية المشار إليها أعاله.
وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور،
ودفع الرسم المحدد لذلك ،وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:
ال الرسوم والمصاريف٢9٤٤١77٠ :
المجموع الكلي شام ً
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١5يوماً 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  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن وحل وتصفية

رقم الرخصة 97١١5
االسم التجاري :بيم للنجارة ذ.م.م
نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي :بيم للنجارة
ذ.م.م ـ شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في إمارة عجمان
بموجب قانون الشركات االتحادي رقم  8لسنة  ١98٤وتعديالته
مرخصة في دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية االقتصادية
تحت رقم  97١١5وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد:
جمال لتدقيق الحسابات
مصفي قانوني للشركة فعلى كل من له أي حق أو اعتراض
للتقدم به للمصفي القانوني المذكور أعاله خالل مدة  ٤5يوماً
من تاريخ نشر اإلعالن وعلى العنوان التالي:
إمارة :عجمان هاتف ٠67٤٤777١ :ص.ب:

غرفة تجارة وصناعة عجمان

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة عجمان
االتحادية ,المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى
رقم  , AJCFICICPL2021/ 0000851أمر أداء

إلى :المحكوم عليه عبد اهلل احمد عبد اهلل قدور,
نحيطكم علما بأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه
المحكمة في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح الشيخ راشد
بن محمد بن راشد بن حميد النعيمي ,بالتالي:
قررت المحكمه :نامر المطلوب عبد اهلل احمد عبد اهلل قدور
بان يؤدي للطالب الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن حميد
النعيمي مبلغ مليون درهم والزامه بالمصروفات وشمول االمر
بالنفاذ المعجل
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ١5يوماً اعتباراً من
اليوم التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCIPOR2021/ 0001197ـ تجاري (جزئي)

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCIPOR2021/ 0004192ـ تجاري (جزئي)

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحاديه ـ محكمة التنفيذ المدنية ـ
إلى :المحكوم عليه :فهد محمد عبداهلل محمد
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى
المنفذ بنك ابوظبي التجاري
ـ 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 ٢79١٤5 :درهم  ,باالضافة الى
الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  ٢٠١7/٠6/١9وحتى تمام السداد.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل ( )١5يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه اإلتحاديه ـ محكمة التنفيذ المدنية
ـ القريه الملكيه لمقاوالت البناء علي عبداهلل فاضل محمد المرزوقي
إلى :المحكوم عليه :القريه الملكيه لمقاوالت البناء
علي عبد اهلل فاضل محمد المرزوقي
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعى
المنفذ بنك دبي التجاري
ـ 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 والمصاريف١8997٣ :
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل ( )١5يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.
محكمة التنفيذ المدنية

محكمة التنفيذ المدنية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

إعالن بالنشر رقم المعاملة MOJAU-2021- 0028254

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

إعالن بالنشر رقم المعاملة MOJAU-2021- 0028244

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /عبد الحميد محمد عبداهلل الحمادي
 ،اإلمارات الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة
« »%١٠٠وذلك إلى السيد /غالم مصطفى واتو محمد اشفاق ـ باكستاني
الجنسية ،في الرخصة التجارية المسماه «سما الجرف للمقاوالت الفنية»
تأسست بإمارة الشارقة بموجب رخصة رقم « »6٢885٤الصادرة من
دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
التعديالت :تم تغيير الشكل القانوني من «مؤسسة فردية» إلى مؤسسة
فردية بوكيل خدمات
وعمالً بنص المادة « »١٤فقرة « »5من القانون االتحادي رقم « »٤لسنة
 ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على اإلجراء
المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن لديه أي اعتراض
حيال ذلك عليه اتباع اإلجراءات القانونية.

ليكن معلوماً للجميع بأن السيدة /روخ ماه أكبر ساجد حسين،
باكستانية الجنسية ،ترغب في البيع والتنازل عن كامل حصتها البالغة
« »%١٠٠وذلك إلى السيد /حسن سليم حسن اس رياض ـ هندي
الجنسية ،في الرخصة المسماه «مطعم القمر الساطع» رخصة
رقم « »5٤١٣٤٢الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة.
وعمالً بنص المادة « »١٤فقرة « »5من القانون االتحادي رقم
« »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على
اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن لديه
أي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -كلباء

المرجع:

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /سعيد خميس أحمد المزروعي ،
إماراتي الجنسية ،بصفته المالك في الرخصة المهنية «صالون الميال
للحالقة» الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية رقم « »١5١68٤لصالح
السيد /محمد راشد ثابت مصبح القايدي إماراتي الجنسية والسيد
خميس راشد ثابت مصبح القايدي إماراتي الجنسية.
وعلماً بنص المادة « »١٤فقرة « »5من القانون االتحادي رقم «»٤
لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على
اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن لديه
أي اعتراض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور
باإلعالن التباع اإلجراءات القانونية.

مكتب الكاتب العدل
محكمة كلباء االتحادية االبتدائية

إجتماع خبرة

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر في الدعوى
رقم  2021/6٤2٤تجاري جزئي الشارقة

السيدة /سليمة صبحي سعيد السعد «المدعى عليها الرابعة» في الدعوى
رقـم  ٢٠٢١/6٤٢٤تجاري جزئي بناءاً على تكليف محكمة الشارقة اإلتحادية
االبتدائية بندبي خبيراً مصرفياً في الدعوى المذكورة أعاله المرفوعة من
السـادة :البنك التجاري الدولي «ش  .م  .ع» «المدعي» وعليه يرجى
حضوركم في جلسة اجتماع الخبرة عن ُبعد عبر برنامج الزووم أو وكيالً
معتمداً يمثلكم وتقديم ما لديكم من مستندات تخص الدعوى وذلك يوم
االحد الموافق  ٢٠٢١/١٠/٣١في تمام الساعة  ١٢٫٠٠ظهراً رابط اإلجماع:
omer mahmoud is inviting you to a scheduled Zoom meeting
اجتماع الخبرة االول في الدعوى رقم  ٢٠٢١/6٤٢٤تجاري جزئي Topic
Time: Oct 31, 2021, 12:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79137750723?pwd=b251Z1dHbn
BORjVuVksxc0d2dDE1QT09
Meeting ID: 79137750723
Passcode: 6r5YRr

الخبير المصرفي /عمر عثمان محمود  -رقم القيد٦٢١

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -كلباء

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه االتحادية في
الدعوى رقم  / AJCFICIREA2021/ 0003599مدني(جزئي)
إلى المدعي عليه :محمد رمضان شعبان
مجهول محل اإلقامة :عجمان ـ منطقة مشيرف التجارية ـ كوفي
شوب ريفيرا ـ رقم مكاني  ٤5١٤8٠9٠58ـ الهاتف ٠58١86٢٢٣٠
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١١/٠٣أمام مكتب إدارة
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيه
ـ مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى رقم  )6شخصياً أو بواسطة
وكيل معتمد ,وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 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  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCICOMS2021/ 0003534ـ تجاري

اعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقه االتحادية ـ محكمة التنفيذ
المدنية ـ شركة نور اليمن لمقاوالت التكييف ذ م م
إلى :المحكوم عليه :شركة نور اليمن لمقاوالت التكييف ذ م م
حيث انه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ ألبين للمعادن ش م ح
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 ١66٤89 :درهم
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار اليه أعاله
خالل( )١5يوماً من تاريخ إعالنك  /إعالنكم بهذا اإلخطار
وفي حالة تخلفك (م) عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

مذكرة إعالن حكم بالنشر صادرة من محكمة الشارقة
اإلتحادية  ,المحكمة االبتدائية المدنيه في الدعوى
رقم  , SHCFICIPOR2021/ 0004120تجاري (جزئي)

إلى :المحكوم عليه ذو الفقار على امان اهلل غالم علي ,العنوان9٢9٣9٠5 :
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠٢١/٠8/١8قد حكمت عليك هذه المحكمة
في الدعوى المذكورة بالرقم أعاله لصالح البنك التجاري الدولي
(ش.م.ع) بالتالي:
نص الحكم
قررت المحكمة :بمثابة الحضوري :بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك
المدعي مبلغ  5٤9٤٤,7٠درهم «أربعة وخمسون الف وتسعمائة وأربعة
وأربعون درهم وسبعون فلس» والفائدة اإلتفاقية بواقع  %٣سنوياً
على أصل المبلغ وقيمته مبلغ  5١٣٣7,٠٤درهم من تاريخ ٢٠٢١/5/١8
وحتى تمام السداد وعلى أال يجاوز أصل الدين ,وألزمت المدعى عليه
بالرسوم وبالمصروفات ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية  ٣٠يوماً اعتباراً من اليوم
التالي لنشره.

المحكمة االبتدائية المدنية

إجتماع خبرة

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المصرفي في القضيه
رقم  6057لسنة  2021تجاري جزئي محكمة الشارقة

إلى المدعى عليه :توماس بوليكوتل جوسي
THOMAS PULIKKOTTIL JOSE
بناء على تكليفنا نحن الخبير المصرفي أكرم محمد أحمد السبكي من
قبل محكمة الشارقة االبتدائية  -الموقرة العمال الخبرة المصرفية في
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنين الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢6 - :الساعة
العاشرة والنصف صباحاً لعقد االجتماع للخبرة المصرفية و ذالك خالل
االتصال المرئي عبر تطبيق «زووم».
رابط االجتماع:
https://us04web.zoom.us/i/7298266073?pwd-V1NMTzFue
Ud0am FGanU2Mi9kaGpHUT09
Meeting ID: 7298266073
Passcode: 2eWTB9
لذا يطلب حضوركم أو من يمثلكم قانوناً لحضور االجتماع المذكور مع
احضار كافة المستندات المتعلقة بالدعوى.
برجاء التواصل على رقم ٠5٠8٢٤8٠٢٢
الخبير المصرفي /أكرم السبكي
رقم القيد بوزارة العدل 6٣7

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001876ـ تجاري «جزئي»

ليكن معلوماً للجميع بأن السيدة /عايدة حسني خليفة  ،إماراتية
الجنسية ،بصفته شريك بنسبة  %5١في الرخصة التجارية «الدانه للوكالت
المالحية ذ م م» الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية رقم «»7٢76٢8
لصالح السيدة /قدرية حسين محمد عيسى البلوشي إماراتي الجنسية.
وعمالً بنص المادة « »١٤فقرة « »5من القانون االتحادي رقم «»٤
لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على
اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن لديه
أي اعتراض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل المذكور
باإلعالن التباع اإلجراءات القانونية.

إلى المحكوم عليه :السفير لتوريد األيدي العاملة ومن يمثلها قانوناً -
جالنس جوميران اوجماد
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي المنفذ
محمد سيف عبيد الوالي الكندي ،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:
ال الرسوم والمصاريف٢8675٫٠ :
المجموع الكلي شام ً
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل « »١5يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك «م» عن ذلك فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات
التنفيذ الجبري المقررة قانوناً.

المرجع:

مكتب الكاتب العدل
محكمة كلباء االتحادية االبتدائية

إجتماع خبرة

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المحاسبية في الدعوى
رقم  5866لسنة  2021تجاري جزئي الشارقة

المدعى عليه :شركة الخليج للصناعات الحديدية في الدعوى رقم
 5866لسنة  ٢٠٢١تجاري جزئي الشارقة
بناء على تكليفنا من قبل محكمة الشارقة االبتدائية  -الموقرة
ألعمال الخبرة الحسابية في الدعوى أعاله فقد حددنا يوم االربعاء
الموافق  ٢7أكتوبر  ٢٠٢١الساعة العاشرة صباحا لعقد االجتماع
للخبرة المحاسبية  :وذلك على برنامج التواصل االجتماعي «»zoom
وسوف نقوم بارسال وسيلة الدخول لغرفة االجتماع االلكترونية
على تليفونات األطراف المدونة عالية و اذا كان هناك أي استفسار
يرجى التواصل مع الخبير مباشرة على الرقم  ٠5٠٣١99٤8٤لذا
يطلب حضوركم أو من يمثلكم قانوناً لحضور االجتماع المذكور
مع إحضار كافة المستندات المتعلقة بالدعوى.

الخبير الحسابي /مجدي محمد علي

محكمة التنفيذ المدنية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
في القضية التنفيذية رقم  2020/117إيجارات

تعلن محكمة رأس الخيمة االبتدائية ـ دائرة التنفيذ عن بيع عقار,
عبارة عن أرض سكنية سياحية خالية مساحتها  ٢9,9٠7قدم مربع
(يسمح بالبناء على  %6٠من المساحة) وثيقة رقم , ٢٠١5/7٤٣٠
رقم تساعى  ,6٠٢٠٣5١6١رقم المخطط  ,٢٠١5/٤٤65٣والعائدة
ملكيتها للمحكوم عليهم  /براديب كومار سينجهال ومدهور براديب
كومار سينجهال ـ بتاريخ  ٢٠٢١/١٠/٣١ألعلى سعر ,عن طريق
شركة االمارات للمزادات وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.
فعلى من يرغب باالشتراك أو االطالع الدخول على الموقع اإللكتروني
لشركة االمارات للمزادات  , www.emiratesauction.aeومن
يرغب باالعتراض عليه مراجعة دائرة التنفيذ أثناء الدوام الرسمي
وحتى جلسة المزاد المذكورة.

مأمور التنفيذ

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

مذكرة إعالن حكم بالنشر لدى محكمة عجمان االتحادية
المحكمة االبتدائية الشرعية االتحادية في الدعوى رقم
 / AJCFISHPAF2021/ 0000463االحوال الشخصية

الى المحكوم عليه /نضال عبد الباري ابراهيم القدرة
مجهول اإلقامة :سابقاً :عجمان ـ منطقة البستان ـ شارع رقم  76ـ بناية زهرة البستان ـ شقة
رقم  ٢٠٢ـ ت  ٠559٤٤98٤٤حاليا :خارج الدولة
نحيطكم علما بأنه بتاريخ  ٢٠--/--/--م قد أصدرت المحكمة بإلزامك في الدعوى المذكورة
لصالح المحكوم له بالتالي
حكمت المحكمة حكما بمثابة الحضوري للمدعية هيفاء فؤاد الفي السيد الهندي(على) المدعى
عليه نضال عبد الباري ابراهيم القدرة:
أوال :بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للهجر وعلى المدعية إحصاء عدتها من
هذا التطليق من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتا.
ثانيا :إلزام المدعى عليه :بأن يدفع للمدعية مبلغ( )١5٠٠درهم ألجرة مسكن فترة عدتها
كلها ومبلغ( )٢٠٠٠٠درهم مؤخر مهرها وبحل بحلول أجله بصيرورة حكم تطليقها باتا.
ثالثا :إثبات حضانة المدعية ألوالدها من المدعى عليه حنين وعلي وقصي.
رابعا :إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ( )١5٠٠درهم في الشهر نفقة ألوالدها منه
حنين وعلي وقصي لكافة مستلزماتهم اعتبارا من  ٢٠٢١/8/٣م.
خامسا :يتحمل المدعى عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها يعلن المدعى عليه بالحكم بالنشر.
صدر الحكم بمثابة الحضوري وتلي علنا في يوم االربعاء  ١٣ربيع األول  ١٤٤٣هـ
الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢٠م باسم صاحب السمو رئيس دولة االمارات العربية المتحدة .وصلى
اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حكماً قابالً لالستئناف خالل المدة القانونية( )٣٠يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشره.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ :م.

إجتماع خبرة

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اعالن بالنشر في الدعوى
رقم  AJCFICIPOR2021/ 0003269لسنة  2021لدى
محكمة عجمان االتحادية االبتدائية ـ الدائرة تجاري (جزئي)
المرفوعة من  :مصرف الشارقة االسالمى
ضد :شركة فيرست لتجارة األثاث
شركة فيرست لصناعة المفروشات ذ.م.م
عمران مودي
عبد المنان مودي عبد القيوم مودي
المدعى عليهم مدعون للحضور شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد الجتماع
الخبرة المصرفية المقرر عقده الساعة الرابعة يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢6
وذلك بواسطة االتصال المرئي مايكروسوفت تيمز من خالل الرابط التالي
https://teams.liv.com/meet/95971023152857
مصطحبين معهم كافة المستندات التي يرغبون في تقديمها للخبير.

الخبير /عبد الرحمن محمد األنصاري
بريد إلكترونيabansariy@yahoo.com :

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إخطار دفع في القضية
رقم  SHCEXCIPOR2021/ 0001500ـ تجاري (جزئي)
إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة الشارقة اإلتحادية ـ محكمة التنفيذ المدنية
إلى :المحكوم عليه :فيليكس ديكسون جون
حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي
المنفذ دنيا للتمويل ذ.م.م
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 ١698٢8 :درهم ,باالضافة الى
الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  ٢٠١8/١٠/٣١وحتى تمام السداد.
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله
خالل ( )١5يوماً من تاريخ إعالنك /إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك عن ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ
الجبري المقررة قانوناً.

محكمة التنفيذ المدنية

إجتماع خبرة

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر حضور إجتماع الخبرة في الدعوى رقم
 2021/698تجاري جزئي ـ دبي

المدعى عليه :هينري جيمس سوريانو داياو.
في الدعوى المذكورة أعاله ,بناءاً على تكليف محكمة دبي,
بندبي خبيراً مصرفياً في الدعوى المذكورة أعاله المرفوعه من:
بنك رأس الخيمة الوطني ش م ع ـ فرع دبي (المدعي) ضدكم,
ال معتمداً
وعليه يرجى حضوركم في جلسة الخبرة أو وكي ً
يمثلكم وتقديم مالديكم من مستندات تخص الدعوى وذلك يوم
الخميس الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢8في تمام الساعة  ١٢:٠٠ظهراً
في مقر مكتب الخبير :عبد المجيد المرزوقي والكائن بمدينة
دبي ـ ديرة ـ شارع بنى ياس ـ بناية برج المصرف ـ الطابق ١5
ـ مكتب رقم .١5٠٤
موبايل ٠5٠6١١١٤٢١ :ت ٠٤٢555٣6٣ :ف٠٤٢555٤٣٣ :
الخبير المصرفي  /عبد المجيد محمد المرزوقي

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية االستئنافية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

مذكرة تبليغ مستانف ضده «خصم مدخل»  « /نشراً» في
القضية رقم  2021 / 12٤٣استئناف تجاري الشارقة  -الدائرة
الثالثة صادر من محكمة استئناف الشارقة االتحادية .

الى الخصم المدخل /ناجيش فاالبهانيني
بناء على الطلب المستانف ضده /شركة ترايدل الدولية لتجارة مواد البناء
ذ.م.م .تعلمك المحكمة باستئناف الحكم الصادر فـي الدعوى االبتدائية رقـم
 SHCFICICIV2015 /M0001045مدني كلي الشارقة الصادر ٢٠١6/١/٢6
بتاريخ والقرار الصادر في  SHCFICICIV2015 /M0000985أمر على
عريضة الشارقة .لذلك يقتضي حضورك أمام هذه المحكمة في تمام
الساعة « »9٫٣٠من صباح يوم  ٢٠٢١/١١/٢في قاعة رقم « ،»٣6٠وذلك
عبر تقنية االتصال عن ُبعد عبر الرابط الذي سيرفع عبر برنامج العدالة
الذكي أو التواصل مع أمين السر حال وجود أي مشكلة تقنية وذلك من
خالل االيميل التالي aalamari@moj.gov.ae :وذلك لإلجابة على الدعوى
وتقديم ما لديك بيانات وفي حالة تخلفك عن الحضور أو عدم إرسال وكيل
عنك في الوقت المحدد فإن المحكمة ستباشر نظر الدعوى في غيابك.
حرر في ٢٠٢١/١٠/5م
أمين سر دائرة االستئناف الثالثة

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن موعد جلسة بالنشر رقم
الدعوى 2021/25 :ـ المطالبات الصغرى مدني

بناء على طلب مدعي /أحمد حسن علي المطر بني مالك الجنسية/
اإلمارات العربية المتحدة
الى مدعى عليه /أسعد صفوان الجنسية  /بريطانيا
فأنت مكلف بالحضور امام شخصيا او بواسطة و كيل معتمد عنك
في الساعة  ٠9:٣٠من يوم الخميس الموافق  ٢٠٢١/١٠/٢8لالجابة
على الدعوى وتقديم ما لديك من بيانات ودفوع حيث وردت
طلبات المدعى بصحيفة الدعوى كاالتي :الزام المدعى عليه بدفع
مبلغ  ٤٠٠٠درهم للمدعي
الحكم بإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واألتعاب وفي
حالة تخلفك عن الحضور او ارسال وكيل عنك في الوقت المحدد
فأن المحكمة ستباشر الدعوى غيابيا.

امين سر

CMY

العدد ( )٣575االثنين  ١8ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢5أكتوبر ٢٠٢١م

اﻗﺘﺼﺎد

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة
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وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر رقم المعاملة MOJAU-2021- 0028238

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -الشارقة

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن بالنشر رقم المعاملة MOJAU-2021- 0028223

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /كوداتينجال راجان دفاراجان ،هندي
الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة «»٪١٠٠
وذلك للسيد /ليبين بابي ـ هندي الجنسية ،بنسبة  ٪5٠وإلى السيد/
جوسيف باريكاتيل فرجيس ،هندي الجنسية بنسبة  ٪5٠في الرخصة
المسماه «القليعة لصيانة لوحات التحكم التجاري» بموجب الرخصة
الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بحكومة الشارقة برقم «.»٦١5٩٩٣
التعديالت األخرى :تم التغيير من مؤسسة فردية بوكيل خدمات إلى
شراكة أعمال مهنية بوكيل خدمات
وعمالً بنص المادة « »١٤فقرة « »5من القانون االتحادي رقم «»٤
لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق على
اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن ،فمن لديه
أي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع اإلجراءات القانونية.

ليكن معلوماً للجميع بأن السيد /ايمانويل فيردناند  ،الهند
الجنسية ،يرغب في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة
« »٪١٠٠في «المسار الشامل لمقاوالت تركيب وحدات التكييف»
رخصة تجارية رقم « »٦١7٢٢٠وذلك إلى السيد /جيمسون
جورج ـ الهند الجنسية.
ال بنص المادة « »١٤فقرة « »5من القانون االتحادي رقم
وعم ً
« »٤لسنة  ٢٠١٣في شأن الكاتب العدل.
فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم وأنه سوف يتم التصديق
على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن،
فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه اتباع اإلجراءات القانونية.

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

الكاتب العدل مركز إنجازات للخدمات

اسم الشركة :شركة بيرفكت ايرث للتجارة العامة لمالكها محمد عبدالنور
الريس شركة الشخص الواحد ذ.م.م رقم الرخصة78٣١١٢ :
العنوان :مكتب رقم  ٢٠5ـ ملك عبدالنور اسد الريس  -بورسعيد  -ديرة
الشكل القانوني :شركة ذات مسئولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري١٢87٤55 :
اسم المصفي :سمارت فيجن لمراجعة الحسابات
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 ٢٠٢١/٩/٣٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٩/٣٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤5يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٢٠٠١-٩ملك رؤيا هولدينج ليمتد  -بر دبي ،بزس باي
الهاتف :الفاكس:

دائرة التنمية االقتصادية

اسم الشركة :شركة بيرفكت ايرث للتجارة العامة لمالكها محمد عبدالنور
الريس شركة الشخص الواحد ذ.م.م رقم الرخصة78٣١١٢ :
العنوان :مكتب رقم  ٢٠5ـ ملك عبدالنور اسد الريس  -بورسعيد  -ديرة
الشكل القانوني :شركة ذات مسئولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري١٢87٤55 :
اسم المصفي :سمارت فيجن لمراجعة الحسابات
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 ٢٠٢١/٩/٣٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/٩/٣٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤5يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٢٠٠١-٩ملك رؤيا هولدينج ليمتد  -بر دبي ،بزس باي
الهاتف :الفاكس:

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن حكم بالنشر رقم الدعوى ٢٠٢١/٣٧٠ :ـ
تجاري جزئي

إعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
رقم ٤٣٢٩/٢٠٢٠/٢٠٧ :ـ تنفيذ تجاري

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

بناء على طلب مدعي /بنك رأس الخيمة الوطني «ش.م.ع» الجنسية/
ً
إلى مدعى عليه /نظير محمد سالي الجنسية /الهند
يرجى االحاطة بأن المحكمة بتاريخ  ٢٠٢١/٠٩/٠٩أصدرت بحقك الحكم التالي:
حكمت المحكمة في مادة تجارية-:
بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمصرف المدعي مبلغ  ٩٠٫٤85٫١١درهم
«تسعون ألف وأربعمائة وخمس وثمانون درهم وأحد عشرة فلساً» وبأن
يؤدي للبنك المدعي فائدة تأخيرية قدرها  ٪٩سنوياً على هذا المبلغ من
تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في  ٢٠٢١/8/١وألزمته المصاريف ومبلغ
مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
حكماً قابالً لالستئناف خالل ثالثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإلعالن به،
وبإنقضاء هذا الميعاد دون الطعن على الحكم المشار إليه فإن المحكمة
سوف تتخذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه.

المنظورة في دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١8٦
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ١٢١٦لسنة ٢٠١٩
تجاري كلي ،بسداد المبلغ المنفذ به وقدره « ١7٩٦٤٤7٫85درهم» شامالً
للرسوم والمصاريف.
طالب التنفيذ بنك دبي التجاري «ش.م.ع» عنوانه :اإلمارات ،إمارة دبي،
ديرة ،منطقة بورسعيد ،شارع المنخول ،جوار ديرة سيتي سنتر بناية ملك
بنك دبي التجاري ،صندوق بريد رقم ٢٦٦8 :هاتف رقم٠٤٢١٢١٤٢٣ :
فاكس رقم ٠٤٢١٢١٩١١ :مكاني رقم٣١٦٩٦٩٤٠١ :
المطلوب إعالنه ١ـ محمد يحي دريانورد صفته :منفذ ضده
موضوع اإلعالن :نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة عن
الوحدات الكائنة بمنطقة «الروضة  »٣في إمارة عجمان رقم القطعة ٠7٠٣
وفاء للمبلغ المطالب به وقدره «١7٩٦٤٤7٫85
المساحة  ٤٩5متر مربعً ،
درهم» في الملف أعاله وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانوناً.

اسم الشركة :اي ستور كمبيوترز ش.ذ.م.م
رقم الرخصة57٩٣8٦ :
العنوان :مكتب رقم  ١٢٠١ـ ملك كيان بيزنس سنتر  -تيكوم
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري7٩٦٣٠ :
اسم المصفي :ايه تي ام ريم النعيمي لتدقيق الحسابات
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 ٢٠٢١/٦/٣٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/7/٣٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤5يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٦٠٢ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني  -ديرة  -المرقبات
الهاتف ٩7١-٤-٢5١77٢٠ :الفاكس٩7١-٤-٢5١77٢١ :

اسم الشركة :اي ستور كمبيوترز ش.ذ.م.م
رقم الرخصة57٩٣8٦ :
العنوان :مكتب رقم  ١٢٠١ـ ملك كيان بيزنس سنتر  -تيكوم
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري7٩٦٣٠ :
اسم المصفي :ايه تي ام ريم النعيمي لتدقيق الحسابات
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 ٢٠٢١/٦/٣٠ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/7/٣٠ :
وعلى من لديه أي اعتراض أو مطالبة التقدم إلى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤5يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
العنوان :مكتب رقم  ٦٠٢ملك عبدالرحيم محمد الزرعوني  -ديرة  -المرقبات
الهاتف ٩7١-٤-٢5١77٢٠ :الفاكس٩7١-٤-٢5١77٢١ :
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اداري سعادة متعاملين

إعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
رقم ٢٥٣٢/٢٠١٩/٢٠٨ :ـ تنفيذ مدني

إلى المنفذ ضده١ :ـ أحمد شاه مظفر
مجهول محل اإلقامة
بما أن الطالب التنفيذ :وحيد اهلل حبيبي
نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة عن أرض
بياناتها :رقم األرض 7٦ :ـ المنطقة :الحبية الرابعة ـ الوحدة:
 ٣١٢ـ اسم المبنى ، CHAPAL THE DESTINY B :وذلك
في حدود قيمة المطالبة في التنفيذ أعاله وذلك للعلم بما جاء
به ونفاذ مفعوله قانوناً.
بناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١8
ً

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٨٦٥٣

إعالن بالنشر
إمارة دبي  -دائرة محاكم دبي
محكمة األحوال الشخصية
إعالن تغيير إسم

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي

دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة

رئيس قسم خدمات األحوال الشخصية

اسم الشركة :مجموعة الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم لالستثمار ش.ذ.م.م
رقم الرخصة8٤٠٢٩5 :
العنوان :مكتب رقم  ٤٤-٤٣ملك بلدية دبي ـ بردبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٢٦٢٣5 :
اسم المصفي :ابي محاسب قانوني
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/١٠/١١ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١٠/١١ :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤5يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان :مكتب رقم ٠٣-٣٠٦
ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش ـ ديرة ـ القرهود
الهاتف ٩7١-٤-٤٢5٢8٩٠ :الفاكس :

دائرة التنمية االقتصادية

اسم الشركة :مجموعة الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم لالستثمار ش.ذ.م.م
رقم الرخصة8٤٠٢٩5 :
العنوان :مكتب رقم  ٤٤-٤٣ملك بلدية دبي ـ بردبي ـ الفهيدي
الشكل القانوني :ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري١٤٢٦٢٣5 :
اسم المصفي :ابي محاسب قانوني
بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي
المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي
تاريخ القرار ٢٠٢١/١٠/١١ :تاريخ تصديق القرار٢٠٢١/١٠/١١ :
وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في
خالل  ٤5يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن العنوان :مكتب رقم ٠٣-٣٠٦
ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش ـ ديرة ـ القرهود
الهاتف ٩7١-٤-٤٢5٢8٩٠ :الفاكس :
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تقدم السيد /حمد سعود عبد العزيز خليفه بن حسين,
إماراتي الجنسية إلى محكمة دبي الشرعية بطلب تغيير
اسمه من حمد سعود عبد العزيز خليفه بن حسين إلى
عبد العزيز سعود عبد العزيز خليفه بن حسين وعلى من
لديه اعتراض ان يتقدم به إلى المحكمة المذكورة خالل
شهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٨٦٤٢

إعالن بالنشر رقم «»٢٠٢١/٨٦٣٥

دائرة التنمية االقتصادية

إنذار عدلي بالنشر رقم «»٢٠٢١/٨٦٣٧

المنذرة /شيخه محمد سليمان حيدر بوكالة المحامي /خالد الزرعوني
ضد المنذر إليها /شركة بيت المال لالستثمار ش م ك الكويت (مقفلة) حالياً
شركة قاف القابضة  -مجهول محل اإلقامة
فإننا ننذركم بأنه وفقا لالتفاق الموقع بين الشركاء والذي نص على الية الخروج
من الشركة والية حل النزاعات بين األطراف وهي اللجوء للتحكيم كما أنه في
حال رغبتكم في الخروج من الشركة فيرجى حل جميع اإلشكاالت المالية أوال
المتعلقة بالشركة و تسليم المنذرة أرباحها خالل السنوات السابقة والرجوع إلى
القانون واالتفاق الموقع بينكم وبين الشركاء ونود أن نشير إلى أننا سنحملكم
كافة االضرار التي قد تلحق بالشركة بسبب أي إجراء ستتخذونه مخالفا لالتفاق
الموقع بينكم وبين الشركاء كما نرفض ما جاء في اإلنذار الصادر من المنذر
إليه لالتفاق الموقع بينكم وبين الشركاء كما نرفض ما جاء في اإلنذار الصادر
من المنذر إليه محرر رقم  ٢٠٢١/١/١٩٠٤5٢وتعتبره مخالفا لالتفاق بين
الشركاء ومخالفا للقانون حيث أن الشركة تحت الحراسة القضائية والمنذرة
لم تستلم أرباحها خالل الفترة الماضية وما زالت هناك نزاعات بين الشركاء
ونحملكم كافة األضرار كما وسنحمل المنذر إليها كافة الرسوم والمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة مع سريان هذا اإلنذار بحقكم قانونا.

المخطرة /موارد للتمويل
المخطر اليه /أحمد إسماعيل عبد العزيز الزرعوني
تنبه المخطرة تنذر المخطر اليه بالوفاء بأداء هذه المديونية
له بمبلغ اجمالي وقدره  87,5٠٠,١١درهم (سبعة وثمانون
الف وخمسمائة درهما واحدي عشر فلساً) خالل خمسة
أيام من تاريخ استالمكم لإلنذار وذلك سنداً للمادة ٦٣,٦٢
من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي
بالقرار الوزاري رقم ( )57لسنة  ٢٠١8م وتعديالتها ,وفي
حالة عدم سدادكم لهذا المبلغ سنضطر آسفين الي استصدار
أمر األداء ضدكم سنداً لنص المادة سالفة الذكر وما يترتب
علي ذلك من آثار واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة.
هذا للعلم ونفاذ مفعوله

المنذر :فيصل محمد أمين أبو النعاج
المنذر إليه :حسام عبدالحكيم الظريف
رقم المحرر٢٠٢١/٠١/7٤٠٢٣ :
العنوان  :دبي -وادي الصفا - 5ذا فيال  -هاسياندة  -كورتيارد سي اتش ١
مكاني  ٣5٠8775٦٢٦لإلرشاد  ٠5٢٩٠٦٠5٩5رقم المنذر إليه٠5٠٢78٠٢٠٩ :
الموضوع /صيغة التصريح باعالن المنذر إليه بالنشر لإلنذار رقم «»٢٠٢١/٠١/7٤٠٢٣
 )١حيث إن المنذر قد حرر إنذار عدلي للمنذر إليه وتم تصديقه لدى كاتب
العدل بدبي تحت رقم « »٢٠٢١/٠١/7٤٠٢٣لذلك :فإن المنذر ينذر ويخطر
المنذر اليهما بضرورة سداد مبلغ وقدره « »٢١٦٫٠٠٠مئتان وستة عشر ألف
درهم قيمة الشيكات المرتدة بموعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ استالم المنذر
اليهما مضمون هذا اإلنذار وخالفاً لذلك فان المنذر يحتفظ بحقه بإتخاذ كافة
اإلجراءات القانونية التي تضمن له حصوله على المبلغ المطالب به بما في
ذلك رفع الدعاوي أمام المحكمة المختصة احتفاظه بحقه بالرجوع على المنذر
اليهما بالرسوم والمصاريف وطلب الفوائد القانونية .وحيث إن المنذر يرغب
في إعالن المنذر إليه باإلنذار مرة أخرى بالنشر بإحدى الصحف اليومية .لذلك
يلتمس المنذر من سعادتكم التفضل بالموافقة على إصدار أوامركم بتبليغ المنذر
إليه باإلنذار مرة أخرى بالنشر بإحدى الصحف اليومية.

المنذره :فرج على بن حمودة الظاهري
المنذر إليه :جريش بابو ايالت «مجهولي محل االقامة»
تعاقد المنذر اليها على تأجير الوحده رقم  – ١٠١المبينه أعاله لمدة سنة
ايجارية تنتهي في  ٢٠١٩/١١/٣٠علماً بان العقد ولمدة سنة واحدة ولم
يلتزم المدعى عليه بالتجديد ولم يلتزم بإعادة المأجور.
وحيث انكم لم تلتزموا بسداد االيجار بمترصده مبلغ  ١٠5٠٠٠درهم
بذمتكم حتى تاريخه وعمالً بنص القانون لذلك فإننا نخطركم بضرورة
سداد المبالغ المترصدة بذمتكم وتسليم شيكات السنة الجديدة وما
يستجد من إيجار والعمل بما جاء بهذا اإلنذار خالل شهر من تاريخه تجنباً
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب إخالء العقار المستأجر مع
تحميلكم كافة األضرار والرسوم.
كما نخطركم بضرورة سداد االيجار المترصد بذمتكم وسداد االيجار
المترصد عليكم مما نطالبكم معه بالسداد خالل شهر من تاريخ استالم
اإلنذار مالم فإن موكلنا سيقوم باتخاذ كافه اإلجراءات القانونية الكفيلة
بحفظ حقوقه ومنها تسجيل دعوى إخالء مع حفظ كافة الحقوق األخرى
من أي نوع كانت.
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الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٨٦٤٤

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم «»٢٠٢١/٨٦٥٢

الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم « »٢٠٢١ / ٨٦٣٨

الكاتب العدل

إعالن بالنشر رقم ٢٠٢١ / ٨٣٩٣

المخطرة /موارد للتمويل
المخطر اليه /بدر حمزه إبراهيم الملوحي
تنبه المخطرة تنذر المخطر اليه بالوفاء بأداء هذه المديونية له
بمبلغ اجمالي وقدره  7٢,٣7٤,٤7درهم (اثنان وسبعون الف
وثالثمائة وأربعة وسبعون درهما وسبعة و اربعون فلساً) خالل
خمسة أيام من تاريخ استالمكم لإلنذار وذلك سنداً للمادة ٦٣,٦٢
من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي بالقرار
الوزاري رقم ( )57لسنة  ٢٠١8م وتعديالتها ,وفي حالة عدم
سدادكم لهذا المبلغ سنضطر آسفين الي استصدار أمر األداء
ضدكم سنداً لنص المادة سالفة الذكر وما يترتب علي ذلك من
آثار واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة.
هذا للعلم ونفاذ مفعوله

المعلن :منذر زهير المدقة ،لبناني الجنسية ،ويمثله السيد /مهند محمد
مصطفى يوسف بموجب وكالة رقم « »٢٠٢١/١/١٠٢٤8٣العنوان :اإلمارات،
إمارة دبي  ،بردبي  ،منطقة جزر جميرا  ،شارع كلستر  ، ۱۸فيال رقم
« »٩رقم مكاني  ١٤٢٤٤7٢٤7٠ :هاتف ٠55٢٤١٦١۱۱ :
البريد اإللكترونيMONZER@KALOTIPM.COM :
المعلن إليه :بخيته حمد خادم حمد النعيمي  ،إماراتي جواز سفر رقم
« » JYG21644
العنوان :اإلمارات ،إمارة الشارقة ،منطقة الخزامية ،شارع واسط هاتف:
 5٠٣٦٣77٦٣ / ٠5٠5٩٩۱۰۸۰البريد اإللكترونيUAE999@GMAIL.COM :
الموضوع يعلن المعلن إليه بضرورة سداد مبلغ وقدره « »55٠٠٠درهم
قيمة الشيك المرتد خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستالمه هذا
اإلعالن وإال سيضطر المعلن الى إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي
تحفظ له حقوقه واستصدار أمر األداء والمطالبة بالتعويض المناسب عن
أي عطل أو ضرر تعرض له المعلن مع تحميل المعلن إليه بكافة رسوم
ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

المنذر :مركز دبي لتوريد مواد البناء «ذ م م»
المنذر إليهما -۱ :سليم خوري
 -٢مبارك حميد مبارك محمد مطر
«مجهولي محل اإلقامة»
لمديونيتكم لموكلنا بمبلغ وقدره  ٤7٠٫8٤٠٫٦٤درهم قيمة بضائع مورد لكم
عن فواتيركم المستحقة لموكلنا والشيكات المرتجعة ،ولم تلتزموا بالسداد
رغم وعودكم المتكررة وقد تم توجيه أكثر من مطالبة لشركتكم اال انكم
طلبتم تأجيل السداد ولم تلتزموا بسداد المبالغ المترصلة بذمتكم وهي
قيمة الفواتير والشيكات المرتجعة .وحرصاً منا على العالقات الودية طلب
موكلنا أن ننذركم بسداد المبالغ المترصدة بذمتكم وقدرها ٤7٠٫8٤٠٫٦٤
درهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالمكم اإلنذار ما لم فإن موكلنا
والحق بجانبه سيقوم باتخاذ االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع
تحميلكم الرسوم والمصاريف والتعويضات المقررة عن تأخركم في السداد.
مع حفظ كافة الحقوق األخرى من أي نوع كانت.

المنذر :وليد قاسم – فرنسي الجنسية
ضد
المنذر إليها  :عناية عبدالرازق أحمد
وبصفتنا وكالء قانونيين عن المنذر ،فإن المنذر ينذر المنذر إليها
باإلعالن نشراً نظراً النه قد تعذر عمل التحري ألنه اليوجد مع
المنذر صورة من رقم جواز سفر المنذر اليها أو هويتها وهو
ما أدي الى تعذر التحري وذلك لوجوب سداد المبلغ المترصـد
في ذمتها وقدره  ١5٠٫٠٠٠درهم فقط «مائة وخمسون ألف
درهم» وسداد كافة تلك المبالغ المشار إليها آنفاً وذلك خالل
« »5يوم من تاريخ استالمكم لهذا اإلنذار ،وفي حالة االمتناع
عن السداد بعد فوات المدة سالفة البيان ،حينها سوف يضطر
المنذر إلى عقد لواء الخصومة ضدكم بغية المطالبة بالمبالغ
العالقة بها ذمتكم.
الكاتب العدل
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الكاتب العدل

اعالن بالنشر في المنازعة رقم
 ٤٧٦/٢٠٢١/٤٨٠ـ نزاع تعيين خبرة تجاري

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 75٣
موضوع المنازعة المطالبة بندب خبير متخصص مع إلزام المدعي عليه بالرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة.
المتنازع شاكتي تشاوهان وآخرون
عنوانه مكتب /الرواد للمحاماة واالستشارات القانونية والكائن في دولة
االمارات العربيه المتحده ,إمارة دبي ,شارع الشيخ زايد ,بر دبي ,دوار
المركز التجاري ,بناية فندق ذا اتش  ,مدخل المكاتب ,الطابق ٢٩
المطلوب إعالنه  -١حاتم راشد مطر ربيعه صفته :متنازع ضده
موضوع اإلعالن :قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بندب خبير
متخصص مع إلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق  ٢٠٢١/١٠/٣١الساعة  ٠٩:٠٠صباحا
بقاعة التقاضي عن بعد لذا فأنت مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا
وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة
بثالثة أيام على االقل.

CMY

الكاتب العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
رقم  ٧٢١٦/٢٠٢١/٢٠٧تنفيذ تجاري

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
موضوع التنفيذ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  ٣٩١٠/٢٠٢١امر
اداء ,بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( ١١٢٤٤٤٤,8١درهم) شامالً للرسوم
والمصاريف
طالب التنفيذ مستودع سما لألدوية والمعدات الطبيه (ذ.م.م)
عنوانه :إمارة دبي ـ شارع االتحاد ـ مبنى بناية الرستماني ـ مكتب 5٠٢
المطلوب إعالنه  -١:كوميونيتي هيلث سوليوشنز (ش.ذ.م.م) صفته:
منفذ ضده
موضوع اإلعالن  :قد أقام عليكم الدعوى التنفيذية المذكورة أعاله والزامكم
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره  ١١٢٤٤٤٤,8١درهم الى طالب التنفيذ أو
خزينة المحكمة شاملة لرسوم المحكمة.
وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقك في حالة عدم
االلتزام بالقرار المذكور خالل  ١5يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم()٢٠٢١/٨٥٣٣

المنذر /ياسر أكبر هاشمي بهرماني
ضد المنذر اليه االول /حامد مصطفى هاشمي (إيراني الجنسية)
المنذر اليها الثانية /ناهد عبد اللطيف عبد الجبار عمر( إماراتية الجنسية)
فإن المنذر ينذر وينبة على المنذر إليهما ويكلفهما بان يؤديا له مبلغ وقدرة
( ( )١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠مليون درهم و تسعمائة الف درهم) والفائدة القانونية
 ٪١٢على سبيل التضامن والتكافل بينهما وعلى سبيل التعويض للمنذر
كالمتفق عليه بإقرار المديونية المؤرخ  ٢٠١٩/٠5/١٣م وإقرار المديونية
الصادر من المنذر اليها الثانية على سبيل التضامن لدين االول وكفالته في
سداده ,وذلك إعتباراً من تاريخ االستحقاق الحصل في  ٢٠١٩/٠5/١٣م.
والمنذر يمهل المنذر اليهما بموجب هذا التكليف واالنذار مدة خمسة
أيام من تاريخ نشر االنذار للسداد الكامل وجميع قيمة الشيكات المبينة
بإقرار المديونية المؤرخ ٢٠١٩/٠5/١٣
ونفاذ مفعولة قانوناً وإال سوف يضطر المنذر آسفاً اللجوء الى التقاضي
وإتخاذ كافة االجراءات والتدابير االحترازية واالجراءات القانونية قبل
المنذر اليهم في سبيل الحفاظ على حقوقه بكافة انواعها وتحمل المنذر
اليهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٢٠٢١/٨٦١٨

المنذرة /دلتا لصناعة تكسية الحديد ذ م م
Delta coat industries l l c
بوكالة المحامي /ناصر الشامسي
ضد المنذر إليها االولى :برج االمارات للهندسة( /ذ.م.م)
Emirates tower engineering works/ l l c
المنذر إليه الثاني :ظهير الدين الياس بابر معين الدين
ZAHEERUDDIN BABAR MOINUDDIN
تنذر المنذرة المنذر اليهما بضرورة سداد مبلغ وقدره 5٢7٠7,١٠
درهم(اثنان وخمسون الف وسبعمائة وسبعه درهما وعشره فلسا)
وذلك خالل ( 5خمسة) أيام من تاريخ اعالن انذارهم بالنشر ,وفي
حال عدم السداد خالل المدة المحددة فإن المنذرة ستكون مضطرة
إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والقضائية في مواجهة المنذر إليهم
ومن يمثلها للمطالبة بالمبلغ المترصد لها بذمة المنذر اليها مع احتفاظ
المنذرة بكافة حقوقها القانونية األخرى.

الكاتب العدل

العدد ( )٣575االثنين  ١8ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢5أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

CMY
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اﻗﺘﺼﺎد
العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إلغاء إعالن سابق

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بخصوص الرخصة
رقم CN-2073783
باالسم التجاري فنكشون اند اسوشياتس لالستشارات
العقارية ذ.م.م .بالغاء طلب تعديل الرخصة واعادة
الوضع كما كان عليه سابقا.
فعلى كل من له حق أو إعتراض 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 إنقضاء هذه المدة حيث
ستستكمل اإلجراءات المذكورة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
احمد سعيد العمودي للمقاوالت والصيانة العامة
رخصة رقم CN-3920229 :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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ميم البحر للمقاوالت العامة
محل الرمال الفضيه لتصليح االطارات
رخصة رقم CN-1158753 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-1044389 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة طارق على صالح
سالم الفردى ٪١٠٠
إلغاء رخصة
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سعيد الماس محمد
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن عبداهلل الهاملى
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
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 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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة الشخص الواحد ذ م م

االدارية ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 24/10/2021

وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية
 ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150022771
تاريخ التعديل 24 / 10 / 2021

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
المصفى المعين خالل مدة  45يوما من تاريخ نشر
المصفى المعين خالل مدة  45يوما من تاريخ نشر
هذا اإلعالن.
هذا اإلعالن.
إدارة التراخيص التجارية  -أبوظبي
إدارة التراخيص التجارية  -أبوظبي

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
وجنة للمقاوالت والصيانة العامة ذ.م.م
رخصة رقم CN-1188100 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الشركاء /محمد ابوالكالم محمد نور االسالم
من  ٪٥إلى ٪٢٠
تعديل نسب الشركاء /على حسن معيض ال غراب
القحطانى من  ٪٣٥إلى ٪٣٠
تعديل نسب الشركاء /عبداهلل على مصلح جمهور االحبابى
من  ٪٦٠إلى ٪٤٥
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة سحمى على مصلح
جمهور االحبابى ٪٥
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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
الفن البديع للحجر والرخام
رخصة رقم CN-1076423 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة صالح على عبداهلل
الغيالنى الجنيبى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف بدر صالح على
الغيالنى الجنيبى
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

CMY

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
اوك & تيك للنجارة والديكور ذ.م.م
الغزال للمنتوجات الطازجة
رخصة رقم CN-1506655 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-1107277 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة ذياب على سعيد تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة فادى مجيد خلوف ٪٢٤٫٥
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة مأمون محمد سالم
على السبوسى ٪١٠٠
المصيعبى الحارثى ٪٥١
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف على سعيد على
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عمرو شعبان شعيب مخلوف
مبارك السبوسى
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف غسان صالح عبدالواحد مقدادى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

إعالن تصفية شركة
نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري :فيرست كي للوساطة التجارية ذ.م.م اإلسم التجاري :ام ايه زد للتجارة العامة -شركة الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة :جزيرة أبوظبي ،شرق  0,16مبنى ،عنوان الشركة :تاجر أبوظبي
السيدة نوره ماجد محمد
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-2886553 :
رقم القيد في السجل االقتصاديCN-1996358 :
التعديل الذي طرأ على الشركة
التعديل الذي طرأ على الشركة
 -1حل وتصفية الشركة
 -1حل وتصفية الشركة
 -2تعيين الساده /ميرال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات
 -2تعيين الساده /اكتيف دايريكتوري للتدقيق -شركة الشخص
الواحد ذ م م ،كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 17/10/2021
وذلك بناء على قرار محضر الجمعية العمومية غير العادية
 ،الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150022156
تاريخ التعديل 24 / 10 / 2021

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
نيو برينس للسفر
رخصة رقم CN-2807828 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عرفان اهلل سروار جان ٪٤٩
تعديل الشركاء تنازل وبيع /احمد عبداهلل حسن احمد الحمادى
من مالك إلى شريك
تعديل نسب الشركاء /احمد عبداهلل حسن احمد الحمادى
من  ٪١٠٠إلى ٪٥١
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/نيو برينس للسفر
NEW PRINCE TRAVEL
إلى /نيو برينس للسفر ذ.م.م
NEW PRINCE TRAVEL 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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
صالون ليمانة لتجميل السيدات
رخصة رقم CN-3008117 :قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة فيكر اسرات هينوك ٪١٠٠
تعديل وكيل خدمات /إضافة سيف محمد خليفه حميد الرميثى

تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف ميكياه عبدالكريم
عبدالرحمن جوهر
تعديل وكيل خدمات /حذف نرجس المين ساروى
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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
الزوايا الحرجة للمقاوالت ذ.م.م
رخصة رقم CN-1013934 :قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة تيسير على عوض ابودقه ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف محمد بطى سالم بخيت القبيسى

تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف تيسير على عوض ابودقه
تعديل شكل قانوني /من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/الزوايا الحرجة للمقاوالت ذ.م.م
CRITICAL CORNERS CONTRACTING L.L.C
إلى /الزوايا الحرجة للمقاوالت  -شركة الشخص الواحد ذ م م
CRITICAL CORNERS CONTRACTING
- 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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
روز لخدمات الطباعه
رخصة رقم CN-3885277 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات /حذف سعيد راشد سالم محمد الشامسى
تعديل لوحه اإلعالن /إجمالي من مساحة  nullxnullإلى 1x1
تعديل نوع الرخصة /من حرفية إلى تجارية
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص
الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/روز لخدمات الطباعه
ROSE TYPING SERVICES
إلى /قيون روز لتجارة الزهور -شركة الشخص الواحد ذ م م
QUEEN ROSE FLOWERS TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تــعــديــل نــشــاط /إضــافــة بــيــع الـــزهـــور والــنــبــاتــات
الطبيعية -بالتجزئة ()4773302
تعديل نشاط /حذف خدمات الطباعة وتصوير المستندات ()8219001
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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تريندز للبحوث واإلستشارات ش.م.خ
رخصة رقم CN-1748867 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الشركاء /محمد عبداهلل محمد سالم العلى
من  ٪٥٠إلى ٪٧٥
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عمر محمد سعيد
عبيداهلل النعيمى
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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
مطعم الهوري جاسكا ذ.م.م
رخصة رقم CN-3013411 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الشركاء /محمد رياض فيروز من ٪٤٩
إلى ٪٢٤
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة محمد عبداهلل سالم
الجابرى ٪٥١
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة امى كلثوم شودرى
على محمد ٪٢٥
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عنود سالم سعيد
سالم المظاوى
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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
كافتيريا روح الطبيعة
مؤسسة محمد بن حليس للمقاوالت العامة
رخصة رقم CN-1136363 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة فيصل حميد سالم رخصة رقم CN-1127993 :قد تقدموا إلينا بطلب:
حمد العلوى ٪١٠٠
إلغاء رخصة
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف بخيت سعيد مسلم
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
جداد المحرمى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 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
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
العروسة لالزياء
رخصة رقم CN-1045035 :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

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
خطاط جود وي
رخصة رقم CN-2910993 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة هادف محمد عمير
سيف الشريانى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سلطان على مطر
سعيد النيادي
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 ( )٣575االثنين  ١8ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢5أكتوبر ٢٠٢١م
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اﻗﺘﺼﺎد
اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في
الدعوى رقم  SHCFICICIV2021 /0006698مدني «كلي»

إلى المدعى عليه :محمد حسن سلطان مجهول محل اإلقامة :الشارقة المنصورة
فيال رقم  ٢٢هاتف رقم ٠٤٢5٩٣85٠ ٠55٩8٠٠١88
المدعي /محمد يوسف محمد الشامسي  -إماراتي الجنسية
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة:
أوالً :بتسجيل الئحة الدعوى وإعالنها للخصوم وتحديد أقرب جلسة لنظرها.
ثانياً :القضاء برد وبطالن الوكالة المزورة والمؤرخة في  ٢٠٠٦/7/٣تحت رقم محرر
« »5١5٣٢/١/٢٠٠٦والرخصة التجارية المزورة لشركة رايد توب انترناشيونال لتنظيم
المزادات والتي تحمل رقم « »٦٩7١٩٩والصادرة من دائرة التنمية االقتصادية
 حكومة دبي.ثالثاً :القضاء بالتعويض المناسب طبقاً لألضرار التي حاقت بالمدعى نتيجة ذلك التزوير
رابعاً :مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
أنت مكلف بالحضور بجلسة  ٢٠٢١/١٠/٣١أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة
االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية ـ مكتب رقم «مكتب مدير الدعوى رقم »٩
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

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
الغيضه للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخصة رقم CN-2841897 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل نسب الشركاء /بخيت سالم محمد مصبح المهرى
من  ٪١٠إلى ٪٥٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عبدالواحد هادى
على هادى ال شيخه ٪٥٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف حسين احمد عبداهلل حسين

تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عبداهلل على عوض
حمد المنهالى
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  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة اإلتحادية
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم
 / SHCFICICOM2018 / M0004178تجاري «كلي»

إلى -١ :باب الجزيرة لتجارة اإلطارات ذ.م.م مجهول محل اإلقامة :إمارة الشارقة،
صناعية رقم  ٢ /شارع األول الصناعي  -محل رقم  ١٤ملك خان صاحب لإلستثمار
رقم الهاتف المتحرك  ٠5٠٤٦٠٠٠٩٦صندوق بريد ٣٤7٦8
نعلمكم بأن المدعي «ة» /بنك أبوظبي التجاري « -حالياً» بنك االتحاد الوطني
 «سابقاً»  .العنوان /محل اإلقامة بوكالة المحامين أبوبكر سالم عوض وميعادالشيرواي إمارة دبي ،بر دبي ،بناية علي سعيد جمعة بجوار برجمان سنتر رقم
الهاتف  ٩7١5٠٦٢٠٤٦٢5+ :قد أقام الدعوى المذكورة أعاله للمطالبة بـ
مطالبة مالية
حيث قدم وكيل المدعي الئحة بتصحيح شكل الدعوى بالنسبة إلسم المدعي كالوارد
أعاله  ،كما صدر حكم من المحكمة اإلتحادية العليا بإعادة الدعوى لمحكمة أول
درجة  ،لذا يتوجب عليكم الحضور أمام الدائرة الدائرة المدنية والتجارية واإلدارية
الكلية محكمة الشارقه اإلتحادية صباح يوم األحد الموافق  ٢٠٢١/١١/7الساعة
 ٩٫٠٠لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات ،وفي حالة عدم حضوركم أو إرسال
وكيل معتمد ينوب عنكم فإن المحكمة ستباشر اإلجراءات القانونية في غيابكم.
مالحظة :إعالن المدعى عليها بإعادة الدعوى من المحكمة العليا وبتصحيح
شكل الدعوى.

مكتب الخدمات القضائية

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم «»5٠٠٤3٢

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية «راكز»
بأن شركة كاالمانذا كوميونيكاشنز ش.م.ح ـ ذ.م.م ،قد تقدمت بطلب
إلغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم
باعتراضه كتاباً لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر « »١٤يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩7١7٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠55 :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم «»٦٢٤٦٩١

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية «راكز»
بأن شركة تناتكس ميدل إيست م.م.ح ،قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل
الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتاباً
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر « »١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن
على العنوان التالي:
هاتف+٩7١7٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠55 :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم «»٦3٠٦٩٩

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية «راكز»
بأن شركة آيجنيا تكنولوجي جلوبال ش.م.ح ـ ذ.م.م ،قد تقدمت بطلب
إلغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم
باعتراضه كتاباً لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر « »١٤يوماً من تاريخ
نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩7١7٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠55 :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم «»5١٨٦٠١

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية «راكز»
بأن شركة تيكيسوفت ش.م.ح ـ ذ.م.م ،قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل
الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتاباً
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر « »١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن
على العنوان التالي:
هاتف+٩7١7٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠55 :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :

وزارة العدل  -الشئون الفنية والتعاون الدولي
العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

دعوة اجتماع الخبرة في القضية
رقم  ٢٠٢١ / 35٦٨تجاري جزئي عجمان

المرفوعة من بنك رأس الخيمة الوطني «ش م ع» ضد نوح عبداهلل
مراد نظري حيث أنه وقد تم ندب الخبير /حسين الهاشمي في
الدعوى أعاله  ،وعليه يعلن السيد /نوح عبداهلل مراد نظري وذلك
لحضور اجتماع الخبرة المزمع عقده وذلك عقد اجتماع الخبرة
وذلك يوم الخميس الموافق  ٢8أكتوبر  ٢٠٢١في تمام الساعة
 ٢٫٠٠ظهراً وذلك بمكتبنا بر دبي شارع خالد بن الوليد بجانب
القنصلية المصرية بناية لوتاه بنفس البناية متجر براند فور ليس
الطابق الثالث مكتب رقم  ٣٠8ونظرا لالجراءات االحترازية سيتم
عقد االجتماع عن ُبعد عن طريق نظام «زووم» الرجاء الحضور
في الموعد المحدد وتقديم مالديكم من مستندات وفي حالة
تخلفكم عن الحضور فإن الخبرة سوف تعد تقريرها وفقاً لما
لديها من مستندات .

الخبير المصرفي الحسابي /حسين سالم الهاشمي

العدد  3575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:

إدارة الكاتب العدل والتصديقات  -عجمان

العدد  ٣575تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢5

إعالن تنازل عن رخصة رقم المعاملة MOJAU-2021- 0028239

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على
تنازل عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه:
من السيد /كويا يوسف حاجي بافا يوسف الجنسية :الهند
الجنسية :الهند
إلى السيد /ناصر االثوبارامبيل عبدو
باالسم التجاري «الخط األسود لصيانة المباني» رخصة
صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم «»78١١5
والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان وعليه سيقوم
الكاتب العدل بالتصديق على التنازل بعد انقضاء  ١٤يوماً
من تاريخ هذا اإلعالن.
الكاتب العدل
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إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ستار ماركتس ميديل ايست لتجارة المواد الغذائية والعصائر زاهرة للمجوهرات
 شركة الشخص الواحد ذ م مرخصة رقم CN-2941144 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-2173979 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة حمد سيف سعيد تعديل شركاء /حذف عائشه احمد محمد على المرر
سالم الشامسى ٪١٠٠
تعديل شركاء /اضافة زاهره احمد محمد على المرر ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف سعيد عمير سعيد
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن
محمد الشريانى
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

تعديل إسم تجاري من/ام اس للتجارة مواد الغذائية
M S FOOD TRADING
إلى /ام اس للتجارة مواد الغذائية ذ.م.م
M S FOOD TRADING 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

قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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إعالن
إعالن
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
صالون بوسلطان
لمسات عذاري لتجارة الهدايا
رخصة رقم CN-1016541 :قد تقدموا إلينا بطلب:
رخصة رقم CN-2470759 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة عبداهلل ناصر خميس تعديل الشركاء تنازل وبيع/إضافة جواهر سعيد سالم
ناصر المزروعى ٪١٠٠
حسين الجابرى ٪١٠٠
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف مانع ناصر خميس
تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف عبداهلل سالم جمعان قمان
ناصر المزروعى
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 أربعة عشر مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
قطاع الشؤون التجارية  -أبوظبي
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إجتماع خبرة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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إلغاء إعالن سابق

إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم «»٦١٤٦55

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية «راكز»
بأن شركة جلوبال إندستريال برودكشن إنجنيرينغ كونسولتانسي ش.م.ح
ـ ذ.م.م ،قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة ،ولكل من لديه مصلحة
في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتاباً لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر
« »١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
هاتف+٩7١7٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠55 :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :

قطاع الشؤون التجارية  -العين

إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم «»٦١١٦٩3

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية «راكز»
بأن شركة ويلد ماجما م.م.ح ،قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الشركة،
ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتاباً لدى راكز
وذلك خالل أربعة عشر « »١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن على
العنوان التالي:
هاتف+٩7١7٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠55 :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :
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قطاع الشؤون التجارية  -العين

فقدان جواز سفر

فقدان جواز سفر

فقدان جواز سفر
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إعالن إلغاء تسجيل شركة رقم «»٦٢357٤

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية «راكز»
بأن شركة نيكستيجن إنتربرايس م.م.ح ،قد تقدمت بطلب إلغاء تسجيل
الشركة ،ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه كتاباً
لدى راكز وذلك خالل أربعة عشر « »١٤يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن
على العنوان التالي:
هاتف+٩7١7٢٠٤١١١١ :
ص.ب١٠٠55 :
البريد اإللكترونيpublication@rakez.com :
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فقد جــواز سفر باسم :هاشم رؤوف
عبدالرحيم الحديثي ،جنسيته :العراق،
ورقم الجواز ،A11562587 :فالرجاء على من
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.
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فقد جــواز سفر باسم :يوسف محمد فقد جواز سفر باسم :محمد سامي ضرار
يوسف علي ،جنسيته :مصر ،ورقم الجواز :السقاف ،جنسيته :اليمن ،ورقم الجواز:
 ،A12846949فالرجاء على من يجده  ،09208578فالرجاء على من يجده تسليمه
ألقرب مركز شرطة.
تسليمه ألقرب مركز شرطة.
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فقدان جواز سفر
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إلغاء إعالن سابق

فقد جواز سفر باسم :عبدالعليم أشرف فقد جواز سفر باسم :كمال الزهري،
عبدالحفيظ خان ،جنسيته :باكستان ،ورقم جنسيته :الــمــغــرب ،ورقـــم الــجــواز:
الجواز ،1845373CR :فالرجاء على من يجده  ،YK4792318فالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقدان جواز سفر
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تعديل الشركاء تنازل وبيع /حذف محمد على ابراهيم احمد المرزوقى
تعديل شكل قانوني /من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بخصوص الرخصة تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بخصوص الرخصة
رقم CN-1131766
رقم CN-1124246
باالسم التجاري مؤسسة شروق االمال العمال باالسم التجاري مؤسسة شط العرب للمواد الزراعية
التكييف المركزي .بالغاء طلب تعديل الرخصة  .بالغاء طلب تعديل الرخصة واعادة الوضع كما كان
واعادة الوضع كما كان عليه سابقا.
عليه سابقا.
فعلى كل من له حق أو إعتراض على هذا اإلعالن فعلى كل من له حق أو إعتراض على هذا اإلعالن
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة
عن أي حق أو دعوى بعد إنقضاء هذه المدة حيث عن أي حق أو دعوى بعد إنقضاء هذه المدة حيث
ستستكمل اإلجراءات المذكورة.
ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

فقدان جواز سفر
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إعالن

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن /السادة:
ام اس للتجارة مواد الغذائية
رخصة رقم CN-3775923 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة سهيل ابوبكر عبداهلل المنهالى ٪٥١
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة ناصر عبدالقادر عبدالقادر ٪١٩
تعديل الشركاء تنازل وبيع /إضافة عباس محمد محمد ٪٣٠

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
في القضية التنفيذية رقم ٢٠١5/7٩

تعلن محكمة رأس الخيمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع
العقارات الموضحة بالجدول التالي:
م
١
٢
٣
٤
5

موقع العقار التقييم
رقم الوثيقة مساحة القسيمة نوع العقار
 ١١١٫٠٠٠ ٢٠١١/١٤5٣قدم مربع أرض خالية زراعية المويلحة  ٦7٠٫٠٠٠درهم
 ٦٫٠٠٠ ٢٠١8/٠5٦٩٤قدم مربع أرض خالية سكنية الشاغي  ١٣٠٫٠٠٠درهم
 ٦٫٠٠٠ ٢٠١8/٠5٦٩٢قدم مربع أرض خالية سكنية الشاغي  ١٣٠٫٠٠٠درهم
 ٦٫٠٠٠ ٢٠١8/٠5٦٩٣قدم مربع أرض خالية سكنية الشاغي  ١٣٠٫٠٠٠درهم
 5٫٠٠٠ ٢٠٠٢/8٢8٦قدم مربع أرض خالية صناعية القصيدات  ٤٠٠٫٠٠٠درهم

والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه /راشد عبد اهلل عمران الشامسي،
بتاريخ  ، ٢٠٢١/١٠/٢7عن طريق شركة اإلمارات للمزادات
وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.
فعلى من يرغب باالشتراك أو االطالع الدخول على الموقع
اإللكتروني لشركة االمارات للمزادات www.emiratesauction.
 ، aeومن يرغب باالعتراض عليه مراجعة دائرة التنفيذ أثناء
الدوام الرسمي وحتى جلسة المزاد المذكورة
مأمور التنفيذ
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فقد جواز سفر باسم :واجد خان شريف
نور ،جنسيته :باكستان ،ورقم الجواز:
 ،4103514LAفالرجاء على من يجده
تسليمه ألقرب مركز شرطة.

فقدان جواز سفر
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فقد جواز سفر باسم :بير افضل شاه بير
رحيم كل ،جنسيته :باكستان ،ورقم
الجواز ،5146673PN :فالرجاء على من
يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

CMY
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السيسي يؤكد تطلع بالده التفاقية متوازنة حول سد النهضة بأقرب وقت

أكــد الرئيــس المصــري ،عبــد الفتــاح
السيســي ،تطلــع بــاده إلى التوصــل التفاقية
«متوازنــة وملزمــة» بشــأن ســد النهضــة
اإلثيوبــي فــي أقــرب وقــت.
وقــال السيســي فــي كلمــة خــال فعاليات
«أســبوع القاهــرة للميــاه» ،أمــس األحــد،
إن مصــر لــن تدخــر جهــداً فــي دفــع أجنــدة
الميــاه باألمــم المتحدة والمحافــل المتعددة
األطراف.
كذلــك أشــار إلــى أن مصــر وضعــت خطــة
اســتراتيجية إلدارة مــوارد المياه حتى ٢٠٣7
بتكلفــة تقديريــة تبلــغ  5٠مليار دوالر.
يذكر أن مصر والســودان وإثيوبيا تتفاوض
منــذ ســنوات دون تحقيــق أي نجــاح حــول

حــل قضيــة ســد النهضــة ،الــذي تبلــغ تكلفته
 5مليــارات دوالر ،بهــدف توليــد الطاقــة
الكهرومائيــة بقــدرة كبيــرة ،بينمــا تصاعــد
التوتــر حولــه في األشــهر الماضيــة ،بعد بدء
أديــس أبابــا فــي مراحــل المــلء.
ويجــري مــلء خــزان الســد خــال موســم
األمطار الذي يســتمر من يونيو حتى ســبتمبر
كل عــام ،ويرتبــط مســتوى التخزين الســنوي
بارتفاع الممر األوســط للســد.
كمــا تعلــق إثيوبيــا آمالهــا فــي التنميــة
وتوليــد الطاقــة علــى ســد النهضة ،فــي حين
يشــعر الســودان بالقلــق بشــأن تدفــق المياه
إلــى ســدوده ،وتخشــى مصــر مــن أن يؤثــر
علــى إمداداتهــا مــن الميــاه.وكاالت

تظاهرة في بولندا ضد ترحيل مهاجرين للحدود البيالروسية

تظاهــرت نحــو مئــة أم بولندية قــرب حدود
بيــاروس ورددن «عار» و»ال أحد غير قانوني»
احتجاجــا على ترحيل مهاجريــن ،بينهم أطفال،
حاولوا دخــول االتحاد األوروبي.
نظمــة الحــدث ال يمكننــا الجلــوس
وقالــت ُم ِ
مكتوفيــن عندمــا يقضــي أطفــال أســابيع فــي
غابــات األراضــي البولنديــة البــاردة والرطبــة
والمظلمــة دون مــاء أو طعــام وبــا أي مأوى».
حــاول آالف المهاجريــن الذيــن يتحــدرون
بمعظمهــم مــن الشــرق األوســط عبــور الحدود
منــذ أغســطس فــي تحــرك يشــتبه االتحــاد
األوروبــي بــأن بيــاروس تقــف وراءه ردا علــى
العقوبــات األوروبيــة المفروضــة عليهــا.
وحشــدت بولنــدا آالف الجنود علــى الحدود
وشــيدت ســياجا شــائكا وفرضــت حــال طــوارئ

ثاثــة أشــهر في المنطقــة الحدوديــة التي يمنع
على الصحافيين والمنظمات اإلنســانية دخولها.
وحملــت المتظاهــرات الفتــات كتبــن عليهــا
«حدود الموت» و»اخشوا اهلل وليس الاجئين»،
وطالبــن الحكومــة برفــع حظــر المــرور حتــى
يتمكــن المهاجــرون مــن تلقــي المســاعدات
اإلنسانية.
كما اتهمن شــرطة الحدود بإجبار المهاجرين
على أن يعودوا أدراجهم.
وقالت ســيلويا شــورازي إحــدى المتظاهرات
عنــد نقطــة عبــور حدوديــة فــي شــرق البــاد
«لقــد تأثرنــا لوجــود هــؤالء األشــخاص فــي
الغابــة» .أضافــت «ســألني ابنــي هــذا الصبــاح:
أمــي ،مــاذا إذا كان علينــا نحــن أيضــا أن نقضي
الليلــة فــي الغابــة؟ هــذا حزيــن جــدا».ا.ف.ب

مفوضية االنتخابات الليبية تفتح باب الترشح في نوفمبر
كشف عماد السايح رئيس المفوضية العليا
لانتخابــات الليبيــة أمس األحد ،إن المفوضية
تخطــط لفتــح بــاب التســجيل للمرشــحين في
االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في النصف
األول مــن نوفمبر.
وأضــاف «ســيتم اليــوم نشــر نمــاذج قوائم
التزكيــة التــي اشــترطتها القوانيــن االنتخابيــة
على المترشحين لانتخابات الرئاسية والنيابية،
ومازلنا في تواصل مع مجلس النواب لتعديل
بعــض المــواد الفنية فــي قوانيــن االنتخابات،
ولســنا معنيين باإلجراءات التي تسبق تسلمنا
قوانين االنتخابات».
وقــال رئيــس المفوضيــة العليــا لانتخابات
الليبيــة« :ال ننظــر الــى مجلــس النــواب بأنــه
طــرف سياســي ،بــل هو الســلطة التشــريعية،
ونحن ملزمون بتنفيذ القوانين المرسلة إلينا».
وأشــار إلــى أن الجــدول الزمنــي إلجــراء

االنتخابــات لــم يكتمــل بعــد ،مضيفـاً «ننتظر
فــي تعديــات القوانيــن مــن مجلــس النواب،
وســيفتح بــاب الترشــح لانتخابــات البرلمانية
والرئاســية عنــد اكتمــال االســتعدادات».
وقال إن «المطلوب من كل مترشح للرئاسة
أن يجمــع  5٠٠٠خمســة االف تزكيــة لتقديــم
ملفه للمفوضية».
ولفــت إلــى أنــه ســتنطلق اإلثنيــن ،عمليــة
اســتباقية تتضمــن نشــر قوائــم الناخبيــن
المســجلين بقاعــدة بيانــات المفوضيــة فــي
مراكز االنتخاب كل حســب اختياره وتسجيله
وذلك إلتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن.
وقال إن «هناك مسارين لانتخابات ،األول
إجــراء االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة يــوم
 ٢٤ديســمبر القــادم ،والمســار الثانــي اجــراء
االنتخابات الرئاســية تعقبها انتخابات برلمانية
بعــد  ٣٠يوماً».وكاالت

الواليات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية

المليشات مستمرة باستهداف األكاديمينن

الحـوثيـون يـواصـلــون التنكـيـل باليمــنيين
اقتحمــت مليشــيات الحوثــي
اإلرهابية ســكن أعضاء هيئة التدريس
في جامعة صنعاء ،وطردت أســر عدد
مــن األكاديمييــن وصــادرت أماكهم.
فقــد أوضحــت مصــادر أكاديميــة،
بحســب مــا أفــادت وســائل إعــام
محلية ،أن المليشيات طردت عائات
أكاديميين متوفين ومتقاعدين بالقوة،
رغــم صــدور أحــكام قضائيــة تؤيــد
حقهــم بالبقــاء فــي تلــك المســاكن.
كمــا أضافــت أن المليشــيا صادرت
أثــاث وممتلــكات عــدد مــن الشــقق
التــي تــم اقتحامهــا.
أتــت تلــك التعديــات إثــر تواطــؤ
قيادة الجامعة الخاضعة للحوثيين مع
أعضــاء فــي هيئــة التدريــس الموالين
للمليشــيات ،والذيــن لــم تعــد تنطبق
عليهــم شــروط اإلســكان الجامعي.
فوفقــاً ألكاديمييــن ،ســعى بعــض
المواليــن للحوثــي اإلرهابــي إلــى
الحصــول علــى توصيــات وأوامــر
مــن بعــض النافذيــن ومســؤولين فــي قذيفة صاروخية حوثية
الجماعــة اإلرهابيــة ،إليقــاف تنفيــذ
اإلخــاء وإبقــاء أقاربهــم فــي شــقق منــازل المواطنيــن فــي أحــد األحيــاء
الجامعة ،مشيرين إلى وجود متنفذين الســكنية بمدينــة ذمار ،وســط اليمن،
ومســؤولين حوثييــن يتدخلــون فــي فــي ظــل أنبــاء أوليــة عــن ســقوط
شــؤون الجامعــة المتعلقة باإلســكان .ضحايــا مدنيين.
ونقلــت وكالــة يمنيــة عــن مصــادر
يذكــر أنــه منــذ مطلــع أغســطس
ضغطــت
الماضــي
محليــة ،أن انفجــاراً
مليشــيات الحوثــي ضحايا بصاروخ حوثي عنيفاً هــز مدينة ذمار،
إثــر ســقوط صــاروخ
اإلرهابــي علــى
عائلــة على المدنيين في
باليســتي علــى منــازل
عالــم اآلثــار اليمنــي
المواطنيــن فــي حــي
الراحــل البروفيســور
ذمار
النجــدة بالقــرب مــن
يوســف محمــد عبــداهلل
مركــز تدريب الشــرطة
الشــيباني إلخاء الشــقة
العســكرية بمنطقــة ذمــار القــرن.
التــي تســكنها بالقــوة.
وأضافــت المصــادر أن الصــاروخ
فخــال األشــهر الماضيــة ،تكــررت
مثــل تلــك الحوادث التــي طالت عددا الباليســتي ســقط فــور إطاقــه ،علــى
منــازل المواطنيــن فــي حــي النجــدة.
مــن األكاديمييــن فــي الجامعة.
وطبقــاً للمصــادر ،فــإن ســيارات
ومنــذ ســنوات يعانــي أكاديميــو
جامعــة صنعــاء وأســرهم مــن أوضاع اإلســعاف هرعــت إلــى مكان ســقوط
معيشــية صعبــة بعــد وقــف ميليشــيا الصــاروخ.
ويعــد مركــز تدريــب الشــرطة
الحوثــي صــرف مرتباتهــم ،وعرقلــة
المرتبــات التــي كانــوا يتســلمونها من العســكرية فــي مدينــة ذمــار أحــد
المعســكرات التــي تطلــق منهــا
الحكومــة الشــرعية.
وفــي تطــور جديد ،ســقط صاروخ المليشــيا الحوثية اإلرهابية الصواريخ
باليســتي فور إطاقه من قبل مليشــيا الباليســتية نحو المحافظات المحررة.
الحوثــي اإلرهابية ،أمــس األحد ،على وانطلــق مــن هــذا المركــز صاروخــان

 10وفيات و 270إصابة
جديدة بـ«كورونا»
في فلسطين

أعلنــت وزارة الصحــة
الفلســطينية أمــس تســجيل ١٠
وفيــات و ٢7٠إصابــة جديــدة
بفيروس «كورونا» و ١١١7حالة
تعــاف خــال  ٢٤ســاعة.
ٍ
وأوضحت الوزارة في التقرير
اليومــي للحالــة الوبائيــة فــي
فلســطين ،أن  7حــاالت وفــاة
ســجلت فــي قطــاع غــزة ،و٣
حــاالت فــي جنيــن بالضفــة،
مشــيرة إلــى أن نســبة التعافــي
مــن كورونــا بلغــت  %97,١فيما
بلغــت نســبة اإلصابات النشــطة
 %١,9ونســبة الوفيــات  %١مــن
مجمــل اإلصابــات .وام

انبعاث غازات سامة
من سفينة مشتعلة
قبالة كندا

خالل إطالق الصواريخ من البحر بكرويا الشمالية
حضــت الواليات المتحــدة أمس األحد كوريا
الشــمالية على وقــف تجاربهــا الصاروخية التي
«تأتــي بنتائــج عكســية» ،آملــة فــي اســتجابة
بيونــغ يانــغ لدعوة واشــنطن إلــى الحوار.
يأتــي ذلــك عقــب إعــان كوريــا الشــمالية
أنهــا اختبــرت بنجــاح صاروخــا بالســتيا «مــن
طــراز جديــد» مــن غواصــة ،مــا اســتدعى عقد
جلســة طارئــة لمجلــس األمــن الدولــي.
والتقــى المبعــوث األميركــي الخــاص لكوريا
الشــمالية ســونغ كيــم ،نظيــره الجنوبــي نــوه
كيــو-دوك بعــد اجتماع مــع نظيرهمــا الياباني
فــي واشــنطن.
ووصف المبعوث عملية اإلطاق الصاروخية
التــي تمــت الثاثــاء بأنهــا «اســتفزاز» ،حاضــا
بيونــغ يانــغ علــى إنهــاء تجاربهــا الصاروخيــة
«المثيــرة للقلــق والتــي تأتي بنتائج عكســية».
وقال سونغ كيم لصحافيين في سيول «نأمل
بأن تستجيب جمهورية كوريا «الديموقراطية»
الشعبية بشكل إيجابي لجهودنا».

ا.ف.ب
وعمليــة اإلطــاق الصاروخيــة هــي أحــدث
تجربــة فــي سلســلة مــن االختبــارات الجديدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية
الشــمالية فــي وقــت ســابق إن االختبــار لــم
يســتهدف الواليــات المتحــدة وأجــري «مــن
أجــل الدفــاع عــن البــاد فقــط».
وأضــاف فــي بيــان نقلتــه وكالــة األنبــاء
الكوريــة الشــمالية الرســمية «لذلــك ال داعــي
ألن تشــعر الواليــات المتحــدة بالقلــق بشــأن
اإلطــاق التجريبــي للصــاروخ».
والتقــى الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ
أون الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامب
ثــاث مــرات لكنهمــا أخفقــا فــي التوصــل إلــى
اتفاق إلنهاء البرنامج النووي لكوريا الشــمالية.
وتوقفــت المحادثات منذ فشــل قمة هانوي
في أوائل .٢٠١9
وتعهــد الرئيــس جــو بايــدن مواصلة المســار
الدبلوماســي لكــن مع اتبــاع نهج أكثــر تحفظا،
مــع البحث عــن مجاالت للتقــدم .ا.ف.ب

باريس تضع أحدث جيل من األقمار االصطناعية العسكرية في المدار

وضعــت فرنســا فــي المــدار قمــرا اصطناعا
ـدم علــى أنــه جوهرة
لاتصــاالت العســكرية قـ ّ
تكنولوجيــة وإحــدى ركائــز ســيادة الباد.
ّ
وانطلــق صــاروخ «أريــان  »5مــن قاعــدة
كــورو في غويانا حاما القمــر الصناعي «آ »٤
ضمــن برنامــج ســيراكوز ،ومن شــأنه الســماح
للجيــوش الفرنســية المنتشــرة فــي كل أنحــاء
العالــم بالتواصــل بســرعة عاليــة وبأمــان تــام،
بــرا وبحــرا وجــوا ومــن داخــل الغواصــات.
وقــد اكتملــت المهمــة بنجــاح بعــد  ٣8دقيقة
و ٤١ثانيــة مــن عمليــة اإلطــاق.
وقــال الناطق باســم القــوات الجوية وقوات
الفضــاء الفرنســية الكولونيــل ســتيفان ســبيت
إن «ســيراكيوز آ  ٤مصمــم لمقاومة الهجمات
العســكرية مــن األرض والفضــاء وكذلــك
التشــويش» .وهــو مجهــز بوســائل مراقبــة

CMY

لمحيطــه القريــب ولديه القدرة علــى التحرك
لتجنــب هجــوم.
كذلــك ،فإن هــذا القمــر االصطناعي محمي
مــن قــوة الدفــع الكهرومغناطيســي التــي قــد
تنتــج عــن انفجــار نــووي كمــا أوضــح مــارك
فينــو الخبيــر في انتشــار األســلحة فــي المركز
السياســي لألمــن فــي جنيف.
وتبلــغ قيمــة برنامــج ســيراكوز نحــو أربعــة
مليــارات يورو .وســيضاعف هــذا الجيل الرابع
مــن األقمــار االصطناعية ســرعة اتصــال الجيل
الثالــث منهــا ثــاث مرات.
وعلــى المدى الطويل ،ســتكون لدى فرنســا
 ٤٠٠محطــة قــادرة علــى االتصــال بالقمــر
االصطناعــي الجديــد مــن األرض أو طائــرة أو
ســفينة أو غواصــة ،وفــق المديريــة العامــة
للتس ـلّح .ا.ف.ب

أعلنت السلطات الكندية أن سفينة
شــحن راســية علــى الســاحل الكنــدي
ـل على المحيط الهادئ مشــتعلة
المطـ ّ
وتنبعــث منها غازات ســامة.
وقــال خفــر الســواحل الكنــدي في
بيــان ُنشــر علــى موقعــه اإللكترونــي
إن ســفينة «زيــم كينغســتون» كانــت
راســية في مضيق خــوان دي فوكا في
جنــوب جزيــرة فانكوفــر فــي مقاطعة
بريتيــش كولومبيا.
ـم إنشــاء منطقــة
وأوضــح أنــه «تـ ّ
طــوارئ حــول ســفينة الشــحن زيــم
كينغســتون الراســية» مضيفــاً أن
«الســفينة مشــتعلة وتنبعــث منهــا
غــازات ســامة».
وأفــادت إذاعــة «راديــو كنــدا» أن
الســفينة تحمــل أكثــر مــن  5٢طنــاً
مــن المــواد الكيميائيــة الموضوعــة
فــي اثنيــن مــن الحاويــات التــي أتــت
عليهــا النيــران.
وتم إجاء عشرة أفراد من الطاقم،
ّ
بحسب المصادر نفسها.ا.ف.ب

اﻗﺘﺼﺎد
وكاالت
باليستيان اســتهدفا الحكومة الشرعية عشــرات المنازل ونزوح مئات األسر،
فــور وصولهــا إلــى عــدن نهايــة العــام وســقوط ضحايا مدنيين.
إلــى ذلــك ،كبــدت القــوات
الماضــي ،باإلضافــة إلــى إطــاق عــدد
مــن الصواريــخ علــى المدنييــن فــي المشــتركة ،مليشــيا الحوثي اإلرهابية
خســائر بشــرية وماديــة فــي عــدة
مــأرب.
بالســاحل
جبهــات
كمــا تســبب قصــف
الجيش اليمني
الغربــي.
مدفعــي شــنته مليشــيا
وأفاد مصدر عسكري
الحوثــي
اإلرهابيــة يواصل دك أوكار
أن الوحــدات المرابطــة
بتدمير عــدد من منازل
فــي جبهــة البــرح غرب
المواطنيــن فــي حــي
االنقالبيين
تعــز خاضت اشــتباكات
منظــر جنــوب مدينــة
باألســلحة المتوســطة
الحديدة ،غربي اليمن.
ووثــق فيديو نشــره إعــام القوات والخفيفــة ،تكللــت بإخمــاد تحــركات
المشــتركة،حجم الدمــار الــذي خلفــه للمليشــيا ،ومصــرع وجــرح عــدد مــن
القصــف المدفعــي الحوثــي بمنــازل عناصرها.
وبالتزامــن ،وجهــت الوحــدات
المواطنيــن التي أصبحــت غير صالحة
المرابطــة مــن القــوات المشــتركة
للســكن أو العيــش فيهــا.
وأجبــر القصــف الحوثــي األســر فــي جبهات مدينــة الحديــدة ضربات
والعائــات مــن أهالــي حــي منظــر مركــزة علــى أوكار للمليشــيا الحوثية
علــى النــزوح وتــرك منازلهــم خوفــا اإلرهابيــة جــراء خروقــات جديــدة
علــى أرواحهــم مــن نيــران المليشــيا التفــاق ســتوكهولم.
وأكــد المصــدر تحقيــق إصابــات
الحوثيــة اإلرهابيــة.
وتواصــل مليشــيا الحوثي اإلرهابية مباشرة في صفوف المليشيا ،وإفشال
قصفهــا المدفعــي والصاروخــي علــى محاوالتهــا اســتحداث تحصينات قرب
حي منظر الســكني ،ما تسبب بتدمير خطوط التمــاس.وكاالت

البحرية الكويتية تنفذ تدريباً بالذخيرة الحية غداً
أعلنــت رئاســة األركان العامــة للجيــش الكويتــي
أمــس األحد ،أن القوة البحرية ســتنفذ رماية تدريبية
بالذخيــرة الحيــة غــد الثاثاء.
وقالــت رئاســة األركان ،فــي بيــان صحافــي أمــس
إن الرمايــة التدريبيــة ســتتم فــي ميــدان الرمايــة
البحــري شــرق رأس الجليعــة امتــدادا لجزيــرة قاروه

وبمســافة ســتة أميــال بحريــة شــرق رأس الــزور
امتــدادا إلــى جزيــرة أم المــرادم.
ودعــت جميــع المواطنين والمقيميــن من مرتادي
البحــر إلــى عــدم االقتــراب مــن منطقــة التدريــب
خــال الفتــرة المعلنــة حرصــا منهــا علــى ســامة
الجميــع.وكاالت

زلزال بقوة  6,5درجات يضرب شمال شرق تايوان
ضــرب زلــزال بقــوة  6,5درجــات شــمال شــرق
تايــوان أمــس األحــد ،فيمــا قــدرت هيئــة المســح
الجيولوجــي األميركيــة قوته بـ 6,٢درجــات وقد أفاد
ســكان عن شــعورهم بهزة قوية في العاصمة تايبيه.
وتتبــع مكتــب األرصــاد الجويــة المركــزي مركــز
الزلــزال إلــى منطقــة ييــان فــي شــمال شــرق الباد،
وقــال إنــه ضــرب علــى عمــق  67كيلومتــرا.
وقال مراســل إن الهزة اســتمرت حوالى  ١٠ثوان
وشــعر بهــا كأنهــا األقوى هــذا العام.
ـرض تايــوان للــزالزل بشــكل منتظــم إذ تقــع
وتتعـ ّ
الجزيــرة قــرب تقاطــع صفيحتيــن تكتونيتيــن.

وقــد تكون الزالزل بهذه القوة قاتلة.
فــي العــام  ،٢٠١8ضــرب زلزال بقــوة  6,٤درجات
مدينــة هوالين ،وهي منطقة جذب ســياحي شــهيرة،
مــا أدى إلــى مقتــل  ١7شــخصا وإصابــة نحــو ٣٠٠
آخرين.
وفــي ســبتمبر  ،١999تســبب زلــزال بقــوة 7,6
درجــات فــي مقتــل نحــو  ٢٤٠٠شــخص فــي أكثــر
الكــوارث الطبيعيــة فتــكا فــي تاريــخ الجزيــرة.
وفــي ديســمبر  ،٢٠٢٠ضــرب زلــزال بقــوة 6,٢
درجــات منطقــة ييــان دون اإلبــاغ عــن أضــرار
ضخمــة أو إصابــات .ا.ف.ب

وفــاتـان جـــراء الســــيـول فـي تـونـس
لقــي شــخصان علــى األقــل حتفهمــا فــي القصريــن
غــرب تونــس بعــد أن جرفتهمــا الســيول إثــر هطــول
أمطــار هائلــة أمــس.
وجرفــت الســيول ســيارة كان علــى متنهــا شــخصان
فــي منطقــة بولحنــاش بمعتمديــة تالــة التابعــة لواليــة
القصريــن مــا أدى إلــى وفاتهمــا ،وفــق ما أفــاد به مصدر
مــن الســلطات .
وعثــرت وحــدات الحمايــة المدنيــة علــى جثــة أحــد
الهالكيــن فيمــا يجــري البحث عــن الثاني ،بحســب نفس
المصدر.

وهطلــت األمطــار بكميــات كبيــرة فــي العاصمة وفي
أغلــب المــدن غــرب البــاد وفــي المناطق الشــمالية ليل
الســبت ،مــا تســبب فــي تعطــل حركــة الســير بعــد أن
غمــرت الميــاه عــدة شــوارع وطرقــات ومبان ســكنية.
وأعلنــت شــركة المتــرو فــي العاصمــة عــن تعطــل
حركــة الســير فــي جميــع الخطــوط.
وقال المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم إن «المناطق
التــي شــهدت هطــول األمطــار خــال  ٢٤ســاعة الماضيــة
معنيــة بدرجــة إنــذار عاليــة ،وأن هطــول المزيــد مــن
األمطار ســيؤدي إلى تشــكل ســيول وأوديــة.وكاالت

قتيل بتفجير إرهابي في العاصمة األوغندية

روسيا تتجاوز الـ 230
ألف وفاة بـ«كورونا»

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس
كورونــا المســتجد فــي روســيا أمــس
حاجز الـ  ٢٣٠ألف حالة بعد تسجيل
 ١٠7٢حالــة وفــاة جديــدة خال يوم
واحــد  ،مقابــل  ١٠75وفاة أول أمس
لترتفــع حصيلة ضحايــا الفيروس الى
 ٢٣٠ألفــا و  6٠٠حالة وفاة.
وأعلنــت غرفة العمليــات الخاصة
بمكافحة فيروس كورونا بروســيا في
تقريرهــا اليومــي وبحســب وكالــة «
انتــر فاكــس « لألنبــاء عــن انخفــاض
عــدد االصابــات الجديــدة خــال ٢٤
ساعة بتسجيلها  ٣566٠إصابة مقارنة
بـــ  ٣7١٤١فــي اليــوم الســابق ،ليبلغ
بذلــك إجمالي عــدد اإلصابات ثمانية
ماييــن و ٢٤١ألفــا و 6٤٣اصابــة،
وتماثــل للشــفاء  ٢٢78٤حالة جديدة
 ،ليبلــغ مجمــوع المتعافيــن ســبعة
ماييــن و١65ألفا و 9٢١شــخصا.وام

الفرق المختصة في موقع الحادثة
صــرح الرئيــس األوغنــدي يويــري موســيفيني أمس
األحــد إن االنفجــار الــذي وقــع فــي العاصمــة كمبــاال
وأســفر عــن مقتــل شــخص وإصابــة خمســة آخريــن
هــو «عمــل إرهابــي» وتعهــد ماحقــة المســؤولين.
وكتــب علــى تويتــر عــن االنفجــار الــذي وقــع فــي
أحــد المطاعــم الشــعبية فــي شــمال كمباال «يبــدو أنه
عمــل إرهابــي لكننــا ســنقبض علــى الجناة».
وقالــت الشــرطة إن «االنفجــار الخطير» في مطعم
شــعبي فــي إحدى ضواحــي كمباال.
وأوضــح موســيفيني أنــه أُخطــر بــأن ثاثة أشــخاص

ا.ف.ب
«تركــوا طــردا» فــي مــكان الحــادث تبيــن أنــه قنبلــة
انفجــرت الحقــا وأســفرت عــن مقتــل شــخص وإصابة
خمســة آخرين.
وتابــع أن المحققيــن مــا زالــوا يمشــطون موقــع
االنفجــار وستكشــف المزيــد مــن التفاصيــل في وقت
الحــق.
وقــال الرئيــس االوغندي «يجب أال يشــعر الســكان
بالخــوف ،ســنهزم هــذا العمــل الجرمــي كمــا هزمنــا
كل األعمــال الجرميــة األخــرى التــي ارتكبتهــا خنازيــر
ال تحتــرم الحيــاة».ا.ف.ب
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حتى ال تتحول معركة الفساد في تونس إلى لعبة مغلقة
مختار الدبابي
كاتب عربي

يومية سياسية مستقلة

قائد اإلنسانية

وحدهــم القــادة العظمــاء مــن يحدثــون الفــارق اإليجابــي في
مســيرة التاريــخ ،ويدونــون بصنعهــم وفعلهــم أبهــى صفحــات
مجــده ،ألن مقصدهــم خيــر اإلنســان وهدفهــم التخفيــف مــن
معاناتــه واألخــذ بيــد الشــعوب واألمم إلى المســتقبل المشــرق،
وفــي ظــل مبــادرات رجــل اإلنســانية وقائدهــا وملهمهــا ومعــزز
مســيرتها صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان ولي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة «حفظــه
اهلل» ،تطمئن اإلنســانية وتهنأ بقائد جعلها بخير دائماً ،بمبادراته
وجهــوده التــي ال تتوقــف مــن أجــل خدمــة البشــرية جمعــاء.
وأن تكــون اإلنســانية فــي حمــى القائد صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان فهــي شــامخة أبيــة واثقــة أنــه مهمــا
كانــت التحديــات فهنــاك مــن ســيقهرها ،معبــراً عــن ضميــر أمــة
ومثــل وطــن وقيــم شــعب ،فمبــادرات ســموه النابعة مــن أصالة
ُ
اإلمــارات والمجســدة لقيــم شــعبها ،حريصــة علــى صناعــة مجــد
عظيــم مــن مواقــف دعــم البشــرية جمعــاء ..وبفضــل مبــادرات
ســموه يســتفيد مايين األطفال حول العالم من خطط ومســاعي
القضــاء علــى شــلل األطفــال ،عبــر دعــم غيــر محــدود يعــزز
جهــود ومســاعي العالــم فــي رحلتــه لتجنيــب األطفــال وبــاء
كارثيـاً ،والتــي تشــير جميــع اإلحصائيــات إلــى تحقيــق إنجــازات
كبيــرة فيــه تمثــل انتصــاراً للمســاعي الخيــرة ،وهــو مــا أكــده
ســموه بالقــول« :بفضــل شــجاعة وتفانــي العامليــن الصحيين في
الخطــوط األماميــة ،حقــق العالــم تقدمـاً كبيراً في مكافحة شــلل
األطفــال  ..وفــي اليــوم العالمــي لشــلل األطفــال وبالتعــاون مــع
شــركائنا العالمييــن ،نجــدد تأكيدنــا علــى المســاهمة فــي بنــاء
ـال مــن شــلل األطفــال وأكثــر أمانـاً وصحــة».
عالــم خـ ٍ
مســاعي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان،
بــدأت بتلمــس حجــم الخطــر الــذي يتربــص بعشــرات الماييــن
مــن األطفــال حــول العالــم ،والذيــن يعيشــون فــي دول ومناطق
وأقاليــم تعانــي أوضاعــاً صعبــة ممــا يهــدد مســتقبل أجيالهــا
فــي مواجهــة وبــاء كانــت تفتقــر لــكل مقومــات تجنبــه ،فــكان
اإلحســاس العالــي بالمســؤولية اإلنســانية والعالميــة التــي عبــر
عنهــا ســموه بالمبــادرة لخــوض التحــدي والتكفل برســم البســمة
وتبديــد الخطــر عــن طريــق تأميــن كل مــا يلــزم ،فكانــت تلــك
الجهــود المباركــة كفيلــة بــأن تحقــق الهــدف الســامي ،وتدعــم
جهــوداً تجنــب البشــرية جمعــاء وبــاء كان يمكن أن يــودي بحياة
الماييــن مــن أطفالهــا مــع كل مــا يمكــن أن يســببه مــن نتائــج
مأســاوية ،فتوجيهــات ســموه فــي دعم وتطويــر الرعايــة الصحية
الوقائيــة لألطفــال ،تمثــل نموذجـاً حضاريـاً وإنســانياً رائــداً فــي
االهتمــام بســامة حيــاة األطفــال الفقــراء والضعفــاء ،ووقايتهــم
مــن التداعيــات الســلبية لألمــراض ،ودرء المخاطــر عنهــم.
قيادتنــا دائمـاً فــي موقــف انتصــار للضميــر اإلنســاني العالمــي
الــذي يجســده رجــل اإلنســانية وحامــل رايــات المجــد صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،فدعــم ســموه الدائم
والســخي لمختلــف البرامــج والجهــود العالميــة للقضــاء علــى
األمــراض واســتئصالها مــن أهــم عوامــل نجــاح جهــود وبرامــج
ا عن أثر مبادرات ســموه
األمــم المتحــدة للرعايــة الصحيــة ،فضـ ً
اإلنســانية فــي تحســين جــودة حيــاة ومســتقبل مئــات الماييــن
مــن البشــر فــي مختلف دول العالم لتشــكل ركناً أساســياً تســتند
عليهــا الكثيــر مــن المنظمــات والــدول الفقيــرة في الوصــول إلى
غاياتهــا ،وتحقيــق أهدافهــا بحمايــة الشــعوب واألطفــال األبريــاء
مــن األمــراض التــي تهــدد صحتهــم ومســتقبلهم.

العلم نور
سمر األبيوكي
كاتبة عربية
ينكــب العلمــاء حاليــا على ترجمة
بعض المشــاعر واألحاسيس واألفكار
إلــى كلمات عبر الــذكاء االصطناعي،
قــد يبــدو األمــر غريبــا أو مبهمــا
لــدى البعــض ،أو قــد يثيــر تســاؤالت
حــول أهميــة أن تترجم المشــاعر أو
األحاســيس إلــى كلمــات إذا مــا كان
الشــخص ال يــود البوح بهــا ،الحقيقة
أن الموضــوع أكبــر مــن ذلــك بكثير،
فالفكــرة تأتــي لحــل إشــكالية كبــرى
منهــا ترجمــة المشــاعر واألفــكار
واألحاســيس لــدى األشــخاص الذيــن
يعيشــون حالــة غيــاب عــن الوعــي،
كحــاالت الغيبوبــة وفقــدان الذاكــرة
وغيرهــا ،مــا قــد يســهل عمليــة
التخاطــب والوصــول إلــى إجابــات
كثيــرة والتســريع فــي عمليــة العاج
أو االســتجابة للعــاج.
نحــن فــي نعمــة كبيــرة ،فالعلــم
مفتاح للنور ،وفي كل يوم نستكشف
الجديــد والجديــد ممــا كنــا نجهله أو
ال نتخيلــه فــي الماضــي القريب ،وال
يــزال الــذكاء االصطناعــي يبهرنا يوما
بعــد يــوم بمســتجدات وأمــور قــد

ال يزال الذكاء االصطناعي
يبهرنا يوماً بعد يوم
بمستجدات وأمور
قد تفوق الخيال
تفــوق الخيــال ،لكنهــا تصبــح واقعــا
نعيشــه فــي ليلــة وضحاها.
ووســط مشــاغل الحيــاة ومتاعبهــا
وأيضــا جمالهــا وراحتنــا ال ننســى أن
نتصــدق على أنفســنا بقراءة معلومة
جديــدة ،أو كتــاب جديــد ،أو تعلــم
حرفــة أو مهنــة ،أو أي نشــاط بدنــي
أو عقلــي نقــوم بــه ،فالعلــم يبقــى
دومــا نــورا ،وال ننســى أن فــوق كل
ذي علــم عليــم ،فتــح اهلل أبصارنــا
وإياكــم لما به منفعــة الباد والعباد.
ومضة
يقــول علــي بــن أبي طالــب رضي
اهلل عنه:
ـن ُه..
وقيمـ ُة المر ِء ما قد كان ِ
يحسـ ُ
فقم
ِ
والجاهلـ َ
ـم أعداءْ ،
ـون ألهل العلـ ِ
ـاس
ـم وال تطلـ ْ
ـب بــه بــدالً ..فالنـ ُ
بعلـ ٍ
العلم أحياء.عن «الباد
وأهل
ـى
َم ْوتـ
ِ
البحرينية»

هناك حماس كبير للحرب على الفساد،
وهذا جيد ومهم ،لكن هذه المعركة تحتاج
إلى ضوابط ورؤية حتى ال تتحول إلى حرب
الكل ضد الكل.
ويجد الحماس الشعبي للحرب على الفاسدين
في تصريحات الرئيس قيس سعيد خير داعم
له خاصة أن فئات كثيرة تشعر أنها فقدت
حظوظها في التشغيل أو في الحصول على
الخدمات الضرورية بفعل سيطرة ثقافة الفساد
التي ال تتعامل إال بمنطق المحسوبية والرشوة.
وبمجرد انزياح المنظومة السابقة ،وتحرر
القضاء من نفوذ اللوبيات الظاهرة والخفية
تحركت القضايا في اتجاهات متعددة سواء
تجاه بعض النافذين من النواب والسياسيين
أو رجال األعمال ،أو على مستوى محلي من
خال اكتشاف فساد واسع في طرق التوظيف
وتوزيع رخص وسائل النقل الجماعي بكل
من واليتي (محافظتي) سيدي بوزيد ومنوبة،
وسط تهيؤ واستنفار لفتح ملفات أخرى في
محافظات أخرى ومؤسسات حكومية مختلفة.
يدب االعتراف بأن ضعف الدولة الذي
ساد بعد  ٢٠١١قد فتح الباب واسعا أمام
اختراق مختلف مؤسساتها سواء لألحزاب أو
حتى للوبيات الفساد التي أخذت بعدا أوسع
وأكثر شمولية بعد أن اطمأن المتدخلون إلى
أن الحكومات المتتالية كانت ضعيفة ومرتبكة،
واألحزاب الحاكمة أو الحليفة لها مشغولة
بمعارك تثبيت النفوذ ،والقضاء مشلوال بانتظار
توضح معالم الصراع السياسي والجهة التي
ستفوز بإعطاء التعليمات.
ألجل هذا تتوجه سهام االتهام في مختلف
االتجاهات ،لكن نحتاج إلى الهدوء ،وأن نترك
مهمة تفكيك شبكات الفساد للقضاء خاصة
أنها شبكات قديمة ومتداخلة ،بعضها من قبل
الثورة واحتمى بالصاعدين الجدد للسلطة،
والبعض اآلخر نتاج الثورة المرتبكة التي
حملت شعارات عامة انتهت بها ألن تكون
مجرد معركة حول الكراسي ،وفسحت المجال
للفوضى وأضعفت الدولة.
وبالنتيجة ،فإن الفساد يسيطر على الحياة
العامة في الباد من أسفل إلى أعلى وبتفاصيلها
الصغيرة ،وليس حاالت معزولة حتى تمكن
السيطرة عليه بسهولة ،أو الضغط على القضاء
إلنهائه في يوم وليلة.

هبه حسين
كاتبة متخصصة في
الشؤون العلمية
منذ اإلعان عن تفشي جائحة
«كوفيد  »١9نهاية عام  ،٢٠١9سقط
مايين األطفال ضحايا للجوع،
سوءا في
وهو األمر الذي يزداد ً
ظل حدوث ظاهرة «إلنينو» (إل
نينو) التي «تحدث بشكل طبيعي،
وتختص بارتفاع درجة الحرارة غير
الطبيعي عن درجة حرارة سطح
تعطل األنماط
البحر ،وتؤدي إلى ُّ
المعتادة لهطول األمطار االستوائية
ودوران الغاف الجوي ،مما يسبب
األحداث المناخية المتطرفة في
جميع أنحاء العالم».
ووفق دراسة نشرتها دورية
«نيتشر كومينيكيشنز» (Nature
 ،)Communicationsفإن حدوث
ظاهرة «إلنينو» لمرة واحدة بشكل
سيئ يؤدي إلى معاناة نحو  6مايين
طفل من سوء التغذية ،ويقارب هذا
العدد ما ال يقل عن - %7٠وقد يصل
إلى نحو ثاثة أضعاف -من عدد
األطفال الذين يعانون من الجوع
بسبب وباء كورونا.
يقول أمير جينا -األستاذ المساعد
بكلية «هاريس» للسياسات العامة
بجامعة شيكاغو ،وأحد مؤلفي
الدراسة -في البيان الصحفي
المصاحب للدراسة :يعتبر التنبؤ
ُ
أمرا شديد الصعوبة،
بجائحة عالمية ً

لكن األمر يختلف بالنسبة لظاهرة
أثرا أكبر بكثير
«إلنينو» ،التي تترك ً
على نمو األطفال وصحتهم على
المدى البعيد؛ إذ يمكن للعلماء
التنبؤ بقرب حدوث ظاهرة «إلنينو»
قبل وقوعها بستة أشهر ،ما يتيح
للمجتمع الدولي التدخل لمنع
العواقب المؤسفة ،وفي هذا الصدد،
تساعد الدراسة في تحديد حجم
هذه التأثيرات على تغذية األطفال؛
لتوجيه االستثمارات العامة العالمية
المؤمنة
للمناطق غير
غذائيا.
َّ
ًّ
يقدم الباحثون أول تقييم
لتأثيرات ظاهرة «إلنينو» على
تغذية الطفل عبر المناطق المدارية
العالمية؛ إذ قاموا بجمع بيانات
أكثر من مليون طفل على مدى
أربعة عقود من جميع مناطق
الدول النامية ،وهى مجموعة بيانات
تمثل نحو نصف عدد األطفال دون
الخامسة ،والذين يصل عددهم الى
أكثر من  6٠٠مليون طفل على
مستوى العالم.
وأظهر التحليل أنه كلما كانت
ظاهرة «إلنينو» أكثر دف ًئا وأكثر
جفا ًفا ،ارتفعت نسبة سوء التغذية
لدى األطفال فى هذه المناطق
المدارية ،وذلك في الوقت الذي
يعاني فيه  %٢٠من األطفال من
نقص الوزن الشديد وف ًقا لمنظمة
الصحة العالمية ،وقد ارتفعت هذه
النسبة بنحو  %٢,9خال سنوات
سلبيّا على
«إلنينو» ،األمر الذي أثر ً

مايين األطفال.
خال ظاهرة «إلنينو» الشديدة
فى عام  ،٢٠١5قفز عدد األطفال
الذين يعانون من نقص الوزن الشديد
بنسبة  ،%6ما يعني أن هناك نحو
 6مايين طفل جديد يتجهون إلى
دائرة الجوع.
ورغم أن األطفال قد يستعيدون
وزنهم الطبيعي بمرور الوقت ،اال
أن صدمة الجوع التي يتعرضون لها
سن صغيرة تترك بصماتها على
في ٍّ
نموهم فتعوقه في السنوات التالية.
من جهته ،يقول «جوردون
ماكورد» -األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد بكلية السياسة
واإلستراتيجية العالمية في
جامعة كاليفورنيا سان دييجو -في
تصريحات لـ»للعلم» :من المفهوم
منذ فترة طويلة في أدبيات الطب
والصحة العامة واالقتصاد أن نقص
أيضا عواقب طويلة
تغذية األطفال له ً
المدى ،منها قصر القامة عند بلوغ
مرحلة الشباب ،وانخفاض النمو
الذهني ،وقلة اإلنتاجية االقتصادية،
ونقص وزن المواليد.
وتشير الدراسة إلى أهداف
التنمية المستدامة التي ُيفترض
تحقيقها بحلول  ،٢٠٣٠ومنها
سعي المجتمع الدولي إلى القضاء
على جميع أشكال سوء التغذية،
موضح ًة أن «ذلك يستلزم انتشال
سنويّا من
نحو  6مايين طفل
ً
الجوع الشديد ،وأنه مع بقاء أقل

تقنية لقاح «كورونا» كانت تستحق «نوبل»
خالد منتصر
كاتب عربي
العالم كله كان ينتظر أن تفوز
تقنية تصنيع لقاح «كوفيد» من خال
مرسال الحمض النووى بجائزة نوبل
فى الطب ،ألنها بالفعل اكتشاف
عبقرى ،ولكن نوبل ذهبت إلى ما
يتعلق بفسيولوجيا األعصاب ،شرح
لى أستاذى د .ناجى إسكندر ،أستاذ
الفسيولوجى تلك التقنية وأهميتها
وتمثل لقاحات مرسال الحمض النووى
 mRNAمرحلة جديدة وغير مسبوقة
فى التاريخ البشرى فى طريقة تصنيع
وإنتاج وعمل اللقاحات.
الفكرة :فكرة إنتاج لقاحات
 mRNAهى فكرة عبقرية إلنتاج
اللقاحات ،وذلك دون تعريض
الجسم للجراثيم ،أو حتى ألجزاء
منها؛ ومؤداها دفع خايا الجسم
البشرى بنفسها لتصنيع األجزاء من
الجرثومة المراد تحفيز خايا المناعة
ضدها (وهى الخايا الليمفاوية ،نوع
من كرات الدم البيضاء) ،وذلك عوضاً
عن تعريض الجسم إلى هذه الجراثيم
(البكتيريا والفيروسات) نفسها.

التفصيالت:

gm@al-watan.ae

إن حسن إدارة المعركة ضد
الفساد سيوفر أرضية إيجابية
لالنتقال االقتصادي والسياسي
الذي يقطع مع المرحلة الماضية
حق ،أو التغطية على ملفات ،أو البحث عن
مواقع جديدة في صف مسار الرئيس سعيد.
ومن المهم أيضا العودة إلى تفعيل دور
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقطع النظر
عن تجربة إدارتها السابقة ،خاصة أن رئيسها
لم تثبت عليه أي تهم قضائية ،وهو كما غيره
من مسؤولي المؤسسات الحساسة قد استهدفته
هجمات كثيرة لم يثبت القضاء أيا منها.
قد يكون أداء الهيئة ضعيفا أو بطيئا أو أخذ
مسارات متشعبة في معركة يريد الناس أن يروا
نتائج سريعة فيها ،لكن ذلك كله ال يلغي ضرورة
العودة إليها واالستفادة من مخزون الوثائق التي
جمعتها ،ومن ملفات اإلقرار بالمكاسب الذي
يخص مختلف السياسيين وكبار المسؤولين
ورجال األعمال والفاعلين االجتماعيين وعامة
الناس ،وهي وثائق ستحتاجها الدولة في فتح
معركة الفساد في مسارها القانوني وليس
الشعبوي .عن «العرب اللندنية»

الجوع يهدد  6ماليين طفل بسبب التحوالت المناخية

 -األجزاء المطلوب تصنيعها من

رئيس التحرير
د .عبدالرحمن الشميري

وال يمكن أن يلعب السياسيون دور القضاء،
بمن في ذلك رئيس الجمهورية ،أو رئيسة
الوزراء ،أو أنصار الرئيس مهما كانت مصداقية
شعاراتهم والتزامهم بقضايا الناس.
وقد رأينا في فترات سابقة كيف أن إدارة
معركة الفساد على مواقع التواصل االجتماعي
قد أساءت إلى الكثير من السياسيين ورجال
األعمال دون أن تكون لها أي نتائج على األرض.
وعلى العكس ،فقد اكتشف الناس أنها حمات
لتصفية الحساب بين لوبيات ،أو مزايدات
سياسية تم خالها اإلساءة إلى رجال أعمال
اضطر بعضهم إلى مغادرة الباد واالستثمار
في مناطق أخرى لحين تعود األوضاع في
تونس إلى هدوئها.
إن معركة الفساد لن تزيدها الحمات
الشعبوية سوى صعوبة وتعقيدا ،وسيجد القضاء
نفسه مشتتا بين اتّباع طرق التقصي القضائية
مكتملة الشروط وبين االستجابة السريعة لما
يرفعه البعض من اتهامات ضد هذه الشخصية أو
تلك بالتوازي مع اتهام القضاء بالفساد والرضوخ
للضغوط ،مع أن هذه األسلوب هو واجهة
أخرى للضغوط التي تمنع القضاة من التقدم
في فتح الملفات الثقيلة.
بالمقابل على الجهات القضائية التي تحرص
على استقالية القطاع أن تتحرك لحسم بعض
الملفات مثل ملف الفساد لدى بعض األحزاب
كما أورده التقرير األولي لمحكمة المحاسبات.

ما الذي يمنع المؤسسة القضائية أن تصدر
أحكامها حتى يعرف الناس أن القضاء يتقدم
ولم يعد يخشى الضغوط القديمة وال الضغوط
الجديدة؟ فإذا كانت األدلة ثابتة على هذا
الحزب أو ذاك فلم التأخير في إصدار األحكام؟
وإذا كانت األدلة ضعيفة أو غير مكتملة ،أو
تحتاج إلى وقت أطول من المهم أن يخرج
المتحدث باسم النيابة العمومية إلى الناس
ويوضح حتى نقلل من الجدل الذي يعيق
القضاء عن أداء مهامه ويزيد من الشكوك في
مصداقية الحرب على الفساد ،ويجعل الناس
يبحثون عن آليات أخرى لمواجهة الفاسدين
عير محاكمات انفعالية على مواقع التواصل.
إن حسن إدارة المعركة ضد الفساد سيوفر
أرضية إيجابية لانتقال االقتصادي والسياسي
الذي يقطع مع المرحلة الماضية ،في المقابل
يوفر الغموض في إدارة المعركة مبررات
للفاسدين كي يركبوا موجة االنتقال الجديد
ويظهروا في صورة المتحمسين لهذه المعركة.
إن مسار الحرب على الفساد الذي أسس له
الرئيس سعيد بإجراءات الخامس والعشرين
من يوليو ال بوابة لنجاحه سوى عبر القضاء،
وأي محاولة لتوظيفه سياسيا أو اجتماعيا من
خبراء ومحللين وشخصيات وأحزاب تظهر
دعمها للرئيس سعيد ،ليست سوى لعبة إلدامة
األزمة والخروج بها من مسار الحل إلى ملعب
تصفية الحساب مع الخصوم بحق أو بغير

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أبوظبــي ص.ب٥٤٠٤٠ :
٠٢-٤٤٨٦٠٠٠
هـاتـــف:
فاكــس٠٢-٤٤٨٥٤٠٠ :

الجراثيم والمح ّفزة لخايا المناعة
تتكون فى األغلب من بروتينات،
مثال :األشواك البروتينية فى حالة
فيروس الكورونا.
 تتكون البروتينات من وحداتصغيرة هى األحماض األمينية،
وتختلف البروتينات عن بعضها
البعض ،تبعاً لعدد ونوع وترتيب
األحماض األمينية المكونة للبروتين.
 تتشارك أجزاء ثاثة فى الخاياالبشرية فى تكوين البروتينات.
 -١الكود الوراثى  ،DNAوهو
الحمض النووى الموجود بنواة الخلية
ويحتوى على الشفرة الخاصة بتركيب
البروتين ،أى نوع وعدد وترتيب
األحماض األمينية المكونة للبروتين
المراد تصنيعه.
 -٢مرسال الحمض النووى
 mRNAالذى يحمل شفرة تكوين
البروتين من  DNAإلى التركيب
الخاص بتصنيع البروتين والموجود
فى سيتوبازم الخلية.
 -٣وهو إحدى عضيات الخلية
ويسمى  ribosomesريبوزومات
الخلية ،ومعناها الجسيمات التى
تأخذ التعليمات من مرسال الحمض
النووى.
الخاصة :أن مرسال الحمض
النووى  mRNAهو الذى يتحكم

مكتب العين :هاتف٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ :
مكتب دبي :هـاتف٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ :
اإلعـــالنـات :هــاتـف٠٢ -٤٤٨٥٠٠٠ :
الـتـوزيــع هــــاتـف٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ :

فاكس:
فاكس:
فاكس:
فاكس:

تماماً وبدقة تامة فى تصنيع النوع
المطلوب من البروتين داخل الخايا.
وعليه وبمجرد معرفة التركيب
لألشواك البروتينية لفيروس الكورونا
يتم فى المعامل تصنيع مرسال
الحمض النووى المناظر ،والذى
يدفع ريبوزومات خايا الجسم
لتصنيعها ،وهذه البروتينات تقوم
بدورها بتحفيز خايا المناعة فى
الجسم البشرى لتصنيع األجسام
المضادة وخايا الذاكرة ضد هذه
األشواك البروتينية للفيروس.

الصعوبات:

الصعوبة األولى :قيام الجسم
بتحطيم مرسال الحمض النووى فى
اللقاح بواسطة إنزيمات الريبونيكيوليز
وبتكوين أجسام مضادة ضد مرسال
الحمض النووى ،وقد تم التغلب
على ذلك بإجراء تعديل طفيف فى
تركيب مرسال الحمض النووى يشمل
النهايتين وبعضاً من المواد القاعدية
فى هذا المرسال.
الصعوبة الثانية :كيفية إدخال
مرسال الحمض النووى بعد حقنه
داخل خايا الجسم ،وقد تم التغلب
على ذلك بوضع هذا المرسال
فى كرات دقيقة جداً من الدهون
هى ليبونانو بارتكل Liponano

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦
٠٤ -٣٩٥٧١١١
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦

من عشر سنوات على تحقيق هذا
الهدف ،فإن ظاهرة «إلنينو» في
 ٢٠١5تسببت في محو عام من
التقدم فى هذا المجال ،ولتعويض
التأثيرات الناجمة في  ،٢٠١5يجب
توفير مكمات المغذيات الدقيقة
لنحو  ١٣٤مليون طفل أو توفير
الطعام لعدد  7٢مليون طفل يعانون
من عدم األمن الغذائي».
يقول «ماكورد» :طالما أن
العلماء يستطيعون تحديد األماكن
التي تشهد الجفاف واألماكن التي
تصيبها الفيضانات قبل شهور من
حدوث ظاهرة «إلنينو» ،يجب أن
يتصرف المجتمع الدولي بشكل
استباقي لمنع مايين األطفال من
الوقوع فى براثن نقص التغذية،
إنها مأساة حقيقية أن نشهد في
القرن الحادي والعشرين هذا العدد
مدفوعا باتجاه
الضخم من البشر
ً
أوضاع قهرية بفعل ظواهر مناخية
يمكن التنبؤ بها.
ويقول «جيسي إنتيل-هيو»،
األستاذ المساعد بقسم االقتصاد
فرانسيسكو،
سان
بجامعة
والمتخصص في التنمية المستدامة:
«إن هذه األحداث المناخية الروتينية
تقود العالم إلى كارثة ،وتكشف
دراسة ظاهرة «إلنينو» للعلماء
التأثيرات الناجمة عن الطقس األكثر
سخون ًة وجفا ًفا ،وهي دروس مهمة،
خاص ًة وأن هذه التغيرات أصبحت
عالمية النطاق مع تغير المناخ.

.particles LNP
الصعوبة الثالثة :الحفاظ على
تركيب مرسال الحمض النووى عند
تخزينه ونقله يحتاج إلى مبردات
خاصة -غير تقليدية -ذات درجات
حرارة منخفضة جداً تصل إلى
 7٠Cفى حالة لقاح فايزر٢٠C- ،فى حالة لقاح موديرنا.

مميزات لقاحات مرسال
الحمض النووى:

-١هى األكثر كفاءة مقارنة
بباقى لقاحات فيروس الكورونا
(تعطى وقاية أكثر من  %9٠بعد
الجرعة الثانية).
 -٢األكثر أماناً :مضاعفات هذه
اللقاحات أقل فى نسبتها وفى
خطورتها مقارنة ببقية اللقاحات
التقليدية ضد فيروس الكورونا.
 -٣سهولة التصنيع ،فبمجرد
تحديد الكود التركيبى للبروتين
المراد تصنيعه يمكن إنتاج كميات
ضخمة فى وقت قصير جداً.
 -٤سهولة تغيير تركيب اللقاح
تبعاً للتغيير المحتمل فى متحورات
الفيروس وال يستغرق ذلك سوى
أسابيع قليلة.
 -5قلة تكلفة إنتاج هذا النوع
من اللقاحات.
 -6ال تؤثر فى الكود الوراثى أى

يضيف «هيو» :حدوث ظاهرة
«إلنينو» كل بضع سنوات ،والتكهن
بها ،وعدم االستعداد لها عامات
سيئة؛ ألن العديد من هذه التحوالت
المناخية -من موجات الحرارة
المعزولة إلى األعاصير -ستكون
أقل قابلي ًة للتنبؤ بها مع تغير المناخ .
بدوره ،يقول «ماكورد» في
تصريحاته لـ»للعلم» :يمكن التنبؤ
بمثل هذه الظواهر المناخية قبل
حدوثها بشهور ،لذا ،توصي نتائج
الدراسة الحكومات وشركاء التنمية
الدوليين باقتناص الفرصة وتخصيص
الموارد الازمة لتغذية األطفال
وبرامج المساعدات الغذائية في
المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات
المناخية بسبب ظاهرة «إلنينو»
وما ينتج عنها من تدهور الحق فى
تغذية الطفل ،وفي إطار سعي العالم
نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف
التنمية المستدامة ،وهو القضاء
على الجوع ،يجب فهم تأثيرات
ظاهرة «إلنينو» على التغذية عبر
المناطق المدارية والتصدي لها.عن
«سينتافك أمريكن»

لقاحات مرسال الحمض النووى
تمثل اختراقاً علمياً وسبقاً علمياً
في عالم اللقاحات
 DNAوالموجود فى نواة الخايا،
التى ال يصل إليها أساساً مرسال
الحمض النووى .mRNA
فى الخاصة :لقاحات مرسال
الحمض النووى تمثل اختراقاً علمياً
وسبقاً علمياً فى عالم اللقاحات.
آفاق المستقبل :سوف يفتح
تصنيع مرسال الحمض النووى
آفاقاً أخرى فى عاج الكثير
من األمراض ،ومنها السرطان،
واألمراض الوراثية النادرة ،ومرض
اإليدز ،هذا باإلضافة إلى ضمان
سرعة ووفرة إنتاج اللقاحات ضد
أى وباء جرثومى محلى أو عالمى
محتمل فى المستقبل ،فقد تم
تجهيز هذه اللقاحات بعد أقل
من عام من التجارب السريرية؛
ولذلك فهى ُتعد أسرع اللقاحات
التى تم تجهيزها وإنتاجها فى
العالم .فقبل ذلك كان لقاح التهاب
الغدة النكافية هو األسرع؛ وقد
استغرق إعداده أربع سنوات .عن
«الوطن المصرية»

» أن تتواصل مع قرائها الكرام
يسر جريدة «
حول صفحة «رأي ودراسات» على العنوان التالي

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم٠٥٠ /٤٩١٢١٧٩ :

facebook.com/alwatannewspaper.emirates

التنبؤ بالظواهر المناخية
المتطرفة يتيح للمجتمع
الدولي التدخل لمنع
عواقبها المؤسفة

twitter.com/alwatan_barg

political@al-watan.ae

www.alwatannewspaper.ae
CMY
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وفد مجلس األمن يبحث عودة السلطة المدنية في مالي قبل انتخابات محلية في فرجينيا األمريكية

يعقــد وفــد مجلــس األمــن الدولــي الــذي
يــزور مالــي ،لقــاءات مــع أطراف فــي االنتقال
للعــودة إلــى الســلطة المدنيــة ،بعــد انقالبيــن
خــالل تســعة أشــهر في هــذا البلد الذي يشــهد
أعمال عنف إرهابية وبين مجموعات ســكانية.
وتؤكــد الســلطات االنتقاليــة فــي مالــي
علنــا اســتعدادها لتأجيــل االنتخابــات الرئاســية
والتشــريعية المقــرر إجراؤهــا فــي  ٢7فبرايــر
فــي حيــن تريــد المجموعــة االقتصاديــة لــدول
غــرب إفريقيــا تنظيمهــا فــي الموعــد المحــدد.
ويرئــس الوفــد ســفير النيجــر لــدى األمــم
المتحــدة عبده أباري ونظيره الفرنســي نيكوال
دي ريفيير ،ويضم خصوصا الســفيرة األميركية
لينــدا تومــاس غرينفيلد.
وذكــر مصــدر إعالمــي أن الوفــد التقــى
ممثليــن لــوكاالت األمــم المتحــدة فــي فنــدق
فــي باماكــو ،تحــت مراقبــة أمنيــة مشــددة،
ثــم ممثليــن للمجتمــع المدنــي.
وبعــد محادثــات مــع ممثلــي جماعــات
مســلحة موقعــة التفــاق الســالم المبــرم فــي
 ٢٠١5بوســاطة جزائرية ،ســيلتقي الوفد رئيس
الــوزراء شــوغويل كــوكاال مايغــا والرئيــس

االنتقالــي الكولونيــل أســيمي غويتــا.
وقــال الســفير الكينــي مارتــن كيمانــي الذي
تتولــى بــالده رئاســة مجلــس األمــن لصحافيين
«نحــن هنا لالســتماع إلــى الســلطات االنتقالية
وتحديــد أفضــل طريقــة لدعمهــا فــي جهودهــا
لتحقيــق هــذا االنتقال».
وأضــاف «جئنــا برســالة واضحــة حــول
ضــرورة تنظيــم االنتخابــات وتطبيــق اتفــاق
الســالم وتحقيــق االســتقرار فــي وســط مالــي»
البــؤرة الرئيســية ألعمــال العنــف.
وصــرح دبلوماســي فــي االمم المتحــدة قبل
الزيــارة ان ســفراء مجلــس االمــن «ســيدعمون
فــي المنطقــة المنظمــات االقليميــة مثــل
مجموعــة غــرب إفريقيــا ،وسيشــددون علــى
احتــرام مواعيــد االنتخابــات ،واذا لــم يكــن
ذلــك ممكنــا فيجــب علــى االقــل وضــع جدول
زمنــي واقعــي».
وقــال صحافــي إن نحــو ألــف امــرأة مــن
أعضــاء أحــزاب سياســية معارضــة لتمديــد
المرحلــة االنتقاليــة تظاهــرن فــي باماكــو.
وبعــد زيارتــه لمالي ،ســيتوجه وفــد مجلس
األمــن الدولــي إلى النيجــر المجاورة.ا.ف.ب

محادثات إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد
«بريكست» تتواصل األسبوع المقبل
أعلنــت رئاســة الحكومــة البريطانيــة أن
المحادثــات بيــن المملكــة المتحــدة واالتحــاد
األوروبي لخفض توترات ما بعد بريكســت في
مقاطعة ايرلندا الشــمالية البريطانية ســتتواصل
األســبوع المقبــل فــي لنــدن.
وقــال متحــدث باســم الحكومــة البريطانيــة
فــي بيــان إنــه علــى الرغم مــن أن «مناقشــات
هــذا األســبوع كانت بنــاءة» إال أن «الواقع هو
أننــا مــا زلنــا بعيديــن للغايــة بشــأن القضايــا
الكبــرى» المتعلقــة بنــص بروتوكــول ايرلنــدا
الشمالية.
لــذا فــإن المحادثات بشــأن هــذا النص الذي
القــى انتقادا شــديدا من جانب لندن ستســتمر
األســبوع المقبل فــي العاصمة البريطانية.
وتــم التفــاوض علــى البروتوكــول مــن ضمن
اتفــاق خــروج بريطانيــا من االتحــاد األوروبي،
بشــكل يتيــح تفــادي نشــوء حــدود ماديــة بين
إيرلنــدا وإيرلنــدا الشــمالية ،مــن خــالل إبقــاء
األخيــرة عمليــا جــزءا مــن الســوق األوروبيــة
الموحدة.
اال أن هــذه الخطــوة أثــارت انتقــادات مــن
النقابييــن المؤيديــن للمملكــة المتحــدة فــي

إيرلنــدا الشــمالية ،العتبارهــم أن الترتيبــات
المرتقبــة تــؤدي الــى نشــوء حــدود تجاريــة
بيــن بريطانيــا وإيرلنــدا الشــمالية ،مــا يقلــل
بالتالــي مــن شــأن الموقــع القانونــي لبلفاســت
كجــزء مــن المملكــة المتحــدة.
ومــن أبــرز تبعــات هــذا البروتوكــول ،منــع
االتحاد األوروبي إيرلندا الشــمالية من اســتيراد
ـردة البريطانيــة ،فــي ما
النقانــق واللحــوم المبـ ّ
اصطلــح علــى تســميته «حرب النقانــق» ،نظرا
لتخلــي المملكــة المتحــدة بعــد بريكســت عن
التــزام القوانيــن األوروبيــة لنظافــة الغذاء.
وقــال بيــان الحكومــة البريطانيــة إن «فريق
تفــاوض تابعــا للمفوضيــة األوروبيــة ســيتوجه
الثالثــاء إلــى لنــدن» إلجــراء مناقشــات مكثفــة
تســتمر أيامــا عــدة تشــمل اإلجــراءات الصحية
وكذلــك اإلجــراءات والضوابــط الجمركيــة.
وأشــار إلــى أن وزيــر الدولــة البريطانــي
المكلــف ملــف بريكســت ديفيــد فروســت
ونائــب رئيــس المفوضيــة األوروبيــة مــاروس
سيفكوفيتش «سيلتقيان شخصيا في وستمنستر
إلجــراء محادثــات نهايــة األســبوع» مــن أجــل
«تقييــم التقــدم المحــرز» .ا.ف.ب

إنـقــاذ  56مهـــاجــراً قبـــالــة ليبــيـا

وكاالت

مهاجرون قبالة ليبيا
أعلــن حــرس الســواحل الليبــي إنقــاذ 56
مهاجــراً غيــر قانونــي مــن جنســيات أفريقيــة
أمــس األحــد.
وقال مكتب المراســم واإلعالم برئاسة أركان
القــوات البحريــة الليبيــة ،فــي بيــان صحفــي
أمــس ،إنــه «تــم تحويــل  ٤مــن المهاجريــن
إلــى المستشــفى لتلقــي العــالج».

وأشــار إلى أن المهاجريــن كانوا في طريقهم
نحــو الشــواطئ األوروبيــة علــى متــن قــارب
مطاطــي ،الفتـاً إلــى أن زورقاً تحــرك إلنقاذهم
فــور تلقي نــداء اســتغاثة.
وكشــف عــن إنــزال المهاجريــن فــي نقطــة
اإلنــزال بقاعــدة طرابلــس البحريــة وتســليمهم
لشــرطة الهجــرة غيــر الشــرعية.وكاالت

أوباما يتهم الجمهوريين بتهديد الديمقراطية

اتهــم الرئيــس األميركــي األســبق
بــاراك أوباماالجمهورييــن بتهديــد
الديمقراطيــة قبــل انتخابــات محلية
ُينظــر إليهــا علــى أنها اختبــار وطني
لشعبية الرئيس جو بايدن في وقت
يخــوض األخيــر مفاوضات شــاقة مع
الكونغــرس تتعلق بخطة اســتثمارية
ضخمة .
وتوجــه أوبامــا إلــى ريتشــموند
لدعــم الديمقراطي تيــري ماكوليف
« 6٤عامــا» المرشــح لمنصب حاكم
واليــة فرجينيــا والــذي يتنافــس مــع
الجمهــوري غليــن يونغكيــن «5٤
عامــا» الموالــي للرئيــس الســابق
دونالــد ترامــب ،وذلــك مــع اقتراب
االســتحقاق االنتخابي في  ٢نوفمبر.
وأمام بضعة مئات من الناشــطين
المتحمســين الذيــن احتشــدوا فــي
جامعــة فرجينيــا كومنولــث فــي
ريتشــموند ،تحــدث أوبامــا عــن أن
يونغكيــن ســيلغي مناصــب تدريــس
ويحــد مــن الوصــول إلــى إمكانيــة
اإلجهــاض وأنــه ســيدعم تصريحــات
ترامــب الــذي يزعــم أن االنتخابــات
الرئاســية ُســرقت منــه.
وتابــع أوباما «إنه يتهم المدارس
بغســل أدمغــة أطفالنــا .كمــا قــال
تفحــص آالت التصويــت
إنــه يريــد ّ
التي اســتخدمت في
االنتخابات الرئاســية
األخيــرة ويفتــرض
بنــا أن نصــدق
أنــه ســيدافع عــن
ديموقراطيتنــا؟”.
بايــدن
فــاز
بفرجينيــا بفــارق ١٠
نقــاط عــام  .٢٠٢٠وآخــر مــرة فــاز
فيهــا الجمهوريــون باقتــراع علــى
مســتوى هــذه الواليــة كان عــام
ـن ماكوليــف تراجــع فــي
 .٢٠٠9لكـ ّ
اســتطالعات الــرأي فــي األســابيع
األخيــرة.
وأراد أوبامــا الــذي ال يــزال أكثــر
الديمقراطيين شــعبية فــي الواليات
المتحــدة بعــد خمــس ســنوات على
مغادرتــه البيــت األبيض ،أن يحشــد
الناخبيــن األميركييــن مــن أصــل
إفريقي ،وهم جمهور ناخب رئيسي
في هذه الوالية الجنوبية ،وال ســيما

اﻗﺘﺼﺎد
أوباما خالل كلمته في فرجينيا
فــي منطقــة ريتشــموند حيــث أزيل
الشــهر الماضــي تمثــال ألحــد قــادة
القــوات خــالل الحــرب األهليــة
الجنــرال روبــرت لــي بعدمــا كان
قد أصبــح أحد محــاور االحتجاجات
المناهضــة للتمييــز العنصــري.
وإذ أكــد أوبامــا
ســبب
تفهمــه
«تعــب» النــاس مــن
السياســة ،ذ ّكــر بأنــه
التقــى خــالل حملته
الرئاسية األولى التي
قادتــه إلــى البيــت
األبيــض عــام ٢٠٠8
ناخبــة أميركيــة مــن أصــل إفريقــي
بلغــت عامهــا الســادس بعــد المئــة
وكانــت قــد أتــت لدعمــه .وأضــاف
ـت لنفســي ،إذا لــم تكــن هــي
«قلـ ُ
متعبــة ،فليــس لــي الحــق فــي أن
أكــون متعبــا”.
وتابع أوباما وســط التصفيق «إذا
لــم يكــن جــون لويــس «الرائــد فــي
النضــال مــن أجــل الحقــوق المدنية
الذي توفي عام  »٢٠٢٠متعبا ،فليس
لنــا الحــق في أن نكــون متعبين”.
وقــال «أنا هنــا في فرجينيا ألنني
أعتقــد أن فرجينيــا ســتتخذ القــرار

انتخابات فرجينيا اختبار
لبايدن وسط معركة
خطته االستثمارية

ألمانيا تمنع نشطاء يمينيين
من مراقبة الحدود مع بولندا

كشــفت الشــرطة األلمانيــة ،أمــس
األحد ،إنها «أوقفت أكثر من  5٠ناشطاً
مــن اليميــن المتطــرف لــدى محاولتهم
تنظيــم دوريات على الحدود مع بولندا
لمنــع المهاجريــن مــن دخــول البالد».
ولبــى النشــطاء نــداء «الطريــق
الثالــث» ،وهــو حــزب يمينــي متطــرف
ُيعتقــد بــأن لــه صــالت بجماعــات
النازييــن الجــدد ،إلــى أعضائــه بمنــع
العبــور غيــر القانونــي بالقــرب مــن
بلــدة جوبيــن علــى الحــدود األلمانيــة
البولنديــة.
وقال متحدث إن «الشــرطة صادرت
األســلحة التــي كان المشــتبه بهــم
الخمســون يحملونها وتركتهم يغادرون
منطقــة جوبيــن».
ووصــل عــدد مــن المشــتبه بهــم إلى
الحــدود البولنديــة مــن مناطــق أخــرى
فــي ألمانيــا.
وقــال وزيــر الداخليــة األلمانــي
هورســت زيهوفــر ،أمــس األحــد ،إن
«بــالده نشــرت  8٠٠رجــل شــرطة
إضافييــن علــى الحــدود مــع بولنــدا
لوقــف تدفــق المهاجريــن الذيــن
يحاولــون الوصــول إلــى دول االتحــاد
األوروبي مــن روســيا البيضاء».وكاالت

رئيس وزراء الهند يؤكد حضوره لقمة المناخ «كوب »26
أكــد مكتب رئيس الوزراء الهندي
نارينــدرا مودي أمس األحد حضوره
قمــة المنــاخ «كوب  »٢6مــا يعطي
دفعــا كبيــرا لهــذا االجتمــاع الــذي
يواجــه رفــض قــادة دول رئيســية
فــي العالم.
ومن المتوقع أن يحضر في األول
مــن وفمبــر أكثــر مــن  ١٢٠زعيمــا
أكبــر قمــة مناخيــة منــذ محادثــات
باريــس ،لكــن بــات واضحــا تغيــب
الرئيســين الصينــي شــي جينبينــغ
والروســي فالديميــر بوتيــن.
وســبق أن قــام مبعوثــون مــن
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
وبريطانيــا التــي تســتضيف القمــة
بزيــارات متكــررة الــى نيودلهــي
في األســابيع األخيــرة لحض حكومة
مــودي على بــذل مزيد مــن الجهود
لخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون.
وأشــار مســؤولون إلــى أن الهنــد
التــي تحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد
الواليــات المتحــدة والصين كمصدر
للغازات المسببة لالحتباس الحراري
ســتقدم عرضــا جديــدا بــدون اعطاء
تفا صيل .
وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي
فــي بيــان إن مــودي ســيحضر قمــة

رئيس الوزراء الهندي
المنــاخ فــي غالســكو بعد مشــاركته
في قمة مجموعة العشرين في روما
خــالل عطلــة نهاية األســبوع المقبل
والتــي ســتكون ايضــا قضيــة ارتفــاع
درجــة حــرارة األرض مــن القضايــا
الرئيســية علــى جــدول اعمالها.
وأضــاف مكتــب مــودي أن قمــة
المنــاخ ســتكون فرصــة رئيســية

وكاالت
«لرســم الطريــق إلــى األمــام».
ووفقــا لوكالة الطاقة الدولية فان
انبعاثات الهند اآلن من ثاني أكسيد
الكربون مســاوية لالتحاد األوروبي،
علــى الرغــم مــن أنهــا أقــل بنســبة
الثلثيــن على أســاس حصــة الفرد.
ومن المتوقع أن تشــهد انبعاثات
الهنــد ارتفاعــا فــي فتــرة االنتعــاش

االقتصــادي بعــد الوبــاء عــام ٢٠٢١
بمــا يفــوق مســتويات  ،٢٠١9وفقــا
للوكالة.
وتشــدد الهنــد علــى أن الــدول
الغنيــة التي اســتفادت مــن التصنيع
فــي الماضــي يجب أن تســاهم أكثر
لمســاعدة الدول الناميــة على اتخاذ
تدابيــر فــي قضية المنــاخ .ا.ف.ب

ا.ف.ب
الصحيــح فــي نهايــة المطاف”.
ـتظهرون
وأردف «أعتقــد أنكم سـ ُ
هنــا فــي فرجينيــا ،لبقيــة البــالد
والعالــم ،أننــا لــن ننغمس في أســوأ
غرائزنــا .لــن نعــود إلــى الماضــي
الــذي ســبب كثيــرا مــن الضــرر.
ســنمضي قدمــا مــع
أشــخاص مثــل تيــري
يقــودون الطريــق”.
وقبــل زيــارة
أوبامــا ،توجهــت
الســيدة األولــى
جيــل بايــدن ونائبــة
كامــاال
الرئيــس
هاريــس وإحــدى النجــوم الصاعــدة
فــي الحــزب الديمقراطي ،ستايســي
أبرامــز ،إلــى فرجينيــا لدعــم حملــة
ماكوليــف .ومن المتوقــع أن يتوجه
الرئيــس األميركــي إلــى هنــاك أيضــا
األســبوع المقبــل.
وســيعطي فــوز ماكوليــف فــي
االنتخابات زخما لبرنامج االســتثمار
الضخم الذي يسعى الجناح اليساري
للحــزب الديمقراطي إلى إمراره في
الكونغــرس .أمــا فشــله فقــد يــؤدي
إلــى مزيــد مــن الحــذر لــدى الجناح
المعتــدل للحــزب والــذي ال يــزال

متــرددا فــي الموافقــة علــى نحــو
 ٣تريليونــات دوالر مــن النفقــات.
ووعــد ماكوليــف الــذي تحــدث
قبــل أوباما ،بالعمل مــع جمهوريين
«عقــالء» لتحســين الوضــع فــي
فرجينيــا.
وقــال «ســأعمل
معكــم لكــن دعوني
أخبركــم بشــيء
واحــد اليــوم :غليــن
يونغكيــن ليــس
جمهوريــا عاقــال.
بالنســبة إلــي ،إنــه
دونالــد ترامــب
بن ًّيــا .هــل نريــد
يرتــدي ســرواال ّ
دميــة دونالــد ترامــب كحاكــم؟ ال،
ال نريــد!”.
مــن جهتــه ركــز يونغكيــن علــى
المدارس ،وشــن حملة ضــد إلزامية
الكمامــة ،متجنبــا حتــى اآلن دعــم
مزاعــم الرئيــس الســابق بــأن
االنتخابــات ُســرقت منــه.
ولــم يتوجه ترامــب إلى فرجينيا،
بــل انضــم بشــكل افتراضــي فــي ١٣
أكتوبــر إلــى تجمــع انتخابــي مؤيــد
لحملــة يونغكيــن حضره مستشــاره
الســابق ســتيف بانون .ا.ف.ب

تنافس حار بين
المعسكرين على منصب
حاكم والية فرجينيا

اعتقال أكبر تاجر للمخدرات في كولومبيا

أعلنــت الحكومــة الكولومبيــة اعتقــال
دايــرو انتونيــو أوســوغا المعــروف باســم
«أوتونيــال» والمــدرج علــى رأس الئحــة
مهربــي المخــدرات المطلوبيــن فــي البــالد
وفــي الواليات المتحدة التي عرضت مكافأة
قدرهــا خمســة مالييــن دوالر لمــن يســاهم
فــي توقيفــه.
رحــب الرئيــس إيفــان دوكيــه فــي رســالة
ُنشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
باعتقــال «أوتونيــال» ،معتبــرا أنــه «أقــوى
ضربــة تــم توجيههــا إلــى تجــارة المخــدرات
خــالل هــذا القــرن فــي بلدنــا».
وأضــاف أن اعتقالــه «ال يقــارن ســوى
بســقوط بابلــو إســكوبار» زعيــم كارتــل
ميدييــن «شــمال غــرب» الــذي ســيطر علــى
مــا يصــل إلــى ثمانيــن بالمئــة مــن تجــارة
الكوكاييــن فــي العالــم وقتلتــه الشــرطة
الكولومبيــة فــي .١99٣
ويظهــر فــي صــور نشــرتها الحكومــة
الكولومبيــة «أوتونيــال» يبتســم بطريقــة
ومقيد اليدين
غريبة ويرتدي مالبس ســوداء
ّ
ومحاطــا بجنــود كولومبييــن مســلحين .وقد
اعتقــل مهــرب المخــدرات فــى نيكوكلــي
بشــمال غــرب البالد قرب الحــدود مع بنما.
وقــال دوكيــه إنهــا كانــت «أكبــر حملــة
فــي األدغــال علــى اإلطــالق فــي التاريــخ
العســكري لبلدنــا».
مــن جهته ،أوضــح قائد الشــرطة الجنرال

خورخــي فارغــاس فــي مؤتمــر صحافــي أن
الشــرطة «نفذت عمليــة مهمة بالتعاون عبر
األقمــار االصطناعيــة مــع وكاالت الواليــات
المتحــدة وبريطانيا».
وأضــاف أن العمليــة التــي قتــل خاللهــا
شــرطي وشــارك فيهــا فيهــا نحــو  5٠٠مــن
أفــراد قــوات األمــن جــرت بمســاندة ٢٢
مروحيــة.
و ُنقــل «أوتونيــال» بطائــرة إلــى العاصمة
بوغوتــا حيــث اقتيــد إلــى مركــز الشــرطة
تحــت حراســة مشــددة ،بحســب لقطــات
مصــورة للشــرطة.
و»عصابــة ديــل غولفــو» هــي أقــوى
مجموعــة لتهريــب المخــدرات فــي كولومبيا
ويمثــل اعتقــال زعيمهــا أكبــر ضربــة توجهها
الحكومــة الكولومبية إلــى الجريمة المنظمة
فــي البــالد.
وقــال إيميليــو أرشــيال مستشــار الرئيــس
إيفــان دوكيــه علــى تويتــر «شــكر خــاص
لقــوات األمــن علــى اعتقالهــا دايــرو أنتونيو
أوســوغا المعروف باســم «أوتونيــال» زعيم
عصابــة ديــل غولفــو».
وكانــت الواليات المتحدة عرضت مكافأة
قدرهــا خمســة مالييــن دوالر العتقــال
«أوتونيــال» الــذي أديــن مــن قبــل القضــاء
األميركــي فــي  .٢٠٠9وهــو يخضــع خصوصا
إلجــراءات طلــب تســليم صــدر عــن محكمة
المنطقــة الجنوبيــة لنيويــورك.ا.ف.ب

وقف النار في إفريقيا الوسطى هدنة قد ال تكون قابلة لالستمرار

يــرى خبــراء والمعارضة في جمهوريــة إفريقيا
الوســطى فــي اإلعــالن المفاجــئ لرئيــس البــالد
قبــل نحــو عشــرة أيــام عــن «وقــف إلطــالق النار
مــن جانــب واحــد» مــن قبــل جنــوده وحلفائهــم
الــروس والرواندييــن في حربهم ضــد المتمردين،
هدنــة غيــر قابلة لالســتمرار.
وشــهدت إفريقيــا الوســطى التــي تعــد واحــدة
مــن أفقــر دول العالم نزاعات عدة منذ اســتقاللها
عــن فرنســا فــي  ،١96٠آخرهــا حــرب أهليــة
اندلعــت فــي  ٢٠١٣ومــا زالــت مســتمرة وإن
تراجعــت حدتهــا بشــكل كبير منذ ثالث ســنوات.
ومنــذ  ،٢٠٠7وقــع  ١٣اتفــاق ســالم وأعلــن
وقــف إطــالق النــار مــرات عــدة.
وقبل عشــرة أشــهر ،كانت مجموعات مســلحة
تســيطر علــى ثلثــي أراضــي البــالد .وشــنت
المجموعــات الكبــرى منهــا هجومــا فــي ديســمبر
 ٢٠٢٠إلطاحــة الرئيــس فوســتان أركانــج تواديــرا
الــذي كان مرشــحا لواليــة رئاســية ثانيــة.
فــي  ١5أكتوبــر ،بــرر تواديــرا «وقــف إطــالق
النــار مــن جانــب واحــد» بالحاجــة إلــى تعزيــز
فتــح «حــوار جمهــوري» وعــد بــه بعــد إعــادة

انتخابــه مباشــرة ،لكنــه لــم يــر النــور بعــد ولــم
يعلــن أي موعــد لــه.
ورحــب تواديــرا فــي خطابــه بتوقيــع «تحالف
الوطنييــن مــن أجــل التغيير علــى االلتــزام بوقف
جميــع األعمــال المســلحة» .لكنــه فــي الوقــت
نفســه اســتبعد المجموعات المســلحة من الحوار
الجمهــوري المقبل.
وهــذا مــا يجعــل وقــف إطــالق النــار وهمي ـاً
فــي نظــر الخبــراء عبــر إقصــاء المتمرديــن الذيــن
قبلــوا رســمياً وقــف إطــالق النــار.
وقــال المتحدث باســم الرئاســة ألبــرت يالوكي
موكبيــم «هدفنــا هــو التخلــص من التمــرد ونحن
ال نتحــاور مــع مــن يحمل الســالح».
ورد النائــب المعــارض مارتــن زيغيلــي رئيــس
الوزراء الســابق قائال إنه «إذا ألقت المجموعات
المسلحة سالحها ،فاستبعادها من الحوار السياسي
سيكون تناقضا».
واضاف»ســنرى مــا تقترحــه الحكومــة لكــن
رفضهــم دخــول «المجموعــات المســلحة فــي
الحــوار» يعنــي المجازفــة بتعريــض كل شــيء
للخطــر» .ا.ف.ب

تطعيـم  %76مـن سكــان الصـين ضـد «كـورونـا»

صــرح المتحــدث باســم اللجنــة
الوطنيــة للصحــة فــي الصيــن مــي
فينــغ ،أمــس األحــد ،إن «الصيــن
طعمــت حوالــي  %75.6مــن ســكانها
بالكامــل بلقاحــات كوفيــد ١9حتــى
 ٢٣أكتوبــر.

CMY

وأضــاف فــي إفــادة صحفيــة أن
عــدد مــن تلقــوا الجرعــات المطلوبة
حتــى اآلن بلغ نحــو  ١.٠68مليار من
بيــن ســكانها البالــغ عددهــم ١.٤١٢
مليــار نســمة.
وتظهــر البيانــات الرســمية أنــه تم

اســتخدام  ٢.٢٤5مليــار جرعــة مــن
اللقاحات.
وبــدأت الصيــن حقن مــن مر على
تطعيمهم  6أشــهر على األقل بجرعة
منشــطة علــى أن تكــون األولويــة
للعامليــن فــي الوظائــف الضروريــة

وكبار الســن ومــن يعانون من ضعف
المناعة .وقد احتوت الصين الفيروس
إلــى حــد بعيــدُ ،وتعــد الحــاالت
المتفرقــة التــي تظهــر محليـاً ضئيلــة
بالمقارنــة بالحــاالت المســجلة فــي
دول أخرى.وكاالت

مبعوث األمم المتحدة خالل المفاوضات

وكاالت

العدد ( )٣575االثنين  ١8ربيع األول ١٤٤٣هـ الموافق  ٢5أكتوبر ٢٠٢١م
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اتحاد مصارف اإلمارات يعقد أول مؤتمر صحفي بعد جائحة «كوفيد »19

خالل االجتماع الـ 61للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي

عبدالعزيز الغرير :استراتيجية اتحاد المصارف تتماشى اإلمارات تؤكد دعمها لجهود التكامل الخليجي لزيادة
مع تحقيق أهداف «مشاريع الخمسين»
التبادل التجاري وتعزيز انسيابية حركة التجارة
دبي  -الوطن

عقــد معالــي عبدالعزيــز الغريــر ،رئيــس مجلــس
إدارة اتحــاد مصارف اإلمارات ،أمس مؤتمراً صحفياً
هــو األول له منــذ تخفيف اإلجراءات الخاصة بالحد
من تفشــي جائحة كوفيــد .١9-وتناول معاليه خالل
المؤتمــر الصحفــي عــدداً مــن المواضيــع المتعلقــة
بالتعافــي االقتصــادي بعــد الجائحــة ونمــو القطــاع
المصرفي اإلماراتي والتحديات التي واجهت اإلتحاد
والمصــارف خــالل الجائحــة ،والتعــاون التــام مــع
ـان امتثــال كافــة األعضــاء
المصــرف المركــزي لضمـ ِ
لتعليمــات المركزي
كمــا ناقــش معاليــه فــي المؤتمــر الصحفــي عــدة
مواضيــع أخرى ،مثــل اإلنجازات التي حققها القطاع
المصرفــي خــالل جائحــة كوفيــد ١9-وخططــه التي
ـتمرت رغــم ذلــك التحــدي الكبيــر ،إضافـ ًة إلــى
اسـ ّ
التقــدم الــذي أحرزتــه المصــارف اإلماراتيــة فــي
مســاعي تعزيــز التوطيــن فــي القطــاع المصرفــي،
والجهــود الجماعيــة من قِبــل أعضاء اتحــاد مصارف
اإلمــارات لدعــم تحقيــق األهــداف المحــددة فــي
«مشــاريع الخمســين» الحكوميــة ،إضافــة إلى األثر
اإليجابــي المتوقــع مــن إكســبو  ٢٠٢٠علــى القطــاع
المصرفي والمالي  ،وتوقعات أداء القطاع المصرفي
اإلماراتــي فــي النصــف الثانــي مــن عــام .٢٠٢١
كمــا ألقــى معاليــه الضــوء علــى الجهــود التــي
بذلهــا اتحــاد مصــارف اإلمــارات ومصــرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي لمعالجة االمتثال للجرائم
المالية ،وتأثير القرارات الجديدة المتعلقة بتأشــيرة
اإلقامة للمستثمرين في دولة اإلمارات على القطاع
المصرفي ،إضافة إلى تقديم معاليه آخر التحديثات
حــول أهم مبــادرات اتحاد مصــارف اإلمارات.
قدمها مصرف
وعن الجهود االستباقية البناءة التي ّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي للتخفيف من
تأثيــر الجائحــة علــى عمــالء المصــارف مــن األفــراد
والشــركات ،قــال معالــي عبدالعزيــز الغريــر« :إن
اإلجــراءات الشــاملة التــي اتخذها مصــرف اإلمارات
العربيــة المتحــدة المركــزي فــي الوقــت المناســب
ـي
لدعــم النظــام المالــي ،قــد أســهمت وبشـ ٍ
ـكل جلـ ّ
فــي تعافــي وحمايــة اقتصاد اإلمــارات مــن تأثيرات
الجائحــة .فلقــد خصصــت دولــة اإلمــارات حزمــة
ـرب  ٤٠٠مليــار درهــم،
دعــم وصلــت إلــى مــا يقـ ُ
وتجــاوزت حصــة المصارف منهــا  ٢5٠مليار درهم.
واســتفاد مــن التســهيالت ذات التكلفــة الصفريــة
كل مــن
التــي بلغــت قيمتهــا  ١٠٠مليــار درهــم ّ
يســرت إدارة
المصارف واألفراد والشــركات ،بحيث ّ
الســيولة للمصــارف مــن خــالل التمويــل المضمــون
بــدون تكلفــة .كمــا اســتفاد مــن برنامــج المصــرف
المركــزي للدعــم االقتصــادي الموجــه مئــات اآلالف
من العمالء األفراد ،وعشــرات اآلالف من الشــركات
الصغيرة والمتوســطة ،فضالً عن اآلالف من شركات
القطــاع الخاص.
وتأكيــداً على التــزام القطاع المصرفــي بالتوطين
وبمبــادرة «مشــاريع الخمســين» ،قــال معاليــه:

«سيلعب اتحاد مصارف اإلمارات دوراً داعِماً ومعززاً
فــي تنميــة المهارات وتوفير فــرص العمل لمواطني
دولــة اإلمــارات بمــا يتماشــى مــع أهــداف مبــادرة
«مشــاريع الخمســين»البارزة  ،والتــي تضــع خارطة
طريــق لمرحلــة عصــر التنمية االقتصاديــة الجديد».
وأضــاف الغريــر قائـالً« :نحــن نؤمن باالســتثمار في
أبنــاء شــعبنا ،الذيــن ســيقودون المرحلــة القادمــة
مــن تنميــة دولتنــا وتحولهــا االقتصــادي .ويتعــدى
تركيزنــا علــى مجــرد خلق فــرص عمــل لإلماراتيين،
بــل ويمتد إلــى تزويدهم بالمــوارد والتدريب الذي
يحتاجــون إليــه ليصبحــوا قــادة القطــاع المالــي فــي
المســتقبل علــى المــدى الطويــل ،ليجــدوا أنفســهم
مســتعدين لتشــكيل مســتقبل االقتصــاد اإلماراتي”.
ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف اإلمارات
ّ
خالل المؤتمر الصحفي إلى أن الطلب على القروض
قــد ارتفــع فــي الفتــرة التي ســبقت معرض إكســبو
 ،٢٠٢٠والــذي حــدده كأحــد العوامــل الرئيســية في
التعافي األسرع للقطاع المصرفي اإلماراتي واقتصاد
الدولــة بشــكل عــام بعــد الجائحــة وخــالل األشــهر
المقبلــة .كمــا أعــرب معاليه عن تفاؤلــه بأن العديد
مــن الشــركات التــي تــزور اإلمــارات حاليـاً لحضــور
معــرض إكســبو  ٢٠٢٠قــد تنقــل جزءاً من أنشــطتها
التجاريــة إلــى دولــة اإلمــارات وتبــدأ اســتثمارات
جديــدة هنــا ،وهــو مــا ســينعكس بشــكل إيجابــي
علــى القطــاع المصرفي.
وحــول النتائج المالية القوية للمصارف اإلماراتية
للربــع الثانــي مــن عــام  ،٢٠٢١تحــدث معالــي
عبدالعزيــز الغريــر قائـالً« :تعــد النتائــج اإليجابيــة
مؤشــراً علــى أن القطــاع االقتصــادي اإلماراتــي فــي
حالــة تعـ ٍ
ـاف بعــد أن كان فــي حالــة تراجــع عالميـاً
بسبب جائحة كوفيد .»١9-وأضاف معاليه« :نتوقع
أن تحافــظ المصــارف اإلماراتيــة علــى زخــم نموها
خــالل النصــف الثانــي مــن العــام ،مدفوعة بتحســن
ظــروف التشــغيل وكفــاءة التكلفــة والطلــب علــى
بمعــدالت
االئتمــان .ونعتقــد أن القطــاع ســينمو
ٍ
قــد تصــل إلــى ضعــف النمــو المتوقــع لإلقتصــاد
اإلماراتــي ككل فــي العــام القــادم”.
وأشــار رئيــس اتحــاد مصــارف اإلمــارات إلــى أن
القــرارات الجديــدة المتعلقــة باإلقامــة فــي دولــة
اإلمــارات تعد خطــو ًة مهم ًة لتحفيز االقتصاد ،وذلك
مــن خــالل جــذب الــزوار واالســتثمارات وإرســاء
أســس النمو لعقــو ٍد قادمــة» .وأوضح معاليــه قائالً:
«تســعى دولــة اإلمــارات دائمـاً لخلق بيئــة إيجابية
للمســتثمرين ،وبمــا أن العامــل البشــري هــو جــزء
أساســي مــن هــذه البيئــة ،فقــد تمــت الموافقــة
علــى إرشــادات اإلقامــة مــن قبــل القيــادة الرشــيدة
لتعزيــز هــذه البيئــة االســتثمارية”.
واختتــم معاليــه المؤتمــر الصحفــي بتحديــث
ممثلي وســائل اإلعالم حول آخــر البيانات المرتبطة
بمبادرات اتحاد مصارف اإلمارات الحالية والقادمة،
التي تغطي منع االحتيال واألمن السيبراني ومعايير
وأخالقيــات البيع وإدارة البيانات والحماية والعديد
غيرها مــن المجاالت.

«غرفة دبي» تعزز مكانة اإلمارة بوابة ومركزاً
عالمياً لشركات جنوب إفريقيا

أبوظبي  -الوطن
تــرأس معالــي الدكتــور ثاني بن أحمــد الزيودي،
وزيــر دولة للتجــارة الخارجية ،وفــد دولة اإلمارات
المشــارك فــي االجتمــاع الحــادي والســتين للجنــة
التعــاون التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،والــذي عقــد مؤخراً فــي العاصمة
البحرينيــة المنامة.
وناقــش االجتماع ،الذي شــارك فيــه معالي نايف
الحجــرف األميــن العــام لمجلــس التعــاون الخليجي
ومعالي الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التجارة
فــي دول المجلــس ،عــدداً مــن البنــود التــي تصــب
فــي دعــم التكامــل االقتصــادي والتجــاري بيــن دول
المجلــس ،وزيادة معدالت التجارة البينية وتســهيل
إجراءاتهــا وتوســيع وتنويع أنشــطتها ،وكذلك تنمية
التجــارة بين دول المجلس واألســواق العالمية.
وأكــد معالــي الدكتــور ثانــي الزيــودي أن دولــة
اإلمارات ،وبتوجيهات من قيادتها الرشــيدة ،ملتزمة
بدعــم العمــل الخليجــي المشــترك فــي مختلــف
المجــاالت التنموية ،باعتباره سياســة ثابتــة للدولة،
ومحــركاً لتنميــة الشــراكات االقتصاديــة والتجاريــة
علــى المســتوى الخليجــي.
وأشــار معاليــه إلــى أن الدولــة حريصــة علــى
دعــم مخرجــات لجنــة التعــاون التجــاري ،باعتبارها
منصة رئيســية لصياغة السياســات والخطط الداعمة
للتعــاون الخليجــي فــي مجــاالت التجارة واألنشــطة
االقتصاديــة بمــا يخــدم تطلعــات دول المجلــس
باالزدهــار والنمــو.
وأضــاف معاليــه أن البنود المدرجــة على جدول
أعمــال اللجنــة مــن شــأنها أن تعطــي دفعــة جديدة
لجهــود التكامــل االقتصــادي والتجــاري الخليجــي،
وقــال« :ناقــش االجتماع  ٤محاور رئيســية في هذا
الصــدد شــملت :آليــات انســيابية التجــارة بين دول
المجلــس ،والقوانيــن الموحدة المرتبطــة بالتجارة،
وملــف التجــارة اإللكترونيــة ،ومســتجدات الفريــق
التفاوضــي لــدول المجلــس مــع الــدول والتكتــالت
االقتصاديــة والتجاريــة العالميــة .ونحــن حريصــون
علــى دعــم الجهــود المشــتركة فــي إطــار اللجنــة
للخــروج بأفضــل توصيــات وقــرارات تصــب فــي
مســتويات أعلــى لتجــارة دول مجلس التعــاون فيما
بينهــا ،وكذلــك تجارتهــا مــع العالــم”.
وتضمــن جــدول أعمــال اللجنة مجموعة واســعة
مــن البنود التي تصب في تعزيز التعاون االقتصادي
والتجــاري الخليجــي ،مــن أبرزهــا تفعيــل العمــل
الخليجــي المشــترك فــي التجــارة ،وتعزيز انســيابية

ثاني الزيودي :الدولة ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في
مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية والتنموية
تأكيد حرص اإلمارات على دعم جهود اللجنة للخروج بأفضل توصيات
تحفز نمو التجارة البينية لدول الخليج
دعم مخرجات التعاون التجاري باعتبارها منصة رئيسية لصياغة السياسات
والخطط الداعمة للتعاون الخليجي
حركــة البضائــع والســلع ،ووضــع آليــات للتنســيق
والتعاون في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة
بيــن دول المجلــس ،وكذلــك تعزيــز التعــاون فــي
القوانيــن الموحــدة المرتبطــة بالتجــارة وممارســة
األعمــال فــي دول المجلــس مثل المنافســة وحماية
المســتهلك والوكاالت التجاريــة الخليجية الموحدة.
كمــا اســتعرضت اللجنــة عــدداً مــن المبــادرات
لدعــم أنشــطة رواد األعمــال واالقتصــاد المعرفــي
والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة وتمكين الشــباب
فــي هــذه القطاعــات بــدول المجلــس ،إضافــة إلــى
اســتعراض مســتجدات الفريق التفاوضــي مع الدول
والتكتــالت الدوليــة لتفعيــل الشــراكات واالتفاقيات
التجاريــة لــدول المجلــس مــع األســواق العالميــة.

وعلــى هامــش اجتمــاع لجنــة التعــاون التجــاري،
شــارك وفــد الدولــة برئاســة معالــي ثانــي الزيــودي
فــي اللقــاء التشــاوري الــذي نظمتــه األمانــة العامــة
لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربية بين أصحاب
المعالــي والســعادة وزراء التجــارة والصناعــة بدول
المجلــس ورؤســاء اتحــادات وغــرف دول مجلــس
التعــاون الخليجــي .كمــا شــارك الوفــد فــي اجتمــاع
مــع عــدد مــن رواد األعمــال الخليجييــن ،وذلــك
لمناقشــة ســبل التعــاون فــي دعــم بيئــة األعمــال
وتنميــة الشــراكات وأنشــطة التجــارة واالســتثمار
علــى مســتوى القطــاع الخــاص فــي دول المجلــس،
وتعزيــز مســاهمة قطاع ريــادة األعمال والمشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة فــي األنشــطة االقتصاديــة.

المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي ينطلق  7ديسمبر في «إكسبو  2020دبي»
تســتضيف وزارة الثقافــة والشــباب نخبــة مــن
والمبتكريــن حــول العالــم
والمبدعيــن ُ
قــادة الفكــر ُ
فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصاد اإلبداعــي الذي يقام
تحــت شــعار «ابــداع متكامــل :يصنــع المســتقبل «
خــالل الفتــرة مــن  9 - 7ديســمبر المقبــل في مركز
دبي للمعارض – إكســبو  ٢٠٢٠وذلك ضمن سلســلة
المؤتمــرات والفعاليــات التــي تنظمهــا الــوزارة فــي
«إكســبو  ٢٠٢٠دبي”.
ويعد المؤتمر  -الذي ينعقد حضورياً وافتراضياً -
منصــة لالبتــكار واإلبداع تهدف إلــى تبادل المعارف
واألفــكار والتحديــات التي تواجــه االقتصاد اإلبداعي
ال ســيما فــي ظــل الظــروف التــي فرضتهــا تداعيــات
أزمــة « كوفيــد « ١9-فضالً عن مناقشــة االتجاهات
والحلــول الجديــدة التي تضمن مســتقبالً أكثر إبداعاً
واستدامة.
ويهــدف المؤتمــر إلى تعزيز آفــاق التعاون ودعم
الجهــود الهادفــة إلى صياغة السياســات المســتقبلية
لالقتصــاد اإلبداعــي بمــا يضمــن تحقيــق مفهــوم
التنميــة المســتدامة ويســلط الضــوء علــى مجموعــة
مــن الموضوعــات المهمــة كالتحــول التكنولوجــي
ومستقبل االستدامة الشمولية والتنوع وذلك بحضور
عــدد من الشــخصيات المحلية واإلقليميــة والعالمية
المؤثــرة مثــل الشــيخة بدور بنت ســلطان القاســمي
و الشــيخ ســلطان ســعود القاســمي ومعالــي محمــد
خليفــة المبــارك والشــيخة الزيــن الصبــاح والشــيخة
مــي بنــت محمــد آل خليفة و جــون هوكينز و خالد
الشــعفار والفنــان الكاليغرافيتــي إل ســيد و ماريســا
هندرســون و الكســيس ويتشوسكي.
وقالــت معالــي نــورة بنــت محمد الكعبــي وزيرة
الثقافــة والشــباب إن المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد
اإلبداعــي  ٢٠٢١مؤشــر علــى انطالقــة جديدة تهدف

إلــى تعزيــز مكانــة الدولــة علــى مؤشــر التنافســية
العالميــة وتعكــس رؤيــة القيــادة الرشــيدة لبنــاء
مرحلــة واعــدة تتناســب مــع اســتعداداتها لعــام
الخمســين تتضمــن االســتفادة القصــوى مــن كافــة
الطاقــات والمــوارد.
وأضافــت أنه تم تصميم هذا المؤتمر للمســاهمة
فــي تعزيــز مكانــة الدولــة كمركــز عالمــي لدعــم
وتمكين الشــباب والثقافة اإلبداع واالســتثمار األمثل
بالكفــاءات والمواهــب حيــث نبنــي اقتصــادا أكثــر
تنوعــا وشــمولية تســاهم فيــه الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة في االقتصاد الكلي وتعزز الناتج المحلي
وإعــداد األجيــال القادمــة للعمل في عالم مســتدام.
وقالــت معاليهــا« :ترحــب اإلمــارات العربيــة
المتحــدة بالمبتكريــن والمبدعيــن مــن جميــع أنحاء
العالــم .وقــد وضعنــا اســتراتيجية واضحــة لتنظيــم

سلســلة من المبادرات الهادفة إلى تشــكيل مستقبل
االقتصــاد اإلبداعــي بما يتواءم مع الجهــود المبذولة
لتنويــع االقتصــاد ومصــادر الدخل ،وإعطــاء األولوية
للقطاعــات الثقافيــة واإلبداعية”.
ويســتقطب المؤتمر  -الذي يشــكل آخر فعاليات
الســنة الدوليــة لالقتصــاد اإلبداعي من أجــل التنمية
المســتدامة التــي أعلنتهــا األمــم المتحدة عــام ٢٠٢١
 آالف المشــاركين مــن المهتميــن ورواد األعمــالوالشــركات الناشــئة ومراكــز اإلبــداع العالميــة
والمؤسســات التعليميــة ويحظــى خالله المشــاركون
بفرصة استعراض أعمالهم اإلبداعية في المنصات أو
المداخل الرئيســية وغيرها من المساحات المتوفرة
لهــم ووصــوالً إلــى منصــات المؤتمــر لطــرح مــا فــي
جعبتهــم من أفكار ومنتجات أمــام نخبة من الخبراء
المتخصصيــن فــي هــذا المجال.وام

«غرفة عجمان» ومجلس سيدات أعمال عجمان يبحثان
التعاون مع وفد صاحبات االعمال ال ُعمانيات
دبي  -الوطن

نظمــت غرفة دبــي  -ممثل ًة بمكتبهــا التمثيلي في
موزمبيــق  -وبالتعــاون مع مجلس األعمــال اإلماراتي
الجنــوب أفريقــي و»أبســا» نــدوة افتراضيــة حضرهــا
 ١١٣مشــاركاً مــن دولــة اإلمــارات وجنــوب أفريقيــا
للتعريــف بالفــرص االقتصاديــة والتعــاون الثنائي بين
دولــة اإلمــارات وجنــوب أفريقيــا وتعزيــز مكانة دبي
كبوابــة ومركــز عالمــي لشــركات جنــوب إفريقيا.
وهدفت الندوة االفتراضية لتعريف المشاركين من
الشــركات اإلماراتيــة علــى فــرص االســتثمار واألعمال
الجديدة الموجودة في مختلف القطاعات في جنوب
أفريقيــا إضافــة إلى المزايا والتســهيالت التــي توفرها
دبــي كمركــز أعمــال دولــي وتســليط الضــوء علــى
المشــهد االقتصــادي لجنــوب أفريقيــا مــن وجهــات
نظــر مختلفــة وأوجــه التــآزر االقتصــادي القائمــة مــع
دولة اإلمــارات.
وشــملت قائمــة المتحدثيــن فــي النــدوة كل مــن
عمــر خــان مديــر المكاتــب الخارجيــة فــي غرفــة
دبــي وامتيــاز باتيــل رئيــس شــركة «ملتــي تشــويس
 ”Multichoiceوبــول بوتجيتــر رئيس مجلس األعمال
اإلماراتــي الجنــوب أفريقــي وبــاري بيدفــورد الرئيس
التنفيــذي للعمليات  -دبــي في مجموعة ميديكلينيك
الشرق األوسط والبروفيسور شتاين هيكروت الرئيس
التنفيــذي للفكــر فــي «بــي ســي إل  ”PCLوميالنــي
فينيــس رئيــس اتحــاد غــرف جنــوب أفريقيــا ويونــس
حســين رئيــس قســم االســتثمار فــي وزارة التجــارة
والصناعــة والمنافســة فــي جنــوب أفريقيــا وكريــم
العلمــي مديــر قســم فــي شــركة «إننيــرو”Ennero
وبريميشــن نايــدو رئيــس منطقــة الشــرق األوســط
وآســيا فــي «أبســا”.
وأكــد عمــر خــان  -خــالل كلمتــه فــي النــدوة -
أن جنــوب أفريقيــا تعــد مــن األســواق ذات األهميــة
اإلســتراتيجية لدبــي وغرفــة دبــي  ..مشــيراً إلــى أن

الغرفــة تركــز جهودها على استكشــاف آفــاق األعمال
فــي الدولــة مــن خــالل مكاتبهــا التمثيليــة الموجــودة
فــي مختلــف أنحــاء أفريقيــا  ..مضي ًفــا أنــه على مدى
الســنوات القليلة الماضية عــززت دبي مكانتها كمركز
تجاري مفضل ووجهة جاذبة لشركات جنوب أفريقيا.
وذكــر أن تجــارة دبــي غيــر النفطيــة مــع جنــوب
أفريقيا نمت بشــكل ملحوظ خالل الســنوات األخيرة
لتتجــاوز  ٤مليــارات دوالر فــي عــام  .. ٢٠٢٠الفتــا
إلــى أن مجلــس األعمــال اإلماراتــي الجنــوب أفريقــي
الــذي تأســس منــذ ســنوات تحــت مظلــة غرفــة دبــي
ـما فــي بنــاء الجســور بين الشــركات
يلعــب ً
دورا حاسـ ً
اإلماراتيــة وجنــوب إفريقيــا  ..مشــيراً إلــى أن هــذه
النــدوة االفتراضيــة التي نظمت بين الغرفة والمجلس
تعتبــر أولــى الشــراكات والتعــاون بيــن الجانبيــن مــن
أجــل تحقيــق األهــداف للترويج لدبي كمركــز عالمي
لشــركات جنــوب أفريقيا.
كمسرع
تعمل
دبي
إن
بوتجيتر
من جهته قال بول
ّ
لتعزيــز ودفــع العالقــات الثنائيــة بيــن منطقة الشــرق
دورا
األوســط وأفريقيا ..الفتاُ إلــى أن المجلس يلعب ً
مهمــا فــي تعزيــز وإقامــة الشــراكات الجديــدة بيــن
ً
الجانبين  ..مضي ًفا أنه من خالل دبي يمكن للشركات
مــن جنــوب أفريقيــا الوصــول إلــى األســواق العالميــة
 ..مؤكــداً كذلــك أن معــرض إكســبو  ٢٠٢٠دبــي هــو
منصــة مثاليــة للتواصل مــع العالم واألســواق األخرى.
وأظهــر اســتبيان أجــري خــالل النــدوة االفتراضيــة
أن  %٣٣مــن المشــاركين اختــاروا سياســة الحكومــات
المؤيــدة لألعمــال التجارية كســبب لممارســة األعمال
التجاريــة فــي دبي يليها االتصال بنســبة  %٢١والقيادة
بنســبة  %١8فــي حيــن اختــار المشــاركون تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت والمعالجــة الزراعيــة كأهــم
القطاعــات التــي يجــب أن تســتثمرها الشــركات فــي
جنوب أفريقيــا..وام

بحثــت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان ومجلــس
ســيدات اعمــال عجمــان خــالل اجتمــاع مشــترك مع
العمانيات ،في مقر إكســبو
وفــد صاحبــات االعمــال ُ
 ٢٠٢٠دبــي ســبل زيــادة التعــاون القائــم وتعزيــز
الشــراكة وفــرص االســتفادة مــن الخبــرات وأفضــل
الممارسات.
حضــر اللقــاء المشــترك ايمــان عبيــد الســوم –
عضــو مجلــس إدارة ســيدات أعمال عجمــان ،وخالد
الشامســي مدير مركز عجمان لريــادة االعمال التابع
لغرفــة عجمان ومروان حــارب العرياني مدير إدارة
الترويــج والعالقــات الدوليــة ـ نائــب رئيــس فريــق
غرفــة عجمان المشــارك في إكســبو  ،٢٠٢٠وعبداهلل
عبدالمحســن النعيمــي مديــر إدارة عالقــات ودعــم
االعضــاء وعبيــر عيــد الفــرج مديــر مكتــب مجلــس
ســيدات اعمــال عجمان.
أكــد اللقــاء على الــدور الحيوي لســيدات االعمال
الخليجيات ومساهمتهن المباشرة في نمو االقتصاد،
وثمــن الحضــور جهــود القيــادات والجهــات المعنية
بدعم مشــاريع ســيدات االعمال من خالل تهيئة بيئة
اعمــال محفــزة ومشــجعة تضمــن توافــر المقومــات
الالزمــة لنجاح مشــاريع رائــدات وســيدات االعمال،
كمــا أكــد الحضــور علــى أهميــة التعــاون والتنســيق
المســتمر لالرتقــاء بالخدمــات الموجهــة لســيدات
االعمال ومواكبة تطلعاتهن وطموحاتهن بشكل عام.
وقــدم خالــد الشامســي نبــذة عــن مركــز عجمــان
لريــادة االعمــال ،ودوره فــي توفيــر بيئــة تســويقية
داعمــة لــرواد ورائــدات االعمال ،وقدم شــرحاً وافياً
عــن مــا يوفــره المركز من محــالت مســتدامة لرواد
ورائــدات االعمــال بمميــزات داعمــة ،إلــى جانــب
توافــر قاعــات اجتماعــات ،قاعة للمؤتمــرات ومركز
لالبتكار ،ومساحات مكتبية متنوعة األمر الذي يوفر

بيئــة اعمــال متكاملــة كذلــك للشــركات الراغبــة في
إدارة أعمالهــا مــن مركــز عجمــان لريــادة االعمال.
وقدمــت عبيــر عيــد الفــرج نبــذة عــن الخطــة
اإلســتراتيجية للمجلس وأبرز المشــاريع والمبادرات
التي ينفذها خالل العام الجاري ،وشــرحت للحضور
نبــذة عــن البرنامــج الوطنــي إشــراقة فــي نســخته
الثانيــة ومــدى ارتبــاط برامــج ومبــادرات المجلــس
بتوجهــات دولــة اإلمــارات ،كمــا شــرحت الخطــة
التدريبيــة وحــرص مجلــس ســيدات اعمــال عجمــان
علــى تنوعهــا بالتعــاون مــع الشــركاء االســتراتيجيين
لخدمــة عضــوات المجلس ورواد ورائــدات االعمال.
وخلــص اللقاء المشــترك إلى دعــوة وفد صاحبات
العمانيــات لزيــارة مركــز عجمــان لريــادة
االعمــال ُ
وحضــور االفتتــاح التشــغيلي للمركــز وتنظيــم زيارة

للتعــرف علــى مصانــع إمارة عجمــان ،وضرورة عقد
لقــاءات مشــتركة بيــن أعضــاء الطرفيــن وأهميــة
عقــد اتفاقيــة تعاون بهدف االســتفادة مــن الخبرات
المتاحــة وتنفيــذ فعاليات مشــتركة.
علــى هامــش أخــر وخالل المشــاركة فــي معرض
إكســبو  ٢٠٢٠دبي ،شــارك وفد من مجلس ســيدات
اعمــال عجمــان في مؤتمر المرأة والتجــارة العالمية
في دبي  ،بتنظيم من مؤسســة دبي لتنمية الصناعة
والصــادرات وذلــك فــي جنــاح المــرأة فــي إكســبو
دبــي ،حيــث يهــدف المؤتمــر إلــى تســليط الضــوء
علــى مبــادرة المــرأة فــي التجــارة الدوليــة وتهيئــة
التواصــل المباشــر لالطــالع علــى افضل الممارســات
وعقــد الصفقات ومناقشــة التحديات خالل ممارســة
االعمــال فــي فتــرة مــا بعــد الجائحة.
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اﻗﺘﺼﺎد
خالل جولة افتراضية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تطلع مستثمرين كوريين على الفرص االستثمارية بمجال التكنولوجيا الطبية في اإلمارات

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة ،بالتعاون مع وزارة الخارجية
والتعاون الدولي ،وبتنسيق من سفارة
الدولة في جمهورية كوريا الجنوبية،
«جولة افتراضية لعدد من الشركات
الصغيرة والمتوسطة والناشئة والجهات
األكاديمية والبحثية في كوريا وذلك على مدى
يومين وبحضور عشرات من المختصين في
قطاعات العلوم وتكنولوجيا الرعاية الصحية،
الطالعهم على أبرز الفرص االستثمارية التي
تقدمها دولة اإلمارات ،وتفاصيل المنظومة
االستثمارية اإلماراتية والحوافز والمزايا
المتاحة للمبتكرين ورواد األعمال.
افتتح الحدث االفتراضي ،سعادة عمر
سيف غباش ،مساعد وزير الخارجية والتعاون
الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية
العامة ،بحضور سعادة عبد اهلل سيف
النعيمي ،سفير الدولة لدى جمهورية
كوريا الجنوبية ،وعدد من المستثمرين
من البلدين ،حيث قدم غباش نبذة عامة
عن قطاع الرعاية الصحية في دولة اإلمارات
والفرص االستثمارية الواعدة المتاحة فيه.
وركزت الجولة التي تعقد للمرة األولى
على مجال التكنولوجيا الطبية ،على الفرص
االستثمارية في دولة اإلمارات ،كما و ّفرت
معلومات عن منظومة االستثمار اإلماراتية
والحوافز والفرص الهائلة التي تقدمها الدولة،
وبما ينسجم مع االستراتيجية الوطنية
للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع
الـ»  ٣٠٠مليار”.
وشملت الجولة عدداً من الجلسات التي
ُعقدت على مدى يومين بهدف تسليط
الضوء على الجاذبية االستثمارية لإلمارات،
واستعراض الخطوات التي اتخذها اإلمارات
وكوريا في العلوم والتكنولوجيا والرعاية
الصحية.
وشهدت فعاليات اليوم األول ،جلسات
حوارية تناولت األولى أهداف االستراتيجية
الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
«مشروع  ٣٠٠مليار» والمزايا التنافسية
لالقتصاد اإلماراتي والدور التمويلي والتمكيني
لمصرف اإلمارات للتنمية ،في حين تناولت
الجلسة الثانية نظرة عامة على بيئة األعمال
االستثمارية في الدولة ،بينما ركزت الجلسات
الثالثة والرابعة والخامسة على بيئة األعمال
الخاصة بقطاع العلوم والتكنولوجيا في دولة
اإلمارات ،أعقبتها جلسة مخصصة لبحث
استخدامات
مستقبل
التكنولوجيا في القطاع
الصحي.
أما فعاليات اليوم
الثاني ،فقد تناولت في
جلستها االفتتاحية أهمية
القطاع األكاديمي في نمو
بيئة العلوم والتكنولوجيات
في البلدين ،إلى جانب
أثر جائحة كوفيد١9-
على تقدم جهود البحث
والتطوير ،في حين ركزت
الجلسة األولى على دور
االستثمار والشراكات
الدولية ضمن «مشروع  ٣٠٠مليار» ومن ثم
جرى استعراض واقع قطاع البحث والتطوير
في دولة اإلمارات أثناء الجلسة الثانية.
أما الجلسة الثالثة فكانت جلسة حوارية
بحضور أصحاب المصلحة من البلدين في
مجال الرعاية الصحية المعتمدة على
التكنولوجيا المتقدمة ،أعقبتها جلسة خامسة
ركزت على دور الجهات األكاديمية في
تطوير الصناعة.
وأكد سعادة عمر سيف غباش ،مساعد
وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون

عمر غباش:
تطوير نظام رعاية
صحية متقدم أحد
الركائز األساسية
ألجندتنا الوطنية
عبد اهلل النعيمي:
المنظومة الصناعية
سريعة التطور في
اإلمارات توفر فرصاً
عديدة
محمد القاسم:
تسليط الضوء على
المميزات والحوافز التي
يحصل عليها المستثمرون

 توفير معلومات عن منظـومة االستثمـار اإلماراتية والحوافـز والفرص الهائلة في الدولة
 استعراض االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع الـ« 300مليار»
 المزايا التنافسية لالقتصاد اإلماراتي والدور التمويلي والتمكيني لمصرف اإلمارات للتنمية
 نظرة عامة على بيئة األعمال االستثمارية في الدولة وبيئة األعمال بالعلوم والتكنولوجيا
الثقافية والدبلوماسية العامة ،أن تطوير نظام
رعاية صحية متقدم أمر بالغ األهمية لدولة
اإلمارات وأحد الركائز األساسية ألجندتنا
الوطنية حيث شهد القطاع توسعاً سريعاً،
مضيفاً أن دولة اإلمارات تواصل البحث عن
حلول التكنولوجيا الطبية
وفق أفضل الممارسات
العالمية،
والمعايير
خصوصاً التي تشمل
حلول الطب عن بعد،
ورقمنة السجالت الطبية،
واألجهزة الطبية المتصلة،
خصوصية
وحماية
البيانات ،وتكنولوجيا
المختبرات ،وإنترنت
األشياء في القطاع الطبي،
والطباعة ثالثية األبعاد،
وغير ذلك ،األمر الذي
يعكس العديد من الفرص االستثمارية
الكبيرة على صعيد قطاع التكنولوجيا الطبية».
واعتبر سعادته أن جمهورية كوريا تعد
ذات اقتصاد معرفي رائد ،وتستثمر بجدية
في البحث والتطوير المتقدم في تكنولوجيا
الثورة الصناعية الرابعة ،لذا نأمل أن تتيح
هذه الجولة االفتراضية عقد شراكات جديدة،
وتمكين نقل المعرفة وتطوير قطاعات العلوم
والتكنولوجيا في البلدين».
من جانبه ،أكد سعادة عبد اهلل سيف
النعيمي ،سفير الدولة لدى جمهورية كوريا،

طارق الهاشمي
يستعرض تطورات
االستراتيجية
الوطنية للصناعة
والتكنولوجيا
المتقدمة

خالل كلمته أن المنظومة الصناعية سريعة
التطور في دولة اإلمارات توفر فرصاً عديدة
للمستثمرين ورجال األعمال الكوريين وسائر
أصحاب المصلحة.
وقال سعادته إن القطاع الصناعي اإلماراتي
تقوده استراتيجية طموحة وشاملة هي
’مشروع الـ  ٣٠٠مليار‘ الذي أطلقه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» في مارس .٢٠٢١
وتركز هذه االستراتيجية على صناعات
المستقبل التي تقوم على التكنولوجيا
المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف النعيمي « ..تعد جمهورية
كوريا الجنوبية إحدى الدول الرائدة في
القطاع العلمي والتكنولوجي وحققت
إنجازات مميزة في تعزيز استخدامات
الثورة الصناعية الرابعة .وقد أولت قيادتا
البلدين أهمية كبيرة للتعاون الثنائي في
المجالين العلمي والتقني ،وتصدرت تلك
المواضيع أجندة الزيارات المتبادلة خالل
األعوام القليلة الماضية ،كما عقد البلدان
العديد من اتفاقيات التعاون في عدة مجاالت،
ومنها التعاون في المجالين العلمي والتقني”.
وأكد محمد القاسم ،مدير إدارة تبني
وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ..أن الجولة
االفتراضية تعد من أهم المبادرات التفاعلية
بين الجانبين اإلماراتي والكوري ،تأتي في

سياق التعاون العلمي بين البلدين خصوصاً
في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ،وتطوير
العالقات الثنائية في شتى المجاالت ومن
أبرزها قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة
في تسليط الضوء على المميزات والحوافز
التي يحصل عليها المستثمرون ،كما أنه وفر
منصة ألصحاب المصلحة والمعنيين من
الجانبين للتواصل المباشر والتفاعل وتبادل
المعلومات ،وهو ما نأمل أن يتم من خالله
تحقيق تعاون مثمر يعزز الجاذبية االستثمارية،
ويحقق فرص فعلية لدى الجانبين ،كما
سيحقق تعاون مشترك في نقل الخبرات
والقدرات العلمية واألكاديمية والبحثية
المتقدمة لدى الجانبين عروضا وافية من
جهات حكومية وشركات وطنية.
وتضمنت جلسات اليوم األول ،إلقاء الضوء
على أهمية استخدامات التكنولوجيا المتقدمة
في مجاالت الرعاية الصحية ،والذي شهد
استعراض بيئة األعمال الخاصة بالقطاع
الصحي في الدولة والفرص القائمة فيه
وتوجهاته المستقبلية في ضوء المشاريع
الرائدة لإلمارات باتجاه اقتصاد المعرفة
واعتبار القطاع الصحي أحد القطاعات ذات
األولوية على المستوى الوطني ،وكذلك
على مستوى االستراتيجية الوطنية للصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة.
وشاركت نخبة من الشركات الوطنية

الكبرى في النقاشات الخاصة بدور التكنولوجيا
المتقدمة في الرعاية الصحية ،وفي مقدمتها
شركة “ ”G٤٢للرعاية الصحية ،التابعة
لمجموعة “ ”G٤٢اإلماراتية المتخصصة
في مجال الذكاء االصطناعي والحوسبة
و»مبادلة
السحابية،
للرعاية الصحية »،شبكة
الرعاية الصحية المتكاملة
التابعة لمبادلة لالستثمار
ومكتب أبوظبي لالستثمار.
العروض
وتضمنت
والحوارات
التقديمية
عرضا متكامال عن منظومة
التكنولوجيا المتقدمة في
دولة اإلمارات قدمه طارق
الهاشمي رئيس قسم تبني
التكنولوجيا في وزارة
والتكنولوجيا
الصناعة
المتقدمة حيث استعرض أبرز التطورات التي
صاحبت إطالق االستراتيجية الوطنية للصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة ،وبرنامج «الصناعة »٤.٠
المصمم لتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية
الرابعة في القطاع الصناعي في اإلمارات بهدف
إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على
مواكبة النمو والتقدم واالزدهار.
وقدم عبداهلل المهري ،مدير إدارة
الشراكات واالستثمار في وزارة الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة نظرة عامة على
مشروع الـ  ٣٠٠مليار في اإلمارات ،وأعطى

حسن الصايغ مدير تطوير الشركات الصغيرة
والمتوسطة في وزارة االقتصاد وهند اليوحة
مديرة إدارة االستثمار وجذب المواهب
بوزارة االقتصاد نبذة عن المنظومة
االستثمارية في دولة اإلمارات.
كما قدم مكتب أبوظبي لالستثمار نظرة
عامة على بيئة األعمال والفرص االستثمارية
في أبوظبي وخاصة في مجاالت الصناعة
والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة ،في حين
استعرضت هيئة الصحة بدبي ومؤسسة
دبي للمستقبل ومجمع دبي للعلوم واقع
التقدم في مجاالت العلوم واألبحاث والتطوير
قدم مركز
وريادة األعمال في دبي ،بينما ّ
الشارقة لريادة األعمال»شراع» ومجمع
الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار
إطاللة على واقع االستثمار والفرص الكبيرة
التي توفرها بيئة األعمال في اإلمارة.
أما فعاليات اليوم الثاني ،فقد تر ّكز النقاش
فيها على أهمية القطاع األكاديمي في نمو
بيئة العلوم والتكنولوجيات
بالبلدين ودوره في توفير
بنية تحتية ضرورية
لتطور العلوم واألبحاث
والصناعات المتقدمة،
وخاصة صناعات المستقبل
التي تعتمد بشكل كبير
على البحث والتطوير.
وتضمن اليوم الثاني
كذلك ،عرضاً لمنظومة
البحث والتطوير في دولة
اإلمارات ،ودور القطاع
األكاديمي في العملية.،
حيث استعرضت وزارة
الصحة ووقاية المجتمع ،وجامعة نيويورك
أبوظبي ،ومؤسسة دبي للمستقبل ،ومجمع
الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار،
ووزارة االقتصاد  ،وجامعة محمد بن زيد
للذكاء االصطناعي ،البيئة العامة للقطاع
األكاديمي في الدولة والتطور الهائل الذي
شهدته مؤخرا ،وخاصة على صعيد اعتماد
أفضل الممارسات العالمية وجعل التكنولوجيا
المتقدمة وتطبيقاها جزءا أساسيا من البرامج
التعليمية .وام

عبداهلل المهري
يقدم خالل
الجولة نظرة عامة
على مشروع
الـ  300مليار في
اإلمارات

تحت شعار «المواطنة اإليجابية العالمية تمكين فرص االستثمار المستدام»

انطالق النسخة الرابعة لقمة أقدر العالمية في «إكسبو  2020دبي»

انطلقت أمس األحد فعاليات «قمة أقدر العالمية»
في نسختها الرابعة والتي تحمل شعار» «المواطنة
اإليجابية العالمية -تمكين فرص االستثمار المستدام»
حيث بدأت الفعاليات في جناح فزعة بإكسبو دبي ٢٠٢٠
وتستمر حتى الثالثين من الشهر الجاري فيما يستضيف
جناح «فزعة» بمنطقة التنقل جانباً من الفعاليات بينما
يستضيف مركز المعارض بإكسبو «جنوب”()C١ .A١
الفعاليات المتبقية.
وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي
لبرنامج خليفة للتمكين  -أقدر في تصريح لوكالة انباء
االمارات “وام” بان القمة تتماشى مع األهداف ورؤية
الحدث الضخم اكسبو  ٢٠٢٠دبي التي تقوم على تالقي
العقول لصناعة المستقبل وتبادل الخبرات عبر زيادة
الشراكة من خالل تواجد اجنحة الدول المشاركة من
اجل إبرام اتفاقيات دولية تساهم في تنمية المجتمع.
واشار الى تنظيم اقدر للعديد من الفعاليات المتنوعه
على مدة أسبوع تضم اكثرمن  ٢٣دولة مشاركة على
مدى  ١٢٠ساعة متنوعه من الورش والحوارات التدريبية
فيما يشارك بالفعاليات  ١8٢متحدثا من مختلف دول
العالم الفة الى دور طاولة اقدر المستديرة والتي
تناقش دور وسال االعالم في تعزيز مفاهيم المواطنة
اإليجابية وذلك بمشاركة الموسسة االتحادية لتنمية
الشباب وبتعاون مع شريك أقدر وكالة أنباء االمارات.
كما تحدث عن تعزيز دور القيادات المستقبلي بتعاون
مع بيت خبرة اسرائيلي والتي سوف تعمل على تطوير
دور القيادة المستقبلية اإليجابي كذلك التحدث عن
المصداقية االماراتية عبر ورقة عمل مقدمة من الخدمة
الوطنية تتحدث حول دور الشباب االماراتي في خدمة
الوطن وكذلك عرض نموذج اماراتي اقدر وصانع األمل
االماراتي احمد الفالسي.
واوضح عبدالرحمن علي المنصوري نائب الرئيس
التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين اقدر في تصريح
لوكالة انباء االمارات “وام” بان القمة انطلقت بنسختها
الرابعة في اكسبو  ٢٠٢٠والتي تعد نسخة استثنائية
معتبرا ان القمة سوف تطلق  ١٢مبادرة عالمية خالل
هذا األسبوع واولها مبادرة الطاولة المستديرة بعنوان (
المواطنة اإليجابية) حيث سيتم خالل الفعاليات تقديم
تعريف واضح للمواطنة اإليجابية عالميا.
وقال المنصوري تم خالل القمة مناقشة مجموعة من
الشباب أبرز التحديات والفرص الموجودة في اإلعالم
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ودره المهم على المواطنة اإليجابية والتي سوف يتم
إيصالها الى صناع القرار من أجل وضع حلول لها عبر
مبادرات ومشاريع تخدم العالم في مجال المواطنة
اإليجابية.
وبدأت فعاليات القمة بطاولة «أقدر» المستديرة
وهي فعالية دولية معتمدة في الحوارات والنقاشات
والجلسات الدولية و تأتي بالتعاون مع المؤسسة االتحادية
للشباب وتستمر بشكل يومي حيث تستضيف نخبة من
المتحدثين في ثالث مواضيع رئيسية تعزز المواطنة
اإليجابية العالمية وهي دور اإلعالم الحديث والتواصل
االجتماعي ودور علوم الفضاء ودور السينما والتصوير
الفوتوغرافي  ،حيث تتم النقاشات ومن ثم ترفع التوصيات
إلى أصحاب القرار لدى الجهات المعنية.
وقد تناول المتحدثون في اليوم األول الذي انعقد
في جناح «فزعة» دور اإلعالم الحديث في تعزيز
السلوكيات اإليجابية خاصة مع انتشاره العالمي
ووصوله إلى شرائح متعددة من فئات المجتمع

وحجم التفاعل الكبيروتأثيره المباشر على النشء .
ثم بدأت فعالية ملتقيات التعاون الثقافي المنصة
الدولية التي تشـمل عـدة برامـج تفاعليـة ثقافية
وتدريبيـة وعلميـة مـن مختلـف أنحـاء العالـم مثـل
الصيـن ،ألمانيـا ،إسـرائيل والهند وغيرها بهدف االطالع
على التجارب العالمية وإبراز مختلف ثقافات العالم
وترابطها مع أهداف العنوان الرئيسي المختار لهذه
السنة المواطنة اإليجابية العالمية ،حيث انطلقت هذه
الملتقيات من خالل فعالية «ملتقى القيادة اإليجابية»
وتناول دورالقيادة في تعزيز العمل المؤسسي واالرتقاء
بقيم وسلوكيات المجتمع.
بعد ذلك انطلقت فعالية «المصداقية اإلماراتية» التي
هي في أولى جلساتها بالشراكة مع الخدمة الوطنية
واالحتياطية وعدد من الجهات الحكومية األخرى التي
تشارك تباعاً في الجلسات في منصـة دوليـة متنوعـة
يتـم تنفيذهـا عـن طريـق عـدة مؤسسـات وطنيـة
تهـدف إلى تسـليط الضـوء علـى الصفـات والقيـم

اإلماراتية والتـي نبعـت مـن إرث المغفور له بإذن اهلل
الشـيخ زايـد بـن سـلطان طيب اهلل ثراه وتوجيهـات
القيـادة الرشـيدة لتجعـل المواطـن اإلماراتي وفـق
صفـات عـدة منهـا :مقـدام ،كـفء ،متميـز وناجـح ،
فرصـة لمـن يريـد التعـرف عـن قـرب علـى الشـخصية
والقيـم اإلماراتية.
وقد بدأت هذه الفعالية بتناول «اإلماراتي ملتزم
بخدمة وطنه» وأبرزت كيفية التزام أبناء اإلمارات
بضرب أروع االمثلة في خدمة الوطن ودورهم في
تحقيق طموحات القيادة واإلسهام في تعزيز مسيرة
الدولة الحضارية ،وتحدث فيها ميثا راشد وسالم محمد
وأحمد الزيدي وعمر الحمادي.
وتوالت الفعاليات مع عقد جلسة «إماراتي وأقدر»
وهي منصـة متميـزة تستضيف شـخصيات إماراتيـة
متميـزة فـي عـدة مجاالت حيث يتم تسـليط الضـوء علـى
مـا حققتـه هـذه الشـخصيات مـن إنجـازات وابتـكارات
متميـزة والتـي سـاهمت فـي نهضـة المجتمـع وتركت

بصمـة إماراتيـة فـي مختلـف المجاالت.
وتحدثت في الجلسة األولى هدى المطروشي أول
إماراتية متخصصة في تصليح المركبات وتملك ورشة
لذلك حيث تحدثت عن تجربتها في تخطي المعيقات
والتحديثات باإلرادة والصبر ،مشيرة إلى أن الدعم
الذي تلقته من القيادة الرشيدة جعلتها تفتخر بما
عملته وتشجع كل بنات جيلها من اإلماراتيات لتحقيق
طموحاتهن واالرتقاء بقدراتهن.
وتال هذه الجلسة انطالق فعالية «جلسات أقدر
الحوارية» وهي جلسـات حواريـة فكريـة وعلميـة
متنوعـة تجمـع نخبـة مـن المتحدثيـن فـي مختلـف
القطاعـات المجتمعيـة والمهنيـة والدوليـة والعلميـة
للتعـرف علـى مفهـوم المواطنـة اإليجابية العالميـة مـن
عـدة جوانـب ،وقد تحاور في الجلسة األولى من هذه
الفعالية بمحور المواطنة اإليجابية في تعزيز األخوة
اإلنسانية معالي الدكتور علي راشد النعيمي وسعادة
دالي دالون المندوب اإلسرائيلي الدائم لدى األمم
المتحدة وأدارها اإلعالمي أيوب يوسف.
واختتمت فعاليات اليوم األول مع فعالية الموروث
الشعبي والمواطنة اإليجابية العالمية التي تأتي بالتعاون
مع مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث وعدد من
أجنحة الدول المشاركة بإكسبو دبي  ٢٠٢٠ويتم فيها
عرض رموز تراثية متنوعة محلية وعالمية ضمن الموروث
الشعبي وكيف تتالقى الثقافات العالمية من خالل رموز
مشتركة مثل الجمل والسفينة والماشية والنخيل وغيرها
 ،وتناولت أولى الحلقات العالقة الثقافية بين اإلمارات
والمغرب والتشابه الحضاري عبر دراسة رموز هذا
التالقي وتم دراسة الجمل كرمز ثقافي بين البلدين الذي
يظهر التالقي الحضاري بين شرق الوطن العربي وغربه.
وتستمر فعاليات القمة التي هي إحــدى مبــادرات
برنامــج خليفــة للتمكيــن – أقدر لتكون منصة للتالقي
والحوار الحضاري والثقاف يمع نخبة من المختصين
وصناع القرار والمدراء التنفيذيين في قطاعات حكومية
وخاصة بهدف تعزيز دور القوة الناعمة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة وتطوير شراكات غنية مستدامة بين
الحكومات والمنظمات الدولية ونشر فكر «المؤسس
المغفور له بإذن اهلل الشـيخ زايـد بـن سـلطان «طيب
اهلل ثراه» ونهجه في التسامح والسالم والتعايش بين
الناس وتوفير بيئة عمل لتوليد فرص االستثمار والنمو
واالبتكار والتعاون بين الدول واألفراد.وام
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وجهة جديدة لتعزيز الترابط االجتماعي عبر قوة الفنون

تشغل المواطنات اإلماراتيات  %18.7من جميع المناصب العليا في الشركة

«إمكان العقارية» تواصل تطوير حديقة الشيخة فاطمة «الـدار» تدعـم برنـامج «نـافس» بتوفير ألف
وظيفة لمواطني الدولة خالل  5سنوات
أبوظبي  -الوطن

تهــدف «إمــكان العقاريــة» إلــى تعزيــز الترابــط بين جميع
أفــراد المجتمــع عبر قوة الفنون وســحرها في حديقة الشــيخة
فاطمــة ،الوجهــة الترفيهية الجديدة والنابضــة بالحيوية ،وذلك
تزامن ـاً مــع انطــالق فعاليــات «معــرض فــن أبوظبــي» الــذي
يهــدف إلــى اســتعراض الجوانــب الجماليــة واإلبداعيــة التــي
تتمتــع بهــا اإلمارة.
يمكــن الوصــول إلــى الحديقــة بســهولة مــن كافــة أنحــاء
اإلمــارة ،فهــي تتمتــع بموقع مثالــي في قلب منطقــة الخالدية
بأبوظبــي .وكانــت الحديقــة فيما مضى وجهة مخصصة للنســاء
واألطفــال فقــط ،وتــم تطويرهــا لتصبــح اليــوم أول حديقــة
حضريــة تتمحــور حــول أنمــاط الحيــاة فــي اإلمــارة وتركــز
أوالً علــى تعزيــز األنشــطة والفعاليــات الحيويــة المتميزة.
وبتصميمهــا الــذي يعكــس فلســفة «إمــكان» بتشــييد
المســاحات الحضريــة وفقــاً لنهــج مبتكــر لتعزيــز اســتدامة
وتجديــد وتحديــث الوجهــة الواقعــة وســط المدينــة ،تدمــج
الحديقــة عناصــر جديــدة وانشــطة مجتمعيــة تضفــي أبعــاداً
مختلفــة وجديــدة علــى المنطقــة.
ومــن أبرز مزايا حديقة الشــيخة فاطمــة ،اللوحات الجدارية
الفنيــة التــي تتمحــور حــول خمســة مواضيــع هــي «الــروح»
و»المسيرة» و»االبتكار» و»الوحدة» و»والذكريات» .فقد تحاور
الفنانــون المحليــون الذيــن أبدعــوا هذه الجداريــات مع طالب
المــدارس والجامعــات فــي أبوظبــي لتطويــر أعمالهــم الفنيــة
وفقـاً للموضوعــات الخمســة ،ثم قــام كل فنــان ومجموعة من
الطالب باختيار موضوع للجدارية وفقاً الســتراتيجية «إمكان»
للفنــون الخاصــة بالحديقة .وشــارك في الحــوارات مع الفنانين
طــالب مدرســة أميريــكان كوميونيتــي ،وطالب أصحــاب الهمم
مــن مركــز محمــد بــن راشــد للتعليــم الخــاص -بــإدارة مركــز
نيوإنجالنــد لألطفــال؛ وطــالب مــن جامعــة نيويــورك أبوظبي،
ومعهــد نيويــورك للتكنولوجيــا في أبوظبــي وجامعة زايد.
وتهــدف اســتراتيجية الفنون العامة لحديقة الشــيخة فاطمة
ومعاييــر «إمــكان» لألعمــال الفنية في حديقة الشــيخة فاطمة
إلى االرتقاء بجاذبية المناطق واألقســام في الحديقة باالعتماد
علــى الفنون التقليدية والحديثــة .وعبر التأكيد على التصورات
لشــكل الحديقــة المســتقبلي وآليــة ارتبــاط وتفاعل الــزوار مع
المســاحات المختلفة التي تضمها ،ســتلعب اللوحات الجدارية
الفنيــة دوراً أساســياً فــي خلــق مشــهد بيئــي وثقافــي جديــد

فــي قلــب أبوظبــي .ويســعى هــذا التوجــه الطمــوح إلــى
التعــرف علــى الهوية المحليــة والثقافات المتنوعــة وتعزيزها،
ودعــم مشــاركة وتفاعل الطالب والمبدعيــن المحليين ،وتنمية
المواهــب اإلبداعيــة بين أفــراد المجتمع.
وفــي الجداريــات التــي تعكــس موضــوع «الــروح»ُ ،طلــب
مــن الطــالب والفنانيــن مراعــاة حيويــة وشــخصية الحديقــة
وكذلــك الــروح المميــزة للمجتمــع والســكان .أما فــي موضوع
“المســيرة” ،فطلــب منهــم ابتــكار أفــكار حــول مســار البنــاء
والتنميــة لمســتقبل أكثــر إشــراقاً .وفيمــا يتعلــق بموضــوع
“االبتــكار’’ ،تعيــن البحــث عــن منظــور جديد لمفهــوم التقاليد
والعــرف الســائد ،األمــر الــذي م ّثــل تحدي ـاً للنهــج الواجــب
اتباعــه فــي إنشــاء الحديقــة ،بينمــا تــم تشــجيعهم فــي إطــار
موضــوع “الوحــدة” علــى ابتــكار عمــل يجمــع بيــن أفــراد
مختلفيــن مــن المجتمــع .أمــا فــي الجداريــات التــي تحمــل
فطلــب من الطــالب والفنانيــن التفكير
موضــوع “الذكريــات”ُ ،
فــي التاريــخ واإلرث الكامــن وراء مشــروع الحديقــة ،وأهميته
للمجتمع ،واالرتباط الوثيق بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وفــي هــذا الســياق ،قالــت لــوان بــارك ،مديــرة االســتثمار
واالســتراتيجية« :تعتبر حديقة الشــيخة فاطمة أحدث مشاريع
التطويــر العقــاري التــي تنفذهــا ’إمــكان ‘تأتي إعــادة تصميمها
بهــدف إنشــاء مســاحة مجتمعيــة تنبــض بالحيويــة وتســهم في
تعزيــز الترابــط المجتمعــي بيــن الســكان والزوار عبــر الفنون.
ويجــري تشــييد الوجهــة الجديدة على مســاحة معروفة ســابقاً
باسم حديقة الخالدية للسيدات ،لتمنح المنطقة تصوراً جديداً
للمســاحات الخضــراء الحضريــة والحافلــة بالفنــون واللمســات
اإلبداعيــة ويمكــن للجميع الوصول إليها بســهولة .وفي أعقاب
اكتمــال اللوحــات الجداريــة ،يمكن لــزوار الحديقة استكشــاف
الوجهــة التــي ســتصبح الحقـاً ملتقــى ترفيهيـاً متميــزاً يحتضــن
مســاحة حضريــة فريــدة ألنمــاط الحيــاة والتفاعــل معهــا عبــر
العــروض الفنيــة المتنوعة».

منصة مثالية تعزز مساهمة الشركات ورجال األعمال في دعم سياسة التوطين وبرنامج «نافس»

«المسعود» تتطلع إلى استقطاب المزيد من الكوادر
الوطنية خالل مشاركتها في معرض «توظيف »2021
أبوظبي  -الوطن
أعلنت مجموعة المســعود ،مجموعة الشــركات الخاصة
والتــي تتخــذ مــن إمــارة أبوظبــي مقــراً لهــا ،وتتميــز
بالتنــوع الكبيــر فــي أنشــطتها االقتصاديــة مــن قطــاع
الســيارات إلــى الطاقــة مــروراً بالبنــاء واللوجســتيات،
عــن مشــاركتها فــي معــرض التوطيــن الرائــد فــي الدولــة
«توظيــف  ،»٢٠٢١وذلــك بهــدف اســتقطاب المزيــد مــن
الكوادرالوطنيــة اإلماراتيــة ضمــن فرق عملهــا في مختلف
الشــركات والقطاعــات.
وتأتــي مشــاركة المجموعــة فــي المعــرض الذي ســيقام
بيــن  ٢7و ٢9أكتوبــر الجــاري فــي مركــز أبوظبــي الوطني
للمعــارض والمؤتمــرات (أدنيــك) ،فــي إطــار جهودهــا
الحثيثــة الســتقطاب الكــوادر اإلماراتيــة فــي التخصصــات
الفنيــة والغيــر فنيــة ضمــن مختلفالشــركات واألقســام
التابعــة لهــا مــن خــالل بيئــة عمــل جاذبــة وحاضنــة
للكفــاءات والتميــز واالبــداع ،األمــر الــذي يمثــل خطــوة
إضافيــة ضمــن مســيرة المســعود الرياديــة فــي تقديــم
قيمــة للمواطنيــن فــي الدولــة،
فــرص تعليميــة ومهنيــة ّ
تماشــياً مــع مســتهدفات التوطيــن التــي تســعى حكومــة
دولــة اإلمــارات إلــى تحقيقهــا ،واســتكماالً لمســاعيها فــي
دعــم برنامــج برنامــج «نافــس».
وقالــت بثينــة العلــي ،رئيســة قســم التوطيــن فــي
مجموعــة المســعود“ :نتطلعفــي مجموعــة المســعود إلــى
احتضانالكفــاءات اإلماراتيــة وتحقيــق النمو والنجاح ضمن
مختلــف شــركاتنا وأقســامنا ،وهــذا مــا يجعلنــا نتطلع إلى
المشــاركة فــي الحــدث األبــرز ضمــن قطــاع التوظيف في
الدولــة ،والــذي يســتمر لمــدة ثالثة أيــام متتاليــة ،والذي
يتيــح لنــا فرصــة التعــرف علــى اإلماراتييــن الباحثيــن عــن
وظائــف واختبــار معارفهــم وخبراتهــم ،وكذلــك تســليط
الضــوء علــى بيئــة أعمالنــا المتميــزة والداعمــة للنمــو
والتقــدم بمــا يصقــل مهــارات شــبابنا ويعــزز مســتقبلهم”.
وأضافــت العلــي« :نواصــل تقديــم دورات التدريــب
وفــرص التــدرب الداخلــي لحديثي التخرج ضمــن مختلف

أعلنت شــركة الــدار العقاريــة «الدار»
اعتزامهــا توفيــر فــرص وظيفيــة لـــ
١٠٠٠مواطــن إماراتــي خــالل الســنوات
الخمس المقبلة ،تماشــياً مع مســتهدفات
التوطيــن الطموحــة ضمــن «مشــاريع
الخمســين» التــي أطلقتهــا حكومــة دولة
اإلمــارات.
ويؤكد هذا اإلعالن التزام الدار بتعزيز
معــدالت التوطيــن فــي القطــاع الخــاص
والمســاهمة فــي تشــكيل وتطويــر الجيل
القــادم من المواهب المحليــة وتجهيزها
بأفضــل المهــارات بالشــراكة مــع حكومة
دولــة اإلمارات من خــالل برنامجها لدعم
المواهــب المحلية «نافس”.
وفــي إطــار هذه المبادرة ســيتم توفير
 ٢٠٠فرصــة عمــل جديــدة ســنوياً فــي
مختلف الشــركات التابعة للدار وشركائها
علــى مــدى الســنوات الخمــس القادمــة،
مــع إتاحــة الوظائــف للخريجيــن الجــدد
باإلضافــة إلــى المهنييــن المتمرســين
وأصحاب الخبرات .ولتحقيق أفضل فائدة
مــن هــذا االلتــزام ،ستشــمل المناصــب
األلــف الجديــدة وظائــف مباشــرة عبــر
مختلــف قطاعــات أعمــال الــدار باإلضافة
إلــى مناصــب غيــر مباشــرة لــدى شــركاء
وموردي الدار وذلك تماشياً مع متطلبات
ّ
برنامــج الشــركة لتعزيــز القيمــة المحلية
المضافة.
كما ســتزود الشركة المواهب المحلية
بفــرص وظيفيــة تدعــم نموهــم وتطويــر
مهاراتهــم فــي أدوار مرتبطــة بــإدارة
االســتثمار والتطويــر والتعليــم والتجزئــة
والضيافــة وغيرهــا .كمــا ســتوفر الشــركة
فــرص عمــل فــي مجــاالت متخصصة مثل
االســتدامة واالبتــكار والتحــول الرقمــي
والبيانــات والتحليــالت والمبيعــات.
وتأتــي هــذه الوظائــف الجديــدة إلــى
جانــب التزامــات التوطيــن الحاليــة فــي
شــركة الــدار وجهــود التوظيف المســتمر
التــي تخصــص للمواهــب اإلماراتيــة أهم
المناصــب العليــا والمؤثــرة عبــر مختلف
وحدات عمل الشركة .ويمثل المواطنون
اإلماراتيــون حاليــاً قرابــة نصــف فريــق
اإلدارة التنفيذيــة فــي شــركة الــدار
ويشــغلون مناصــب الرئاســة التنفيذيــة
فــي مجموعــة الــدار والــدار لالســتثمار
والدار للمشــاريع والدار للريادة .ويشغل
المواطنون  %٣٢من مناصب قيادة اإلدارات
الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك االســتراتيجية
والتحول واالستدامة والتسويق واالتصاالت

والمشــتريات وتكنولوجيــا المعلومــات
والشــؤون التجاريــة وإدارة المحافــظ،
وتمويــل االســتثمارات والموارد البشــرية
والثقافــة واألداء.
مــن جهة أخرى ،يشــكل الشــباب ركناً
أساســياً مــن إجمالــي القــوى العاملــة في
الــدار مع  %5٣من الموظفيــن المواطنين
دون  ٣5عامــاً ،وستســعى المبــادرة
الجديــدة إلــى زيــادة عــدد الشــباب
اإلماراتييــن العامليــن فــي المجموعــة،
وذلــك بهــدف تحفيــز التفكيــر اإلبداعــي
وتبنــي التكنولوجيــا الجديــدة فــي هــذا
القطــاع.
ويشــكل التركيــز على الشــباب امتداداً
لبرامــج الدار للخريجين الجدد والشــراكة
األخيــرة مــع وزارة المــوارد البشــرية
والتوطيــن لتوفير فــرص العمل للمواهب
اإلماراتية الشــابة.
وقال طــالل الذيابي ،الرئيس التنفيذي
لشــركة الدار العقارية إن مبادرة مشاريع
الخمســين التــي أطلقتها قيادتنا الرشــيدة
تهــدف إلى توجيه ودفع النمو المســتدام
طويــل األجل للدولــة والمواطنين .ونحن
نفتخــر بدورنا الرائد في تعزيز مســاهمة
القطــاع الخاص في هذه المبادرة الهامة.
ونؤكــد التزامنــا بتمكين الجيل القادم من
المواهــب اإلماراتيــة وتزويــده بالفــرص
الضروريــة لتشــكيل مســيرته المهنية في
شــركة ناجحــة وطموحــة لديهــا مســار
نمــو قــوي ومصالــح وأعمــال متنوعــة ،
ومــن خــالل دعم وتبنــي هــذه المبادرة،
بحــس
ســنحقق هدفنــا كشــركة تتمتــع
ٍ
عــال مــن المســؤولية ومحــرك رئيســي
ٍ

وفاعــل فــي مســيرة التنميــة االقتصاديــة
المســتمرة فــي دولتنا.
مــن جانبهــا ،قالــت بيــان الحوســني،
المديــر التنفيــذي للمــوارد البشــرية
واألداء فــي شــركة الــدار العقاريــة انــه
مــن خــالل بيئــة العمــل المتنوعــة ،تقدم
الــدار العديــد مــن المســارات المهنيــة
المميــزة والمليئــة بالفــرص فــي مختلف
شــركاتها التابعــة للمواطنيــن اإلماراتيين،
ســواء المتمرســين وأصحــاب الخبرات أو
الخريجيــن الجــدد .وبدون شــك ســيكون
للقطاعــات العقاريــة وقطــاع االســتثمار
واالبتــكار واالســتدامة والتعليــم دور
أساســي فــي مســيرة التطويــر فــي دولــة
اإلمارات ،مما سيمكن المواهب اإلماراتية
مــن المســاهمة فــي تشــكيل مســتقبل
وطنهــا .ونحــن فــي شــركة الــدار نتطلــع
إلــى الترحيــب بتلك المواهب فــي عائلة
الــدار خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة
ومــا بعدهــا.
ويشكل اإلماراتيون  %٣٣.5من موظفي
الــدار بعــد انضمام أكثر مــن  ١٠٠مواطن
إلــى صفــوف الشــركة خــالل العاميــن
الماضييــن  ،وارتفعــت أعــداد اإلماراتيين
فــي المجموعــة خــالل الســنوات األخيرة
بفضــل برامج التوظيــف المتخصصة التي
تســتقبل الموظفيــن الجــدد عبــر جميــع
المســتويات فــي الشــركة فــي كل عام.
وتعــد المواهــب محــور تركيز أساســياً
ضمــن إســتراتيجية عمــل الــدار الراميــة
إلــى تحقيــق النمو المســتدام على المدى
البعيــد  ،ويركــز محــور «الموظفيــن»
علــى ثالثــة مجــاالت رئيســية هــي جذب
المواهــب عاليــة األداء واالحتفــاظ بهــا،
وتطويــر ودمــج الموظفيــن ،وبنــاء بيئــة
عمــل قائمــة علــى االبتــكار واإلبــداع.
ـاء علــى هــذه الركائــز ،تضع الشــركة
وبنـ ً
الشــمول والتنوع في قوتها العاملة ضمن
أولوياتهــا الرئيســية ،ويضــم فريــق الــدار
أكثــر مــن  ٤٣جنســية مختلفــة%٣6 ،
منهــا مــن اإلنــاث و %6٤مــن الذكــور،
وتشــمل جهــود التنــوع والشــمول أيض ـاً
أصحــاب الهمــم ،حيــث تواصــل الــدار
العمــل علــى تحقيــق التزامهــا فــي أول
عقــد لألثــر االجتماعــي فــي دول مجلــس
التعاون الخليجي وبرنامج «أطمح» الذي
يدعــم تدريــب وتوظيــف أصحــاب الهمم
 ،وســيضمن التــزام الــدار األخيــر حصــول
المزيــد مــن أصحــاب الهمــم علــى فــرص
عمــل فــي الشــركة.وام

شــركاتنا ،وذلــك انطالقـاً مــن ســعينا فــي تعزيــز مســيرة
تحــول أبوظبــي نحــو اقتصــاد قائم علــى المعرفــة ،يقوده
المواطنــون اإلماراتيــون مــن ذوي الخبــرات والمهــارات
العاليــة .ومــن هنــا يأتــي التزامنا المســتمر بتبنــي البرامج
الوطنيــة التــي تعمــل بالدرجــة األولى علــى صقل مواهب
مو ظفينا » .
وتهــدف سياســات التوطيــن التــي تعتمدهــا حكومــة
دولــة اإلمــارات وبرنامــج «نافــس» الــذي يســعى إلــى
تعزيــز المواهــب المحلية ،إلى زيادة مشــاركة المواطنين
اإلماراتييــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص ودعمهــم فــي
تحقيــق النمــو الوظيفــي والتطــور المهنــي ،فــي حيــن
يســعى معــرض توظيــف في دورته الخامســة عشــرة لهذا
العــام إلــى تحقيــق هــذه األهــداف ،مــن خــالل مطابقــة
متطلبــات المــوارد البشــرية ضمــن مختلــف المؤسســات
والشــركات في الدولة مــع المواهب اإلماراتيــة المؤهلة.

 714مليـون درهــم تصـرفـات العقــارات فــي دبـي
دبي  -الوطن
بلغــت التصرفــات العقارية في دائرة االراضي واالمالك
فــي دبــي أكثــر مــن  7١٤مليــون درهــم حيــث شــهدت
الدائــرة أمــس تســجيل  ٢55مبايعــة بقيمــة ٤57.٢٢
مليــون درهــم ،منهــا  ٣٢مبايعــة لألراضــي بقيمة ١١٠.7٣
مليــون درهــم و ٢٢٣مبايعــة للشــقق والفلــل بقيمــة
 ٣٤6.٤9مليــون درهــم.
وقــد جــاءت أهــم مبايعــات األراضــي بقيمــة  ١5مليون
درهــم فــي منطقــة حدائــق الشــيخ محمــد بــن راشــد
تليهــا مبايعــة بقيمــة  6مليــون درهــم فــي منطقــة وادي
الصفــا  ٢تليهــا مبايعــة بقيمــة  5مليــون درهــم فــي
منطقــة الحبيــة الثالثــة.
وقــد تصــدرت منطقــة الحبيــة الثالثــة المناطــق مــن
حيــث عــدد المبايعــات إذ ســجلت  ١٤مبايعــة بقيمــة ٣9
مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة الحبيــة الرابعــة بتســجيلها
 9مبايعــة بقيمــة  ٣6مليــون درهــم وثالثــة فــي اليفــرة ٣
بتســجيلها  ٣مبايعــة بقيمــة  ٣مليــون درهــم.
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق والفلــل فقــد
جــاءت مبايعــة بقيمــة  ١١مليــون درهــم بمنطقــة مجمــع
دبــي لإلســتثمار األول كأهــم المبايعــات تلتهــا مبايعــة
بقيمــة  9مليــون درهــم فــي منطقــة مرســى دبــي وأخيراً
مبايعــة بقيمــة  7مليــون درهــم فــي منطقــة بــرج خليفة.
وقــد تصــدرت منطقــة اليفــرة  ١المناطــق مــن حيــث
عــدد مبايعــات الشــقق والفلــل إذ ســجلت  ٣9مبايعــة
بقيمــة  59مليــون درهــم وتلتهــا منطقــة الخليــج التجاري
بتســجيلها  ٢5مبايعــة بقيمــة  ٢٤مليــون درهــم وثالثــة
فــي مرســى دبــي بتســجيلها  ٢٣مبايعــة بقيمــة  57مليــون
د ر هم .
وســجلت الرهونــات قيمــة قدرهــا  ٢١7.٣٣مليــون
درهــم منهــا  ١٢رهونــات أراضــي بقيمــة  ١٣١.85مليــون
درهــم و 576رهونــات فلــل وشــقق بقيمــة  85.٤8مليون
درهــم ،وكان أهمهــا بمنطقــة جبــل علــي األولــى بقيمــة
 ١٢7مليــون درهــم وأخــرى فــي منطقــة نخلــة جميــرا
بقيمــة  ١٠مليــون درهــم.
وأمــا الهبــات فقــد شــهدت تســجيل  8هبــة بقيمــة
 ٤٠.٤مليــون درهــم كان أهمهــا بمنطقــة البراحــة بقيمــة
 ١9مليــون درهــم وأخــرى فــي منطقــة جميــرا الثالثــة
بقيمــة  ١٠مليــون درهــم.
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«حـيان» يواجـه التحـدي في كـأس زايد بتـولـوز
أبوظبي  -الوطن

انطلقت مساء أمس البطولة العربية
للسباحة التي تقام في المركز الرياضي
بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي بمشاركة
 ١7٤سباحا وسباحة من  ١7دولة عربية ،في
الحدث الرسمي األول الذي يقام في هذا
المسبح ،بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي
بالتعاون مع اتحاد اإلمارات للسباحة.
حضر حفل االفتتاح وألقى كلمة اإلعان
الرسمي النطاق البطولة الدكتور حسين
المسلم رئيس االتحاد الدولي للسباحة،
كما شهد االنطاقة عارف حمد العواني
األمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ،وطه
بن سليمان الكشري رئيس االتحاد العربي
للسباحة ،وسلطان السماحي رئيس اتحاد
السباحة ،وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة
االتحاد العربي والمحلي للسباحة ،إضافة
إلى رؤساء الوفود المشاركة في البطولة.
وحرص رئيس االتحاد الدولي للسباحة
الدكتور حسين المسلم يرافقه رئيس االتحاد
العربي طه الكشري خال حفل االفتتاح

على تكريم السباح األولمبي التونسي أحمد
الحفناوي ،بمناسبة تتويجه بالميدالية
األولمبية في طوكيو .٢٠٢٠
وشهدت مجريات اليوم األول من البطولة
تتويج السباح األولمبي أحمد الحفناوي
صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠بذهبية
 ١5٠٠متر خال الفترة الصباحية ،كما شهد
اليوم األول من المنافسات حضورا مكثفا من
أعضاء االتحاد الدولي الذي حضر لمشاهدة
التحضيرات النهائية واستعدادات العاصمة
أبوظبي الستضافة مهرجان أبوظبي العالمي
لأللعاب المائية.
كما شهد اليوم األول من البطولة حصول
اإلمارات على  ٣ميداليات حيث نجح يوسف
المطروشي في الفوز بذهبية سباق  ١٠٠متر
فراشة مرحلة  ١8-١6عاما ،وفازت السباحة
اإلماراتية سارة عكاشة بالميدالية الفضية
بسباق  ١٠٠متر فراشة مرحلة  ١8-١6عاما،
كما فاز المنتخب اإلماراتي بفضية سباق
 ١٠٠متر تتابع مرحلة  ١8-١6عاما.وام

يحتضــن مضمــار تولــوز الفرنســي
اليــوم االثنيــن  ،٢٠٢١/١٠/٢5فعاليــات
كأس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
لتحــدي البريــدرز الفرنســي الكاســيكي
للفئــة األولــى ،ضمــن مهرجــان ســباقات
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان
العالمــي.
ويأتــي تنظيــم المهرجــان بتوجيهــات
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان
نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون
الرئاســة ،بهــدف دعــم المــاك والمربين
فــي معظــم دول العالــم ،لتربيــة واقتنــاء
الخيــول العربيــة ،وتســليط الضــوء علــى
سباقاتها.
ويشــارك فــي ســباق كأس زايــد علــى
لمســافة  ٢٢٠٠متــر ،البالــغ جائزتــه ٤5
ألــف يــورو ،والمخصص للخيــول العربية
األصيلــة فــي ســن أربع ســنوات فما فوق
( )7خيــول لديهــا العديد مــن االنتصارات
فــي الســباقات فــي أوروبا.
واقــوي الخيــول المرشــحة للفــوز هــو
الجــواد «حيــان» ليــاس إلدارة ســباقات
الخيــل العائــدة لســمو الشــيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،بإشراف فردريك سانشيز،
وقيــادة اورتيــز مندزابــل ،الفائــز بــكأس
رئيــس الدولــة للفئــة الثانيــة فــي ميــان
فــي أحــدث انتصاراتــه.
ويواجــه «حيــان» الفائــز ثــاث مرات
بسباقات الفئة األولى التحدي من قبل 6
منافسين ،أبرزهم المرشح الثاني «سوكو»

نجوم أولمبياد طوكيو يؤكدون مشاركتهم في بطولة أبوظبي العالمية لكرة السلة
أبوظبي  -الوطن

أكــد نخبــة نجــوم العالــم فــي كــرة
الســلة الثاثيــة  ٣x٣مشــاركتهم فــي
بطولة أبوظبي لألساتذة ضمن الجولة
العالميــة للبطولة التي ينظمها مجلس
أبوظبــي الرياضي بالتعاون مع االتحاد
الدولــي لكــرة الســلة خــال الفتــرة
 ٣٠-٢9أكتوبــر الجاري.
وتســتقبل نســخة أبوظبــي مــن
الجولة العالميــة ،التي تحتفل بعيدها
العاشــر هــذا العــام ،وتعــود للظهــور
مجــدداً فــي العاصمــة اإلماراتية ألول
مــرة منــذ خمــس ســنوات ،الفائزيــن
مــع بادهــم بالميداليــات الذهبيــة
والفضيــة والبرونزيــة فــي أولمبيــاد
طوكيــو األخيــرة ،إلــى جانــب فريــق
أبوظبــي المتوج بالبطولــة المجتمعية
التــي أقيمــت مؤخــراً فــي إطــار منــح
األبطــال المحليين فرصــة للتنافس مع
أفضــل الاعبيــن على مســتوى العالم.
وأكــد العبــو منتخــب التفيــا الفائــز
بذهبية دورة األلعاب األولمبية طوكيو
 ،٢٠٢٠ناوريــس ميزيــس ،كارليــس
السمانيس ،إدجار كرومينس وأنجيس
كافــارس مشــاركتهم كجــزء مــن فريق
ريجا ،وكذلك أعضاء المنتخب الروسي
الفائز بالميدالية الفضية ،ستانيســاف
شــاروف وألكســندر زويــف وإيليــا
كاربينكــوف ،الذيــن ســيمثلون فريــق
جارجاريــن فــي بطولــة أبوظبــي.
كمــا يشــارك فــي البطولــة نجــوم
صربيــا الحاصلــون علــى الميداليــة
البرونزية ،ألكسندر راكتوف وميهايلو
فاســيتش ،ضمــن فريــق ليمــان.
ويتنافــس  ١٤فريقاً من نخبة الفرق
العالميــة فــي كــرة الســلة  ٣x٣فــي
البطولــة للحصــول علــى مــكان فــي
نهائــي الجولــة العالميــة التــي ســتقام
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درويش يعد الجمهور بسهرتين رياضيتين عالميتين

«بالمز» تكمل االستعدادات لـنسختين جديدتين من بطولة محاربي اإلمارات
أبوظبي  -الوطن

في جدة بالمملكة العربية الســعودية
فــي شــهر ديســمبر المقبــل.
وانضــم إلــى نخبة الفــرق العالمية،
فريــق أكاديمية جيــم تايم ،الذي نجح
فــي الفــوز بلقــب بطولــة أبوظبــي
المجتمعيــة لكــرة الســلة الثاثية بعد
أن جــرت المنافســات على مدار ثاثة
أســابيع وشــهدت تنافــس  ٤8فريقــاً
محليـاً ،خاضــوا أكثر مــن  ١5٠مباراة،
ليؤمــن مكان ـاً جنب ـاً إلــى جنــب فــي
حــدث األســاتذة ،ويتحــول إلــى فريق
أبوظبــي الذي أصبح جاهــزاً لمواجهة
أفضــل الاعبيــن فــي العالم.
ولــم يســتطع محمــد زيــدان قائــد
فريق أبوظبي إخفاء شعوره بالحماس
وعلــق على مشــاركة فريقه ألول مرة
فــي البطولــة العالميــة قائــاً »:لقــد
كانت البطولة المجتمعية حدثاً رائعاً،
وقاتلنــا بقــوة العتــاء منصــة التتويج،
نحــن محظوظــون ألننــا فزنــا وتأهلنــا
للعــب مــع نجــوم العالــم فــي اللعبة،
حيــث كانــت المنافســة شــديدة وال

اتحاد كلباء بطال لكأس االتحاد ألشبال وناشئي الجودو

أطلق اتحاد المصارعة والجودو موســمه
الرياضــي الجديــد  ٢٠٢٢ – ٢٠٢١بصالــة
نــادي خورفــكان الرياضــي علــى مــدار
اليوميــن الماضييــن مــن خــال بطولــة
كأس االتحــاد لألشــبال والناشــئين للجــودو
بمشــاركة مــا يقــرب مــن  ١9٠العبــا من 6
أنديــة هــي النصــر والشــارقة للدفــاع عــن
النفــس ،والفجيرة للفنــون القتالية ،واتحاد
كلبــاء ،والشــارقة الرياضــي ،وخورفــكان.
وأســفرت منافســات بطولــة األشــبال عــن
تتويــج فريــق اتحــاد كلبــاء بالمركــز األول
بعــد حصوله علــى  ١٤ميدالية ملونة عبارة
عــن  7ذهبيــات و ٤فضيــات و ٣برونزيــات
 ،وحــل فريــق الشــارقة فــي المركــز الثاني
برصيــد  6ميداليــات عبــارة عــن ذهبيتيــن
وفضيــة و ٣برونزيــات ،فيمــا جــاء فريــق
الفجيــرة للفنــون القتاليــة ثالثــا برصيــد
 5ميداليــات عبــارة عــن ذهبيــة واحــدة
وفضيتيــن وبرونزيتيــن ،فيمــا احتــل فريــق
خورفــكان المركــز الرابــع بذهبيــة وفضيــة
و 9برونزيــات  ..وحســب الترتيــب جــاء
فريــق الشــارقة للدفــاع عــن النفــس فــي
المركــز الخامــس بفضيتيــن وبرونزيتيــن
بينمــا نــال ضيــف االتحــاد الجديــد فريــق
النصــر  ٤ميداليــات عبــارة عــن فضيــة و٣
برونزيــات مــن خــال أول مشــاركة لــه.

لهــال العلــوي ،بإشــراف او تريجوديــت،
وقيــادة اوليفييــه بيلييــه ،الفائــز بســباق
كأس الدوحــة للفئــة األولــى بفــارق 5,5
طــول فــي دوفيل.
وينافــس علــى اللقــب «الســاكب»
للشقب ريسنج ،بإشراف توماس فورسي،
وقيــادة جيروم كابــري ،و»جارف» لهيف
القحطانــي ،بإشــراف المدربــة اليزابيــث

وفي منافسات فئة الناشئين للجودو أضاف
فريــق نــادي اتحاد كلباء لقــب بطولة كأس
االتحــاد بفــوزه برصيد  ١٠ميداليات منها ٤
ذهبيات ،ومثلها فضيات ،وبرونزيتين ،وحل
فــي المركــز الثاني فريــق الفجيــرة للفنون
القتالية برصيد  5ميداليات منها  ٣ميداليات
ذهبيــة وفضيــة وبرونزيــة ،واحتــل المركز
الثالــث فريــق الشــارقة الرياضــي برصيد 5
ميداليات منها ذهبية وفضية و ٣برونزيات.
وفــي ختــام البطولــة قــام محمــد جاســم
أميــن الســر المســاعد التحــاد المصارعــة
والجــودو بمشــاركة خالــد ســيف الزعابــي
رنيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ونائبه
ســعيد المزروعــي ،وخالــد مــراد الرئيســي
عضــو مجلــس اإلدارة مشــرف األلعــاب
الجماعيــة بخورفــكان بتتويــج الفائزيــن.
وأشــاد ســعادة محمــد بن ثعلــوب الدرعي
رئيــس االتحــاد باإلنطاقــة القويــة لنشــاط
االتحــاد فــي الموســم الجديد مثمنــا جهود
لجنــة الجــودو واســتضافة نــادي خورفــكان
الناجحــة ،ومهنئــا فريق اتحــاد كلباء بفوزه
باللقب الذي سيكون حافزا لألندية األخرى
فــي بطولــة كأس الســفير اليابانــي المقبلــة
لألشــبال والناشــئين والرجال والتــي تعقبها
بطولــة اليــوم الوطنــي للمراحــل الســنية
الثاث.وام

تصدق”.
وأضــاف »:ســتكون المباريــات فــي
بطولــة أبوظبــي اختبــاراً حقيقيـاً ضــد
الفرق العالمية لكننا متحمسون للغاية
إلظهــار قدراتنــا بعــد الحصــول علــى
امتيــاز تمثيــل أبوظبــي فــي الحــدث
العالمي”.
ومــع اقتــراب الحــدث مــن
االنطــاق ســتكون الفرصــة متاحــة
أمــام المشــجعين مــن جميــع أنحــاء
اإلمــارات العربيــة المتحدة ليس فقط
لدعــم فريــق أبوظبــي ولكــن أيضــاً
لمشــاهدة عطلــة نهايــة أســبوع مليئة
باإلثــارة والفعاليــات الترفيهيــة لــكل
أفــراد العائلــة بمنطقــة كاســر األمواج
بكورنيش أبوظبي ،اعتباراً من الساعة
الثانيــة ظهر يــوم الجمعــة  ٢9أكتوبر.
وتتــاح تذاكــر بطولــة أبوظبــي
العالميــة لكــرة الســلة  ٣x٣أمــام
المشــجعين ،حيــث يمكــن الحصــول
علــى التذاكــر مــع خصــم بنســبة %٢٠
لباقــة اليوميــن.

بيرنــارد ،وقيــادة مكســيم جيــون،
و»اميانــد» لبيرنيــد فــان دالفســين،
بإشــراف دايميــن فاتريجانــت وقيــادة
مايــكل فورســت.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة
والســياحة ،ومجلــس أبوظبــي الرياضــي،
واألرشــيف الوطنــي الشــريك الرئيســي،
واتصــاالت الشــريك الرســمي ،والوطنيــة

لألعاف الشــريك االســتراتيجي ،وطيران
اإلمــارات الناقــل الرســمي ،ويرعــي أيضاً
المســعود ـ نيســان ،وأريــج األميــرات،
وعميــر بــن يوســف للســفريات ،وقنــاة
ياس ،واالتحاد النســائي العام ،والمجلس
األعلى لألمومة والطفولة ،وشــركة فيوال،
ونــادي أبوظبــي للفروســية ،وجمعيــة
اإلمــارات للخيــول العربيــة األصيلة.

تســتعد العاصمــة أبوظبــي الســتقبال
النسختين ( )٢٣و ( )٢٤العربية والدولية،
من منافسات بطولة «محاربي اإلمارات»
للفنــون القتالية المختلطــة ،التي تنظمها
بالمــز الرياضية يومي الخميس والجمعة
المقبليــن ،بصالــة جوجيتســو أرينــا فــي
مدينة زايــد الرياضية.
وأكملت اللجنة المنظمة االستعدادات
النهائيــة إلقامــة النســختين  ،مــع بــدء
توافــد األبطــال العــرب و العالمييــن إلى
أبوظبــي ،حيث ســتعقد اللجنــة المنظمة
للبطولــة مؤتمــراً صحفيــاً ،ظهــر اليــوم
األثنيــن ،بمقــر شــركة بالمــز الرياضيــة
فــي أبوظبــي ،لإلعــان عــن تفاصيــل
البطولــة ،بحضــور فــؤاد درويــش رئيــس
اللجنــة المنظمــة والرئيــس التنفيــذي
لبالمــز الرياضيــة.
وأكــد درويــش أن اللجنــة المنظمــة
أكملت كافة اإلستعدادات لتنظيم بطولة
تعــزز نجاحــات البطولــة ومكانتهــا علــى
الخارطة العالمية ،بتوجيهات عبدالمنعم
الهاشــمي رئيــس مجلــس إدارة بالمــز
الرياضيــة ومتابعتــه الدائمــة لــكل
تفاصيــل الحــدث.
وأشــار درويش الى أن البطولة عازمة
علــى اإلنطــاق بخطــى ســريعة عقــب
التعافــي مــن جائجــة كورونــا والتــي
نجحــت البطولــة فــي كســب التحــدي
خالها بتنظيم  ١٢نسخة بحضور مقاتلين
مــن شــتى انحــاء العالــم ،بفضــل الجهود
التــي بذلتهــا دولــة اإلمــارات فــي تلــك
الفتــرة الصعبــة .
وأعلــن درويــش عــن مشــاركة نخبــة
مــن المقاتليــن فــي النســخيتن العربيــة
والدوليــة ،مشــيراً الــى أن جمهــور
ومحبــو األلعــاب القتاليــة فــي اإلمــارات
وخارجهــا موعودون بســهرتين رياضيتن
فــي نهايــة األســبوع  ،وقــال  :اللجنــة
المنظمــة تعمــل علــى إنجــاح الحــدث

بمــا يتناســب بمكانــة ابوظبــي عاصمــة
الفنــون القتاليــة الجديــدة  ،منــذ انتهــاء
النســخة الماضيــة ،حيث بــدأ المنظمون
فــي عمــل دؤوب لتنظيــم بطولة تحمل
كثيــراً مــن المفاجــآت ،وبــات فــي حكم
المؤكــد مشــاركة أبطــال عــرب عالميين
مــن شــتى أنحــاء العالــم.
وكشــف درويــش عن حضــور عدد من
الشــخصيات الرياضيــة المحليــة والعربيــة
والعالمية في النسختين المقبليتن ،مؤكداً
أن نجاح النسخ السابقة يضع على عاتقهم
مســؤولية كبيرة في الســعي الــى التطوير
المســتمر والســيما أن البطولــة جــزء مــن
النظــرة الكليــة لرؤيــة القيــادة الرشــيدة
فــي الرياضــة مشــيراً الــى أن بطولة باتت
منصــة عالمية للبطــوالت الكبرى.

«أبيض الشواطئ» يدشن مشواره في كأس القارات بلقاء إسبانيا  2نوفمبر
أعلــن مجلــس دبــي الرياضــي عــن
برنامــج منافســات النســخة العاشــرة
مــن بطولــة كأس القــارات لكــرة القــدم
الشــاطئية التــي ينظمهــا للعــام العاشــر
بالتعــاون مع لجنة كرة القدم الشــاطئية
باالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم ،وتقــام
منافســاتها للعــام الثالــث علــى التوالــي
علــى شــاطئ كايــت بيتــش بمنطقــة أم
ســقيم خال الفترة من  ٢إلى  6نوفمبر
 ٢٠٢١بمشاركة ثمانية منتخبات يمثلون
مختلــف قــارات العالــم.
ويســتهل منتخبــا البرتغال والســنغال
منافســات البطولــة بالمواجهة التي تقام
فــي الســاعة الرابعــة والربــع مســاء يوم
الثاثــاء  ٢نوفمبر  ،٢٠٢١وســتقام ثاث
مباريــات أخــرى فــي اليــوم ذاتــه حيــث
يواجــه منتخبنــا الوطنــي فــي الســاعة
الخامســة والربــع فــي مبــاراة قويــة
منتخــب إســبانيا ،كمــا يواجــه منتخــب
روســيا بطــل العالــم نظيــره اليابانــي
فــي الســاعة الســابعة إال ربــع ،فيمــا
يلعــب منتخــب إيــران الفائــز بــكأس
البطولــة ثــاث مــرات وحامــل لقــب
النســخة التاســعة مــن البطولــة حيــث
يواجــه منتخــب الباراغــواي في الســاعة
الثامنــة مســاء.
وتســتمر المنافســات يــوم األربعاء ٣
نوفمبر حيث يلتقي منتخب إســبانيا مع
منتخــب الســنغال فــي الســاعة الرابعــة
ـرا ،ويلتقــي منتخــب اإلمــارات مــع
عصـ ً
منتخــب البرتغال في الســاعة الخامســة
والربــع ،كمــا يلتقي منتخــب الباراغواي
مع منتخب روســيا في الســاعة السابعة
إال ربــع ،ويلتقــي منتخــب إيــران مــع
منتخــب اليابــان فــي الســاعة الثامنــة
مساء.
وتنتهــي تصفيــات دور المجموعــات
المؤهلــة إلــى منافســات دور نصــف
النهائــي فــي ثالــث أيــام البطولــة يــوم

الخميس  ٤نوفمبر حيث يلتقي منتخب
اليابــان مع منتخــب الباراغواي ،ويلتقي
منتخــب البرتغــال مــع منتخب إســبانيا،
ويلتقــي منتخــب الســنغال مــع منتخب
اإلمــارات ،فيمــا يلتقــي منتخــب روســيا
مــع منتخــب إيــران ،وتنطلق منافســات
دور نصــف النهائــي في الســاعة الرابعة
مســاء يــوم الجمعــة  5نوفمبــر ،علــى
أن تقــام مبــاراة تحديــد المركــز الثالــث
والرابــع والمبــاراة النهائيــة يوم الســبت
 6نوفمبــر ٢٠١9
وســتقام مباريــات البطولــة بنظــام
الــدوري مــن دور واحد علــى أن يتأهل
صاحبــا المركزيــن األول والثاني من كل
مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي
تلعــب بنظــام خــروج المهــزوم ليتأهــل
الفائــزان إلى المباراة النهائية ،ويتنافس

الخاســران علــى الميداليــات البرونزيــة
فــي مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالــث
والرابع.
وكان مجلس دبي الرياضي قد أجرى
في وقت ســابق قرعة توزيع المنتخبات
علــى مجموعتين ،وأســفرت القرعة عن
وقــوع منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم
الشــاطئية الــذي حصــل علــى المركــز
الثالث في النســخة التاسعة من البطولة
بعــد تغلبــه علــى منتخــب روســيا بطــل
العالــم في المجموعــة األولى التي تضم
إلــى جانبــه كل مــن إســبانيا والبرتغــال
والســنغال ،فيمــا ضمــت المجموعــة
الثانيــة منتخبــات كل مــن روســيا الفائز
بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
أغســطس الماضي والفائــز بلقب بطولة
كأس القــارات ثــاث مــرات ،إلى جانب

إيــران حامــل اللقــب والفائــز بالبطولــة
أيضا ،واليابان والباراغواي.
ثــاث مرات ً
ويعــد تنظيــم بطولــة كأس القــارات
أكبر بطوالت الكرة الشــاطئية بعد كأس
العالم على مدار  ١٠سنوات متتالية في
ـدا علــى أن مدينــة دبــي هــي
دبــي تأكيـ ً
عالميا لتنظيم بطوالت
المفضلة
الوجهة
ً
كــرة القدم الشــاطئية ،وذلــك لما تتمتع
بــه مــن منشــآت وبنيــة تحتيــة رياضيــة
وشواطئ جميلة وطقس معتدل وأجواء
رائعــة باإلضافــة إلــى التســهيات التــي
توفرهــا لمنظمــي الفعاليات الرياضية.
تميزا
كما تكتسب البطولة هذا العام ً
ـرا كونهــا تقــام فــي عــام الخمســين
كبيـ ً
وضمــن فتــرة تنظيم إكســبو  ٢٠٢٠دبي
الــذي يجتمــع فيــه العالــم تحــت شــعار
«تواصل العقول وصنع المســتقبل”.وام

أديل تكتسح سباق األغنيات في بريطانيا

تصدرت نجمة موسيقى السول البريطانية أديل سباق األغنيات في بريطانيا للمرة
األولى منذ ست سنوات ،مع أغنيتها الجديدة «إيزي أون مي» التي حصدت أعلى
مبيعات يحققها عمل غنائي منفرد منذ عام .2017
وحققت األغنية المنفردة التي تشارك فيها أديل مع العالم تفاصيل السنوات المؤلمة
التي عانت منها منذ طرحها آخر أعمالها ،مبيعات بلغت  217ألفاً و ،٣00وهو أعلى رقم
تسجله أغنية في أسبوعها األول منذ «شيب أوف يو» إلد شيران عام  ،2017بحسب
ترتيب «أوفيشل سينغلز تشارت».
وهذه ثالث أغنية ألديل تحتل هذا المركز ،وفق القائمين على التصنيف .كذلك حصدت
األغنية  24مليون استماع عبر خدمات البث التدفقي في بريطانيا خال األسبوع األول
من إطاقها ،محطمة الرقم القياسي الذي حققته أريانا غراندي عام .2019
ورغم ابتعادها لسنوات عن األضواء ،كان محبو أديل بالمايين على الموعد لسماع
أغنيتها الجديدة التي حققت ما يقرب من  100مليون مشاهدة على يوتيوب.
“عام القلق”
وتطرح أديل ألبومها الجديد « »٣0بعد طول انتظار في  19نوفمبر  ،على ما أعلنت
المغنية صاحبة الكثير من األغنيات الضاربة بينها «هيلو» و»ساموان اليك يو” األسبوع
الماضي.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

الممثل الكندي ريان جوسلينغ يتفاوض على االنضمام لفيلم عن «باربي»

يتفاوض الممثل الكندي ريان جوسلينغ على االنضمام
لفيلم يتم اإلعداد له حول دمية «باربي» ستقوم
ببطولته مارغوت روبي وستخرجه غريتا جيرويج.
وأوضح موقع «ديدالين» أنه إذا تكللت المفاوضات
بالنجاح ،فإن جوسلينغ سيجسد شخصية كين في
الفيلم الذي كتبته جيرويج بالتعاون مع زوجها المخرج

أيضاً نواه بومباك.
ويطرح مشروع تقديم فيلم عن دمية «باربي»
منذ سنوات في هوليوود ،وارتبط في البداية بشركة
«سوني» التي توصلت عام  2014إلى اتفاق مع شركة
«ماتل» المالكة لحقوق الدمية من أجل تقديم عمل
سينمائي .وكاالت

localdept@al-watan.ae
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بعد  49دراسة ..األجهزة اإللكترونية
يتسبّب األرق لألطفال والمراهقين

خلل في الدوائر الدقيقة القشرية
بالدماغ يؤدي إلى نوبات صرع

قال باحثون دنماركيون في مراجعة منهجية لدراسات
سابقة ،إن استخدام األطفال والمراهقين لألجهزة
اإللكترونية ذات الشاشات ،يؤدي عموماً إلى قلة نومهم،
كما يؤدي في الكثير من الحاالت إلى عدم النوم.
واستخدم الباحثون األربعة الذين ينتمون للمعهد
الوطني الدنماركي للصحة العامة في جامعة جنوب
الدنمارك بكوبنهاغن 49 ،دراسة أجريت خال الفترة
بين عام  2009وعام  ،2019في مراجعتهم التي نشرت
في مجلة الصحة العامة «بي إم سي بابليك هيلث».
ويتراوح عدد األطفال والمراهقين الذين شملتهم
الدراسات ،والذين يصل عمرهم إلى  15عاماً ،من 55
إلى ما يقرب من  ٣70ألفاً.
ويقول عالم نفسي مقيم في ألمانيا ،إن نتائج المراجعة
تؤكد على أهمية إبقاء أجهزة الوسائط اإللكترونية بعيدة
عن غرف نوم األطفال.
وكتب الباحثون في المراجعة ،أن النوم له تأثير كبير
على صحة وسامة األطفال والمراهقين .وأشاروا إلى
أنه أمر حيوي بالنسبة لتطورهم وقدرتهم على التعلم،
وأنه من الممكن أن يكون للنوم غير الكافي لفترة
طويلة ،آثار صحية على المدى الطويل.
وإلى جانب التغيرات الجسدية والنفسية خال فترتي
الطفولة والشباب ،فقد تتسبب العوامل الخارجية في
قلة النوم ،أو الزيادة من حدته ،بحسب الباحثين .وقد
أظهرت الدراسات السابقة أن استخدام الهواتف المحمولة
وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من األجهزة ذات
الشاشات ،يعد من بين تلك العوامل .وكاالت

اكتشــف باحثــون فــي كلية الطب بجامعــة فيرجينيا
األميركيــة ،كيــف أن وجــود خلــل في الدوائــر الدقيقة
القشــرية فــي الدمــاغ ،يمكــن أن يــؤدي إلــى نوبــات
صــرع؟ وهــو ســبب جديــد يتــم اكتشــافه ألول مــرة.
ويعتقــد عــادة أن هــذه الخايــا العصبيــة الداخليــة
تعمــل كنظــام مكابــح للحمايــة مــن النشــاط المفــرط
فــي الدمــاغ ومنــع النوبــات؛ لكــن الفريــق البحثــي
وجــد أنــه عندمــا يكــون هنــاك خلــل وظيفــي بهــا،
فــإن هرمــون يســمى «السوماتوســتاتين» يــؤدي إلــى
زيــادة نشــاط الدمــاغ والنوبــات.
وفحــص الباحثــون ،خــال الدراســة المنشــورة فــي
العــدد األخيــر مــن دوريــة «علــم األعصــاب» ،دور
«السوماتوســتاتين» الداخلــي كجزء مــن أبحاثهم حول
حالــة عصبيــة نادرة من الصرع تســمى  SCN8Aوهي
الحالــة التــي تشــير إلــى طفــرة فــي جين يحمــل نفس
االســم ،ويســبب هذه الحالة .وغالباً ما يعاني األطفال
المصابــون بهــذا النــوع مــن نوبــات صــرع متكــررة ال
تســتجيب لألدويــة ،وكذلــك من تأخر شــديد في النمو
معرضون بشــكل
واضطرابــات فــي الحركــة ،كمــا أنهم ّ
كبيــر لخطــر المــوت المفاجــئ غيــر المتوقــع ،وهــو
الســبب األول للوفــاة المرتبطــة بالصرع.
ولفهــم مــا يحــدث فــي اعتــال الدمــاغ فــي هــذا
طــور الباحثــون
النــوع مــن الصــرع بشــكل أفضــلّ ،
نمــاذج الفئــران الثنيــن مــن طفــرات الجيــن SCN8A
المكتشــفة في المرضى ،وســمحت لهم هــذه النماذج
بتحديــد الخايــا العصبية المســؤولة عن إحداث الخلل
الوظيفي العصبــي .وكاالت

#هذه_أبوظبي

فرقة «آبا» تصدر أغنيتها الجديدة «مجرد فكرة»

أصــدرت الفرقــة الســويدية «آبا» أغنيــة ثالثة
من ألبومها الجديد ،الذي طال انتظاره Voyage
(رحلــة) .وأصبحــت أغنيــة (Just A Notion
«مجرد فكرة» ،متاحة على خدمة «ســبوتيفاي»
الســويدي للبــث الموســيقي وموقــع «يوتيوب»،
بيــن مواقــع أخــرى ،صباح أمــس األول الجمعة.
ويأتــي إصــدار أغنيــة «مجــرد فكــرة» فــي
أعقــاب أغنيــة I Still Have Faith in you
ـت أومــن بــك» وأغنيــةDon›t Shut Me
«مازلـ ُ
«ال تصدنــي» ،اللتيــن قدمتهمــا «آبــا» في أوائل
ســبتمبر الماضــي  -وهــو أول عمــل موســيقي
جديــد لفرقــة «آبا» منــذ نحو  40عامـاً .وذكرت

«وكالــة األنبــاء األلمانية» أن الفرقــة أثناء تقديم
األلبــوم الجديــد ،أعلنــت أيضــا ،وهي مــن أقصى
شــمال البــاد ،عن عرض تمثيلــي افتراضي ألفراد
الفرقــة ،فــي لندن ،باإلضافة إلــى األلبوم الجديد
«رحلــة بحرية».
وســيطرح األلبــوم للبيــع فــي الخامــس مــن
ُ
نوفمبــر المقبــل ،وســيحتوي علــى إجمالي عشــر
أغنيــات ،بمــا فيهــا األغنيات الثــاث التي صدرت
حتــى اآلن .وتــم ســماع أغنيــة «ال تصدنــي»
بالفعــل أكثــر مــن  25مليــون مــرة فــي خدمــة
«ســبوتيفاي» ،وأغنيــة «مازلــت أومــن بك» أكثر
مــن  15مليــون مــرة.وكاالت
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محكمة أمريكية تعترف بـ«شخصية
معنوية» ألفراس النهر

أقــرت محكمــة أميركيــة للمــرة األولــى
بشــخصية معنويــة لحيوانــات ،إذ منحــت هــذه
الصفــة ألحفاد أفراس نهر تكاثرت في كولومبيا
قبــل ثاثــة عقــود.
ومنــح هــذا اإلقــرار في إطار معركــة قضائية
ُ
ترمــي إلــى إعاقة عملية القضــاء عليها.
بيعــت أكثريــة الحيوانــات “بينهــا فامنغــو
وردي وزرافــات وحميــر وحشــية وكنغر” ،غير
أن أفــراس النهــر بقيــت وتكاثــرت لتشــكل مــا
باتــت ُتعرف بأكبر مســتوطنة لهــذه الحيوانات
خــارج أفريقيا.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنســية أن هذه
هماً بيئياً وتهديداً
الحيوانات اســتحالت تدريجاً ّ
للســكان مع اإلباغ عن هجمات على صيادين.
وبمواجهــة هــذه المشــكلة ،بــدأت الحكومة
الكولومبيــة تعقيم الحيوانات .وقد اســتخدمت
خصوص ـاً أســلحة مــزودة ســهاماً تحــوي مــادة
مانعــة للحمــل بدل اعتمــاد التعقيــم الجراحي.
وتقــدم المحامي لويس دومينغو مالدونادو،
فــي يوليو ،بالتماس قضائي باســم أفــراس النهر
يقر بشخصية قانونية للحيوانات.
في كولومبياّ ،
وترمــي الخطــوة إلــى منع القضــاء الرحيم على
أفــراس النهــر ،ودفــع الحكومــة إلــى اعتمــاد
دواء تعقيــم غيــر ذلــك الذي تســتخدمه حالياً.
وفــي هــذا اإلطــار ،تقدمت جمعيــة «أنيمل
ليغــل ديفنــس فانــد» “إيــه إل دي إف” للرفــق
بالحيوانــات ،بطلــب للســماح لخبيــري تعقيــم
فــي الواليــات المتحــدة بــاإلدالء بشــهادتهما
لدعــم االلتمــاس.
ووافقــت كاريــن ليتكوفيتــز ،وهــي قاضيــة
فــي إحــدى المحاكــم الفيدرالية بواليــة أوهايو
فــي وســط الواليــات المتحــدة الغربــي ،علــى
هــذا الطلــب األســبوع الماضــي باســم القانــون
ـي»
األميركــي الــذي يســمح «ألي شــخص معنـ ّ
بالمطالبــة بالتقــدم بشــهادة أميركيــة فــي نزاع
قضائي يقام في الخارج .والمقصود باألشــخاص
المعنييــن فــي هــذه الحالــة هــي أفــراس النهــر
فــي القضيــة المثــارة فــي كولومبيــا .وكاالت

«ريش» يتوج بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة

فاز فيلم «ريش» للمخرج المصري الشاب عمر
الزهيري بجائزة أفضل فيلم عربي في مسابقة
األفام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة الذي
أسدل الستار عليه الجمعة الماضي
وكان الفيلم الفائز بجائزتين من مهرجان
كان السينمائي قد تعرض النتقادات من برامج
تلفزيونية وبعض الفنانين والنقاد الذين اتهموه
باإلساءة لصورة مصر بسبب حالة الفقر الشديد
التي عليها العائلة محور األحداث ،وامتدت هذه
االتهامات إلى المهرجان وبلغت حد المطالبة
بمقاطعته إعامياً.
وفاز بجائزة النجمة الذهبية ألفضل فيلم روائي
طويل بالمهرجان «الرجل األعمى الذي لم يرغب

بمشاهدة تيتانيك» من فنلندا بينما ذهبت النجمة
الفضية لفيلم «غروب» من المكسيك وذهبت
النجمة البرونزية للفيلم الروسي «هروب الرقيب
فولكونوجوف».
وفاز بجائزة أفضل ممثل بيتري بويكوالينن
عن دوره في «الرجل األعمى الذي لم يرغب
بمشاهدة تيتانيك» بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة
إلى مايا فاندربيك عن فيلم «ملعب» من بلجيكا.
وفي مسابقة األفام الوثائقية الطويلة فاز بالنجمة
الذهبية فيلم «حياة إيفانا» من روسيا وذهبت
النجمة الفضية لفيلم «اوستروف  -جزيرة مفقودة»
من سويسرا أما النجمة البرونزية فذهبت لفيلم
«سبايا» من السويد .وكاالت

عودة ظاهرة «ازدهار الصحراء» إلى أتاكاما أكثر مناطق العالم جفافاً

الكشـف عن عالـم غامـض وحقـيقـة
«وحوش صغيرة» في أعماق البحار

حظي والدان بلجيكيان بشــهرة واســعة على
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،بعد أن انتشــرت
قصة اختيارهما ألسماء أطفالهما الـ  11بتركيبات
مختلفــة من  4حــروف أبجدية فقط.
جوينــي بانــكارت ومارينــو فانينــو والــدان
ألحــد عشــر طفـاً  -ســبع فتيــات وأربعة أوالد
 وجميعهــم لديهــم أســماء مكونــة مــن أربعةأحــرف ،ونفــس األحــرف األربعــة فــي الواقــع.
وعلــى الرغــم مــن وجــود  26حر ًفــا فــي
األبجدية ،وبعد تسمية أول طفلين لهما أليكس
وأكســيل ،قــرر الزوجــان اســتخدام األحــرف A
و  Eو  Lو  Xلتســمية جميــع أطفالهمــا.
وألن كا الزوجيــن يريــدان عائلــة كبيــرة،
فقــد انتهــى بهمــا األمــر إلــى اســتخدام تراكيب
مختلفــة مــن تلــك األحــرف األربعــة لتســمية
أيضــا ،ويخططــان
أطفالهمــا التســعة التالييــن ً

لفعل الشــيء نفســه عندما يولد طفلهما الثاني
عشــر العــام المقبــل.
وعلــى الرغــم مــن تســمية أطفالهما بأســماء
متشــابهةAlex. Axel. Xela. Lexa. Xael. :
 ،Xeal. Exla. Leax. Xale. Elax .Alxeإال أن
الزوجيــن يقــوالن إن التفريــق بيــن أســمائهم
ليــس باألمــر الصعب بالنســبة لهمــا ،لكن األمر
ليــس كذلــك بالنســبة للمعلمين ،خاصــة وأن 5
مــن أطفالهمــا يدرســون فــي نفــس المدرســة.
و فــي أبريــل مــن العــام المقبــل ،ينتظــر
جويني ومارينو طفلهما الثاني عشر ،ويخططان
للحفــاظ علــى نفــس التقليــد عنــد اختيار اســم
لــه ،ونظــراً ألن األحــرف األربعــة تســمح بـــ
 24تركيبـاً مختلفـاً ،فــا زال لديهمــا  1٣اســماً
مختل ًفــا لاختيــار مــن بينهــا ،بحســب موقــع
أوديتــي ســنترا.وكاالت

ال تتوقف األلغاز التي يجب ماحظتها في محيطات
العالم الشاسعة ،أبدا عن إدهاشنا.
وُتعد مخلوقات أعماق البحار ،المحاطة بالشعاب
المرجانية من أعماق خليج المكسيك ،مجموعة من
الوحوش األخرى الغريبة ،التي لم يسبق رؤية بعضها
من قبل.
ولكن ،اتضح أن المخلوقات الغريبة ال تمثل في
الواقع أنواعا جديدة .وكشف العمل المضني عن هذه
األشكال اليرقية والصغيرة من الجمبري ،التي تعيش
في بعض أعمق أعماق المحيطات وأكثرها ظلمة.
وكتبت هيذر براكين-غريسوم ،عالمة البحار في
جامعة فلوريدا الدولية ،وطالب الدراسات العليا
كارلوس فاريا ،الذي سعى لتحديد مجموعة من
العينات الفريدة بمساعدة االختبارات الجينية« :تتقدم
العديد من األنواع خال سلسلة من مراحل اليرقات.
غالبا ما تمثل أشكاال غريبة ال يمكن التعرف عليها
من نظيرتها البالغة».
ويعد تصنيف المكان الذي تنتمي إليه الكائنات
الحية في شجرة الحياة ،صعبا في أفضل األوقات،
انتزعت
ناهيك عندما تنظر إلى عينات صغيرة جدا ُ
من المحيط المفتوح على أعماق  1500متر ،كما
فعل الباحثون.
وفي الماضي ،كانت العينات الوحيدة التي توجب
على العلماء التعامل معها هي عينات نصف مهضومة
وجدت في أحشاء األسماك والتونة والدالفين ،أو،
بشكل أكثر متعة ،عينات مفردة موصوفة منذ ما
يقرب من قرنين من الزمان .وكاالت

عادت صحراء أتاكاما في شمال تشيلي ،إحدى
أكثر مناطق العالم جفافاً ،لتلتحف ببساط من
الزهر يطغى عليه اللونان البنفسجي واألصفر مع
بدء الربيع الجنوبي في منتصف أكتوبر
هذا «المختبر الطبيعي» الذي درسه علماء
كثر ،هو نظام بيئي معقد و«هش» .وبفعل ندرة
المتساقطات في منطقة كوبيابو ،على ُبعد نحو
 800كيلومتر شمال العاصمة سانتياغو ،يتغير لونه
فجأة إلى األمغر الرملي.
وتوضح عالمة األحياء بجامعة السيرينا أندريا
لويزا أن سر هذه الظاهرة غير المنتظمة مرتبط
بالبذور «الكامنة» المدفونة تحت الرمال التي
يمكن أن تعيش لعقود ،بينما تنتظر الحد األدنى
من الماء لتنبت ثم تتفتح.
وتقول« :عندما تكون هناك كمية معينة من
األمطار تقدر بنحو  15ميليمتراً مكعباً ،فإنها تؤدي
إلى اإلنبات» وتلون هذا الجزء من أتاكاما الذي
يسمى «الصحراء المزهرة».

وال تزال آليات «ازدهار الصحراء» غير مفهومة
ويعرف أن ظاهرة «إل نينيو» المناخية
جيداًُ .
التي تجتاح سواحل المحيط الهادئ في أميركا
الجنوبية ،تجلب األمطار الازمة إلنبات البصيات
والجذور ،التي يمكن أن تظل «كامنة» لعقود.
وتشرح لويزا أن النظام البيئي الصحراوي قد
«هش للغاية» ،محذرة
يبدو «با حياة» ،إال أنه
ّ
من أن «أي اضطراب يمكن أن يؤدي إلى عدم
توازنه».
وتضيف« :هذه أنظمة بيئية فريدة من نوعها،
بمعنى أن النباتات يجب أن تتبنى سلسلة من
االستراتيجيات الخاصة جداً للبقاء هنا .إنها مايين
السنين من التطور في البيئات القاسية التي توفر
المعلومات لفهمها وتعليمنا طريقة التكيف معها».
وفي هذا المختبر الطبيعي ،يدرس عالم الوراثة
الزراعي أندريس زوريتا تقنيات صمود هذه األنواع
الزهرية ،إذ «للتكيف مع سيناريو أزمة المناخ ،يجب
أن نفهم العمليات الطبيعية» ،على قوله.وكاالت
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